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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι το «Αστικό Παρατηρητήριο στην

Ακαδημία Πλάτωνα». Οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής είναι τα

μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε κοινωνικό, οικονομικό και

περιβαλλοντικό επίπεδο καθώς και στην πολεοδομική της οργάνωση.

Συγκεκριμένα γίνεται αναλυτική περιγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση των

διαφόρων καταστάσεων που υποβαθμίζουν συστηματικά την περιοχή που έχει

ως αντίκτυπο να καταστούν δύσκολη την συμβίωση των κατοίκων με το αστικό

περιβάλλον. Εκτός από την ανάλυση των προβλημάτων προτείνονται  διάφορα

έργα για την ανάπλαση και αναβάθμιση της περιοχής.

ABSTRACT

The topic of the diploma thesis is the “Urban watch of industrial areas in

the region of Plato's Academy”. The main reasons for choosing this area are

the big social, economic and environmental problems, as well as the urban

planning. In particular, a detailed description and a photographic

documentation of various issues that degrade systematically the area, are

made. Those issues have as impact the difficulty of living for the residents in

this urban environment. Apart from the analysis of the prombems, various

projects are proposed for the regeneration and upgrading of the area.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή των

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συνοικία Ακαδημία Πλάτωνος καθώς επίσης

γίνεται και αναφορά προτεινόμενων λύσεων για το βέλτιστο τρόπο

αντιμετώπισης τους. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική

αναδρομή τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στον αρχαιολογικό χώρο που

διαθέτει προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορική σημασία της περιοχής. Στο

δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται τα κοινωνικά προβλήματα που υφίστανται

στην περιοχή όσον αφορά την ανεργία, το παραεμπόριο και την

εγκληματικότητα. Επίσης αναφέρονται οι διάφορες υποδομές οι οποίες

στηρίζουν άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης. Το τρίτο

κεφάλαιο επικεντρώνεται στους δείκτες οικιστικής ανάπτυξης όπου γίνεται μια

γενική περιγραφή όσον αφορά τις χρήσεις γης και την ασυμβατότητα που

υπάρχει μεταξύ τους. Στην συνέχεια καταγράφεται το κτιριακό απόθεμα της

συνοικίας (εγκαταλελειμμένα σπίτια, αναξιοποίητα οικόπεδα και εμβληματικά

κτίρια). Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά όσον αφορά τις

βιομηχανίες-βιοτεχνίες της περιοχής αλλά και των προβλημάτων περί του

«βιομηχανικού τοπίου». Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι υποδομές

αθλητισμού - πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα

προβλήματα που υπάρχουν στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου της

περιοχής. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται τα περιβαλλοντικά

προβλήματα όπου αφορούν τον περιβαλλοντικό θόρυβο και την καθαριότητα

της περιοχής.
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Χάρτης 1: Τοποθεσία περιοχής Ακαδημίας Πλάτωνος μέσα στο ευρύτερο

πολεοδομικό ιστό της Αθήνας.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Η περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος είναι μια συνοικία του 4ου Δημοτικού

Διαμερίσματος της Αθήνας και καταλαμβάνει έκταση 615 στρεμμάτων. Η

συνοικία  βρίσκεται δυτικά από το κέντρο της Αθήνας με περίπου 15000

κατοίκους. Τα όρια που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι η οδός Λένορμαν5 -

Λεωφόρος Αθηνών – Λεωφόρος Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης

συνορεύει βόρεια με τα Σεπόλια, ανατολικά με τον Κολωνό και νότια με τον

Βοτανικό και τον προφήτη Δανιήλ. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι

διάφορες μορφολογικές αντιθέσεις όπως η συνύπαρξη παλιών κατοικιών με

νέες πολυώροφες πολυκατοικίες και μικρές επιχειρήσεις – συνεργεία ανάμεσα

σε “πολυτελή” κτίρια επιχειρήσεων. Στα περισσότερα οικόπεδα της περιοχής

είναι εγκατεστημένες βιοτεχνίες των οποίων η ένταξη τους στον αστικό χώρο

ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο

και τον εμφύλιο. Τα λειτουργικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που συνδυάζει η

περιοχή είναι:

 Λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας και γραφεία επιχειρήσεων.

 Διαφορετικές χρήσεις γης όπως: α) Γενικής κατοικίας, β) Βιομηχανική

περιοχή (ΒΙΟΠΑ) και γ) Αρχαιολογικό Πάρκο.(χάρτης 3 σελ.9)

5Η Λένορμαν πήρε την ονομασία της από τον Σαρλ Λενορμάν (Charles Lenormant), (1802 –
1859) Γάλλος αρχαιολόγος ο οποίος έκανε σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές στη
περιοχή.
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Χάρτης 2: Όρια συνοικίας Ακαδημίας Πλάτωνος
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Χάρτης 3: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠΣ)
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1.2 Ιστορική αναδρομή

Η περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος6 ονομάστηκε έτσι από τον πρώτο

οικιστή και ήρωα Ακάδημο ή Εκάδημο και από την φιλοσοφική σχολή που

ίδρυσε ο Πλάτων την Ακαδημία7 το 387 π.Χ.. Στην περιοχή είχαν δοθεί στο

παρελθόν αρκετά τοπωνύμια8 με επικρατέστερη ονομασία αυτή που υπάρχει

έως σήμερα «Ακαδημία Πλάτωνος» η οποία δόθηκε το 1908 μετά από

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εύρεση της περιοχής το 1930 έγινε

μετά από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από τον αρχαιολόγο

Αριστόφρονα. Στις ανασκαφές που έγιναν διαπιστώθηκε πως η θέση της

περιοχής βρίσκεται κοντά στην όχθη του Κηφισού ποταμού και νότια από τον

Ίππιο Κολωνό. Ο δρόμος που βρίσκεται έξω από την Ακαδημία μέχρι το Δίπυλο

με μήκος 130 μέτρα και πλάτος 38 μέτρα τελούνταν λαμπαδηδρομίες προς τιμή

των νεκρών. Η απόσταση από την Ακαδημία προς το Δίπυλο(κύρια πύλη της

αρχαίας Αθήνας) είχε καθοριστεί πως ήταν στα 1478 μέτρα όπου μεταξύ τους

εκτεινόταν το Δημόσιο Σήμα που ήταν δρόμος ο οποίος ένωνε την περιοχή της

6 Ακαδημία Πλάτωνος ή Παλαιά Ακαδημία: Με το πέρασμα των αιώνων η αρχαία ονομασία
διατηρήθηκε ,σύμφωνα με τη θέση την οποία βρισκόταν και δια μέσου των ανασκαφών των
οποίων έγιναν από τον Αριστρόφρονα. Μετά το τέλος της Τουρκοκρατίας η επικρατέστερη
ονομασία ήταν Ακαθήμεια. Στους νέους αιώνες η ονομασίες ήταν Ακαθήμια και Καθήμια.

7 Η είσοδος της Ακαδημίας πιθανολογείται πως βρισκόταν στο τρίγωνο Πλάτωνος –
Βασιλικών και Κρατύλου (αρχαιολόγος Ιωάννης Τραυλός).

8 Άστρυφος: Ονομαζόταν η περιοχή κοντά στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα κατά τους
Μεσαιωνικούς αιώνες .

Βούθουλας ή Μπίθουλας: Βούθουλας ονομαζόταν η περιοχή δίπλα στην Αγία Φωτεινή παρά
τον Ιλισσό ποταμό λόγω ότι το έδαφος ήταν Βυθουλό δηλαδή λασπώδες και χαμηλό.
Μπίθουλας ονομαζόταν η περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Πυργάκι: ονομαζόταν η περιοχή στις οδούς Άργους και Μοναστηρίου λόγω του Πύργου του
Τίμωνος που υπήρχε κατά τα μεσαιωνικά χρόνια .

Χαμοστέρνας: Η ονομασία Χαμοστέρνας είχε δοθεί σε τρία σημεία της Αθήνας μια εκ' των
οποίων ήταν η περιοχή ανάμεσα στο Μεταξουργείο και της Ακαδημίας Πλάτωνος.
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Ακαδημίας Πλάτωνος με τον Κεραμεικό και το Μεταξουργείο (χάρτης 4 σελ.13).

Ο ιερός χώρος της Ακαδημίας έγραψε ιστορία 100 χρόνων όπου

πέρασαν φιλόσοφοι, κυβερνήτες, πολιτικοί, ρήτορες και πολλοί απλοί

άνθρωποι που έρχονταν για διαλογισμό και συζήτηση. Η περιοχή αρχικά ήταν

φυτεμένη από 12 ελιές όπου θεωρούνταν ιερές διότι είχαν φυτευτεί από την θεά

Αθηνά και προέρχονταν από ελαιόδεντρα της Ακρόπολης. Το λάδι το έδιναν ως

έπαθλο στους νικητές των αθλητικών αγώνων. Στη συνέχεια μετά από χρόνια

εξελίχτηκε σε άλσος όπου οι νέοι Αθηναίοι έκαναν περιπάτους, γυμνάζονταν

και οι φιλόσοφοι μπορούσαν να αναπτύξουν τις θεωρίες τους στο ακροατήριο

όπου βρισκόταν εκεί.

Ο Πλάτων όταν γύρισε από την Σικελία το 387 π.Χ. ίδρυσε σε αυτόν τον

χώρο την δική του σχολή. Η Σχολή λειτούργησε για περίπου 3 αιώνες όπου

σπούδασαν και δίδαξαν σπουδαίοι φιλόσοφοι όπως: ο Εύδοξος ο Κνίδιος, ο

Πολέμων, ο Αρκεσίλαος, ο Ξενοκράτης και πολλοί άλλοι. Μέχρι το 529 μ.Χ. o

χώρος αυτός επηρέασε τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και φιλοσοφικά

θέματα της εποχής εκείνης. Με το διάταγμα του Ιουστινιανού έκλεισαν όλες οι

φιλοσοφικές σχόλες, οι φιλόσοφοι και οι μαθητές τους διώχτηκαν και τα ιερά

καταστράφηκαν από τους φανατικούς της νέας θρησκείας. Μετά την

Αναγέννηση όμως δημιουργήθηκαν πολλές ακαδημαϊκές σχολές όπως του

Πλάτωνα όπου η πρώτη ήταν στην Ευρώπη η Μεδίκειο Ακαδημία στην

Φλωρεντία.

Μετά το πέρας των αιώνων και κυρίως έπειτα από την μεταπολεμική

περίοδο χαρακτηρίζεται ως η εποχή με τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην

ανάπτυξη του αστικού χώρου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές οφείλονταν στη

συσσώρευση μέρους του πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα που είχε

ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για στέγαση η οποία επέφερε: έντονη
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υπερεκμετάλλευση και κατακερματισμό της γης, διάνοιξη δρόμων και μεγάλους

συντελεστές δόμησης. Τέλος έπειτα από την Τουρκοκρατία, το Βυζάντιο, τη

Φραγκοκρατία και με τις προσχώσεις που έγιναν στον Κηφισό είχε ως

αποτέλεσμα την δημιουργία καλλιεργήσιμων εδαφών όπου σήμερα έχουν

απαλλοτριωθεί και αντικατασταθεί από πολυώροφα κτίσματα με ιδιαίτερη

αύξηση αυτών κυρίως μετά το 1958 με την εφαρμογή του συστήματος της

αντιπαροχής.

Πηγές: 1)Μπίρης Κώστας, 1971, Αι τοπωνυμίαι της πόλεως και των περιχώρων των Αθηνών,
Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2006.
σελ. 16, 20, 24, 43, 92, 116.

2) Τραυλός Ιωάννης, 1960, Πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών, Αθήνα: Καπόν, 2005. σελ. 91,
92.

3) Πολιτεία  χώρος γνώσης και πολιτισμού,

https://politeiapolitismos.com/%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%
ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b1-
2/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1/

4) http://www.plato-academy.gr/web/guest/academy/history
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Χάρτης 4: Πηγή: Τραυλός Ιωάννης, 1960, Πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών, Αθήνα:
Καπόν, 2005.
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1.3 Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος δεν αποτελεί έναν

ενιαίο χώρο καθώς διακόπτεται από τις οδούς Μοναστηρίου και Δράκοντος.

Συγκεκριμένα διαιρείται σε τρία διαφορετικά οικόπεδα: το πρώτο οριοθετείται

από τις οδούς Τηλεφάνους- Μοναστηρίου- Κρέοντος, το δεύτερο Κρέοντος-

Δράκοντος και το τρίτο Δράκοντος- Μοναστηρίου-Αλεξανδρείας-Φάωνος

(χάρτης 5 σελ.15). Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή της Ακαδημίας

Πλάτωνος ξεκίνησαν το 1929 και το 1974 κηρύχθηκε απαλλοτριούμενη. Το

1979 η περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος κηρύσσεται ως

«Άλσος» πρασίνου με έκταση περίπου 120-150 στρεμμάτων. Στην συνέχεια με

πρόταση του δήμου την δεκαετία του 80΄ με συναίνεση των αρχαιολογικών

υπηρεσιών και του υπουργείου πολιτισμού είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία

ενός συνοικιακού πάρκου. Επίσης το 2000 με υπουργική απόφαση

μετονομάζεται από «Άλσος» σε «Αρχαιολογικό Άλσος».

Οι αρχαιολόγοι που διεξήγαγαν τις έρευνες για την εύρεση της

Ακαδημίας Πλάτωνος αλλά και που ευθύνονται για την ανακάλυψη του

αρχαιολογικού πάρκου της Ακαδημίας είναι: ο Παναγιώτης Αριστόφρονας,

Αιγύπτιος μηχανικός (έρευνα από το 1928-1939) και ο Φοίβος Σταυρόπουλος

(έρευνα από το 1955-1963) σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Εταιρεία

Αθηνών. Οι ανακαλύψεις που έγιναν από τις αρχαιολογικές έρευνες είναι:

 Η τοποθεσία της Ακαδημίας του Πλάτωνα.

 Το τμήμα αρχαίου υδραγωγείου και τα λουτρά.

 Το αρχαίο νεκροταφείο της Ακαδημίας στο οικοδομικό τετράγωνο που

είναι σήμερα η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

 Η Πρωτοελλαδική Αψιδωτή οικία του Ακάδημου(2300π.Χ.) που

αποτελείται από πρόδομο, θάλαμο και βοηθητικό χώρο.
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 Οι τάφοι γεωμετρικών κλασσικών και ρωμαϊκών χρόνων.

 Εύρεση τοποθεσίας και τμήματος του Γυμνασίου (1ος π.Χ. αιώνας – 1ος

μ.Χ. αιώνας) επί των οδών Κρατύλου και Τριπόλεως. Το οικοδόμημα

αποτελείται από μια τετραγωνική κάτοψη όπου ένας χώρος του

χρησιμοποιούταν ως Παλαίστρα.

 Τμήμα Τετραγωνικού Περιστυλίου (4ου π.Χ. αιώνα) διαστάσεων 40Χ40μ.

επί των οδών Πλάτωνος και Ευκλείδου το οποίο θεωρήθηκε ως

Παλαίστρα του Γυμνασίου.

 Διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα γεωμετρικών χρόνων.

 Διάφορες πλάκες από σχιστόλιθο είκοσι από τις οποίες έφεραν

χαραγμένες επιγραφές και εύρεση νομισμάτων και αγγείων.

Τέλος μετά από τις συνεχόμενες απαλλοτριώσεις που έγιναν από την Γ΄

Εφορεία Αρχαιοτήτων πρόεκυψε ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας

Πλάτωνος και συμφώνα με το ΦΕΚ 80/Δ/88, εντάσσεται στο πρόγραμμα

ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων.

Πηγές:1)Η εν Αθήναις αρχαιολογική εταιρεία: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=96 , 2)
Τσαμπίκος Πετράς, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, εκπαιδευτικό έργο 2013 http://synth09-
athens.blogspot.gr/2013/01/4.html

Χάρτης 5: Οριοθετήσεις πάρκου.
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2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

2.1 Απογραφή πληθυσμού

Η τελευταία απογραφή που έγινε για πληθυσμό, εκπαίδευση και ανεργία

του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος  Αθηνών κατά το έτος 2011 αναφέρει ότι: Το

4ο Δημοτικό διαμέρισμα αποτελείται από 85.629 άτομα εκ’ των οποίων 68.136

έχουν ελληνική  ιθαγένεια  και τα υπόλοιπα άτομα είναι άλλης εθνικότητας.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των κατοίκων ανά εθνικότητα είναι: 8.834 είναι από

Αλβανία, 1.592 από Ρουμανία, 1.199 από Πακιστάν, 948 από Βουλγαρία, 585

από Πολωνία, 493 από Ουκρανία, 457 από Γεωργία, 441 από Συρία, 405 από

Μολδαβία. Επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό Ρομά που ζεί στην

περιοχή.

Το σύνολο των ανδρών που ζουν στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα είναι:

41.935 και το σύνολο των γυναικών είναι: 43.694. Με βάση την ηλικία: Από 17-

30 ετών οι άνδρες είναι: 8.766 ενώ οι γυναίκες είναι: 7.732. Από 31-40 ετών οι

άνδρες είναι: 7.820 ενώ οι γυναίκες είναι 7.101. Οι κάτοικοι που είναι

παντρεμένοι ανέρχονται στους 38.765 ενώ 36.180 είναι άγαμοι. Ο αριθμός των

ζευγαριών που έχουν παιδιά είναι: 11.734. Πιο συγκεκριμένα οι μονογονεϊκές

οικογένειες είναι: 4.512 όπου 606 πατέρες ζουν με τα παιδιά τους και

αντίστοιχα 3.906 μητέρες ζουν με τα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης 133

ζευγάρια που συμβιώνουν και έχουν παιδιά.

2.1.1 Εκπαιδευτικό επίπεδο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής που έγινε το 2011

από το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών, οι κάτοικοι που έχουν τελειώσει το

γυμνάσιο ανέρχονται στους 22.127. Άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο είναι

25.070 ακόμα 1.352 κάτοικοι δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Επίσης

45.677 άτομα έχουν προσχολική εκπαίδευση και 16.990 έχουν ολοκληρώσει
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την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το μορφωτικό επίπεδο τα στοιχεία που δόθηκαν

από την ΕΛΣΤΑΤ είναι :

Γεωγραφικός
Κωδικός Περιγραφή
4501000001 Αθήναι,αι 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μόνιμο
ς

πληθυσ
μός

Διδακτο
ρικό

Μεταπτυ
χιακό

Πτυχίο
Παν/μίο

υ-
Πολ/χν
είου και
ισότιμω

ν
σχολών

Πτυχίο
ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙ
ΤΕ και
ισότιμω

ν
σχολών

Πτυχίο
ανώτερων
επαγγελμα

τικών
σχολών

Πτυχίο
μεταδευτεροβ

άθμιας
εκπαίδευσης
(ΙΕΚ, Κολέγια

κλπ.)

Απολυτήριο
Λυκείου

(Γενικού,Εκκλησι
αστικού κλπ.)

Αρ.Ατόμ
ων

Αρ.Ατόμ
ων

Αρ.Ατό
μων

Αρ.Ατό
μων Αρ.Ατόμων Αρ.Ατόμων Αρ.Ατόμων

85.629 233 1.017 8.169 3.855 685 4.662 22.127

Πτυχίο
Επαγγελ
ματικού
Λυκείου

Πτυχίο
Επαγγελματι
κών Σχολών

Απολυτή
ριο

τριτάξιου
Γυμνασίο

υ

Απολυτή
ριο

Δημοτικο
ύ

Εγκατέλει
ψε το

Δημοτικό,
αλλά

γνωρίζει
γραφή και
ανάγνωσ

η

Ολοκλήρω
σε την

προσχολικ
ή αγωγή

Δεν
γνωρίζει
γραφή

και
ανάγνωσ

η

Μη
κατατασσ

όμενοι
(άτομα

γεννηθέντ
α μετά την
1/1/2005)

Αρ.Ατόμ
ων Αρ.Ατόμων

Αρ.Ατόμ
ων

Αρ.Ατόμ
ων

Αρ.Ατόμ
ων

Αρ.Ατόμω
ν

Αρ.Ατόμ
ων

Αρ.Ατόμω
ν

2.872 1.906 10.144 16.990 2.161 4.567 1.352 4.889

Πίνακας 1: τα στοιχεία δόθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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2.2 Ανεργία

Η ανεργία είναι μια κατάσταση που επιδρά δυσμενώς στην οικονομική,
κοινωνική αλλά και στη ψυχολογική κατάσταση των ατόμων, τα οποία τείνουν
ορισμένες φορές και στην περιθωριοποίηση. Γενικά με τον όρο ανεργία
εννοούμε την έλλειψη ή την αδυναμία εξεύρεσης αμοιβόμενης εργασίας
ανάλογης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μας. Η οικονομική δυσχέρεια λόγω
της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα δεν έχει επιπτώσεις μόνο στα
φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας αλλά και σε άτομα που μέχρι πρότινος
μπορούσαν με πιο άνεση να ικανοποιήσουν της βασικές καταναλωτικές
ανάγκες τους. Μετά από πολύωρη έρευνα στην περιοχή πρόεκυψαν τα
ακόλουθα συμπεράσματα: Ο δείκτης ανεργίας στην Ακαδημία Πλάτωνος είναι
πολύ υψηλός. Οι άστεγοι της περιοχής προκειμένου να έχουν τα είδη πρώτης
ανάγκης οδηγούνται να ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων(εικόνα 8 σελ.
24). Με τα στοιχεία που δόθηκαν από το δήμο στις κοινωνικές δομές που
αναπτύσσεται το πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με την
ονομασία «Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» στην οδό
Αλικαρνασσού 49, διαπιστώθηκε πως καθημερινά σιτίζονται πενήντα άστεγοι
πολίτες(εικόνες 1,2,3). Συγκεκριμένα τους καλύπτονται βασικές ανάγκες όπως
ένδυσης- υπόδησης, σίτισης, προσωπικής υγιεινής και διανυκτέρευσης.
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Χάρτης 6: Τοποθεσία κοινωνικών υποδομών του Δήμου

Εικόνα 1: Δομές
κοινωνικής μέριμνας
του Δήμου όπου
αναπτύσσεται το
πρόγραμμα «Εθνικό
Δίκτυο Αμεσης
Κοινωνικής
Παρέμβασης» στην
οδό Αλικαρνασσού 49
Ακαδημία Πλάτωνος.
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Χάρτης 6: Τοποθεσία κοινωνικών υποδομών του Δήμου

Εικόνα 1: Δομές
κοινωνικής μέριμνας
του Δήμου όπου
αναπτύσσεται το
πρόγραμμα «Εθνικό
Δίκτυο Αμεσης
Κοινωνικής
Παρέμβασης» στην
οδό Αλικαρνασσού 49
Ακαδημία Πλάτωνος.
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Χάρτης 6: Τοποθεσία κοινωνικών υποδομών του Δήμου

Εικόνα 1: Δομές
κοινωνικής μέριμνας
του Δήμου όπου
αναπτύσσεται το
πρόγραμμα «Εθνικό
Δίκτυο Αμεσης
Κοινωνικής
Παρέμβασης» στην
οδό Αλικαρνασσού 49
Ακαδημία Πλάτωνος.



20

Εικόνα 2:
Φωτογραφία από το εσωτερικό του κτιρίου στο ισόγειο όπου βρίσκεται  η
τραπεζαρία.

Εικόνα 3:

Φωτογραφία όλου

του κτιρίου. Στο

ισόγειο βρίσκεται η

τραπεζαρία και στους

ορόφους τα

υπνωτήρια. Πηγή:

Google Earth.
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Η ανεργία έχει αυξήσει τον αριθμό των κοινωνικά περιθωριοποιημένων
ατόμων (άστεγοι, μετανάστες, άποροι κ.τ.λ.) οι οποίοι για την εξασφάλιση της
σίτισης τους οδηγούνται στο τέλος των λαϊκων αγορών ώστε να περισυλλέξουν
τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν πουληθεί από τους εμπόρους. Στην περιοχή
κατοικεί επίσης ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών Ρομά που διαμένουν σε
παλιές εγκαταλελειμμένες και μισογκρεμισμένες κατοικίες κατασκευασμένες
από ευτελή υλικά όπου η κύρια πηγή εσόδων τους είναι η εύρεση
μεταχειρισμένων ενδυμάτων και πολλών άλλων αντικειμένων με σκοπό την
πώλησή τους σε λαϊκές αγορές. Επίσης οι μετανάστες διανύουν καθημερινά
μεγάλες αποστάσεις συλλέγοντας παλιοσίδερα και διάφορα άλλα μεταλλικά ή
ξύλινα αντικείμενα μεταφέροντας τα στα εργοστάσια ανακύκλωσης όπου
βρίσκονται παραπλήσια του αρχαιολογικού πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος
προκειμένου να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους(εικόνες 4, 5, 6 και 7).
Επιπλέον στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος βρίσκουν καταφύγιο οι άστεγοι
και οι μετανάστες.

Χάρτης 7: Τοποθεσία εργοστασίων ανακύκλωσης
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:Εικόνα 4

Εικόνα 5

Στις εικόνες 4 και 5

απεικονίζονται ένας άστεγος και

ένας μετανάστης να μεταφέρουν

αντικείμενα στο εργοστάσιο

ανακύκλωσης για βιοποριστικούς

λόγους.
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Εικόνα 6: Εργοστάσιο ανακύκλωσης

Εικόνα 7: Μετανάστες μεταφέρουν διαμέσου του πάρκου αντικείμενα στα

εργοστάσια ανακύκλωσης.
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Χάρτης 8: Με κόκκινο στίγμα συμβολίζεται η τοποθεσία που έγινε η λήψη της

ανωτέρω φωτογραφίας.

Εικόνα 8: Άστεγος στη

διασταύρωση Τηλεφάνους και

Αίμωνος. Αναγκαστική εύρεση

αντικειμένων από τους κάδους

απορριμμάτων για

βιοποριστικούς λόγους.
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Εικόνα 9: Άστεγη στο πάρκο.

Εικόνα 10: Άστεγος

βρίσκει ‘‘στέγη’’ στο

πάρκο.
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2.3 Κιβωτός του Κόσμου

Η Κιβωτός του Κόσμου είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός

οργανισμός ειδικής μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού. Ιδρύθηκε το

1998 από τον εικοσιεξάχρονο ιερέα Αντώνιο Παπανικολάου στην οδό

Καλλικλέους- Ζηνοδώρου 3. Η Κιβωτός φιλοξενεί και φροντίζει

εγκαταλελειμμένα παιδιά τα οποία είναι παραμελημένα, κακοποιημένα και με

ανεπαρκή ιατρική φροντίδα. Επίσης φιλοξενεί παιδιά από μονογονεϊκές

οικογένειες, όπου ο κύριος λόγος εγκατάλειψης ή απεύθυνσης στην Κιβωτό

είναι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γονιός μην

μπορώντας να παρέχει τα αγαθά πρώτης ανάγκης στο παιδί του. Επιπλέον η

Κιβωτός διαθέτει υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν τους γονείς στην σωστή

ανατροφή των παιδιών τους ώστε να τα διαχειρίζονται με πιο υπεύθυνο τρόπο.

Η Κιβωτός προσφέρει σε αυτά τα παιδιά στέγη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία,

ρουχισμό, τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη.

Χάρτης 9: Τοποθεσία του κτιρίου της Κιβωτού του Κόσμου

Πηγή: Κιβωτός του Κόσμου http://www.kivotostoukosmou.org/el/kivotos-tou-kosmou

(ανάκτηση 15/ 4/17)
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2.4 «Νεκρά» καταστήματα

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται στην οδό Πλάτωνος

και Λένορμαν. Η εικόνα θυμίζει έρημο τοπίο καθώς τα περισσότερα έχουν

κλείσει και οι εισπράξεις όσων λειτουργούν είναι πολύ μικρές. Τα καταστήματα

που υπάρχουν σε αυτές τις οδούς είναι κυρίως: ένδυσης, υπόδησης, με

ηλεκτρικά είδη, κομμωτήρια, ανθοπωλεία, φωτογραφεία, αρτοποιεία,

καταστήματα χαλιών, ειδών υγιεινής, μάντρες ταξί, σούπερ μάρκετ,

ζαχαροπλαστεία, ψιλικατζίδικα και βιβλιοπωλεία.

Χάρτης 10: Εμπορικοί δρόμοι της περιοχής. Με κόκκινο συμβολίζουμε την οδό

Λένορμαν και με πράσινο την οδό Πλάτωνος.
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Εικόνα 11:

Κλειστό

κατάστημα

ρούχων στην οδό

Πλάτωνος 108.

Εικόνα 12: Κλειστό κατάστημα

με είδη δώρου στην οδό

Πλάτωνος 94.
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Εικόνα 13: Κλειστό κατάστημα πώλησης ηλιακών στην οδό Πλάτωνος 61.

Εικόνα 14: Κλειστό ζαχαροπλαστείο στην οδό Πλάτωνος.
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2.4.1 Παρεμπόριο

Το παρεμπόριο είναι ένα κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο το οποίο

λειτουργεί χρόνια μέσα στους κόλπους του συστήματος. Δεδομένου ότι δεν

καταβάλλονται φόροι και ενοίκια υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός με τις υγιείς

μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγώντας πολλές από αυτές να κλείνουν.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καταστήματα δεν οφείλονται

μόνο στη δυσχερή οικονομική κατάσταση των κατοίκων αλλά και στο

παρεμπόριο. Το παρεμπόριο είναι ένα συχνό φαινόμενο στη περιοχή κυρίως

στα πανηγύρια και σε διάφορα στενά γύρω από την λαϊκή αγορά που γίνεται

κάθε Τετάρτη. Ο συνήθης τρόπος πώλησης των προϊόντων γίνεται πάνω σε

αυτοσχέδιους πάγκους ή πάνω σε απλωμένα υφάσματα. Τα προϊόντα τα οποία

πωλούνται είναι αμφιβόλου ποιότητας και επικίνδυνα για την υγεία και την

ασφάλεια του καταναλωτή λόγω των πρώτων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί

για την παρασκευή τους.

Τα προϊόντα είναι :

• είδη ένδυσης - υπόδησης

• οικιακά σκεύη

• εργαλεία

• ρολόγια

• φο μπιζού

• τσάντες

• γυαλιά ηλίου-οράσεως

• λουλούδια

• παιχνίδια

• καλλυντικά
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Εικόνα 15: Παρεμπόριο επί της οδού Άργους 101.

Χάρτης 11: Εύρεση στο χάρτη την τοποθεσία που πραγματοποιείται το

παρεμπόριο.
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2.4.2 Αντιμετώπιση ανεργίας και παραεμπορίου

Στην περιοχή παρά τις βιομηχανίες - βιοτεχνίες και τα εναπομείναντα
καταστήματα που υπάρχουν ο δείκτης ανεργίας παραμένει υψηλός. Τα
περισσότερα καταστήματα που λειτουργούν είναι κυρίως οικογενειακές
επιχειρήσεις και στις βιοτεχνίες ο αριθμός ατόμων που απασχολούνται είναι
μικρός όπου είναι κυρίως άτομα ξένης υπηκοότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δόθηκαν από το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών για την δημοτική αυτή
κοινότητα: 43.972 κάτοικοι είναι οικονομικά ανενεργοί και αντίστοιχα ενεργοί
είναι 41.657. Οι απασχολούμενοι ανέρχονται στους 32.785 και οι άνεργοι
στους 8.872. Με βάση τον υπολογισμό που κάναμε η ανεργία είναι: (άνεργοι
8.872 / εργατικό δυναμικό 41.657)*100%= 21,3%

Ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι οι ακόλουθες:

 Ανάδειξη της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου μέσω εκδηλώσεων και

συνεδρίων

 Πρόσληψη φυλάκων στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος

 Κίνητρα από το κράτος για επενδύσεις στην περιοχή

 Έργα κοινής ωφέλειας

 Μέτρα για την επαγγελματική κατάρτιση και επανεκπαίδευση των

ανέργων

 Ενίσχυση των προληπτικών και κατασταλτικών μηχανισμών για τήρηση

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την καταπολέμηση της

αδήλωτης εργασίας.

Ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου είναι οι εξής:

 Εντατικός έλεγχος από την αστυνομία και από το Σώμα Δίωξης

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε επιχειρήσεις που μπορεί να
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λειτουργούν χωρίς άδεια και που ενδέχεται να εμπλέκονται σε διακίνηση

λαθραίων προϊόντων για μεταπώληση.

 Μείωση της φορολογίας σε επιχειρήσεις χαμηλού κέρδους

 Κίνητρα για τους νέους επιχειρηματίες και δημιουργία αισθήματος

εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογούμενου με παράλληλη

βοήθεια στη καθοδήγηση της επιχείρησης.

 Οργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση των καταναλωτών και των

εμπόρων για τις αρνητικές επιπτώσεις του παρεμπορίου με σκοπό την

απόκτηση αγοραστικής συνείδησης έτσι ώστε να αποφεύγονται τα

προϊόντα του παρεμπορίου τα οποία μπορούν να αποβούν μοιραία για

την υγεία των καταναλωτών, όπως είναι η αγορά τσιγάρων από

πλανόδιους.
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2.5 Εγκληματικότητα

Η εγκληματικότητα στην περιοχή είναι αρκετά υψηλή με τα μεγαλύτερα

ποσοστά να εμφανίζονται στις κλοπές τροχοφόρων και στις κλοπές -

διαρρήξεις όπου αφορούν κυρίως κλοπές στο δρόμο. Αναλυτικά τα ποσοστά

εγκληματικότητας για την χρονική περίοδο 2013 - 2017 αναφέρονται στους

παρακάτω στατιστικούς πίνακες.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 2013 2014 2015

ΤΕ
Λ

ΑΠΟ
Π

ΕΞΙΧ ΤΕ
Λ

ΑΠΟ
Π

ΕΞΙΧ ΤΕ
Λ

ΑΠΟ
Π

ΕΞΙΧ

Α
Ν

Θ
ΡΩ

Π
Ο

Κ
ΤΟ

Ν
ΙΕ

Σ

Με αιτία Ληστεία

Με αιτία Οικ..Διαφορές 1 1

Με αιτία Κτηματικές
Διαφορές
Με αιτία Προσωπικές
Διαφορές

1 1

Με αιτία Ερωτικούς
Λόγους

1 1

Με αιτία Αποτροπή
Σύλληψης
Για αιτία Άγνωστη-
άλλη
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ

2 2 1 1

ΛΗ
ΣΤ

ΕΙ
ΕΣ

Τράπεζες

Δ.Ο.Υ.

Χρηματαποστολές

Ταξί 2 1

Ταχ.Ταμ/ρια

Ταχ.Διανομείς

Πρατ.Υγρών
Καυσίμων

2

Σούπερ Μάρκετ 1



35

Κινητά τηλέφωνα
Μικροποσά,μικροαντικ
είμενα.

32 1 10 30 1 12 32 6

Αρπαγές Τσαντών 5 2 1

σε ΕΛ.ΤΑ.

σε Πρακτορεία
Ο.Π.Α.Π.
σε περίπτερα 1 1 2

σε Μίνι μάρκετ-
καταστήματα ψιλικών

2 1

εντός καταστημάτων 9 1 2 11 2 5 1 5

εντός οικιών 14 1 3 17 1 4 15 2 4

Λοιπές Ληστείες 1 1 5 2

ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΣΤΕΙΩΝ 65 3 17 66 6 22 59 6 15

Κ
ΛΟ

Π
ΕΣ

-Δ
ΙΑ

ΡΡ
Η

ΞΕ
ΙΣ

Οικιών 14
8

5 9 12
5

13 14 16
3

23 18

Καταστημάτων 12
6

12 25 80 9 25 11
8

11 41

Ιερών Ναών 2 1 2 2 2

ΙΧΕ Αυτ/των 12
1

22 16 13
8

32 14 16
0

17 11

Κλοπή αντικ/νων σε
συγκ/κά μέσα

24 31 2 60 1

Μικροκλοπές σε
δημ.χώρο-δρόμο-
κινητά τ/φ

69 4 78 6 11
4

1 4

Αρπαγές Τσαντών 10 13 17

Ο.Σ.Ε. (κλοπές
υλικών)
Λοιπές Κλοπές 44 3 15 36 4 41 3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ-
ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ

54
4

43 71 63
5

66 111 67
3

52 78

ΑΠΑΤΕΣ 28 2 10 24 1 9 49 8

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ 1
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ΒΙΑΣΜΟΙ 2 2 1 2 1

ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 2 1 2 1 2 2

Ν. περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 15 14 42 42 19 19

Ν.  περί  ΟΠΛΩΝ 12 10 11 6 14 14

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 7 6 8 7 9 7

ΠΝΕΥΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 4 4

ΣΕΞ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
(άρθρα 348-351 Π.Κ.)

33 33 10 10

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ

ΚΥΚΛΟΦ.ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕ
ΝΩΝ

11
6

47 95 71 12
3

32

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 22 22 9 9 8 8

ΖΩΟΚΛΟΠΗ

ΕΠΑΙΤΕΙΑ

ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Π.Κ. 28 25 78 61 53 46

Κ
ΛΟ

Π
ΕΣ

 Τ
ΡΟ

ΧΟ
Φ

Ο
ΡΩ

Ν

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕ
Λ

ΑΠΟ
Π

ΑΝΕ
ΥΡ

ΤΕ
Λ

ΑΠΟ
Π

ΑΝΕ
ΥΡ

ΤΕ
Λ

ΑΠΟ
Π

ΑΝΕ
ΥΡ

ΙΧΕ Αυτ/των 93 1 32 12
2

1 37 10
8

4 33

ΙΧ Φορτηγών-
Λεωφορείων

38 21 56 27 67 2 57

Δικύκλων
Μοτοσυκλετών

15
7

54 11
3

1 39 12
3

35

Δικύκλων
Μοτοποδηλάτων

22 8 22 6 20 4

Λοιπών Οχημάτων 14 4 17 4 20 1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

32
4

1 119 33
0

2 113 33
8

6 130
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ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 2016 2017 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ

Α
Ν

Θ
ΡΩ

Π
Ο

Κ
ΤΟ

Ν
ΙΕ

Σ

Με αιτία Ληστεία 0 0 0 0 0 0
Με αιτία Οικ..Διαφορές 0 0 0 0 0 0

Με αιτία Κτηματικές
Διαφορές

0 0 0 0 0 0

Με αιτία Προσωπικές
Διαφορές

0 0 0 0 0 0

Με αιτία Ερωτικούς Λόγους 0 0 0 0 0 0

Με αιτία Αποτροπή
Σύλληψης

0 0 0 0 0 0

Για αιτία Άγνωστη-άλλη 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ 0 0 0 0 0 0

ΛΗ
ΣΤ

ΕΙ
ΕΣ

Τράπεζες 0 0 0 0 0 0
Δ.Ο.Υ. 0 0 0 0 0 0
Χρηματαποστολές 0 0 0 0 0 0
Ταξί 1 0 0 0 0 0
Ταχ.Ταμ/ρια 0 0 0 0 0 0
Ταχ.Διανομείς 0 0 0 0 0 0
Πρατ.Υγρών Καυσίμων 1 0 0 0 0 0

Σούπερ Μάρκετ 0 0 0 3 0 1
Κινητά τηλέφωνα
Μικροποσά,μικροαντικείμενα.

29 3 13 9 0 0

Αρπαγές Τσαντών 10 2 0 3 0 0
σε ΕΛ.ΤΑ. 0 0 0 0 0 0
σε Πρακτορεία Ο.Π.Α.Π. 0 0 0 2 0 0

σε περίπτερα 0 0 0 0 0 0
σε Μίνι μάρκετ-καταστήματα
ψιλικών

1 0 0 1 0 0

εντός καταστημάτων 0 0 3 1 0 1
εντός οικιών 5 1 0 4 1 0
Λοιπές Ληστείες 13 1 4 6 1 2
ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΣΤΕΙΩΝ 60 7 20 29 2 4

Κ
ΛΟ

Π
ΕΣ

-
Δ

ΙΑ
ΡΡ

Η
ΞΕ

ΙΣ

Οικιών 165 1 0 84 11 8
Καταστημάτων 82 7 0 31 4 13
Ιερών Ναών 2 0 0 0 0 0
ΙΧΕ Αυτ/των 189 3 0 139 10 14
Κλοπή αντικ/νων σε συγκ/κά
μέσα

73 0 0 50 0 3
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Μικροκλοπές σε δημ.χώρο-
δρόμο-κινητά τ/φ

198 0 0 90 0 4

Αρπαγές Τσαντών 55 0 0 4 0 0
Ο.Σ.Ε. (κλοπές υλικών) 0 0 0 1 0 1

Λοιπές Κλοπές 54 2 0 34 0 3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ-
ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ

938 27 40 433 25 46

ΑΠΑΤΕΣ 33 0 0 19 1 4
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ 0 0 0 0 0 0
ΒΙΑΣΜΟΙ 0 0 0 1 0 0
ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 0 0 0 1 0 1
Ν. περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 20 1 0 3 0 3
Ν.  περί  ΟΠΛΩΝ 15 2 0 2 0 2
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 10 7 0 0 0 0
ΠΝΕΥΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 0 0 0 0 0 0
ΣΕΞ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ (άρθρα 348-
351 Π.Κ.)

15 7 0 1 0 1

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ 0 0 0 0 0 0
ΚΥΚΛΟΦ.ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 112 1 0 75 0 36
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 4 1 0 3 0 3
ΖΩΟΚΛΟΠΗ 0 0 0 1 0 0
ΕΠΑΙΤΕΙΑ 0 0 0 0 0 0
ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Π.Κ. 73 4 0 15 1 10

Κ
ΛΟ

Π
ΕΣ

 Τ
ΡΟ

ΧΟ
Φ

Ο
ΡΩ

Ν

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΑΝΕΥΡ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΑΝΕΥΡ
ΙΧΕ Αυτ/των 97 1 35 56 2 26
ΙΧ Φορτηγών-Λεωφορείων 27 0 21 21 1 11

Δικύκλων Μοτοσυκλετών 134 0 54 72 1 17

Δικύκλων Μοτοποδηλάτων 27 1 10 6 0 0

Λοιπών Οχημάτων 26 0 1 10 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

311 2 121 165 4 54

Πίνακας 2: Πηγή: 15ο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού
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3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.1 Χρήσεις γης και συντελεστές δόμησης

Η Ακαδημία Πλάτωνος ανήκει στις περιοχές που υπάρχει ποικιλία
οικοδομημάτων, όπου οι σχέσεις των κατοίκων με το αστικό περιβάλλον
βρίσκονται σε μια συνεχή εναλλαγή. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα
κεφάλαια οι χρήσεις γης ποικίλουν και είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Όπου
υπάρχουν χρήσεις γενικής κατοικίας, γραφεία-επιχειρήσεις μαζί με βιομηχανίες
- βιοτεχνίες σε συνδυασμό με το αρχαιολογικό πάρκο και τους δρόμους ταχείας
κυκλοφορίας δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα και ένα
κλίμα ζωτικότητας και ικανοποίησης λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης των
κατοίκων και των περαστικών. Το σύστημα ρυμοτομίας που είναι οργανωμένη
η περιοχή είναι το Ιπποδάμειο σύστημα9 όπου αποτελείται από διάφορες άλλες
άναρχες εκτάσεις (βιομηχανική περιοχή(ΒΙΟΠΑ) και αρχαιολογικός χώρος) και
ανάλογα με τις διάφορες χρήσεις γης στον αστικό ιστό έχουμε τους ακόλουθους
επικρατέστερους συντελεστές δόμησης (Σ.Δ.) οι οποίοι είναι:

 Σ.Δ. 3 στην περιοχή γενικής κατοικίας όπου περιλαμβάνονται οι οδοί:
Αλεξανδρείας, Πλάτωνος , Δημοσθένους και Αγίου Γεωργίου.

 Σ.Δ. 1,6 με μέγιστο ύψος 12 μετρά σύμφωνα με το ΦΕΚ -165ΑΑΠ/12 που το
ρα τα οικοδομικά τετράγωνα κοντά στο αρχαιολογικό πάρκο.

 Σ.Δ. 2,1 με μέγιστο ύψος τα 15 μέτρα σύμφωνα με το ΦΕΚ-165ΑΑΠ/13 που
αφορά τις οδούς: Αίμωνος, Αντιγόνης, Ηρούς, Ιφιγενείας, Καλλικλέους,
Ζηνοδώρου και Δήμητρας.

 Σ.Δ. 2,4 σύμφωνα με το ΦΕΚ -629Δ/78 στην περιοχή ΒΙΟΠΑ.

Πηγή: Πολεοδομία Αθηνών

9 Το Ιπποδάμειο σύστημα εφευρέθηκε από τον  αρχιτέκτονα, πολεοδόμο και φυσικό Μιλήσιο.
Βασίζεται στην χάραξη δρόμων οι οποίοι τέμνονται κάθετα μεταξύ τους και δημιουργούν
τετράγωνα οικόπεδα(οικοδομικά τετράγωνα) σε μορφή κανάβου για τον καλύτερο φωτισμό
καθώς και στην απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B1%CE%BC
%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
%CF%82



40

Χάρτης 12: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠΣ)

Πηγή: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
http://www.organismosathinas.gr/Default.aspx?id=78
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Πηγή: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
http://www.organismosathinas.gr/Default.aspx?id=78



42

3.1.1 Ασυμβατότητα χρήσεων γης

Σχεδόν όλη η πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής αποτελείται από μια

ασυμβατότητα χρήσεων γης όπου πολλές φορές είναι αναπόσπαστο κομμάτι

από τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό, όπως η περιοχή με το λαχανόκηπο. Ο

λαχανόκηπος αποτελεί μια μικρή έκταση πρασίνου καθώς τα οφέλη της

ύπαρξης του και όχι της τσιμεντοποίησης του είναι πολλά, όπως στη βελτίωση

της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Αναλυτικά τα οφέλη είναι:

 Μείωση της θερμοκρασίας

 Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων απορρόφηση των όμβριων

υδάτων

 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 Δυνατότητα διέλευσης αέρα ανάμεσα στα κτίρια

Εντονότερη εμφάνιση ανάμιξης χρήσεων γης εντοπίζεται στα παρακάτω

οικοδομικά τετράγωνα:

 Επί των οδών Ηρούς και Ζηνοδώρου όπου υπάρχει λαχανόκηπος δίπλα

σε κατοικημένη περιοχή.

 Επί της οδού Δράκοντος τα σχολεία που υπάρχουν εκεί και ο

αρχαιολογικός χώρος βρίσκονται δίπλα σε βιοτεχνίες.

 Σε διάφορα σημεία της περιοχής εντοπίστηκαν μεγάλοι πυλώνες της

Δ.Ε.Η που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένη περιοχή

 Επί της Λεωφόρου Αθηνών υπάρχουν κεραίες τηλεπικοινωνιών κοντά σε

κατοικημένη περιοχή.
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Εικόνα 16: Λαχανόκηπος μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Χάρτης 13: Περιοχή λαχανόκηπου φωτογραφία από το Google Earth και με ιδία

επεξεργασία. Με κίτρινο χρώμα φαίνεται η έκταση που καταλαμβάνει ο

λαχανόκηπος και με μπλε ο δρόμος που συνορεύει που είναι η οδός Λένορμαν.
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Χάρτης 14: Χάρτης από το Google με ιδία επεξεργασία. Στον χάρτη με κόκκινη

γραμμή έχουμε συμβολίσει την οδό Δράκοντος όπου υπάρχει Γυμνάσιο, Λύκειο

και ένα πρόσφατα κατασκευασμένο Μουσικό σχολείο και βρίσκονται ακριβώς

δίπλα στις βιοτεχνίες όπου από τα εργοστάσια ανακύκλωσης αναδύονται

αναθυμιάσεις που καταλήγουν στα σχολεία.

Εικόνα 17: Πυλώνες της

Δ.Ε.Η απέναντι από

πολυκατοικίες και δίπλα

από το αρχαιολογικό

πάρκο της περιοχής.

Παρόμοιοι πυλώνες έχουν

εντοπιστεί και σε άλλο

σημείο της περιοχής κοντά

στην εκκλησία του Αγίου

Τρύφωνα.
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Εικόνα 18: Κεραίες τηλεφωνικής επικοινωνίας κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Χάρτης 15: Τοποθεσία κεραιών τηλεφωνικής επικοινωνίας.
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3.2 Χρήσεις κτιρίων ανά λειτουργία

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ για το 4ο Δημοτικό
Διαμέρισμα Αθηνών για τη χρήση των κτιρίων:

Γεωγραφικός Κωδικός Περιγραφή
4501000001 Αθήναι,αι 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μικτή  Χρήση (με βάση την κύρια χρήση)

Κατοικία Εκκλησία -
Μοναστήρι Ξενοδοχείο

Εργοστάσιο
-

εργαστήριο

Σχολικό
κτίριο Κατάστημα

- γραφείο

Σταθμός
αυτοκινήτων
(πάρκινγκ)

Άλλή
χρήση

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

1.765 1 1 11 7 49 2 21

Πίνακας 3:ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Σύνο
λο

κτιρί
ων

Αποκλειστική Χρήση

Κατοι
κία

Εκκλησ
ία -

Μονασ
τήρι

Ξενοδο
χείο

Εργοστ
άσιο -

εργαστή
ριο

Σχολι
κό

κτίριο

Κατάστ
ημα -

γραφείο

Σταθμός
αυτοκινή

των
(πάρκινγ

κ)

Νοσοκο
μείο -

κλινική
κλπ

Άλλή
χρήσ

η

Αριθμ
ός
Κτιρί
ων

Αριθμό
ς
Κτιρίων

Αριθμό
ς
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμ
ός
Κτιρί
ων

Αριθμό
ς
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμ
ός
Κτιρί
ων

8.306 5.451 13 1 71 64 619 18 8 204
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3.3 Κάλυψη δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

Απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2011. Κανονικές κατοικίες κατά είδος
ύδρευσης:

Κανονικές
κατοικίες

Με
Δημόσιο
δίκτυο
μέσα
στην

κατοικία

Με
Δημόσιο
δίκτυο
εκτός

κατοικίας

Μη
διαθέσιμο

δίκτυο

Γεωγραφικός
κωδικός Περιγραφή

Αριθμός
Κατοικιών

Αριθμός
Κατοικιών

Αριθμός
Κατοικιών

4501000001 Αθήναι,αι 4ο
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ

48.127 48.025 42 60

Πίνακας 4:ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Απογραφή κτιρίων  2011. Κτίρια με σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο:

Σύνολο
κτιρίων

Σύνδεση σε αποχετευτικό
δίκτυο

Ναι 'Οχι Δε
δηλώθηκε

Γεωγραφικός
Κωδικός Περιγραφή

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

Αριθμός
Κτιρίων

4501000001 Αθήναι,αι 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΘΗΝΩΝ

8.306 7.813 143 350

Πίνακας 5:ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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3.4 Εγκαταλελειμμένα κτίρια και οικόπεδα

Στην περιοχή υπάρχουν παρά πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια που

δημιουργούν την αίσθηση μιας διαφορετικής εποχής ανάμεσα στις ψηλές

πολυκατοικίες. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους

είναι: πέτρα ή πλίθρα (υλικό ανακατεμένο με λάσπη και άχυρα), ακόμα

υπάρχουν και διάφορα άλλα αρχιτεκτονικού τύπου υλικά όπως το μπαγλαντί10.

Στα εγκαταλελειμμένα κτίρια δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση για την διατήρηση

τους και έχουν αφεθεί στην φθορά του χρόνου. Τα κτίσματα αυτά είναι

επικίνδυνα για να διαβεί κάποιος δίπλα ή και κάτω από τους προβόλους τους.

Οι χώροι των εγκαταλελειμμένων κτιρίων μέσα και περιμετρικά γύρω από αυτά

αποτελούν ένα απέραντο σκουπιδότοπο και ιδανικό μέρος για άτομα με

παραβατική συμπεριφορά. Τα αναξιοποίητα οικόπεδα11 που πρόεκυψαν από

κατεδαφίσεις παλαιότερων χρόνων έχουν παρόμοια κατάληξη με τα

εγκαταλελειμμένα σπίτια.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η εγκατάλειψη μέρους του κτιριακού

αποθέματος και των υπόλοιπων ανεκμετάλλευτων οικοπέδων έχουν ως

αποτέλεσμα την μετατροπή τους σε εστίες μόλυνσης που προσβάλλουν την

δημόσια υγεία και την αισθητική της περιοχής.

10 Μπαγλαντί: ξύλινο δομικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιούνταν συνήθως στα ταβάνια και
σε διαχωριστικούς τοίχους. Επίσης τοποθετούνταν εξωτερικά προσφέροντας καλή μόνωση.

11 Τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα πολλές φορές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν διότι δεν
υπάρχει η δυνατότητα εξάντλησης του συντελεστή δόμησης.
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Εικόνα 19: Εγκαταλελειμμένο κτίσμα με φθαρμένους τοίχους και ετοιμόρροπους

προβόλους στις οδούς Τηλεφάνους 31 και Αίμωνος.

Χάρτης:   16

Εικόνα 20: Μια

μονοκατοικία και ένα

ολόκληρο διώροφο

κτίριο εγκαταλειμμένα

στην οδό Βασιλικών.
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Εικόνα 21: Εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Πλάτωνος 156. Εμφανή τα

προβλήματα ρύπανσης λόγω εγκατάλειψης.

Χάρτης:17

Εικόνα 22:

Εγκαταλελειμμένο

κτίριο στην οδό

Πλάτωνος 154

όπου η αυλή έχει

μετατραπεί σε

χωματερή.
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Εικόνα 23: Εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην οδό Μοναστηρίου 96.

χάρτης 18

Εικόνα 24:
Εγκαταλελειμμένο κτίριο
στην οδό Μοναστηρίου 80.
Γκράφιτι στους τοίχους και
ξύλα τοποθετημένα στην
είσοδο και στα παράθυρα
που υποβαθμίζουν την
αισθητική της περιοχής.
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Εικόνα 25: Επικίνδυνη κεραία στην οροφή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό

Μοναστηρίου 110.

Εικόνα 26: Όψη όλου του κτιρίου στην οδό Μοναστηρίου 110.
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Εικόνα 27: Εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Επιδαύρου 88.

Εικόνα 28: Πρόβολος κτιρίου της προηγούμενης φωτογραφίας όπου διακρίνεται η

διάβρωση που έχει υποστεί ο πρόβολος.
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Εικόνα 29:

Εγκαταλελειμμένο

οικόπεδο στην οδό

Μοναστηρίου 92 που έχει

μετατραπεί σε αυθαίρετο

χώρο στάθμευσης.

Εικόνα 30: Οπτική

οικοπέδου από τα

δεξιά(τοποθεσία

αυθαίρετου χώρου

στάθμευσης εντός

κατοικημένης

περιοχής).
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Χάρτης 19

Εικόνα 32: Σε μια πιο κοντινή

φωτογραφία στο ίδιο οικόπεδο της

προηγούμενης φωτογραφίας

βλέπουμε τις σωληνώσεις, την

υδρορροή και τα τοιχεία που δεν

έχουν ακόμα αφαιρεθεί και

κατεδαφιστεί.

Εικόνα 31:

Εγκαταλελειμμένο

οικόπεδο στην οδό

Αίμωνος 24. Εμφανής η

έλλειψη συντήρησης του

υπάρχοντος πεζοδρομίου.
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Εικόνα 33: Οικόπεδο επί των οδών Αίμωνος 17 και Αμπλιανής 32.

Χάρτης 20

Εικόνα 34: Στο ίδιο το

οικόπεδο στην οδό

Αίμωνος 17 και Αμπλιανής

32 γίνεται εμφανές το

πρόβλημα των

απορριμμάτων.
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Χάρτης 21

Εικόνα 35:

Εγκαταλελειμμένο

οικόπεδο στη

διασταύρωση

Αλεξανδρείας 48 και

Αλαμάνας 98.

Εικόνα 36: Στο ίδιο οικόπεδο της

ανωτέρω φωτογραφίας διακρίνουμε

πως παρότι υπάρχει περιμετρικά

περίφραξη εξακολουθεί να αποτελεί

εστία μόλυνσης.
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Εικόνα 37: Εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην οδό Αλαμάνας 73 το οποίο είναι

γεμάτο από σκουπίδια.

Εικόνα 38: Οικόπεδο στην

Αλαμάνας 73 το οποίο

αποτελεί εστία μόλυνσης και

βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε

φούρνο.
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Πρόταση:

 Τα οικόπεδα με εγκαταλελειμμένα κτίσματα να δίνονται για αντιπαροχή

από τους ιδιοκτήτες.

 Με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών να αξιοποιεί ο Δήμος τα

εγκαταλελειμμένα κτίρια και οικόπεδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Η δημιουργία επιτροπής στο Δήμο για την ανάληψη τέτοιων θεμάτων.

 Αν κάποιο από αυτά τα κτίρια κρίνεται ότι πληροί τους κανόνες

στατικότητας να παραχωρείται σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες.
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3.5 ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

3.5.1 Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Το 1885 εμφανίζονται οι πρώτες καπνοβιομηχανίες στην Ελλάδα στις

οποίες εργάζονταν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οι αυξανόμενες ανάγκες της

εποχής καθώς και η πυρκαγιά που υπέστη το πρώτο καπνεργοστάσιο επί της

οδού Αριστοτέλους είχε ως αποτέλεσμα το 1928 να αρχίσουν οι πρώτες

διαδικασίες για την ανέγερση ενός καπνεργοστασίου στο οικοδομικό τετράγωνο

μεταξύ των οδών Λένορμαν, Αμφιαράου, Λεάνδρου και Κρέοντος. Η ανάληψη

για την κατασκευή του εργοστασίου έγινε από τους πολιτικούς μηχανικούς

Παύλο Αθανασίου και Αντώνη Λιγδόπουλο με εργολάβο τον Νικόλαο Γαβαλά.

Το κτίριο του καπνεργοστασίου είναι ένα ογκώδες διώροφο κτίριο τετραγωνικής

κάτοψης με ημιυπόγειο και στεγασμένο δώμα συνολικής έκτασης 7338 τ.μ. με

συνολικό εμβαδόν 18500 τ.μ.. Το αίθριο είναι περιμετρικά  στεγασμένο από ένα

γυάλινο στέγαστρο μεταλλικού σκελετού κατασκευασμένο από την ελληνική

εταιρία ΒΙΟ. Επί γερμανικής κατοχής η βιομηχανία σύμφωνα με μαρτυρίες

χρησιμοποιήθηκε για φυλακές αλλά και ως γερμανική εταιρία μεταγωγών. Το

1946 το οικοδόμημα χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικές φυλακές και

προσφυγικές κατοικίες. Τα κτίριο όπου είχαν εγκατασταθεί οι βιομηχανίες

παραχωρήθηκαν σταδιακά από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου στη

Βουλή όπου το 2000 ξεκίνησε την ανακαίνιση των όψεων και την ενίσχυση του

φέροντος οργανισμού. Σήμερα στεγάζει την βιβλιοθήκη της Βουλής των

Ελλήνων.

Μαρία Δανιήλ, αρχιτέκτονας, ΜSc Ε.Μ.Π. Προστασία Μνημείων
https://www.monumenta.org/article.php?IssueID=5&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=421
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Χάρτης 22: Τοποθεσία κτιρίου πρώην καπνοβιομηχανίας (συμβολισμός με
κόκκινο στίγμα).
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Εικόνα 39: Όψη κτιρίου επί της οδού Λένορμαν (τα δυο πλαϊνά τμήματα του
κτιρίου απόχρωσης κίτρινου εξέχουν σε σχέση με το μέσο τμήμα χρώματος
κεραμιδί).

Εικόνα 40: Αεροφωτογραφία κτιρίου. Πηγή: google
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3.5.2 Βιομηχανία  ΛΑΝΑΡΑ – ΚΥΡΤΣΗ

Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας Λαναρά-Κύρτση είχε ξεκινήσει μέσα
στο 19ο αιώνα στη Νάουσα. Στη συνέχεια το 1932 λόγω της υψηλής
φορολόγησης που θεσπίστηκε για τις κλωστοϋφαντουργίες στη Νάουσα
αναγκάζουν την μετεγκατάσταση αυτών στη Αθήνα δίπλα από την σημερινή
γκρεμισμένη «Κλωστοβιομηχανία Μουζάκη» στον Κηφισό.

Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της βιομηχανίας έχει επιρροές μοντερνισμού
όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι η οδοντωτή κεραμοσκεπή για τον καλύτερο
φωτισμό του κτιρίου. Συγκεκριμένα το συγκρότημα περιλαμβάνει δυο μεγάλα
βιομηχανικά οδοντωτά κτίρια τα οποία χωρίζονται από ένα ιδιωτικό δρόμο στον
οποίο υπάρχουν πολυώροφα κτίρια γραφεία, μια μονάδα ηλεκτρικού σταθμού,
βοηθητικά κτίσματα και μια τεράστια καμινάδα. Από την μεριά του Κηφισού
μπορεί να δει κανείς το τριώροφο κτίριο γραφείων και ακριβώς στην πίσω
πλευρά υπάρχει  τετραώροφο κτίσμα με κυκλικούς προβόλους. Η είσοδος της
βιομηχανίας περιλαμβάνει γείσο και μια καμινάδα στην οροφή. Σήμερα αυτή η
βιομηχανία έχει κυρηχθεί διατηρητέα, με την απόφαση 48264/21.8.2013
Αναπληρωτή Υπουργού περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
Παρόλο τις συνεχείς υποβαθμίσεις του κτιρίου αλλά και της γύρω περιοχής
συνεχίζει να φανερώνει την αρχιτεκτονική, τεχνολογική, ιστορική, κοινωνική
αξία αλλά και την τότε αναπτυσσόμενη Ελληνική οικονομία που άκμαζε τον 20ο

αιώνα.

Πηγές:1) Η ιστορία της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, Ημερήσια 27/4/2011,

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=110945246 (ανάκτηση
18/4/17)

2)Επιτροπή Κατοίκων Κολωνού-Ακαδημίας Πλάτωνα-Σεπόλια, Γκρεμίζουν την βιομηχανική

και αρχιτεκτονική ιστορία της Ελλάδας, 4/21/2011, http://akadimia-

platonos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_21.html (ανάκτηση 15/4/17)
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Χάρτης 23: Τοποθεσία στο χάρτη διατηρητέου κτιρίου Λαναρά-Κύρτση
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Εικόνα 41: Καμπυλωτή όψη γραφείων του εργοστασίου από την πλευρά της
Λεωφόρου Κηφισού.

Εικόνα 42: Κτίριο εσωτερικά του χώρου πλησίον του εσωτερικού ιδιωτικού δρόμου
με ημικυκλικά παράθυρα.
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Εικόνα 43: Είσοδος εργοστασίου Λαναρά-Κύρτση.

Εικόνα 44: Τοξοειδή μπαλκόνια από το κτίριο γραφείων τα oποία δεν είναι εμφανή
από την πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού.



67

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες της συνοικίας Ακαδημίας Πλάτωνος
καταλαμβάνουν 395 στρέμματα όπου εκτείνονται από το τέλος του
αρχαιολογικού πάρκου της περιοχής μέχρι τις Λεωφόρους Κηφισού και
Αθηνών. Στα συγκεκριμένα οικόπεδα όπου βρίσκονται οι βιομηχανίες η
περιοχή χαρακτηρίζεται ως βιοτεχνική περιοχή (ΒΙΟΠΑ) της οποίας η ονομασία
δόθηκε το 1985. Οι αγροτικές καλλιέργειες, τα αμπέλια και οι λαχανόκηποι κατά
τον 20ο αιώνα αντικαταστάθηκαν από βιομηχανίες-βιοτεχνίες που
λειτουργούσαν ως βιοτεχνίες υφασμάτων, βυρσοδεψία και καμίνια. Η
τοποθέτηση εγκαταστάσεων από βιομηχανίες-βιοτεχνίες φαίνεται σε χάρτη
Αθηνών που χρονολογείται μεταξύ του 1915-1920. Διασχίζοντας σήμερα το
βιοτεχνικό πάρκο οι λειτουργίες των βιοτεχνιών που συναντά κανείς είναι:

 συνεργεία αυτοκινήτων
 βουλκανιζατέρ
 εργοστάσια ανακύκλωσης
 εργοστάσιο ζυμαρικών MISKO
 μηχανουργεία
 ανταλλακτικά αυτοκινήτων και πούλμαν
 πρατήρια καυσίμων
 πλυντήρια για πούλμαν
 parking
 μάντρες οικοδομικών υλικών.

Βιομηχανική περιοχή(ΒΙΟΠΑ) Βιομηχανική περιοχή ονομάζεται η περιοχή
στην οποία μπορεί να γίνει εγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και
επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης μετά από πολεοδόμηση και
οργάνωση της περιοχής σύμφωνα με τον νόμο Ν2545/97.

Πηγή: Τσαμπίκος Πετράς, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, εκπαιδευτικό έργο 2013
http://synth09-athens.blogspot.gr/2013/01/4.html (ανάκτηση 15/4/17)
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Χάρτης 24: Όρια βιομηχανικής περιοχής(ΒΙΟΠΑ)
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Χάρτης 25: Τοποθεσία οδών που αναπτύσσεται η μεγαλύτερη βιοτεχνική
δραστηριότητα. Με κόκκινο βέλος συμβολίζεται η οδός Ιφιγενείας και με πράσινο η
οδός Τριδήμα.

Εικόνα 45: Φανοποιείο αυτοκινήτων στην οδό Τριδήμα.
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Εικόνα 46: Βιοτεχνία με σωληνώσεις στην οδό Ιφιγενείας.

Εικόνα 47: Βενζινάδικο στην οδό Ιφιγενείας.
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Εικόνα 48:Εργοστάσιο Misko στις οδούς Ακράγαντος 6 και Παππού 25.

Χάρτης 26: Συμβολισμός με κόκκινο στίγμα η τοποθεσία εργοστασίου Misko.
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4.1.1 Προβλήματα βιοτεχνιών - βιομηχανιών

Το «Βιοτεχνικό τοπίο» αντιμετωπίζεται από τους κατοίκους της περιοχής
αλλά και από τους περαστικούς ως ένα υποδεέστερο τμήμα μέσα στον
πολεοδομικό ιστό της υπόλοιπης Αθήνας και της πλέον αναπτυσσόμενης
περιοχής του Περιστερίου. Η αντιμετώπιση αυτή οφείλεται στην ένταξη
διαφορετικών τύπου κατασκευών όπου συνυπάρχουν από την μια μεριά
πολυώροφα σύγχρονα κτίρια από υπηρεσίες και από την άλλη χαμηλές
μεταλλικές κατασκευές που στεγάζουν βιοτεχνίες. Ο περαστικός κατά την
διέλευση του στις Λεωφόρους Αθηνών12 και Κηφισού δεν μπορεί να αντιληφθεί
τη μορφολογία της ευρύτερης περιοχής καταλήγοντας έτσι να αγνοείται
παντελώς η ιστορική σημασία της περιοχής. Από την οπτική γωνία των
κατοίκων πάλι μοιάζει σαν να μην υπάρχει εκείνο το τμήμα των βιομηχανιών
όπου για τους περισσότερους χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη ζώνη κυρίως τις
βραδινές ώρες όπου η περιοχή γίνεται απροσπέλαστη λόγω του ελλιπή
φωτισμού, της εγκληματικότητας, των παράνομων δοσοληψιών καθώς και στη
λειτουργιά οίκων ανοχής.

12 Στην λεωφόρο Αθηνών εκτός από τις βιομηχανίες – βιοτεχνίες υπήρχαν χρήσεις
χονδρεμπορίου όπου με το πέρασμα των χρόνων λόγω της γειτνίασης της λεωφόρου με το
κέντρο καθώς και του μεγάλου συντελεστή δόμησης είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση
τους από μεγάλα πολυώροφα κτίρια (χρηματιστήριο, ΟΠΑΠ κ.τ.λ.).
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Χάρτης 27 Εικόνα 49: Πλησίον

του εργοστάσιο της

Misko και ακριβώς

μπροστά από την

βιομηχανία με

χάλυβες κάθε βράδυ

γυναίκες χαμηλών

ηθών εκδίδονται (το

σημείο εκείνο το

έχουμε συμβολίσει  με

κόκκινο κύκλο στον

χάρτη και στην

εικόνα). Πηγή: Google

Earth.
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Εικόνα 50: πηγή newsbeast.gr

Χάρτης 28: Με κόκκινο στίγμα συμβολίζεται η τοποθεσία του οίκου ανοχής.

Εικόνα 51: Οίκος
ανοχής στην οδό
Κηφισού 30.
Πηγή: Google
Earth.
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4.1.2 Πρόταση για ανάπλαση της βιομηχανικής ζώνης:
Το σχέδιο μελέτης ανάπλασης της βιομηχανικής ζώνης πρέπει να

αποσκοπεί σε μια έρευνα η οποία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει και να έχει
ως στόχο την μετεγκατάσταση (ή εκτόπιση) αυτών προς άλλες περιοχές (ή
«γειτονιές»). Τα προβλήματα υποβάθμισης θα συνεχίσουν να εντείνονται κατά
την διάρκεια των χρόνων μόνο που μπορεί να μην είναι στην υπό μελέτη δική
μας περιοχή αλλά σε μια άλλη γειτονιά όπου τα προβλήματα θα υφίστανται
χωρίς καμία αξιόλογη μεταβολή προς την ουσιαστικότερη εξυγίανση και
αναβάθμιση της βιομηχανικής ζώνης αλλά και του υπόλοιπου δομημένου
περιβάλλοντος. Οι προτάσεις για την ανάπλαση και την ανασυγκρότηση αυτού
του τμήματος της περιοχής είναι:

 Αναβάθμιση των παρόδιων δρόμων ανάμεσα στις βιομηχανίες
 Περιμετρική φύτευση – αύξηση χώρων πράσινου [π.χ.1) περιμετρική

φύτευση κοντά στις βιομηχανίες,  2) δημιουργία φυτεμένου δώματος σε
εταιρίες στις λεωφόρους Κηφισού και Αθηνών].

 Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με
υλικά και χρώματα φιλικά προς το περιβάλλον.

 Καθαρισμός εκτάσεων που μπορεί να μην λειτουργούν ορισμένες
βιομηχανίες.

 Καλύτερος φωτισμός και φύλαξη
 Κλείσιμο των οίκων ανοχής ή μεταφορά αυτών σε πιο αραιοκατοικημένη

περιοχή.
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4.2 Το εμπορικό κέντρο «ACADEMY GARDENS»

Η Artume είναι μια ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης ακίνητης και κινητής
περιουσίας. Στην Ακαδημία Πλάτωνος η εταιρεία είναι κάτοχος 19,7
στρεμμάτων στο οικόπεδο όπου καταλάμβανε έκταση η βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη στη Λεωφόρο Κηφισού όπου σε αυτό το μέρος
είχε σχεδιάσει την ανέγερση ενός εμπορικού καταστήματος τύπου Mall με την
ονομασία Academy Gardens. Η ιδέα ανέγερσης του εμπορικού καταστήματος
είχε μείνει στάσιμη μετά από αντιδράσεις που υπήρξαν από το Σύλλογο
Ελλήνων Αρχαιολόγων, από τη συλλογικότητα «Επιτροπή Κατοίκων
Ακαδημίας Πλάτωνος»13 και από τους κατοίκους της περιοχής. Οι λόγοι
αναβολής της έκδοσης άδειας οικοδόμησης του είναι ότι θα επέφερε περαιτέρω
υποβάθμιση στην περιοχή και στον αρχαιολογικό χώρο. Συγκεκριμένα όπως
αναφέρουν οι κάτοικοι της συνοικίας θα είχε επιπτώσεις στα λίγα
εναπομείναντα από την κρίση συνοικιακά καταστήματα της περιοχής
(ένδυσης-υπόδησης, ταχυφαγεία, καφετέριες, ταβέρνες κ.τ.λ) καθώς και
αύξηση της όχλησης και της ρύπανσης στη Λεωφόρο Κηφισού όπου θα είχαν
αρνητικές επίπτωσης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στις 9 Μαΐου 2017 έδωσε την
άδεια του για την κατασκευή του Mall. Η καθυστερήσεις της άδειας δεν
οφείλονταν μόνο στις αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και στην ασυμβατότητα
των χρήσεων γης διότι δεν επιτρεπόταν σε εκείνο το οικοδομικό τετράγωνο η
κατασκευή πολυχώρων εμπορίου και ψυχαγωγίας. Επίσης ο υπάρχων
συντελεστής δόμησης(Σ.Δ)1,6 που ισχύει περί του αρχαιολογικού χώρου με
μέγιστο ύψος τα 15 μέτρα δεν ευνοούσε για την ανέγερση του. Γενικά οι
απόψεις για την ανέγερση του εμπορικού καταστήματος έχουν διχάσει την
κοινή γνώμη. Κάποιοι κάτοικοι δείχνουν ενθουσιασμένοι ενώ ένα άλλο
ποσοστό κατοίκων και καταστηματαρχών πιστεύουν ότι θα υπάρξει στην

13 Η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που
συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα ζητήματα της περιοχής δημιουργώντας ένα δικό τους
αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή.
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περιοχή τσιμεντοποίηση, περαιτέρω υποβάθμιση και ότι θα πληγούν τα
καταστήματα της Ακαδημίας Πλάτωνος και του Περιστερίου.

Το θέμα του εμπορικού καταστήματος Academy Gardens και ο τρόπος
με τον όποιο γίνεται η διεκδίκηση του αστικού χώρου από τους κατοίκους και
την τοπική συλλογικότητα, μας φέρνει στη μνήμη το παράδειγμα της πόλης
Recife στην Βραζιλία.

«Η οποιαδήποτε αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος δεν
συντελεί απαραίτητα και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής
των πολιτών που ζουν εκεί». Μίχα Μαργαρίτα και Ντε Μπρίτο Φοίβος

Πηγές: Επιτροπή Κατοίκων Κολωνού- Ακαδημία Πλάτωνος- Σεπόλια

https://akadimia-platonos.com/2016/12/22/%CF%84%CE%BF-
%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7/ (ανάκτηση 5/6/17)

Μίχα Μαργαρίτα, Ντε Μπρίτο Φοίβος (2015), Brasilia Teimosa e nossa: Ένα παράδειγμα για
την διεκδίκηση του αστικού χώρου, Αθήνα: Διάλεξη 9ου εξαμήνου Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ, σελ. 168.

Πρόταση: Η ιδέα για την κατασκευή του Academy Gardens είναι μια πολύ
καλή πρόταση λόγω των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν αλλά
και της προσέλκυσης νέων πολιτών στην περιοχή. Όμως η προϋπόθεση για
την υλοποίηση αυτού του έργου είναι ότι θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί
ένα γενικό πλαίσιο σχεδίου ανάπτυξης, με κύριο πυρήνα την ανάπλαση και
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής έτσι ώστε να
υπάρχει μια ‘αρμονία’ στη συνολική εικόνα της περιοχής καθώς δεν μπορούν
να γίνονται αναφορές σε εν λόγω αναβαθμίσεις την στιγμή που στην υπόλοιπη
περιοχή εκκρεμούν κοινωνικά και πολεοδομικά προβλήματα.
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ)

5.1. Αθλητικές εγκαταστάσεις

Στην Ακαδημία Πλάτωνος υπάρχουν αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις

του Δήμου οι οποίες είναι: γήπεδα μπάσκετ στις οδούς: Κάδμου 16 και

Λένορμαν, Τιμαίου 6, στην οδό Λένορμαν και Αλεξανδρείας 35 και εντός του

αρχαιολογικού πάρκου όπου εκτός από μπάσκετ υπάρχει και γήπεδο

ποδοσφαίρου στην οδό Δράκοντος. Επίσης υπάρχει γυμναστήριο του Δήμου

όπου καταβάλλοντας ένα μικρό χρηματικό ποσό μπορεί κάποιος να αθληθεί

χρησιμοποιώντας διάφορα όργανα γυμναστικής, να συμμετέχει σε

προγράμματα χορού και μυϊκής ενδυνάμωσης στην οδό Λένορμαν 78.

Ακόμα στην Ακαδημία Πλάτωνος υπάρχουν και ιδιωτικές υποδομές

ψυχαγωγίας και άθλησης όπως είναι:

 Το γήπεδο ποδοσφαίρου του Ρότσα.

 Κλειστό γήπεδο μπάσκετ με ονομασία ATHENS SPORTS HALL στην

οδό Θεμισκύρας 1.

 Σχολή χορού «Κρητικά Δρώμενα» στην οδό Επιδαύρου 66

 Σχολή χορού «Θοδωρής Πανάς» στην οδό Μαραθωνομάχων 51

 Σχολή πολεμικών τεχνών «Μαχητική Ακαδημία» στην οδό Τηλεφάνους

30 και Αίμωνος.

 Γήπεδο TAEKWON DO – KICK BOXING στην οδό Λένορμαν 185
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5.2 Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Τα σχολεία της περιοχής είναι:

 60ο Δημοτικό σχολείο στην οδό Τηλεφάνους 12 – Αίμωνος και

Ευκλειδείου.

 66ο Γυμνάσιο Αθηνών στην οδό Δράκοντος 6

 3ο Επαγγελματικό Λύκειο στην οδό Δράκοντος 4

 27ο Γυμνάσιο και Λύκειο στην οδό Μοναστηρίου 43-45

 56ο Δημοτικό σχολειό Αθηνών στην οδό Τιμαίου 9

 5ο Εσπερινό Επαγγελματικό λύκειο στην οδό Πύλου και Μοναστηρίου

43.

 Λακωνική σχολή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Σωτήρη Μαγκλάρα στην οδό

Αίμωνος 44

 Λακωνική σχολή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Φραγκή στην οδό Λεβιδίου 32

και Βασιλείου Μοσκόβη 6.

Από τα παραπάνω σχολεία που αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα

εντοπίζονται στο 60ο Δημοτικό σχολείο . Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

το συγκεκριμένο σχολείο είναι: ότι περιμετρικά του σχολείου υπάρχουν

μικρά πεζοδρόμια όπου ένα μέρος τους είναι κατεστραμμένο(εικόνα 52) με

αποτέλεσμα τα παιδιά του σχολείου αναγκάζονται να πηγαίνουν από τον

δρόμο. Επίσης εκτός των τμημάτων των πεζοδρομίων που είναι

κατεστραμμένα το ενιαίο πεζοδρόμιο του σχολείου στις οδούς Τηλεφάνους

και Αίμωνος(εικόνα 53 και 54) είναι γεμάτο από ακαθαρσίες όπου όταν είναι

κλειστό το σχολείο αποτελεί δημόσιο ουρητήριο(χώρο υγιεινής)(εικόνα 55).

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δεν επηρεάζουν μόνο τους μαθητές

αλλά και τους κατοίκους των γύρω πολυκατοικιών.
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Χάρτης 29: Τοποθεσία 60ο Δημοτικού Σχολείου.



81

:Εικόνα 52

Εικόνα   53:

Εικόνα 54:
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Εικόνα 55: Το πεζοδρόμιο του 60ο Δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε χώρο

υγιεινής.
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5.3. Εκκλησίες

Οι εκκλησίες οι οποίες ανήκουν στην συνοικία Ακαδημία Πλάτωνος είναι

η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Τρύφωνα. Οι διαδικασίες για την

κατασκευή της εκκλησίας του

Αγίου Γεωργίου ξεκίνησαν το

1835 από τον ηγεμόνα της

Μολδοβλαχίας Ιωάννη Καρατζά ο

οποίος έκτισε μια μικρή εκκλησία

της οποίας το υπόγειο το

χρησιμοποιούσε ως οικογενειακό

κοιμητήριο που λειτούργησε από

το 1854 έως το 1913. Μετά από

χρόνια ο

Εικόνα 56:Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ιωάννης Καρατζάς έδωσε όλη του

την περιουσία στον γιο του Γεώργιο Καρατζά ο οποίος το 1854 δώρισε την

εκκλησία και τα γύρω κτίσματα στο Δήμο Αθηναίων για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το 1920 με απόφαση του Δήμου έπαψε να λειτουργεί ως κοιμητήριο και το

1922 επί δημαρχίας Σπύρου Πάτση δημιουργήθηκε σύλλογος για την

κατασκευή του ναού του οποίου οι εργασίες οικοδόμησης ξεκίνησαν το 1924.

Η εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα οικοδομήθηκε το 1875 πλησίον του

αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος από την οικογένεια Δημητρέλη

και το 1900 ανοικοδομήθηκε δίνοντας σε όλη την περιοχή το όνομα του.

Διάλογοι του έργου Ακαδημία Πλάτωνος - Δρόμοι της Γνώσης, http://dialogoi.plato-

academy.gr/ProjectAuthoring.aspx?iid=cd191450-dae3-4061-9f02-a08641433b7a&op=VIEW&TOC=0
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Εικόνα 57: Εκκλησία Αγίου Τρύφωνα

Χάρτης 30: Ο κόκκινος κύκλος αντιστοιχεί στην τοποθεσία της εκκλησίας του

Αγίου Τρύφωνα και με πράσινο κύκλο συμβολίζουμε αντίστοιχα την εκκλησία του

Αγίου Γεωργίου.
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5.4 Αρχαιολογικό Πάρκο στην Ακαδημία Πλάτωνος

Το αρχαιολογικό πάρκο στην Ακαδημία Πλάτωνος αποτελεί μια όαση

πρασίνου για το κέντρο της Αθήνας καθώς και χώρος ψυχαγωγίας και

αθλητισμού. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια

για την ανάδειξη του συνεχίζει να είναι εν μέρει υποβαθμισμένο.

Η σημερινή εικόνα του πάρκου είναι μη πρέπουσα καθώς αντικρίζει

κανείς ένα πάρκο που θα έπρεπε να είναι χώρος πολιτισμού και γνώσης να

έχει μετατραπεί σε δημόσιο ουρητήριο (περαστικών, εποχούμενων και

κατοικιδίων). Υπάρχουν αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι έντονα

δενδροφυτευμένες, μη αξιοποιημένες και απομονωμένες που έχουν μετατραπεί

σε σκουπιδότοπο και αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους κυρίως κατά τις

βραδινές ώρες. Στις εισόδους δεν υπάρχουν μπάρες ασφαλείας για να μην

διέρχονται οχήματα και νταλίκες με αποτέλεσμα την καταπάτηση του πρασίνου

και την δημιουργία τεράστιων σκαμμάτων όπου κατά την διάρκεια των

βροχοπτώσεων μετατρέπονται σε μικρές λίμνες λάσπης (εικόνες 60 και 61).

Εκτός από την δημιουργία λιμνών η διέλευση οχημάτων μέσω του πάρκου

αποτελεί κίνδυνο για τους περιηγητές αλλά και για τα μικρά παιδιά.

Στο αρχαιολογικό πάρκο μπορεί να διακρίνει κανείς μέσα σε θάμνους και

δέντρα πεταμένες τις κλεμμένες τσάντες γυναικών. Ακόμα και δίπλα σε κούνιες

όπου υπάρχει έντονη βλάστηση συναντά κανείς αυτό το φαινόμενο με την

βοήθεια πάντα του ελλιπή φωτισμού. Επιπλέον το πάρκο περιλαμβάνει

μισογκρεμισμένες μονοκατοικίες, κατεστραμμένα παγκάκια όπου μερικά είναι

κρυμμένα μέσα σε θάμνους, όργανα γυμναστικής τα οποία έχουν υποστεί

οξείδωση και  ξεχασμένα από καιρό ελενίτ από παλιές γκρεμισμένες πλέον

βιομηχανίες. Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν συμβάλουν στην
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υποβάθμιση όχι μόνο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και ολόκληρης της

περιοχής.

Χάρτης 31: Συμβολισμός στο χάρτη. Τα όρια του «Αρχαιολογικού Άλσους».
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Εικόνα 58: Οξειδωμένες κούνιες (αυξημένος βαθμός επικινδυνότητας)

Εικόνα 59: Παγκάκια που έχουν εισχωρήσει μέσα στο έδαφος και είναι σπασμένα.
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Εικόνα 60:

Εικόνα 61: Κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στο πάρκο σχηματίζονται
λίμνες με αποτέλεσμα τη δυσχερή προσπέλαση των μαθητών προς τα σχολεία, τα
οποία βρίσκονται παραπλήσια του πάρκου.
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Εικόνα 62: Ίχνη από μηχανική(δημιουργία σκαμμάτων)

Εικόνα 63: Προσπέλαση αυτοκινήτου μέσω του αρχαιολογικού χώρου.
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Εικόνα 64                                                    Εικόνα 65

Εικόνα 66: Στο πάρκο

πηγαίνει ένα μεγάλο

ποσοστό ανθρώπων με

κατοικίδια και λόγω της

έλλειψης υποδομών έχει ως

αποτέλεσμα όλο το πάρκο να

είναι γεμάτο από

ακαθαρσίες.

Εικόνα 64: Ελλιπής συντήρηση

λαμπτήρων. Εικόνα 65: Παγκάκι

μέσα σε θάμνους.
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Εικόνα 67: Παραβατικές συμπεριφορές στο πάρκο στην οδό Δράκοντος.

Εικόνα 68: Επισημάνσεις ρύπανσης για ζώα συντροφιάς(σκύλου ή γάτας).
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Εικόνα 69: Εμφανής η έλλειψη φωτισμού στο πάρκο.

Εικόνα 70:
Κατεστραμμένα
πεζοδρόμια περί
του αρχαιολογικού
χώρου.
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Εικόνα 71:  Έλλειψη

συντήρησης της

υπάρχουσας πλακόστρωσης

εντός του πάρκου που

καθιστά επικίνδυνη την

κίνηση των ανθρώπων με

ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και

κυρίως ατόμων τρίτης

ηλικίας. Κατά την διάρκεια

βροχοπτώσεων τα σημεία

που είναι κατεστραμμένη η

πλακόστρωση γεμίζουν με

νερό.(αυξημένος βαθμός

επικινδυνότητας).
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Εικόνα 72 και 73: Ρύπανση στο
χώρο του πάρκου(λάδια νταλικών).
Παράνομος αποκλεισμός της
εισόδου στο πάρκο.
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Προτάσεις για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου:

 Πρόσληψη φυλάκων
 Καθαρισμός του χώρου
 Τμηματική κατασκευή οδοστρώματος με χαλίκια εντός του πάρκου
 Επισκευή όπου υπάρχει πλακόστρωση
 Αντικατάσταση οργάνων γυμναστικής και τοποθέτηση περισσότερων

 Τοποθέτηση νέων καθισμάτων- πάγκων
 Μπάρες ασφαλείας στις εισόδους του πάρκου
 Δημιουργία χώρου για κατοικίδια
 Τακτικό κλάδεμα δέντρων και καλύτερο φωτισμό
 Τοποθέτηση δημόσιων τουαλετών
 Εγκατάσταση κρηνών
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5.5. Πάρκο στις βιοτεχνίες

Στην οδό Θρασυμάρχου και Ακράγαντος ανάμεσα στις βιοτεχνίες
υπάρχει ένα πάρκο μικρής κλίμακας  που δεν διαθέτει κανένα μέτρο ασφαλείας,
το οποίο είναι παραμελημένο γεμάτο από ξερά χορτάρια και ακαθαρσίες. Η
τοποθεσία που βρίσκεται έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας καθώς δεν
υπάρχουν υποδομές για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

Εικόνα 74: Πάρκο υψηλού κινδύνου.

Χάρτης 32: Τοποθεσία του πάρκου μικρής κλίμακας στο χάρτη (συμβολισμός με
κόκκινο στίγμα).
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5.6. Ψηφιακό Μουσείο

Στην Ακαδημία Πλάτωνος στο αρχαιολογικό πάρκο έχει κατασκευαστεί
ένα Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Μουσείο για τον πολιτισμό και την γνώση προ τιμήν
του Πλάτωνα. Το μουσείο έργο του Δήμου Αθηναίων που η μουσειολογική
μελέτη και ο σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκαν από το ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με ονομασία «Ακαδημία
Πλάτωνος. Η Πολιτεία και ο πολίτης». Ο στόχος υλοποίησης αυτού του έργου
είναι η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής και η μετάδοση γνώσεων γύρω από
τον Πλάτωνα και τους Πλατωνικούς διαλόγους. Το μουσείο διαιρείται σε τρείς
αίθουσες όπου μέσω της χρήσης της τεχνολογίας(διαδραστικές οθόνες αφής)
μαθαίνουμε για την περιοχή που έδρασε ο Πλάτωνας την Ακαδημία, τα έργα
του τα οποία επηρέαζαν αλλά και επηρεάζουν μέχρι και σήμερα.

Εικόνα 75: Το Ψηφιακό Μουσείο
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Χάρτης 33: Τοποθεσία Ψηφιακού Μουσείου στο πάρκο.
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5.6.1 Κατασκευή ψηφιακού μουσείο

Η κατασκευή του ψηφιακού μουσείου είναι μια μεταλλική κατασκευή με

πράσινου χρώματος ελενίτ (υλικού απαγορευμένου). Γενικά η υλοποίηση

αυτού του έργου είναι μια καλή κίνηση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού

χώρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Προτάσεις για την κατασκευή του μουσείου που θα μπορούσαν να είχαν

πραγματοποιηθεί πριν την χωροθέτηση του σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο

είναι:

 Κατασκευή του μουσείου με αλλά υλικά εντός του πάρκου στην συμβολή

των οδών Μοναστηρίου και Κρατύλου(εικόνα 76).

 Στο σημείο που είναι σήμερα το μουσείο να πραγματοποιούνταν

φύτευση και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής.

 Κατασκευή μουσείου με αλλά υλικά καθώς ότι ελενίτ από πρώην

βιομηχανίες  βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο μουσείο και αλλοιώνουν την

συνολική εικόνα του πάρκου, όπου με το ίδιο υλικό κατασκευάστηκε και

το νέο μουσείο.

 Στην οδό Μοναστηρίου και Κρατύλου έχουν γίνει πρόσφατα

απαλλοτριώσεις που κατά την άποψη μας θα μπορούσε κάποιο από

αυτά τα κτίρια να είχε διατηρηθεί και χρησιμοποιηθεί ως μουσείο.(Χάρτης

34 σελ. 100).
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Εικόνα 76: Οδός Μοναστηρίου και Κρατύλου

Χάρτης 34: Με το κόκκινο στίγμα συμβολίζεται η προτεινόμενη τοποθεσία του

Ψηφιακού Μουσείου. Πηγή: www.google.gr
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6. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

6.1 Οδικό δίκτυο

Τα σημαντικότερα προβλήματα του οδικού δικτύου της περιοχής συναντώνται

στις παρακάτω οδούς:

Στην Ακαδημία Πλάτωνος το κύριο χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου

είναι οι στενοί δρόμοι και τα πεζοδρόμια μικρού πλάτους. Μεγαλύτερο

πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Πλάτωνος καθώς υπάρχουν πολύ μικρά

πεζοδρόμια τα οποία γίνονται απροσπέλαστα από τις κολόνες  που βρίσκονται

σχεδόν σε όλο το μήκος της. Ο δρόμος της οδού Πλάτωνος είναι δρόμος

διπλής κατεύθυνσης όπου σε συνδυασμό με την λεωφορειακή γραμμή 051

αυξάνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα. Επίσης δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης

και υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα τα παραπάνω που

αναφέρθηκαν έχουν ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να διπλοπαρκάρουν  ή να

ανεβάζουν τα αυτοκίνητά τους στα πεζοδρόμια και να καθιστούν δύσκολη αλλά

και επικίνδυνη την διάβαση των πεζών. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η

συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου χρίζει ιδιαίτερης προσοχής για την

καλύτερη και πιο ομαλή λειτουργία της συνοικίας καθώς με την κατασκευή ενός

χώρου στάθμευσης με μικρή χρηματική καταβολή και την εφαρμογή

ελεγχόμενης στάθμευσης θα ήταν καλές προτάσεις για την αποσυμφόρηση του

οδικού δικτύου.
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Χάρτης 35: Τοποθεσία της οδού Πλάτωνος(συμβολισμός με κόκκινη γραμμή).
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Εικόνα 77: Κατεστραμμένο πεζοδρόμιο σε στενό περί της οδού Πλάτωνος.

Εικόνα 78: Κολόνες και δεντροφύτευση(έντονη δυσκολία διάβασης πεζών).
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Εικόνα 79: Κολόνα στη μέση του

πεζοδρομίου.

Εικόνα 80: Πλάκες

πεζοδρομίου

σπασμένες .
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Εικόνα 81: Υπόγειο από παλιά μονοκατοικία επί της οδού Πλάτωνος, το οποίο

δυσκολεύει τη μετακίνηση των πεζών αλλά την καθιστά και επικίνδυνη.

Εικόνα 82: Ακριβώς

δίπλα από το υπόγειο

της ανωτέρω

φωτογραφίας υπάρχουν

και σκαλοπάτια. Επίσης

διακρίνεται κολόνα της

Δ.Ε.Η που εμποδίζει την

πρόσβαση των πεζών

στο πεζοδρόμιο.
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Εικόνα 83: Σταθμευμένα αυτοκίνητα μπροστά από στην εκκλησία του Αγίου

Γεωργίου που έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το πλάτος του δρόμου. Επίσης

διακρίνουμε ένα σταθμευμένο γκρι αυτοκίνητο μπροστά από στάση λεωφορείου

(051).
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Η οδός Αίμωνος μέχρι την απόληξη της οδού Ακράγαντος στη Λεωφόρο

Κηφισού είναι ένα πολύ επικίνδυνο οδικό δίκτυο διπλής κατεύθυνσης που

αποτελείται από έναν πολύ στενό δρόμο που αρχίζει με ένα επικίνδυνο “ζ”

λόγω της αξιοποίησης του από το πάρκινγκ του Τσάμπο(Jumbo) με ανύπαρκτα

πεζοδρόμια.

Χάρτης 36: Οδικό δίκτυο Αίμωνος και Ακράγαντος (αυξημένος βαθμός

επικινδυνότητας).
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Εικόνα 84: Η αρχή του επικίνδυνου οδικού δικτύου από την μεριά του πάρκινγκ

του Τζάμπο(Jumbo) όπου σε αυτό το σημείο έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα λόγω

της έλλειψης ορατότητας στο αντίθετο ρεύμα.
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Πρόταση:

Στο παραπάνω πρόβλημα της οδού Ακράγαντος μια λύση είναι η εισφορά σε
γη σύμφωνα με το Ν 1337/83 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». Με την εφαρμογή αυτού του νόμου και
ανάλογα με την κρίση των αρχών να γίνουν απαλλοτριώσεις ορισμένων
οικοδομικών τμημάτων για την διαπλάτυνση του δρόμου. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα, μετά από την εξέταση των απαραίτητων στοιχείων, στην
αποζημίωση των ιδιοκτητών των οικοπέδων για την έκταση που
απαλλοτριώθηκε έτσι ώστε ο δρόμος να επεκταθεί και κατά συνέπεια να γίνει
πιο ασφαλής.

Εικόνα 85: Απότομη απόληξη

του δρόμου της οδού

Ακράγαντος(υψηλός βαθμός

επικινδυνότητας).
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Στην οδό  Λένορμαν  υπάρχουν πολλά σημεία του δρόμου που έχουν

καταλειφθεί από διάφορες καφετέριες και ταχυφαγεία  με τραπεζοκαθίσματα

που μειώνουν το πλάτος των πεζοδρομίων και δυσχεραίνουν την κίνηση των

πεζών (εικόνα 87). Στην οδό αυτή δεν έχουν προνοήσει οι αρμόδιοι έτσι ώστε

να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες παρά μόνο

υπάρχουν κάποιες ειδικές πλάκες πεζοδρομίου για τα άτομα με προβλήματα

όρασης, οι περισσότερες από τις οποίες είναι σπασμένες ή έχουν ξεκολλήσει

(εικόνα 86) και ορισμένες έχουν ανασηκωθεί λόγω των ριζών των δέντρων.

Στην οδό Λένορμαν τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται από το κέντρο

προς την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος με βάση τον Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) που υφίστανται υπάρχει υποχρεωτική παράκαμψη των

οχημάτων επί της οδού Παλαμηδίου (χάρτης 38 σελ.112) ώστε να μην

διασχίζουν την Λένορμαν αλλά να διέρχονται μέσω της οδού Πέτρας μέχρι την

οδό Τριπόλεως (χάρτης 39 σελ.112). Σχεδόν κανένας δεν τηρεί αυτόν τον

κανόνα με αποτέλεσμα να πατούν επάνω στην λεωφορειολωρίδα με κίνδυνο να

τραυματιστούν πεζοί και άτομα που διέρχονται από την αντίθετη πλευρά του

δρόμου.

Εικόνα 86:
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Εικόνα 87: Ιδιωτική επέμβαση σε δημόσιο χώρο. Στην φωτογραφία φαίνεται η

πλήρης εκμετάλλευση του πεζοδρομίου από ιδιοκτήτη καφέ. Η καφετέρια

βρίσκεται στα σύνορα Κολωνού – Ακαδημίας Πλάτωνος στην οδό Λένορμαν. Το

πεζοδρόμιο έχει καταλειφθεί από ξύλινα και πλαστικά τραπεζοκαθίσματα, από μια

ομπρέλα, γλάστρες και από διάφορες διαφημιστικές ταμπέλες.

Χάρτης 37: Τοποθεσία όπου έγινε η λήψη της ανωτέρω φωτογραφίας.

(συμβολισμός στο χάρτη με κόκκινο στίγμα).
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Χάρτης 38: πηγή

google

Χάρτης 39:
πηγή google
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Εικόνα 88

:Εικόνα 89

Στις εικόνες 88 και 89:

Παράνομη προσπέλαση

οχημάτων στην κάθοδο

της οδού Λένορμαν. Στην

εικόνα 88 με κίτρινο βέλος

συμβολίζεται η

υποχρεωτική παράκαμψη

στην οδό Παλαμηδίου και

με κόκκινο βέλος υποδεικνύεται η οδός Λένορμαν όπου συστηματικά διέρχονται

παράνομα τα οχήματα.
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Εικόνα 90: Από την αντίθετη πλευρά του δρόμου για το ίδιο οδικό δίκτυο της οδού
Λένορμαν υπάρχει πινακίδα σήμανσης  Κ.Ο.Κ  όπου απαγορεύεται η κίνηση των
οχημάτων από το κέντρο της Αθήνας προς την περιοχή με κατεύθυνση προς
Περιστέρι.
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Χάρτης 40: Οδός Τηλεφάνους επί χάρτου (συμβολισμός με κόκκινη γραμμή).

Εικόνα 91: Επί της οδό

Τηλεφάνους η οποία είναι

μόνο άνοδος με κατεύθυνση

προς την Λένορμαν  όπου

πολλές φορές διέρχονται

παράνομα οχήματα από την

αντίθετη πλευρά του δρόμου

με αποτέλεσμα να υπάρχει

κίνδυνος ατυχήματος.

(σχολικό πούλμαν σχεδόν

εφάπτεται με το παράνομο

διερχόμενο φορτηγό).
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6.2 Ανάπτυξη σχεδίου για ποδηλατόδρομο

Η χάραξη ποδηλατόδρομου14 στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος σε
συνδυασμό της σύνδεσης του με το Θησείο θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση
για την αναβάθμιση της περιοχής καθώς και στην προσέλκυση τουριστών. Το
προτεινόμενο έργο είναι: η δημιουργία κατασκευής ποδηλατόδρομου που η
αφετηρία του θα είναι από τις οδούς Λένορμαν, Ποπλίου, Βιργινίας Μπενάκη,
Μυλλέρου, Πλατεία Ελευθερίας, Διπύλου και θα τερματίζει στον πεζόδρομο της
οδού Λεωκορίου. Η σύνδεση με ποδηλατόδρομο της Ακαδημίας Πλάτωνα με το
Θησείο θα έχει ως αποτέλεσμα:

 την προσέλκυση τουριστών
 την μείωση των ρύπων και της όχλησης
 την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος με την δημιουργία

δικτύου πεζόδρομων με παράλληλη φύτευση

Χάρτης 41: Αφετηρία πεζόδρομου στην οδό Λένορμαν. Πηγή google

14 Ποδηλατόδρομοι είναι οι υποδομές που με κατάλληλη διαμόρφωση διευκολύνουν την
κυκλοφορία του ποδηλάτου. Κατά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) ποδηλατόδρομος
είναι οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2002).
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Χάρτης 42: Δεύτερο στάδιο συνέχισης ποδηλατόδρομου από τις οδούς Ποπλίου,

Βιργινίας Μπενάκη και Μυλλέρου. Πηγή google

Χάρτης 43: Τρίτο και τελικό στάδιο ποδηλατόδρομου: Μυλλέρου, πλατεία

Ελευθερίας, Διπύλου και τερματισμός στο πεζόδρομο της οδού Λεωκορίου. Πηγή

google
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6.3 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς(Μ.Μ.Μ.)

Στην περιοχή υπάρχουν οι παρακάτω συγκοινωνιακές γραμμές:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

051  ΚΗΦΙΣΟΣ (ΚΤΕΛ) – ΟΜΟΝΟΙΑ (μέσω Ακαδημίας Πλάτωνος)

025 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

420 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Χ 93 ΣΤ.ΥΠΕΡ.ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ – ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

790 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ

ΤΡΟΛΕΙ:

12  ΖΑΠΠΕΙΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Οι συγκοινωνιακές γραμμές παλαιότερα ήταν πολύ περισσότερες. Από τη

Λένορμαν αυτή τη στιγμή διέρχονται μόνο το λεωφορείο Α13 και το τρόλεϊ 12.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δυο αυτά μέσα συγκοινωνίας να είναι ασφυκτικά

γεμάτα όπου το πρόβλημα εντείνεται όταν έχει απεργία το μετρό15.

15 Ο πλησιέστερος σταθμός του μετρό βρίσκεται στα Σεπόλια όπου απέχει από την περιοχή
15 με 20 λεπτά περπατώντας.
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Χάρτης 44: πηγή http://epivatesproastiakou.gr/
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7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

7.1 Περιβαλλοντικός  θόρυβος

Ο θόρυβος είναι μια κατάσταση που επιδρά δυσμενώς στην σωματική και

ψυχική υγεία των ανθρώπων και αποτελεί ένα παράγοντα υποβάθμισης

αστικών χώρων. Μερικές από τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο είναι

οι ακόλουθες:

 Δημιουργία αγχώδους διαταραχής

 Έλλειψη συγκέντρωσης

 Μείωση της ακοής – ακουστικές βλάβες(εμβοές)

 Αϋπνία

 Υποβάθμιση ακίνητης περιουσίας λόγω της γειτνίασης της με πηγές

θορύβου

 Καρδιαγγειακές διαταραχές

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοείται ο

ανεπιθύμητος ή επιβλαβής θόρυβος στο ύπαιθρο στις αστικές περιοχές που

δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των

θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές

και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.

Υπάρχουν δύο δείκτες μέτρησης του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίοι

είναι ο δείκτης Lden (24 – ωρος)16 ο οποίος μετράει τα επίπεδα της όχλησης

από τον θόρυβο κατά την ημέρα, το βράδυ και την νύχτα. Επίσης υπάρχει και ο

16 Τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια μέτρησης του περιβαλλοντικού θορύβου για τoν δείκτη
Lden (24 – ωρος) είναι τα 70 dB.
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δείκτης Lnight (8 – ωρος νυχτερινός)17 ο οποίος μετράει τα επίπεδα της

όχλησης από τον θόρυβο κατά την νύχτα. (ΥΠΕΚΑ , http://www.ypeka.gr/)

Μετά από έρευνα στην περιοχή διαπιστώθηκε ότι λόγω των δρόμων ταχείας

κυκλοφορίας, των βιομηχανιών – βιοτεχνιών στη περιοχή καθώς και των

σιδηροδρομικών γραμμών τα επίπεδα θορύβου είναι αρκετά υψηλά. Τα

ποσοστά θορύβου διευκρινίζονται στην παρακάτω χαρτογράφηση για το

πολεοδομικό συγκρότημα της περιοχής μας.

Χάρτης θορύβου για δείκτη Lden (24 – ωρος):

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ, http://www.ypeka.gr/) ,
τελική έκθεση 4ης φάσης.

17 Τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια μέτρησης του περιβαλλοντικού θορύβου για τoν δείκτη
Lnight (8 – ωρος) είναι τα 60 dB.
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Υπόμνημα χάρτη θορύβου για Lden
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Χάρτης θορύβου για δείκτη Lnight (8 – ωρος):

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΥΠΕΚΑ, http://www.ypeka.gr/) ,
τελική έκθεση 4ης φάσης.
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Υπόμνημα χάρτη θορύβου Lnight
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7.2 Απορρίμματα

Οι κάδοι απορριμμάτων αν και είναι αρκετοί για την εξυπηρέτηση των

κατοίκων στην περιοχή παρόλα ταύτα όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα

οποία δεν ευθύνεται ο Δήμος μόνο αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει ελλιπές

προσωπικό. Μερικά από τα προβλήματα είναι:

 Πολλοί κάδοι είναι σπασμένοι με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο

μηχανισμός που ανοίγει ο κάδος και έτσι να αναγκάζεται ο ίδιος ο

πολίτης να τον ανοίγει με τα χέρια του.

 Βρόμικοι κάδοι που θα έπρεπε σε τακτά χρονικά διαστήματα να

πλένονται.

 Όταν οι κάδοι γεμίζουν υπερβολικά(εικόνες 93 και 94) έχουμε την

εμφάνιση τρωκτικών από τα παραπλήσια φρεάτια τα οποία είναι

επικίνδυνα για τους ανθρώπους.

 Ελλιπής καθαρισμός φρεατίων.

 Κάδοι σκουπιδιών γύρω και μέσα στο αρχαιολογικό πάρκο είναι ελλιπείς

με αποτέλεσμα στο πάρκο να υπάρχουν σκουπίδια για τα οποία

ευθυνόμαστε και εμείς οι πολίτες.

Εικόνα 92:

Ακάθαρτο φρεάτιο

μεταξύ των οδών

Λένορμαν  και

Κάδμου.
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 Οι κάδοι σε πολλά σημεία να τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κανόνων

υγιεινής καθώς υπάρχουν κάδοι μπροστά από εισόδους πολυκατοικιών

και μπροστά από χαμηλά μπαλκόνια (εικόνα 95).

Εικόνα 93:

:Εικόνα 94

Εικόνα 95:



127

Συμπεράσματα

Η αναβάθμιση και η ανασυγκρότηση της συνοικίας να πραγματοποιείται μέσω

ουσιωδών παρεμβάσεων ολοκληρωμένων στοχαστικών προγραμμάτων -

σχεδίων ανάπλασης του περιβάλλοντος αλλά και του υπόλοιπου αστικού

χώρου που θα εναρμονίζονται με τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, χωρίς

να υπόκεινται η όλη διαδικασία σε μια συνεχή υπονόμευση που οφείλεται στις

συνδιαλλαγές μεταξύ πολιτικών εκπροσώπων και διάφορων εμπλεκόμενων

φορέων. Ο κατ’ εξοχήν επιδιωκόμενος στόχος πρέπει να είναι η ΄΄ανακαίνιση΄΄,

όχι τμηματικών παρεμβάσεων που να προσεγγίζονται σε ορισμένα σημεία της

συνοικίας αλλά σε ένα ευρύτερο γενικό πλαίσιο ανασχεδιασμού ολόκληρου του

πολεοδομικού ιστού. Με την τήρηση και εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν

ανωτέρω έχουμε την ύπαρξη ΄΄αρμονίας΄΄ μεταξύ του αστικού χώρου, ανάδειξη

της ιστορικής σημασίας της περιοχής, αύξηση των κοινόχρηστων χώρων και

των χώρων πρασίνου για μια πιο ποιοτικότερη και «υγιή» συμβίωση των

κατοίκων με το αστικό περιβάλλον.
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