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Οδηγός  συνέντευξης  

 
 
Ο Οδηγός αποτελείται από 14 ερωτήσεις που κατανέµονται σε 4 βασικούς θεµατικούς 
άξονες. Ανάλογα µε τον φορέα µε τον οποίο έγινε η συνέντευξη,έγιναν οι απαιτούµενες  
προσαρµογές. 
 
 
 

Α .  Αναγκαιότητα  και  στόχος  της  επέµβασης  αστικού  
σχεδιασµού /ανάπλασης  

 
1.Με αναφορά στα προβλήµατα της περιοχής πριν την επέµβαση ανάπλασης, 
περιγράψτε το βασικό στόχο και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της συγκεκριµένης 
ανάπλασης. 
 
2.Πριν την ανάπλαση, υπήρξε εκφρασµένη σε κάποιο κείµενο η άποψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας ή άλλου συλλογικού οργάνου του Δήµου περί τoυ χαρακτήρα και της 
αναγκαιότητας του έργου; 
 
3.Συνδέεται η συγκεκριµένη επέµβαση µε τον γενικότερο αστικό σχεδιασµό της 
βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης της Αθήνας και του πολεοδοµικού συγκροτήµατος; 
Εντάσσεται δηλαδή στο πνεύµα µιας συνολικότερης στρατηγικής ανάπτυξης και 
βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος; 
 
4.Είχατε υπόψη σας  αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό η 
διεθνές επίπεδο που λειτούργησαν ως ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
 
 

Β .Συνεργασία  µε  άλλους  φορείς   

 
1.Υπήρξε συνεργασία ή συµµετοχή άλλου δηµόσιου φορέα (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, 
ΑΕΙ, κλπ.) ή/και κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό και υλοποίηση του έργου; 
 
2. Όσον αφορά γενικά τη συνέργεια περισσότερων φορέων αρµόδιων για το σχεδιασµό 
του χώρου ή και την εµπλοκή ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ΕΚ) για την επίτευξη 
καλύτερου αποτελέσµατος, ποια νοµίζετε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά µιας 
τέτοιας διαδικασίας;  
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Γ .  Αποτελέσµατα  και  κοινωνική  αποδοχή  των  αστικών  επεµβάσεων  

 
1.Υπήρξε στη φάση του σχεδιασµού ή θα υπάρξει µετά την ολοκλήρωση της 
συγκεκριµένης επέµβασης µελέτη αξιολόγησης του έργου και διερεύνησης των 
επιπτώσεών του (κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών;) Αν ναι, ποιες ποσοτικές 
ή/και ποιοτικές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν; 
 
2.Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & αρνητικές) των συγκεκριµένων 
επεµβάσεων ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην πόλη της Αθήνας και ειδικότερα 
ποιες κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύετε ότι είναι οι άµεσα «ωφεληµένες» από 
αυτές; 
 
3. Ποια νοµίζετε ότι είναι η αποδοχή της επέµβασης ανάπλασης από τους πολίτες και 
µε ποιο τρόπο αυτή εκφράζεται; 
 
4. Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών του 
αναδιαµορφωµένου χώρου και ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε σχέση µε 
τη λειτουργία, τη χρήση,τη συντήρηση και προστασία µετά την ολοκλήρωσήτου; 
 
 

Δ .  Γενικές  ερωτήσεις  περί  των  αστικών  επεµβάσεων  

 
1. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι σηµερινές δυνατότητες ενός πρωτοβάθµιου ΟΤΑ στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση αστικών επεµβάσεων; Έχετε υπόψη σας παραδείγµατα 
τέτοιων επεµβάσεων που κατά τη γνώµη σας είναι επιτυχηµένες; 
 
2. Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
 
3. Ποια είναι τα βασικότερα χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορούν να υποστηρίξουν 
τέτοιου είδους επεµβάσεις; 
 
4.  Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 
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Κείµενα  συνεντεύξεων :  αποµαγνητοφωνήσεις  προφορικών  
συνεντεύξεων  και  γραπτές  απαντήσεις  στις  ερωτήσεις  
του  οδηγού 1 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Συνέντευξη  1: Σαµάνθα  Φανού  –  Πλατεία  Βαρβάκη  
 
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 στα 
κτίρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Αθηναίων µε τη Σαµάνθα Φανού, Δ/ντρια 
Τεχνικών Έργων την περίοδο 1997-2015 και νυν Σύµβουλο Δηµάρχου του Δήµου 
Αθηναίων. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 45 περίπου λεπτά και πραγµατοποιήθηκε 
χωρίς διακοπές. Η συνεντευξιαζόµενη δεν συµφώνησε µε τη µαγνητοφώνηση της 
συνέντευξης, γι’αυτό και το κείµενο προήλθε από τις σηµειώσεις της συνεντεύκτριας 
και επιµελήθηκε σε δεύτερο χρόνο από τη συνεντευξιαζόµενη.  
 
Σ= Συνεντεύκτρια  (Φιλύρα Βλαστού) 
ΣΦ= Σαµάνθα Φανού (Συνεντευξιαζόµενη) 
 
 
Σ:Καλησπέρα. Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που υλοποιείται από το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εξετάζει τις κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού 
σχεδιασµού και του σχεδιασµού βιώσιµης ανάπτυξης των πόλεων, µεταξύ άλλων 
αντικείµενο µελέτης µας είναι µια σειρά από αναπλάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα 
προηγούµενα χρόνια στην Αττική. Μεταξύ αυτών και η περίπτωση της ανάπλασης 
στην Βαρβάκειο Πλατεία. Με την ιδιότητά σας ως µηχανικός του Δήµου 
Αθηναίων, θα ήθελα αρχικά να µου πείτε λίγα λόγια για την πλατεία και στη 
συνέχεια, θα σας κάνω κάποιες προκαθορισµένες ερωτήσεις. 
 
ΣΦ: Η σηµερινή Βαρβάκειος πλατεία είναι ουσιαστικά το δώµα του 4όροφου υπόγειου 
σταθµού αυτοκινήτων που κατασκευάστηκε από το Δήµο Αθηναίων τη δεκαετία του 
80. Από τη µελέτη προβλεπόταν να έχει µια υπερύψωση 3.00 µέτρων από την οδό 
Αθηνάς, γεγονός που, όπως αποδείχτηκε στην πράξη, δεν βοήθησε στη χρήση του 
χώρου ως πλατείας επειδή δεν υπήρχε ορατότητα από τους δρόµους που την 
περιβάλλουν. Έτσι, η πλατεία απαξιώθηκε από την αρχή και δεν απέκτησε ποτέ 
επισκεψιµότητα, ενώ λόγω της οπτικής της αποµόνωσης µετατράπηκε πολύ γρήγορα σε 
κρησφύγετο τοξικοµανών και διακινητών ναρκωτικών ουσιών. 

                                                
1Τα κείµενα των συνεντεύξεων παρατίθενται µε βάση τη χρονολογική σειρά διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων.  
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Το γεγονός αυτό δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα στην περιοχή που λειτουργεί η 
Κεντρική αγορά τροφίµων και για το λόγο αυτό ο Δήµος αναγκάστηκε να την 
εκκενώσει και να την περιφράξει, θέτοντάς την σε αχρησία για µεγάλο διάστηµα.         
Το 2004 η πλατεία µελετήθηκε και ανακατασκευάστηκε εξαρχής, ενώ ταυτόχρονα  
κατασκευάστηκε πάνω σε αυτήν ένα αναψυκτήριο. Εκείνη την περίοδο ήταν έντονα  
φωτισµένη, ο κόσµος κυκλοφορούσε, είχε αρχίσει να αποκτά τον δικό της χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια όµως, οι χρήσεις της παραβιάστηκαν, λειτούργησε αυθαίρετο νυχτερινό 
κέντρο, το οποίο αν και κατεδαφίστηκε δεν υπήρξε ξανά επιστροφή στην κατάσταση 
του 2004. Το αναψυκτήριο µετατράπηκε σε κοινωνικό φαρµακείο, η πλατεία ωστόσο 
δεν επανάκτησε τη λειτουργία της,ώσπου άρχισαν να συρρέουν ξανά τοξικοµανείς και 
το πρόβληµα έγινε πλέον εντονότερο για όλη την περιοχή. 
Ο σηµερινός Δήµαρχος στην προσπάθειά του να επιλύσει το πρόβληµα επέλεξε την 
αναζωογόνηση του αναψυκτηρίου και την ανάπλαση της πλατείας, ενώ ταυτόχρονα 
δροµολογήθηκε από την Αντιδήµαρχο κ.Αµαλία Ζέππου ευρύτατη διαβούλευση µε 
όλους τους ενδιαφερόµενους για τον τελικό χαρακτήρα της πλατείας. Επειδή το 
συγκεκριµένο έργο είναι συνυφασµένο µε το σύνολο των λειτουργιών και των χρήσεων 
της περιοχής, θα ενταχθεί στο πρόγραµµα του Δήµου που θα προβλέπει τη συνολική 
ανάπλαση του τετραγώνου της Δηµοτικής Αγοράς.   
 
Σ:Πριν τις αναπλάσεις υπήρξε εκφρασµένη σε κάποιο κείµενο η άποψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλου συλλογικού οργάνου του Δήµου περί τoυ χαρακτήρα 
και της αναγκαιότητας των έργων; 
 
ΣΦ: Το συγκεκριµένο έργο αφορούσε κυρίως στην κατασκευή και λειτουργία του 
υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων που ήταν εξαιρετικά απαραίτητος εκείνη την εποχή.  
 
Σ:Συνδέονται οι συγκεκριµένες επεµβάσεις µε τον γενικότερο αστικό σχεδιασµό 
της βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης της Αθήνας και του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος; Εντάσσονται δηλαδή στο πνεύµα µιας συνολικότερης 
στρατηγικής ανάπτυξης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος; 
 
ΣΦ: Είναι προφανές εκ των πραγµάτων ότι το έργο δροµολογείται για να λύσει το 
κοινωνικό πρόβληµα που δηµιούργησε ο αρχικός του σχεδιασµός. Επηρεάζει ένα  
στρατηγικό σηµείο της πόλης.  
 
Σ:Είχατε υπόψη σας αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό η 
διεθνές επίπεδο που λειτούργησαν ως ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
 
ΣΦ:Όχι. 
 
Σ:Υπήρξε συνεργασία ή συµµετοχή άλλου δηµόσιου φορέα (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, 
ΑΕΙ, κλπ.) ή/και κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό και υλοποίηση των έργων; 
 
ΣΦ: Υπήρξε συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήµου µε το Υπουργείο 
Πολιτισµού. 
 
Σ:Όσον αφορά γενικά τη συνέργεια περισσότερων φορέων αρµόδιων για το 
σχεδιασµό του χώρου ή και την εµπλοκή ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ΕΚ) για την 
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επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος, ποια νοµίζετε ότι είναι τα θετικά και ποια τα 
αρνητικά µιας τέτοιας διαδικασίας; 
 
ΣΦ:Στα αρνητικά θεωρώ ότι όταν συνεργάζονται πολλοί φορείς, η υλοποίηση γίνεται 
εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ στα θετικά ότι µε τον τρόπο αυτό συνεργάζονται πολλοί 
ειδικοί, ο καθένας συµβάλλει µε διαφορετικό τρόπο και έτσι ανοίγει ο διάλογος. 
 
Σ:Υπήρξε στη φάση του σχεδιασµού ή µετά την ολοκλήρωση των συγκεκριµένων 
επεµβάσεων µελέτες αξιολόγησης των έργων και διερεύνησης των επιπτώσεών 
τους (κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών;) Αν ναι, ποιες ποσοτικές ή/και 
ποιοτικές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν; 
 
ΣΦ:Μέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει τέτοιες µελέτες στο Δήµο. Σαν φιλοσοφία και 
µεθοδολογία αρχίζει να απλώνεται. Γίνεται τώρα η αρχή. Μέχρι να γίνει όµως η 
θεσµοθέτηση θα πάρει καιρό. 
 
Σ:Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & αρνητικές) των 
συγκεκριµένων επεµβάσεων ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην πόλη της 
Αθήνας και ειδικότερα ποιες κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύετε ότι είναι οι 
άµεσα «ωφεληµένες» από αυτές; 
 
ΣΦ: Εάν ο συγκεκριµένος χώρος αποκτήσει χρήσεις και λειτουργίες που θα 
προσελκύουν διαρκή επισκεψιµότητα, τότε θα µιλάµε για σηµαντική αναβάθµιση της 
περιοχής, που σε συνδυασµό µε τα έργα αποκατάστασης της Δηµοτικής Αγοράς θα 
συµβάλλει πολλαπλασιαστικά στην γενικότερη αναβάθµιση του Ιστορικού Κέντρου.          
 
Σ:Ποια νοµίζετε ότι είναι αποδοχή των συγκεκριµένων επεµβάσεων ανάπλασης 
από τους πολίτες και µε ποιο τρόπο αυτή εκφράζεται; 
 
ΣΦ: Οι δηµότες, οι καταστηµατάρχες και οι κάτοικοι της περιοχής υποδέχτηκαν την 
ανάπλαση που έγινε το  2004 µε χαρά και ενθουσιασµό. Η διαφορά µε το σήµερα είναι 
ότι πολλοί από αυτούς έχουν πάρει µέρος στην πρόσφατη διαβούλευση, έχουν 
εκφραστεί και αναµένουν την υλοποίηση των έργων που για τους περισσότερους θα 
σηµαίνει µια µεγάλη και σηµαντική αλλαγή στη καθηµερινότητά τους. Για την ώρα και 
για να αντιµετωπιστεί προσωρινά το πρόβληµα της παραβατικότητας στο χώρο της 
πλατείας, ο Δήµος παραχώρησε το κτίσµα του αναψυκτηρίου στη BIENALLE. 
 
Σ:Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών 
των αναδιαµορφωµένων χώρων και ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε 
σχέση µε τη λειτουργία, τη χρήση, τη συντήρηση και  προστασία µετά την 
ολοκλήρωσή τους; 
 
ΣΦ: Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα µας υπάρχει έλλειµµα σεβασµού στο δηµόσιο χώρο, 
αλλά και ανεπαρκής µέριµνα για τη συντήρηση του δηµόσιου αγαθού. Έχουµε 
παρατηρήσει πόσο εύκολα µετατρέπονται οι χώροι πεζών σε χώρους στάθµευσης και 
σχεδόν  έχουµε συνηθίσει στην κακοποίηση του δηµόσιου χώρου. Είναι προφανές ότι 
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για µια άλλη κουλτούρα που θα διαµορφώνει την 
σχέση του πολίτη µε το δοµηµένο περιβάλλον. Η µέριµνα για τη χρήση και την 
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προστασία του δηµόσιου αγαθού είναι υποχρέωση και της πολιτείας και του πολίτη. Η 
πλατεία κακοποιείται.  
 
Σ:Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι σηµερινές δυνατότητες ενός πρωτοβάθµιου ΟΤΑ στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση αστικών επεµβάσεων; Έχετε υπόψη σας 
παραδείγµατα τέτοιων επεµβάσεων που κατά τη γνώµη σας είναι επιτυχηµένες; 
 
ΣΦ: Ο δήµος Αθηναίων διαθέτει επαρκέστατες τεχνικές υπηρεσίες για το σχεδιασµό, τη 
µελέτη και την κατασκευή έργων αστικών αναπλάσεων και ήδη έχει πραγµατοποιήσει 
πολλές. 
 
Σ:Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
 
ΣΦ: Η έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάκτηση των κοινόχρηστων χώρων που 
λειτουργούν προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της καθηµερινής επαφής του 
δηµότη µε την πόλη του καθώς και  της κοινωνικής συνοχής που υφίσταται συνεχή 
πλήγµατα. Η πόλη να επανασυνδεθεί µε τους κατοίκους της κι εκείνοι µε το περιβάλλον 
ώστε να χρησιµοποιούν, να αγαπούν και να προστατεύουν το «δικό τους» δηµόσιο 
χώρο.  
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Συνέντευξη  2: Δρόσος  Μακρής   –  Πλατεία  Κοτζιά  
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 στα 
κτίρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Αθηναίων µε τον Δρόσο Μακρή, 
Προϊστάµενο Τεχνικών Έργων την περίοδο 1997-2015. Η διάρκεια της συνέντευξης 
ήταν 45 περίπου λεπτά και πραγµατοποιήθηκε χωρίς διακοπές. Ο συνεντευξιαζόµενος 
συµφώνησε για τη µαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ως εκ τούτου το κείµενο που 
ακολουθεί αποτελεί αποµαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου.  
 
Σ= Συνεντεύκτρια (Φιλύρα Βλαστού) 
ΔΜ= Δρόσος Μακρής (Συνεντευξιαζόµενος) 
 
 
Σ: Καληµέρα, αρχικά θα ήθελα να µου πείτε λίγο τα ιστορικά, κάποια γενικά 
στοιχεία για την πλατεία, µε βάση την εµπειρία σας.  
 
ΔΜ: Η πλατεία Κοτζιά όταν την παρέλαβε η Υπηρεσία µας, ήταν ένα σκάµµα, είχε 
ανασκαφεί σε βάθος τριών µέτρων περίπου, ήδη είχαν βρεθεί τα θεµέλια του δηµοτικού 
θεάτρου, αν θυµάµαι καλά και είχαν φανεί τα ευρήµατα της αρχαιότητος. Εµείς έπρεπε 
προκειµένου να εκτελεστεί το έργο, να αποµακρύνουµε ή να εντάξουµε οτιδήποτε 
υπήρχε στο χώρο, στο έργο. 
 
Σ: Για πότε αναφέρεστε;  
 
ΔΜ: Μιλάµε για το 1993. Είχε προηγηθεί η ανασκαφή. Είχε κάνει µια προσπάθεια το 
1974 η Πολιτεία, είχε ανασκάψει την πλατεία, είχε καθαιρέσει το δηµοτικό θέατρο, το 
δηµοτικό θέατρο είχε καθαιρεθεί νωρίτερα βέβαια, πολύ νωρίτερα. Αλλά είχε µετά 
εγκαταλειφθεί. Ήταν και τα χρήµατα που δεν ήταν πολλά. Το 1993 είχε ωριµάσει µια 
µελέτη, ήταν από τις πρώτες στη χώρα που έγιναν µε το θεσµό της αντιπαροχής. 
Δηλαδή µελετοκατασκευή και ο κατασκευαστής θα κρατούσε τη χρήση για χρόνο, 
οπότε και προχωρήσαµε. 
 
Σ: Ποιος έκανε τη µελέτη; 
 
ΔΜ: Η προµελέτη ήταν της Υπηρεσίας. Μετά η µελέτη ήταν του ανάδοχου που κέρδισε 
το έργο. Το κέρδισε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
διαµόρφωνε σε πραγµατικά πλαίσια πλέον ορισµένα στοιχεία τα οποία δεν εξαρτώνται 
ούτε από την Υπηρεσία, ούτε από τον εργολάβο, ούτε από την αρχαιολογία, δηλαδή 
έπρεπε να γίνει µια πάλη µεταξύ διαφόρων οργανισµών, όπως και τους ΟΚΩ, δηλ. 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερά, το υπουργείο µεταφορών όσον αφορά τις προσβάσεις, γιατί έπρεπε 
να υποβληθούν µελέτες αποχώρησης και πρόσβασης στον υπόγειο σταθµό 
αυτοκινήτων, γιατί θα ήταν ασύµφορο να κάνεις µια πλατεία, εφόσον την είχες κι 
αποφάσισες να αξιοποιήσεις και το χώρο, να κρύψεις ορισµένα αυτοκίνητα 
απελευθερώνοντας χώρους που οπωσδήποτε θα επιβάρυναν τη στάθµευση στην 
περιοχή κι έτσι έγινε αυτό το γκαράζ το οποίο είναι 700 θέσεωνκαι πλέον, δεν θυµάµαι 
τώρα πόσες είναι. Είναι πάνω από 700. Προχώρησε η µελέτη, χάρηκε η κοινωνία γύρω 
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γύρω, κι όχι µόνο γύρω γύρω, αλλά κι όσοι κατέβαιναν στην αγορά, µπορούσαν να 
παρκάρουν, να κάνουν τη δουλειά τους και να φύγουνε.  
(διακοπή) 
ΔΜ: Λοιπόν, τι λέγαµε, είχα φτάσει στο σηµείο που... λοιπόν αυτό ήταν µια σκέψη που 
πήγαινε παράλληλα και µε άλλα γκαράζ. Αλλού πετυχαίνει, αλλού δεν πετυχαίνει. Γιατί 
η αντίδραση του κόσµου και τα ιδιοτελή συµφέροντα... 
(διακοπή) 
ΔΜ: Τότε είχε προγραµµατιστεί µέσα από το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου, του 
συγχωρεµένου του Έβερτ, νωρίτερα, να γίνει µια αλυσίδα από υπόγειους σταθµούς 
αυτοκινήτων. Εν έτη 2016, έχει κατασκευαστεί ένα, δύο τότε κι ένα πριν 1 χρόνο, πριν 
2 χρόνια. Ένα άλλο απέτυχε, τα άλλα δεν προχωρήσανε, τέλος πάντων, έχουµε τρία 
γκαράζ τέτοια. Κι ένα της πλατείας Κλαθµώνος που πλέον ανήκει στο δήµο, 
προσπάθησε δηλαδή ο δήµος να ανακουφίσει το κυκλοφοριακό, να προσδώσει ζωή σε 
θέσεις του δήµου ανώνυµες, διότι πέραν του µεγάλου χώρου, πέραν των πολλών 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει µια περιοχή που δέχεται πολλές χιλιάδες, εκατοµµύρια 
επισκέπτες, χρειάζεται να ανακουφίζεις κι αυτούς που είναι εκεί, να κρατήσεις τον 
κόσµο µε ένα καφέ, µε ένα δρώµενο κοινωνικό, µια συναυλία, αυτοί είναι οι λόγοι που 
δηµιουργούνται... να γίνονται εκθέσεις, γίνονται εκθέσεις βιβλίου, ανθοκοµικής, 
οτιδήποτε. Οτιδήποτε δηλαδή µπορεί να δηµιουργήσει ζωή και να φέρει, θα λέγαµε και 
κοινωνική άνοδο, ψυχική ισορροπία στην περιοχή, αυτό είναι καλό. Και εκεί στόχευε η 
όλη εργασία και στο ένα γκαράζ και στο άλλο. Γιατί δεν ήταν µοναχά το γκαράζ που 
επέλυε σε ένα βαθµό λογιστικά προβλήµατα της στάθµευσης, βέβαια αυτά θέλουν για 
µένα, δεν τα φτιάχνεις και τα ρίχνεις στο γιαλό, ίσως χρειάζεται να συσταθεί κι ένας 
φορέας διαχείρισης της πλατείας, ώστε να προγραµµατίζει ώστε όλο το χρόνο να έχει 
κάτι να κάνει η πλατεία. Όχι τόσο να φέρει χρήµατα στο δήµο, που κι αυτό γίνεται, κι 
αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά κυρίως να συµβάλει στην κοινωνική ζωή της γειτονιάς.  
 
Σ: Ωραία. Να προχωρήσουµε στις ερωτήσεις, µιλώντας πάντα για την πλατεία 
Κοτζιά, µε αναφορά στα προβλήµατα της περιοχής πριν τις επεµβάσεις ανάπλασης, 
περιγράψτε το βασικό στόχο και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της συγκεκριµένης 
ανάπλασης. 
 
ΔΜ: Κοίτα να δεις, σηµειακά τότε, υπήρχε µια έξαρση της διάδοσης των ναρκωτικών, 
της πορνείας και της αλόγιστης χρήσης του παράνοµου µεταναστευτικού ρεύµατος. 
Τότε... 
 
Σ: Πώς το προσδιορίζετε το «τότε»; 
 
ΔΜ: Το ’90. Είχε καταρρεύσει ο υπαρκτός σοσιαλισµός και είχε γεµίσει η Αθήνα από 
κατοίκους της πρώην Σοβιετίας και των Βαλκανίων. Συν τους Αφγανούς, τους 
Πακιστανούς, τους Ασιάτες, οι οποίοι κι αυτοί είχαν τα ίδια προβλήµατα και 
ερχόντουσαν από τότε. Με αποτέλεσµα να κοιµούνται κάτω από στοές, να κοιµούνται 
µέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και ιδιαίτερα µέσα στην πλατεία τη Κοτζιά 
κοιµόντουσαν µέσα στα αρχαία, ακόµα ακόµα κι όσο εµείς εργαζόµαστε 
προσπαθούσαν να κοιµούνται εκεί µέσα... Οι λόγοι δηλαδή ήταν να µπει µια τάξη και 
να πάψει η άναρχη λειτουργία, διότι ήδη η περιοχή άρχισε να περνάει τη νύχτα στα 
χέρια άλλων, αφού τη µέρα αλωνίζανε. Το βράδυ δεν διοικούσε το έννοµο κράτος, 
διοικούσαν άλλοι. Ο σκοπός του δήµου δεν είναι µόνο να µαζεύει τα σκουπίδια, πρέπει 
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να βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, είτε είναι οι µετανάστες είτε είναι οι... να τους 
βοηθάει, να τους κατευθύνει, να τους στηρίζει, τους ναρκοµανείς να τους πηγαίνει στα 
νοσοκοµεία, δηλαδή υπήρχε τότε µια έξαρση. Παράλληλα τότε κλείναµε 
εγκαταλελειµµένα σπίτια, τα σφραγίζαµε, διότι πήγαιναν και κατοικούσαν εκεί µέσα 
και κινδύνευαν από καταρρεύσεις, κινδύνευαν από ασθένειες που µπορεί να φέρουν 
τρωκτικά και έντοµα κλπ, και γινόταν και θα ήταν πιο εύκολο να µεταφερθούν και στο 
ντόπιο πληθυσµό. Από ασθένεια να γίνει επιδηµία κι από επιδηµία πανδηµία. Δηλαδή 
είχε µεγάλη σηµασία η ορθολογιστική αντιµετώπιση του χώρου και η εξέλιξη σε έναν 
χώρο που να µπορεί να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να διοικείται.  
 
Σ: Πριν τις αναπλάσεις υπήρξε εκφρασµένη σε κάποιο κείµενο η άποψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλου συλλογικού οργάνου του Δήµου για το χαρακτήρα 
και την αναγκαιότητα του έργου; 
 
ΔΜ: Ε, οπωσδήποτε. Χωρίς να έχω τώρα στα χέρια µου ή να θυµάµαι, οπωσδήποτε θα 
ήταν, γιατί ήταν ενταγµένο στο τεχνικό πρόγραµµα των εκάστοτε δηµοτικών αρχών. 
Όταν δηλαδή είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα των δηµοτικών αρχών, οι Υπηρεσίες 
καλούνται να το υλοποιήσουν. 
 
Σ: Αναφέροµαι στο στόχο και στο προσδοκώµενο αποτέλεσµα. Σας ρωτάω δηλαδή 
αν αυτός ο στόχος που αναφέρατε, δηλαδή το να ρυθµιστεί η πλατεία και την 
ηµέρα, αλλά και τη νύχτα, αν υπάρχει σε κάποιο κείµενο. Μπορούµε να το βρούµε; 
 
ΔΜ: Ίσως, ίσως, θα µπορούσε να βρεθεί σε αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και 
να βρεθεί είτε σε κείµενα των δηµοτικών παρατάξεων και των αρχών που έχουν 
εκφραστεί σε όλα αυτά τα χρόνια και νωρίτερα, ώστε να οδηγηθεί να γίνει αυτό το 
έργο. 
 
Σ: Θεωρείτε ότι η συγκεκριµένη επέµβαση συνδέεται µε τον γενικότερο αστικό 
σχεδιασµό της βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης της Αθήνας; 
 
ΔΜ: Πυλώνας ήταν. Ήταν το πιλοτικό. Ήταν το πρώτο. Μπορεί να µην το λέγαµε 
βιώσιµη ανάπτυξη που πιθανόν να είχε αρχίσει να λέγεται έτσι. Αλλά είχε ήδη αρχίσει 
να πεθαίνει το κέντρο, να κλείνουν τα µαγαζιά, να εγκαταλείπονται και ξέρεις, όταν ένα 
χώρο τον εγκαταλείπει κάποιος, τον καταλαµβάνει κάποιος άλλος. Οπότε, εδώ δεν 
ξέρουµε και αν υπήρχε και σχέδιο, να βάλουνε κόσµο να δηµιουργήσει αυτή την 
κατάσταση, να εγκαταλειφθούνε τα κτίρια για να πέσουν οι αξίες, να έρθουνε µετά 
αυτοί και να κάνουν επενδύσεις στο µέλλον και να περάσει σε άλλα χέρια η περιουσία.  
 
Σ: Είχατε υπόψη σας αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό 
η διεθνές επίπεδο που λειτούργησαν ως ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
 
ΔΜ: Οπωσδήποτε, στο εξωτερικό, είδαµε να λειτουργούν τέτοιες δοµές και αυτές ίσως 
µας έδωσαν την κατεύθυνση να κάνουµε κάτι.  
 
Σ: Όταν αναφέρεστε σε δοµές τί εννοείτε; 
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ΔΜ: Που να γίνεται ένα έργο που να έχει κάποιο χαρακτήρα. Να είναι η πλατεία, να 
είναι γκαράζ, από πάνω να γίνεται σόου, ανθοκοµικές, βιβλιοεκθέσεις, οτιδήποτε, 
µοτοεκθέσεις, αυτοκινήτων. Κάποτε θυµάµαι ξεκίναγε το ράλι Ακρόπολης από εκεί. Ή 
τερµάτιζε, δεν θυµάµαι. Εν πάση περιπτώσει έχει µια σύνθετη λειτουργία. 
 
Σ: Έχετε στο µυαλό σας κάποιο συγκεκριµένο έργο το οποίο να συζητούσατε τότε; 
 
ΔΜ: Εµείς είχαµε ξεκινήσει σαν δήµος την ανάπλαση του βιοµηχανικού πάρκου του 
Γκαζιού.  
 
Σ: Η οποία είχε προηγηθεί; 
 
ΔΜ: Βεβαίως. Είχε προηγηθεί και ήδη είχε αρχίσει να υλοποιείται από το ’87.  
 
Σ: Υπό την επίβλεψη του Δήµου; 
 
ΔΜ: Ναι, ναι. 
 
Σ: Το είχε αναλάβει µια άλλη Υπηρεσία; 
 
ΔΜ: Όχι, κατά κανόνα εµείς. Σαν κτιριακά. Οι οδοποιίες σαν οδοποιίες, δηλαδή οι 
υπηρεσίες συνεργάζονταν. Το ηλεκτρολογικό, το µηχανολογικό. Το Δηµόσιο είναι µια 
µεγάλη τεχνική εταιρεία, άµα θέλουµε να τη δούµε, όπως µπορεί να είναι και µια 
µεγάλη κοινωνική εταιρεία, επιχείρηση. Κι αυτό το λίγο που προσφέρει είναι πολύ κι 
οργανωµένο. 
 
Σ: Και τί είναι αυτό που σας έκανε να θεωρήσετε πετυχηµένη την ανάπλαση του 
Γκαζιού και να τη χρησιµοποιήσετε ως πρότυπο;  
 
ΔΜ: Έπρεπε πρώτον να αναδειχθεί ο βιοµηχανικός πλούτος, ο µουσειακός 
βιοµηχανικός πλούτος και παράλληλα να λειτουργήσει σαν πόλος έλξης. Και από ότι 
βλέπουµε κατά καιρούς, αλλά µε συνεχή ροή, όχι αποσπασµατικά, γίνονται 
εκδηλώσεις, χειµώνα καλοκαίρι στα κτίρια του Γκαζιού. Πάνε και τα σχολεία, 
επισκέπτονται και µαθαίνουν για το Γκάζι, την ιστορία του.  
 
Σ: Οκ.Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία µε άλλους φορείς, υπήρξε συνεργασία ή 
συµµετοχή άλλου δηµόσιου φορέα (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, ΑΕΙ, κλπ.) ή/και 
κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό και υλοποίηση των έργων; 
 
ΔΜ: Στη χρηµατοδότηση όχι. Αλλά συµµετοχή υπήρξε µε ποια έννοια, στο σχεδιασµό 
έκανε παρέµβαση η αρχαιολογία, πώς δηλαδή θα φτιάξουµε το κοµµάτι που 
επηρεαζόταν από αυτή. Στους πεζόδροµους επενέβη ΔΕΗ, για να µπορέσει να διασώσει 
τα δίκτυά της και να τα ανανεώσει. Και το ΥΠΕΚΑ στο κοµµάτι που αφορά τα 
κυκλοφοριακά. Επιλύσαµε τοπικά κυκλοφοριακά προβλήµατα. Όπως οι προσβάσεις 
του γκαράζ. 
 
Σ: Πριν την υλοποίηση του γκαράζ υπήρχε κυκλοφοριακό πρόβληµα στην περιοχή; 
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ΔΜ: Σταδιακά είχε αρχίσει να διογκώνεται µε την εκλαΐκευση του αυτοκινήτου και την 
απόκτηση περισσοτέρων του ενός αυτοκίνητα, από κάθε οικογένεια, φάνηκε το 
πρόβληµα. 
 
Σ: Πώς ήταν η συνεργασία µε όλους αυτούς τους φορείς; 
 
ΔΜ: Κανονική. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ήταν σε θετική κατεύθυνση.  
 
Σ: Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα θετικά και τα αρνητικά µιας τέτοιας διαδικασίας; 
 
ΔΜ: Κοιτάξτε να δείτε, ο έλληνας είναι ατοµικό ον, µοναχικό ον δεν είναι κοινωνικός 
και στο βαθµό που είναι δυνατόν και στο βαθµό που είναι εκπαιδευµένες οι Υπηρεσίες 
της χώρας, συνεργαστήκανε άψογα. 
 
Σ: Άρα λέτε ότι είναι ευνοϊκό να συνεργάζονται διαφορετικοί φορείς στην 
υλοποίηση ενός έργου; 
 
ΔΜ: Πρέπει. Αλλά πρέπει να επιλέγονται άτοµα ανοιχτά. Όχι άτοµα που γίνονται 
θεµατοφύλακες της υπόθεσης του δήµου ή της υπόθεσης της αρχαιολογίας, δηλαδή να 
µην χάνονται στο επουσιώδες, αλλά να συντάσσονται στο ότι πρέπει να γίνει κάποιο 
έργο. Να µην χάνουµε τη µπάλα.  
 
Σ: Υπήρξε στη φάση του σχεδιασµού ή µετά την ολοκλήρωση των συγκεκριµένων 
επεµβάσεων µελέτες αξιολόγησης του έργου και διερεύνησης των επιπτώσεών του 
(κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών;) Αν ναι, ποιες ποσοτικές ή/και 
ποιοτικές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν; 
 
ΔΜ: Δεν νοµίζω, όχι, δεν νοµίζω. 
 
Σ: Θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται, δεν προβλεπόταν; 
 
ΔΜ: Δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. 
 
Σ: Δεν έχετε εποµένως υπόψη σας κάποια µελέτη αξιολόγησης.  
 
ΔΜ: Όχι δεν έχω. Και να έχει γίνει δεν ξέρω. 
 
Σ: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & αρνητικές) της 
συγκεκριµένης ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην πόλη της Αθήνας και 
ειδικότερα ποιες κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύετε ότι είναι οι άµεσα 
«ωφεληµένες» από αυτές; 
 
ΔΜ: Βελτίωσε την όψη της πόλης, σε επίπεδο γειτονιάς πάντα, αποµάκρυνε κατά το 
δυνατόν, κατά το εφικτό, στοιχεία αµφίβολης συµπεριφοράς, τα περιόρισε σε πολύ 
µεγάλο βαθµό. Μπορεί να µην τα εξάλειψε αλλά τα περιόρισε. Διότι η ζωή είναι µια 
πορεία, µια εξέλιξη και αλληλοδιαδέχονται. Τώρα εσύ δεν ήξερες για τη µετακίνηση 
των πληθυσµών του ’90, το έχεις ξεχάσει, δεν το έχεις βιώσει. Αλλά ήταν κάτι περίπου 
το ίδιο. Πολλοί θα πουν ότι τώρα είναι χειρότερα. Τώρα δεν είναι χειρότερα, τότε ήταν 
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χειρότερα, γιατί άλλαξαν όλοι τζάµια στα σπίτια τους, άλλαξαν κλειδαριές, έµαθαν να 
κλειδώνουν την πόρτα, τα αυτοκίνητά τους. 
 
Σ: Κι αυτό πώς συνδέεται µε την ανάπλαση; Πέτυχε να διώξει...; 
 
ΔΜ: Όχι να διώξει. Η ανάπλαση δεν είχε να κάνει µε αποβολή. Σε ένα σηµείο φάνηκε 
και σαν αποβολή, όταν στην πλατεία της Βαρβάκη ήταν εγκατεστηµένοι διακόσοι, 
τριάκοσοι ναρκοµανείς και κοπανούσαν ενέσεις ο ένας στον άλλον και κάτω κείτονταν 
νεκροί. Όταν καθαρίσαµε το χώρο για να αναπλάσουµε την πλατεία Βαρβάκη, 
περιφράξαµε µε λαµαρίνες, όχι µε συρµατόπλεγµα, µε λαµαρίνες ύψους τριών µέτρων, 
για να βγάλουµε τον κόσµο έξω να µπορέσουµε να κάνουµε το έργο. Το οποίο σιγά 
σιγά πάλι καταρρέει µου φαίνεται γιατί το έχουν εγκαταλείψει. 
(διακοπή) 
ΔΜ: Το θέµα είναι από ποια γωνιά θα δεις το πρόβληµα. Θα το δεις τεχνικά; 
Κοινωνικά; Ανθρωπιστικά;  
 
Σ: Και εσείς µε ποιον τρόπο από τους παραπάνω θεωρείτε ότι ειδώθηκε από τις 
Υπηρεσίες του δήµου; 
 
ΔΜ: Μα οπωσδήποτε όταν στοχεύεις κάπου, καλύπτεις τα πρωτεύοντα. ‘Όταν στερείς 
κάποιο χώρο ανοιχτό από ανθρώπους οι οποίοι κοινωνικά έχουν καταρρεύσει κι έχουν 
καταφύγει στο ναρκωτικό όταν αδειάζει αυτός ο χώρος, υπάρχει µεγαλύτερη 
πιθανότητα να τιθασευτεί και διαφορετικά το πρόβληµα. Δηλαδή να υπάρξει καλύτερη 
ιατρική περίθαλψη, καλύτερη ψυχοπαθολογική στήριξη, γιατί γνωρίζουµε ότι είναι η 
ψυχική υγεία που είναι διαταραγµένη και καταφεύγει ο κόσµος στα ναρκωτικά.  
 
Σ: Ποια νοµίζετε ότι είναι αποδοχή των συγκεκριµένων επεµβάσεων ανάπλασης 
από τους πολίτες και µε ποιο τρόπο αυτή εκφράζεται; 
 
ΔΜ: Από την κοινωνία; Θεωρώ ότι είναι άριστη. Βέβαια ο κόσµος εάν ερωτηθεί, θα 
έβαζε κάτι άλλο. Θα έβαζε την προσωπική του πινελιά. Δεν µπορεί να το δει πιο 
σφαιρικά και να το εντάξει, µπορεί να το δει και αρνητικά.  
 
Σ: Γενικά για τις αναπλάσει η αποδοχή του κόσµου θεωρείτε ότι...; 
 
ΔΜ: Είναι καλή, είναι καλή. Το θέλουνε. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα πρόβληµα, το οποίο 
εγώ το έχω συναντήσει γιατί πέρα από τεχνικός υπάλληλος, µηχανικός, έχω χρηµατίσει 
και δηµοτικός άρχοντας. Και έχω δει ότι όταν λες σε κάποιον ότι είµαι εδώ για να σου 
κάνω αυτό κι αυτό και σου λέει, εµείς δεν θέλουµε τίποτα, ένα σκούπισµα και τίποτα, 
γιατί φοβάται µήπως χάσει κάποια κεκτηµένα. Είναι σαφή αυτά που λέω έτσι; Ναι µεν 
θα σε ψηφίσουµε να βγεις δήµαρχος, αλλά εµείς εδώ δεν θέλουµε τίποτα. Δεν θέλουµε 
αυτή τη διάνοιξη της οδού.   
 
Σ: Υπήρξαν αντιδράσεις στην πλατεία Κοτζιά;  
 
ΔΜ: Βεβαίως υπήρξαν. 
 
Σ: Από χρήστες του δρόµου; 
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ΔΜ: Από ανθρώπους που θα έχαναν κάποιο κεκτηµένο. Υπήρξε και κάποιος ο οποίος 
θα µας πήγαινε στα δικαστήρια, αλλά νοµίζω τελικά κατανόησε ότι ήταν ανοησία αυτό 
που έλεγε, ότι θα έχανε κόσµο, επειδή θα έπαυε να περνάει από µπροστά του φόρτος 
κυκλοφοριακός. Αυτός προφανώς είχε συνηθίσει, αράζανε έξω από το µαγαζί του, 
ψωνίζανε, µπαίνανε µέσα, γινόταν λίγο τούρκικο παζάρι. Ήθελε αυτός η πλατεία να 
είναι έτσι. Μάλιστα ο συγκεκριµένος έκλεισε κιόλας. Μπορεί και να βρισκόταν σε 
σύνταξη. 
 
Σ: Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών 
των αναδιαµορφωµένων χώρων; 
 
ΔΜ: Υπάρχει, είναι όµως παθητικός. Και γίνεται µόνο αντιληπτός ο ενεργός 
αντικοινωνικός ρόλος αυτών που συνειδητά ή ασυνείδητα κάνουν ζηµιές. Παίζει ένα 
παιδί στραβώνει  πλάκα, σπάει το δέντρο. Γίνεται µια εκδήλωση, σπάνε τα µάρµαρα 
όλα. Εκατό χρονών µάρµαρα, αναντικατάστατα.  
 
Σ: Ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε σχέση µε τη λειτουργία, τη 
χρήση, τη συντήρηση και  προστασία µετά την ολοκλήρωσή τους; 
 
ΔΜ: Τότε ας πούµε φτιάχτηκε ένα πρόγραµµα στην καθαριότητα, αγοράστηκε ένα 
µηχάνηµα ιδιαίτερο, να σαπουνίζει και να πλένει την πλατεία, δεν ξέρω εάν 
εξακολουθεί αυτό να λειτουργεί, θα φανεί άµα πάµε µια βόλτα να δούµε αν είναι 
σαπουνισµένη η πλατεία ή όχι. 
 
Σ: Η καθαριότητα άρα είναι το πρώτο πρόβληµα; 
 
ΔΜ: Η καθαριότητα είναι το πρώτιστο. Έχει τα πρωτιά σε όλη µας τη ζωή. Διότι και 
συντήρηση να κάνεις της πλατείας, εάν είναι βρώµικη, δεν θα φανεί. Και ένα µερεµέτι 
να έχει, όταν είναι καθαρά, θα φανεί και το µερεµέτι και θα πάνε αµέσως οι Υπηρεσίες 
να το φτιάξουν. Χρειάζεται δηλαδή ένας συντονισµός, ώστε εκτελώντας τα καθήκοντά 
τους οι Υπηρεσίες και η κοινωνία τα δικά της, να µην είµαστε, να πετάξει στο καλαθάκι 
το πακέτο του. Και τη γόπα του ακόµα.  
 
Σ: Άρα πρώτα η καθαριότητα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι δεύτερο πρόβληµα, θέµα 
της καθηµερινότητας; 
 
ΔΜ: Η παιδεία του κοινωνικού συνόλου. Όσον αφορά τη λειτουργία των δηµόσιων 
χώρων, που δεν πρέπει να τους λέµε δηµόσιους χώρους, αλλά θα πρέπει να λέγονται 
αστικοί χώροι, µε την έννοια ότι αφού ζούµε σε µια πόλη λεγόµαστε αστοί και άρα 
είναι δικοί µας χώροι. Γιατί δυστυχώς το δηµόσιο είναι συνυφασµένο µε εχθρικό. Δεν 
είναι δικό µου. Γι αυτό είχαµε και τα άγραφα. Που πήγαν εκεί για να µην πληρώνουν 
εφορία. Και βέβαια, από εκεί και ύστερα θα πρέπει να υπάρχει µια υποδοµή, να ξέρει ο 
πολίτης τα κοινωνικά υποσύνολα, ότι µπορούν να απευθυνθούν στο δήµο, να 
χρησιµοποιήσουν την πλατεία, όµως να µην την βανδαλίσουν, να την βρουν όπως την 
άφησαν τουλάχιστον. 
 
Σ: Εσείς κρίνετε ως πετυχηµένη τη συγκεκριµένη ανάπλαση; 
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ΔΜ: Ναι, ναι. Και ειδικά την πλατεία Κοτζιά, εκατό τοις εκατό. Την άλλη βρίσκω ότι 
είναι ένα 80 τοις εκατό.  
 
Σ: Και γιατί την κρίνετε ως πετυχηµένη; 
 
ΔΜ: Ολοκλήρωσε κάποιο έργο, προσφέρει κοινωνική υπηρεσία στους Αθηναίους και 
όχι µόνο, οπότε επιτελεί αυτούς τους δύο άξονες, βοηθάει στο µέτρο που της αναλογεί, 
έτσι; Δηλαδή να µην βλέπουµε το σταθµό αυτοκινήτων της Κοτζιά και να απαιτούµε, 
είτε να είναι κάθε µέρα γεµάτο το γκαράζ, είτε να µην υπάρχουν αυτοκίνητα στους 
δρόµους επειδή υπάρχει το γκαράζ. Θα ήταν παράλογο. Άλλωστε η νοµοθεσία 
προβλέπει περισσότερα ιδιωτικά γκαράζ ώστε να βοηθηθεί αυτό το θέµα του... και τότε 
υπήρχε και νέφος. Έκτοτε, µε διάφορες παρεµβάσεις όπως ήταν το µετρό και άλλα, έχει 
µειωθεί το νέφος. Μάλλον έχει εξαλειφθεί από την Αθήνα το νέφος.  
 
Σ: Τα γκαράζ όµως δεν προσελκύουν περισσότερα αυτοκίνητα στο κέντρο; 
 
ΔΜ: Όχι. Γιατί στο κέντρο κατεβαίνει κόσµος για πράγµατα που δεν βρίσκει στην 
περιφέρεια. Και ίσως πάντα, το ζητούµενο ήταν σε µεγάλο βαθµό άνθρωποι ή πελάτες 
των καταστηµάτων του κέντρου, ή χρήστες, δηλαδή χρήστες µε την έννοια ιδιοκτήτες 
και εργαζόµενοι, υπάλληλοι και µετά έχουµε κι ένα µέρος διερχοµένων. Αυτοί ίσως 
είναι περιττοί στο βαθµό που µπορεί να είναι περιττοί, αυτά είναι κυκλοφοριακά 
θέµατα που πρέπει να τα µελετάει το Υπουργείο Μεταφορών και είναι µελετηµένα, 
έχουν δοθεί λύσεις, έχουν γίνει περιφερειακοί δρόµοι, έχουν γίνει διάφορα πράγµατα, 
ώστε να µην χρειάζεται να περάσει κανείς από την Οµόνοια ή από την πλατεία Κοτζιά.  
 
Σ: Η επόµενη ερώτηση είναι ποιες νοµίζετε ότι είναι οι σηµερινές δυνατότητες ενός 
πρωτοβάθµιου ΟΤΑ στο σχεδιασµό και την υλοποίηση αστικών επεµβάσεων;  
 
ΔΜ: Πρωτοβάθµιος ΟΤΑ είναι κι ο Δήµος...Κολοπετινίτσας κι ο Δήµος Αθηναίων. Οι 
ΟΤΑ έχουν επιφορτιστεί µε πολλά προβλήµατα, υπάρχει το νοµοθετικό πλαίσιο κι η 
ανάληψη των ευθυνών από τους ΟΤΑ, σε µεγάλο επίπεδο. Εκεί που χωλαίνει ο ΟΤΑ, 
λυπάµαι που θα το πω, χωλαίνει από στελέχη και δεν εννοώ µόνο τους υπαλλήλους, 
χωλαίνει κι από τους αιρετούς.  
 
Σ: Θα ήθελα όµως να επικεντρωθούµε στις αστικές επεµβάσεις, στις αναπλάσεις. 
Ποιος δηλαδή είναι ο ρόλος των ΟΤΑ σε σχέση µε τις αναπλάσεις. 
 
ΔΜ: Ο ΟΤΑ είναι ένας οργανισµός ο οποίος είναι ο καθ’ύλην αρµόδιος, ο καθ΄ύλην 
αρµόδιος, ούτε καν το κράτος δεν είναι, για την οργάνωση των δοµών της πόλεως. 
Έχουν υπάρξει κίνητρα και προγράµµατα που λένε, δεν θυµάµαι τα ονόµατά τους, αλλά 
ενδεχοµένως να τα έχεις συναντήσει, ότι όταν πλέον γίνεται ένα έργο που εµείς το 
βλέπουµε σαν έργο, αυτό είναι ένα υπο-έργο µιας γενικότερης οπτικής της γειτονιάς, 
του ευρύτερου χώρου, να λειτουργήσει πιο συνεκτικά αναφορικά µε την κοινωνία. Δεν 
µπορείς να πας αυθαίρετα και να φτιάξεις ένα πολιτιστικό κέντρο σε µια γειτονιά, χωρίς 
να έχεις φτιάξει πρώτα τους δρόµους της γειτονιάς εκεί, τα καθιστικά της, τα παρτέρια 
τα πράσινα, τις πλατείες, να δεις το φωτισµό, να δεις την εξυπηρέτηση των αστικών 
συγκοινωνιών, δηλαδή κάθε έργο πλέον πρέπει να υπόκειται σε ένα masterplan το 
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οποίο σε βάθος χρόνου να υλοποιείται. Κανονικά θα έπρεπε να υλοποιείται µια κι έξω. 
Δηλαδή αυτή η γειτονιά έχει αυτό το σηµείο, είναι δύο, τρεις δρόµοι, πέντε δρόµοι, 
πρέπει να γίνουν πέντε πράγµατα, να γίνουν όλα. Ακόµα και το αντικείµενο των 
κοινωνικών φορέων που θα επανδρώσουν εκεί το χώρο. Δηλαδή είναι απαραίτητο 
πλέον, µε την εξέλιξη της κοινωνίας µας, να φανεί ότι το έλλειµµα που έχει 
δηµιουργήσει η αστική αποξένωση, έρχεται πλέον ο δήµος µε τις κοινωνικές του 
παροχές και επιδιώξεις, να το καλύψει.  
 
Σ: Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
 
ΔΜ: Πρώτα-πρώτα η καλυτέρευση της ζωής των δηµοτών κι όταν λέω καλυτέρευση, 
να το δούµε συνολικά, διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για καλυτέρευση όταν υπάρχει 
µονοµέρεια, δεν µπορείς δηλαδή να πας να αναπλάσεις ένα χώρο ο οποίος µπορεί να 
στοχεύει να βοηθήσει τον τάδε φίλο σου που έχει εκεί µια επιχείρηση που συνάδει µε 
την ανάπλαση. Αλλά πρέπει να προκύψει µετά από δηµόσιο διάλογο, να υλοποιηθεί στο 
µέτρο του εφικτού, να βοηθηθεί ο κόσµος να εκµεταλλευτεί αν όχι εξίσου, αλλά όσο 
µπορεί ο καθένας αυτή την ανάπλαση... 
 
Σ: Βέβαια το ’90 δεν υπήρχε δηµόσιος διάλογος... 
 
ΔΜ: Δεν υπήρχε δηµόσιος διάλογος και ενδεχοµένως δεν ήταν αποκλεισµένος ο κάθε 
ενδιαφερόµενος από το δηµόσιο διάλογο, διότι είτε µε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, είτε 
µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο συµβούλιο, είτε ακόµη και µε την πληροφορία ότι εδώ θα 
γίνει µια πλατεία, παρουσιαστήκαν τα φαινόµενα της συνεργασίας, όταν λέω 
συνεργασία δεν θεωρώ µόνο τη συνεργασία τη θετική, αλλά και την αρνητική. Γιατί 
όταν βλέπεις κάποιους τρελούς σε εισαγωγικά, που κάνουν διαβήµατα, αυτοί έχουν ένα 
υπέρµετρο ενδιαφέρον, βασικά τους αρέσει, αλλά νοµίζουν ότι είναι αρχιτέκτονες, ότι 
είναι γιατροί, ότι είναι ψυχολόγοι, ότι τα ξέρουν όλα. Εγώ πάντα τους έβλεπα µε αγάπη 
αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κατά βάθος µπορούσα και τους διαχειριζόµουν. 
Καταλάβαινα τι ήθελαν.  
 
Σ: Ποια είναι τα βασικότερα χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορούν να 
υποστηρίξουν τέτοιου είδους αναπλάσεις; 
 
ΔΜ: Είναι ο τακτικός προϋπολογισµός του Δήµου, είναι η τακτική και έκτακτη 
επιχορήγηση και µετά είναι τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια στιγµή 
υπήρξε το Jeremyκαι το Jessika. Δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει αυτά, εγώ τα έχω υπόψη 
µου σαν προοίµιο κι όχι σαν υπάλληλος, αλλά σαν δηµοτικός άρχοντας άλλου Δήµου. 
Αυτά ουσιαστικά ζήταγαν οι επενδύσεις να έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και 
χαρακτήρα. Να µην αφορά ένα δρόµο, ένα κτίριο ή µια πλατεία, αλλά να αφορά ένα 
σύνολο, µια γειτονιά. Βέβαια δεν λέω ότι όλα είναι ανθηρά, ούτε συµφωνώ προσωπικά 
σε όλα και προς θεού δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις, εµπειρικές απόψεις εκφράζω, 
που τις δηµιουργεί η ζωή.  
 
Σ: Οκ. Εγώ είµαι καλυµµένη, θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο;  
 
ΔΜ: Όχι, σας ευχαριστούµε. 
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Συνέντευξη  3: Ντόρα  Γαλάνη   - ΕΑΧΑ  
 
 
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Σεπτεµβρίου 2016 σε 
κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τη Ντόρα Γαλάνη, 
Διευθύντρια στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και 
Αδειοδοτήσεων. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 70 περίπου λεπτά. Η 
συνεντευξιαζόµενη συµφώνησε για τη µαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ως εκ τούτου 
το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί αποµαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου.  
 
Σ= Συνεντεύκτρια (Φιλύρα Βλαστού) 
ΝΓ=Ντόρα Γαλάνη (Συνεντευξιαζόµενη) 
 
 
Σ: Καληµέρα.Θα θέλατε να µου µιλήσετε λίγο αρχικά γενικά για την ΕΑΧΑ και 
για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Εγώ γνωρίζω ότι καταργήθηκε. 
 
ΝΓ: Απορροφήθηκε µε το νόµο 4250 του 2014.Συνεπώς ας µη µιλήσουµε για την 
ΕΑΧΑ αυτή τη στιγµή (γελάει). Είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης, αλλά έχει πάρα 
πολλές δυσκολίες και αυτή η διαδικασία, διότι εµείς είχαµε προτείνει άλλο τρόπο για να 
καταργηθεί: να γίνει η εκκαθάριση εν λειτουργία. Είχαµε προτείνει διάφορους τρόπους 
που δεν περπάτησαν, οπότε ας µην αγγίξουµε αυτό το κοµµάτι. Να πούµε για το έργο 
της µέχρι εκεί που λειτούργησε θα έλεγα. 
 
Σ: Ωραία. Μιλάµε για τις πλατείες Οµόνοια, Μοναστηράκι και για τον πεζόδροµο 
της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, οπότε αναφερόµαστε κυρίως σε αυτά. 
 
ΝΓ: Η  Διονυσίου Αρεοπαγίτου µε την Αποστόλου Παύλου γιατί είναι ένα έργο, αλλά 
είναι δύο διακριτές περιοχές, ήταν αναµφισβήτητα η ναυαρχίδα της ενοποίησης 
αρχαιολογικών χώρων. Άλλωστε νοµίζω ότι και η πράξη αυτό έχει αποδείξει. Εµείς τη 
σκεφτήκαµε ως τη ραχοκοκαλιά των 6 χώρων που είναι γύρω, ξέρεις Ολυµπείο, 
Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Φιλόπαππος, κλπ. Νοµίζω ότι λειτούργησε σε αυτό το 
επίπεδο έτσι όπως την είχαµε φανταστεί, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί.Δεν 
έγινε η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας µέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, δεν έχει δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση και ζωή στο κοµµάτι της Ερµού προς τον Κεραµικό, που είναι ένα 
πάρα πολύ ωραίο κοµµάτι, η ζωή περιορίζεται κυρίως στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και 
Αποστόλου Παύλου. Με αυτό το έργο ως κεντρική ιδέα τέλος πάντων της ενοποίησης 
συνολικά, είχαν προβλεφθεί περίπου 60 έργα τα οποία δεν ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία 
της ΕΑΧΑ. Προβλεπόντουσαν στο ΦΕΚ το ιδρυτικό. Τώρα εδώ που είµαστε δεν έχω τα 
στοιχεία µαζί µου, θα τα βρούµε όµως αυτά. 
 
Σ: Του 94; 
 
ΝΓ: Του 94, µετά υπήρχε του ’98, του ’97, λάθος κάνω, το ’98 πήγα εγώ στην 
Ενοποίηση. Ήταν λίγους µήνες µετά. Εποµένως εκεί υπήρχαν συγκεκριµένα.Το 
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πρόγραµµα της ενοποίησης είναι 60 έργα περίπου, µε στόχους που είχαν ερευνηθεί από 
άλλους πριν από την ίδια την Εταιρεία και στην ουσία ήταν το κοινό πρόγραµµα των 
δύο υπουργείων, του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΠΟ. Εποµένως, αν θέλεις, το πλαίσιο και 
τη γενική κατεύθυνση την είχαν δώσει τα δύο Υπουργεία, που ήταν και τα Υπουργεία 
που επόπτευαν την ΕΑΧΑ.Μέχρι ένα σηµείο ήταν µόνο αυτά τα δύο Υπουργεία. Προς 
το τέλος, όταν άρχισαν ίσως και τα οικονοµικά προβλήµατα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να 
συνδυάσουµε αυτά τα δύο ταυτόχρονα, για να οριστεί ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συµβούλιο κλπ. πρέπει να συνυπογράψει και ο υπουργός Οικονοµικών. Αλλά στην 
πράξη ας πούµε τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου τις έκαναν οι δύο υπουργοί διά των 
αντιπροσώπων τους που ήταν οι γενικοί γραµµατείς. Δεν ξέρω αν τα άλλα δύο έργα 
είναι τα πιο χαρακτηριστικά της Εταιρείας, γιατί δεν πρέπει κανείς να αγνοήσει ότι η 
Εταιρεία έχει ασχοληθεί µε έργα που δεν έχουν γίνει γνωστά ότι είναι της ΕΑΧΑ, όπως 
η πλατεία Συντάγµατος. Εγώ η ίδια που την παρέδωσα µαζί µε τον τότε πρόεδρο για 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες, γιατί ήταν ακριβώς τις πρώτες ηµέρες του Αυγούστου η 
παράδοση, δεν θυµάµαι να σου πω την ηµεροµηνία, αλλά άµα ψάξουµε θα τη βρούµε, 
άκουσα να λένε τι ωραίο έργο έκανε ο Δήµος της Αθήνας.Τότε ήταν δήµαρχος η Ντόρα 
Μπακογιάννη. Και µάλιστα είχε γίνει και το ανέκδοτο, δεν πειράζει, Ντόρα εσύ, Ντόρα 
εκείνη, Ντόρα και η µελετήτρια. Υπήρχε µια µελετήτρια, η Ντόρα Παπαδηµητρίου, 
οπότε ξέρεις, όλο αυτό δείχνει κάτι. Το λέω ενδεικτικά γιατί φαντάζοµαι ότι αντίστοιχα 
δεν έχει γίνει γνωστό ότι η Κολοκοτρώνη, η Λέκκα, η Πραξιτέλους, η Αθηνάς, το 
βασικό τµήµα της Αιόλου που για µένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον κοµµάτι, το κτίριο 
του Μάριο Μπότα και δίπλα στα αρχαία η Ρόµβης, η πλατεία Κτενά, µια σειρά µικρών 
άλλων δρόµων κι άλλων παρεµβάσεων, η Μακρυγιάννη, που όλοι τη θεωρούµε 
δεδοµένη κλπ. έγιναν επίσης από την ΕΑΧΑ. 
 
Σ: Όσον αφορά αυτά τα 60 έργα που είπατε ότι είναι στο πρόγραµµα της ΕΑΧΑ, το 
σκεπτικό και το ποια είναι η αναγκαιότητα να γίνουν αναπλάσεις εκεί είναι 
αποτυπωµένο σε κάποιο κείµενο; 
 
ΝΓ: Υπήρξαν πάρα πολλά κείµενα που έχουν, η ίδια η Εταιρεία αποτύπωσε τη δράση 
της, αλλά νοµίζω ότι η γενική εικόνα, µάλλον η γενική προσπάθεια, ήταν να γίνει 
ανάπλαση ευρύτερα του ιστορικού κέντρου. Βέβαια εκεί, υπήρξε ένα κενό. Δηλαδή 
ιστορικό κέντρο πλην Εξαρχείων. Αυτό δεν λύθηκε ποτέ µέχρι τέλους το κενό, γιατί 
υπήρξε. Υπήρξε µια πολύ απλή δικαιολογία. Ότι για τα Εξάρχεια, η αντίστοιχη τότε 
Διεύθυνση Ειδικών  Έργων (ΔΕΑΠ) του Υπουργείου, είχε κάνει κάποιους 
πεζοδρόµους, οι γνωστοί, αυτοί που είναι τώρα: η Βαλτετσίου, η Τσαµαδού, ποιες 
άλλες είναι που έχουν πεζοδροµηθεί;  Ήταν οι πρώτοι πεζόδροµοι που έγιναν, το πάνω 
µέρος της Θεµιστοκλέους, πριν το ’97, ήταν πριν τη λειτουργία της ενοποίησης. 
Εποµένως φαίνεται, κανείς όµως δεν το έχει διατυπώσει γραπτά, ούτε προκύπτει µέσα 
από το πρόγραµµα των έργων της Ενοποίησης, φαίνεται ότι η σκέψη ήταν ότι εντάξει, 
τα Εξάρχεια έχουν αντιµετωπισθεί, ας δούµε το υπόλοιπο της Αθήνας που έχει 
πρόβληµα.  
 
Σ: Δεν υπήρξε γραπτή τεκµηρίωση; 
 
ΝΓ: Σε αυτό δεν υπήρξε ποτέ τεκµηρίωση και µάλιστα δεν έχει λυθεί κι η απορία σε 
κανέναν, ούτε στους προέδρους που πέρασαν, ούτε σε εµάς που δουλέψαµε µε πολύ 
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κέφι από την αρχή. Αλλά σου λέω, εγώ έχω δώσει και συνεντεύξεις επ’αυτού 
λέγοντας… ξέρεις πάντα µε ρωτούσαν γιατί και είναι µια απορία που δεν... 
 
Σ: Είναι µια ευαίσθητη πολιτικά περιοχή.  
 
ΝΓ: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο λόγος. Νοµίζω ότι ο βασικότερος λόγος ήταν ότι επειδή 
ίσως στο πνεύµα αυτών που ξεκίνησαν την Ενοποίηση είχαν στο µυαλό τους πολύ 
συγκεκριµένα έργα, πεζοδροµήσεις και τέτοια, κυρίως ας πούµε, θεώρησαν ότι τα 
Εξάρχεια έχουν αρκετούς πεζοδρόµους, τα έχουν καλύψει. Ήταν και πρωτοποριακές οι 
παρεµβάσεις τότε, ενδιαφέρον είχαν, δεν µπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Αλλά 
νοµίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να έχει γίνει ένα συνολικό έργο για όλο το κέντρο και 
να είχαν συµπεριληφθεί τα Εξάρχεια. Τώρα δεν έχει σηµασία πια αυτή η τοποθέτηση. 
Θέλω να πω όµως ότι βλέπω αυτά τα τρία έργα και έχω πάρα πολλά να πω για τη 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, την Αποστόλου Παύλου, πάρα πολλά για την πλατεία 
Μοναστηρακίου, για την Οµόνοια έχει χυθεί µελάνι και αίµα αρκετό. Δεν θεωρώ ότι, 
αν εξαιρέσεις την Αρεοπαγίτου και την Παύλου που είναι τέλος πάντων, µπορεί να τη 
θεωρήσεις ότι είναι η σπονδυλική στήλη του όλου έργου, είναι τα πιο χαρακτηριστικά. 
Γιατί όλα τα έργα έχουν συνεισφέρει µε τον τρόπο τους στη συνολική αυτή παρέµβαση 
που πιστεύω ότι άλλαξε το ιστορικό κέντρο, σε πολλές περιπτώσεις πολύ πετυχηµένα, 
σε άλλες λιγότερο, σε άλλες µε επιπτώσεις κοινωνικές που δεν είναι πάντα 
καταµετρηµένες. 
 
Σ: Εποµένως θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν «χαρακτηριστικά» έργα; Ότι όλα έχουν 
συνεισφέρει; 
 
ΝΓ: Όλα έχουν συνεισφέρει, βέβαια. Αυτό είναι αναµφισβήτητο. Εκεί που έγινε 
εντελώς σαφές αυτό που λέω είναι στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Ο φόβος 
όλων µας, κι εµού προσωπικά περισσότερο, διότι ήµαστε τότε σαν αυτούς τους 
φαρµακοποιούς µε το τηλέφωνο όλο το 24ωρο ανοιχτό µη συµβεί κάτι, ήταν µην τυχόν 
ειδικά στη Διονυσίου Αεροπαγίτου και στην Αποστόλου Παύλου δηµιουργηθεί 
αίσθηµα αγοραφοβίας, πλακώσουν άνθρωποι, ο ένας τον άλλον, γιατί είχε πάρα πολύ 
κόσµο, πραγµατικά. Και δεν συνέβη αυτό, γιατί; Γιατί τελικά υπήρξε µια ροή που ήταν 
συνεχόµενη. Δηλαδή, αν ξεκινούσες από το Σύνταγµα, πήγαινες στη Διονυσίου 
Αεροπαγίτου µέσω Πλάκας ή µέσω της αρχής της Διονυσίου Αεροπαγίτου, µετά 
συνέχιζες περπατώντας, αλλά χωρίς να είναι ασφυκτικά γιατί ο δρόµος ήταν άνετος, 
µπορούσες να χρησιµοποιήσεις κι άλλα σηµεία ας πούµε και να σταµατήσεις λίγο να 
ξεκουραστείς κλπ, µετά έβγαινες Ερµού, ή πήγαινες Αδριανού, ή πήγαινες κι έκανες 
µια βόλτα.Αυτό φάνηκε κι από τις εκδηλώσεις που έγιναν τότε, δηλαδή οι µουσικές 
εκδηλώσεις ήταν διάσπαρτες. Είχε στο Σύνταγµα, είχε στην αρχή της  Διονυσίου 
Αεροπαγίτου, είχε στη µέση, είχε πολλές εκεί στην είσοδο της αρχαίας αγοράς, είχε στο 
Θησείο κοντά στο σταθµό και µετά ξανάρχιζαν στον Κεραµεικό, κάτω, στην Οµόνοια, 
ήταν ένας κύκλος. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάπου αρχή και τέλος. Αυτό λοιπόν ακριβώς 
έδειχνε την ανάγκη να υπάρχουν όλα αυτά τα έργα, συµπληρωµατικά το ένα του άλλου, 
σίγουρα κάποια έχουν µεγαλύτερη σηµασία. Δηλαδή τώρα που τα βλέπω µε µια 
απόσταση, διότι είναι 2,5 χρόνια που έχει κλείσει η Ενοποίηση, δεν µπορώ να κρύψω 
ας πούµε τι να πω τώρα, την αγαλλίαση για το έργο που δηµιουργήθηκε στη Διονυσίου 
Αεροπαγίτου και στην Αποστόλου Παύλου. Ήταν κάτι που είχε τεράστιες δυσκολίες, 
έκοβε την πόλη στα δύο, κυκλοφοριακά είχε τεράστιο πρόβληµα, γι’ αυτό και σε έναν 
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βαθµό την παραλλήλιζαν µε την Πανεπιστηµίου, που δεν είναι ίδια περίπτωση 
φυσικά.Είναι ένα έργο το οποίο πράγµατι είναι µοναδικό. Αλλά πιστεύω ότι κι αυτό 
µόνο του δεν θα µπορούσε να σταθεί. Δηλαδή η Διονυσίου Αεροπαγίτου, σήµερα πια, 
µε τα δεδοµένα τα σηµερινά, έχει ενδιαφέρον. Γιατί; Διότι πάνε από παντού µε το 
µετρό. Άρα η ύπαρξη του µετρό ήταν καθοριστική στη λειτουργία της Διονυσίου 
Αεροπαγίτου. Εξαιρετικά καθοριστική και συνδυαστικά, χρονικά, έπεσαν περίπου µαζί. 
Κι αυτό ήταν εξαιρετικό, διότι δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε η Διονυσίου 
Αεροπαγίτου αν καθένας ήθελε να πάρει το αυτοκίνητό του και να παρκάρει κάπου εκεί 
κοντά.Θα ήταν σχεδόν αδύνατον. Εµείς µάλιστα γι’αυτό το λόγο είχαµε προτείνει κι 
όταν θα λειτουργεί το Ηρώδειο, να υπάρχουν εκείνες οι δύο ώρες παραπάνω (στο 
µετρό), το οποίο δεν ξέρω γιατί, για λόγους λειτουργικούς του µετρό δεν εφαρµόστηκε. 
Θέλω να πω ότι οι παρεµβάσεις τέτοιου τύπου, µεγάλης κλίµακας, έχουν σίγουρα 
εξάρτηση η µια από την άλλη. Είναι προφανές ότι αν συγκρίνεις δύο έργα, ας πούµε 
την οδό Ρόµβης, τώρα λέω ενδεικτικά διότι κάποιοι δεν ξέρουν ότι καν ποια είναι η 
Ρόµβης, µε τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στη ζυγαριά δεν µπορούν να ισοβαθµήσουν, 
έτσι; Όµως συµπληρωµατικά, όλα µαζί, έδωσαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κέντρο.  
 
Σ: Αυτός ήταν ο στόχος της ΕΑΧΑ;  
 
ΝΤ: Ο στόχος της ΕΑΧΑ ήταν: συνολική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, τελικά. 
Βέβαια, αν το δει κανείς από απόσταση, σε πολλά σηµεία, επειδή είναι και το 
αντικείµενό σας εσάς, ας πούµε δεν υπήρχαν σε πολλές περιπτώσεις συγκεκριµένες 
µελέτες κοινωνικών επιπτώσεων. Τουλάχιστον από εµάς δεν είχαν αποτιµηθεί αυτά τα 
γεγονότα µε µελέτες, δεν έγινε ποσοτικοποίηση αν θες αυτών των πραγµάτων. Είναι 
µια ενστικτώδης προσέγγιση που έχουµε όλοι εµείς που δουλέψαµε. Φαντάζοµαι ότι 
τώρα που έκλεισε κιόλας, αρχίζουν κι υπάρχουν περισσότερες µελέτες που µπορούν να 
δουν τί υπήρχε, τί υπάρχει, αν υπήρξε φαινόµενο αποµάκρυνσης κάποιων χρήσεων και 
προσέλκυση άλλων, εάν σε κάποια σηµεία υπάρχει κατάχρηση. Φαντάζοµαι θα έχεις 
διαβάσει ένα άρθρο που είχα γράψει η «χρήση και η κατάχρηση».Το έχεις βρει; Αυτό 
για µένα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι τώρα που βρίσκοµαι στη 
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, που βλέπω ότι ακόµα δίνουµε χρήσεις για καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και τραπεζοκαθίσµατα, βλέπω ότι αυτό τελικά έχει 
γιγαντωθεί στο κέντρο και δεν είναι πάντα κάτι που επιθυµούµε έτσι; Δίνει ένα 
ενδιαφέρον, αλλά δεν µπορεί να είναι το κέντρο ας πούµε η Disneylandτης Αθήνας. 
Πρέπει κάπως να έχει ζωή, κατοίκους. Σε αυτό το βαθµό η Εταιρεία δεν µπορούσε 
βέβαια µόνη της να το πετύχει αυτό το πράγµα.Δεν νοµίζω ότι ούτε το Υπουργείο, ούτε 
η Εταιρεία πέτυχαν να φέρουν κατοίκους στο κέντρο κι αυτό είναι αυτό που λείπει. Αν 
επιστρέψουν κάποιοι κάτοικοι, συγκεκριµένα στην αρχή προφανώς νέοι, φοιτητές, 
ζευγάρια χωρίς παιδιά, γιατί είναι ένα θέµα το πώς θα το χειριστείς όλο αυτό, πιστεύω 
ότι θα είναι πολύ πιο σηµαντική η όλη επέµβαση στο κέντρο. Αυτό είναι κάτι που δεν 
µπόρεσε να ολοκληρωθεί, παρόλο που εµείς είχαµε σκεφτεί διάφορα πράγµατα και τα 
είχαµε προτείνει κατά καιρούς. Η πιο συγκεκριµένη παρέµβαση ήταν όταν εγώ είχα 
πρωτοαναλάβει Πρόεδρος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, µπορεί να το 
ψάξει κανείς γιατί κι εγώ τώρα δεν έχω τα αρχεία µου εύκολα και πρέπει να κάνω 
ανασκαφές, που είχαµε πει τι κίνητρα θα µπορούσαν να δοθούν ακριβώς για να υπάρξει 
κατοικία. Γιατί βλέπεις ότι όπου υπάρχει κατοικία, για τα Εξάρχεια που µιλάγαµε πριν, 
επειδή κατοικούνται, είναι και πάρα πολύ όµορφα. Τώρα αν πας σε άλλες περιοχές 
όπως του Ψυρρή, που η κατοικία είναι ελάχιστη, είναι θέµα. Δηλαδή δεν αρκεί ούτε η 



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
εµπειρικη διερευνηση για την κοινωνικη θεωρηση των επεµβασεων αστικου σχεδιασµου 

 

 
 

29 

ανάπλαση των όψεων, ούτε οι πεζόδροµοι, ούτε οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ούτε 
τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αρκετό. 
 
Σ: Μια ερώτηση, που µου γεννήθηκε σε σχέση µε αυτά που λέτε, είναι ότι η 
επιστροφή των κατοίκων στο κέντρο ή άλλου τύπου επιδιώξεις, όπως η 
προσέλκυση συγκεκριµένων χρήσεων, όλα αυτά υπήρχαν καταγεγραµµένα µε ένα 
σαφή τρόπο ως επιδιώξεις των αναπλάσεων ή...; 
 
Ντ: Όχι, δεν ήταν τόσο σαφώς καταγεγραµµένα. Ήταν η γενικότερη πρόθεση, είχε 
διατυπωθεί πολλαπλά, αλλά τα έργα επειδή είχαν κατά κάποιο τρόπο βγει µέσα από το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, µέσα από το Ρυθµιστικό, µέσα από όλα αυτά, είχαν το 
πλαίσιο γύρω τους, που ήταν το πλαίσιο το ευρύτερο το νοµοθετικό που υπήρχε εκείνη 
την εποχή. Δεν είχε γίνει κάποια ειδική µελέτη ας πούµε. Ειδικά η µελέτη της 
Διονυσίου Αεροπαγίτου είχε και πολεοδοµική προσέγγιση, είχε πολύ βαθιά τοµή στην 
περιοχή, παρόλα αυτά τελικά βλέπεις ότι υπερισχύει, ειδικά στο πρώτο κοµµάτι που δεν 
απαγορευόντουσαν τα τραπεζοκαθίσµατα, υπερισχύει η χρήση καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Εκεί παίζουν ρόλο πολλά πράγµατα. Παίζει ρόλο ο 
τουρισµός, παίζει ρόλο ότι έγινε το Μουσείο Ακρόπολης, βλέπεις όλα αυτά, το ένα 
φέρνει το άλλο, απ’την άλλη πλευρά σκέφτοµαι και ανάποδα, ότι το Μουσείο 
Ακρόπολης δεν θα ήταν αυτό που είναι ανεξάρτητα µε τη µορφή του κτιρίου που 
µπορεί κάποιος να το θεωρήσει εξαιρετικά επιτυχηµένο ή όχι, αν δεν είχε γίνει η όλη 
παρέµβαση, το Μουσείο θα ήταν µια νησίδα στο πουθενά. 50,000 αυτοκίνητα την 
ηµέρα, λεωφορεία σε διπλές γραµµές κι όλα αυτά. Δεν θα µπορούσε ούτε να γίνει, ούτε 
να λειτουργήσει. Πιστεύω ότι η παρέµβαση αυτή, βλέπεις αυτό έλεγα πριν κι είδες, 
ξεχνιέµαι κι εγώ, συµπληρωµατικά υπήρξαν κι άλλα πράγµατα, δηλαδή το Μουσείο 
Ακρόπολης, το Μετρό, δηλαδή, όλα αυτά αθροιζόµενα, δηµιουργούν ένα πόλο που 
έλκει, τουλάχιστον εµένα µε ενδιαφέρουν περισσότερο οι Αθηναίοι πολίτες σίγουρα 
από όλους του Δήµους, δηλαδή έχω ακούσει ανθρώπους από το Μαρούσι να λένε θα 
πάρω το µετρό, θα πάω στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, που δεν γινόταν παλιά. Όταν 
πρωτοξεκίνησε το έργο, που δεν ήξεραν και πολλοί ποια είµαι µου έλεγαν: «Κοριτσάκι, 
κοριτσάκι» δεν ξέρω γιατί τους φαινόµουν µε τα γυαλιά ηλίου πολύ µικρή, «να είστε 
καλά, µας κάνατε ένα χώρο να περπατάµε στην Αθήνα». Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτό, 
να το σκεφτείς ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι που να θες να περπατήσεις, να ξέρεις ότι 
µπορείς κάπου να σταµατήσεις να φας κάτι, να πεις κάτι, να δεις τα αρχαία, να πας ένα 
φίλο σου, ένα ξένο, αλλά για µένα το πιο σηµαντικό είναι ότι πάνε οι Έλληνες, γιατί το 
να πηγαίνουν µόνο οι τουρίστες, αυτοί πήγαιναν, µπορεί να πήγαιναν σε χειρότερο 
περιβάλλον, αλλά θα πήγαιναν, γιατί την Ακρόπολη µια φορά στη ζωή σου τη βλέπεις ή 
τέλος πάντων το θεωρείς πολύ σηµαντικό να τη δεις. Για µένα η µετάλλαξη, δεν ξέρω 
αν είναι σωστός ο όρος, έγινε µε τους νέους που τα παιδιά της γενιάς των παιδιών µου 
καλή ώρα, πάνω κάτω σαν κι εσένα, την ήξεραν αυτήν την περιοχή. Ή αν έλεγες σε 
παιδιά τότε, 15 χρονών, πάµε ραντεβού στο Μοναστηράκι, δεν τους έλεγε τίποτα, 
ειδικά αν ήταν από τα παιδιά που ήταν στα βόρεια ή στα νότια προάστια, που είναι λίγο 
αποµακρυσµένα από το κέντρο, δεν ήξεραν καν πού είναι το κέντρο. Και εκείνη την 
περίοδο ξαφνικά ήταν όλα, τα ρακάδικα στην Ηρακλειδών, στο Μοναστηράκι, ακόµα 
και τα σουβλάκια εκεί ξαναανακαλύψανε στο µετρό Μοναστηράκι µε αυτή τη µορφή 
τη διαφορετική. Και για µένα αυτό είναι σηµαντικό, δηλαδή είναι πιο σηµαντικό το ότι 
είχε επίπτωση στους Αθηναίους πολίτες, παρά στους ξένους, αλλά νοµίζω ότι αυτά 
πάνε µαζί σε ένα βαθµό. Δηλαδή οι χώροι που είναι αγαπηµένοι από τους πολίτες, 
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συνήθως γίνονται αγαπηµένοι και στους επισκέπτες. Και είναι ένα ένστικτο αυτό, 
θυµάµαι ο Πεπονής ο καθηγητής έχει κάνει κάποια µελέτη που λέει ότι ο επισκέπτης 
σαν να το διαισθάνεται πού υπάρχει το ρεύµα και θα πάει προς τα εκεί. Και δεν είναι 
ποσοτικό το ρεύµα, πολλές φορές µπορείς να βρεις ένα ξεχασµένο καφενείο, υπάρχει 
µια αύρα ας πούµε και νοµίζω αυτή η αύρα τουλάχιστον στο βαθµό που µπορεί κανείς 
να την εισπράξει, έχει λειτουργήσει. Θα µπορούσε να λειτουργήσει ακόµα καλύτερα αν 
είχε επιτευχθεί και το να έχει ζωή 24/24ωρο, γιατί δεν έχει 24/24ωρο. Αλλά η περιοχή 
της Διονυσίου Αεροπαγίτου λειτουργεί γιατί έχει κατοικίες ανέκαθεν ας πούµε, η 
Παύλου δεν το έχει αυτό γιατί έχει αρχαία δεξιά και αρχαία αριστερά, το υπόλοιπο 
κοµµάτι στο Θησείο ίσως έχουν υπερισχύσει τα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. Στις άλλες περιοχές δυστυχώς είναι πολύ µικρή η επιστροφή των 
κατοίκων. 
 
Σ: Την Οµόνοια και το Μοναστηράκι εννοείτε; 
 
Οµόνοια, Γεράνι εκεί κάτω από την Οµόνοια, γενικά στο εµπορικό τρίγωνο δεν µπορώ 
να πω ότι έχω δει καταγεγραµµένη επιστροφή και υπάρχουν πολλοί δρόµοι που θα 
είχαν τέτοιες δυνατότητες γιατί ας ξεκινούσε κανείς και λίγο λίγο ας πούµε. Δεν ξέρω τι 
µπορεί να γίνει. Αυτό ίσως είναι ένα πρόγραµµα που θα έπρεπε κανείς να το δει 
ευρύτερα. Η Εταιρεία είχε λίγο συγκεκριµένα έργα που έπρεπε να φέρει σε πέρας κι 
εκεί έδωσε το µεγάλο της βάρος. 
 
Σ: Τα οποία είχαν επιλεγεί; 
 
ΝΤ: Τα οποία είχαν επιλεγεί από τα δύο Υπουργεία στο πλαίσιο του σχεδιασµού που 
υπήρχε. Δεν ήταν ξεκάρφωτο, δεν ξύπνησαν κάποιοι και είπαν τώρα να κάνουµε και τις 
πεζοδροµήσεις, ήταν στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδοµικού της Αθήνας και 
γενικότερα του Ρυθµιστικού που είχε δώσει βάρος, είχε αναλυτικά στοιχεία για το 
ιστορικό κέντρο, αν θυµάσαι το παλιό Ρυθµιστικό 1515 έχει και διάγραµµα του κέντρου 
της Αθήνας, ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό το αντίστοιχο σε λεπτοµέρεια. Δηλαδή υπήρχε 
και πού είναι οι βασικοί πεζόδροµοι, η Διονυσίου Αεροπαγίτου και η Αποστόλου 
Παύλου ήταν σαν σπονδυλική στήλη, υπήρχε αυτή η λογική. Βέβαια η λογική ήταν... γι 
αυτό και διάφοροι λένε ποιος το ξεκίνησε, αν ξεκίνησε από τη Μελίνα, αν ξεκίνησε από 
τον Τρίτση, κανείς δεν µπορεί να πει πώς ακριβώς λειτούργησε αυτό το πράγµα, όµως 
στην πραγµατικότητα ξεκίνησε από τη σκέψη να συνενώσουµε τους έξι σηµαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους της πόλης και να γίνει, δεν έγινε ενοποίηση µε την έννοια που 
το φαντάζεται κανείς, ότι έπεσαν τα κάγκελα και όλοι κυκλοφορούν ελεύθερα, έγινε 
όµως µία αναζωογόνηση αυτής της περιοχής µέσα από τον χαρακτήρα που είχανε τους 
αρχαιολογικούς χώρους και το ενδιαφέρον που είναι παγκόσµιο δεν υπάρχει αµφιβολία 
και από εκεί και µετά θα µπορούσε ίσως σε κάποια σηµεία να έχει γίνει καλύτερα, σε 
κάποια µπορεί να έχει γίνει εξαιρετικά. Αλλά εντάξει, το αλατοπίπερο πάντα µπορεί να 
πει κανείς ότι λείπει ή ότι θα βοηθούσε. 
(διακοπή) 
 
Σ: Λοιπόν, θα συνεχίσουµε µε τις ερωτήσεις, κάποια από αυτά έχουν απαντηθεί, 
οπότε θα τα προσπερνάµε. Ποιός ήταν ο βασικός στόχος και το προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα των αναπλάσεων Οµόνοια, Μοναστηράκι, Αεροπαγίτου.  
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ΝΓ: Ναι, τώρα σε ένα βαθµό αυτό το είπαµε. Ότι ήταν προκαθορισµένο µέσα από το 
γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο, το Γενικό Πολεοδοµικό σχέδιο και το Ρυθµιστικό. Το 
ρυθµιστικό πρώτα βέβαια και το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο µετά και βέβαια εντάξει 
µέσα σε όλα αυτά σίγουρα υπήρχε και η ελπίδα ότι η επέµβαση και στις όψεις 
και...στην τρίτη διάσταση τέλος πάντων του δηµόσιου χώρου, θα επέφερε µια βελτίωση 
συνολικά στην ποιότητα ζωής, αυτό ήταν διάχυτο σε όλα τα έργα. Τώρα ειδικά για την 
Οµόνοια, δεν µπορώ να πω ότι ήταν αυτή η στόχευση είχε κοινωνικό χαρακτήρα 
περισσότερο, ήταν αποτέλεσµα του ότι είχε γίνει ξανά ο σταθµός µε διάφορες 
καινούριες κατασκευές κλπ και σίγουρα ήταν µια υποβαθµισµένη περιοχή, ενώ παλιά 
ήταν η καρδιά της πόλης. Αυτό ήταν αναµφισβήτητο. Νοµίζω ότι όλα αυτά 
εντάσσονται στο πλέγµα που λέγαµε. Δηλαδή από την Οµόνοια ξεκινάει η Αθηνάς. Η 
Αθηνάς είναι ένας δρόµος που αναπλάστηκε από την Ενοποίηση µε την διαπλάτυνση 
των πεζοδροµίων, δεν ξέρω κι αν είναι γνωστό ότι είναι από την Ενοποίηση, ο πολύς 
κόσµος δεν τα γνωρίζει αυτά, βέβαια µόλις έγινε η διαπλάτυνση πεζοδροµίων τί γίνεται 
συνήθως, ή επεκτείνονται τα εµπορεύµατα, ή γίνονται τραπεζοκαθίσµατα. Παρόλα 
αυτά η Αθηνάς έχει κρατήσει το χαρακτήρα του ανατολίτικου παζαριού, που το βρίσκω 
πάρα πολύ ενδιαφέρον και το ένα φέρνει το άλλο, γιατί από την Οµόνοια βλέπεις το 
βράχο της Ακρόπολης, έχει πολλά στοιχεία ο ένας χώρος να δώσει στον άλλον και 
πιστεύω ότι χωρίς αυτό το συνολικό πλέγµα δεν θα µπορούσε να σταθεί καµία από τις 
συγκεκριµένες παρεµβάσεις µόνη της. Τώρα ειδικά η πλατεία Μοναστηρακίου είναι µια 
άλλη περίπτωση, είναι µια πάρα πολύ µικρή πλατεία που αποτέλεσε και αντικείµενο 
διαγωνισµού, αυτή πέρασε σαράντα κύµατα µέχρι να υλοποιηθεί έτσι όπως την ήθελαν 
οι µελετητές, νοµίζω ότι υλοποιήθηκε ακόµα καλύτερα απ’ότι κι οι ίδιοι 
φανταζόντουσαν, αυτό το πολύχρωµο µωσαϊκό, ο λόγος που δόθηκε το βραβείο ήταν 
γιατί το πολύχρωµο µωσαϊκό παρέπεµπε στην πολυπολιτισµικότητα της περιοχής. 
Νοµίζω όµως ότι πράγµατι είναι η καρδιά του τµήµατος της Αθήνας που λειτουργεί ως 
βραδινή διασκέδαση το Μοναστηράκι κι αυτό πια λειτούργησε ιδιαίτερα µόνο του. 
Παίζει ρόλο κι η θέση κι η θέα και η γειτνίαση µε τη ρωµαϊκή αγορά, µε την Αδριανού, 
µε τα καφέ, µε τα εστιατόρια, µε όλα αυτά, πέραν όλων των άλλων νοµίζω ότι εκεί 
λειτούργησε µε πολύ ενδιαφέρον η συνύπαρξη των αρχαίων και η εύρεση του τµήµατος 
του Ηριδανού που παραπέµπει στην αρχαία του κοίτη, θα µπορούσα να µιλάω πάρα 
πολύ ώρα για αυτή την παρέµβαση.  
 
Σ: Διαπιστώνω απ’ότι λέτε ότι υπάρχει ένα κοµµάτι που το αναλαµβάνει η ίδια η 
πόλη, που ενδεχοµένως δεν προβλέπεται από το σχεδιασµό. Για παράδειγµα στην 
πλατεία Μοναστηριακίου υπήρχε η επιδίωξη ότι η πλατεία πρέπει να λειτουργήσει 
και το βράδυ ή ήταν κάτι το οποίο προέκυψε...; 
 
ΝΓ: Όχι. Αλλά ήταν γνωστό ότι θα λειτουργήσει και το βράδυ έτσι όπως ήταν σε 
συνέχεια αυτών των χώρων. Απλώς δεν νοµίζω ότι κανείς µπορεί να προβλέψει πόσο 
επιτυχηµένα θα λειτουργήσει, αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά η πλατεία Μοναστηρακίου 
έγινε και µετά τα υπόλοιπα έργα οπότε υπήρχε και εµπειρία σε πολλά πράγµατα, είχαν 
γίνει δηµόσιες συνελεύσεις, είχαµε µαζέψει κόσµο και έλεγαν οι καταστηµατάρχες τί 
θέλουνε, είχαν στην αρχή ξεκινήσει να έχουν κι ένα σύλλογο, νοµίζω ότι δεν υπάρχει 
πια, των καταστηµαταρχών της περιοχής που βοηθούσαν, είχε ενδιαφέρον, το 
Μοναστηράκι ήταν µια περίπτωση που κινήθηκε ευρύτερα, δηλαδή θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι ξεκίνησε από το µηδέν, η όλη διαδικασία, µαζί µε τους κατοίκους, τότε δεν 
υπήρχαν κάτοικοι, αλλά τέλος πάντων µαζί µε αυτούς που ενδιαφέρονταν, ήταν µια 
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ιδιαίτερη περίπτωση. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσµα έτσι όπως έγινε, το αναλαµβάνει η 
πόλη όπως λες κι εσύ. Σε κάθε περίπτωση, εµείς τα έργα µας τα είχαµε παραδώσει στο 
Δήµο Αθηναίων, αυτή ήταν κι η πρόβλεψη δηλαδή κι είναι λογικό, τελικά ο Δήµος 
αναλαµβάνει, ο Δήµος καθαρίζει, ο Δήµος προσέχει, ο Δήµος συντηρεί, τώρα εκεί 
υπάρχουν θέµατα ας πούµε, για τη συντήρηση, γιατί τα πολύ ειδικά έργα οι Δήµοι 
έχουν δυσκολίες να τα συντηρήσουν, παρόλα αυτά η πόλη ανήκει στο Δήµο, δεν 
υπάρχει αµφιβολία γι αυτό. Γι αυτό και υπήρχαν και διάφορες αµφισβητήσεις, αν η 
Εταιρεία αυτή θα έπρεπε να ανήκει στο Δήµο, ή αν έπρεπε να ανήκει σε ένα από τα δύο 
Υπουργεία. Εγώ νοµίζω ότι τελικά έτσι όπως λειτούργησε ήταν µια ευτυχής συγκυρία 
που ήταν όλοι µαζί και µέσα στο συµβούλιο και εκπρόσωπος του Δήµου και 
περπάτησαν τα έργα. 
 
Σ: Μια που αναφέρεστε σε αυτό, να σας κάνω µια ερώτηση που υπάρχει πιο κάτω:  
συνεργαστήκατε µε πολλούς φορείς... 
 
ΝΤ: Πάρα πολλούς. 
 
Σ: Θα ήθελα να µου πείτε τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της συνεργασίας.  
 
ΝΓ: Αυτή τη στιγµή έχω λίγο αποµακρυνθεί και από το αντικείµενο και κοντεύω να 
ξεχάσω. Έχουµε συνεργαστεί µε τους πάντες. Με την τροχαία, µε την αστυνοµία, µε 
την αρχαιολογία, µε το Δήµο, µε την καθαριότητα του Δήµου, είναι απίστευτο το τι 
πρέπει κανείς να, δηλαδή αυτή τη στιγµή αν µε βάλεις να τα καταγράψω, δεν θα τα 
καταγράψω όλα, είναι σίγουρο ότι θα µου ξεφύγουν πράγµατα, το Τεχνικό 
Επιµελητήριο, µε την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, δεν υπάρχει κάτι που µπορεί 
να σου ξεφύγει, κι είναι όλα, δηλαδή είναι ο Σύλλογος Καταστηµαταρχών, ο Εµπορικός 
Σύλλογος Αθήνας, είναι πάρα πάρα πολλοί φορείς και ήτανε... σε αυτό είµαστε και 
τυχεροί. Είχαµε πάρα πολύ καλή επαφή µε τους περισσότερους, υπήρξαν και 
συγκρούσεις, δεν υπάρχει αµφιβολία, αλλά συνήθως αυτές επιλυόντουσαν, δεν θυµάµαι 
δηλαδή κάποια που να έµεινε µέχρι τέλους προβληµατική, η εµπειρία είναι διπλή, 
δηλαδή εκεί που άλλαξε η µορφή της συνεργασίας ήταν µε τους αρχαιολόγους, δηλαδή 
το ΥΠΠΟ. Οι αρχαιολόγοι ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί στην αρχή και γενικά το 
ΥΠΠΟ και οι εκπρόσωποί του, στην πορεία επειδή είδαν ότι πάρα πολλά πράγµατα 
έγιναν όµορφα έγιναν µε τη συνεργασία τους και µάλιστα πιο γρήγορα κι αυτό ήταν και 
το ενδιαφέρον, λόγω του ότι λειτούργησε η Ενοποίηση, ήταν γιατί µπορούσε να κάνει 
τα έργα µε συνοπτικές διαδικασίες πιο γρήγορα, µπορούσε να κάνεις κάποιες ειδικές 
αναθέσεις, µπορούσε κάποια πράγµατα να τα τρέξει, αυτή τη στιγµή δεν θα γινόταν και 
δεν ξέρω αν θα είχε ενδιαφέρον και η ύπαρξή της. 
 
Σ:Υπήρχε και το κοµβικό σηµείο των Ολυµπιακών Αγώνων.  
 
ΝΓ: Αυτό βοηθούσε. Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να πω. Ας πούµε η Διονυσίου 
Αεροπαγίτου και η Αποστόλου Παύλου πιστεύω ότι θα γινόντουσαν σε κάθε 
περίπτωση. Άλλωστε πήραν και κοινοτική χρηµατοδότηση. Και το Μοναστηράκι. Τα 
άλλα έργα, δεν θα γινόντουσαν µε αυτή την ταχύτητα, ήταν σαν να ήταν το όχηµα οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες. Βοήθησε πάρα πολύ. Κι άλλωστε τα ολυµπιακά έργα είχαν και 
µεγαλύτερη χρηµατοδότηση. Τώρα η συνεργασία µε τους άλλους φορείς, πάντα παίζει 
ρόλο το συγκεκριµένο έργο, κατά περίπτωση, τώρα ας πούµε που ανέφερα τη Ρόµβης 
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πριν, ήταν σίγουρα οι καταστηµατάρχες που ενδιαφερόντουσαν να βοηθήσουν, ή καµιά 
φορά να δηµιουργήσουν πρόβληµα αν δεν ήταν (το έργο) αντίστοιχο µε τις δικές τους 
προβλέψεις. Στην Αεροπαγίτου δεν υπάρχει αυτό το θέµα. Κυρίως ήταν το θέµα της 
συνεύρεσης µε τους αρχαιολόγους, ένα σοβαρότατο θέµα είναι το ότι υπήρχε πάντα η 
χωριστή λειτουργία του τουρισµού κι ακόµα κι όταν το πήρε το Υπουργείο Πολιτισµού 
σε αυτό δεν λειτούργησε απόλυτα αυτή η συνύπαρξη µε το Υπουργείο Τουρισµού, ένα 
θέµα που ακόµα και τώρα δεν έχει λυθεί και γι αυτό λέω ότι ξεφεύγει από όλους τους 
φορείς, είναι το θέµα µε τα τουριστικά λεωφορεία, τα πούλµαν. Στην πρόβλεψη τη δική 
µας υπήρχε η στάθµευση στην αποβάθρα του Διονύσου, αλλά υπήρχε παράλληλα µε 
ένα χώρο, ξεκίνησε έγινε µια τέτοια µελέτη, είχε βοηθήσει και το Πολυτεχνείο, 
υπήρχαν πολλοί φορείς που είχανε συνδράµει, να υπάρχει διαχείριση αυτών των 
λεωφορείων, γιατί είναι πάρα πολλά, δηλαδή όταν έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο και 
φεύγουν περίπου 50 λεωφορεία, πού να ανέβουν αυτοί, πού να παρκάρουν, πού να 
επισκεφτούν, υπήρχε λοιπόν η λογική του να πηγαίνεις, να αποβιβάζεις, η αποβίβαση 
γίνεται και γρήγορα αν θυµάµαι καλά και δεν λέω λάθος νούµερα, µέσα σε 5 λεπτά και 
η επιβίβαση σε 15 ας πούµε. Οπότε µε αυτή τη λογική υπήρχε µια ανακύκλωση των 
σταθµευµένων κι αυτών που ερχόντουσαν να τα παραλάβουν. Είχε προβλεφθεί να γίνει 
ένας πολύ µικρός χώρος στο Μουσείο Ακρόπολης ή κάπου εκεί κοντά, στο Μουσείο 
ήταν η πρόταση, που να µπορείς να καλέσεις τα λεωφορεία. Οπότε µε αυτή τη λογική 
υπήρχε πάντα η δυνατότητα να έχεις παρκαρισµένα περίπου 20 και άλλα να µπορούν να 
κινούνται. Είχε γίνει κι η χρονοµέτρηση ότι κατεβαίνεις τη Συγγρού σε 5 λεπτά, την 
ανεβαίνεις σε 10, οπότε είχε προβλεφθεί κι ένας χώρος στην παραλία. Αυτός ο χώρος 
τελικά δόθηκε σε κάτι άλλο και αυτό το θέµα ακόµα υπάρχει και ταλαιπωρεί και τους 
κατοίκους γιατί πηγαίνουν στο πίσω µέρος του Φιλοπάππου, είναι ένα θέµα που δεν το 
έχω παρακολουθήσει στη σηµερινή του κατάσταση, αλλά δεν νοµίζω ότι θα έχει 
βελτιωθεί καθόλου. Εποµένως αυτές οι αναπλάσεις σε µία περιοχή τόσο και  
πυκνοκατοικηµένη µε την έννοια των πολλών χρήσεων γιατί οι κάτοικοι δεν είναι τόσοι 
πολλοί και πολύ δοµηµένη και µε τη ζήτηση που έχει τουριστικά κλπ, σίγουρα παίζει 
ρόλο η κυκλοφορία, η στάθµευση, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Βέβαια αυτό είναι 
εύκολο να ακούς και να λες απ’έξω ότι α ωραία κάνω υπόγεια πάρκινγκ, δεν µπορείς να 
κάνεις υπόγεια πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, είναι δεδοµένο, σε αυτά που µένουν 
είναι όλα δηλαδή για ένα µεγάλο χώρο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα,  αρχαία στα 3 
εκατοστά κι αρχίζεις πια να αναζητείς λύσεις, έχουν προταθεί πολύ ενδιαφέρουσες 
λύσεις οι οποίες δεν προχώρησαν και µπορεί στο µέλλον να προχωρήσουν. Ας πούµε 
ένα πάρκινγκ που είναι των αυτοκινήτων των αστικών συγκοινωνιών, δεν θυµάµαι 
ακριβώς πού, προς το Ρουφ, δεν θυµάµαι, θα κάνω λάθος αυτή τη στιγµή. 
 
Σ: Στην απόληξη της Ερµού; 
 
ΝΓ: Όχι, αυτό είναι άλλο. Εκεί είναι τα τρόλεϊ. Το οποίο θα µπορούσε να 
χρησιµοποιείται ως στάθµευση των λεωφορείων τη νύχτα, αλλά αυτά την ηµέρα 
κυκλοφορούν, αλλά, κανείς δεν θέλει να µοιραστεί τους χώρους του και 
δηµιουργούνται τέτοια προβλήµατα. Διαχειριστικά. 
 
Σ: Έχετε υπόψη σας παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό η διεθνές 
επίπεδο που λειτούργησαν ως ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
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ΝΓ: Άλλων επεµβάσεων; Ως πρότυπο δεν ήταν εύκολο να βρεις ένα έργο να το 
χρησιµοποιήσεις, αλλά όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε αυτά τα έργα, είχαν χρησιµοποιήσει 
βιβλιογραφίες από πάρα πολλές περιοχές, η Αθήνα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες 
όµως, δηλαδή, δεν µπορείς να µεταφέρεις αυτό που θα βρεις στη βιβλιογραφία 
αυτούσιο, καταρχάς γιατί τα αρχαία είναι παντού, το έζησα από πάρα πολύ κοντά στη 
Διονυσίου Αεροπαγίτου, εκεί ήµουνα projectmanager που ήµουν επιτόπου κιόλας, 
µπορεί στα τρία εκατοστά να βρεις αρχαία, είναι άλλη η λογική, άλλη προσέγγιση, 
άλλη η ποιότητα αρχαίων, δηλαδή δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχουν αρχαία και σε 
πολλές άλλες χώρες, αλλά η ποιότητα αυτών των αρχαίων είναι µοναδική και πολύ 
υψηλή, εποµένως έχεις ένα δέος µπροστά τους, ακόµα και οι απλοί τεχνίτες ας πούµε. 
Ως πρότυπο δεν θα το έλεγα, αλλά το ότι χρησιµοποιείς και βιβλιογραφία σε πάρα 
πολλά θέµατα, από τη χρήση των υλικών σε αντίστοιχες κατασκευές, µάλιστα κάποιοι 
ειδικά για τη Διονυσίου Αεροπαγίτου είχανε πει ότι είναι και κάπως δυτικότροπο το 
pave, ότι ήταν επηρεασµένο, αλλά κι αυτό έγινε µε υλικά ελληνικά, µπήκαν τέτοιες 
προδιαγραφές στην προσπάθεια να προσαρµοστεί ακόµα και χρωµατικά στο βράχο της 
Ακροπόλεως, ήταν στοιχεία που δεν µπορείς να πεις ότι «τα πήρα και τα έφερα», αλλά 
το ότι παρεµβάσεις  ειδικά στην Ιταλία µε υλικά αντίστοιχα  σίγουρα 
χρησιµοποιήθηκαν, αλλά νοµίζω ότι επειδή η Ενοποίηση έχει κάνει το εξής, µάλλον 
πριν το αναλάβει κιόλας το θέµα η Ενοποίηση, οι µελέτες των 6 αρχαιολογικών χώρων 
και της Διονυσίου Αεροπαγίτου, είχαν ανατεθεί σε διαφορετικά γραφεία, στην ουσία 
δούλεψε όλο το τεχνικό δυναµικό της Αθήνας τουλάχιστον, αν όχι της χώρας, γιατί σε 
κάθε γραφείο ήταν αρχιτέκτονας, πολιτικός µηχανικός, µηχανολόγος, αρχαιολόγος, όλα 
αυτά, πάνω κάτω έχουµε συνεργαστεί µε τα µεγαλύτερα γραφεία της Αθήνας, σχεδόν 
µε όλους, γι’ αυτά τα 6,7 έργα και για τα µικρότερα. Αυτό λοιπόν δηµιούργησε ένα 
πολλαπλό λεξιλόγιο όπου ο καθένας έφερε και τη δική του εµπειρία και τη δική του 
βιβλιογραφία και ανάλογα µε την περίπτωση προσαρµοζόταν. Ένα µειονέκτηµα έχει 
αυτό, το οποίο ήταν πολύ σηµαντικό νοµίζω καθώς έδινε ένα ενδιαφέρον σε κάθε χώρο. 
Το ότι τελικά προτείνονται διαφορετικού τύπου φωτιστικά, διαφορετικού τύπου 
εµπόδια µεταλλικά, διαφορετικού τύπου καθιστικά και όλα αυτά και δηµιουργούν 
δυσκολίες στη συντήρηση από τον Δήµο, αλλά από την άλλη πλευρά είχαµε πάρα 
πολλές προσεγγίσεις, που νοµίζω ότι τελικά µάλλον βοήθησαν. 
 
Σ: Λοιπόν, νοµίζω µου έχετε απαντήσει για το αν υπήρχε πριν τις αναπλάσεις 
εκφρασµένη σε κάποιο κείµενο η άποψη του Οργανισµού. Η επόµενη ερώτηση 
είναι αν συνδέονται οι συγκεκριµένες επεµβάσεις µε τον γενικότερο αστικό 
σχεδιασµό της βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης της Αθήνας. 
 
ΝΓ: Κι αυτό νοµίζω ότι εν µέρει στο απάντησα ήδη, γιατί εντάσσεται και στο Γενικό 
Πολεοδοµικό και στο Ρυθµιστικό σίγουρα, στη συνολικότερη στρατηγική ανάπτυξη 
από το Ρυθµιστικό δεν θα υπήρχε, αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο προχωρούσε και η 
διαδικασία, προσπαθούσαµε να δούµε και βιοκλιµατικά τις προσεγγίσεις, δηλαδή µε τα 
χρόνια γινόµαστε κι εµείς λίγο πιο σοφοί σε ένα βαθµό. 
 
Σ: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά στα αποτελέσµατα και στην κοινωνική αποδοχή των 
έργων, µου είπατε νωρίτερα ότι δεν υπάρχουν µελέτες οι οποίες να αξιολογούν... 
 
ΝΓ: Δεν υπάρχουν που να γνωρίζω εγώ. Δηλαδή που να έγιναν από εµάς όσο 
λειτουργούσαµε. 
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Σ: Ούτε εµείς έχουµε βρει πάντως.  
 
ΝΓ: Ναι, είχε ξεκινήσει να γίνει µια µελέτη στο Σχέδιο Πλαίσιο που συµµετείχε νοµίζω 
ο Δηµήτρης Οικονόµου και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων δεν προχώρησε αυτό σαν 
συγκεκριµένη διαδικασία, µπορεί να έχουν γίνει δηµοσιεύµατα που να µου διαφεύγουν, 
αλλά πάντως επίσηµη έτσι ανάθεση κλπ δεν είχε υπάρξει και νοµίζω ότι έγινε από αυτά 
ίσως έγινε µέσα σε διάφορα πανεπιστήµια από φοιτητές και καθηγητές που ήθελαν να 
προωθήσουν το πρόγραµµα αυτό ή που τους ενδιάφερε. Βέβαια, αυτό που είχε 
ενδιαφέρον είναι ότι σε πάρα πολλές Σχολές δόθηκαν τµήµατα του ευρύτερου 
ενοποιηµένου αρχαιολογικού χώρου ως µελέτες και πρέπει να έχουν κάνει και πολύ 
ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δηλαδή εγώ θυµάµαι είχα πάει να κάνω µια διάλεξη στο 
Πολυτεχνείο, είχαν κάνει για την κορεάτική αγορά που είναι επίσης έργο της 
Ενοποίησης κι αυτό το ξέρω καλά για τον ΗΛΠΑΠ απέναντι, νοµίζω µετά είχαν κάνει 
για την Όλγας, σίγουρα έχουν κάνει για το Ολυµπείο, πρόσφατα µου ζητούσαν στοιχεία 
για το Μοναστηράκι, άρα υποθέτω ότι έκαναν µελέτη και για αυτό. Και βέβαια µέσα 
στις προτάσεις της Ενοποίησης ήταν και η Ακαδηµία Πλάτωνος όπου είχαµε κάνει 
προτάσεις πολύ σοβαρές και ενδιαφέρουσες, εντάξει οι περισσότερες έχουνε µείνει 
τώρα στα αρχεία, για την Ακαδηµία των Εθνών και κάτι τέτοια πολύ µεγαλεπήβολα, 
αλλά κάποιες µικρές προτάσεις εκεί που υπήρχαν αποθήκες του ΥΠΠΟ και έκοβαν τον 
αρχαιολογικό χώρο στα δύο, ενώ τα κτίρια ήταν δικά τους, έγιναν τελικά αποδεκτές, 
βέβαια η Ενοποίηση δεν νοµίζω ότι αναφέρθηκε πουθενά, αλλά δεν πειράζει και αυτή 
τη στιγµή έχουν κατεδαφιστεί, ήταν τρία κτίρια, µπορώ να στα δείξω σε χάρτη αν θες 
κάποια άλλη στιγµή, τα οποία έχουν γίνει πράσινο και έχουν αποδοθεί κι έχει 
ενοποιηθεί οπτικά τουλάχιστον ο αρχαιολογικός χώρος από τον απέναντι, παρά το 
γεγονός ότι δεν καταφέραµε να διώξουµε την κίνηση από το δρόµο που κόβει την 
Ακαδηµία Πλάτωνος στα δύο, ε αυτό λειτούργησε υπήρχαν και πολλές µικρές 
παρεµβάσεις που δεν τις θυµάµαι που δεν έχουν ολοκληρωθεί, άλλα όπου έχει δοθεί το 
µήνυµα αλλά κάποια στιγµή θα µπορούσαν ελπίζω να προχωρήσουν. 
 
Σ: Η αξιολόγηση δεν ήταν ποτέ κοµµάτι της διαδικασίας; 
 
ΝΓ: Όχι. Δεν υπήρξε ποτέ επίσηµα διατυπωµένη αυτή η προσπάθεια. Πιστεύω ότι αν η 
Ενοποίηση είχε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή τέλος πάντων µετά τον πυρετό των έργων 
της δινόταν ο χρόνος, θα µπορούσε να κάνει αυτήν την προσπάθεια, µάλλον το είχε και 
στο πρόγραµµα και στη σκέψη, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, τουλάχιστον από εµάς. 
Τώρα µπορεί να έχει γίνει σε άλλες, µε πρωτοβουλία κάποιων Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και να µην το ξέρω, δεν µπορώ να το πω. Αλλά πάντως δεν 
πρόλαβε η ενοποίηση, τα χρόνια που έζησε τέλος πάντων λειτουργούσε πάντα σε 
ρυθµούς τρέλας, µε πολύ λίγο κόσµο και πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες και 
ήταν, ειδικά πριν το 2004 δεν το συζητώ, αλλά και µετά, ήταν έντονοι οι ρυθµοί γιατί 
είχαν µειωθεί και οι απασχολούµενοι, στο τέλος βέβαια όταν περιορίστηκε πάρα πάρα 
πολύ το οικονοµικό, ξεκινήσαµε αυτές τις µικρές παρεµβάσεις που ήταν το Αθήνα επί 
4, οι διαγωνισµοί, που έδωσαν πάτηµα σε πολλούς νέους να εκφραστούν και γι’αυτό 
λέω ότι καµιά φορά, δεν είναι αυτά τα τρία έργα µόνο, ή τέσσερα, αν βάλεις την 
Αεροπαγίτου µε την Παύλου µαζί, δεν θα την αποµονώσεις ποτέ και τη Μακρυγιάννη 
ίσως, που αντιπροσωπεύουν την Ενοποίηση και πιστεύω ότι τα άλλα δεν είναι γνωστά. 
Το κάτω µέρος της Ερµού, αµφιβάλλω αν το ξέρει κανείς ότι είναι της Ενοποίησης. 
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Γιατί όλες τις µικρές κάθετες, Κολοκοτρώνη, Λέκκα, Πραξιτέλους, Αθηνάς, Αιόλου, το 
περισσότερο κοµµάτι από αυτά, πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσµος δεν το γνωρίζει 
καν ότι είναι της Ενοποίησης, το Σύνταγµα, την Πλατεία Κουµουνδούρου. 
 
Σ: Ναι, αυτά τα έχουµε δει.  
 
ΝΓ: Τα έχετε δει ναι, γιατί τα έχετε µελετήσει. Στο συλλογικό δεν... ο κάτοικος της 
Αθήνας δεν ξέρει καθόλου, δεν του περνάει από το µυαλό ότι, τέλος πάντων, δεν έχει 
και σηµασία.  
 
Σ: Η επόµενη ερώτηση, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & 
αρνητικές) των συγκεκριµένων επεµβάσεων ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην 
πόλη της Αθήνας και ειδικότερα ποιες κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύετε ότι 
είναι οι άµεσα «ωφεληµένες» από αυτές; 
 
ΝΓ: Ωραία ερώτηση, πολύ συγκεκριµένη (γελάει). Μόνο αόριστα µπορώ να την 
απαντήσω βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι οι επιπτώσεις οι περισσότερες είναι θετικές. Και σε 
κοινωνικό επίπεδο διότι ακόµα κι αυτός που δεν ζει στο κέντρο, νοιώθει µια 
ικανοποίηση να ζει στο κέντρο της πόλης του, τον εκφράζει, δηλαδή το στίγµα της 
Αθήνας διεθνώς, είναι η περιοχή αυτή. Δεν είναι µια ωραία περιοχή στην Εκάλη, ή 
ξέρω εγώ µια άλλη µε θέα στη θάλασσα, που κι αυτά έχουν άλλου είδους ενδιαφέρον. 
Τώρα οι κοινωνικές οµάδες πολιτών που είναι άµεσα ωφεληµένοι σε αυτό, επειδή εγώ 
αποφάσισα να γίνω και κάτοικος του κέντρου, 10 χρόνια τώρα, είχα φύγει και 
επέστρεψα, δεν µπορώ να το πω µετά βεβαιότητος γιατί πιστεύω ότι δεν έχει έρθει το 
κέντρο ακόµα στην κατάσταση που θα µπορούσε να συγκριθεί µε αντίστοιχα κέντρα 
άλλων πόλεων δηλαδή σε επίπεδο καθαριότητας, ασφάλειας, χρήσης όλο το 24ωρο και 
επιµένω πάρα πολύ σε αυτό. 
 
Σ: Εννοείτε την κατοικία; 
 
ΝΓ: Ναι, γιατί η κατοικία διαµορφώνει πράγµατα, δηλαδή, όταν βγεις να πας στο 
µπακάλικο της γειτονιάς και υπάρχει αυτή η κίνηση 10 φορές την ηµέρας ή 15, ή από 
κάποιον άλλον, αµέσως αυτό έχει επίπτωση και στην καθαριότητα, έχει επίπτωση και 
στην ασφάλεια, έχει επίπτωση σε πάρα πολλά πράγµατα και νοµίζω ότι όλα αυτά 
συνδυαστικά δεν έχουν λειτουργήσει για να µπορώ να πω ποιες ήταν. Τώρα αν 
εννοούµε ωφεληµένες κάποιοι (οµάδες) που είχαν ακίνητα ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, δεν 
θα το έβλεπα µε πολύ συγκεκριµένη τοποθέτηση. Γιατί ας πούµε τα ακίνητα της 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου πχ που σίγουρα έχουν ευνοηθεί, ήταν ήδη απλησίαστα. Η 
πρώτη µου συνέντευξη που είχα πάει να πάρω εγώ, ήταν από την κ. Ζολώτα που έµενε 
εκεί. Η οποία είχε το ακίνητο που έβλεπε την Ακρόπολη, είχες την αίσθηση ότι θα 
πιάσεις το θέατρο του Διονύσου από αυτό το σπίτι, η οποία µου είπε άλλο πράγµα, η 
πρώτη της αντίδραση ήταν: «Αχ κορίτσι µου δεν πλένω τις κουρτίνες, έπρεπε να πλένω 
τις κουρτίνες κάθε εβδοµάδα» γιατί µαύριζαν από τα λεωφορεία (γελάει) Ο καθένας 
έχει µία... Όχι ότι τις έπλενε η ίδια, αλλά θέλω να πω. Είναι µια διαφορετική 
προσέγγιση, δηλαδή ακόµα και το περιβαλλοντικό, το ότι δεν υπήρχε η άµεση 
επίπτωση στα µνηµεία, ότι περπατάς πιο άνετα, ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα στο 
κέντρο της πόλης (να περπατάς) ότι σου δίνεται η δυνατότητα µιας διαλεκτικής µε τα 
µνηµεία που είναι συνυφασµένα µε την Ελλάδα, είτε το θέλουµε είτε όχι, η αρχαία 
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αίγλη έχει περάσει στο αίµα µας, τη νοιώθουµε, τη βιώνουµε. Και νοµίζω επίσης, το 
ενδιαφέρον της παρέµβασης της Ενοποίησης που σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το 
ΥΠΠΟ, είναι ότι δεν έχει µείνει µόνο στα αρχαία, είναι ότι έχει πιάσει όλες τις 
περιόδους, πχ τζαµιά κλπ. Υπάρχει µια προσπάθεια να ακουµπήσουµε τα πάντα. Είτε 
αυτά λέγονται νεοκλασικά, είτε είναι βυζαντινά, είτε µεταβυζαντινά και νοµίζω, το 
βλέπω τώρα επειδή είµαι και µέλος στο ΚΑΣ ας πούµε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις κάτι έχουµε να πούµε, ότι κάτι µου θυµίζει, αλλά δεν µπορώ να στο 
εκφράσω έτσι µεµονωµένα, βέβαια αν θεωρήσουµε ότι είναι ευνοηµένοι αυτοί που 
έχουν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς συµβαίνει 
στις περισσότερες µητροπόλεις στο κέντρο, υπάρχει αυτό το θέµα. Αν µπορέσουµε να 
βρούµε ένα µέτρο, κάπου να ελέγχεται αυτό, θα ήταν κάτι που θα το θέλαµε βέβαια. 
 
Σ: Θα ήθελα να σας πάω στην επόµενη ερώτηση. Κρίνοντας τη σηµερινή 
κατάσταση και από τη χρήση των έργων ανάπλασης, πιστεύετε ότι οι προσδοκίες 
που είχατε πριν την υλοποίηση δικαιώθηκαν; 
 
ΝΓ: Σε κάποια ναι, σε κάποια όχι. Δηλαδή το ότι η χρήση είναι εξαιρετική ή τέλος 
πάντων έχει την αποδοχή του πληθυσµού κλπ είναι σηµαντικό, αλλά όταν βλέπω την 
είσοδο της Αρεοπαγίτου που έχει γίνει χώρος στάθµευσης ταξί ή ξέρω εγώ αφετηρία 
για το τρένο ή κάτι άλλο, νοµίζω ότι ήταν πολύ µεγαλύτερες οι προσδοκίες από αυτές 
που βλέπω τώρα και νοιώθεις πάρα πολύ άσχηµα όταν σκέφτεσαι ότι έχουν δοθεί 
κάποια εκατοµµύρια για να µπουν εκεί µάρµαρα συγκεκριµένα, να είναι ελληνικά, 
έχουµε κάνει άπειρες προσπάθειες να βάλουµε µπάρες ώστε να µην µπαίνουν εκεί πέρα 
αυτοκίνητα και τα σπάνε και ξαφνικά βλέπεις µε την ανοχή όλων, διότι δεν είναι ενός 
µόνο ή της αστυνοµίας που λένε, όλα αυτά, εκεί είναι αφετηρία ταξί τώρα. Η πλατεία 
που είναι πίσω από τη Μελίνα που είναι όλο µάρµαρα και τα πλατάνια που έχουν 
µεγαλώσει απίστευτα, δηλαδή αυτά φυτεύτηκαν το 2002 και νοµίζεις ότι είναι 40 
χρόνια εκεί, θα έπρεπε να είναι ένα αριστούργηµα και από κάτω είναι αυτοκίνητα. Ε 
απογοητεύεσαι. Και σε άλλα σηµεία. Εγώ επιµένω σε αυτό που είχα γράψει εκεί, το 
«χρήση - κατάχρηση» ότι λίγο πολύ τους έχουµε τσακίσει αυτούς τους χώρους, τους 
χρησιµοποιούµε περισσότερο απ’όσο πρέπει για τα πάντα, από τραπεζοκαθίσµατα, 
συγκεντρώσεις, όλα αυτά, που ίσως τους στερεί κάποια από τα στοιχεία που ελπίζαµε 
ότι θα έχουν όταν τους κατασκευάζαµε. Απ’την άλλη πλευρά είναι γνωστοί, είναι 
αγαπητοί στον κόσµο και γίνονται όλο και πιο γνωστοί, οπότε δεν ξέρω αν το ένα 
µπορεί να ισοσταθµίσει το άλλο. 
 
Σ: Μου την απαντήσατε την ερώτηση σχετικά µε την αποδοχή των συγκεκριµένων 
επεµβάσεων ανάπλασης από τον κόσµο. 
 
ΝΓ: Ναι, νοµίζω ότι η αποδοχή υπάρχει. Ναι, τώρα µε ποιον τρόπο εκφράζεται... 
 
Σ: Και στα τρία έργα; Οµόνοια, Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μοναστηράκι; 
 
ΝΓ: Ναι, τώρα µε ποιον τρόπο εκφράζεται είναι άλλο θέµα, καµιά φορά εκφράζεται 
λίγο υπερβολικά, θέλουν να τα κάνουν όλα εκεί. 
 
Σ: Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών 
των αναδιαµορφωµένων χώρων; 
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ΝΓ: Στο δηµόσιο αγαθό; Νοµίζω ότι µπορώ να σε παραπέµψω συνολικά σε εκείνο το 
άρθρο που είχα γράψει: «χρήση, κατάχρηση» γιατί το δηµόσιο αγαθό δεν είναι πάντα 
σεβαστό δυστυχώς και φτάνουµε στην κατανάλωσή του ας πούµε, παρόλα αυτά επειδή 
κι αυτή εντάσσεται στο γεγονός ότι οι πολίτες αγαπούν το χώρο συνολικά, θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι µε τα καλά του και τα κακά του, υπάρχει ένας σεβασµός. 
 
Σ: Τώρα όσον αφορά την τελευταία ενότητα των ερωτήσεων, δεν µου είναι πολύ 
ξεκάθαρο ποιο είναι το µέλλον της ΕΑΧΑ. 
 
ΝΓ: Δεν υπάρχει µέλλον για την ΕΑΧΑ. Η ΕΑΧΑ είναι µόνο ένα παρελθόν. Σταµάτησε 
το 2014. Από εκεί και µετά τα προγράµµατα της ΕΑΧΑ ενδεχοµένως, µάλλον όχι 
ενδεχοµένως, ο νόµος λέει ότι θα συνεχίσουν να υλοποιούνται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Νοµίζω όµως ότι οι συνθήκες είναι τόσο διαφορετικές που θα πρέπει 
κανείς να τα ξαναδεί από την αρχή. Γιατί η ΕΑΧΑ ήταν καβάλα σε δύο άλογα. Το 
Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κι αυτό τη βοηθούσε σε 
πολλά πράγµατα. Μπορεί να δηµιουργούσε τεράστιες δυσκολίες, κι έχουµε τεράστιες 
δυσκολίες, είχαµε κι έχουµε ακόµα εµείς που έχουµε ασχοληθεί µε την εκκαθάριση, 
αλλά από την άλλη πλευρά έδινε ακριβώς και τη δυνατότητα συνεργασίας, 
αναγκαστικής συνύπαρξης αυτών των δύο που δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρξει. Και 
το βλέπω όλο και περισσότερο. Όλο και πιο έντονο γίνεται αυτό. Ότι τα δύο Υπουργεία 
αποµακρύνονται. Αποµακρύνονται µε την έννοια ότι το καθένα έχει το πρόγραµµά του, 
όχι επειδή έχουνε κάτι µεταξύ τους. Κι από την άλλη θεωρώ ότι ήταν και το timing. Το 
timing ήταν σηµαντικό. Δηλαδή ήταν σηµαντικοί άνθρωποι, σηµαντικά έργα, υπήρχαν 
οι Ολυµπιακοί Αγώνες και µια γενικότερη ευφορία κι από την άλλη πλευρά δεν µπορώ 
να αρνηθώ ότι σε µια εποχή κρίσης, αυτά τα έργα που λίγο θεωρούνται, δεν το πιστεύω 
και δεν θα το έλεγα ποτέ ότι είναι έργα βιτρίνας, αλλά τέλος πάντων ενέχουν τον 
χαρακτήρα του εξωραϊσµού, δεν θα µπορούσες να τα βάλεις σε προτεραιότητα και να 
πεις ότι αυτό και τίποτα άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να ισορροπήσει όλο το σύστηµα ώστε 
να ξαναγίνουν αυτά τα πράγµατα. Βέβαια ο δρόµος έχει ανοίξει, για όλο το κέντρο 
υπάρχουν τα παραδείγµατα, µπορείς να τα χρησιµοποιήσεις, αλλά µελλοντικά σχέδια 
της ΕΑΧΑ δεν υπάρχουν εκτός από το υπόλοιπο του προγράµµατος που δεν έχει 
υλοποιηθεί, το οποίο είναι το υπόλοιπο από τα 60 έργα που δεν έχουν γίνει.  
 
Σ: Αυτά προβλέπονται να γίνουν κατά τη γνώµη σας ή για την ώρα είναι όλα 
παγωµένα;  
 
ΝΓ: Εφόσον αυτά δεν έχουν µεταφερθεί ακόµα στο υπουργείο, νοµίζω ότι πλέον 
αρχίζουν και χάνουν σιγά σιγά την επικαιρότητά τους. Βέβαια σαν έργα υπάρχουν, 
δηλαδή θα υπάρχει το ενδιαφέρον κάποια στιγµή, δεν ξέρω κι εγώ η ίδια αν θα 
µπορούσα να πω ότι αυτή τη στιγµή θα µπορούσαν να είναι έργα προτεραιότητας, ας 
πούµε η πεζοδρόµηση της Όλγας. Εκείνη τη στιγµή που είχε γίνει είχε ενδιαφέρον γιατί 
ήταν, δηµιουργείτο ένας απίστευτα µεγάλος κοινόχρηστος χώρος από τη Βουλή µέχρι 
και το Ολυµπείο, µε ειδικές συνθήκες θα ήταν πολύ όµορφος χώρος, αλλά τώρα ίσως 
ακόµα κι εµένα να µου φαίνεται λίγο άκαιρο. Πάντως θα εξαρτηθεί, θα εξαρτηθεί από 
το Δήµο, θα εξαρτηθεί από το Υπουργείο, θα εξαρτηθεί κι από το τί θέλουν κι οι άλλοι 
φορείς. Δηλαδή ας πούµε οι µαγαζάτορες του κέντρου και ο Εµπορικός Σύλλογος 
Αθηνών έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες. Μία από τις προτεραιότητές του ήταν να 
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παρκάρουν πούλµαν τουριστικά στο κάτω µέρος της Μητροπόλεως. Αν αυτή είναι µόνο 
η προτεραιότητα για να µπορεί να έρθει και να ψωνίσει κόσµος και τέτοια, δεν νοµίζω 
ότι θα κινηθούν αυτά τα έργα. Αν η προτεραιότητα είναι να δηµιουργηθούν πόλοι όπως 
ο υπερτοπικός πόλος αναψυχής πρασίνου όπως λέγαµε αυτόν για την Όλγας, εκεί ναι, 
θα µπορούσε. Κι έχουνε δυναµική, έτσι; Η Ακαδηµία Πλάτωνος έχει δυναµική 
τεράστια, πάρα πολλοί µικροί δρόµοι έχουν δυναµική και ίσως να έπρεπε να επεκταθεί 
το όλο πρόγραµµα και σε άλλες περιοχές, δηλαδή εγώ επειδή είµαι και παλιά 
Κυψελιώτισσα, βλέπω ότι η Κυψέλη κάνει µια τεράστια προσπάθεια, εποµένως γιατί 
όχι και προς τα εκεί που έχει ένα ενδιαφέρον που έχει πολύ πυκνή κατοίκηση, που έχει 
ανθρώπους που έχουν µείνει και που αγαπάνε την περιοχή, η Φωκίωνος Νέγρη είναι 
ένας υπέροχος δρόµος που θα µπορούσε να είναι, ξέρω κι εγώ, το αντίστοιχο δικό µας, 
τι να πω, η Champs Elysees, κάτι τέτοιο. Εποµένως, θα πρέπει κανείς να το ξαναδεί από 
την αρχή, νοµίζω ότι αυτά που έµειναν, εντάξει υπάρχουν, είναι µέσα στο σχεδιασµό 
γιατί υπήρχαν ήδη, αλλά νοµίζω θα έπρεπε κανείς να το δει µε τα νέα δεδοµένα. 
 
Σ: Τα οικονοµικο-κοινωνικά; 
 
ΝΓ: Και τα κοινωνικο-οικονοµικά, αλλά και την ίδια την πόλη. Πώς κινήθηκε. Το ότι 
υπάρχουν κινήσεις στην Κυψέλη ας πούµε, δεν πρέπει κανείς να το αγνοήσει πια, δεν 
ήταν τόσο δυνατές πριν από µερικά χρόνια.  
 
Σ: Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων ανάπλασης; 
 
ΝΓ: (γελάει) Τώρα οι βασικές προτεραιότητες νοµίζω ότι µέσα από αυτά που είπαµε σε 
ένα βαθµό βγαίνουν λίγο λίγο κι εγώ δεν τις έχω βάλει κάτω να πω 1,2,3, για µένα 
πρώτα απ’όλα πρέπει να είναι (προτεραιότητα) οι πολίτες που ζουν εκεί. Μετά, οι 
πολίτες της ευρύτερης περιοχής κι ότι αυτό µπορεί να σηµαίνει. Μετά, να µην γίνονται 
έργα βιτρίνας, µε την έννοια ότι  αλλάξαµε και βάλαµε πλακάκια έτσι, βάλαµε 
πλακάκια αλλιώς, να υπάρχει µια δυνατότητα συνολικής παρέµβασης και αν είναι 
δυνατόν, τουλάχιστον (µε έµφαση), τουλάχιστον, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, στις τρεις 
διαστάσεις του χώρου γιατί όταν εµείς ξεκινήσαµε την Αθηνάς, που είναι ένας δρόµος 
που την αναφέρω γιατί δεν είναι γνωστό ότι έγινε από την ΕΑΧΑ, αµέσως ξεκίνησαν 
αναπλάσεις κτιρίων εκεί. Από µόνοι τους, από ιδιώτες γιατί σου λέει έχει ενδιαφέρον 
εδώ. 
 
Σ: Μετά τις διαπλατύνσεις; 
 
ΝΓ: Θέλω να πω ότι το ένα φέρνει το άλλο και καµιά φορά η κινητοποίηση... όπως είχε 
γίνει µε το πρόγραµµα µε τις όψεις του Δήµου Αθηναίων, που ήταν και πρόγραµµα 
δικό µας και ήταν και πρόγραµµα του Υπουργείου. Ζήλευε ο ένας τον απέναντι και 
τελικά τότε η Αθήνα είχε λίγο οµορφύνει, καθαρίσει, βαφτεί τέλος πάντων, είχε 
φτιασιδωθεί κάπως, θέλω να πω ότι αυτό δεν ήταν άµεσα µια δράση δηµόσια, µε 
κάποιες προσεγγίσεις είχε κινητοποιήσει ιδιώτες. Και είναι και πολλές φορές µερικά 
πράγµατα που φαίνονται αστεία κι όµως είναι σηµαντικά, δηλαδή κάποτε είχαµε δώσει 
κι εµείς κίνητρα για να βαφτούν οι όψεις και να αντικατασταθούν οι τέντες στις 
πολυκατοικίες που είναι απέναντι από του Μουσείο Ακρόπολης στη Μακρυγιάννη. 
Δυστυχώς µια πολυκατοικία το έκανε κι όταν το έκανε άλλαξε µόνο τις τέντες της και 
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έβαλε αυτό το υπόλευκο κάπως το καραβόπανο κι ήταν καταπληκτική. Γιατί το έκανε 
µόνο µία ενώ δίναµε, στην αρχή όλα τα λεφτά, µετά δίναµε τα µισά, τέλος πάντων δεν 
κινητοποιήθηκε κανείς άλλος, γιατί δεν µπόρεσαν µέσα από τις γενικές συνελεύσεις 
των πολυκατοικιών, να συµφωνήσουν όλοι να πάρουν την επιδότηση. Θέλω να πω 
δηλαδή ότι η συµµετοχή του ιδιώτη είναι καθοριστική. Κι αυτό έχει σηµασία, δηλαδή 
το Μουσείο Ακρόπολης βλέπεις απέναντι. Βλέπεις την ντουλάπα την πλαστική, την 
ντουλάπα τη µεταλλική τη σκουριασµένη, που όταν κατέβαιναν οι τέντες όλες ίδιες, 
χωρίς να βαφτεί η πολυκατοικία, ήταν µια άλλη εικόνα. Θέλω να πω ότι καµιά φορά 
και µικρά πράγµατα µπορούν να κάνουν µεγάλη διαφορά. Κι η µεγάλη διαφορά µπορεί 
να φέρει πίσω κατοίκους. Για µένα, κάθε φορά που περπατάω στο Εξάρχεια και βλέπω 
ένα φορτηγό να ξεφορτώνει, αναρωτιέµαι αν ξεφορτώνει για να φέρει ή αν ξεφορτώνει 
για να φύγει. Και 9 στις 10 φορές είναι για να φύγει. Αυτό είναι πάρα πολύ 
προβληµατικό για το κέντρο. Δηλαδή αν ξεφορτώνει για να φέρει, ας είναι νέοι, ας µην 
είναι αυτοί που ήταν παλιά, που είχαν οικογένειες µε παιδιά, άλλος πληθυσµός, δεν έχει 
σηµασία, αλλά να κατοικείται. Όταν χάσει τον κάτοικο η πόλη, τι θα γίνει, ή 
διασκεδαστήριο τη νύχτα, ή µαγαζιά µόνο το πρωί, δεν έχει ζωή. Δεν έχει ζωή όλο το 
24ωρο και... 
 
Σ: Στην Οµόνοια πάντως δεν... Θέλω να πω ότι στη Διονυσίου Αεροπαγίτου δεν 
έχει ζωή τη νύχτα, είναι ένας πόλος πάρα πολύ πετυχηµένος, στο Μοναστηράκι έχει 
ζωή τη νύχτα, στην Οµόνοια δεν... 
 
ΝΓ: Στην Οµόνοια ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν κάτοικοι, η Διονυσίου Αεροπαγίτου 
δεν συγκρίνεται, είναι ένα άλλο επίπεδο ούτως ή άλλως, αλλά πιστεύω ότι κι η Οµόνοια 
αν κατοικείτο θα ήταν διαφορετική, αλλά οπωσδήποτε στην Οµόνοια έχουν µπει και 
πάρα πολλοί παράγοντες άλλοι, δηλαδή, ουσιαστικά όταν έχει γίνει το κέντρο της 
υποβάθµισης ξεκίνησε η Οµόνοια, εµείς δηλαδή είχαµε πρόβληµα µε ανθρώπους που 
έκαναν χρήση ναρκωτικών, πάνω στο πεζούλι, στο πλατύσκαλο της Ενοποίησης. 
Νοιώθεις τεράστια ευθύνη γι’ αυτήν την κατάσταση και δεν µπορείς να κάνεις και κάτι 
µόνη σου. Μετά δηµιουργείτο θέµα µυρωδιάς. Ουρούσαν δεξιά αριστερά όλοι, δεν 
ξέρεις ποιος, δεν µπορείς να βρεις ποιος. Ο Δήµος δεν ξέρω κι αυτός µε τι δυνατότητες 
µπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά, οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Εσένα αν µύριζε ο 
δρόµος έξω από το σπίτι σου, µία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, στο τέλος θα πεις θα 
φύγω. Εγώ ας πούµε επειδή είχα συνηθίσει την περιοχή περπατούσα άνετη. Άλλοι µου 
λένε µα δεν φοβάσαι µη σε κλέψουν και θυµάµαι συγκεκριµένα ένα συνάδελφο που 
µου είπε: «Δεν σιχαίνεσαι να φοράς πέδιλα», το σκεφτόµουν ακόµα σήµερα που έλεγα 
να βάλω πέδιλα, ή να µη βάλω, τι καιρό θα κάνει και λέω κοίταξε να δεις, ένας 
άνθρωπος που δεν κυκλοφορεί εκεί είπε κάτι που µπορεί να έχει και δίκιο βέβαια; 
Μπορεί να κολλήσει κάτι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και βέβαια εγώ εξακολουθούσα να 
κυκλοφορώ µε πέδιλο. Θέλω να πω ότι αυτό διώχνει τον άλλον, διώχνει αυτόν που θα 
θέλει να πάει να φάει, αυτόν που θα θέλει να πάει να ψωνίσει και επίσης τώρα που είπα 
για τα ψώνια, πιστεύω ότι στο κέντρο, το παλιό παραδοσιακό εµπόριο, τύπου κορδέλες 
κι αυτά, δεν έχει προστατευτεί αρκετά, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να τους διώξουν για 
να γίνουν τραπεζοκαθίσµατα , το οποίο είναι κακό. Δεν έχω τη λύση σε όλα τα θέµατα, 
αλλά νοµίζω ότι το κοµµάτι που είναι γύρω εκεί, το εµπορικό τρίγωνο, θα πρέπει να 
βρεθεί µια λύση να προστατευθεί γιατί διαλύεται. Κι επειδή δεν έχουν κι ευκολία στην 
πρόσβαση, τους δηµιουργείται ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα και νοµίζω ότι φεύγουν 
όλοι πια. 
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Σ: Άρα για εσάς, η κατοικία είναι το βασικότερο. 
 
ΝΓ: Η κατοικία για µένα είναι καθοριστικό. Και δεν είναι το µόνο βέβαια και δεν 
µπορείς να τους φέρεις έτσι και να τους πετάξεις µε ελικόπτερο, αλλά πάντως είναι το 
καθοριστικό.  
 
Σ: Και θα µπορούσε να είναι το κίνητρο που θα δινόταν µέσα από µια ανάπλαση;  
 
ΝΓ: Ναι, θα ήταν πολύ σηµαντικό. 
 
Σ: Το σκεπτικό πίσω από την ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, των 
αρχαιολογικών χώρων, πιστεύετε ότι γινόταν κατανοητό από τους µελετητές;  
 
ΝΓ: Από τους µελετητές που δούλευαν για εµάς νοµίζω πως ναι. Υπήρχε και µεγάλος 
ενθουσιασµός και πάρα πολύ προσπάθεια στο βαθµό που µπορούσε ο καθένας να δώσει 
κάτι από τον εαυτό του. Από τους µελετητές σίγουρα, αυτούς που δούλευαν για εµάς. 
 
Σ: Από τους µελετητές των διαγωνισµών; 
 
ΝΓ: Των διαγωνισµών µετά; Εννοείς το Αθήνα Χ4; Νοµίζω ότι εκεί πραγµατικά τα 
έδωσαν όλα οι  νέοι, γιατί ήταν όλοι διαγωνισµοί για νέους αυτοί. Έχουν εξαιρετικές 
ιδέες που κάθονται και περιµένουν ας πούµε, αυτό που δεν ξέρω αν έχει γίνει 
κατανοητό, είναι η σηµασία του όλου έργου από τους άλλους, όχι από αυτούς που 
ασχολήθηκαν. Αυτό πιθανόν όχι γιατί φαντάζοµαι ότι αν είχε γίνει και πολύ κατανοητό 
θα ήταν διαφορετική και η τύχη της Ενοποίησης και τη λέω την Ενοποίηση όχι σαν 
φορέα, γιατί εγώ προερχόµενη από το δηµόσιο, κάποια στιγµή θα έφευγα. Μη θεωρηθεί 
ότι σε προσωπικό επίπεδο επειδή έκλεισε έχω αυτό το θέµα, αλλά ενός φορέα που να 
ασχολείται µε το ιστορικό κέντρο και να µπορεί να παντρεύει τους διάφορους φορείς, 
θα το είχα δει κάπως διαφορετικά, αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό αξιολογήθηκε όσο θα 
µπορούσε. Από τους µελετητές πάντως τους δικούς µας ναι.  
 
Σ: Η ΕΑΧΑ κάποια στιγµή έκανε ένα πέρασµα από την Αθήνα και στις υπόλοιπες 
πόλεις, έτσι δεν είναι; Αυτό πρόλαβε να... 
 
ΝΓ: Αυτό πρόλαβε να ξεκινήσει απλώς. Αλλά έδωσε κάποια δείγµατα γραφής και στη 
Θεσσαλονίκη πήγε εξαιρετικά και µου είπαν ότι ακόµα ασχολούνται µε κάποια µέρη 
από αυτά, στο Ηράκλειο έµαθα ότι θέλουν κάποια σηµεία να τα επεξεργαστούν, έχουν 
δυσκολία βέβαια γιατί οι διαγωνισµοί έγιναν από φορέα που δεν υπάρχει και αυτά, στο 
Βόλο δεν έγινε τίποτα γιατί στην ουσία είχε κλείσει κι η Ενοποίηση όταν ήρθε η κρίση 
κλπ, στην Κοζάνη επίσης έγινε µια έκθεση µε µεγάλη συµµετοχή των κατοίκων, αλλά 
στη Θεσσαλονίκη νοµίζω ότι ήταν η πιο θερµή ανταπόκριση κι ο Μπουτάρης το είχε 
πάρει πολύ ζεστά και η εκδήλωση ήταν εξαιρετική, άλλωστε οι Θεσσαλονικείς τεχνικοί 
τουλάχιστον, το έχουν πει ότι κάτι στην πορεία που ξεκίνησε η Ενοποίηση, πάντως η 
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Θεσσαλονίκης µιλάνε συχνά, έχουν κάνει και 
συνέδριο, έχουν κάνει πολλά και νοµίζω ότι αυτοί τουλάχιστον θα το ήθελαν πάρα 
πολύ και θα µπορούσαν να κινηθούν κιόλας γιατί έχουν πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό 
δυναµικό.  
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Σ: Μάλιστα. Τα βασικότερα χρηµατοδοτικά εργαλεία; 
 
ΝΓ: Τα Ολυµπιακά, κοινοτικά βεβαίως, συνδυασµός µε βιοκλιµατικά που είναι λίγο πιο 
σύγχρονα, της µόδας. 
 
Σ: Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 
 
ΝΓ: Νοµίζω πως όχι. Αν χρειάζεστε οτιδήποτε επιπλέον, µιλάµε και στο τηλέφωνο. 
Νοµίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να πω. 
 
Σ: Σας ευχαριστούµε. 
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Συνέντευξη  4: Έλλη  Ανδριοπούλου  –  Κέντρο  Πολιτισµού  Ίδρυµα  
Σταύρος  Νιάρχος  (ΚΠΙΣΝ) 
 
 
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, στο 
Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, µε την Έλλη Ανδριοπούλου, Υπεύθυνη 
Διαχείρισης Δωρεάς του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η 
διάρκεια της συνέντευξης ήταν 40 περίπου λεπτά. Η συνεντευξιαζόµενη συµφώνησε 
για τη µαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ως εκ τούτου το κείµενο που ακολουθεί 
αποτελεί αποµαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου.  
 
Σ= Συνεντεύκτρια (Φιλύρα Βλαστού) 
ΕΑ=Έλλη Ανδριοπούλου (Συνεντευξιαζόµενη) 
 
 
Σ: Η πρώτη ερώτηση αφορά στην αναγκαιότητα και στο στόχο της συγκεκριµένης 
ανάπλασης, δηλαδή ποια κατά τη γνώµη σας ήταν η αναγκαιότητα της 
δηµιουργίας του Κέντρου Πολιτισµού και ποια τα κριτήρια που επιλέχτηκε ο 
συγκεκριµένος χώρος.  
 
ΕΑ: Νοµίζω ότι έχει νόηµα να πάµε λίγο στην ιστορία του πώς καταλήξαµε να κάνουµε 
ως Ίδρυµα αυτή τη δωρεά. Καταρχήν φαντάζοµαι γνωρίζετε ότι το Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος είναι ένα φιλανθρωπικό Ίδρυµα που κάνει δωρεές σε τέσσερις τοµείς, δεν 
κάνει µόνο στον πολιτισµό και στην παιδεία, είναι ο πολιτισµός και η παιδεία, που 
φαίνονται και µέσα από αυτή τη δωρεά, αλλά είναι και η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια. Για να κάνει τις δωρεές αυτές λαµβάνει αιτήµατα από δηµόσιους 
οργανισµούς, από ΜΚΟ, από φορείς µη κερδοσκοπικούς πάντα, που µπορεί να έχουν 
ανάγκη τη χρηµατοδότηση για κάποιο έργο κι ο σκοπός των δωρεών είναι πάντα η 
κοινωνική επίδραση. Τί όφελος µπορεί να έχει το κοινωνικό σύνολο από την υλοποίηση 
µιας οποιαδήποτε δωρεάς. Το έργο αυτό ξεκίνησε από αιτήµατα των φορέων που 
αφορά. Δεν ήταν µια πρωτοβουλία του Ιδρύµατος από την αρχή να πει: “Εγώ θα φτιάξω 
ένα Κέντρο Πολιτισµού”. Το 1998 είχε έρθει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) 
µε ένα αίτηµα από τα πολλά αιτήµατα που λαµβάνει το Ίδρυµα, εκείνη την εποχή δεν 
διαφαινόταν ότι εκείνο το αίτηµα θα εξελιχθεί σε κάτι τόσο διαφορετικό που η ΕΒΕ 
ζητούσε µια χρηµατοδότηση για την ανακαίνιση, για νέες εγκαταστάσεις, γενικά έχει 
ένα θέµα µε τις εγκαταστάσεις της, γιατί το Βαλλιάνειο είναι ένα πανέµορφο, υπέροχο 
κτίριο αλλά δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει όλες τις υπηρεσίες που ήθελε η Εθνική 
Βιβλιοθήκη να προσφέρει. Λίγο αργότερα, ήρθε ένα αντίστοιχο αίτηµα από την Εθνική 
Λυρική Σκηνή. Πάλι για θέµα των εγκαταστάσεών της. Οπότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να 
ωριµάζει ως σκέψη και άρχισε το Ίδρυµα να κοιτάει για χώρους.  
 
Σ: Ώστε να στεγάσει αυτούς τους δύο Οργανισµούς.  
 
ΕΑ: Στην αρχή δεν ήταν ο σκοπός να στεγάσει και τους δύο µαζί. 
Αντιµετωπιζόντουσαν σαν δύο ξεχωριστά αιτήµατα όπως είχαν έρθει και σαν δύο 
ξεχωριστά αιτήµατα. Ψάχνοντας όµως χώρο για τη βιβλιοθήκη, όταν βρέθηκε ο 
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συγκεκριµένος χώρος, ο οποίος ήταν όπως γνωρίζετε ο παλιός Ιππόδροµος, είχε ήδη 
φύγει ο Ιππόδροµος και δεν υπήρχε κάποιο άλλο σχέδιο άλλο για το χώρο εδώ... 
 
Σ: Εννοείτε 6 χρόνια µετά το πρώτο αίτηµα. 
 
ΕΑ: Πολύ παραπάνω, Δεν θυµάµαι το έτος που βρέθηκε το συγκεκριµένο οικόπεδο, 
αλλά κάπου εκεί ήταν. Νοµίζω το 2006 βρέθηκε. Είχε ήδη φύγει ο Ιππόδροµος κι είχε 
γίνει parking ο χώρος για τους Ολυµπιακούς, αν θυµάστε και µετά νοµίζω βρέθηκε. 
Αλλά αυτήν την ηµεροµηνία θα πρέπει να την επιβεβαιώσω. Οπότε τότε πια, επειδή ο 
χώρος που βρέθηκε ήταν πολύ µεγαλύτερος από τις ανάγκες µόνο της Βιβλιοθήκης κι 
επειδή υπήρχε και σε εκκρεµότητα το αντίστοιχο αίτηµα της Λυρικής, µετά ήταν 
πρωτοβουλία του Ιδρύµατος να τα φέρει αυτά µαζί και µάλιστα σε συνδυασµό µε το 
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Δηλαδή, από την αρχή το Ίδρυµα έβλεπε αυτό το χώρο και τη 
δηµιουργία ενός Κέντρου το οποίο θα ήταν προσβάσιµο σε όλους όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά του. Η Λυρική Σκηνή ως αντικείµενο, δεν αφορά όλο το πληθυσµό της 
χώρας. Η ερευνητική Βιβλιοθήκη, δεν αφορά όλο το πληθυσµό της χώρας. Βάζοντάς τα 
όµως αυτά τα δύο µαζί µε τις συνέργειες που µπορεί να δηµιουργηθούν και 
προσθέτοντας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος τις Υπηρεσίες της Δηµόσιας 
Δανειστικής Βιβλιοθήκης, οι οποίες θα προστεθούνε όταν έρθει η Βιβλιοθήκη στις νέες 
της εγκαταστάσεις, και βάζοντας κι ένα Πάρκο, δηµόσιο, ανοιχτό, ουσιαστικά 
µετέτρεπε τις ανάγκες των δύο Οργανισµών σε ένα Κέντρο το οποίο αφορούσε όλους 
τους πολίτες. Οπότε αυτή ήταν πρωτοβουλία του Ιδρύµατος. Και να τα φέρει µαζί για 
τις συνέργειες που µπορούν να δηµιουργηθούν και να προστεθούν τα δύο στοιχεία της 
Δηµόσιας Βιβλιοθήκης και του Δηµόσιου ανοιχτού Πάρκου, έτσι ώστε αυτό το Κέντρο 
Πολιτισµού να αφορά όλους τους πολίτες κι όχι µόνο την ακαδηµαϊκή κοινότητα ή ένα 
κοινό που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το λυρικό θέατρο.  
 
Σ: Ήθελε να δηµιουργήσει ένα υπερτοπικό πόλο.  
 
ΕΑ: Ναι. Και όχι για τη δηµιουργία του πόλου, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. 
'Όλες οι δωρεές του Ιδρύµατος έχουν σκοπό τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Θεωρούσε 
ότι µε το να το κάνει να αφορά όλους τους πολίτες, ουσιαστικά πολλαπλασίαζε την 
κοινωνική επίδραση που θα είχε το έργο σε όλους τους πολίτες, γιατί αύξανε τους 
ωφελούµενους. Οπότε, αυτό ήταν πρωτοβουλία του Ιδρύµατος να τα φέρει µαζί. Είναι 
σπάνιο, νοµίζω υπάρχει σε άλλη µία χώρα, ίσως σε καµία, να είναι δύο Οργανισµοί των 
γραµµάτων και των τεχνών, στον ίδιο χώρο. Στις περισσότερες χώρες του κόσµου, δεν 
βρίσκονται µαζί αυτοί οι δύο Οργανισµοί. Και εµείς ανυποµονούµε ακόµα να δούµε 
στη λειτουργία του, πώς αυτή η αλληλεπίδραση θα δηµιουργήσει συνέργειες και οι 
Υπηρεσίες που θα προσφέρουν αυτοί οι Οργανισµοί, θα γίνουν συµπληρωµατικές και 
θα πολλαπλασιαστούν. Κι αυτός ήταν κι ο σκοπός του έργου, δηλαδή γυρνώντας στην 
αρχική σας ερώτηση, έχοντας πει όλο το ιστορικό, ήταν ουσιαστικά να υπάρχει 
πρόσβαση, γενικά της κοινωνίας και των πολιτών στις τέχνες και τον πολιτισµό και 
πίστευε το Ίδρυµα και κατά τη διάρκεια της κρίσης, είχε ξεκινήσει προφανώς το έργο 
πολύ πριν την κρίση, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης, πίστευε το Ίδρυµα ότι κάτι 
τέτοιο µπορεί πραγµατικά να είναι σαν επένδυση στο µέλλον των πολιτών και της 
χώρας γενικότερα. 
 
Σ: Θυµάστε, γνωρίζετε πώς επιλέχτηκε ο χώρος του παλιού Ιππόδροµου; 
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ΕΑ: Δεν γνωρίζω τις λεπτοµέρειες, ξέρω ότι γενικά υπήρχε µεγάλη δυσκολία να βρεθεί 
χώρος που να έχει τη διάσταση, τα τετραγωνικά που χρειάζονταν για την ΕΒΕ, οπότε τα 
κριτήρια ήταν το µέγεθος του χώρου και η απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, να 
είναι όσο πιο κοντά. Δηλαδή, θα µπορούσε να βρεθεί και κάτι στο Μαρκόπουλο ας 
πούµε, ή κάτι στο Λεκανοπέδιο, αλλά λίγο πιο αποµακρυσµένο. Άρα προσπαθούσαµε 
να βρούµε το µεγαλύτερο δυνατό χώρο για τις συγκεκριµένες ανάγκες του έργου, όσο 
πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται, γιατί προφανώς στο κέντρο τέτοιος χώρος 
δεν υπάρχει. Θα ήταν το ιδανικό, αλλά είναι (η Αθήνα) µια πολύ παλιά πόλη για να έχει 
τόσο άδειο χώρο στο κέντρο της.  
 
Σ: Ποιος ήταν ο στόχος και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα του έργου;  
 
ΕΑ: Ο στόχος είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Αθήνας, η 
δηµιουργία ενός πόλου που θα προσελκύει επισκέπτες και από την Ελλάδα και από το 
εξωτερικό, η ανάδειξη της χώρας στο εξωτερικό, µέσα από αυτό το έργο, αλλά κυρίως 
η επίδραση στους πολίτες. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους µέσα από το 
πράσινο, µέσα από τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται εδώ, µέσα από την πρόσβαση 
στην παιδεία και στον πολιτισµό.  
 
Σ: Συνδέεται η  παρέµβαση µε τον γενικότερο αστικό σχεδιασµό της βιώσιµης 
ανάπτυξης της πόλης της Αθήνας και του πολεοδοµικού συγκροτήµατος; 
Εντάσσεται δηλαδή στο πνεύµα µιας συνολικότερης στρατηγικής ανάπτυξης και 
βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος; 
 
ΕΑ: Όχι, δεδοµένου ότι δεν ξεκίνησε µε µια τέτοια λογική. Ξεκίνησε για να καλυφθούν 
οι ανάγκες των δύο Οργανισµών που αιτήθηκαν νέες εγκαταστάσεις. Από εκεί και 
πέρα, η συνεργασία µε το Κράτος έχει υπάρξει στενότατη από την αρχή του έργου, 
οπότε αυτό είναι µια ερώτηση µάλλον προς το κράτος και τα αρµόδια Υπουργεία, για 
το πώς γνωρίζοντας ότι προχωράει αυτό το έργο, πώς αυτό µπορεί να συνδεθεί µε άλλα 
πράγµατα, παρά από το Ίδρυµα που έκανε αυτό το µεµονωµένο έργο και που προφανώς 
και δεν χαράσσει πολιτική ανάπλασης.  
 
Σ: Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό η 
διεθνές επίπεδο που λειτούργησαν ως ‘‘πρότυπο’’ για το εν λόγω έργο; 
 
ΕΑ: Υπήρχαν παραδείγµατα όχι αυτής της κλίµακας, αλλά σε µεµονωµένα στοιχεία. 
Για παράδειγµα, γενικά επειδή το Ίδρυµα κάνει δωρεές σε παγκόσµιο επίπεδο, κάνει 
πάνω από 3,5000 δωρεές σε 111 χώρες, µέσα από τους δωροδόχους µας, έχουµε ένα 
απίστευτο δίκτυο Οργανισµών, που ο καθένας µπορεί κάτι να προσφέρει σε επίπεδο 
βέλτιστων πρακτικών. Οπότε είχαµε τη δυνατότητα, έχουµε µιλήσει µε το Linkon 
Center, µε το Barbican, µε γενικά µε πολιτιστικούς οργανισµούς, αλλά και µε Πάρκα, 
το πιο κοντινό παράδειγµα ανάπλασης ήταν η δηµιουργία του Millenium Parc στο 
Σικάγο, το οποίο ήταν µια πολύ στοχευµένη ανάπλαση του Δήµου του Σικάγο και 
άλλαξε πάρα πολύ την περιοχή και σε επίπεδο... από την εγκληµατικότητα στην 
περιοχή, µέχρι την εµπορική κίνηση, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, γι αυτό είχαν 
γίνει πολλές µελέτες για την επίδραση που είχε και ήταν κάτι που µελετήσαµε, αλλά 
γενικά µπορώ να πω ότι γενικά, γενικά το θέµα των βέλτιστων πρακτικών είναι κάτι 
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που ακολουθήσαµε από το θέµα της ακουστικής µε τους καλύτερους συµβούλους 
παγκοσµίως στην αίθουσα της Λυρικής µέχρι και σε επίπεδο προετοιµασίας της 
λειτουργίας του έργου, που έχουµε µιλήσει µε τους µεγαλύτερους πολιτιστικούς 
Οργανισµούς, µε τα µεγαλύτερα πάρκα, µε το Central Parc στη Νέα Υόρκη, έχουµε 
µιλήσει αρκετές φορές, οπότε έχουµε αξιοποιήσει όλο αυτό το δίκτυο που έχει το 
Ίδρυµα για να µάθουµε από αυτό και να εφαρµοστεί ότι ταιριάζει εδώ, έτσι; Γιατί δεν 
είναι και απαραίτητο ότι όλα... 
 
Σ: Όσον αφορά στη συνεργασία µε άλλους φορείς, µου είπατε κάποια πράγµατα,  
πώς κρίνετε αυτή τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού;  
 
 
ΕΑ: Νοµίζω θα κριθεί στο χειροκρότηµα που λένε (γελάει), µε την έννοια ότι είναι ίσως 
λίγο νωρίς να µιλήσουµε, αλλά υπήρχαν πολλά πράγµατα που κάναµε διαφορετικά από 
άλλες συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και γι’ αυτό είµαστε και πολύ 
αισιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία και το βλέπω και πώς έχει 
εξελιχθεί έως σήµερα που είναι πολύ θετικό. Καταρχήν η δωρεά αυτή διέπεται από µία 
σύµβαση η οποία έγινε µεταξύ του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και του ελληνικού 
Δηµοσίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των δύο 
µερών σε αυτή τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού, τί κάνει ο ιδιωτικός τοµέας και τί 
κάνει ο δηµόσιος τοµέας και το οποίο ουσιαστικά έχει αποτελέσει τη βάση πάνω στην 
οποία έχει χτιστεί αυτή η σύµπραξη, µόνο βάση µπορεί να αποτελεί. Το δεύτερο που 
κάναµε είναι ότι δηµιουργήθηκε, το προέβλεπε η σύµβαση αυτό, µία συµβουλευτική 
επιτροπή, µε εκπροσώπους όλων των αρµόδιων φορέων, σε αυτή τη συµβουλευτική 
επιτροπή είναι και τα 4 Υπουργεία που εµπλέκονται, Πολιτισµού, Παιδείας, 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, είναι ο Δήµαρχος της Καλλιθέας, είναι εκπρόσωπος 
από το Γραφείο του Πρωθυπουργού που έχει και το ρόλο να συντονίζει την επιτροπή, 
είναι φυσικά οι εκπρόσωποι των δύο φορέων Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και ΕΒΕ, η 
ΑΕ που είναι ο Οργανισµός Κέντρο Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που έχει τη 
διαχείριση και θα την έχει, των εγκαταστάσεων και µετά την παράδοση, γιατί κι αυτός 
ο Οργανισµός θα παραδοθεί. Θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών. Θα είναι όλο το 
έργο δηµόσιο. Απλά, δηµιουργήθηκε αυτός ο Οργανισµός από το Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος για την υλοποίηση της δωρεάς, και την προετοιµασία της λειτουργίας κι όπως 
είναι αυτούσιος αυτός ο Οργανισµός, µε το προσωπικό του, µε τις συµβάσεις, µε ότι 
έχει, η µία και µοναδική του µετοχή θα δωριθεί στο ελληνικό Δηµόσιο και θα συνεχίσει 
αυτή η οµάδα να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του έργου, απλά θα ανήκει στο  Δηµόσιο 
πια και φυσικά και το Ίδρυµα. Όλοι αυτοί οι φορείς, συναντιούνται από το 2007 και τον 
τελευταίο χρόνο που πια το έργο έχει µπει πια στην τελική του πορεία για την 
ολοκλήρωση και την παράδοση στο ελληνικό Δηµόσιο και που και τα θέµατα που 
συζητιούνται εκεί έχουν πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, οι 
συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής µεταδίδονται µε life-streaming από το site µας. Το 
λέω αυτό γιατί η διαφάνεια σε όλη αυτή τη σύµπραξη Δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, 
ήταν πολύ σηµαντικός στόχος του Ιδρύµατος, το οποίο φάνηκε σε αυτό το κοµµάτι της 
σύµπραξης, αλλά φάνηκε και προς το κοινό. Δεν σχετίζεται άµεσα µε το ερώτηµά σας, 
αλλά η δηµιουργία του Κέντρου Επισκεπτών, όταν ακόµα το έργο µόλις είχε ξεκινήσει 
η κατασκευή του κι ήταν εργοτάξιο εδώ και κανείς δεν µπορούσε να µπει µέσα, 
φτιάξαµε ένα Κέντρο Επισκεπτών (ΚΕ) πάνω στην εσπλανάδα, το οποίο δεν θα το δείτε 
σήµερα, δεν υπήρχε λόγος, το έχουµε γκρεµίσει γιατί πια έχει ανοίξει το έργο, πάλι ο 
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σκοπός ήταν να υπάρχει µια διαφάνεια, να βλέπει το κοινό τι γίνεται µέσα, είχαµε 
κανονίσει στην αρχή όταν τα έργα που γινόντουσαν εδώ και το επέτρεπαν από πλευράς 
ασφαλείας, πουλµανάκια και να τους κάνουµε µέσα στο εργοτάξιο τουρ και να τους 
εξηγούµε τι γίνεται εδώ, δεν ήταν από αυτά τα έργα που βλέπεις τον τοίχο του 
εργοταξίου για πάρα πολλά χρόνια και µετά περιµένεις να πέσει ο τοίχος και να δεις τι 
υπάρχει µέσα. Αντίστοιχα, οι εκδηλώσεις που κάναµε και τον Ιούνιο που πέρασε γιατί 
ήµαστε κοντά στην έναρξη του έργου, αλλά και τον προηγούµενο Ιούνιο και ο “Χορός 
των γερανών” τον προ-προηγούµενο Ιούνιο, ήταν πάντα αφορµές για να φέρουµε το 
κοινό µέσα στο έργο και να υπάρχει η απόλυτη διαφάνεια για το τι γίνεται.  Και το ίδιο 
ισχύει και για το Δηµόσιο τοµέα. Και όλοι οι εκπρόσωποι, φανταστείτε από το 2007, 
πόσοι εκπρόσωποι έχουν αλλάξει και πόσες φορές σε αυτή τη συµβουλευτική επιτροπή. 
Δεν έχει σηµασία από ποια κυβέρνηση ήταν, όλοι οι εκπρόσωποι ήταν πάρα πάρα πολύ 
θετικοί ως προς το έργο και ειδικά και το τελευταίο χρόνο όπου πια δεν φτάνει κανείς 
να είναι πια θετικός, αλλά πρέπει να γίνουν και συγκεκριµένες κινήσεις για τη σωστή 
υλοποίηση, υπάρχει ανταπόκριση και στο παρελθόν, ότι χρειαζόταν υπήρχε 
ανταπόκριση από όποια κυβέρνηση για να γίνει σωστά το έργο.  
 
Σ: Όσον αφορά την παράδοση υπάρχουν κάποιοι όροι στη διαχείριση του έργου 
 
ΕΑ: Η σύµβαση είναι στο site µας, ούτως ή άλλως έχει περάσει από τη Βουλή, έχει 
γίνει νόµος, έχει βγει το αντίστοιχο ΦΕΚ, µπορείτε να τη δείτε, έχει ενδιαφέρον να τη 
διαβάσετε και δεν είναι και πολύ µεγάλη, δεν είναι από αυτά τα κείµενα που είναι µόνο 
νοµικά, µπορείτε να δείτε την ουσία των όρων, οι όροι αυτοί που έχουν µπει, ότι έχει 
γραφτεί εκεί σαν όρος, είναι προκειµένου η δωρεά να πετύχει το στόχο της. Αυτό που 
αναλύαµε πριν για το ποιος είναι ο στόχος της δωρεάς. Ο στόχος της δωρεάς είναι να 
δοθούν νέα σπίτια σε αυτούς τους δύο πάρα πάρα πολύ σηµαντικούς Οργανισµούς,  
πυλώνες του πολιτισµού µας, να µπορούν να προσφέρουν τις Υπηρεσίες που θα θέλανε 
και πολύ παραπάνω στο κοινό και το έργο στο σύνολό του να αναβαθµίσει τη ζωή των 
πολιτών. Αν αυτό δεν το διαχειριστεί κάποιος σωστά δεν θα πετύχει το στόχο του. Και 
θα είναι χαµένα ας πούµε τα χρήµατα τα οποία το Ίδρυµα θα µπορούσε να είχε δώσει 
σε άλλες φιλανθρωπικές δράσεις. Οπότε, γι αυτό έχουν µπει αυτοί οι όροι. Δεν ξέρω αν 
θέλετε να συζητήσουµε κάποιον συγκεκριµένα.  
 
Σ: Όχι, όχι. Όσον αφορά τη συνεργασία, υπήρξαν και αρνητικά, ζητήµατα που 
παρουσίασαν δυσκολίες; 
 
ΕΑ: Εµ, δεν θα το έλεγα. Εννοείτε τη συνεργασία µε το Δηµόσιο.  
 
Σ: Με την εµπλοκή όλων των φορέων. 
 
ΕΑ: Όχι δεν θα το έλεγα. Υπήρχε πάντα θετική διάθεση, εκεί που µερικές φορές όλοι το 
ζούµε, (υπήρχαν προβλήµατα) στην αδυναµία κάποιες φορές του ελληνικού δηµοσίου, 
όχι στην έλλειψη θέλησης. Οπότε υπήρχε η πρόθεση η θετική, υπήρχαν κάποια 
πράγµατα που έγιναν µε µεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά που δεν έχουν όµως βάλει σε 
ρίσκο το έργο, τελικά δηλαδή έχουν προχωρήσει, απλά όχι τόσο γρήγορα όσο θα 
περίµενε κανείς. Δηλαδή οι δυσκολίες που έχει ο δηµόσιος τοµέας γενικότερα, οκ 
φάνηκαν και σε αυτό το έργο. Αλλά τίποτα που να λέµε οκ, αυτή τη στιγµή, θα έθετε σε 
ρίσκο την ολοκλήρωση του ή την παράδοσή του. 
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Σ: Θα µπορούσε αυτό το έργο να παραµείνει στην επίβλεψη του Ιδρύµατος; 
 
ΕΑ: Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη σύµβαση. Ο λόγος που δεν προβλέπεται είναι 
γιατί το Ίδρυµα δεν το κάνει αυτό. Το Ίδρυµα είναι φιλανθρωπικό και σε όλες του τις 
δωρεές, εντάξει τυχαίνει αυτή να είναι µια τεράστια δωρεά, σε σχέση µε άλλες δωρεές, 
αλλά η φιλοσοφία είναι η ίδια. Είναι ο δωρητής και µόνο. Ποτέ δεν πάει σε µια ΜΚΟ 
να τρέξει το πρόγραµµα της ΜΚΟ το οποίο χρηµατοδοτεί. Ο ρόλος του Ιδρύµατος είναι 
η χρηµατοδότηση. Θέλει να χρηµατοδοτεί δράσεις Οργανισµών που ξέρουν τι να 
κάνουν, που είναι στον τοµέα τους ο καθένας, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, 
στην παιδεία, στον πολιτισµό, αυτοί που ξέρουν τι πρέπει να γίνει, ούτε χαράσσει 
πολιτική το Ίδρυµα, χρηµατοδοτεί δράσεις τις οποίες οι ίδιοι οι Οργανισµοί έχουν 
ζητήσει και χρειάζονται τη συµβολή του. 
 
Σ: Υπάρχει µια µελέτη επιδράσεων που έγινε από την πλευρά του Ιδρύµατος. 
Γνωρίζετε αν προβλέπεται να υπάρξει παρόµοια µελέτη όσον αφορά στα 
αποτελέσµατα του υλοποιηµένου πια έργου;  
 
ΕΑ: Ουσιαστικά αυτή η µελέτη είναι η δεύτερη που είδατε εδώ χρονικά, έχει γίνει και 
µία το 2011, που αυτή που έγινε το 2011 κοιτούσε µόνο µελλοντικές επιδράσεις. Αυτή 
που έχει δηµοσιευτεί το Φεβρουάριο, έχει και κάποιες επιδράσεις που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί πια. Για παράδειγµα, οι οικονοµικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, το πόσες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν ή το πόσο χρήµατα ουσιαστικά 
κυκλοφόρησαν µέσα στην οικονοµία, τι αύξηση είχε στο ΑΕΠ η δηµιουργία αυτού του 
έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είναι πια στοιχεία τα οποία είναι πραγµατικά 
δεδοµένα. Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία τα οποία είναι προβλέψεις. Υπάρχει η σκέψη σε 
ένα βάθος χρόνου να επαναληφθεί αυτή η έρευνα πια, αφού θα έχει λειτουργήσει και να 
υπάρχει η τελική ας πούµε µελέτη επιδράσεων ίσως τρία, πέντε, χρόνια µετά την 
έναρξη λειτουργίας.  
 
Σ: Ποιες είναι οι οµάδες πολιτών που είναι άµεσα ωφεληµένες από το έργο; Ο 
στόχος σας είπατε ότι είναι, όσοι περισσότεροι πολίτες. Θεωρείτε ότι κάποιες 
οµάδες είναι πιο άµεσα ωφεληµένες από άλλες;  
 
ΕΑ: Νοµίζω µόνο γεωγραφικά. Δηλαδή, σίγουρα οι κάτοικοι των όµορων δήµων, 
σίγουρα έχουν ένα πλεονέκτηµα. Και το βλέπουµε αυτό κοιτώντας τα στατιστικά των 
επισκεπτών µας. Προφανώς οι κάτοικοι της Καλλιθέας, του Φαλήρου, της Νέας 
Σµύρνης, του Μοσχάτου... 
 
Σ: Είναι περισσότεροι. 
 
ΕΑ: Αναλογικά. Δηλαδή δεν είναι περισσότεροι από το 50% αθροιστικά, αλλά σίγουρα 
είναι µεγαλύτερο το ποσοστό αυτών των κατοίκων και σίγουρα έχουµε και την 
περιβαλλοντική επίδραση, δηλαδή το πάρκο έχει διπλασιάσει το πράσινο που είχαν στις 
περιοχές τους. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι που µπορεί να ωφελήσει άµεσα τον 
κάτοικο... της Παλλήνης για παράδειγµα.  
 
Σ: Πώς λαµβάνετε στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες;  
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ΕΑ: Υπάρχουν διάφορες αφορµές που έχουµε κάνει συγκεκριµένη µέτρηση, δηλαδή 
δειγµατοληπτικά. Για παράδειγµα τον Ιούνιο, εγκαινιάσαµε το πρόγραµµα µελών του 
ΚΠ. Εκεί, ο κόσµος δίνει αρκετά στοιχεία προκειµένου να µπορούµε να 
επικοινωνήσουµε µαζί του. Και γράψαµε 42,000 µέλη. Αυτό είναι πολύ καλό δείγµα για 
να δούµε από πού έρχονται, να δούµε ηλικιακές κατηγορίες, να δούµε, επαγγελµατικά 
ενδιαφέροντα, καλλιτεχνικά, προσωπικά ενδιαφέροντα, οπότε, αυτό ήταν µια αφορµή 
για παράδειγµα. Αντίστοιχα, είχε γίνει µια δειγµατοληπτική έρευνα του Κέντρου 
Επισκεπτών, πριν ανοίξει το έργο, είχαµε κι από εκεί κάποια στοιχεία. Αλλά όσον 
αφορά τους πληθυσµούς, γενικά η προσβασιµότητα στο έργο, είναι µια αξία πάρα πάρα 
πολύ υψηλά στις προτεραιότητές µας και διέπει ότι κάνουµε και αποφασίζουµε. Ήταν 
από τις πολύ µεγάλες αποφάσεις που σας είπα να προστεθεί το Πάρκο και η δηµόσια 
δανειστική βιβλιοθήκη, µέχρι το προγραµµατισµό που κάνουµε όλη αυτή την εποχή, µε 
δωρεά του Ιδρύµατος, όλες αυτές οι δράσεις που γίνονται, αθλητικές, καλλιτεχνικές και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, που είναι ανοιχτό σε σχολεία και έχουµε επισκέψεις κάθε 
µέρα, όχι απλά επισκέψεις, τους κάνουµε και εκπαιδευτικά προγράµµατα όταν 
έρχονται, όχι απλά ελάτε να δείτε το Πάρκο και ακόµα κι η αρχιτεκτονική του έργου, 
όταν ακόµα κι ο Renzo Piano “Αγορά” το χώρο µεταξύ Λυρικής και Βιβλιοθήκης και 
όταν τον ακούσετε να µιλάει για το έργο µιλάει για το διάλογο, για το δηµόσιο χώρο 
που δηµιουργεί την ευκαιρία για δηµόσιο διάλογο και είναι στόχος πραγµατικά να 
προσελκύσουµε όλα τα κοινά και ειδικά τους ανθρώπους που έχουνε τη µεγαλύτερη 
ανάγκη για πρόσβαση και στη φύση και στον πολιτισµό και στην παιδεία. Και οι πιο 
κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Υπάρχει στοχευµένος προγραµµατισµός και προσπάθεια 
έτσι ώστε να έρθουν όλοι. Τώρα θα ξεκινήσουµε προγράµµατα εκµάθησης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποια θα απευθύνονται στην τρίτη ηλικία. Ο σκοπός 
είναι όλοι οι άνθρωποι να βρούνε κάτι εδώ που τους ενδιαφέρει.  
 
Σ: Ποια νοµίζετε ότι είναι η αποδοχή από τον κόσµο έως σήµερα; 
 
ΕΑ: Μέχρι στιγµής έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία νοµίζω. Υπήρχαν φωνές κατά τη 
διάρκεια της κρίσης που λέγαν: «τί να το κάνουµε το Πολιτιστικό Κέντρο ενώ 
υπάρχουν όλες αυτές οι ανάγκες οι πολύ πιο άµεσες και καθηµερινές στη ζωή του 
καθενός µας». Και ήταν µια φωνή που την ακούγαµε και τη νοιώθαµε και οι ίδιοι 
αναρωτιόµασταν καµιά φορά τί να µπορεί να σηµαίνει αυτό, εντάξει ο τρόπος που το 
έλυσε το Ίδρυµα ήταν πολύ πρακτικός, έδωσε άλλα 300 εκατ. σε δωρεές για την κρίση, 
µε την έννοια ότι για το Ίδρυµα ποτέ δεν αποτέλεσε δίλληµα, ή το ένα το 
µακροπρόθεσµο ή το άλλο, το βραχυπρόθεσµο. Έβλεπε την ανάγκη που υπάρχει µε την 
κρίση, ανακοίνωσε επιπλέον των δωρεών, τρία προγράµµατα εκατό εκατ. το καθένα, 
που αφορούσαν µόνο τις επιδράσεις της κρίσης που ήταν κοινωνική πρόνοια και υγεία, 
που  ήταν ότι είχε σχέση µε ανακούφιση, και το τρίτο, τα εκατό εκατ. Ήταν ένα 
πρόγραµµα που λέγεται επανεκκίνηση των νέων “recharging the youth” που όλες οι 
δωρεές πηγαίνουν σε οτιδήποτε έχει να κάνει µε την ανεργία των νέων: 
επιχειρηµατικότητα, παιδεία, εκπαιδευτικά προγράµµατα, οπότε δεν τέθηκε ποτέ θέµα 
ότι δεν υπάρχει ανάγκη κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά το έργο αυτό ήταν πιο... 
έχασα τον ειρµό της σκέψης µου, συγνώµη, 
 
Σ: Συζητούσαµε για το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες φωνές στην αρχή της κρίσης 
και έλεγε... 
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ΕΑ: Έλεγε το Ίδρυµα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό για το µέλλον 
της χώρας και στην καρδιά της κρίσης είναι ακόµα πιο σηµαντικό να επενδύει κάποιος 
στο µέλλον. Ξέρουµε, ότι πολύς κόσµος το είδε σαν ελπίδα. Και ειδικά όταν άρχιζε να 
χτίζεται. Κάτι γίνεται και για να γίνεται κάτι τόσο µεγάλο σε αυτή τη χώρα, κάτι θα 
ξέρουν αυτοί θετικό, που µάλλον δεν νοιώθουµε εµείς ακόµα. Που δεν το 
εισπράττουµε. Αυτό ήταν στη θεωρία και κατά τη διάρκεια. Το γεγονός ότι ήρθαν  
120,000 άνθρωποι τον Ιούνιο µέσα σε τέσσερις ηµέρες και το γεγονός ότι από τις 16 
Αυγούστου που ανοίξαµε κι έχει ανοίξει µόνο το Πάρκο και οι περιβάλλοντες χώροι, 
ακόµα η Βιβλιοθήκη δεν έχει ανοίξει ώστε να προσφέρουν κι αυτοί τις Υπηρεσίες τους, 
έχουν ξεπεράσει οι επισκέψεις τις 200,000 και το γεγονός ότι έχουµε δει όλα τα πάρα 
πολλά διαφορετικά κοινά που σας είπα, οι επισκέπτες µας δεν είναι κάποιας 
συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, δείχνει µια αποδοχή και θα το πήγαινα πιο πέρα, 
µια ανάγκη, υπήρχε ανάγκη γι' αυτό και δεν το ξέραµε. Και το βλέπουµε τώρα από τον 
τρόπο που έχει εντάξει ο κόσµος το ΚΠ στην καθηµερινότητά του. Έρχεται ο άλλος 
κάθε Δευτέρα για yoga. Και είναι δωρεάν. Και δεν µπορούσε να πάει αυτήν την 
περίοδο της κρίσης στο γυµναστήριο της γειτονιάς του και να το πληρώνει κάθε µήνα, 
χωρίς να ξέρει µε τις άλλες υποχρεώσεις αν θα πάει κιόλας. Δηλαδή, το λέω ένα πολύ 
απλό και πεζό παράδειγµα, αλλά βλέπουµε µια τεράστια αποδοχή του έργου, σε επίπεδο 
κοινωνίας και πολιτών κι αυτό βέβαια δηµιουργεί και πάρα πολλές προσδοκίες και µας 
αγχώνει, αλλά είναι καλό άγχος αυτό, δηλαδή προσπαθούµε κάθε µέρα να 
ανταποκριθούµε σε αυτή την ανάγκη και στις προσδοκίες που δηµιουργούνται. Και 
βλέπουµε κάτι το οποίο δεν το είχαµε προβλέψει, µε την έννοια ότι δεν ήταν από την 
αρχή στόχος, κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία και το βλέπουµε και στην πράξη, την 
τροµερή αποδοχή και ενθουσιασµό από τον τουριστικό κλάδο. Δηλαδή, ο τουριστικός 
κλάδος στην Αθήνα, θεωρεί ότι αυτό το έργο θα έχει πολύ µεγάλη επίδραση στον 
τουρισµό της Αθήνας. Από το ότι µπορεί να έρθει ένα βήµα πιο κοντά η Αθήνα στο να 
γίνει city break, που ένας πολύ συνειδητός στόχος του τουριστικού κλάδου της Αθήνας, 
να γίνει όπως άλλες ευρωπαϊκές πόλεις city break, µέχρι το να µείνει ο επισκέπτης µία 
ηµέρα παραπάνω, γιατί τώρα εκτός από την Ακρόπολη, δηλαδή όταν περνάει για τα 
νησιά, εκτός από την Ακρόπολη έχει να δει και το ΚΠ και γενικά η προβολή που έχει το 
έργο στο εξωτερικό, δηµιουργεί µια εικόνα για την Αθήνα, που είναι πολύ διαφορετική 
από την εικόνα που έχει δηµιουργηθεί για την Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Χτες 
διάβαζα το άρθρο στο Architectural Digest στην Αµερική, που έχει µέσα 6, 7 σελίδες 
για το Κέντρο Πολιτισµού, αυτό έχει επίδραση. Επηρεάζει τον Αµερικάνο που θα το 
διαβάσει και που θα σκεφτεί όχι να έρθει στο Κέντρο Πολιτισµού, θα δει µια άλλη 
Ελλάδα και θα σκεφτεί να έρθει στην Ελλάδα. Δεν είναι το πως θα περάσει από εδώ 
απαραίτητα. Είναι το πώς γίνεται ένα νέο τοπόσηµο ο χώρος και πώς αυτό δείχνει µια 
άλλη Ελλάδα προς τα έξω. Το αεροδρόµιο, η Aegean, ο ΣΕΤΕ, η Ένωση Ξενοδόχων 
της Αττικής, όλοι αυτοί, το έχουν αγκαλιάσει το έργο, χωρίς εµείς να κάνουµε τίποτα 
προς αυτή την κατεύθυνση, µε την έννοια ότι δεν έχει αρχίσει ακόµα να λειτουργεί. Δεν 
πήγαµε εµείς και είπαµε, ελάτε να συνεργαστούµε. Το έχουν δει σαν τροµερή ευκαιρία.  
 
Σ: Έχει αποκτήσει µια ταυτότητα, παρόλο που ακόµα δεν έχει ξεκινήσει. Υπάρχει 
ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών των 
αναδιαµορφωµένων χώρων και ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε 
σχέση µε τη λειτουργία, τη χρήση, τη συντήρηση και  προστασία µετά την 
ολοκλήρωσή τους; 
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ΕΑ: Δεδοµένων των αριθµών των επισκεπτών, όχι. Ίσα ίσα που θα έλεγα το αντίθετο. 
Ότι υπάρχει ένας τροµερός σεβασµός στο χώρο, υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις, θα 
τύχει. Αλλά ακόµα και στις εξαιρέσεις το ίδιο το κοινό έρχεται να προστατέψει το έργο. 
Κι αυτό είναι κάτι που µας έχει κάνει, όταν φτιάχνεις ένα χώρο που σέβεται τον 
επισκέπτη, αντίστοιχα και ο επισκέπτης σέβεται το χώρο, οπότε ήταν στόχος µας αυτό 
και ελπίζαµε να γίνει αυτό που έγινε στο µετρό, που κανείς δεν τρώει µέσα σουβλάκια 
και το έχουµε δει στην πράξη. Έρχονται οι ίδιοι οι άνθρωποι και µας λένε: “ξέρετε τι, 
χρειαζόσαστε παραπάνω κάδους απορριµµάτων ή µη τυχόν και κάποιος δεν το 
κουβαλήσει µέχρι την άλλη άκρη και θα είναι κρίµα να χουµε σκουπίδια”. Οι ίδιοι οι 
επισκέπτες. Και γενικά, αν σκεφτεί κανείς το πόσοι χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από 
εδώ, τα παραδείγµατα που δεν έχουν τηρηθεί στο έπακρον οι κανόνες διαχείρισης του 
χώρου είναι ελαχιστότατα. Να, βλέπω στα social media και µου έχει κάνει εντύπωση, 
να βλέπεις και λένε: “Α! Τι ωραίο έργο, πήγα στο ΚΠ, πολύ όµορφο, πέρασα ωραία, 
πήγε το παιδάκι µου έπαιξε σε ένα workshop” οτιδήποτε. Αυτό που µου έχει κάνει 
εντύπωση είναι ότι εκτός από αυτούς που λένε ότι: “ποπο θα πάει στο ελληνικό 
δηµόσιο και τι θα γίνει”, υπάρχουν και πάρα πολλοί που λένε: “στο χέρι µας είναι, εµείς 
πρέπει να το προστατέψουµε”, δηλαδή αυτό το ownership ότι το έχει πάρει ο κόσµος 
πάνω του, ότι: “είναι δικό µου το έργο, πρέπει κι εγώ να το προστατέψω”, που είναι 
κάτι που πάλι από την αρχή, αν ακούσετε τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος, τον κ. 
Δρακόπουλο να µιλάει για το έργο, πολλοί λένε για το Δηµόσιο, δεν είναι όµως µόνο το 
Δηµόσιο, πρέπει το Δηµόσιο να το χειριστεί καλά, αλλά πρέπει όλοι µας να το 
υποστηρίξουµε κι όλοι µας να το χειριστούµε σωστά. Ε αυτό χωρίς να κάνουµε κάτι το 
ιδιαίτερο, πρέπει το βλέπουµε ήδη σαν µια αρχή. 
 
Σ: Υπάρχει µια δυναµική. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 
 
ΕΑ: Όχι, ευχαριστώ. 
 
Σ: Ευχαριστούµε πολύ για τη συνέντευξη. 
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Συνέντευξη  5: Γεώργιος  Παπαδιάς  –  Δήµος  Αιγάλεω  
 
 
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί απαντήθηκε γραπτώς από τον Αντιδήµαρχο Χωροταξίας, 
Αστικών Δοµών, Αναπλάσεων και Δικτύων του Δήµου Αιγάλεω, κ. Γεώργιο Παπαδιά, 
και το κείµενο της συνέντευξης αποστάλθηκε από το γραφείο του στις 7 Οκτωβρίου 
2016 µε αρ. πρωτ. 30762.  
 
Ε= Ερώτηση  
ΓΠ= Γεώργιος Παπαδιάς (Απάντηση συνεντευξιαζόµενου) 
 
 
Ε: Με αναφορά στα προβλήµατα της περιοχής πριν την επέµβαση ανάπλασης, 
περιγράψτε το βασικό στόχο και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της συγκεκριµένης 
ανάπλασης. 
 
ΓΠ: Το Αιγάλεω είναι ένας από τους σηµαντικότερους δήµους της γεωγραφικής 
ενότητας της δυτικής Αθήνας αλλά και του ευρύτερου λεκανοπεδίου. Ο Δήµος συνιστά 
κέντρο εξυπηρετήσεων (εµπορίου, αναψυχής, κοινωφελών υπηρεσιών και πολιτιστικών 
υποδοµών) ανάλογων των διοικητικών του ρόλων αλλά και της πληθυσµιακής 
δυναµικότητάς τους. Ο  οικιστικός  ιστός  του  Αιγάλεω  είναι  ιδιαίτερα  
πυκνοδοµηµένος.  Βασικά χαρακτηριστικά   του   είναι   η   σηµαντική   έλλειψη   
χώρων   για   κοινόχρηστες   και κοινωφελείς λειτουργίες στο εσωτερικό των γειτονιών, 
η µεγάλη κατάτµηση, η ανεπάρκεια των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού 
δικτύου εξυπηρέτησης των περισσοτέρων περιοχών κατοικίας, η µέτρια, κυρίως, 
ποιότητα του κτιριακού αποθέµατος. Σε  ότι  αφορά  τις  χρήσεις  γης  σηµειώνεται  πως  
σε  γενικές  γραµµές παρατηρούνται περιπτώσεις  ασυµβατότητας  χρήσεων  που  
σχετίζονται  µε  τη  βιοµηχανία  και  τις διάφορες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες 
που είναι χωροθετηµένες εντός των ορίων  του  δήµου,  οι  οποίες  σε  συνδυασµό  µε  
την ατµοσφαιρική  ρύπανση  και  την ηχορύπανση που προέρχεται κυρίως από τις 
βασικές οδικές αρτηρίες που διασχίζουν το δήµο (Ιερά Οδός, Θηβών, Καβάλας), αλλά 
και την έλλειψη αστικού πρασίνου,  το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, τις γραµµές υψηλής 
τάσης και τους πυλώνες της ΔΕΗ υποβαθµίζουν την ποιότητα και την εικόνα του 
αστικού περιβάλλοντος. 
Το Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ– ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΣΟΥ – 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΦΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΙΝΩΟΣ, 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ.Λ.Π ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» αφορά στην 
ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθµιση µιας περιοχής µε έντονα κοινωνικά, 
οικονοµικά, περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά προβλήµατα που περικλείεται από την 
Ιερά Οδό, τη Λεωφόρο Θηβών, τη Λεωφόρο Π. Ράλλη και τη Λεωφόρο Κηφισού και 
θα συµβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.  
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα συνίστανται : 
• Στη βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιµότητας των κοινοχρήστων 
χώρων για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων των δηµοτών και κυρίως των µαθητών 
και Α.Μ.Κ και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις υποδοµές της 
περιοχής και τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις. 
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• Στην κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση και βελτίωση των οδικών υποδοµών µε τη 
διαµόρφωση    υπαίθριων    χώρων    στάθµευσης,    δρόµων    ήπιας    κυκλοφορίας, 
ποδηλατοδρόµων, πεζόδροµων κ.λ.π. 
• Στην προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος µε την 
δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου και νέων δενδροφυτεύσεων µε την πρόβλεψη όλων 
των αναγκαίων υποδοµών για την ανάπτυξη και διατήρησή τους (αυτόµατο πότισµα 
κ.λ.π). 
• Στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
περιθωριοποίησης των κατοίκων της περιοχής και κυρίως των παιδιών µε τη 
διαµόρφωση κατάλληλων χώρων άθλησης, παιχνιδιού, αναψυχής και περιπάτου κ.λ.π. 
• Στη µείωση της θερµοκρασίας και των ατµοσφαιρικών ρύπων και στην 
βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
και τη χρησιµοποίηση ψυχρών & φωτοκαταλυτικών υλικών  πλακοστρώσεων, 
επιστρώσεων κ.λ.π.   Ειδικότερα   τα   συµβατικά   υλικά   επίστρωσης,  όπως  η  
άσφαλτος  και  το σκυρόδεµα,  έχουν  ηλιακή ανάκλαση από 5% έως 40%, πράγµα 
που σηµαίνει ότι απορροφούν το 95% έως 60% της ενέργειας που φθάνει σε αυτά αντί 
να την ανακλούν στην ατµόσφαιρα. Η θερµότητα µεταφέρεται καθώς ο αέρας κινείται 
πάνω από το ζεστό πεζοδρόµιο. Ο ρυθµός µεταφοράς της θερµότητας εξαρτάται από 
την ταχύτητα και τη θερµοκρασία του αέρα που περνά πάνω από την επιφάνεια. Τα 
νέας τεχνολογίας «ψυχρά υλικά» τείνουν να αποθηκεύουν λιγότερη θερµότητα και να 
έχουν χαµηλότερες θερµοκρασίες στην επιφάνειά τους σε σχέση µε τα συµβατικά 
προϊόντα,  συνεισφέροντας  έτσι  στην  αντιµετώπιση  των  προβληµάτων της  αστικής 
θερµικής νησίδας, τα οποία προκύπτουν εν µέρει από τις αυξηµένες θερµοκρασίες στις 
επιστρωµένες επιφάνειες σε µια πόλη. Η εφαρµογή αυτών των υλικών έχουν ως σκοπό 
τη µείωση του φαινοµένου της θερµικής νησίδας. 
• Στην αξιοποίηση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά πανέλα) 
για την κάλυψη µέρους των ενεργειακών αναγκών του δοµηµένου χώρου και τον 
περιορισµό των ενεργειακών αναγκών. 
• Στη βελτίωση της εικόνας του δηµόσιου χώρου από πλευράς αισθητικής και 
καθαριότητας. 
• Στην εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των   υφιστάµενων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων και στην προστασία & ενηµέρωση των πεζών µε την 
προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού πόλης (πινακίδες πληροφοριακές, σήµανση, 
φωτιστικά σώµατα, καλάθια καθαριότητας, µπάρες προστασίας   πεζών - παρεµπόδισης 
παράνοµης στάθµευσης, χυτοσιδερένιες εσχάρες δέντρων κ.λ.π). 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, η θέση των παρεµβάσεων  
τους προσδίδει «υπερτοπικό» χαρακτήρα, αφού η περιοχή βρίσκεται σε επαφή µε 
κεντρικότατους κυκλοφοριακούς κόµβους. 
 
Ε: Πριν την ανάπλαση, υπήρξε εκφρασµένη σε κάποιο κείµενο η άποψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  ή  άλλου  συλλογικού οργάνου του Δήµου περί τoυ 
χαρακτήρα  και  της αναγκαιότητας του έργου; 
 
ΓΠ: O χαρακτήρας και η αναγκαιότητα του έργου υπήρχαν εκφρασµένα στο τεχνικό 
πρόγραµµα που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου (Νοέµβριος 2008). 
 
Ε: Συνδέεται η συγκεκριµένη επέµβαση µε τον γενικότερο αστικό σχεδιασµό της 
βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης του Αιγάλεω αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 
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Αθήνας; Εντάσσεται δηλαδή στο πνεύµα µιας συνολικότερης στρατηγικής 
ανάπτυξης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος; 
 
ΓΠ: Η παρέµβαση συνδέεται µε τον γενικό αστικό σχεδιασµό βιώσιµη ανάπτυξης του 
Δήµου Αιγάλεω,  όπως  αποτυπώθηκε  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  του  Δήµου  
για  την Περίοδο 2012-2014, και ειδικότερα στον Άξονα 3 «Δήµος παρών στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη» µε 
Γενικό Στόχο την Προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
του πολίτη. Επιπρόσθετα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου για την 
Περίοδο 2015-2019 έχει σχεδιαστεί ο Άξονας 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» που 
περιλαµβάνει επτά (7) µέτρα µε γενικούς και ειδικούς στόχους που έχουν σχέση µε τις 
υποδοµές, την προστασία  και  την  αναβάθµιση  του  φυσικού  και  δοµηµένου  
περιβάλλοντος  της περιοχής  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής,  µε  παρεµβάσεις  
σε  συγκεκριµένους τοµείς που συνθέτουν τους θεµατικούς άξονες. Το παρόν έργο 
συνδέεται µε την γενικότερη στρατηγική του Δήµου ως προς την επίτευξη των µέτρων 
αυτών: 
- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση υποδοµών για την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη 
- Προστασία και αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 
- Βελτίωση της καθαριότητας και της διαχείρισης απορριµµάτων 
- Βελτίωση και διαχείριση του περιβάλλοντος, των τεχνικών υποδοµών και των 
δικτύων εξυπηρέτησης 
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθηµερινότητας του πολίτη 
 
Ε: Είχατε υπόψη σας  αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό 
η διεθνές επίπεδο που λειτούργησαν ως ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
 
ΓΠ: Ως «πρότυπο» για το παρόν έργο λειτούργησε κυρίως η µελέτη µε τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της οµάδας ερευνών κτιριακού περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών – Τµήµα Φυσικής – Τοµέας εφαρµογών φυσικής που συνέταξε η Αρχιτέκτων 
Μηχανικός Φωτεινή Ξυράφη και ο Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Αρ. Βενιέρης στo 
πλαίσιo υλοποίησης προγράµµατος   δράσεων   για   την   αναβάθµιση   των   θερµικών   
και   βιοκλιµατικών συνθηκών  στην  περιοχή  της  Δυτικής  Αττικής,  που  είχε  µε 
προγραµµατική  σύµβαση αναθέσει η ΤΕΔΚΝΑ στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Ε: Υπήρξε συνεργασία ή συµµετοχή άλλου δηµόσιου φορέα (ΥΠΕΚΑ, 
Περιφέρεια, ΑΕΙ, κλπ.) ή/και κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό και υλοποίηση 
του έργου; 
 
ΓΠ: Το  έργο  υλοποιήθηκε  από  το  Δήµο  Αιγάλεω  (Δικαιούχος)  υπό  την  εποπτεία  
της Διαχειριστική Αρχής Περιφέρειας Αττικής. 
 
Ε: Όσον αφορά γενικά τη συνέργεια περισσότερων φορέων αρµόδιων για το 
σχεδιασµό του χώρου ή και την εµπλοκή ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ΕΚ) για την 
επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος, ποια νοµίζετε ότι είναι τα θετικά και ποια τα 
αρνητικά µιας τέτοιας διαδικασίας; 
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ΓΠ: Η συνέργεια περισσότερων φορέων αρµόδιων για το σχεδιασµό του χώρου ή και 
την εµπλοκή ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ΕΚ) για την επίτευξη καλύτερου 
αποτελέσµατος, κρίνεται απαραίτητη. Ειδικότερα, η συµµετοχή των Δήµων βοηθάει 
στην καλύτερη ανταπόκριση στους κοινωνικούς στόχους των προγραµµάτων. Η 
συµµετοχή των κατοίκων της περιοχής ανάπλασης, καθώς και του «φορέα ανάπλασης», 
αποτελεί σηµαντική αρχή για την επιτυχία του προγράµµατος. Η πολύπλευρη 
συµµετοχή, µέσα από τις συγκρούσεις και τις αντιθέσεις που θα υπάρξουν, συντελεί 
στην εξασφάλιση των κοινωνικών στόχων του προγράµµατος. Βασικός στόχος του 
προγράµµατος ανάπλασης είναι η εξασφάλιση της αποδοχής των ιδιοκτητών, ο οποίος 
µπορεί να επιτευχθεί µέσω της σωστής ενηµέρωσης από τους κεντρικούς και τους 
τοπικούς φορείς. 
 
Ε: Υπήρξε στη φάση του σχεδιασµού ή θα υπάρξει µετά την ολοκλήρωση της 
συγκεκριµένης επέµβασης µελέτη αξιολόγησης του έργου και διερεύνησης των 
επιπτώσεών του (κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών;) Αν ναι, ποιες 
ποσοτικές ή/και ποιοτικές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν; 
 
ΓΠ: Δεν έχει πραγµατοποιηθεί µελέτη αξιολόγησης του έργου. 
 
Ε: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & αρνητικές) της επέµβασης 
ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην πόλη του Αιγάλεω και ειδικότερα ποιες 
κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύετε ότι είναι οι άµεσα «ωφεληµένες» από αυτή; 
 
ΓΠ: Τα οφέλη για την πόλη του Αιγάλεω και τους κατοίκους της είναι πολλαπλά τόσο 
αναφορικά µε το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον που έχει άµεση επίδραση στην 
ποιότητα ζωής όσο και σαν µέσο προβολής της πόλης για την ανάπτυξη αστικού 
τουρισµού. Τα κυριότερα οφέλη συνοψίζονται στα εξής: 
• Βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής µε την χρήση ψυχρών υλικών και 
φυτεύσεων. 
• Περιορισµός των ενεργειακών αναγκών µε τη χρήση φωτοβολταϊκών πανέλων 
• Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  του  συνόλου  των  κατοίκων  που  ζει  και  
εργάζεται  στην ευρύτερη περιοχή ανάπλασης που επιτυγχάνεται µε την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθµιση  του  αστικού  περιβάλλοντος,  µε  αναβαθµισµένα  επίπεδα  
ασφάλειας  και µειωµένους δείκτες οδικών ατυχηµάτων. 
• Η   νέα   αναβαθµισµένη   εικόνα   της   πόλης   σε   συνδυασµό   µε   τη   
δηµιουργία   νέων εξυπηρετήσεων για τους επισκέπτες µπορεί να αποτελέσει µέσο όχι 
µόνο συγκράτησης του πληθυσµού αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων. 
• Η αισθητική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος που συνοδεύει 
επιτυχηµένα έργα ανάπλασης αποτελεί ένα από τα δυναµικότερα µέσα οικονοµικής 
ανάπτυξης µιας πόλης. 
• Η  βελτίωση που το αστικό πράσινο επιφέρει στις κλιµατικές συνθήκες, το 
έδαφος και το νερό, επιδρά θετικά στην υγεία των κατοίκων. 
• Χώροι   πρασίνου   αποτελούν   χώρους   αναψυχής,   ξεκούρασης   και   
διαφυγής   από   την καθηµερινή ένταση. 
• Στις   ανεπτυγµένες   χώρες   το   αστικό   πράσινο   αποτελεί   σηµαντικό   
κλάδο   ανάπτυξης αντίστοιχων επιχειρήσεων όπως φυτώρια, τεχνικές εταιρίες 
συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου. 
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• Ιδιοκτησίες πλησίον πάρκων ή χώρων πρασίνου έχουν µεγαλύτερη ζήτηση και 
µεγαλύτερη οικονοµική αξία. 
Ωφελούµενοι της επέµβασης είναι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής του Δήµου Αιγάλεω 
που απολαµβάνουν τις αισθητικά και λειτουργικά αναβαθµισµένες υποδοµές    µε τη 
διαµόρφωση  κατάλληλων  χώρων  άθλησης,  παιχνιδιού,  αναψυχής  και  περιπάτου 
αλλά και κοινωνικές οµάδες πολιτών και  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
γύρω περιοχή, καθώς  και ευπαθείς οµάδες (πχ  ηλικιωµένοι,  ΑΜΕΑ) και κυρίως τα 
παιδιά αλλά και οι επισκέπτες από άλλες περιοχές της Αττικής. 
 
Ε: Ποια νοµίζετε ότι είναι η αποδοχή της επέµβασης ανάπλασης από τους 
πολίτες και µε ποιο τρόπο αυτή εκφράζεται; 
 
ΓΠ: Σύµφωνα µε τις απόψεις που έχουν εκφρασθεί και εκφράζονται καθηµερινά στο 
Δήµο µας  από  πολίτες  και  επιχειρηµατίες  που  διαµένουν  και  δραστηριοποιούνται  
στη περιοχή ανάπλασης αλλά και από τις γύρω περιοχές, η πλειοψηφία   συµφωνεί µε 
τις παρεµβάσεις που έγιναν, παρόλο που το έργο έχει ολοκληρωθεί σχετικά πρόσφατα. 
Επιπλέον, µετά την ολοκλήρωση του έργου, πολλοί είναι εκείνοι που παρατήρησαν 
αύξηση των πεζών και της ελκυστικότητας της περιοχής, η οποία αναβαθµίστηκε 
ποιοτικά και αισθητικά και µειώθηκαν τα επίπεδα θορύβου και περιβαλλοντικής 
ρύπανσης. Επίσης, αρκετοί πολίτες εξέφρασαν την άποψη ότι, το έργο είναι ένα πολύ 
θετικό µέτρο εν γένει για την πόλη αλλά θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα αν είχε 
υλοποιηθεί   πριν   από   την   οικονοµική   κρίση,   γιατί   οι   αναπλάσεις   που   έγιναν   
ναι   µεν αναδεικνύουν   την   πόλη,   ωστόσο,   λόγο   της   κρίσης,   πολλά   
καταστήµατα   γραφεία   και επιχειρήσεις κλείνουν λόγω οικονοµικών δυσκολιών. 
Μεγάλος αριθµός πολιτών θεωρεί ότι η ανάπτυξη χώρων ελεύθερου χρόνου θα 
βοηθήσει την τοπική επιχειρηµατικότητα. 
 
Ε: Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών 
του αναδιαµορφωµένου χώρου και ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε 
σχέση µε τη λειτουργία, τη χρήση, τη συντήρηση και  προστασία µετά την 
ολοκλήρωσή του; 
 
ΓΠ: Γενικά οι χρήστες του αναδιαµορφωµένου χώρου σέβονται τις νέες υποδοµές και 
δεν έχουν παρατηρηθεί σηµαντικά προβλήµατα από κακή χρήση. Εντούτοις η 
παράνοµη διέλευση,  στάση  και  στάθµευση  των  µηχανοκίνητων οχηµάτων αποτελεί  
ένα συχνό φαινόµενο, το οποίο ο Δήµος καθηµερινά προσπαθεί να εξαλείψει. 
 
Ε: Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι σηµερινές δυνατότητες ενός πρωτοβάθµιου ΟΤΑ στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση αστικών επεµβάσεων; Έχετε υπόψη σας 
παραδείγµατα τέτοιων επεµβάσεων που κατά τη γνώµη σας είναι επιτυχηµένες; 
 
ΓΠ: Σήµερα, η τοπική αυτοδιοίκηση παρόλο που έχει νοµοθετικά σηµαντικές 
αρµοδιότητες σχεδιασµού και υλοποίησης αστικών επεµβάσεων, εντούτοις συναντά 
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις (θέµατα εγκρίσεων, εκδόσεις αδειών, εγκρίσεις 
µελετών, κ.α) γεγονός που δυσχεραίνουν το έργο της. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να 
αναλάβουν οι Δήµοι περισσότερες  πρωτοβουλίες  και  σε  εναρµόνιση  µε  την  
πολιτική  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταγράψουν προβλήµατα (π.χ αλλοιώσεις) που 
έχουν επέλθει στον αστικό ιστό   ή   που   υπάρχει  άµεσος  κίνδυνος  να  
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εµφανιστούν,  ώστε  στη  συνέχεια  να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα έργα ανάπλασης σε συνεργασία µε τους άλλους αρµόδιους 
φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, κλπ). 
 
Ε: Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
 
ΓΠ: Οι βασικές προτεραιότητες των αστικών επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
θεωρούµε ότι πρέπει να είναι οι εξής: 
• Αύξηση   του   πράσινου  και  βελτίωση   του   αστικού   περιβάλλοντος  (µε 
δενδροφυτεύσεις, αναβάθµιση υφιστάµενων πάρκων) 
• βελτίωση των οικοδοµήσιµων και κοινόχρηστων χώρων, µε αλλαγές στις χρήσεις γης 
και στην αισθητική και τη λειτουργικότητα (ύδρευση, αποχέτευση, λειτουργικότητα 
του αστικού χώρου, ηλεκτροφωτισµός κοινόχρηστων και άλλων χώρων κ.α.) 
• αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση των οδών, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς 
και των κτιρίων µιας περιοχής 
• θέσπιση µέτρων για την αποµάκρυνση ρυπογόνων, οχλουσών και άλλων µη 
επιθυµητών δραστηριοτήτων 
• O Ενεργειακός σχεδιασµός 
• H Αξιοποίηση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών του δοµηµένου χώρου 
• H Χρήση ήπιων τεχνικών και υλικών, µη επιβλαβών για την υγεία των ανθρώπων 
• O Περιορισµός των ενεργειακών αναγκών 
• H  Καθιέρωση  προδιαγραφών  οικολογικής  προσέγγισης  για  το  σχεδιασµό  και  τη 
χρήση των υπαίθριων χώρων. 
Οι περιοχές που χρήζουν µιας ιδιαίτερης αντιµετώπισης είναι κυρίως αυτές που 
παρουσιάζουν φαινόµενα υποβάθµισης και βαθµιαία εγκατάλειψης. 
 
Ε: Ποια   είναι   τα   βασικότερα   χρηµατοδοτικά   εργαλεία   που   µπορούν   να 
υποστηρίξουν τέτοιου είδους επεµβάσεις; 
 
ΓΠ: Το βασικότερο χρηµατοδοτικό εργαλείο που µπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους 
επεµβάσεις είναι η Περιφέρεια Αττικής µέσω προγραµµατικών συµβάσεων και το 
ΕΣΠΑ 2014-2020,  µέσω  πράξεων  που  µπορούν  να  ενταχθούν  στο  θεµατικό  
στόχο  06 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων», µέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Αττική 2014-2020» και   του   Επιχειρησιακού   Προγράµµατος   «Υποδοµές   
Μεταφορών,   Περιβάλλον   και Αειφόρος Ανάπτυξη» και να συγχρηµατοδοτηθούν από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
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Συνέντευξη  6: Δηµήτριος  Κάρναβος  –  Δήµος  Καλλιθέας  
 
 
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016 µε 
το κ. Δηµήτριο Κάρναβο, Δήµαρχο Καλλιθέας, στο γραφείο του στο Δηµαρχείο 
Καλλιθέας. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 40 περίπου λεπτά. Ο συνεντευξιαζόµενος 
συµφώνησε για τη µαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ως εκ τούτου το κείµενο που 
ακολουθεί αποτελεί αποµαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου.  
 
Σ1= Συνεντευκτής (Κώστας Γκόρτσος) 
Σ2 = Συµµετοχή(Καλλισθένη Αβδελίδη) 
ΔΚ=Δηµήτριος Κάρναβος (Συνεντευξιαζόµενος) 
 
 
Σ1: Κύριε Δήµαρχε, καταρχήν σας ευχαριστούµε που µας δεχθήκατε. Θα θέλαµε 
να µας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά µε το έργο ‘‘Κέντρο 
Πολιτισµού ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και Πάρκο Σταύρος Νιάρχος’’, που 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Έχουµε 4 
ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε την 
αναγκαιότητα και στόχο της επέµβασης αστικού σχεδιασµού / ανάπλασης. Ποιος 
θεωρείτε ότι είναι ο βασικός στόχος και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της 
επέµβασης ανάπλασης; Με αναφορά στα προβλήµατα της περιοχής πριν από την 
επέµβαση, ποια είναι η γνώµη σας σχετικά µε τον στόχο και το αποτέλεσµα όπως 
τέθηκαν από τον φορέα υλοποίησης; 
 
ΔΚ: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουµε ότι εµείς είµαστε ο Δήµος Καλλιθέας, ο οποίος δεν 
είναι ο φορέας υλοποίησης , άρα, δεν έχουµε την πλήρη γνώση των στόχων άρα και των 
αποτελεσµάτων του φορέα υλοποίησης. Είµαστε όµως ο Δήµος που διέθεσε το 
οικόπεδο του πρώην Ιπποδρόµου, το οποίο είχε περιέλθει στο Δήµο όταν αποχώρησε ο 
Ιππόδροµος µε τους Ολυµπιακούς αγώνες για να εγκατασταθεί στο Μαρκόπουλο 
Αττικής. Θα έλεγα λοιπόν βασικός στόχος ήτανε η µεταστέγαση της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης από τους χώρους που ασφυκτιούσαν στο κέντρο 
της Αθήνας και η δηµιουργία ενός πόλου Πολιτισµού και Αναψυχής, αφού έχουµε το 
νέο υπερσύγχρονο κτήριο του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος που 
περιλαµβάνει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη και του 
παρακείµενου χώρου Πάρκου, χώρου Αναψυχής, ενός πολυλειτουργικού χώρου που 
έχει πολλές χρήσεις στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και την ψυχαγωγία. Ο χώρος, πριν 
γίνει αυτό το έργο, ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε τον Ιππόδροµο τον αγωνιστικό 
Ιππόδροµο. Ήταν µία χρήση η οποία τα τελευταία χρόνια δεν ήταν συµβατή µε τον 
χαρακτήρα της περιοχής. Ο Ιππόδροµος δηµιουργήθηκε στις αρχές του προηγούµενου 
αιώνα, τη δεύτερη δεκαετία. Τα τελευταία χρόνια είχε πλέον πυκνοδοµηθεί  η περιοχή 
σε χώρο γενικής κατοικίας, όπως ήτανε ο χώρος της περιοχής των Τζιτζιφιών ή αλλιώς 
κεντρικού Φαλήρου ή Δέλτα Φαλήρου - είναι διάφορες ονοµασίες που µπορούµε να 
τον βρούµε στην βιβλιογραφία- δεν συνήδε η χρήση του Ιπποδρόµου του αγωνιστικού, 
του στοιχήµατος επίσης, ιδιαίτερα µε την γενική κατοικία. Επίσης η χρήση λόγω των 
ζώων, των αλόγων δηλαδή, µένανε µέσα και των στάβλων, δηµιουργούσε µια σειρά 
από περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλά και ο τρόπος που ήταν οργανωµένο και 
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εξωτερικές αντιοικονοµίες, κυκλοφοριακά κ.α. Βέβαια έδινε απασχόληση σε µία µερίδα 
πληθυσµού της περιοχής. 
 
Σ2: Ντόπιοι δηλαδή; 
 
ΔΚ: Ως επί το πλείστον ή να θέλετε ερχόντουσαν να κατοικήσουν εδώ αφού 
απασχολούνταν στον Ιππόδροµο. Θεωρούµε ότι υπάρχει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα 
καθότι η επένδυση καταρχήν ολοκληρώθηκε σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθµούς. 
Έχουµε ένα πολύ µεγάλο έργο πολιτισµού και αναψυχής το οποίο δηµιουργεί και καλές 
πρακτικές , αφού προχτές πήρε και το LEED, ένα πολύ σηµαντικό περιβαλλοντικό 
βραβείο και θεωρούµε ότι µέχρι τώρα υπάρχει, έχει πιαστεί ο στόχος της επέµβασης της 
ανάπλασης. Αυτό βέβαια θα κριθεί ιστορικά και στο µέλλον από την επισκεψιµότητα, 
από τις χρήσεις που θα αναπτυχθούν από την ποιότητα των παραστάσεων. Βέβαια 
έρχεται η Εθνική Λυρική Σκηνή που είναι ένας πολύ σοβαρός φορέας , υπάρχει και η 
εναλλακτική σκηνή, η βιβλιοθήκη ανοίγει, γίνεται δανειστική, νοµίζω είναι 
πολλαπλασιαστικά τα φαινόµενα, αλλά, νοµίζω θα υπάρχει, χωρίς να θέλουµε να το 
δούµε στενά οικονοµικίστικα, θα πρέπει να δούµε και το οικονοµικό αποτέλεσµα κατά 
πόσο θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του από κει και πέρα. 
 
Σ2: Εσείς εµπλέκεστε καθόλου σε αυτό; 
 
ΔΚ: Όχι. Θα κριθεί στο µέλλον περαιτέρω διότι θα έχουµε, νοµίζω ότι πρέπει να γίνει 
µια συνολική αξιολόγηση κατά πόσο τα αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν.     
 
Σ1: Πριν την ανάπλαση, υπήρχαν από την πλευρά του Δήµου κάποια σχέδια ή ιδέες 
και προβληµατισµοί σχετικά µε τον χαρακτήρα και την αναγκαιότητα µιας 
επέµβασης ανάκτησης του χώρου του πρώην Ιπποδρόµου; 
 
ΔΚ: Ιδέες υπήρξαν πολλές, αλλά ώριµα σχέδια ούτε καν σε επίπεδο προκαταρκτικής 
µελέτης. Εξάλλου και – µια προσωπική αναφορά επιτρέψτε µου – ως µέλος της 
αντιπολίτευσης τότε, όταν µας αποδόθηκε το κτήριο από την πρώην ΚΕΔ νυν ΕΤΑΔ, 
στο Δήµο Καλλιθέας , ήτανε και σηµαντικότερο σηµείο της κριτικής µου, ότι είχαµε 
διάφορες ατάκτως ειρηµένες ιδέες στη κατεύθυνση των χρήσεων γης που 
προβλέπονταν στο χώρο και από το ΓΠΣ και από το Ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας, 
όµως ουδέποτε ως Δήµος  εξειδικεύσαµε αυτές τις θέσεις, ούτε ποτέ έγινε µία ευρεία 
διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία και µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Έτσι 
λοιπόν, πολύ εύκολα λόγω αυτής της αβελτηρίας ο Δήµος αλλά και οι κάτοικοι 
δέχθηκαν την λύση, την προοπτική της µεταστέγασης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης και τη δηµιουργία του Πάρκου που ήτανε έτσι και αλλιώς ένας 
βασικός στόχος και επιδίωξη του Δήµου Καλλιθέας. 
 
 Σ1: Θεωρείτε ότι η συγκεκριµένη επέµβαση συνδέεται µε τον γενικότερο 
σχεδιασµό της βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης της Καλλιθέας αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας;  Εντάσσεται δηλαδή στο πνεύµα µια 
συνολικότερης στρατηγικής ανάπτυξης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος 
στην περιοχή του φαληρικού όρµου;  
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ΔΚ: Εξ’ όσων γνωρίζω οι συγκεκριµένες  χρήσεις και λειτουργίες περιγράφονται 
ακριβώς και από το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Δηµιουργείται ουσιαστικά ένας 
πόλος πολιτισµού και αναψυχής που έχει µια πολύ σηµαντική περιβαλλοντική 
διάσταση στην Καλλιθέα, συνδέεται µε τα τεκταινόµενα στην παραλιακή ζώνη και την 
ανάπλαση της παραλίας, συµβάλλει, προσθέτει τόσο στον πολιτισµό της χώρας µας στις 
υποδοµές πολιτισµού, αφού πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει 
στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο υποδοµών στον πολιτισµό, όσο και 
συνδέεται µε τις υπόλοιπες υποδοµές που βρίσκονται στο παραλιακό µέτωπο της 
Αττικής, όπως ενδεικτικά, είναι οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις, οι κοντινές µαρίνες, το 
ΣΕΦ, το Taekwondo που έχει προορισµό για Συνεδριακό Κέντρο. Άρα, λοιπόν, 
συνδέεται απόλυτα η συγκεκριµένη επέµβαση µε το σχεδιασµό του Ρυθµιστικού 
Σχεδίου της Αθήνας αλλά και µε τον ευρύτερο σχεδιασµό της πόλης της Καλλιθέας.  
 
Σ1: Θεωρείται ότι αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο λειτούργησαν ως  ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
 
ΔΚ: Δεν είµαι εις θέση ακριβώς να το γνωρίζω. Νοµίζω ότι αυτό περισσότερο θα 
µπορούσε να το απαντήσει ο κύριος RenzoPiano που ήτανε ο διεθνούς φήµης 
αρχιτέκτονας που προχώρησε το συγκεκριµένο έργο. Γνωρίζω πάντως τόσο το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος όσο και το µελετητικό γραφείο του κ. Piano, όσο και οι εγχώριοι 
συνεργάτες του σε κάθε αντικείµενο, νοµίζω ότι παρακολουθούσανε σίγουρα και τα 
διεθνή πρότυπα προκειµένου να σχεδιάσουν το συγκεκριµένο έργο. 
 
Σ2: Ήρθατε σε επαφή µε το µελετητικό γραφείο του RenzoPiano ως Δήµος; 
 
ΔΚ: Το µελετητικό γραφείο του RenzoPiano και οι συνεργάτες του µας έδειξε το 
σχεδιασµό σε πρωθύστερο στάδιο, πριν φτάσουν στις µελέτες βέβαια, εφαρµογής. Έτσι 
κ’ αλλιώς το Δηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε για τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από µερικά χρόνια.    
 
Σ1: Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε τη συνεργασία µε 
άλλους φορείς.Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και υλοποίησης της επέµβασης 
ανάπλασης υπήρξε συνεργασία ή συµµετοχή του Δήµου, όπως για παράδειγµα 
σχετικά µε τη δηµιουργία του Δηµοτικού Πάρκου Αθλητισµού και Αναψυχής; 
Γνωρίζετε αν υπήρξε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, 
Περιφέρεια, ΑΕΙ, κλπ.) ή/ και κοινωνικούς εταίρους; 
 
ΔΚ: Ανέλαβα Δήµαρχος την 1-9-2014. Άρα λοιπόν ο σχεδιασµός, όσον µάλλον ο 
σχεδιασµός και η υλοποίηση της µελέτης ανάπλασης είχανε ξεκινήσει. Ουσιαστικά το 
Δηµοτικό Πάρκο Αθλητισµού και Αναψυχής περιγράφεται σ’ ένα µνηµόνιο 
συνεργασίας  µεταξύ του Δήµου και του παλιού Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, το σηµερινό 
Υποδοµών, που υπογράφηκε το 2009, όπου ο Δήµος Καλλιθέας διέθετε την έκταση 
αυτή για να πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη µεγάλη παρέµβαση (έργο) υποδοµής, του 
Κέντρου Πολιτισµού και του Πάρκου και ως ανταποδοτικά, να πούµε, έπαιρνε περίπου 
3 στρέµµατα πάρκου µε το κολυµβητήριο, το αναψυκτήριο και µία µεγάλη παιδική 
χαρά, σ’ ένα κοµµάτι από το χώρο του πρώην Ιπποδρόµου, όπως επίσης και 2600 τ.µ 
κτηρίων και την ναυταθλητική µαρίνα στην παραλία των Τζιτζιφιών που 
περιλαµβάνεται στον ολυµπιακό πόλο Φαλήρου. Άρα προφανώς υπήρξε συνεργασία µε 
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το ΥΠΕΧΩΔΕ θα έλεγα, το ΥΠΕΚΑ έτσι και αλλιώς εµπλέκεται αφού υπάρχουν µία 
σειρά από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Δεν γνωρίζω, δεν ήτανε εµφανής σε µένα, 
οποιαδήποτε συνεργασία µε την Περιφέρεια ή µε κάποιο ΑΕΙ, όπως επίσης και 
οποιαδήποτε άλλη συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους. 
 
Σ1: Όσον αφορά γενικά τη συνέργεια περισσότερων φορέων αρµοδίων για το 
σχεδιασµό του χώρου ή και την εµπλοκή ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ΕΚ) για την 
επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος, ποια νοµίζετε ότι είναι τα θετικά και ποια τα 
αρνητικά µιας τέτοιας διαδικασίας; 
 
ΔΚ: Είναι προφανές ότι τα Ερευνητικά Ιδρύµατα αλλά και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα υπάρχουν ακριβώς για να ερευνούν και να µελετούν την επιστήµη και να 
φτάνουν σε προτάσεις οι οποίες είναι πρακτικές προς υλοποίηση. Άρα, θα πρέπει να 
υπάρχει εµπλοκή τους γιατί, τα Πανεπιστήµια παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις της 
επιστήµης. Από κει και πέρα η συγκεκριµένη ανάπλαση, η συγκεκριµένη επέµβαση 
λειτούργησε στη πραγµατικότητα µε όρους ιδιωτικής οικονοµίας, καθότι το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος που ήτανε χρηµατοδότης αυτής της επέµβασης, απευθύνθηκε στην 
ιδιωτική αγορά και στον εγνωσµένης φήµης και κύρους αρχιτέκτονα RenzoPiano, ο 
οποίος µε τη πολύ µεγάλη και σηµαντική οµάδα του προχώρησε στο σχεδιασµό του 
χώρου.   
 
Σ1: Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα και 
κοινωνική αποδοχή του έργου.Από την πλευρά του Δήµου, υπήρξε στη φάση του 
σχεδιασµού ή θα υπάρξει µετά την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης επέµβασης 
µελέτη αξιολόγησης του έργου και διερεύνησης των επιπτώσεων του (κοινωνικών, 
οικονοµικών, περιβαλλοντικών); Αν ναι, ποιες ποσοτικές ή και ποιοτικές µέθοδοι 
χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν; 
 
ΔΚ: Θα σας απογοητεύσω. 
 
Σ2: Μας ενδιαφέρει άµεσα στο πρόγραµµα, στο έργο. 
 
ΔΚ: Θα σας απογοητεύσω. Ο δήµος Καλλιθέας, αλλά και όλη η αυτοδιοίκηση δεν 
διαθέτουνε την υποδοµή και την δυνατότητα να κάνουν τέτοιου είδους µελέτες 
διερεύνησης επιπτώσεων και πραγµατικά θα ήτανε, ίσως θα έπρεπε και η εκάστοτε 
κυβέρνηση η πολιτεία θα έλεγα, αλλά και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί που ελέγχουν την 
αυτοδιοίκηση να καταλάβουν τέτοιου είδους µελέτες. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµες, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν στο µέλλον, οι 
οποίοι δείκτες είναι απαραίτητοι, οι περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί, οι οικονοµικοί 
δείκτες είναι απαραίτητοι, όχι µόνο για τη χάραξη πολιτικών, αλλά και για την 
απορρόφηση και χρηµατοδοτικών εργαλείων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Δήµος 
Καλλιθέας που είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος Δήµος του Λεκανοπεδίου δεν έχει στο 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας αλλά δεν διαθέτει κανένα εργαζόµενο που να έχει 
πτυχίο περιβαλλοντολόγου. 
 
Σ2: Κοινωνιολόγους, Ανθρωπολόγους, Πολιτικούς Επιστήµονες; 
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ΔΚ: Δεν έχουµε ούτε ανθρωπολόγους ούτε πολιτικούς επιστήµονες. Δεν υπάρχουν στον 
ΟΕΥ ενός Δήµου τέτοιου είδους ειδικότητες. Αν έχουν προσληφθεί µε ΠΕ διοικητικού 
είναι άλλη υπόθεση. Δεν υπάρχει τέτοια θέση, ούτε κοινωνιολόγου, άρα δεν υπάρχει 
χώρος για εκτέλεση τέτοιου είδους κοινωνικών ερευνών και µάλιστα και αν ακόµα 
ανατεθεί µία τέτοια υπηρεσία, µια τέτοια έρευνα, δεν υπάρχει τρόπος να επιβλεφθεί µε 
τη σειρά της από το Δήµο. Κοινωνιολόγο έχουµε µία η οποία και είναι προϊσταµένη, η 
οποία όµως είναι στις κοινωνικές υπηρεσίες και ασχολείται µε τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής και όχι µε το τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης που θα 
έπρεπε, ας πούµε τυχόν να έχει µια µεγαλύτερη οργανωτική δυνατότητα, προκειµένου 
να προχωρήσει σε τέτοιου είδους µελέτη αξιολόγησης, ώστε πάνω σ’ αυτή τη µελέτη να 
χαράξει πολιτική. Βέβαια νοµίζω ότι πρώτος που πρέπει να το αξιολογήσει είναι αυτός 
που το χρηµατοδότησε και το σχεδίασε. Αλλά και εµείς µε τη σειρά µας, µας ενδιαφέρει 
το είπα και η επίδραση προς την κοινωνία.  
 
Σ2: Συνεργασία µε το ΕΚΚΕ π.χ θα σας ενδιέφερε πάνω σ’ αυτά ή όχι; 
 
ΔΚ: Πολλά θα µπορούσαν να µας ενδιαφέρουν, αλλά όλα είναι κάτω από το πρίσµα της 
εξεύρεσης χρηµατοδοτικών πόρων. Δηλαδή, θα µπορούσε ένα τέτοιο αντικείµενο να 
είναι στο πλαίσιο µιας κοινοτικής πρωτοβουλίας, ή κάποιας χρηµατοδότησης από τη 
ΓΓΕΤ, όχι µε ίδιους πόρους, τους πενιχρούς ήδη πόρους του Δήµου. Δεν υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα ούτε για άµεσα προγράµµατα.   
 
Σ1: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & αρνητικές) της επέµβασης 
ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην πόλη της Καλλιθέας και ειδικότερα ποιες 
κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύεται ότι είναι οι άµεσα «ωφεληµένες» από αυτή; 
 
ΔΚ: Είναι νωρίς ακόµη για να αποτιµήσουµε τις επιπτώσεις της επέµβασης. Το Πάρκο 
έχει ανοίξει πριν τρείς µήνες και η Λυρική και η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργούν ακόµα 
εδώ. Άρα το Κέντρο Πολιτισµού δεν λειτουργεί ακόµα. Λειτουργεί το Πάρκο και 
µάλιστα δεν έχουν παραδοθεί όλοι οι χώροι. Εν πρώτοις φαίνεται ότι υπάρχουν 
ωφελούµενοι αυτής της επέµβασης. Είναι όλοι οι πολίτες της Καλλιθέας, στο κοµµάτι 
τουλάχιστον της ευεξίας και των επιλογών ψυχαγωγίας, αφού γίνονται πολλές 
εκδηλώσεις µερίµνη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος µέχρι τώρα οι οποίες για την ώρα 
είναι δωρεάν. Θα διέκρινα ιδιαίτερα τις οικογένειες, τις οικογένειες µε µικρά παιδιά ότι 
είναι ωφελούµενες. Επίσης είναι εδώ και πολλά χρόνια, είναι ωφελούµενοι οι κάτοικοι 
της Καλλιθέαςαπό το κολυµβητήριο που δεν είχαµε και το οποίο είναι κοµµάτι των 
ανταποδοτικών, το οποίο ακόµα συνεχίζει και έχει ένα growth, µια ανάπτυξη, περίπου 
15% των συνδροµών ετησίως. Αρνητικές. Υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις, αυτό 
που λέµε εµείς οι οικονοµολόγοι, εξωτερικές αντιοικονοµίες. Δεν ήταν σωστά 
µελετηµένη µέχρι τώρα η κυκλοφορία, η πρόσβαση. Πρόσφατα ο ΟΑΣΑ έχει κάνει 
κάποιες προτάσεις για πύκνωση και αλλαγές στάσεων των δροµολογίων του. Δεν 
υπάρχει Μετρό κάτι που η πολιτεία έχει χάσει το momentum και δεν έχει φέρει γραµµή 
Μετρό προς την ευρύτερη περιοχή όταν υπάρχει το Κέντρο Πολιτισµού, που 
περιγραφόταν από το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, όταν υπάρχει το Taekwondo, 
όταν υπάρχει το Ωνάσειο, το Ευγενίδειο, πιο πάνω το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Δεν 
υπάρχει Μετρό. Το µόνο θετικό είναι ότι ακούω εξαγγελίες ότι θα είναι το επόµενο 
έργο που θα µελετηθεί. Σα να λέµε η Γραµµή 5. Αυτό βέβαια σηµαίνει πάνω από είκοσι 
χρόνια κατά την άποψη µας, µε το σηµερινό τρόπο χρηµατοδότησης της ανάπτυξης του 
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Μετρό. Υπάρχουν κυκλοφοριακοί φόρτοι αυτή την στιγµή και πρέπει να 
αντιµετωπιστούν άµεσα. Υπάρχει διαβούλευση και σχεδιασµός.   
 
Σ1: Ποια νοµίζετε ότι είναι η αποδοχή της επέµβασης ανάπλασης από τους πολίτες 
και µε ποιο τρόπο αυτή εκφράζεται; 
 
ΔΚ: Οι πολίτες της Καλλιθέας αλλά και των ευρύτερων περιοχών, για το ότι η 
Καλλιθέα όπως συνηθίζω να λέω, οι Καλλιθεάτες είµαστε οι πρώτοι χρήστες αλλά όχι 
οι µόνοι χρήστες, είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι καθότι ένας πολύ σηµαντικός χώρος, ο 
σηµαντικότερος χώρος που υπάρχει αυτή τη στιγµή, Πάρκο Αναψυχής, στο 
Λεκανοπέδιο, είναι στα πόδια µας και γεύονται τους καρπούς αυτής της επένδυσης ήδη 
και νοµίζω ότι είναι σε στάδιο γνωριµίας αυτή την στιγµή µε το Πάρκο. Σας λέω ότι δεν 
έχει αποδοθεί ούτε καν ολόκληρο στον κόσµο. Εκφράζονται µε ενθουσιασµό, υπάρχει 
βέβαια και ο προβληµατισµός για την περίοδο που το Δηµόσιο θα αναλάβει την 
διοίκηση και συντήρηση. Πιστεύω όµως ότι το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, το δήλωσε 
και εχθές εξάλλου, θα είναι κοντά και για τα επόµενα πέντε χρόνια στο Δηµόσιο που 
αναλαµβάνει το χώρο. Μικρός προβληµατισµός υπάρχει για την κυκλοφοριακή 
συµφόρηση από τους εγγύτερους κατοίκους του χώρου. Γενική όµως εικόνα είναι ο 
ενθουσιασµός και η διερεύνηση του νέου χώρου από τους συµπολίτες µας.  
 
Σ1: Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών 
του αναδιαµορφωµένου χώρου και ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε 
σχέση µε τη λειτουργία, τη χρήση,  τη συντήρηση και προστασία µετά την 
ολοκλήρωση του; Επιτρέψτε µου σε συνέχεια να το πω το εξής. Επειδή αυτό 
(ΚΠΙΣΝ) είναι σχετικά πρόσφατο µιλήστε µας γενικότερα για το σεβασµό στο 
δηµόσιο χώρο και αν έχετε κάτι για το Νιάρχο µας το λέτε και αυτό. 
 
ΔΚ: Ειδικά για το Νιάρχο είναι δύσκολο να σας απαντήσω καθότι δεν έχουµε ενεργή 
συµµετοχή στη διαχείριση. Όταν παραδοθεί η µετοχή στο Ελληνικό Δηµόσιο και 
αποχωρήσει το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, ο δήµαρχος, ο εκάστοτε δήµαρχος της 
Καλλιθέας θα συµµετέχει στο επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο διαχείρισης του χώρου. 
Έχουµε αντιληφθεί, υπάρχει σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό, σεβασµός στο 
συγκεκριµένο χώρο, ένας χώρος καινούργιος, άρτιος και νοµίζω ότι ο τρόπος, ο βαθµός 
σεβασµού των πολιτών στο δηµόσιο αγαθό συναρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
ποιότητα συντήρησης και λειτουργίας αυτού. Δηλαδή όταν ένας πολίτης βλέπει ένα 
πάρκο επαρκώς συντηρηµένο, δύσκολα θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια 
παραβατικότητας. Να σας πω για ένα χώρο που δεν είναι στα όρια ευθύνης µου. Βλέπω 
την κατάντια και λίγα λέω, για το χώρο, του περιβάλλοντος χώρου του ΣΕΦ, του 
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Βλέπω ότι είναι εγκαταλελειµµένος. Θα πρέπει λοιπόν, 
επειδή βλέπω ότι στο ερώτηµα σας έχετε και ένα εισαγωγικό στο ‘‘σεβασµός στο 
δηµόσιο χώρο’’, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε όλοι, είτε προέρχονται , απ’ όποιο 
µετερίζι βρίσκονται, είτε από Ερευνητικά Κέντρα είτε σε Δήµους είτε είναι πολίτες, 
χρήστες είναι οτιδήποτε, τι σηµαίνει δηµόσιο αγαθό και πως µπορεί αυτό µε ποιό 
µοντέλο να διοικηθεί και να λειτουργήσει; Γιατί, για παράδειγµα, ακούω από πολλούς 
και κόµµατα και φορείς να λένε ότι πρέπει να µην αναπτύσσονται διάφορες χρήσεις και 
να είναι ελεύθεροι λέει χώροι προσβάσιµοι για όλους και να µην πληρώνουν σε τίποτε. 
Δεν είµαι αυτής της λογικής. Ούτε της λογικής ότι θα εκχωρούµε τα πάντα στις 
επιχειρήσεις και δεν υπάρχει πρόσβαση των πολιτών που δεν έχουν να πληρώσουν, 
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ούτε στη λογική του να φτιάχνεται ένας χώρος, ένα πάρκο εν προκειµένω, το οποίο να 
µην έχει καµία χρήση και λειτουργία. Θα πρέπει να ακολουθούµε ως κοινωνία την 
Αριστοτελική µέση οδό που να αναπτύσσεται λελογισµένα, χρήσεις και λειτουργίες που 
να ’χουν και κάποιο αντίτιµο, να εισπράττει ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης, κάπου να 
’χει έσοδα για να µπορεί να συντηρεί και να λειτουργεί τους χώρους. Όταν λοιπόν 
υπάρχουνε τέτοια είδους µοντέλα διοίκησης και λειτουργίας των δηµόσιων χώρων και 
συντηρούνται οι εγκαταστάσεις τότε πιστεύω, και υπάρχει φύλαξη, υπάρχει 
καθαριότητα, υπάρχει πρόνοια, δεντροκηπουροί, τότε λοιπόν υπάρχει ένας 
οργανωµένος χώρος, προσελκύει και τους πολίτες να είναι περισσότερο επισκέψιµο, 
αλλά, τους δίνει και το έναυσµα να µην προχωρούν σε παραβατικότητα και να 
αντιµετωπίζουν, να σέβονται το δηµόσιο αγαθό. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να επεκταθώ 
στο ζήτηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Θα το θίξω ακροθιγώς λέγοντας ότι 
προφανώς η δουλειά πρέπει να γίνεται σε βάθος στα σχολεία.   
 
Σ2: Τέταρτη ενότητα. Γενικές ερωτήσεις περί των αστικών επεµβάσεων και ΟΤΑ. 
Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι σηµερινές δυνατότητες ενός πρωτοβάθµιου ΟΤΑ στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση αστικών επεµβάσεων; έχετε υπόψη σας παραδείγµατα 
τέτοιων επεµβάσεων που κατά τη γνώµη σας είναι επιτυχηµένες; 
 
ΔΚ: Ας πιάσουµε τα δοµικά. Ας δούµε λοιπόν αν, θεσµικά και επιχειρησιακά, οι Δήµοι 
έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε σχεδιασµό και υλοποίηση αστικών επεµβάσεων. 
Για να προχωρήσει κάποιος σε µια τέτοια υλοποίηση θα πρέπει να’ χει: Στρατηγικό 
σχεδιασµό, Επιχειρησιακό σχεδιασµό, να’ χει Πλάνο δράσης, να’ χει Υπηρεσίες, 
Τεχνική Υπηρεσία ικανή να µελετήσει ένα έργο, να το επιβλέψει και να υπάρχει η 
δυνατότητα προσέλκυσης χρηµατοδοτικών πόρων, γιατί από τους ίδιους πόρους δεν 
υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει µια εκτεταµένη αστική επέµβαση. Μικρές λοιπόν 
οι πιθανότητες, δυνατότητες των ΟΤΑ. Και τα προβλήµατα είναι, θα τα χώριζα σε τρείς 
κατηγορίες. Μπορεί να φαίνεται το σηµαντικότερο η χρηµατοδότηση µιας τέτοιας 
επένδυσης, αλλά, κατά την άποψη µου δεν είναι. Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι, 
αποτελεί σίγουρα (εννοεί τη χρηµατοδότηση) είναι µια δύσκολη άσκηση  (σ.Σ. Εννοεί τη 
χρηµατοδότηση) που κατά την άποψη µου αρκετές φορές βρίσκει λύσεις. Το µεγάλο 
πρόβληµα (σ.Σ. Επανέρχεται σε αυτό που ξεκίνησε ως σηµαντικότερο πρόβληµα) της 
αυτοδιοίκησης συνολικά και του κράτους θα έλεγα, είναι η ωρίµανση, ο σχεδιασµός 
µιας τέτοιου είδους επέµβασης, καθότι, η επιχειρησιακή µας δυνατότητα στο να 
µελετήσουµε µια τέτοια επέµβαση είναι πάρα πολύ µικρή. Και το τρίτο, που είναι 
µικρότερο πρόβληµα είναι της επίβλεψης. Πόσα έργα ανοιχτά µπορεί να έχει µία 
Τεχνική Υπηρεσία σαν του Δήµου Καλλιθέας, που έχει έναν ας πούµε ηλεκτρολόγο και 
κανένα µηχανολόγο να υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία; Και είναι ο τέταρτος 
µεγαλύτερος Δήµος του Λεκανοπεδίου. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της 4.1 που µε 
ρωτήσατε. Με ρωτάτε ‘‘αν έχετε υπόψη σας παραδείγµατα τέτοιων επεµβάσεων που 
κατά τη γνώµη σας είναι επιτυχηµένες’’; Δεν είµαι εις θέση να σας απαντήσω. 
 
Σ1: Όχι από το δικό σας δήµο κατ’ ανάγκη, αλλά γενικότερα. 
 
Σ2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Πόσα ανοιχτά µέτωπα έχετε σε επίπεδο αστικών 
αναπλάσεων αυτή τη στιγµή ως Δήµος; 
 
ΔΚ: Εξαρτάται τι προσδιορίζετε αστική επέµβαση; 
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Σ2: Από τη βελτίωση των πεζοδροµίων έως τις µεγάλες πραγµατικές αναπλάσεις 
όπως αυτή του Φαληρικού όρµου µαζί µε το Πολιτιστικό Κέντρο. 
 
ΔΚ: Δεν ξέρω αν θεωρείται επέµβαση, ας πούµε, ένα δύσκολο κτηριολογικό, που 
σώζουµε ένα ιστορικό κτήριο; 
 
Σ2: Ναι. Είναι και αυτά µέσα. Οι αναπλάσεις. 
 
ΔΚ: Υπάρχει µια ανάπλαση, ενός ιστορικού κτηρίου, του ‘‘Κόκκινου Σχολείου’’ το 
λεγόµενο, που θα γίνει Ωδείο. Ετοιµάζουµε προγραµµατική σύµβαση µε την 
Περιφέρεια – να ένα σηµείο χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων της 
Περιφέρειας Αττικής – για να κάνουµε µια σηµαντική ανάπλαση και διάσωση ενός 
ιστορικού χώρου της οδού Μπιζανίου, το σπίτι της οδού Μπιζανίου, αντιστασιακό 
σηµείο. Είναι ένα ανοιχτό µέτωπο στο κοµµάτι των µελετών αυτή την στιγµή. Στο 
κοµµάτι των µελετών επίσης είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του ‘‘Μελίνα 
Μερκούρη’’. Ανοιχτό µέτωπο, που εγκαθίσταται εργολάβος, άρα θα περάσουµε – εδώ 
δεν έχουµε και κοµµάτι επίβλεψης λόγω της νοµοθεσίας, είχαµε όµως στις µελέτες, 
αλλά το έχουµε ολοκληρώσει, άρα την παρουσία µας ως Δήµος – αλλά το έργο θα 
προχωρήσει αλλά µε επίβλεψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Είναι 
σηµαντικό έργο αντιπληµµυρικό προϋπολογισµού δύο εκατοµµυρίων Ευρώ, στις 
Τζιτζιφιές στην ευρύτερη περιοχή των Τζιτζιφιών. 
 
Σ2: Έχει σχέση µε τον Ιλισό; 
 
ΔΚ: Όχι είναι τοπικό. Αυτές (σ.Σ. Εννοεί ότι είναι όλες οι αναπλάσεις που γίνονται). 
Τώρα αν εννοείται τις οδοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αν τις θεωρείτε επέµβαση; Εγώ 
δεν θα την έλεγα. 
 
Σ1: Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
 
ΔΚ: Υποδοµές. Παρότι είµαστε ένας παλιός Δήµος, εντούτοις ακόµη, δεν τα έχουµε 
λυµένα όλα τα ζητήµατα µας. Έχουµε ακόµη και άλλο κοµµάτι αντιπληµµυρικό στις 
Τζιτζιφιές που πρέπει να εκτελέσουµε και από κει και πέρα νοµίζω ότι ένας αστικός 
Δήµος πυκνοδοµηµένος σαν την Καλλιθέα – δεν είµαι ειδικός για να µιλήσω για ένα 
αγροτικό ή ένα µη αστικό Δήµο – θα πρέπει να είναι η ανάκτηση ελεύθερων χώρων. 
 
Σ1: Έχετε τέτοιους στο Δήµο σας; 
 
ΔΚ:  Έχουµε, αλλά ερχόµενος στην προηγούµενη ερώτηση. Ως παράδειγµα. Έχουµε τα 
προσφυγικά. Πολλά προσφυγικά. Αρκετά από αυτά τα έχουµε αγοράσει. Πέστε να 
µελετηθούν και να χρηµατοδοτηθεί οποιαδήποτε ανάπλαση, το οποίο, θέλει εκτεταµένη 
µελέτη και πολλά χρήµατα για να πραγµατοποιηθεί. Δεν έχουµε την οργανωτική και 
επιχειρησιακή ικανότητα να το προχωρήσουµε. Είναι σηµειολογικές λοιπόν οι 
επεµβάσεις που κάνουµε. Μεγάλο έργο της ανάπλασης της παραλίας το κάνει η 
Περιφέρεια µε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια Ευρώ προϋπολογισµό. Εµείς δεν έχουµε 
πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηµατοδότηση.     
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Σ1: Ποια είναι τα βασικότερα χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορούν να 
υποστηρίξουν τέτοιου είδους επεµβάσεις; 
 
ΔΚ: Όταν λοιπόν µιλάµε για µεγάλες επεµβάσεις, δεν µπορούµε να µιλάµε για ίδιους 
πόρους. Οι ίδιοι πόροι µε το ζόρι φτάνουν για τις ετήσιες συντηρήσεις και τη 
χρηµατοδότηση κάποιων µικρών µελετών για µικρά σηµειολογικά έργα. Άρα, βασικά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία είναι τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, βλέπε ΕΣΠΑ, 
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και λίγο το Πράσινο Ταµείο, 
που τώρα αγοράζουµε την κατοικία µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του ήρωα της 
µάχης της Πίνδου του Συνταγµατάρχη Δαβάκη. Είµαστε στο τελικό στάδιο 
συµβολαιογραφικής πράξης. Μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας το κερδίσαµε 
(διακόπτεται) 
 
Σ2: Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος γύρω ή µόνο κατοικία; 
 
ΔΚ: Ένα µικρό οικόπεδο. Επίσης (σ.Σ συνεχίζει στη προηγούµενη ερώτηση) υπάρχει το 
εργαλείο των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Βιώσιµων Αστικών 
Αναπλάσεων που είναι ανταγωνιστική διαδικασία στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής, όπου, 
ο Δήµος Καλλιθέας κατεβάζει σχήµα µαζί µε το Δήµο Μοσχάτου – Ταύρου, το Δήµο 
Παλαιού Φαλήρου, το Δήµο Αλίµου, το Πάντειο Πανεπιστήµιο, το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτοί µετέχουν 
µέχρι τώρα στο σχήµα µε αποφάσεις των συλλογικών οργάνων , των εκάστοτε τρόπων 
διοίκησης για να διεκδικήσουµε σηµαντικά ποσά για εκτεταµένες αστικές επεµβάσεις.  
 
Σ1: Τελευταία ερώτηση. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 
 
ΔΚ: Όχι. Νοµίζω ότι µεθοδολογικά πήρατε µια…. (δεν ολοκληρώνει). Μια ερώτηση θα 
µπορούσε να µπει. «Κατά πόσο επεµβάσεις τρίτων, δηλαδή, βλέπε Κέντρο Πολιτισµού 
ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος ή ανάπλαση στην παραλία κατά πόσο εξυπηρετούν – 
εκτονώνουν ανάγκες µιας πόλης»;  Σαν Δήµαρχος Καλλιθέας δεν αντιµετωπίζουµε το 
Φαληρικό όρµο ή το Κέντρο Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος, ότι είναι τοπικά αυστηρά 
έργα, επειδή ο πρώην Ιππόδροµος ήτανε µόνο στην Καλλιθέα. Προφανώς πρόκειται για 
περιφερειακά και ειδικά για τη Λυρική Σκηνή για υπερτοπικά και µε την Εθνική 
Βιβλιοθήκη και για εθνικά έργα. Αλλά εµείς ως Καλλιθέα βλέπουµε ότι είναι και ένας 
χώρος εκτόνωσης αναγκών που έχουµε. Παράδειγµα. Το κολυµβητήριο ήτανε µια 
ανάγκη που εκτονώθηκε στο χώρο του Ιπποδρόµου. Όµως, θέλω έτσι να πω, πιστεύω 
ότι πρέπει να διερευνάται κατά πόσο ένα τέτοιο υπερτοπικό έργο τελικώς εκτονώνει 
ανάγκες µιας τόσο πυκνοδοµηµένης πόλης σαν την Καλλιθέα που είναι ο εγγύτερος 
Δήµος και οι κάτοικοι της οι εγγύτεροι χρήστες των δύο αυτών µεγάλων 
προγραµµάτων ανάπλασης. 
 
Σ2: Οι πρώτοι ενδιαφερόµενοι και οι πρώτοι που έχουν τις επιπτώσεις. 
 
ΔΚ: Λέµε πρώτοι και όχι µόνοι, λέµε οι πρώτοι για να το ακούνε όλοι όσοι είναι εκτός 
ηµών, για να µας λαµβάνουν σοβαρά υπόψη, βλέπε, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Ίδρυµα 
Νιάρχος και οποιοιδήποτε άλλοι φορείς και λέµε όχι µόνοι, για να µη νοµίζουν οι 
πολίτες µας ότι πρέπει ότι γίνεται εκεί ντε και καλά να γίνεται αποκλειστικά γι’ αυτούς 
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και ακριβώς σας είπα ότι δεν έχουµε την αντίληψη ότι πρόκειται για τοπικά έργα, αλλά 
για υπερτοπικά.  
 
Σ1: Σας ευχαριστούµε κ. Δήµαρχε που µας δεχτήκατε και απαντήσατε στις 
ερωτήσεις µας. 
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Συνέντευξη  7: Μαρία  Γιαννικουρή   –  Δήµος  Μοσχάτο  - Ταύρος  
 
 
 
Η συνέντευξη που ακολουθεί πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2016 µε την 
κ. Μαρία Γιαννικουρή, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Μοσχάτου-
Ταύρου. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 45 περίπου λεπτά. Η συνεντευξιαζόµενη 
συµφώνησε για τη µαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ως εκ τούτου το κείµενο που 
ακολουθεί αποτελεί αποµαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου.  
 
Σ1= Συνεντευκτής(Κώστας Γκόρτσος) 
Σ2= Συµµετοχή(Καλλισθένη Αβδελίδη) 
ΜΓ=Μαρία Γιαννικουρή (Συνεντευξιαζόµενη) 
 
 
Σ1: Κύρια Γιαννικουρή σας ευχαριστούµε που µας δεχθήκατε και θα θέλαµε να 
µας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικές µε τις επεµβάσεις 
αναζωογόνησης/ανάπλασης στη Δ.Κ Μοσχάτου και ειδικότερα µε την ανάπλαση 
πράσινων κοινόχρηστων χώρων κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής ΗΣΑΠ 
(ανατολικά του Κηφισού και νότια της οδού Θεσσαλονίκης), καθώς και της 
παρόχθιας ζώνης Ιλισού που υλοποιήθηκε από το Δήµο Μοσχάτου. Οι ερωτήσεις 
έχουν τέσσερις θεµατικές.  
Ξεκινάµε µε την πρώτη θεµατική που αφορά την αναγκαιότητα και τους στόχους 
της αστικής επέµβασης. Με αναφορά στα προβλήµατα της περιοχής πριν την 
επέµβαση ανάπλασης, περιγράψτε το βασικό στόχο και το προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα της συγκεκριµένης ανάπλασης. 
 
ΜΓ: Ο Δήµος Μοσχάτου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει 
πεζόδροµους και γενικά να αναπλάθει χώρους περιπάτου και αναψυχής για την πόλη 
του Μοσχάτου. Η παρέµβαση παράλληλα µε τις γραµµές του τρένου έχει ξεκινήσει από 
πολύ παλιά. Δηλαδή ένα πρώτο κοµµάτι διαµορφώθηκε από την οδό Αργοστολίου 
µέχρι και τη συµβολή µε τη Χρυσοστόµου Σµύρνης ως πόλος έλξης των κατοίκων και 
αναψυχής τους, µε δενδροφυτεύσεις και µεγάλους χώρους πρασίνου και χώρους 
περιπάτου και καθιστικού καθώς και κατασκευή ενός µικρού θεάτρου και παιδικής 
χαράς. Στη συνέχεια, µετά από κάποια χρόνια ολοκληρώθηκε αυτή η διαµόρφωση από 
το σηµείο που είχε σταµατήσει, δηλαδή, από τη Χρυσοστόµου Σµύρνης και έφτασε 
µέχρι Σταθµό ΗΣΑΠ πού είναι µια άλλη φάση και µια άλλη φάση κατασκευάστηκε από 
το σταθµό ΗΣΑΠ µέχρι τον Κηφισό. Με την ανάπλαση που έγινε, την πιο πρόσφατη, 
την περίοδο µε χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ, έγινε η ανάπλαση του χώρου από τον Κηφισό 
µέχρι τον ηλεκτρικό σταθµό ΗΣΑΠ, έγινε µια επέµβαση, δηλαδή στον ήδη 
διαµορφωµένο χώρο, αναπλάστηκε ο πεζόδροµος της οδού Θεσσαλονίκης από τον 
Κηφισό µέχρι το σταθµό ΗΣΑΠ προκειµένου να γίνει …. Στόχος δηλαδή του 
σχεδιασµού ήταν να γίνει ενεργητική χρήση του πρασίνου γιατί µέχρι τώρα είχαµε το 
διάδροµο, µάλλον τον δρόµο περιπάτου ανάµεσα στο πράσινο. Τώρα αυτό που επέβαλε 
ο καινούργιος σχεδιασµός λόγω της ανακατασκευής ήταν οι χώροι περιπάτου να 
µπορούν να είναι πιο κοντά στο πράσινο ή µέσα στους χώρους των παρτεριών να 
δηµιουργήσουµε µονοπατάκια, καθιστικά κλπ.  
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(σ. Σ. συνεχίζει µετά από διευκρινιστική ερώτηση) Η ενεργητική χρήση του πρασίνου 
στη διαµόρφωση λοιπόν των χώρων ήταν ένας στόχος. Ο δεύτερος στόχος ήταν η 
ασφαλέστερη και ανεµπόδιστη πρόσβαση των πεζών και των ΑΜΕΑ γιατί στην πρώτη 
διαµόρφωση υπήρχαν κάποιες ανισοσταθµίες µε βαθµίδες και τα λοιπά, οι οποίες 
αντικαταστάθηκαν µε ράµπες και όλα αυτά. Επίσης να µπορεί και σε µελλοντική χρήση 
αυτό να ανοίξει και να µπορεί να περάσει κάποιος ποδηλάτης µε ήπια … (σ.Σ. 
Διακόπηκε) 
Μία περίοδος είναι το 88, η πρώτη 88 – 89. Η επόµενη περίοδος είναι 90 – 92. Το 1993 
έγινε το κοµµάτι από εδώ µέχρι το σταθµό και το 2009 αν δεν κάνω λάθος αυτό το 
τελευταίο.  
 
Σ2: Μέχρι τον Κηφισό; 
 
ΜΓ: Όχι. Μέχρι τον Κηφισό ήταν φτιαγµένα όλα. Η ανακατασκευή που έγινε και η 
ανάπλαση της βελτίωσης της όλης παρέµβασης από τον Κηφισό µέχρι το σταθµό. Αυτό 
που µου κάνατε σαν ερώτηση και µιλάει για τον Ιλισό, και γι’ αυτό το κοµµάτι έγιναν 
παρεµβάσεις µε χρηµατοδότηση από πόρους ΕΣΠΑ µέσω του ΠΕΠ Αττικής στο 
‘‘Πράσινη ζωή στην πόλη’’. Έτσι; Λοιπόν αυτό που λέω τώρα εγώ, µιλάω γι’ αυτό το 
κοµµάτι τι περιελάµβανε, δηλαδή µπήκαµε και κάναµε µια επέµβαση που αφορούσε 
την ανάπλαση του πεζοδρόµου της οδού Θεσσαλονίκης, από τον Κηφισό ποταµό µέχρι 
το σταθµό ΗΣΑΠ. Εδώ ο κύριος στόχος ήταν, επαναλαµβάνω, του σχεδιασµού, η 
ενεργειακή χρήση του πρασίνου στη διαµόρφωση του χώρου, η ασφαλέστερη και 
ανεµπόδιστη πρόσβαση των πεζών και ΑΜΕΑ, ο περιορισµός της όχλησης από το 
πέρασµα των τρένων από την παρακείµενη στο έργο γραµµή του ΗΣΑΠ και η αύξηση 
των ευκαιριών για κοινωνική συναναστροφή και ενθάρρυνση ενός υγιούς τρόπου ζωής. 
Αυτοί οι στόχοι της παρέµβασης. Τι περιλαµβάνει θα το πούµε µετά.   
 
Σ1: Πριν την ανάπλαση, υπήρξε εκφρασµένη σε κάποιο κείµενο η άποψη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλου συλλογικού οργάνου του Δήµου περί του χαρακτήρα 
και της αναγκαιότητας του έργου; 
 
ΜΓ: Εδώ η απάντηση θα είναι λίγο ασαφής µε την έννοια ότι συνήθως, όχι συνήθως, 
επιβάλλεται σε κάθε έργο που αποφασίζεται, να υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις του 
Δηµοτικού Συµβουλίου που αποφασίζει για ποιο λόγο θέλει να κάνει ….. και πάντα σαν 
στόχος είναι επειδή οι γραµµές του τρένου ουσιαστικά καθορίζουν τον αστικό ιστό της 
πόλης. Εµείς ας πούµε όταν µιλάει στο Μοσχάτο λέµε η βιοµηχανική περιοχή βόρεια 
της γραµµής ΗΣΑΠ. Το νότιο κοµµάτι λοιπόν που είναι ο αστικός ιστός της πόλης – 
είναι οι κατοικίες – πάντα και εδώ ακούγεται αν έχει ησυχία, ακούγεται το τρένο εδώ 
που καθόµαστε και ποιό κάτω και το βράδυ ειδικά ακούγεται πάρα πολύ. Στόχος λοιπόν 
ήταν να γίνει η ανάπλαση αυτού του χώρου και όχι ….. γιατί πριν ξεκινήσει ….. τώρα 
τα λέω ανακατεµένα αλλά δεν πειράζει, δεν µπορώ να ακολουθήσω…. Λοιπόν όταν 
έγινε το κοµµάτι από το σταθµό ΗΣΑΠ µέχρι τον Κηφισό την περίοδο του 90 – 92 που 
σας λέω, µε αυτεπιστασία όλα αυτά, δηλαδή οι όλες παρεµβάσεις έχουν ξεκινήσει και 
έχουν γίνει από την αυτεπιστασία δηλαδή από εργαζόµενους του Δήµου, σχέδια και 
µελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας εκείνης της εποχής, δηλαδή αυτό έγινε, υπήρχαν 
κατοικίες, παράγκες και έγινε πρώτα απαλλοτρίωση, δηλαδή το Υπουργείο, συνετέλεσε 
…. Ναι αυτό είναι η οδός Θεσσαλονίκης ουσιαστικά, η οποία χαρακτηρίστηκε σαν 
χώρος πρασίνου από το Δήµο, δηλαδή ήταν … ο Δήµος ήθελε να φτιάξει ένα φράχτη 
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για να ανακόψει τον ήχο και ταυτόχρονα να έχει και ένα πόλο αναψυχής για τους 
κατοίκους. Και αυτό έγινε. Δηλαδή θυµάµαι ότι οι πρώτες κριτικές που ήταν από τους 
προέδρους του ΗΣΑΠ –αν δεν κάνω λάθος – που πέρναγε το τρένο ήταν ότι είχε γίνει 
πάρα πολύ όµορφη η διαδροµή του τρένου, δηλαδή, κάποιος που ήτανε στο τρένο 
απολάµβανε τη θέα του πράσινου. 
 
Σ1: Συνδέεται η συγκεκριµένη επέµβαση µε τον γενικότερο αστικό σχεδιασµό της 
βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης του Μοσχάτου αλλά και της ευρύτερης περιοχής 
της Αθήνας;  Εντάσσεται δηλαδή στο πνεύµα µια συνολικότερης στρατηγικής 
ανάπτυξης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος;  
 
ΜΓ: Ξεκινώντας από την αρχή θα σας πω γενικά η φιλοσοφία στη µικρή πόλη του 
Δήµου, τουλάχιστον για τα χρόνια που γνωρίζω και είναι αρκετά - 28 χρόνια που είµαι 
σ’ αυτή τη θέση – ο σχεδιασµός της πόλης µε άξονα τη βιώσιµη ανάπτυξη πριν αυτό 
γίνει πλέον – να το πω εντός εισαγωγικών  της µόδας – και να το λέµε τώρα επειδή 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεκινήσει από το 87. Δηλαδή η 
πόλη του Μοσχάτου µέχρι και το έτος 96 – 97, είχε ένα µεγάλο δίκτυο πεζοδρόµων 
µέσα στον ιστό της πόλης και ταυτόχρονα είχε κάνει µελέτη µε το Πολυτεχνείο, τη 
µελέτη του κ. Βλαστού ‘‘Η ένταξη του ποδήλατου στη πόλη’’. 
 
Σ1: Με την κ. Παναγιωτάτου;  
 
ΜΓ: Με την κ. Παναγιωτάτου είχε γίνει η καταγραφή των χρήσεων και των 
δραστηριοτήτων, πρωτογενής, τριτογενής τοµέας στο χώρο της βιοµηχανικής περιοχής. 
 
Σ1:  Ήµουν και εγώ µέλος της οµάδας. 
 
ΜΓ: Α! Με την Ελίζα. Την είχα καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, άρα στην πόλη 
του Μοσχάτου είχαν χαραχτεί οι άξονες για τη βιώσιµη οι άξονες για τη βιώσιµη 
κινητικότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να υλοποιούµε 
τµηµατικά κάποια κοµµάτια. Παραδείγµατος χάρη, στο άλλο κοµµάτι που αναφέρεστε, 
στον Ιλισό, που έγινε η ανακατασκευή ταυτόχρονα µε το τµήµα της οδού 
Θεσσαλονίκης από τον Ηλεκτρικό Σταθµό µέχρι τον Κηφισό, ο Δήµος είχε φτιάξει το 
1998 ένα κοµµάτι ποδηλατόδροµου παρά την όχθη του Ιλισού, µήκους 800 µέτρων, το 
οποίο έγινε χρήση τώρα του ποδηλατικού άξονα που πέρασε – πάλι µελέτη του 
Πολυτεχνείου του κ. Βλαστού – από το κοµµάτι αυτό. Εµείς ήρθαµε λοιπόν µετά την 
ανάπλαση και την επέµβαση που κάνουµε µε τη βελτίωση του πρασίνου στη ζώνη του 
Ιλισού, στο κοµµάτι που είχαµε υλοποιήσει ως ποδηλατόδροµο να φτιάξουµε 
αποβάθρες, σε στιλ αποβάθρας, κάποιες εσοχές προς την όχθη του Ιλισού εκεί που µας 
το επέτρεπε το πλάτος πρασίνου δηµιουργώντας καθιστικά περιφράσσοντας κάνοντας 
πυκνές φυτεύσεις έτσι ώστε να γίνει φράχτης για την ασφάλεια, γιατί η όποια 
παρέµβαση στο ποτάµι ανύψωση της όχθης κλπ απαιτούσε ….. είχε τεράστια δαπάνη 
αφ’ ενός και τεράστια γραφειοκρατία προκειµένου να εγκριθεί η οποιαδήποτε µελέτη. 
Αυτό έκανε τώρα και ο ποδηλατικός άξονας. Πέρασε χωρίς να πειράξει καθόλου την 
όχθη µε αποτέλεσµα να είναι σε κάποια σηµεία, µα µην εξασφαλίζεται η ασφάλεια της 
χρήσης του. Εµείς επιβάλαµε κάποια µέτρα σα Δήµος -επειδή είµαστε αποδέκτης – 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Νοµίζω ότι και εδώ απαντήσαµε.     
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Σ1: Είχατε υπόψη σας αντίστοιχα παραδείγµατα επεµβάσεων ανάπλασης σε εθνικό 
ή διεθνές επίπεδο που λειτούργησαν ως  ‘‘πρότυπο’’ για το συγκεκριµένο έργο; 
 
ΜΓ: Γενικότερα (σ.Σ καθυστερεί) 
 
Σ1: Καταλαβαίνετε την ερώτηση.  
 
ΜΓ: Ναι ναι. Αν είδαµε κάπου και είπαµε να κάνουµε και εµείς. Συγκεκριµένα θα 
έλεγα όχι. Όχι δεν είχαµε κάποιο πρότυπο που ακολουθήσαµε. Ήταν επιλογές βάσει 
των τοπικών χαρακτηριστικών και των διαθέσιµων πόρων. 
 
Σ1: Δεύτερη θεµατική. Συνεργασία µε άλλους φορείς   Υπήρξε συνεργασία ή 
συµµετοχή άλλου δηµόσιου φορέα (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, ΑΕΙ, κλπ.) ή/ και 
κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασµό και υλοποίηση του έργου;  
 
ΜΓ: Στο συγκεκριµένο έργο που µιλάµε τώρα για την οδό Θεσσαλονίκης, η 
συνεργασία µε το Υπουργείο ήταν στο κοµµάτι της απαλλοτρίωσης που πιέζανε ώστε 
να ολοκληρωθεί και να κάνουµε εµείς το έργο. 
 
Σ1: Ήταν αναγκαία…; 
 
ΜΓ: Ναι, ναι. Ήταν αναγκαία. Έγινε µε ίδιους πόρους του Δήµου οπότε… 
 
Σ1: Η απαλλοτρίωση;  
 
ΜΓ: Όχι, όχι το έργο. Δε συνεργαστήκαµε µε κανένα από τους φορείς που αναφέρατε, 
ούτε στον σχεδιασµό ούτε στις εγκρίσεις κλπ. Ήτανε και µια άλλη εποχή που τα έργα 
υλοποιούνταν µε κάπως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή µε µια έγκριση από το Συµβούλιο 
Αρχιτεκτονικής το σηµερινό - πρώην ΕΠΑΕ – σχεδιασµό και µελέτη από εδώ, 
δηµοπράτηση του έργου και τελείωσε. Ούτε περιβάλλον ούτε τίποτα, τίποτα. Αυτά 
δηλαδή ήταν στη σφαίρα… 
 
Σ1: Όσον αφορά γενικά τη συνέργεια περισσότερων φορέων αρµόδιων για το 
σχεδιασµό του χώρου ή και την εµπλοκή ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, ΕΚ) για την 
επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος, ποια νοµίζετε ότι είναι τα θετικά και ποια τα 
αρνητικά µιας τέτοιας διαδικασίας;  
 
ΜΓ: Θεωρώ ότι τα αποτελέσµατα πάντα είναι θετικά. Τα αρνητικά θα έλεγα ότι, αν 
υπάρχουν, αν υπάρχουν κάποια αρνητικά είναι στο θέµα του χρόνου στην 
καθηµερινότητα ενός υπαλλήλου για να συνεργαστεί µε ένα… Γιατί ο ερευνητής θέλει 
να αναµοχλεύσουµε µέσα από τα αρχεία µας πάρα πολλά δεδοµένα τα οποία λόγω της 
κακής αρχειοθέτησης τους πολλές φορές είναι δύσκολα, είναι δύσχρηστα, δηλαδή γι’ 
αυτό λειτουργούµε τις περισσότερες φορές και µε την µνήµη. Δηλαδή επειδή τυχαίνει 
εγώ να είµαι εδώ κάποια χρόνια να ξέρω που βρίσκεται, να θυµάµαι γεγονότα για να 
µπορώ να βοηθήσω . Ή να ξέρω και από την καθηµερινότητα τα προβλήµατα και να 
εστιάσω ώστε να βοηθήσω τον ερευνητή , τον οποίο ερευνητή να του πω . Κοίτα αυτό 
είναι που µας ενοχλεί δες το και εσύ και πες µου την άποψη σου. Εγώ θεωρώ ότι µια 
τέτοια συνεργασία αποφέρει πάντα θετικά. Πάντα θετικά. Δεν έχει αρνητικά. 
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Σ1: Περνάµε τώρα στην τρίτη θεµατική που αφορά τα αποτελέσµατα και 
κοινωνική αποδοχή. 
 
ΜΓ: Να συµπληρώσω κάτι στο προηγούµενο; 
 
Σ1: Βεβαίως, βεβαίως. 
 
ΜΓ: Αυτό που είναι θετικό, ένα µάλλον από τα πιο θετικά είναι η εξειδίκευση που έχει 
ο επιστηµονικός φορέας που συνεργάζεσαι, κάτι που δεν µπορείς να έχεις όση εµπειρία 
να διαθέτεις, όσες γνώσεις και να έχεις ως υπάλληλος… 
 
Σ1: Εκ της θέσεως σου. 
 
ΜΓ: Εκ της θέσεως σου µάλιστα, η εξειδίκευση του επιστηµονικού φορέα είναι πολύ 
σηµαντική. Παίρνεις πράγµατα που είναι πιο… 
 
Σ1: Συνεχίζουµε µε την τρίτη θεµατική. Υπήρξε στη φάση του σχεδιασµού ή θα 
υπάρξει µετά την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης επέµβασης µελέτη αξιολόγησης 
του έργου και διερεύνησης των επιπτώσεων του (κοινωνικών, οικονοµικών, 
περιβαλλοντικών;) Αν ναι, ποιες ποσοτικές ή και ποιοτικές µέθοδοι 
χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν; 
 
ΜΓ: Στη φάση του σχεδιασµού, απ’ αυτά τα λίγα που θυµάµαι και στο τεχνικό δελτίο 
υποβολής της πρότασης  µας προκειµένου να ενταχθεί, στόχος του προγράµµατος ήταν 
η αύξηση του πρασίνου στο συγκεκριµένο τµήµα παρέµβασης αλά και γενικότερα η 
αύξηση του πρασίνου στο σύνολο της πόλης. Ήταν ένας στόχος ο οποίος έπρεπε να 
δηλωθεί στην αρχή και ο οποίος µετρήθηκε στο τέλος ποσοτικά και ποιοτικά. Εντάξει;  
 
Σ1: Με ποιό τρόπο δηλαδή;  
 
ΜΓ: Θα πρέπει να βρω το τεχνικό δελτίο που έγινε και ο τρόπος για τη βεβαίωση 
ολοκλήρωσης της πράξης. 
 
Σ2: Εκτός αυτού έχει γίνει… 
 
ΜΓ: Α! Να πούµε  ότι επιπτώσεις που λέτε στο κοινωνικό, οικονοµικό και στο 
περιβάλλον, ήταν θετικές οι επιπτώσεις. Σαφέστατα, στο κοινωνικό χαρακτήρα του 
έργου µπορούν πιο άνετα να επισκέπτονται ένα ωραίο χώρο οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι 
κάτοικοι οι οποίοι έχουν θέα πια αυτό το πάρκο και είναι η συνέχεια της αυλής τους το 
πάρκο. Έτσι;  
 
Σ2: Είναι το σηµαντικό 
 
ΜΓ: Είναι πολύ σηµαντικό. Ναι, είναι η συνέχεια της αυλής τους. Περπατώντας 
µάλιστα θα δούµε και κάποιες διαµορφώσεις που έχουν κάνει στο πίσω µέρος των 
ακαλύπτων χώρων, έτσι ώστε, συνδέουν και επειδή το πάρκο… – αυτό που ξέχασα να 
σας πω ήταν στην τελευταία παρέµβαση που έγινε µε αυτή τη χρηµατοδότηση, µπήκανε 
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κάποιες πύλες εισόδου οι οποίες κλείνουν το βράδυ και αυτό θα σας πω τι επιπτώσεις 
είχε αυτό σε σχέση… – Και ο λόγος που µπήκε ήταν και για να ασφαλίζουν καλύτερα 
οι κατοικίες, διότι όταν έχεις… µαζί µε τα θετικά έχεις και τα αρνητικά γιατί καλώς 
κακώς µαζεύει και κόσµο… 
 
Σ2: Έχετε και αστέγους µέσα… 
 
ΜΓ: Το οι άστεγοι είναι το λιγότερο. Δηλαδή, το ότι έχει χρήστες ναρκωτικών, πολλές 
φορές έχουν εντοπιστεί, οι οποίοι σπάνε µε πέτρα τα φωτιστικά ώστε να σκοτεινιάζει, 
αυτός µπορεί να κλειστεί µέσα, να ξεχαστεί, ή µπορεί να κάνει υπερβολική δόση και να 
πεθάνει. Δεν έχει τύχει µέχρι στιγµής κάτι τέτοιο εκτός από ένα ατυχές γεγονός που 
κρεµάστηκε κάποιος τώρα λόγω της κρίσης. 
 
Σ1: Αυτό δεν έχει να κάνει… 
 
ΜΓ: Ναι αυτό δεν έχει να κάνει… Απλά θέλω να σας πω ότι ο σχεδιασµός επειδή 
προέβλεπε να ασφαλίζουν οι χώροι, αν προχωρήσουµε στις παλιές κατοικίες και όχι 
στις πολυκατοικίες θα δούµε ότι κάνει διαµορφώσεις τέτοιες ώστε θεωρούν ότι είναι 
προέκταση του σπιτιού τους και της αυλής τους αυτό το κοµµάτι και το προσέχουν. 
Έχει κατά µήκος της διαδροµής 3 παιδότοπους µέσα µε δάπεδα ασφαλείας κλπ. Το 
κοµµάτι αυτό που σας λέω… 
 
Σ2: Είναι προσεγµένο. 
 
ΜΓ: Είναι πάρα πολύ προσεγµένο. Βέβαια, εντάξει, το κακό σε όλα αυτά είναι ότι 
δυστυχώς δεν διαθέτουµε το κατάλληλο προσωπικό και δεν αρκεί το προσωπικό, ώστε, 
αυτά που φτιάχνουµε, γιατί αυτό είναι το βασικό, εκεί πονάνε όλα αυτά, να µπορούµε 
να τα συντηρούµε και εκεί πάσχει. Δηλαδή τώρα έχεις ωραίες ιδέες να υλοποιείς µε 
χρήµατα… 
 
Σ2: Μέσα στο χρόνο αρχίζουν και… 
 
ΜΓ: Είναι… 
 
Σ2: Φύλαξη υπάρχει; 
 
ΜΓ: Όχι. Όχι δυστυχώς. 
 
Σ1: Το µόνο ότι κλείνουν οι πόρτες. 
 
ΜΓ: Ναι και αυτό είχαµε µια γρίνια στην αρχή γιατί κάποιοι το ήθελαν, κάποιος που 
έλεγε ότι εγώ κατεβαίνω ας πούµε από το τρένο , µένω στον Κηφισό θέλω να µην πάω 
από τον πεζόδροµο της Ελευθερίας, θέλω να πάω απ’ εκεί. Εκεί πέρα υπήρχε µια 
γρίνια. 
 
Σ1: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις (θετικές & αρνητικές) της επέµβασης 
ανάπλασης σε κοινωνικό επίπεδο στην πόλη του Μοσχάτου και ειδικότερα ποιες 
κοινωνικές οµάδες πολιτών πιστεύεται ότι είναι οι άµεσα «ωφεληµένες» από αυτή; 
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ΜΓ: Θεωρώ ότι άµεσα ωφεληµένοι από την παρέµβαση είµαστε όλοι, όλοι οι κάτοικοι 
διότι είναι ένας πνεύµονας πρασίνου. Αυτό είναι νοµίζω κάτι που δεν µπορεί να το 
αρνηθεί κανείς. 
 
Σ2: Έχει ευρεία χρήση; 
 
ΜΓ: Έχει ευρεία χρήση. Ναι έχει ευρεία χρήση και µάλιστα µε το πέρασµα του χρόνου 
συνήθισαν και τον τρόπο που λειτουργεί ο συγκεκριµένος χώρος και αυτοί που είναι 
στο κοµµάτι αυτό, δηλαδή τα Οικοδοµικά Τετράγωνα που γειτνιάζουν µε την περιοχή 
παρέµβασης το θεωρούν καθηµερινότητά τους. Δηλαδή θα πάνε να διαβάσουν την 
εφηµερίδα τους, τα ηλικιωµένα άτοµα, οι συνταξιούχοι, µαζεύει νεολαία. Ο Δήµος έχει 
κάνε κατά καιρούς δραστηριότητες µέσα στο πάρκο, εκθέσεις ζωγραφικής, έχει κάνει 
για µικρά παιδάκια κάποιες εκδηλώσεις κλπ. Έχουν γίνει δηλαδή πολλές 
δραστηριότητες µέσα εκεί οι οποίες λόγω της κρίσης τώρα έχουν ατονήσει. Η κρίση 
έχει φέρει πολλά κακά. Εν πάση περιπτώσει είµαστε… Νοµίζω έχει ωφεληθεί η πόλη 
του Μοσχάτου και ειδικότερα… 
 
Σ2: Η γειτονιά;   
 
ΜΓ: Θα έλεγα το Β.Δ τµήµα της πόλης. 
 
Σ1: Ποια νοµίζετε ότι είναι η αποδοχή της επέµβασης ανάπλασης από τους πολίτες 
και µε ποιο τρόπο αυτή εκφράζεται; 
 
ΜΓ: Εδώ είναι δύο κατηγορίες πολιτών οι οποίοι στην αρχή που ξεκινάει ένα έργο 
φέρνουν µονίµως αντιδράσεις, διότι το κριτήριο πάντα του πολίτη, είναι το ίδιον 
όφελος και όταν λέµε καθαρά το ίδιον όφελος, µην του θίξεις τα κεκτηµένα. Δηλαδή 
παρκάρει µπροστά στο σπίτι του, αν του πεις να παρκάρει λίγο πιο κει, το έργο δεν 
είναι καλό (σ.Σ εννοεί για τον πολίτη). Δηλαδή τα κριτήρια είναι αυτά. Άρα έχουµε 
αρκετές γρίνιες οι οποίες υπάρχουν κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, έχουµε 
µετά λιγότερη γρίνια στην αρχή παράδοσης του έργου και µετά έχουµε µια πλήρη 
αδιαφορία από τους ίδιους που γκρίνιαζαν, διότι θεωρούν πια,  ότι µπόρεσαν να 
παρέµβουν παρενέβησαν   στο έργο είτε µε τον ένα είτε µε τον άλλο τρόπο τον γνωστό, 
έκαναν µέχρι εκεί που µπορούσαν το αποδέχονται… 
 
Σ1: Το αποδέχονται ή βλέποντας το ότι υπάρχει ….) 
 
ΜΓ: Ε! δεν µπορούν, δεν µπορούν. Βλέπουν ότι αυτό που ζητάνε είναι παράλογο αφ’ 
ενός, ότι µέχρι ένα σηµείο …… Εµένα είχανε στο συγκεκριµένο  - αν δεν κάνω λάθος – 
και µια επερώτηση κάποιος βουλευτής, γιατί, είχε ένα σκύλο η κυρία. Είχαµε πει ότι 
απαγορεύονται τα σκυλιά. Κάποια κυρία που είχε και το σπίτι της – αν δεν κάνω λάθος  
προς τα κει -  και είχε γίνει και επερώτηση από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τότε, πολλά 
χρόνια. 
 
Σ1: Για τον σκύλο; 
 
ΜΓ: Κάπου το έχω χωµένο. Είναι για την ιστορία. 
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Σ2: Πάντως έχει σκύλους. 
 
ΜΓ: Ναι, όχι είχε σκύλο και… 
 
Σ2: Στην παρατήρηση µας είδαµε σκύλους, κόσµο που πήγαινε µε τα σκυλιά του. 
 
ΜΓ: Ναι, ναι. Γιατί είχαµε πει ότι οι σκύλοι θα έπρεπε να έχουν το συνοδό. Δεν γίνεται 
να αφήνεις τον σκύλο σου και ταυτόχρονα να αφήνεις ένα παιδάκι. Δηλαδή αυτό είναι 
κάτι… να υπάρχει και µια παιδεία οποία εδώ δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να το 
σηµειώσετε, ότι δεν υπάρχει παιδεία, να αγκαλιάζει ο πολίτης σα να θεωρεί ότι είναι, 
ότι αυτό είναι δικό του, το έχει πληρώσει ο ίδιος και είναι γι’ αυτόν. Αυτό είναι κάτι το 
οποίο… Δεν ξέρω. Παρότι εδώ… είναι η τρίτη δεκαετία νοµίζω  - αν δεν κάνω λάθος – 
που στην Ελλάδα δαπανώνται πόροι είτε εξ ιδίων πόρων του κράτους, είτε από πόρους 
ΕΣΠΑ… 
 
Σ1: Ευρωπαϊκά προγράµµατα. 
 
ΜΓ: Ναι. Καποδίστρια, το ένα το άλλο, για να γίνουν όλα αυτά που έχουν γίνει και 
βλέπεις ότι ο κόσµος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι ο φόρος που πληρώνει , 
είναι δικά του, δηλαδή αυτό που συµβαίνει εδώ ….. Δηλαδή ένα σιντριβάνι να µην 
µπορούµε να το έχουµε, αφού, το έχουµε φτιάξει δύο φορές και τώρα το µπαζώσαµε 
και το κάναµε ζαρντινιέρα και δεν µπορούµε να κρατήσουµε ένα σιντριβάνι; Ένα 
σιντριβάνι δεν µπορούµε να κρατήσουµε; 
(σ.Σ. Στο σηµείο αυτό παρέµβαση του συνεντευκτή να επισηµάνει ότι η επόµενη ερώτηση 
έχει να κάνει µε το σεβασµό στο δηµόσιο αγαθό). 
 
Σ2: Οι κάτοικοι οι οποίοι πραγµατικά συνορεύουν µε το παρκάκι αυτό το 
αποδέχονται ή το θεωρούν ως θετικό στοιχείο…; 
 
ΜΓ: Ναι, ναι στην πλειοψηφία τους. 
 
Σ2: Ανασφάλεια δεν αισθάνονται; 
 
ΜΓ: Όχι, όχι, όχι. 
 
Σ1: Υπάρχει ο λεγόµενος ‘‘σεβασµός στο δηµόσιο αγαθό’’ εκ µέρους των χρηστών 
του αναδιαµορφωµένου χώρου και ποια τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε 
σχέση µε τη λειτουργία, τη χρήση,  τη συντήρηση και προστασία µετά την 
ολοκλήρωση του;  
 
ΜΓ: Θα ξεκινήσω από το τέλος να σας πω αυτό που σας είπα προηγούµενα, ότι η 
συντήρηση δυστυχώς είναι δύσκολη. Δύσκολη γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο 
προσωπικό έτσι ώστε να υπάρχει ένα υπεύθυνο συνεργείο του χώρου στην 
καθηµερινότητα και να συντηρεί το χώρο. Δηλαδή να καθαρίζει τους χώρους πρασίνου, 
την αποκοµιδή των σκουπιδιών, να σκουπίζεται και εν πάση περιπτώσει και τύποις να 
φυλάσσεται, διότι όταν είναι κάποιος εργαζόµενος ή κάποιοι εργαζόµενοι στην 
καθηµερινότητα εκεί δεν θα γίνονταν και βανδαλισµοί. Αυτό δεν υπάρχει. Βανδαλισµοί 
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γίνονται πάρα πολλοί. Ο φράχτης ο ξύλινος που είχε µπει σε συνδυασµό µε τη 
δεντροφύτευση που έχει προς τις γραµµές, αν περάσετε θα δείτε ότι έχουν αφαιρεθεί 
και έχουν καταστραφεί, γίνονται γκράφιτι, σπάνε παγκάκια, σπάνε καλαθάκια, σπάνε 
φωτιστικά, δηλαδή αυτό το πράγµα …. Δεν υπάρχει σεβασµός στο Δηµόσιο χώρο. 
Αυτό οφείλω να το πω. Δηλαδή κάποιοι που το σέβονται, όταν παίρνουν τηλέφωνα και 
θα λένε ελάτε να φτιάξετε αυτό ή είδα αυτόν να κάνει, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα. 
Παρέµβαση θα κάνω εδώ – δεν ξέρω αν θέλετε να το σβήσετε – η Δηµοτική αστυνοµία 
η οποία ήταν κάτι που την πήραν από τους Δήµους και η οποία σ’ εµάς τουλάχιστον 
υπολειτούργησε γιατί δεν ήταν στελεχωµένη, ήταν δύο άτοµα όλα κιόλα, αλλά ήταν 
κάτι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν µπορείς να κάνεις παρέµβαση. Δυστυχώς 
για να σεβαστείς αυτό πρέπει να το πληρώσεις από την τσέπη σου, να το καταλάβεις. 
Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις το Δηµόσιο αγαθό ότι το έχεις 
πληρώσει. Πρέπει να το βγάλεις από την ίδια σου την τσέπη και να ξέρεις ότι πλήρωσες 
αυτό, ίσως, να το σεβαστείς καλύτερα. Αυτή είναι η άποψή µου.  
 
Σ1: Τέταρτη θεµατική. Γενικές ερωτήσεις περί των αστικών επεµβάσεων και 
ΟΤΑ. 
Σ1: Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι σηµερινές δυνατότητες ενός πρωτοβάθµιου ΟΤΑ 
στο σχεδιασµό και υλοποίηση αστικών επεµβάσεων; έχετε υπόψη σας 
παραδείγµατα τέτοιων επεµβάσεων που κατά τη γνώµη σας είναι επιτυχηµένες; 
(Συµπλήρωση από συνεντευκτή: όχι µόνο στο Δήµο σας αλλά γενικότερα αν έχετε ακούσει 
κάποια άλλη δουλειά που έχει γίνει σε κάποιο άλλο Δήµο και έχει συζητηθεί;) 
 
ΜΓ: Λοιπόν. Καταρχάς οι δυνατότητες που έχει σήµερα ένας πρωτοβάθµιος ΟΤΑ στον 
σχεδιασµό και την υλοποίηση αστικών επεµβάσεων θεωρώ ότι είναι αρκετές. Μπορεί ο 
ΟΤΑ και υλοποιεί αστικές επεµβάσεις εντός των ορίων του. Και εδώ θα ήθελα να 
σηµειώσω ότι για την παρέµβαση που µιλάµε, παράλληλα των γραµµών ΗΣΑΠ και σας 
είπα ότι ξεκίνησε από την οδό Αργοστολίου ότι µε µία πιο πρόσφατη – συγκεκριµένα 
τώρα ολοκληρώθηκε – και παρέµβαση που κάναµε στο χώρο του Β.Α Μοσχάτου 
συµπληρώσαµε τη διαµόρφωση παράλληλα των γραµµών µέχρι την οδό Πάτµου. 
Ολοκληρώσαµε µέσω της οδού Πάτµου, τµήµα ποδηλατόδροµου που συνδέθηκε µε τον 
ποδηλατόδροµο του Ιλισού το οποίο ήταν στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό του 
‘‘Ποδήλατου στην Πόλη’’, της ‘‘ένταξης του Ποδήλατου στην Πόλη’’. Δηλαδή 
κάνουµε τέτοιες παρεµβάσεις. Επιτυχηµένες παρεµβάσεις θεωρούµε ότι έχουν γίνει σε 
Δήµους της Περιφέρειας, όπως είναι ο Δήµος Καρδίτσας, κάτω στην Καλαµάτα ο 
δήµος Καλαµάτας έχει κάνει παρεµβάσεις βιώσιµης κινητικότητας και ανάπλασης 
χώρων και πολλοί άλλοι Δήµοι εδώ και όµοροι κλπ. Συνήθως Δήµοι που έχουν 
µεγάλους δηµόσιους χώρους για παρέµβαση. Αυτοί µπορεί να έχουν και ένα πιο 
επιτυχηµένο σχεδιασµό. Όχι ότι δεν κερδίζεις πολλές φορές και το στοίχηµα όταν ο 
αστικός ιστός είναι πιο συµπιεσµένος, αλλά θεωρητικά πάντα όταν έχεις χώρο. Ναι. 
Όπως κάτω οι πηγές στην Σπάρτη, όχι στη Σπάρτη στην Σκάλα. 
 
Σ1: Λακωνίας; 
 
ΜΓ: Λακωνίας ναι. Ο χώρος των πηγών στο Νοµό Λακωνίας και αυτό έχει γίνει µια 
ωραία αστική παρέµβαση και µάλιστα απ’ ότι άκουσα έχει επιφέρει και οικονοµική 
ωφέλεια στην πόλη της Σκάλας Λακωνίας. Δηλαδή έχουν δηµιουργηθεί 
δραστηριότητες. Υπάρχει και ζωή κλπ. Και αυτός είναι ένας καλός στόχος. Κάνεις µια 
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ανάπλαση. Καλό είναι να έρχονται παρελκόµενες υπηρεσίες δίπλα. Αυτός είναι ένας 
τρόπος καταρχάς φύλαξης κιόλας των χώρων. Δηλαδή θα ήθελα να το προσθέσω σαν 
…. Είναι µια τεράστια διαδροµή. Αν µέσα σ’ αυτή την διαδροµή µπορούσε κάποιος να 
φτιάξει µικρά περίπτερα εν είδη καντίνας δεν θα υπήρχαν… Θα είχες ένα φύλακα ο 
οποίος και αυτός θα έβγαζε χρήµατα και θα εξυπηρετούσε και τους διερχόµενους - δεν 
θα τους εκβίαζε να ψωνίσουν απλά…. – και δεν θα ήταν ένας χώρος αποµονωµένος. 
Δυστυχώς δεν µπορούµε εδώ στην Ελλάδα να έχουµε την παιδεία, να έχουµε 
στρέµµατα ολόκληρα, όπως είναι τα πάρκα που έχει ας πούµε στο Λονδίνο το Hyde 
Park κλπ, που τα περπατάς και δεν βρίσκεις άνθρωπο αν είναι χειµερινή περίοδος κλπ 
έτσι; Που είναι πράσινα που έρχονται τα σκιουράκια δίπλα σου. Αυτό δεν υπάρχει. 
Δηλαδή εδώ πάνε να βρούνε την ησυχία τους να κάνουν ότι είναι να κάνουν και να …. 
Το οποίο είναι φοβερό. 
 
Σ1: Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες των αστικών 
επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
 
ΜΓ: Βασικές προτεραιότητες. Σαν προτεραιότητα πρώτα βάζουµε την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Αυτό το ξέρουµε. Έτσι; Βέβαια η ποιότητα ζωής… 
 
Σ2: Πώς µεταφράζεται; 
 
ΜΓ: Ναι, πως µεταφράζεται αυτό. Μεταφράζεται ότι η κάθε δηµοτική αρχή κάνει ένα 
σχεδιασµό έτσι ώστε να αποκτήσει γη, απαλλοτρίωση, αγορά κλπ, κατά το δυνατόν µε 
στρατηγικό σχεδιασµό να καλύπτει όλο το φάσµα της πόλης και να φτιάξει έργα 
ανάπλασης, αναψυχής ή και κοινωνικής ωφέλειας για το Δήµο. Ταυτόχρονα ο 
σχεδιασµός να συνοδεύεται και από τους αντίστοιχους πόρους έτσι για να µπορούν 
αυτά να υλοποιούνται. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. 
 
Σ2: Βασικά δηµόσιος χώρος. Ανοιχτός χώρος. Θα µπορούσατε να φανταστείτε ένα 
πρόγραµµα που να φτιάχνει το κτηριακό απόθεµα, όπως οι προσόψεις που είχαν 
γίνει. Το πρόγραµµα προσόψεων που είχε γίνει στην Αθήνα; Δηλαδή παρεµβάσεις 
έξω από τον δηµόσιο χώρο. Να έχει και τον ιδιωτικό. 
 
ΜΓ: Ναι αλλά το 2004 είχε επιχορηγηθεί αυτό το πρόγραµµα. 
 
Σ2: Όχι όµως στο Μοσχάτο. 
 
ΜΓ: Και στο Μοσχάτο. Ναι µπορούσε να µπει ο οποιοσδήποτε επαγγελµατίας ήθελε να 
φτιάξει το κτήριο του να πάρει χρήµατα από το ΕΣΠΑ για να φτιάξει στην επιχείρηση 
του , στο σπίτι του κλπ. Εδώ κοιτάξτε να σας πω κάτι. Θα πούµε κάτι γενικότερο το 
οποίο το λέµε πολλές φορές σε ηµερίδες που βρισκόµαστε και είναι ένας …. Δεν ξέρω 
ποιος πρέπει να πιέσει και ποιόν κλπ. Όταν δυστυχώς µιλάµε για γραφειοκρατία 
ξεχνάµε ότι ζούµε , εµείς οι ίδιοι που µιλάµε για τη γραφειοκρατία, σ’ ένα δαιδαλώδες 
σύστηµα το οποίο µας …..Αυτά που λέµε σήµερα ως συνέντευξη και θεωρητικά, στην 
πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολα και χρονοβόρα ενώ θα µπορούσαν να είναι πιο 
απλοποιηµένες οι διαδικασίες.  
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(σ. Σ Από λάθος στο σηµείο αυτό αντί να ρωτήσω την τρίτη ερώτηση αυτής της θεµατικής 
επαναλαµβάνω την προηγούµενη ερώτηση. Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι βασικές 
προτεραιότητες των αστικών επεµβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης;) 
(Μ.Γ) Να υπάρχει µέριµνα για ανοιχτούς χώρους έτσι ώστε, οι οποίοι να είναι 
κατανεµηµένοι σε όλες τις περιοχές του Δήµου, έτσι ώστε να µπορεί να δηµιουργεί 
χώρους και πόλους έλξης και αναψυχής των κατοίκων και να βελτιώνει τη ζωή τους. 
Όπως παιδικές χαρές, πάρκα , πλατείες, πεζοδροµήσεις µέσα στο αστικό ιστό έτσι ώστε 
να γίνεται πιο ανθρώπινη η ζωή των κατοίκων µιας πόλης.    
 
Σ1: Ποια είναι τα βασικότερα χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορούν να 
υποστηρίξουν τέτοιου είδους επεµβάσεις; 
 
ΜΓ: Είναι τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα περιφερειακά προγράµµατα, στη σηµερινή 
εποχή, διότι οι πόροι των Δήµων είναι πια οι ελάχιστοι που αφορούν την 
καθηµερινότητα του πολίτη. Δηλαδή έργα συντήρησης πεζοδροµίων και οδοποιίας, 
γενικότερα συντηρήσεις κτηρίων και σχολικών κτηρίων, οπότε οι πόροι είναι µόνο τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία που προανέφερα. Δηλαδή περιφερειακά προγράµµατα και 
προγράµµατα ΕΣΠΑ.   
 
Σ1: Τελευταία ερώτηση. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο;  
 
ΜΓ: Αυτό που σας είπα το καταγράψαµε προηγουµένως, ότι πρόσφατα κάναµε µια 
παρέµβαση στο συνολικό σχεδιασµό κλπ, προς ολοκλήρωση και δεν σταµατάµε εδώ. 
Θα συνεχίσουµε σα Δήµος, τουλάχιστον έτσι ώστε να κλείσει τουλάχιστον 
περιφερειακά ο κύκλος µε το ποδήλατο και µε τη διαµόρφωση της όχθης του Κηφισού 
ποταµού σε ήπιας κυκλοφορίας µε πράσινο και ποδηλατόδροµο για να µπορεί δηλαδή 
κλπ να δηµιουργηθεί τέτοια …… Όσον αφορά τώρα την ευελιξία που είπαµε 
προηγουµένως, θεωρώ ότι στα πλαίσια σχεδιασµού και υλοποίησης έργων γενικότερα, 
θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία από τις κεντρικές διοικήσεις, δηλαδή από το ίδιο το 
κράτος, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η υλοποίηση τέτοιου είδους έργων. Δηλαδή 
για να είναι πιο κατανοητά όταν βγαίνουν προκηρύξεις που αφορούν, όχι το Δηµόσιο, 
αλλά τον ιδιώτη που συµµετέχει και αυτός στην ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος 
µε την ιδιοκτησία του, µε το κτήριο του που είναι παλιό και πρέπει να αναπλαστεί κλπ. 
Θα πρέπει να είναι πιο κατανοητό πιο συνοπτικό και πιο ευέλικτο.     
 
Σ2: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής για µια προηγούµενη ερώτηση, αν 
υπήρχε κάποια οµάδα καταστηµαταρχών οι οποίοι είχανε µια ιδιαίτερη στάση είτε 
θετική είτε αρνητική σε σχέση µε την κατασκευή αυτού του πάρκου, αυτής της 
ανάπλασης; 
 
ΜΓ: Στην συγκεκριµένη ανάπλαση εκτός από τη συµβολή της Μακρυγιάννη µε τη 
Θεσσαλονίκης, ακριβώς δηλαδή στο σηµείο του σταθµού δεν είχαµε καταστηµατάρχες. 
Μπορώ να πω ότι είχαµε πριν την διάνοιξη του δρόµου έτσι και επειδή υπήρχαν κάποια 
παραπήγµατα κλπ και είχανε έστω και από τον υποτυπώδη δρόµο που υπήρχε, 
χωµάτινο δρόµο, έξοδο µε φορτηγά κάποιοι επαγγελµατίες ισόγειων χώρων των 
πολυκατοικιών , αυτοί λιγάκι γκρινιάξανε και θιχθήκαν κατά τη διαµόρφωση, αλλά 
είναι κατοικίες όλα, οπότε δεν έχουµε δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά… 
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Σ2: Σε άλλα σηµεία; 
 
ΜΓ: Όχι, όχι σε άλλα σηµεία… 
 
Σ2: Σας ρωτώ γιατί κάνουµε µια έρευνα προς καταστηµατάρχες µε 
ερωτηµατολόγιο, αλλά στις κεντρικές πλατείες… 
 
ΜΓ: Στις κεντρικές πλατείες οι καταστηµατάρχες τα βλέπουν πάντα θετικά. Το µόνο 
αρνητικό κοµµάτι που έχουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης θέλουν να 
τελειώνουν γρήγορα. Αυτό. Τίποτα άλλο. Όλα τα βλέπουν θετικά, διότι όταν κάνεις µια 
ανάπλαση και έχεις συµπεριλάβει βέβαια και τον τρόπο λειτουργίας τους βελτιωµένο 
σαφέστατα το βλέπουν θετικά. 
 
Σ1: Κυρία Γιαννικουρή να σας ρωτήσω κάτι; Είπατε λοιπόν για τον 
ποδηλατόδροµο κλπ. Έχουµε λοιπόν τον σχεδιασµό, έχουµε την υλοποίηση της 
µελέτης. Από εκεί και πέρα και συγκεκριµένα για τους ποδηλατόδροµους - γιατί 
έχω δει πολλές περιπτώσεις – ο ποδηλατόδροµος χρησιµοποιείται σαν 
ποδηλατόδροµος ή είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται ωραία υλοποιείται όµορφα 
αλλά στην πράξη…;   
 
ΜΓ: Θα σας πω λοιπόν κάτι. Ότι, επειδή τυχαίνει να κατοικώ κιόλας στην περιοχή του 
Ιλισού το κοµµάτι …. Και πριν γίνει ο ποδηλατικός άξονας µε φυσική κατάληξη το 
Νιάρχο, γιατί αυτό συνδέεται µέχρι το Νιάρχος µε το ποδήλατο όπως γνωρίζετε, στο 
κοµµάτι που είχε φτιάξει ο Δήµος το χρησιµοποιούσαν και ποδηλάτες όχι βέβαια τόσο 
πολύ αλλά περισσότερο πεζοί. Σήµερα λοιπόν που είναι ένας ολοκληρωµένος 
πεζόδροµος που συνδέει το κέντρο της Αθήνας µε το Νιάρχος, παρότι υπάρχει επαρκής 
σήµανση σε όλη τη διαδροµή του έργου κλπ, υπάρχει οριοθετηµένος ο χώρος του πεζού 
και ο χώρος του ποδήλατου, δεν υπάρχει η παιδεία και βλέπεις να περπατάνε στη µέση 
µε τα καρότσια του ποδήλατου και ο ποδηλάτης δυσκολεύεται, κορνάρει κλπ. Δηλαδή 
είναι κάτι που ….. Αλλά χρησιµοποιείται. Δηλαδή χρησιµοποιείται πάρα πολύ και από 
τους ίδιους τους δηµότες που έχουν βάλει στη ζωή τους την άθληση και χρησιµοποιούν 
το ποδήλατο, δηλαδή όχι µόνο για την καθηµερινή τους µετάβαση σε δουλειές και 
παίρνουν ένα ποδήλατο για να κάνουν µια βόλτα σ’ αυτό το σηµείο. Τους αρέσει. Αυτό 
δηλαδή είναι κάτι που έχει αυξητικό… 
 
Σ2: Εγώ αυτή την ερώτηση που ήθελα να σας βάλω είναι: Στο σχεδιασµό των 
ανοιχτών χώρων έχετε ένα στόχο ενοποίησης αυτών µέσα στην πόλη; Υπάρχει µια 
τέτοια αντίληψη σχετική ώστε να ενοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο οι ανοιχτοί 
χώροι να είναι σε συνέχεια; 
 
ΜΓ: Αυτό όπως καταλαβαίνετε σε συνέχεια ακριβώς δεν µπορεί να είναι. Αλλά να 
συνδέονται ναι. Να συνδέονται ναι. Δηλαδή όταν λέµε ότι κάνουµε µια κατανοµή – να 
σας δώσω να καταλάβετε -  το Μοσχάτο επειδή είναι µια πόλη κάπως οριοθετηµένη 
από τα δύο ποτάµια την παραλία και τις γραµµές του τρένου, όσον αφορά τον αστικό 
ιστό. Έχοντας λοιπόν στο βόρειο τµήµα του αστικού τη διαµόρφωση της οδού 
Θεσσαλονίκης , χώρος πρασίνου έτσι; Και κάποιες µικρές τοπικές παρεµβάσεις 
πάρκων, όπως η πλατεία που είναι εδώ στο Δηµαρχείο η οποία συνδέεται µε την 
Θεσσαλονίκης. Δηλαδή απ’ εδώ υπάρχει ήπιας κυκλοφορίας ακριβώς στο πίσω , η οδός 
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Κεφαλληνίας  (σ.Σ Διευκρινίζει την τοποθεσία που είναι πίσω από το Δηµαρχείο) είναι 
το καινούργιο έργο, αυτό που σας είπα το ΒΑ τµήµα του Μοσχάτου που θα δείτε ότι 
έχουµε κάνει ήπιας κυκλοφορίας δρόµους, ποδηλατόδροµο της Πάτµου, έχει γίνει η 
οδός Γράµµου ήπιας κυκλοφορίας σχετικά µε αυτό που ήτανε, γιατί έχει µπει 
διαχωριστική νησίδα, έχουν µπει νησίδες και διαµορφώθηκαν οι κόµβοι µε αυτόν 
τρόπο, έτσι ώστε όλο αυτό το κοµµάτι, τουλάχιστον όσον αφορά το ΒΑ, είναι 
συνδεδεµένο. Με την όχθη του Ιλισού. Είναι µια χαρά. Όσον αφορά το κεντρικό 
Μοσχάτο, έχει την πλατεία Μεταµόρφωσης που είναι αρκετά πράσινος χώρος, ο οποίος 
πρόκειται να ανακατασκευαστεί µέσα στην επόµενη χρονιά, ήδη ολοκληρώνεται τώρα 
η µελέτη η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, στο ΝΔ κοµµάτι 
σαν πάρκο έχουµε την πλατεία Γεννηµατά η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο κοµµάτι 
του Κηφισού και το πολιτισµικό µας κέντρο. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τον σχεδιασµό 
από τον Κηφισό, έχουµε την ενοποίηση µέσω πεζοδρόµου ποδηλατοδρόµου όλων 
αυτών των κέντρων. Αν εννοούµε κάτι τέτοιο. Ερχόµενοι λοιπόν , κατεβαίνοντας τον 
ποταµό Ιλισό και δεξιά µας στο ΝΑ κοµµάτι του Μοσχάτου, είναι η πλατεία που λέµε 
εµείς ΟΤ 16, αρκετά µεγάλος πόλος έλξης και πρασίνου ο οποίος πάλι 
ανακατασκευάζεται – δυστυχώς είναι αυτό που σας λέω, το θέµα της συντήρησης. 
Είναι ένα έργο που έγινε το 98 αν δεν κάνω λάθος και τώρα θα ξανά επισκευαστεί – 
Δηλαδή όλο αυτό …. ναι. Συν το ότι έχουµε και µικρότερης επιφάνειας χώρους 
πρασίνου µέσα στο Δήµο και πολλούς ποδηλατόδροµους όπως σας είπα. Μικρούς 
ποδηλατόδροµους. Δηλαδή τα µικρά στενά στο Μοσχάτο είναι όλα πεζόδροµοι. 
 
Σ2: Ενώνονται αυτοί οι µικροί ποδηλατόδροµοι µεταξύ τους; 
 
ΜΓ: Όχι ποδηλατόδροµους, για πεζόδροµους σας µιλάω. Οι πεζόδροµοι είναι της 
εποχής 86 – 96. Μιας δεκαετίας δηλαδή. 
 
Σ2: Είναι πριν από το νόµο του 97. 
 
ΜΓ: Ναι πριν το νόµο του 97. 
 
Σ1: Κυρία Γιαννικουρή σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε 
να µας απαντήσετε στις ερωτήσεις. 
 
ΜΓ: Και εγώ σας ευχαριστώ. 
 
Σ2: Ευχαριστώ πολύ.   
 
 
  



 
 

 82 

 
  



  
19 Σεπτεµβρίου2016 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
εµπειρικη διερευνηση για την κοινωνικη θεωρηση των επεµβασεων αστικου σχεδιασµου 

 

 83 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  6.5.3.: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ  ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  
ΈΡΕΥΝΑΣ  ΜΕ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ  ΣΧΕΤΙΚΆ  ΜΕ  ΤΗ  
ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  Α ’  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ  (ΠΛ .  ΟΜΌΝΟΙΑ-
ΚΟΤΖΙΆ-ΒΑΡΒΆΚΗ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΆΚΙ)  
 

 
 
Επιµέλεια  Ευθαλία  (Λίνα) Μάσσου  
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Πίνακες  συχνοτήτων  και  ραβδογράµµατα  (bar charts) για  
τις  κλειστές  ερωτήσεις   

 
 

Σύνολο  περιοχών  µελέτης  περίπτωσης  Α  

Πίνακες  συχνοτήτων  για  το  σύνολο  των  περιοχών  
 

Περιοχή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

πλ. Μοναστηρακίου 15 15,8 15,8 15,8 
πλ. Οµόνοιας 26 27,4 27,4 43,2 
Πλ.Βαρβάκη 24 25,3 25,3 68,4 
πλ.Κοτζιά 30 31,6 31,6 100,0 
Total 95 100,0 100,0  

 
Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

άνδρας 65 68,4 72,2 72,2 
γυναίκα 25 26,3 27,8 100,0 
Total 90 94,7 100,0  

Missing System 5 5,3   
Total 95 100,0   
 

Ηλικιακή οµάδα 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

[18-24] 2 2,1 2,3 2,3 
[25-34] 19 20,0 21,6 23,9 
[35-44] 31 32,6 35,2 59,1 
[45-54] 21 22,1 23,9 83,0 
[55-64] 12 12,6 13,6 96,6 
[65-74] 3 3,2 3,4 100,0 
Total 88 92,6 100,0  

Missing System 7 7,4   
Total 95 100,0   
 

Επ.εκπαίδευσης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Απολυτήριο Γυµνασίου 3 3,2 3,4 3,4 
Απολυτήριο Δηµοτικού 2 2,1 2,3 5,7 
έως µερική φοίτηση στο 
Δηµοτικό 1 1,1 1,1 6,9 
ΙΕΚ 9 9,5 10,3 17,2 
Κολέγιο 4 4,2 4,6 21,8 
Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου 22 23,2 25,3 47,1 
Απολυτήριο Τεχνικού 
Λυκείου 6 6,3 6,9 54,0 
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Άλλο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 1 1,1 1,1 55,2 
Διδακτορικό ή ισοδύναµο 1 1,1 1,1 56,3 
Μάστερ ή ισοδύναµο 9 9,5 10,3 66,7 
Πτυχίο ΑΕΙ 15 15,8 17,2 83,9 
Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 
ισότιµων σχολών 12 12,6 13,8 97,7 
Πτυχίο ανωτέρων 
επαγγελµατικών σχολών 2 2,1 2,3 100,0 
Total 87 91,6 100,0  

Missing System 8 8,4   
Total 95 100,0   
 

Σχέση µε την επιχείρηση που στεγάζεται στο χώρο 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ιδιοκτήτης/Συνιδιοκτήτης 44 46,3 48,4 48,4 
Διευθυντής 5 5,3 5,5 53,8 
Προϊστάµενος 8 8,4 8,8 62,6 
Υπάλληλος 28 29,5 30,8 93,4 
Βοηθός σε οικογενειακή 
επιχείρηση 4 4,2 4,4 97,8 
Άλλο 2 2,1 2,2 100,0 
Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   
Total 95 100,0   
 

Υπηκοότητα 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ελληνική 88 92,6 96,7 96,7 
Άλλη 3 3,2 3,3 100,0 
Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   
Total 95 100,0   
 
 

Συχνάζετε στον ΚΧ εκτός εργασίας 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 27 28,4 30,0 30,0 
Όχι 63 66,3 70,0 100,0 
Total 90 94,7 100,0  

Missing System 5 5,3   
Total 95 100,0   
 

Διάρκεια εργασιακής σχέσης µε την επιχείρηση 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λιγότερο από 6 µήνες 6 6,3 6,5 6,5 
6 έως 12 µήνες 1 1,1 1,1 7,6 
1 έως 3 χρόνια 12 12,6 13,0 20,7 
Από 3 έως 10 χρόνια 22 23,2 23,9 44,6 
10 χρόνια και άνω 51 53,7 55,4 100,0 
Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   
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Total 95 100,0   
 

Επαγγελµατικός χώρος 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολυκατάστηµα 4 4,2 4,4 4,4 
Κατάστηµα 66 69,5 72,5 76,9 
Γραφείο 9 9,5 9,9 86,8 
Περίπτερο 1 1,1 1,1 87,9 
Άλλο 11 11,6 12,1 100,0 
Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   
Total 95 100,0   
 

Θέση επαγγελµατικού χώρου στον ΚΧ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Εντός της πλατείας 21 22,1 23,6 23,6 
Περιµετρικά της πλατείας, 
σε δρόµο κυκλοφορίας 
οχηµάτων 

29 30,5 32,6 56,2 
Σε κάθετη πάροδο 1 1,1 1,1 57,3 
Σε χώρο/πεζόδροµο 
ενοποιηµένο µε την πλατεία 32 33,7 36,0 93,3 
Σε παράλληλη πάροδο 6 6,3 6,7 100,0 
Total 89 93,7 100,0  

Missing System 6 6,3   
Total 95 100,0   
 

Μέγεθος επιχείρησης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-2 άτοµα 30 31,6 33,3 33,3 
3-5 άτοµα 20 21,1 22,2 55,6 
6-15 άτοµα 22 23,2 24,4 80,0 
16-25 άτοµα 5 5,3 5,6 85,6 
26-35 άτοµα 4 4,2 4,4 90,0 
36+ άτοµα 9 9,5 10,0 100,0 
Total 90 94,7 100,0  

Missing System 5 5,3   
Total 95 100,0   
 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επαγγελµατικού χώρου 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μίσθωση 68 71,6 77,3 77,3 
Ιδιοκτησία 17 17,9 19,3 96,6 
Παραχώρηση χρήσης 1 1,1 1,1 97,7 
Άλλο 2 2,1 2,3 100,0 
Total 88 92,6 100,0  

Missing System 7 7,4   
Total 95 100,0   
 

Γνωρίζετε την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 74 77,9 81,3 81,3 
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Όχι 17 17,9 18,7 100,0 
Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   
Total 95 100,0   
 

Έναρξη επιχείρησης σε αυτό το χώρο 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 58 61,1 64,4 64,4 
Όχι 24 25,3 26,7 91,1 
Δε γνωρίζω 8 8,4 8,9 100,0 
Total 90 94,7 100,0  

Missing System 5 5,3   
Total 95 100,0   
 

Είδος επιχείρησης στον επαγγελµατικό χώρο πριν την εγκατάσταση της παρούσας 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 48 50,5 58,5 58,5 
Όχι 34 35,8 41,5 100,0 
Total 82 86,3 100,0  

Missing System 13 13,7   
Total 95 100,0   
 

Γνωρίζετε αν η επιχείρηση έχει αλλάξει δραστηριότητα 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 10 10,5 11,5 11,5 
Όχι 77 81,1 88,5 100,0 
Total 87 91,6 100,0  

Missing System 8 8,4   
Total 95 100,0   
 

Δικαίωση επιλογής θέσης εγκατάστασης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 4 4,2 4,7 4,7 
Λίγο 7 7,4 8,1 12,8 
Μέτρια 26 27,4 30,2 43,0 
Πολύ 27 28,4 31,4 74,4 
Πάρα πολύ 22 23,2 25,6 100,0 
Total 86 90,5 100,0  

Missing System 9 9,5   
Total 95 100,0   
 

Η ανάπλαση της πλατείας επηρέασε την πορεία της επιχείρησης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 16 16,8 19,3 19,3 
Λίγο 14 14,7 16,9 36,1 
Μέτρια 29 30,5 34,9 71,1 
Πολύ 17 17,9 20,5 91,6 
Πάρα πολύ 7 7,4 8,4 100,0 
Total 83 87,4 100,0  

Missing System 12 12,6   
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Total 95 100,0   
 

Η οικονοµική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 4 4,2 4,5 4,5 
Λίγο 3 3,2 3,4 7,9 
Μέτρια 7 7,4 7,9 15,7 
Πολύ 29 30,5 32,6 48,3 
Πάρα πολύ 46 48,4 51,7 100,0 
Total 89 93,7 100,0  

Missing System 6 6,3   
Total 95 100,0   
 

Η προσφυγική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 11 11,6 12,9 12,9 
Λίγο 7 7,4 8,2 21,2 
Μέτρια 19 20,0 22,4 43,5 
Πολύ 25 26,3 29,4 72,9 
Πάρα πολύ 23 24,2 27,1 100,0 
Total 85 89,5 100,0  

Missing System 10 10,5   
Total 95 100,0   
 

Αξιολόγηση εξέλιξης του ΚΧ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Βελτιώθηκε 14 14,7 16,3 16,3 
Παρέµεινε στάσιµη 35 36,8 40,7 57,0 
Επιδεινώθηκε 37 38,9 43,0 100,0 
Total 86 90,5 100,0  

Missing System 9 9,5   
Total 95 100,0   
 

Πρώτη αντίδραση στο άκουσµα ανάπλασης του ΚΧ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Θετική 60 63,2 71,4 71,4 
Αρνητική 5 5,3 6,0 77,4 
Αδιάφορη 12 12,6 14,3 91,7 
ΔΓ/ΔΑ 7 7,4 8,3 100,0 
Total 84 88,4 100,0  

Missing System 11 11,6   
Total 95 100,0   
 

Πιθανή µεταγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχή 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 8 8,4 9,8 9,8 
Όχι 60 63,2 73,2 82,9 
ΔΓ/ΔΑ 14 14,7 17,1 100,0 
Total 82 86,3 100,0  

Missing System 13 13,7   
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Total 95 100,0   
 

Αίσθηµα άνεσης στον ΚΧ ως χρήστης 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 20 21,1 24,1 24,1 
Λίγο 17 17,9 20,5 44,6 
Μέτρια 30 31,6 36,1 80,7 
Πολύ 11 11,6 13,3 94,0 
Πάρα πολύ 5 5,3 6,0 100,0 
Total 83 87,4 100,0  

Missing System 12 12,6   
Total 95 100,0   
 

Δραστηριοποίηση για την επίλυση προβληµάτων του ΚΧ ή της γύρω περιοχής 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 28 29,5 37,8 37,8 
Λίγο 19 20,0 25,7 63,5 
Μέτρια 16 16,8 21,6 85,1 
Πολύ 7 7,4 9,5 94,6 
Πάρα πολύ 4 4,2 5,4 100,0 
Total 74 77,9 100,0  

Missing System 21 22,1   
Total 95 100,0   
 

Βαθµός συµµετοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού του χώρου 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 9 9,5 11,5 11,5 
Λίγο 12 12,6 15,4 26,9 
Μέτρια 25 26,3 32,1 59,0 
Πολύ 27 28,4 34,6 93,6 
Πάρα πολύ 5 5,3 6,4 100,0 
Total 78 82,1 100,0  

Missing System 17 17,9   
Total 95 100,0   
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Ραβδογράµµατα  για  το  σύνολο  των  περιοχών  
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Ανά  περιοχή  µελέτης   

 
  
Πίνακες  συχνοτήτων  για  την  περιοχή  = πλ .  Μοναστηρακίου  
 

Φύλοa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
άνδρας 9 60,0 69,2 69,2 
γυναίκα 4 26,7 30,8 100,0 
Total 13 86,7 100,0  

Missing System 2 13,3   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
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Ηλικιακή οµάδαa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

[18-24] 1 6,7 6,7 6,7 
[25-34] 6 40,0 40,0 46,7 
[35-44] 5 33,3 33,3 80,0 
[45-54] 2 13,3 13,3 93,3 
[55-64] 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Επ.εκπαίδευσηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ΙΕΚ 2 13,3 13,3 13,3 
Κολέγιο 2 13,3 13,3 26,7 
Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου 4 26,7 26,7 53,3 

Απολυτήριο Τεχνικού 
Λυκείου 1 6,7 6,7 60,0 

Μάστερ ή ισοδύναµο 2 13,3 13,3 73,3 
Πτυχίο ΑΕΙ 2 13,3 13,3 86,7 
Πτυχίο ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ισότιµων 
σχολών 

2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Σχέση µε την επιχείρηση που στεγάζεται στο χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ιδιοκτήτης/Συνιδιοκτήτη
ς 3 20,0 21,4 21,4 

Διευθυντής 1 6,7 7,1 28,6 
Προϊστάµενος 5 33,3 35,7 64,3 
Υπάλληλος 4 26,7 28,6 92,9 
Άλλο 1 6,7 7,1 100,0 
Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Υπηκοότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ελληνική 15 100,0 100,0 100,0 
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 
 
 

Συχνάζετε στον ΚΧ εκτός εργασίαςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 7 46,7 46,7 46,7 
Όχι 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Διάρκεια εργασιακής σχέσης µε την επιχείρησηa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λιγότερο από 6 µήνες 3 20,0 20,0 20,0 
1 έως 3 χρόνια 2 13,3 13,3 33,3 
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Από 3 έως 10 χρόνια 6 40,0 40,0 73,3 
10 χρόνια και άνω 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Επαγγελµατικός χώροςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολυκατάστηµα 1 6,7 6,7 6,7 
Κατάστηµα 12 80,0 80,0 86,7 
Γραφείο 1 6,7 6,7 93,3 
Άλλο 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Θέση επαγγελµατικού χώρου στον ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Εντός της πλατείας 8 53,3 53,3 53,3 
Περιµετρικά της 
πλατείας, σε δρόµο 
κυκλοφορίας οχηµάτων 

5 33,3 33,3 86,7 

Σε χώρο/πεζόδροµο 
ενοποιηµένο µε την 
πλατεία 

2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Μέγεθος επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-2 άτοµα 2 13,3 13,3 13,3 
3-5 άτοµα 3 20,0 20,0 33,3 
6-15 άτοµα 6 40,0 40,0 73,3 
16-25 άτοµα 2 13,3 13,3 86,7 
26-35 άτοµα 1 6,7 6,7 93,3 
36+ άτοµα 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επαγγελµατικού χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Μίσθωση 11 73,3 73,3 73,3 
Ιδιοκτησία 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 
 

Γνωρίζετε την ηµεροηνία έναρξης της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 11 73,3 73,3 73,3 
Όχι 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Έναρξη επιχείρησης σε αυτό το χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 9 60,0 64,3 64,3 
Όχι 3 20,0 21,4 85,7 
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Δε γνωρίζω 2 13,3 14,3 100,0 
Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Είδος επιχείρησης στον επαγγελµατικό χώρο πριν την εγκατάσταση της 
παρούσαςa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 7 46,7 53,8 53,8 
Όχι 6 40,0 46,2 100,0 
Total 13 86,7 100,0  

Missing System 2 13,3   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Γνωρίζετε αν η επιχείρηση έχει αλλάξει δραστηριότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 2 13,3 13,3 13,3 
Όχι 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Δικαίωση επιλογής θέσης εγκατάστασηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγο 3 20,0 20,0 20,0 
Μέτρια 4 26,7 26,7 46,7 
Πολύ 5 33,3 33,3 80,0 
Πάρα πολύ 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Η ανάπλαση της πλατείας επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 13,3 13,3 13,3 
Λίγο 2 13,3 13,3 26,7 
Μέτρια 5 33,3 33,3 60,0 
Πολύ 4 26,7 26,7 86,7 
Πάρα πολύ 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Η οικονοµική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 6,7 6,7 6,7 
Λίγο 1 6,7 6,7 13,3 
Πολύ 5 33,3 33,3 46,7 
Πάρα πολύ 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Η προσφυγική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Καθόλου 2 13,3 14,3 14,3 
Λίγο 3 20,0 21,4 35,7 
Μέτρια 4 26,7 28,6 64,3 
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Πολύ 2 13,3 14,3 78,6 
Πάρα πολύ 3 20,0 21,4 100,0 
Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Αξιολόγηση εξέλιξης του ΚΧ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετώνa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Παρέµεινε στάσιµη 12 80,0 85,7 85,7 
Επιδεινώθηκε 2 13,3 14,3 100,0 
Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Πρώτη αντίδραση στο άκουσµα ανάπλασης του ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Θετική 9 60,0 69,2 69,2 
Αρνητική 2 13,3 15,4 84,6 
Αδιάφορη 1 6,7 7,7 92,3 
ΔΓ/ΔΑ 1 6,7 7,7 100,0 
Total 13 86,7 100,0  

Missing System 2 13,3   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Πιθανή µεταγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχήa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 1 6,7 7,7 7,7 
Όχι 8 53,3 61,5 69,2 
ΔΓ/ΔΑ 4 26,7 30,8 100,0 
Total 13 86,7 100,0  

Missing System 2 13,3   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 

Αίσθηµα άνεσης στον ΚΧ ως χρήστηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 6,7 8,3 8,3 
Λίγο 2 13,3 16,7 25,0 
Μέτρια 5 33,3 41,7 66,7 
Πολύ 4 26,7 33,3 100,0 
Total 12 80,0 100,0  

Missing System 3 20,0   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 
Δραστηριοποίηση για την επίλυση προβληµάτων του ΚΧ ή της γύρω περιοχήςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 4 26,7 33,3 33,3 
Λίγο 2 13,3 16,7 50,0 
Μέτρια 5 33,3 41,7 91,7 
Πολύ 1 6,7 8,3 100,0 
Total 12 80,0 100,0  

Missing System 3 20,0   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
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Βαθµός συµµετοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού του χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 13,3 15,4 15,4 
Λίγο 2 13,3 15,4 30,8 
Μέτρια 5 33,3 38,5 69,2 
Πολύ 3 20,0 23,1 92,3 
Πάρα πολύ 1 6,7 7,7 100,0 
Total 13 86,7 100,0  

Missing System 2 13,3   
Total 15 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Μοναστηρακίου 
 
 
 
 
 
Ραβδογράµµατα  για  την  περιοχή  πλ .  Μοναστηρακίου   
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Πίνακες  συχνοτήτων  για  την  περιοχή  = πλ .  Οµόνοιας  
 

Φύλοa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
άνδρας 20 76,9 80,0 80,0 
γυναίκα 5 19,2 20,0 100,0 
Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Ηλικιακή οµάδαa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

[18-24] 1 3,8 3,8 3,8 
[25-34] 7 26,9 26,9 30,8 
[35-44] 10 38,5 38,5 69,2 
[45-54] 3 11,5 11,5 80,8 
[55-64] 4 15,4 15,4 96,2 
[65-74] 1 3,8 3,8 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Επ.εκπαίδευσηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Απολυτήριο Δηµοτικού 1 3,8 4,2 4,2 
ΙΕΚ 1 3,8 4,2 8,3 
Κολέγιο 1 3,8 4,2 12,5 
Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου 8 30,8 33,3 45,8 

Απολυτήριο Τεχνικού 
Λυκείου 1 3,8 4,2 50,0 

Διδακτορικό ή 
ισοδύναµο 1 3,8 4,2 54,2 

Μάστερ ή ισοδύναµο 2 7,7 8,3 62,5 
Πτυχίο ΑΕΙ 1 3,8 4,2 66,7 
Πτυχίο ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ισότιµων 
σχολών 

7 26,9 29,2 95,8 
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Πτυχίο ανωτέρων 
επαγγελµατικών σχολών 1 3,8 4,2 100,0 

Total 24 92,3 100,0  
Missing System 2 7,7   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Σχέση µε την επιχείρηση που στεγάζεται στο χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ιδιοκτήτης/Συνιδιοκτήτη
ς 12 46,2 46,2 46,2 

Διευθυντής 3 11,5 11,5 57,7 
Προϊστάµενος 2 7,7 7,7 65,4 
Υπάλληλος 9 34,6 34,6 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Υπηκοότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ελληνική 25 96,2 100,0 100,0 
Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Συχνάζετε στον ΚΧ εκτός εργασίαςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 8 30,8 32,0 32,0 
Όχι 17 65,4 68,0 100,0 
Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Διάρκεια εργασιακής σχέσης µε την επιχείρησηa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λιγότερο από 6 µήνες 3 11,5 11,5 11,5 
6 έως 12 µήνες 1 3,8 3,8 15,4 
1 έως 3 χρόνια 2 7,7 7,7 23,1 
Από 3 έως 10 χρόνια 9 34,6 34,6 57,7 
10 χρόνια και άνω 11 42,3 42,3 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Επαγγελµατικός χώροςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολυκατάστηµα 1 3,8 4,0 4,0 
Κατάστηµα 20 76,9 80,0 84,0 
Γραφείο 2 7,7 8,0 92,0 
Περίπτερο 1 3,8 4,0 96,0 
Άλλο 1 3,8 4,0 100,0 
Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Θέση επαγγελµατικού χώρου στον ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 

Εντός της πλατείας 8 30,8 32,0 32,0 
Περιµετρικά της 
πλατείας, σε δρόµο 
κυκλοφορίας οχηµάτων 

8 30,8 32,0 64,0 

Σε χώρο/πεζόδροµο 
ενοποιηµένο µε την 
πλατεία 

9 34,6 36,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  
Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Μέγεθος επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-2 άτοµα 6 23,1 24,0 24,0 
3-5 άτοµα 5 19,2 20,0 44,0 
6-15 άτοµα 9 34,6 36,0 80,0 
16-25 άτοµα 1 3,8 4,0 84,0 
26-35 άτοµα 3 11,5 12,0 96,0 
36+ άτοµα 1 3,8 4,0 100,0 
Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επαγγελµατικού χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μίσθωση 22 84,6 84,6 84,6 
Ιδιοκτησία 3 11,5 11,5 96,2 
Παραχώρηση χρήσης 1 3,8 3,8 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Γνωρίζετε την ηµεροηνία έναρξης της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 20 76,9 76,9 76,9 
Όχι 6 23,1 23,1 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Έναρξη επιχείρησης σε αυτό το χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 14 53,8 53,8 53,8 
Όχι 10 38,5 38,5 92,3 
Δε γνωρίζω 2 7,7 7,7 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Είδος επιχείρησης στον επαγγελµατικό χώρο πριν την εγκατάσταση της 
παρούσαςa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 11 42,3 45,8 45,8 
Όχι 13 50,0 54,2 100,0 
Total 24 92,3 100,0  

Missing System 2 7,7   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
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Γνωρίζετε αν η επιχείρηση έχει αλλάξει δραστηριότηταa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 1 3,8 4,2 4,2 
Όχι 23 88,5 95,8 100,0 
Total 24 92,3 100,0  

Missing System 2 7,7   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Δικαίωση επιλογής θέσης εγκατάστασηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 7,7 8,0 8,0 
Λίγο 2 7,7 8,0 16,0 
Μέτρια 7 26,9 28,0 44,0 
Πολύ 6 23,1 24,0 68,0 
Πάρα πολύ 8 30,8 32,0 100,0 
Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Η ανάπλαση της πλατείας επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 5 19,2 20,8 20,8 
Λίγο 7 26,9 29,2 50,0 
Μέτρια 7 26,9 29,2 79,2 
Πολύ 4 15,4 16,7 95,8 
Πάρα πολύ 1 3,8 4,2 100,0 
Total 24 92,3 100,0  

Missing System 2 7,7   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Η οικονοµική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μέτρια 3 11,5 11,5 11,5 
Πολύ 10 38,5 38,5 50,0 
Πάρα πολύ 13 50,0 50,0 100,0 
Total 26 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Η προσφυγική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 3,8 4,0 4,0 
Λίγο 1 3,8 4,0 8,0 
Μέτρια 5 19,2 20,0 28,0 
Πολύ 10 38,5 40,0 68,0 
Πάρα πολύ 8 30,8 32,0 100,0 
Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Αξιολόγηση εξέλιξης του ΚΧ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετώνa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Βελτιώθηκε 5 19,2 20,8 20,8 
Παρέµεινε στάσιµη 6 23,1 25,0 45,8 
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Επιδεινώθηκε 13 50,0 54,2 100,0 
Total 24 92,3 100,0  

Missing System 2 7,7   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Πρώτη αντίδραση στο άκουσµα ανάπλασης του ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Θετική 14 53,8 60,9 60,9 
Αρνητική 2 7,7 8,7 69,6 
Αδιάφορη 6 23,1 26,1 95,7 
ΔΓ/ΔΑ 1 3,8 4,3 100,0 
Total 23 88,5 100,0  

Missing System 3 11,5   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Πιθανή µεταγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχήa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 4 15,4 18,2 18,2 
Όχι 14 53,8 63,6 81,8 
ΔΓ/ΔΑ 4 15,4 18,2 100,0 
Total 22 84,6 100,0  

Missing System 4 15,4   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Αίσθηµα άνεσης στον ΚΧ ως χρήστηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 6 23,1 28,6 28,6 
Λίγο 6 23,1 28,6 57,1 
Μέτρια 7 26,9 33,3 90,5 
Πολύ 2 7,7 9,5 100,0 
Total 21 80,8 100,0  

Missing System 5 19,2   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 
Δραστηριοποίηση για την επίλυση προβληµάτων του ΚΧ ή της γύρω περιοχήςa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 10 38,5 55,6 55,6 
Λίγο 3 11,5 16,7 72,2 
Μέτρια 3 11,5 16,7 88,9 
Πολύ 1 3,8 5,6 94,4 
Πάρα πολύ 1 3,8 5,6 100,0 
Total 18 69,2 100,0  

Missing System 8 30,8   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 

Βαθµός συµµετοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού του χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 3,8 5,3 5,3 
Λίγο 4 15,4 21,1 26,3 
Μέτρια 4 15,4 21,1 47,4 
Πολύ 8 30,8 42,1 89,5 
Πάρα πολύ 2 7,7 10,5 100,0 
Total 19 73,1 100,0  
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Missing System 7 26,9   
Total 26 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ. Οµόνοιας 
 
 
 
Ραβδογράµµατα  για  την  περιοχή  πλ .  Οµονοίας  
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Πίνακες  συχνοτήτων  για  την  περιοχή  = πλ .Βαρβάκη  
 
 

Φύλοa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
άνδρας 19 79,2 79,2 79,2 
γυναίκα 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Ηλικιακή οµάδαa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

[25-34] 3 12,5 14,3 14,3 
[35-44] 6 25,0 28,6 42,9 
[45-54] 9 37,5 42,9 85,7 
[55-64] 2 8,3 9,5 95,2 
[65-74] 1 4,2 4,8 100,0 
Total 21 87,5 100,0  

Missing System 3 12,5   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Επ.εκπαίδευσηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Απολυτήριο Δηµοτικού 1 4,2 4,8 4,8 
ΙΕΚ 3 12,5 14,3 19,0 
Κολέγιο 1 4,2 4,8 23,8 
Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου 4 16,7 19,0 42,9 

Απολυτήριο Τεχνικού 
Λυκείου 3 12,5 14,3 57,1 

Άλλο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 1 4,2 4,8 61,9 

Μάστερ ή ισοδύναµο 1 4,2 4,8 66,7 
Πτυχίο ΑΕΙ 5 20,8 23,8 90,5 
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Πτυχίο ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ισότιµων 
σχολών 

1 4,2 4,8 95,2 

Πτυχίο ανωτέρων 
επαγγελµατικών σχολών 1 4,2 4,8 100,0 

Total 21 87,5 100,0  
Missing System 3 12,5   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Σχέση µε την επιχείρηση που στεγάζεται στο χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ιδιοκτήτης/Συνιδιοκτήτη
ς 17 70,8 70,8 70,8 

Προϊστάµενος 1 4,2 4,2 75,0 
Υπάλληλος 3 12,5 12,5 87,5 
Βοηθός σε οικογενειακή 
επιχείρηση 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Υπηκοότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ελληνική 22 91,7 91,7 91,7 
Άλλη 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Συχνάζετε στον ΚΧ εκτός εργασίαςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 1 4,2 4,2 4,2 
Όχι 23 95,8 95,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Διάρκεια εργασιακής σχέσης µε την επιχείρησηa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 έως 3 χρόνια 1 4,2 4,3 4,3 
Από 3 έως 10 χρόνια 5 20,8 21,7 26,1 
10 χρόνια και άνω 17 70,8 73,9 100,0 
Total 23 95,8 100,0  

Missing System 1 4,2   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Επαγγελµατικός χώροςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολυκατάστηµα 1 4,2 4,2 4,2 
Κατάστηµα 21 87,5 87,5 91,7 
Γραφείο 1 4,2 4,2 95,8 
Άλλο 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Θέση επαγγελµατικού χώρου στον ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Εντός της πλατείας 3 12,5 13,6 13,6 
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Περιµετρικά της 
πλατείας, σε δρόµο 
κυκλοφορίας οχηµάτων 

4 16,7 18,2 31,8 

Σε χώρο/πεζόδροµο 
ενοποιηµένο µε την 
πλατεία 

12 50,0 54,5 86,4 

Σε παράλληλη πάροδο 3 12,5 13,6 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Μέγεθος επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-2 άτοµα 10 41,7 41,7 41,7 
3-5 άτοµα 9 37,5 37,5 79,2 
6-15 άτοµα 4 16,7 16,7 95,8 
16-25 άτοµα 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επαγγελµατικού χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μίσθωση 22 91,7 91,7 91,7 
Ιδιοκτησία 1 4,2 4,2 95,8 
Άλλο 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Γνωρίζετε την ηµεροηνία έναρξης της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 23 95,8 95,8 95,8 
Όχι 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Έναρξη επιχείρησης σε αυτό το χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 20 83,3 83,3 83,3 
Όχι 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 
Είδος επιχείρησης στον επαγγελµατικό χώρο πριν την εγκατάσταση της 

παρούσαςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 16 66,7 72,7 72,7 
Όχι 6 25,0 27,3 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Γνωρίζετε αν η επιχείρηση έχει αλλάξει δραστηριότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 1 4,2 4,2 4,2 
Όχι 23 95,8 95,8 100,0 
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Total 24 100,0 100,0  
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Δικαίωση επιλογής θέσης εγκατάστασηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 4,2 4,5 4,5 
Λίγο 1 4,2 4,5 9,1 
Μέτρια 7 29,2 31,8 40,9 
Πολύ 7 29,2 31,8 72,7 
Πάρα πολύ 6 25,0 27,3 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Η ανάπλαση της πλατείας επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 4 16,7 20,0 20,0 
Λίγο 3 12,5 15,0 35,0 
Μέτρια 7 29,2 35,0 70,0 
Πολύ 5 20,8 25,0 95,0 
Πάρα πολύ 1 4,2 5,0 100,0 
Total 20 83,3 100,0  

Missing System 4 16,7   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Η οικονοµική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 8,3 9,1 9,1 
Λίγο 1 4,2 4,5 13,6 
Μέτρια 2 8,3 9,1 22,7 
Πολύ 8 33,3 36,4 59,1 
Πάρα πολύ 9 37,5 40,9 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Η προσφυγική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 6 25,0 28,6 28,6 
Λίγο 1 4,2 4,8 33,3 
Μέτρια 5 20,8 23,8 57,1 
Πολύ 5 20,8 23,8 81,0 
Πάρα πολύ 4 16,7 19,0 100,0 
Total 21 87,5 100,0  

Missing System 3 12,5   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Αξιολόγηση εξέλιξης του ΚΧ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετώνa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Βελτιώθηκε 3 12,5 13,6 13,6 
Παρέµεινε στάσιµη 4 16,7 18,2 31,8 
Επιδεινώθηκε 15 62,5 68,2 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
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Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Πρώτη αντίδραση στο άκουσµα ανάπλασης του ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Θετική 16 66,7 69,6 69,6 
Αρνητική 1 4,2 4,3 73,9 
Αδιάφορη 4 16,7 17,4 91,3 
ΔΓ/ΔΑ 2 8,3 8,7 100,0 
Total 23 95,8 100,0  

Missing System 1 4,2   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Πιθανή µεταγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχήa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Όχι 20 83,3 90,9 90,9 
ΔΓ/ΔΑ 2 8,3 9,1 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Αίσθηµα άνεσης στον ΚΧ ως χρήστηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 11 45,8 45,8 45,8 
Λίγο 5 20,8 20,8 66,7 
Μέτρια 5 20,8 20,8 87,5 
Πολύ 1 4,2 4,2 91,7 
Πάρα πολύ 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 
Δραστηριοποίηση για την επίλυση προβληµάτων του ΚΧ ή της γύρω περιοχήςa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 7 29,2 33,3 33,3 
Λίγο 6 25,0 28,6 61,9 
Μέτρια 3 12,5 14,3 76,2 
Πολύ 3 12,5 14,3 90,5 
Πάρα πολύ 2 8,3 9,5 100,0 
Total 21 87,5 100,0  

Missing System 3 12,5   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
 
 

Βαθµός συµµετοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού του χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 8,3 9,1 9,1 
Λίγο 3 12,5 13,6 22,7 
Μέτρια 6 25,0 27,3 50,0 
Πολύ 10 41,7 45,5 95,5 
Πάρα πολύ 1 4,2 4,5 100,0 
Total 22 91,7 100,0  

Missing System 2 8,3   
Total 24 100,0   
 
a. Περιοχή = Πλ.Βαρβάκη 
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Ραβδογράµµατα  για  την  περιοχή  πλ .  Βαρβάκη  
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Πίνακες  συχνοτήτων  για  την  περιοχή  = πλ .Κοτζιά  
 

Φύλοa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
άνδρας 17 56,7 60,7 60,7 
γυναίκα 11 36,7 39,3 100,0 
Total 28 93,3 100,0  

Missing System 2 6,7   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Ηλικιακή οµάδαa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

[25-34] 3 10,0 11,5 11,5 
[35-44] 10 33,3 38,5 50,0 
[45-54] 7 23,3 26,9 76,9 
[55-64] 5 16,7 19,2 96,2 
[65-74] 1 3,3 3,8 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Επ.εκπαίδευσηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Απολυτήριο Γυµνασίου 3 10,0 11,1 11,1 
έως µερική φοίτηση στο 
Δηµοτικό 1 3,3 3,7 14,8 

ΙΕΚ 3 10,0 11,1 25,9 
Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου 6 20,0 22,2 48,1 

Απολυτήριο Τεχνικού 
Λυκείου 1 3,3 3,7 51,9 

Μάστερ ή ισοδύναµο 4 13,3 14,8 66,7 
Πτυχίο ΑΕΙ 7 23,3 25,9 92,6 
Πτυχίο ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ισότιµων 
σχολών 

2 6,7 7,4 100,0 

Total 27 90,0 100,0  
Missing System 3 10,0   
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Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Σχέση µε την επιχείρηση που στεγάζεται στο χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ιδιοκτήτης/Συνιδιοκτήτη
ς 12 40,0 44,4 44,4 

Διευθυντής 1 3,3 3,7 48,1 
Υπάλληλος 12 40,0 44,4 92,6 
Βοηθός σε οικογενειακή 
επιχείρηση 1 3,3 3,7 96,3 

Άλλο 1 3,3 3,7 100,0 
Total 27 90,0 100,0  

Missing System 3 10,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Υπηκοότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ελληνική 26 86,7 96,3 96,3 
Άλλη 1 3,3 3,7 100,0 
Total 27 90,0 100,0  

Missing System 3 10,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Συχνάζετε στον ΚΧ εκτός εργασίαςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 11 36,7 42,3 42,3 
Όχι 15 50,0 57,7 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Διάρκεια εργασιακής σχέσης µε την επιχείρησηa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 έως 3 χρόνια 7 23,3 25,0 25,0 
Από 3 έως 10 χρόνια 2 6,7 7,1 32,1 
10 χρόνια και άνω 19 63,3 67,9 100,0 
Total 28 93,3 100,0  

Missing System 2 6,7   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Επαγγελµατικός χώροςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Πολυκατάστηµα 1 3,3 3,7 3,7 
Κατάστηµα 13 43,3 48,1 51,9 
Γραφείο 5 16,7 18,5 70,4 
Άλλο 8 26,7 29,6 100,0 
Total 27 90,0 100,0  

Missing System 3 10,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Θέση επαγγελµατικού χώρου στον ΚΧa 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Εντός της πλατείας 2 6,7 7,4 7,4 
Περιµετρικά της 
πλατείας, σε δρόµο 
κυκλοφορίας οχηµάτων 

12 40,0 44,4 51,9 

Σε κάθετη πάροδο 1 3,3 3,7 55,6 
Σε χώρο/πεζόδροµο 
ενοποιηµένο µε την 
πλατεία 

9 30,0 33,3 88,9 

Σε παράλληλη πάροδο 3 10,0 11,1 100,0 
Total 27 90,0 100,0  

Missing System 3 10,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Μέγεθος επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-2 άτοµα 12 40,0 46,2 46,2 
3-5 άτοµα 3 10,0 11,5 57,7 
6-15 άτοµα 3 10,0 11,5 69,2 
16-25 άτοµα 1 3,3 3,8 73,1 
36+ άτοµα 7 23,3 26,9 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς επαγγελµατικού χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μίσθωση 13 43,3 56,5 56,5 
Ιδιοκτησία 9 30,0 39,1 95,7 
Άλλο 1 3,3 4,3 100,0 
Total 23 76,7 100,0  

Missing System 7 23,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Γνωρίζετε την ηµεροηνία έναρξης της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 20 66,7 76,9 76,9 
Όχι 6 20,0 23,1 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Έναρξη επιχείρησης σε αυτό το χώροa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 15 50,0 57,7 57,7 
Όχι 7 23,3 26,9 84,6 
Δε γνωρίζω 4 13,3 15,4 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Είδος επιχείρησης στον επαγγελµατικό χώρο πριν την εγκατάσταση της 
παρούσαςa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 
Ναι 14 46,7 60,9 60,9 
Όχι 9 30,0 39,1 100,0 
Total 23 76,7 100,0  

Missing System 7 23,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Γνωρίζετε αν η επιχείρηση έχει αλλάξει δραστηριότηταa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Ναι 6 20,0 25,0 25,0 
Όχι 18 60,0 75,0 100,0 
Total 24 80,0 100,0  

Missing System 6 20,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Δικαίωση επιλογής θέσης εγκατάστασηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 3,3 4,2 4,2 
Λίγο 1 3,3 4,2 8,3 
Μέτρια 8 26,7 33,3 41,7 
Πολύ 9 30,0 37,5 79,2 
Πάρα πολύ 5 16,7 20,8 100,0 
Total 24 80,0 100,0  

Missing System 6 20,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Η ανάπλαση της πλατείας επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 5 16,7 20,8 20,8 
Λίγο 2 6,7 8,3 29,2 
Μέτρια 10 33,3 41,7 70,8 
Πολύ 4 13,3 16,7 87,5 
Πάρα πολύ 3 10,0 12,5 100,0 
Total 24 80,0 100,0  

Missing System 6 20,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Η οικονοµική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 1 3,3 3,8 3,8 
Λίγο 1 3,3 3,8 7,7 
Μέτρια 2 6,7 7,7 15,4 
Πολύ 6 20,0 23,1 38,5 
Πάρα πολύ 16 53,3 61,5 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Η προσφυγική κρίση επηρέασε την πορεία της επιχείρησηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 6,7 8,0 8,0 
Λίγο 2 6,7 8,0 16,0 
Μέτρια 5 16,7 20,0 36,0 
Πολύ 8 26,7 32,0 68,0 
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Πάρα πολύ 8 26,7 32,0 100,0 
Total 25 83,3 100,0  

Missing System 5 16,7   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Αξιολόγηση εξέλιξης του ΚΧ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετώνa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Βελτιώθηκε 6 20,0 23,1 23,1 
Παρέµεινε στάσιµη 13 43,3 50,0 73,1 
Επιδεινώθηκε 7 23,3 26,9 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Πρώτη αντίδραση στο άκουσµα ανάπλασης του ΚΧa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Θετική 21 70,0 84,0 84,0 
Αδιάφορη 1 3,3 4,0 88,0 
ΔΓ/ΔΑ 3 10,0 12,0 100,0 
Total 25 83,3 100,0  

Missing System 5 16,7   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Πιθανή µεταγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχήa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 3 10,0 12,0 12,0 
Όχι 18 60,0 72,0 84,0 
ΔΓ/ΔΑ 4 13,3 16,0 100,0 
Total 25 83,3 100,0  

Missing System 5 16,7   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Αίσθηµα άνεσης στον ΚΧ ως χρήστηςa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 2 6,7 7,7 7,7 
Λίγο 4 13,3 15,4 23,1 
Μέτρια 13 43,3 50,0 73,1 
Πολύ 4 13,3 15,4 88,5 
Πάρα πολύ 3 10,0 11,5 100,0 
Total 26 86,7 100,0  

Missing System 4 13,3   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 
Δραστηριοποίηση για την επίλυση προβληµάτων του ΚΧ ή της γύρω περιοχήςa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 7 23,3 30,4 30,4 
Λίγο 8 26,7 34,8 65,2 
Μέτρια 5 16,7 21,7 87,0 
Πολύ 2 6,7 8,7 95,7 
Πάρα πολύ 1 3,3 4,3 100,0 
Total 23 76,7 100,0  

Missing System 7 23,3   
Total 30 100,0   
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a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 

Βαθµός συµµετοχής στις διαδικασίες σχεδιασµού του χώρουa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 4 13,3 16,7 16,7 
Λίγο 3 10,0 12,5 29,2 
Μέτρια 10 33,3 41,7 70,8 
Πολύ 6 20,0 25,0 95,8 
Πάρα πολύ 1 3,3 4,2 100,0 
Total 24 80,0 100,0  

Missing System 6 20,0   
Total 30 100,0   
 
a. Περιοχή = πλ.Κοτζιά 
 
 
 
 
 
Ραβδογράµµατα  για  την  περιοχή  πλ .Κοτζιά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9.1.: ΣΥΝΕΔΡΊΑ  ΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΠΕ5-ΠΕ2 ΓΙΑ  
ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ  ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΔΊΟ  ΑΣΤΙΚΟΎ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ,  ΕΚΚΕ ,  ΑΘΉΝΑ ,  12/1/2016.  
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Εισήγηση  παρουσίασης  του  έργου  Κοινωνικές  επιπτώσεις  του  
αστικού  σχεδιασµού  και  του  σχεδιασµού  βιώσιµης  ανάπτυξης  των  
πόλεων  (ΠΕ5) από  την  Επιστηµονική  Υπεύθυνή  του ,   

Καλλισθένη  Αβδελίδη  
 
 
 

  

Κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού και 
του σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων 
Καλλισθένη Αβδελίδη (ΙΚΕ/EKKE)

 

Συνάντηση Εργασίας ΠΕ5, Πρόγραμμα ΕΚΚΕ-ΓΓΕΤ/ΙΚΥ/SIEMENS:
Εννοιολογικές ενότητες, 
Πεδία έρευνα, 
Θεματικά περιεχόμενα του ΠΕ5 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και τις επιμέρους συζητήσεις και 
προτάσεις  των μελών της ερευνητικής ομάδας

 

 

 

ΕΚΚΕ, Αθήνα 12/1/2016 
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: σημαίνοντα σημεία για το έργο

!  Αστ ι κά φα ι νόμενα : = >ανάγκη προσέγγ ι σης της 
πραγματικότητας

!  Επιστημονικές-τεχνικές μέθοδοι και εργαλεία: => μέσα για την 
ανάλυση της πραγματικότητας 

!  Διαδικασίες σχεδιασμού και σύνδεση με την έρευνα και τα 
αποτελέσματά της: => ρυθμίσεις για την επεξεργασία και για 
την εφαρμογή διεπιστημονικών μεθοδολογιών και εργαλείων

!  Αλλαγές που επιφέρουν για την πόλη και την αστική κοινωνία 
οι αστικές αναπλάσεις: => θεώρηση των κοινωνικών και 
χωρικών επιπτώσεων 

 

3 

  

1 Εννοιολογικές ενότητες και πεδία έρευνας

!  Αστικός Σχεδιασμός

!  Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων 

!  Αναπλάσεις και κοινωνικές επιπτώσεις

!  Περίπτωση μελέτης: οι παρεμβάσεις στον χώρο της Αθήνας

2 
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: σημαίνοντα σημεία για το 
έργο

!  Πεδία έρευνας σχετικά με τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και πόλη: 
>τεχνολογικές εφαρμογές, ενέργεια, υλικά, >αστική μορφολογία, >αστική μεγέθυνση, 

>διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης, >εμπορικές ανταλλαγές, >σχέση 
ανθρώπου-φύσης

!  Γενικό πλαίσιο και οπτική: ο κύριος άξονας των ρυθμίσεων είναι >χωρικός και 
πολεοδομικός, >κοινωνικο-πολιτισμικός, >οικονομικός όπως ενεργειακός κτλ, >πολιτικός, 
>οικολογικός εν γένει ...

!  Μοντέλα πολεοδομίας / αστικού σχεδιασμού: >ιστορική πόλη, >παγκόσμια πόλη, 
>πολυπολιτισμική πόλη, >πόλη του μέλλοντος και της τεχνολογίας, >κυβερνώμενη πόλη,  
>συμπαγής πόλη, >πράσινη πόλη,...
 



 
 
 

4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ  (1)

!  Για τη θεώρηση και την εκτίµηση των κοινωνικών επιπτώσεων του αστικού 
σχεδιασµού:  

δύο επίπεδα ανάγνωσης, αναφορικά µε:  

!  τις θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις => ιδέες και δηµόσιος διάλογος, νοµοθετήµατα και πρακτικές 
υλοποιούν ένα σύνολο πολιτικών προτάσεων αλλά και ένα πλαίσιο πολιτιστικό και τεχνικό  

!  τις πραγµατοποιηµένες και τις προγραµµατισµένες χωρικές αναπλάσεις => οι χωρικές 
µεταµορφώσεις που οι ρυθµίσεις αυτές επιφέρουν στον πολεοδοµικό χώρο της πόλης ή τµηµάτων 
αυτής και => οι κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές που η εφαρµογή των ρυθµίσεων και η υλοποίηση στο 
χώρο των σχεδίων αστικού σχεδιασµού επιφέρουν στον τρόπο ζωής των κατοίκων, των 
εργαζοµένων  αλλά και των επισκεπτών της πόλης, στην ποιότητα της καθηµερινής σύγχρονης ζωής, 
στην κοινωνική ενσωµάτωση και κινητικότητα, στην αστική ανάπτυξη  

!  Οι µέθοδοι διερεύνησης των κοινωνικών επιπτώσεων του αστικού σχεδιασµού,  
Περιγραφικά και στατιστικά στοιχεία, Επιτόπια έρευνα µε παρατήρηση και ερωτηµατολόγια, 

Ποιοτική µελέτη µε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, Μετα-ανάλυση 

!  Εργαλεία:  δείκτες περιγραφής, προσωµίωσης, ανάλυσης και διαπίστωσης 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ  (2)

6 

!  Δείκτες:  

Source: Avdelidi, K. (2004). Social Considerations at the Design of Open Spaces. pp.43, 44, in Nicolopoulou M. ed. 
Designing Open Spaces  in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach, CRES, http://alpha.cres/ruros/,  

Μελέτη Περίπτωσης:  
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1)

!  Αναφερόμαστε στις επεμβάσεις στην πόλη της Αθήνας σήμερα, δηλαδή σε: 
!  Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων 
!  Εν εξελίξει έργα αναπλάσεων 
!  Σημαντικές μελέτες ή προγραμματισμένες επεμβάσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη 
!  Προγράμματα έργων και προγράμματα δραστηριοτήτων που αφορούν χωρικές επεμβάσεις μόνιμες ή εφήμερες

!  Οι επεμβάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο: 
!  Τον κοινόχρηστο ανοιχτό χώρο της πόλης


!  Τα κτήρια της πόλης 


!  Τμήματα της πόλης που περιλαμβάνουν  ανοιχτό χώρο και κτηριακό απόθεμα



7 

Source: Avdelidi, K. (not published). Social View in Designing Urban Open Spaces. 
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Μελέτη Περίπτωσης:  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (2)

!  Η καταγραφή μας έως σήμερα αφορά επεμβάσεις που άπτονται 
της γενικής κατηγορίας «αστικές αναπλάσεις»: 

!  Πηγές:  Δήμος Αθήνας, Περιφέρεια Αττικής, δημοσιεύματα διαδικτύου 
!  Κατηγορίες:  
"  Μικτές αναπλάσεις => «Ανασυγκρότηση και βελτίωση περιοχών της πόλης» Κεφ. Β του Ν.2508/97, με παρεμβάσεις τόσο στο 

δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό δομημένο και αδόμητο χώρο: ~15 περιοχές ή οικοδομικό τετράγωνο
"  Κτήρια: αξιοποίηση μεμονωμένων κτηρίων, προγράμματα αναβάθμισης των κτηρίων της πόλης όπως Εξοικονόμηση Κατ’οίκον (…), 

Πρόσοψη  (5643 κτήρια μεταξύ 2003-2010): 5641
"  Ανοιχτοί χώροι: Αγορά, Άλσοι, Αρχαιολογικοί χώροι, Δρόμοι (οδοί, λεωφόροι, πεζόδρομοι), Ελεύθεροι χώροι εν γένει, Παιδικές χαρές, 

Πλατείες, Πράσινοι χώροι (κήποι, πάρκα κτλ) => «Διαμορφώσεις στον ελεύθερο δημόσιο (κοινόχρηστο) χώρο» Κεφ. Β του Ν. 2508/97: 
~ 70 χώροι ή συμπλέγματα χώρων

"  Παράκτιες και Παρόχθιες ζώνες: ~ 8 έργα (?)
"  Λόφοι: ~ 2
"  Όροι: ~ 2
"  Ρέματα: ~ 2
"  Λίμνες:~ 1
"  Δραστηριότητες: 

!   #προσανατολισμός της δικής μας επιτόπιας έρευνας στους  
κοινόχρηστους ανοιχτούς χώρους εντός του ιστού της πόλης: 

 

 

8 

2     ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

!  Καταγραφές σχετικά με: τις επεμβάσεις στην Αθήνα, ενδιαφερόντα 
παραδείγματα του εξωτερικού, μελέτες σχετικά με επιλεγμένα 
παραδείγματα επεμβάσεων που να έχουν δεδομένα για μετα-ανάλυση 

!  Εμπειρικές έρευνες: επιτόπιας παρατήρησης, ποιοτικής μελέτης με 
συνεντεύξεις, απόψεις επιστημονικού και πολιτικού περιεχομένου

!  Μεταβλητές, δείκτες και εργαλεία για την ανάγνωση αστικών 
φαινομένων και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των 
κοινωνικών επιπτώσεων (impact) των επεμβάσεων 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:  
παραδείγματα εν εξελίξει αναπλάσεων + σημαντικές μελέτες ή 
προγραμματισμένες επεμβάσεις που απασχολούν την κοινή 
γνώμη

11 

Συγγρού Δέλτα Φαλήρου ΚΠΙΣΝ

Πανεπιστημίου 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: παραδείγματα ολοκληρωμένων έργων 
αναπλάσεων

10 

Ομόνοια Κοτζιά Αγορά Μοναστηράκι

Επιμήκης πράσινος χώρος όμορος ΗΣΑΠ

•  Σχέση µε τον χώρο 
•  Αντίληψη του χώρου 
•  Περιγραφή της 
ανάπλασης 

•  Ανάλυση/συζήτηση 
των αλλαγών 

προς καταστηµατάρχες ή εργαζόµενους σε καταστήµατα 
µε συνέχεια λειτουργίας από την ανάπλαση  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:  
παραδείγματα προγραμμάτων έργων και προγράμματα 
δραστηριοτήτων που αφορούν χωρικές επεμβάσεις μόνομες ή 
εφήμερες

!  Ανακοίνωση 27-01-2011: Σας ενημερώνουμε οτι το Πρόγραμμα "ΠΡΟΣΟΨΗ" αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία 
του στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η αναστολή αφορά αποκλειστικά 
την κατάθεση νέων αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα.



!  Παραδείγματα ΦΒ: διοργανώσεις δραστηριοτήτων στην κλίμακα της πόλης: 
!  Ετήσιες διοργανώσεις: Φεστιβάλ, γιορτές, αθλητικοί αγώνες όπως Fast Forward Festival, Μαραθώνις Δρόμος
!  Σημειακές εφήμερες παρεμβάσεις (καλλιτεχνικές) όπως Ίχνη Εμπορίου, Μπιενάλε-Ομόνοια-Dokumenta
!  (Ημιμόνιμες0 παρεμβάσεις όπως ζωγραφική σε τυφλές προσόψεις ή δράσεις καλωπισμού προερχόμενες από 

την κοινωνία των πολιτών όπως Ατενιστας
" συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής μιας εφήμερης/προσωρινής «ανάπλασης-επανάχρησης»: 
#  Το έκτακτο ή το καθημερινό
#  Άπτεται διαδικασιών αστικού/ολοκληρωμένου σχεδιασμού
#  Επιφέρει μια σκεπτόμενη από την άποψη των χωρικών και κοινωνικών μοντέλων σχεδιασμού 

επιδιωκόμενες αλλαγές στις χρήσεις και τη κοινωνική λειτουργία, στη μορφολογία, στην αισθητική ...


12 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

ΔΔ1 ΔΔ2 ΔΔ3 ΔΔ4 ΔΔ5 ΔΔ6 ΔΔ7

%

Δημοτικό*Διαμέρισμα*Δήμου*Αθήνας

Κατανομή*των*αναπλάσεων*προσόψεων*κτηρίων* του*Δήμου*
Αθήνας*ανά*Δημοτικό* Διαμέρισμα

Πηγή:&Ντρες, Α.Ε.Δ.Α.

Αριθμός2αιτήσεων2
για2το220062σε2%2

SCHEME OF A METHODOLOGY - relevant to the empirical 
results of several research projects (2.2.) 

!  Experimentation and shaping of a survey-based methodology is one of the 
aims of the aforementioned research project. 

13 

Source: Avdelidi, K. (2004). Social Considerations at the Design  
of Open Spaces. P.42, in Nicolopoulou M. ed. Designing Open Spaces 
 in the Urban Environment: a Bioclimatic Approach,  
CRES, http://alpha.cres/ruros/,  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9.2.: ΗΜΕΡΊΔΑ  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ  ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΊΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ :  ΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ  ΤΗΝ  
ΕΝΈΡΓΕΙΑ ,  ΤΙΣ  ΠΌΛΕΙΣ ,  ΤΟ  ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΆΔΑ», ΕΚΔΔΑ- ΕΚΚΕ ,  ΑΘΉΝΑ ,  
6/4/2017.  
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Β ’  ΣΥΝΕΔΡΙΑ :  ΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ .  Συντονισµός  
Καλλισθένη  Αβδελίδη  (ΕΚΚΕ),   Ευγενία  Λόκανα  ( ΙΝ .ΕΠ). 

 
«Άνοιγµα  συνεδρίας»,  

Καλλισθένη  Αβδελίδη  
 
Κυρία Υπουργέ, 
Κυρία Γενική Γραµµατέα,  
Κυρία Πρόεδρε του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 
Κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 
Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι, Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας καλοσωρίζω στη δεύτερη ενότητα της ηµερίδας.  
 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, δείχνει το ενδιαφέρον σας για το πεδίο του αστικού 
σχεδιασµού το οποίο αποτελεί το αντικείµενο των παρουσιάσεων αυτής της δεύτερης ενότητας. 
Πριν εισέρθουµε στα θέµατα του πεδίου του αστικού σχεδιασµού θα ήθελα να ευχαριστήσω 
θερµά το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την Πρόεδρό του 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Ιφιγένεια  Καµτσίδου και την επιτελική της οµάδα για την 
φιλοξενία και την άµεµπτη οργάνωση της ηµερίδας, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών, καθηγητή κύριο Νίκο Δεµερτζή, ο οποίος είναι ο επιστηµονικός 
υπεύθυνος του όλου ερευνητικού προγράµµατος που παρουσιάζεται στη σηµερινή ηµερίδα, τον 
οποίο ευχαριστώ και προσωπικά για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε αναθέτωντάς µου το 
πακέτο εργασιών σχετικά µε τον αστικό σχεδιασµό και τις κοινωνικές επιπτώσεις του. 
Ευχαριστώ επίσης τον συνυπεύθυνο του προγράµµατος, τον ερευνητή κύριο Νίκο Γεωργαράκη, 
άλλωστε πρώην Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, για την αποτελεσµατική µέριµνά του για τη 
διαµόρφωση και παρακολούθηση των επιµέρους προτάσεων και των οµάδων έργου, ευχαριστώ 
και την οµάδα του για τις ενδιαφέρουσες εργασίες τους µε τις οποίες οι εργασίες µας είνια 
συµπληρωµατικές. Ευχαριστώ ολόκληρη την συντονιστική οµάδα του προγράµµατος. Είναι 
πολλοί. Και βέβαια δεν θα µπορούσα να παραλείψω τους συνεργάτες µου, ερευνητές και 
συνεργάτες ερευνητές του ΕΚΚΕ, την Αθηνά Βιτοπούλου, την Φιλύρα Βλαστού, την Γεωργία 
Γεµενετζή, τον Κώστα Γκόρτσο, την Λίνα Μάσσου, και τον Κώστα Σακελλαρόπουλο, τους 
οποίους ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την συµπόρευση στην ολοκλήρωση όλων των ερευνητικών 
εργασιών του έργου που ανέλαβα ως επιστηµονική υπεύθυνη και εκπονήσαµε µαζί. Θα ήθελα 
τέλος να ευχαριστήσω την κυρία Μιράντα Δανδουλάκη η οποία θα σχολιάσει αυτά που θα 
ακουστούν και την κυρία Ευγενία Λόκανα η οποία θα συντονίσει µαζί µε εµένα την δεύτερη 
αυτή συνεδρία. 
 
Εισερχόµενοι λοιπόν στο θεµατικό πεδίο του αστικού σχεδιασµού, θέλω να πω πολύ σύντοµα 
2-3 απλά πράγµατα : 
 
Μια επέµβαση στο χώρο της πόλης προκύπτει από την εφαρµογή διαδικασιών σχεδιασµού οι 
οποίες προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο αλλά επίσης µπορεί να προκύψει από 
πρακτικές που το παρακάµπτουν ή το στρεβλώνουν. Η αστική πολιτική είναι ένα πεδίο και 
πλαίσιο για την εκπόνηση προγραµµάτων αστικών επεµβάσεων σε συγκεκριµένα σηµεία ή 
τµήµατα της πόλης ή περιοχές µε διαφορετικές χρήσεις γης, διαφοερτικών µεγεθών/κλιµάκων 
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όπως και προγράµµατα που διατρέχουν οριζόντια τον ιστό της πόλης πχ συστηµατική 
αναβάθµιση του κτιριακού της αποθέµατος.  Στο πλαίσιο της αστικής πολιτικής εκπονούνται 
προγράµµατα αστικών επεµβάσεων ενώ επεξεργάζονται µέτρα και ρυθµίσεις που βελτιώνουν 
το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο µε στόχο την καλύτερη λειτουργία της πόλης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζοµένων αλλά και των επισκεπτών της. Στη διαδικασία 
λοιπόν του µετασχηµατισµού ήδη υπαρχόντων χώρων ή τµηµάτων της πόλης όπως και στον 
προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό µελλοντικών, η εκπλήρωση της σχεδιαστικής πρότασης και 
των αρχικών προθέσεων, θα πρέπει να αποτιµηθεί συλλογικά. Για να επιτευχθούν οι συνθήκες 
της αποτίµησης αυτής, θα πρέπει να ελέγχονται, µέσα στο χρόνο, οι συσχετισµοί των 
κοινωνικών στόχων µε τα σηµερινά(τωρινά κάθε φορά) προβλήµτα των χώρων επέµβασης και 
τα επίπεδα αποδοχής από τους κατοίκους της γύρω περιοχής, από τους κατοίκους της πόλης 
όπως και από τους χρήστες των συγκεκριµένων χώρων πριν και µετά την αλλαγή του. 
 
Στο πλαίσιο του έργου Κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασµού και του σχεδιασµού 
βιώσιµης ανάπτυξης των πόλεων εξετάστηκαν οι διαφορετικές διαστάσεις και τα διαφορετικά 
επίπεδα που επιτρέπουν την προσέγγιση και τη διαπίστωση των κοινωνικών επιπτώσεων οι 
οποίες συνδέονται µε τις αλλαγές του πολεοδοµικού χώρου. Πρόκειται για µία σειρά εργασιών 
που βασίστηκαν σε µεθοδολογικές και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και επιµέρους εµπειρικές 
έρευνες µε στόχο την επεξεργασία εργαλείων. Την σειρά αυτή των εργασιών θα παρουσιάσουν 
οι πρώτες δύο εισηγήτριες Δρ Γεωργία Γεµενετζή και Δρ Αθηνά Βιτοπούλου. Στο υποέργο  
Αποτίµηση και σχεδιασµός δηµόσιων πολιτικών στον τοµέα του αστικού σχεδιασµού εξετάστηκαν 
οι υφιστάµενες πολιτικές και στρατηγικές σχετικά µε τις αστικές αναπλάσεις, αναλύθηκε η 
δηµόσια πολιτική στον τοµέα αυτό και διεξάχθηκε καταγραφή και µελέτη καλών πρακτικών 
στον τοµέα της πολιτικής αναπλάσεων. Βάσει αυτών εκπονήθηκαν προτάσεις και κατευθύνσεις 
πολιτικής. Πρόκειται για µια εκτεταµένη µελετητική εργασία που θα παρουσιάσει η Δρ Νατάσα 
Τασοπούλου.  
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