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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

1.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

 Η δημιουργία ενός εκτεταμένου και υπερσύγχρονου δικτύου 

‘Μητροπολιτικού’ Σιδηροδρόμου - Μετρό - στην Αθήνα είχε απ’ την αρχή 

τους θερμούς υποστηρικτές της, αλλά και τους πιστούς ‘εχθρούς’ της, 

κυρίως λόγω του μεγέθους τους εγχειρήματος, αλλά και λόγω του κόστους 

κατασκευής του. 

 Η απάντηση θα έρθει βέβαια με το πέρασμα του χρόνου και 

συνήθως με την απόλυτη και αυστηρή γλώσσα των αριθμών και της 

στατιστικής. Αυτό όμως που προβληματίζει και πολλές φορές διεγείρει 

έντονες συζητήσεις είναι κατά πόσο το Μετρό εντάχθηκε ομαλά στις 

πολεοδομικές και συγκοινωνιακές απαιτήσεις ενός υπερμεγέθους και 

συγκεντρωτικού αστικού ‘γίγαντα’ όπως είναι η Αθήνα σήμερα. Εάν ο 

κάθε σταθμός μεμονωμένα, και το έργο στο σύνολό του, επέφερε αλλαγές 

οικονομικές, πολιτιστικές και πολεοδομικές στις περιοχές τις οποίες 

συνδέει και κυρίως στις θέσεις που χωροθετήθηκαν οι σταθμοί. 

Στο πνεύμα αυτό ακριβώς στηρίζεται και η εκπόνηση της εργασίας μας 

‘Σταθμοί του Μετρό – Πολεοδομική Ανάλυση – Επιπτώσεις’ που 

στόχο έχει την εξαγωγή συμπερασμάτων και την εκτίμηση της ισχύουσας 

κατάστασης στις περιοχές όπου κατασκευάστηκαν οι σταθμοί του Μετρό. 

 Προτάθηκε λοιπόν η ιδέα της συγκεντρωμένης παρατήρησης και 

καταγραφής γύρω από συγκεκριμένους σταθμούς του ‘Μητροπολιτικού’ 

Σιδηροδρόμου, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί μια πιο ολοκληρωμένη τελική 

εικόνα των επιπτώσεων που υφίστανται οι περιοχές γύρω από τους 

σταθμούς. 
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1.2.ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. 

 

 Βασικό τμήμα για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν ο 

σχεδιασμός – προγραμματισμός της και ο τρόπος εργασίας που θα ήταν 

περισσότερο αποδοτικός. 

 Ξεκινήσαμε με την επιλογή των σταθμών, άρα και των περιοχών 

που θα μελετούσαμε καθώς και με τις πρώτες κατευθυντήριες ιδέες που 

μας έδωσε ο καθηγητής κ. Γ. Βαρελίδης για το θέμα. Δηλαδή ποίος είναι ο 

γενικότερος χαρακτήρας και οι ιδιαιτερότητες κάθε σταθμού, πώς να 

καταγράψουμε την εικόνα του και που να απευθυνθούμε για τυχόν 

βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα μας. 

Στη συνέχεια, μεγάλο χρονικά διάστημα της εργασίας, αφιερώθηκε στη 

δημιουργία ενός πρώτου βασικού πλάνου, μιας « ραχοκοκαλιάς » γύρω 

απ’ την οποία θα συντονίζονταν όλες μας οι ενέργειες και θα μας 

βοηθήσει να εμβαθύνουμε στο θέμα. 

 

Τα στάδια που ακολουθήσαμε είναι τα εξής : 

 

 Συγκέντρωση στοιχειών και πληροφοριών : 

Προκειμένου να έχουμε ενημέρωση για το θέμα πήραμε στοιχεία από 

διάφορους φορείς και πηγές και συγκεκριμένα από : 

- Την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., όπου με μεγάλη δυσκολία, πήραμε 

σχέδια των σταθμών και ορισμένα στοιχεία χρήσεων από 

καταγραφή που είχε γίνει για τα έτη 1994 – 95. 

- Τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, όπου πήραμε 

χάρτες του ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών που είχαμε επιλέξει. 
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- Τη δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, πήραμε στοιχεία 

κυρίως για την ιστορία και την εξέλιξη της Πλατείας Ομονοίας 

αλλά και για τα μέσα σταθερής τροχιάς των Αθηναίων (Ηλεκτρικός 

Σιδηρόδρομος και ΤΡΑΜ.) 

- Το INTERNET, σε σχετικά με το θέμα sites.(ATTIKO METRO.gr, 

ISAP.gr, TRAMSA.gr, OASA.gr, MUNISIPALITY OF 

ATHENS.gr, ATHENS 2004.gr, E.A.S.A. gr.) 

- Εγκυκλοπαίδειες, για στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των μέσων 

σταθερής τροχιάς στις πόλεις. 

- Τα μηνιαία έντυπα της ATTIKO METRO A.E. και τα διαφημιστικά 

φυλλάδια της ΤΡΑΜ Α.Ε. και του ΗΣΑΠ. 

- Τα σχετικά άρθρα ημερήσιων εφημερίδων. 

- Την ΚΒ΄και ΚΑ΄ Εφορεία Αθηνών, για να μάθουμε τις 

αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. 

- Κτηματομεσιτικά γραφεία, για να μάθουμε τις πραγματικές 

(εμπορικές) αξίες των ακινήτων. 

 

Καταγραφή της σημερινής κατάστασης. 

Για να έχουμε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης 

γύρω από τους σταθμούς που επιλέξαμε, επισκεφθήκαμε επανελειμένα τις 

περιοχές της Ομόνοιας και τις Πανόρμου σε διαφορετικές ώρες της 

ημέρας. 

Σχεδιάσαμε σε σκαριφήματα αναλυτικά όλες τις χρήσεις γύρω από τους 

σταθμούς, την κυκλοφοριακή ροή και τις διερχόμενες γραμμές των 

Μ.Μ.Μ. (λεωφορεία και Τρόλλεϋ) και φωτογραφήσαμε διεξοδικά την 

κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή των σταθμών, κυρίως τις ώρες 

αιχμής. 
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 Συγγραφή – Σχεδίαση. 

 Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις του Μετρό στους 

σταθμούς που επιλέξαμε, αποφασίσαμε να εξετάσουμε τρεις βασικούς 

παράγοντες, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ: 

- Τις χρήσεις στα ισόγεια και τους ορόφους των κτιρίων. 

- Την κυκλοφοριακή ροή. 

- Τις αξίες των ακινήτων. 

Για κάθε σταθμό εξετάσαμε και τους τρεις αυτούς παράγοντες και τους 

τεκμηριώνουμε με κείμενο, φωτογραφίες και σχέδια – χάρτες. 

 Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι το φωτογραφικό υλικό, εκτός από τους 

σταθμούς που εξετάζουμε, καλύπτει χρονικά πολλές περιόδους στην 

ιστορία των μέσων μαζικής μεταφοράς, με μοναδικό στο΄χο την 

αμεσότερη κατανόηση και την παραστατική των κειμένων. 
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2.ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

2.1.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΤΡΟΧΙΑΣ. 

 

Τα αστικά μέσα σταθερής τροχιάς είναι το Τραμ και το Μετρό,   

υπέργειο ή και υπόγειο.  

Το Τραμ και το Μετρό είναι δύο μέσα μαζικής μεταφοράς, που 

αναπτύχθηκαν στις Ευρωπαϊκές και στις Αμερικανικές πόλεις προς το 

τέλος του19ου αιώνα. Η εξέλιξη του ηλεκτρικού Τραμ και του Μετρό, 

ήταν ταυτόχρονα αιτία και λύση στην επέκταση των πόλεων μετά τη 

Βιομηχανική Επανάσταση. Η μαζική αστική κίνηση επέφερε επικίνδυνη 

συμφόρηση στους δρόμους μεγάλης και μικρής κυκλοφορίας, 

προερχόμενη από μικρά οχήματα, όπως τα ποδήλατα και οι άμαξες, που 

επέτρεπαν στον κόσμο να ζει σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το χώρο 

εργασίας, από όση μπορούσε να διασχίζει με τα πόδια, και εξάπλωσε τις 

πόλεις πέρα από τα παλιά όρια τους. 

Ένα είδος αστικής μεταφοράς, το λεγόμενο Τραμ με άλογα ,όπου το 

άλογο έσερνε την άμαξα με τους επιβάτες πάνω σε τροχιές, ήταν πολύ 

διαδεδομένο στις Ευρωπαϊκές και στις Αμερικανικές πόλεις κατά τα μέσα 

του 19ου αιώνα. 
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Το ηλεκτρικό Τραμ (ηλεκτρισμός με τη μορφή μπαταρίας) 

πρωτοχρησιμοποιήθηκε για την αστική μεταφορά στα 1834. Ακολούθως, 

η ενέργεια του ατμού χρησιμοποιήθηκε για τη λειτουργία γραμμών με 

άμαξες, ελκυόμενες από τα καλώδια. Τα αμάξια με τα καλώδια κινούνταν 

πάνω σε τροχιές, συνδεδεμένες μ’ ένα καλώδιο συνεχούς κίνησης που 

βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του δρόμου. Η πρώτη γραμμή με 

καλώδιο κατασκευάστηκε στην Clay Street του Σαν Φραντζίσκο στα 1850. 

Η ανακάλυψη της ηλεκτρικής γεννήτριας, το 1870, έφερε επανάσταση και 

στον χώρο των μεταφορών, διότι μέσω των σιδηροτροχιών το ρεύμα 

μεταφερόταν σ’ όλη τη διαδρομή και οι κινητήρες τοποθετήθηκαν πάνω 

στις άμαξες. Το 1881 ο Werner von Siemens κατασκεύασε μια γραμμή 

μήκους 2,5 χλμ. για ηλεκτρικό Τραμ στο Βερολίνο. Θέλοντας οι 

κατασκευαστές της εποχής να απομονώσουν και να εξαλείψουν τεχνικές 

ανωμαλίες του τρόπου μεταφοράς και τροφοδοσίας της ενέργειας (έντονες 

ηλεκτρικές εκκενώσεις, θάνατοι λόγω ηλεκτροπληξίας) τελειοποίησαν τη 

ράβδο εναέριας επαφής (τον τρολέ) που αποτέλεσε απ’ αρχή για τη νέα 

μορφή του Τραμ (1886 Van Depoele – ηλεκτρικό Τραμ με τρολέ στην 

Αλαμπάμα) και προάγγελο στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα.-1- 

Η ενσωμάτωση του σιδηροδρόμου στις αστικές  συγκοινωνίες είχε 

σαν κύριο εκφραστή και πρωταγωνιστή της, τον υπόγειο ή μητροπολιτικό 

σιδηρόδρομο (Μετρό). 

Ειδικές περιστάσεις και ανάγκες οδήγησαν στην κατασκευή 

σιδηροδρόμων ειδικών χαρακτηριστικών κυρίως σε μεγαλουπόλεις και 

γενικότερα σε πολύ μεγάλα επιβατικά μεταφορικά ρεύματα.-2- 

Η πρώτη γραμμή Μετρό εγκαινιάστηκε στο Λονδίνο το 1863.  Τον 

συρμό τραβούσε μια ατμομηχανή που έκαιγε κωκ ή κάρβουνο. Σε  αυτή τη 

γραμμή ταξίδευε πολύς κόσμος, παρόλους τους καπνούς του θείου που  

έβγαιναν από τον κινητήρα. Το 1890 τελείωσε και η δεύτερη γραμμή, 

ηλεκτροκίνητη τώρα πια, και σε πολλά σημεία της υπόγεια. 
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Τα πλεονεκτήματα του Μετρό, που το μετέτρεψαν σε απαραίτητο 

μέσο μεταφοράς κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα , είναι η ταχύτητα. Δεν 

διακόπτεται ούτε καθυστερεί εξ’ αιτίας της κυκλοφορίας στην πόλη, και 

βοηθάει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και στην έγκαιρη μετακίνηση 

– μεταφορά λόγω των υπογείων διελεύσεων και της τεχνολογίας αιχμής 

στην οποία βασίζεται. 

Τη δεκαετία του 1890, άρχισε η κατασκευή γραμμών Μετρό στη 

Βουδαπέστη, στο Παρίσι και στη Βοστώνη. Η πόλη της Νέας Υόρκης που 

σήμερα έχει το πιο εκτεταμένο δίκτυο Μετρό σε όλο τον κόσμο, 

εγκαινίασε την πρώτη γραμμή στις αρχές του 1900.-3- 

Τέλος, η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίστηκε από τη στροφή προς τη 

δημιουργία δικτύων υψηλών ταχυτήτων στην Ιαπωνία και στη Δυτική 

Ευρώπη με σκοπό την αποσυμφόρηση ιδιαίτερα επιβαρημένων 

κυκλοφοριακών αξόνων που συνέδεαν ευμεγέθη πληθυσμιακά και 

οικονομικά κέντρα μέσα στην ίδια πόλη, στην ίδια γεωγραφική επικράτεια 

αλλά  γενικότερα και μέσα στην ίδια ήπειρο.-4- 

 
 Πρώτος Μητροπολιτικός Σταθμός ( Νέα Υόρκη – 1895 ) 
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2.2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

Η ραγδαία τεχνολογική και ποιοτική εξέλιξη των μαζικών μέσων 

μεταφοράς κάποια στιγμή συμπαρέσυρε και την ελληνική πραγματικότητα 

στους δικούς της ρυθμούς ροής. 

 

 Υπέργειος ηλεκτρικός σιδηρόδρομος ( ΗΣΑΠ ). 

 

Ξεκινώντας, μια συμπυκνωμένη ιστορική αναδρομή στα πρώτα 

δειλά βήματα δημιουργίας και εξέλιξης του κλάδου αστικών μεταφορών 

στην Ελλάδα, θα βρεθούμε στην Αθήνα στα 1855.Ο τότε πρωθυπουργός 

Παγκόσμιος χάρτης έναρξης Μητροπολιτικών Σιδηροδρόμων 
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και υπουργός εξωτερικών Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καταθέτει 

νομοσχέδιο για ‘Ίδρυση σιδηροδρόμου Αθήνας – Πειραιά ’ που γίνεται 

νόμος και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το Νοέμβριο 

του 1867 ο επιχειρηματίας Εδουάρδο Πίκερινγκ ξεκινά την κατασκευή 

του, αλλά ένα χρόνο αργότερα, στα 1868, μεταβιβάζει τις υποχρεώσεις του 

στην ιδρυθείσα Ανώνυμη Εταιρία του ‘Απ’ Αθηνών εις Πειραιά 

Σιδηροδρόμου’ – Σ.Α.Π. Α.Ε.  

        

                                                                        

    Θησείο - Ομόνοια 

  Σήραγγα Ομόνοια - Αττική 
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Στις 27 Φεβρουαρίου 1869 γίνονται επίσημα εγκαίνια της γραμμής 

με επιβάτες βασιλείς, πολιτικούς, στρατιωτικούς και πολλούς επιφανείς 

Αθηναίους. Τεχνικά χαρακτηριστικά, μια ατμομηχανή με 6 βαγόνια 

καλύπτει την διαδρομή Θησείο – Πειραιάς, συνολικής απόστασης 8 χλμ. 

σε 19 περίπου λεπτά. Μεταξύ 1869 και 16 Σεπτεμβρίου 1904 που 

πραγματοποιήθηκε η ηλεκτροδότηση του Σιδηροδρόμου, μεσολάβησαν η 

στρώση διπλής γραμμής και η έναρξη κατασκευής σήραγγας το 1889 απ’ 

το Θησείο προς την Ομόνοια. Τον Ιανουάριο του 1928 άρχισαν τα έργα 

για την επέκταση της σήραγγας ως το σταθμό Αττικής με απώτερο σκοπό 

την συνένωση της γραμμής Ομόνοια – Κηφισιά. Στις 21 Σεπτεμβρίου 

1930 ο Ελευθ. Βενιζέλος εγκαινιάζει τον υπόγειο σταθμό της πλατείας  

Ομονοίας και το 1948 και 1949 εγκαινιάζονται αντίστοιχα οι σταθμοί       

« Βικτώρια » και « Αττική ». Την 1η Ιανουαρίου του 1976 οι Ε.Η.Σ 

(Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι) περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο 

μετονομαζόμενοι σε Η.Σ.Α.Π. (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – 

Πειραιάς).-5- 

 

  Υπόγειος Σταθμός ΗΣΑΠ ‘ΟΜΟΝΟΙΑ’ 
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Η επιτυχημένη αυτή διαδρομή του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου,  έχει 

συμπληρώσει ήδη 136 χρόνια ουσιαστικής προσφοράς στο κοινωνικό 

σύνολο και λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης σταθμών και υπηρεσιών που 

προσφέρει, αποτελεί μια εγχέγγεια και δοκιμασμένη λύση σταθερής 

τροχιάς στην ανύπαρκτη κυκλοφοριακή ομαλότητα της πρωτεύουσας. 
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1904 
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 ΤΟ ΤΡΑΜ. 

 

Η αλήθεια βέβαια, για το μεταφορικό ιστορικό της πρωτεύουσας, 

είναι πως ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος είχε συνοδοιπόρο για αρκετά 

χρόνια και ένα άλλο μέσον σταθερής τροχιάς, εξίσου χρήσιμο και διάσημο 

παγκοσμίως, ίσως κατά πολλούς τον πρόδρομο όσων ακολούθησαν, το 

Τραμ. 

Τα πρώτα Τραμ στην Αθήνα ξεκίνησαν το 1882. Ήταν ελαφρά οχήματα, 

κλειστά τον χειμώνα με 16 θέσεις και ανοιχτά το καλοκαίρι με 20 θέσεις, 

τα οποία έλκονταν από τρία Μικρασιάτικα άλογα, μικρά και νευρώδη. 

Αυτές οι πρώτες γραμμές συνέδεσαν το κέντρο της Αθήνας με τα τότε 

προάστια, Πατήσια – Αμπελόκηπους – Κολοκυνθού καθώς και την 

πλατεία Ομονοίας με Σύνταγμα – Γκάζι – Κεραμικό – Δίπυλο. Το 1902 

εξυπηρέτησαν τις οδούς Ιπποκράτους, Μητροπόλεως, Αχαρνών. Τη διετία 

1908 – 9 το δίκτυο του Τραμ απέκτησε 257 οχήματα, βελγικής 

κατασκευής, κλειστά με ηλεκτροφωτισμό και πρωτοποριακώς 

τοποθετημένα αναπαυτικά καθίσματα, με πρόβλεψη για 16 θέσεις 

καθήμενων και 14 ορθίων, με δύο ανητήρες ιδανικούς για τις κλίσεις των 

αθηναϊκών γραμμών και σε μπεζ χρωματισμούς. Το 1939 εκποιείται 

μεγάλος αριθμός βελγικών ρυμουλκόμενων οχημάτων, ενώ τα εν χρήσει 

τροχιοδρομικά ανακαινίζονται και το χρώμα τους γίνεται βαθύ πράσινο. 

      

ΤΡΑΜ 1925 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ       ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ι.ΜΠΑΚΟΛΑΣ – Α.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                            Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
16

Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το δίκτυο συγκοινωνιών της 

Αθήνας, όπως και αυτό των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών πόλεων ήταν 

ολοκληρωτικά κατεστραμμένο. Στο κέντρο της Αθήνας υπήρχαν τα 

υπολείμματα ενός απαρχαιωμένου συστήματος Τραμ. Μετά την Κατοχή 

αρχίζει η φθίνουσα πορεία των Τραμ της Αθήνας, ενώ το 1949 στον 

Πειραιά και το 1953 στην Αθήνα πρωτοεμφανίστηκαν τα ηλεκτροκίνητα 

λεωφορεία, τα τρόλεϋ.  Το τελευταίο κουδούνισμα από καμπανάκι 

αθηναϊκού Τραμ ακούστηκε στο αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας 

Κεραμικού, τα μεσάνυχτα 15ης προς 16ης Οκτωβρίου του 1960. Τα Τραμ 

των προαστίων, και ειδικότερα αυτά που συνέδεαν τον Πειραιά με το 

Πέραμα συνέχισαν τη λειτουργία τους μέχρι το 1977 οπότε και 

αντικαταστάθηκαν από πετρελαιοκίνητα λεωφορεία. Με τα Τραμ 

διακινήθηκαν συνολικά 3 δισεκατομμύρια άτομα. 

Στις μέρες μας, βέβαια, δεν αναφερόμαστε σε παρελθοντικό χρόνο 

και με μια δόση νοσταλγίας στο Τραμ μιας και αποτελεί ξανά μέρος της 

καθημερινής μας κίνησης. Με την πετυχημένη προϊστορία και την 

προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις το Τραμ, στα 

πλαίσια της Ολυμπιακής ενίσχυσης του κυκλοφοριακού δικτύου του 

λεκανοπεδίου, επαναλειτούργησε πάνω σε διεθνή και πλήρως 

εναρμονισμένα δεδομένα του 21ου αιώνα, όσο αφορά τις παροχές στις   

υπηρεσίες και στους σταθμούς. Σήμερα, το Τραμ διαθέτει δύο Γραμμές 

συνολικού μήκους 26,1 χλμ. που συγκλίνουν στη λεωφόρο Ποσειδώνος 

στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Με τη λειτουργία του επιτυγχάνεται η 

σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με την παραλιακή ζώνη έως το 

Ελληνικό (Γραμμή1) και του Νέο Φαλήρου με τη Γλυφάδα (Γραμμή2).-6- 

      

ΤΡΑΜ 2005 
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 ΤΟ ΜΕΤΡΟ. 

 

Το Τραμ ωστόσο έχει έναν πιο βοηθητικό – συμπληρωματικό ρόλο, 

μιας και αιχμή του ‘δόρατος’, για την ικανοποίηση του τρίπτυχου 

‘ταχύτητα – ασφάλεια – αξιοπιστία’ στις αστικές συγκοινωνίες σήμερα, 

αλλά και του εγχειρήματος της αναδιάπλασης του κυκλοφοριακού χάρτη 

των Αθηνών, διαδραματίζει την τελευταία 5ετία το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Το 

Μετρό μαζί με τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς αποτελεί σήμερα τη 

ραχοκοκαλιά του νέου συγκοινωνιακού χάρτη της πρωτεύουσας. 

Μια σύντομη, λοιπόν, ιστορική αναδρομή για το πιο παραγωγικό 

μέσο μεταφοράς των Αθηνών θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και το 

μέγεθος το εγχειρήματος αλλά και πως δικαιολογείται με τον καλύτερο 

τρόπο πλέον, η κατασκευή ενός τόσο δαπανηρού έργου. 

Φεβρουάριος 1987  Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο του 

υπόγειου Μέτρο Αθήνας. 

Φεβρουάριος 1989  Ανάθεση του έργου στην κοινοπραξία 

‘Ολυμπιακό Μετρό’. 

Ιούλιος  1991  Ιδρύεται η Αττικό Μετρό Α.Ε. με το νόμο 1955/91. 

Ιανουάριος 1993  Έναρξη εργασιών εκσκαφής του πρώτου σταθμού, 

σταθμός Λαρίσης. 

Ιούνιος 1998  Παράδοση του 1ου συρμού. 

Ιανουάριος 2000  Μερική λειτουργία του συστήματος με δύο γραμμές  

(Γραμμή 2 : Σύνταγμα – Σεπόλια και Γραμμή 3 : Σύνταγμα – Εθνική 

Άμυνα). 

Νοέμβριος 2000  Λειτουργία 5 νέων σταθμών της Γραμμής 2 

(Σύνταγμα – Δάφνη). 

Οκτώβριος 2002  Ανακοίνωση 10ετούς σχεδίου επεκτάσεων.  

Απρίλιος 2003  Έναρξη λειτουργίας του σταθμού Μοναστηράκι. 
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Ιούνιος 2004  Επέκταση Γραμμής 2 (Αγ. Αντώνιος – Σύνταγμα – Αγ. 

Δημήτριος) και Γραμμής 3 (Αεροδρόμιο – Σύνταγμα – Μοναστηράκι). 

 

Το άνοιγμα του δικτύου έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2000 με δύο Γραμμές 

και τα εξής δρομολόγια : 

ΓΡΑΜΜΗ 2 : (7 σταθμοί) Σεπόλια – Αττική – Σταθμός Λαρίσης – 

Μεταξουργείο – Ομόνοια –   Πανεπιστήμιο – Σύνταγμα.  Μήκος 

γραμμής = 5,9 χλμ. 

Και στις 15 Νοεμβρίου 2000 : (5 νέοι σταθμοί) Ακρόπολη – Συγγρού – 

Φιξ – Νέος Κόσμος – Αγ. Ιωάννης – Δάφνη – Αλέξανδρος Παναγούλης.  

Μήκος γραμμής = 4,2 χλμ. 

ΓΡΑΜΜΗ 3 : (8 σταθμοί)Μοναστηράκι - Σύνταγμα – Ευαγγελισμός – 

Μέγαρο Μουσικής – Αμπελόκηποι – Πανόρμου – Κατεχάκη – Εθνική 

Άμυνα.  Μήκος Γραμμής = 7,8 χλμ.  

Για την μερική λειτουργία του δικτύου χρειάστηκαν 17 νέοι, 

πλήρως εκσυγχρονισμένοι, συρμοί ενώ σήμερα το Αττικό Μετρό 

απαριθμεί 23 υπερσύγχρονους σταθμούς, σύνολο συρμών 47 και συνολικό 

μήκος Γραμμών 26,1 χλμ. 

Σήμερα, μετά την επέκταση των Γραμμών 2 (Άγιος Αντώνιος – 

Άγιος Δημήτριος / Αλέξανδρος Παναγούλης’) και 3 (Μοναστηράκι – 

Δουκ. Πλακεντίας ) έχει συνολικό μήκος 11,3 χλμ. με χρόνο διαδρομής 

20΄ και 14,8 χλμ με χρόνο διαδρομής 18΄, αντίστοιχα. Οι συρμοί 

διέρχονται από τους σταθμούς κάθε 3΄ τις ώρες αιχμής και κάθε 5΄ έως 10΄  

τις υπόλοιπες ώρες. Επιπλέον, με τους νέους συρμούς διπλής τάσης του 

Μετρό η απόσταση ‘Μοναστηράκι – Δουκ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο ’ 

καλύπτεται μέσα σε 37΄. Στις Γραμμές 2 και 3 χρησιμοποιούνται 47 

συρμοί συνολικής δυναμικότητας 282 βαγονιών. Ο συνολικός αριθμός των 

ημερήσιων εκτελούμενων δρομολογίων είναι 280 για τη Γραμμή 2 και 264 

για τη Γραμμή 3. -7- 
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Στα 6 χρόνια λειτουργίας, το Μετρό υπερδιπλασίασε το αρχικό του 

δίκτυο και έφτασε σε περιοχές που εθεωρούντο απόμακρες από το κέντρο 

της Αθήνας. Έτσι συνέδεσε τη Δυτική με τη Νοτιοανατολική αλλά και τη 

Βορειοανατολική Αττική. Οι μετακινήσεις από τον Άγιο Αντώνιο μέχρι 

τον Άγιο Δημήτριο και από το Μοναστηράκι μέχρι το Χαλάνδρι γίνονται 

πια σε λίγα λεπτά, ενώ και το νέο διεθνές αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος 

Βενιζέλος’ αποτελεί ευκολοπροσβάσιμο μέρος λόγω της ταχύτητας του 

Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου. 

Όμως, ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα στην καρδιά της Αθήνας, κρίνεται 

επιτυχημένο ή αποτυχημένο εάν και μόνο αν η γλώσσα των αριθμών και 

της στατιστικής επιβεβαιώσει και τελικά υπερκεράσει κάθε προσδοκία. 

Δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχίας. 
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Το έτος 2000 ο ημερήσιος μέσος όρος επιβιβάσεων ήταν 280.031, ενώ το 

2001 κάνοντας ένα τρομερό ‘άλμα’ αγγίζει τις 416.164 επιβιβάσεις, μια 

αύξηση της τάξης του 48,61%. 

Το έτος 2002, αν και δεν προστέθηκαν στο σύστημα νέοι σταθμοί, ο 

ημερήσιος μέσος όρος επιβιβάσεων αυξάνεται κατά 7,3 % και φτάνει τις 

446.524 επιβιβάσεις. 

Το 2003 καταγράφεται αύξηση 13,51% με συνολικό αριθμό επιβιβάσεων 

506.836, ενώ το Νοέμβριο του 2004 ο ημερήσιος αριθμός επιβιβάσεων  

‘αναρριχήθηκε’ στις 632.941 επιβιβάσεις, αριθμός που αποτελεί το 

μέγιστο που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,78% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 

2003. -8- 

Το 2004 αποτέλεσε πολύ σημαντική χρονιά για το Μετρό της 

Αθήνας αφενός μεν γιατί τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

Ολυμπιακών Αγώνων, μετακινήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια 

οι χιλιάδες θεατές και επισκέπτες της Αθήνας και αφετέρου γιατί 

εντάχθηκαν, επίσης με απόλυτη επιτυχία, στο δίκτυο του Μετρό πολλοί 

νέοι σταθμοί και 21 νέοι συρμοί. 

Μάλιστα, η συγκριτική αύξηση Αυγούστου 2003 – Αυγούστου 2004 

έδειξε μια άνοδο περίπου 48,47%, πράγμα το οποίο έχει βαρύνουσα 

σημασία αν υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η αύξηση αυτή δεν 

περιλαμβάνει τις χιλιάδες δωρεάν Ολυμπιακές μετακινήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΕΤΟΥΣ 2004 

Ομόνοια : 15,18%                  Δάφνη : 4,57%                           Νέος Κόσμος : 3,03% 

Μοναστηράκι : 8,89%            Ευαγγελισμός : 4,51%               Μεταξουργείο : 2,92% 

Σύνταγμα : 8,51%                   Άγιος Αντώνιος : 3,98%            Δουκ. Πλακεντίας : 2,6% 

Εθνική Άμυνα : 5,74%            Συγγρού – Φιξ : 3,59%              Κατεχάκη : 2,38% 

Άγιος Δημήτριος : 4,91%       Πανόρμου : 3,45%                      Σεπόλια : 2,12% 

Πανεπιστήμιο : 4,83%            Μέγαρο Μουσικής : 3,28%        Χαλάνδρι : 1,81% 

Αμπελόκηποι : 4,62%             Αττική : 3,16%                           Ακρόπολη : 1,69% 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΝ 
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Σήμερα, το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών διαγράφεται φωτεινότερο 

από κάθε προηγούμενη εποχή. Η λειτουργία των δύο γραμμών του Μετρό 

έχει αλλάξει τη μορφή των αστικών συγκοινωνιών βελτιώνοντας κατά 

πολύ την ποιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έτσι, η ευρύτερη 

Περιφέρεια Αθηνών θα διαθέτει Μετρό τριών Γραμμών (μαζί με τη 

Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ), μήκους 100 χλμ., οι Γραμμές του οποίου θα 

ξεκινούν ακτινωτά από το εμπορικό κέντρο της Αθήνας προς οκτώ 

διαφορετικές κατευθύνσεις. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 

 

1. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΕΠΙΣΤΗΜΗ’, Σιδηρόδρομοι υπόγειοι (Μετρό) και       

    τραμ, σελ. 2650, Εκδόσεις Κ. Κουμουνδουρέα.(1992) 

2. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΠΑΠΥΡΟΥΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ’, Ειδικοί            

    σιδηρόδρομοι, τόμος 54, σελ. 18, Έκδοση 1992. 

3. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΕΠΙΣΤΗΜΗ’, Σιδηρόδρομοι υπόγειοι (Μετρό) και  

    τραμ, σελ. 2651, Εκδόσεις Κ. Κουμουνδουρέα.(1992) 

4. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΠΑΠΥΡΟΥΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ’, Σύγχρονη   

    σιδηροδρομική τεχνολογία, τόμος 54, σελ. 18, Έκδοση 1993. 

5. WWW.ISAP.GR, Ιστορικά, Ιούνιος 2005. 

6. WWW.TRAMSA.GR, Ιστορικά, Ιούνιος 2005. 

7. WWW.AMETRO.GR, Ιστορικά, Σημαντικές ημερομηνίες, Ιούνιος  

    2005. 

8. Περιοδικό ‘ΜΕΤΡΟ’, Νοέμβριος 2004, Φεβρουάριος 2005, Εκδόσεις  

    ΑΜΕΛ.Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ       ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ι.ΜΠΑΚΟΛΑΣ – Α.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                            Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 

  

 Τα κύρια κριτήρια επιλογής που θέσαμε προκειμένου να 

μελετήσουμε τις επιπτώσεις των σταθμών του Μετρό στις περιοχές που 

χωροθετήθηκαν είναι : 

 

1. Ο ένας, τουλάχιστον, σταθμός να είναι σταθμός μετεπιβίβασης των 

Γραμμών του Μετρό ή των Γραμμών Μετρό – ΗΣΑΠ, δηλαδή οι 

σταθμοί : Σύνταγμα ,Μοναστηράκι ,Ομόνοια, Αττική. 

 

2. Οι περιοχές να έχουν διαφορετικό ρόλο και χαρακτήρα για την 

Αθήνα, δηλαδή: Κεντρική Περιοχή και Συνοικία. 

 

Με αυτά τα βασικά κριτήρια επιλέγηκαν οι σταθμοί : 

 

‘Ομόνοια’, σταθμός που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και συνδέει 

την Γραμμή 2 του Μετρό (Άγιος Αντώνιος – Άγιος Δημήτριος) με τη 

Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ (Πειραιάς – Κηφισιά). 

 

‘Πανόρμου’, σταθμός της Γραμμής 3 (Αεροδρόμιο – Δουκ. Πλακεντίας – 

Μοναστηράκι)  που βρίσκεται στη συνοικία των Αμπελοκήπων, περιοχή 

που ήταν πυκνοκατοικημένη και διαμορφωμένη και πριν την κατασκευή 

του Μετρό. 
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 ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΟΜΟΝΟΙΑ’ 
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4.ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΟΜΟΝΟΙΑ’. 

 

                                                            

 
 

Ομόνοια (ΗΣΑΠ) 

Ομόνοια (ΜΕΤΡΟ) 
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Ο σταθμός βρίσκεται κάτω από την πλατεία Ομόνοιας, όπου ήδη 

από το 1895 υπάρχει ο ομώνυμος σταθμός του ΗΣΑΠ. Πρόκειται για ένα 

σύγχρονο σταθμό με αποβάθρες μήκος 110μ, ο οποίος έχει φιλοτεχνηθεί 

με έργα του Ν. Κεσανλή και του Παύλου που έχουν εμπνευστεί από τις 

δραστηριότητες που εξελίσσονται στην πλατεία. Ο σταθμός έχει 8 

εισόδους / εξόδους που ανακατασκευάστηκαν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

Η Πλατεία Ομονοίας πήρε το όνομα της το 1862, γιατί εκεί 

συμφιλιώθηκαν οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις των ορεινών και των 

πεδινών. -9- 

Εδώ και αρκετά χρόνια είναι τόπος συγκέντρωσης οικονομικών 

μεταναστών και περιθωριακών στοιχείων. Στη μακρόχρονη ιστορία της 

έχει υποστεί πολλές αναμορφώσεις – αναπλάσεις. Η πρώτη ανάπλαση της 

πλατείας έγινε στα 1864 και η τελευταία ολοκληρώθηκε το 2004, λίγο πριν 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 
 

 

            
 

 

 

 

Ομόνοια (1936 – 1940) 

Ομόνοια (1951) Ομόνοια (1957) 
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Η Ομόνοια αποτελεί το διαπολιτισμικό κέντρο της Πρωτεύουσας. 

Λόγω της θέσης της, της εύκολης ή καλύτερα πολυποίκιλης πρόσβασης 

της και του εμπορικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Είναι 

σταυροδρόμι πολλών απόψεων, εθνικοτήτων και θρησκειών. Παλαιότερα, 

με τα καφενεία αλλά και σήμερα με τα σύγχρονα fast food, εστιατόρια 

αποτελούσε και αποτελεί πόλο έλξης και χώρο ανταλλαγής ιδεών. Είναι το 

κέντρο μετάδοσης των καθημερινών νέων, σημαντικών ή ασήμαντων, με 

την πρωινή διάθεση των εφημερίδων και των περιοδικών, σημείο 

συγκέντρωσης των φίλων του ποδοσφαίρου αλλά και διαδηλώσεων ή 

πολιτικών συγκεντρώσεων. 

Αναρίθμητες επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, 

πολυκαταστήματα , τράπεζες, καφενεία, παραδοσιακά και μη 

ζαχαροπλαστεία, υπεραγορές και σύγχρονα εστιατόρια έτοιμου φαγητού 

υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε γύρω από έναν απ’ τους πιο 

σημαντικούς πόλους της Αθήνας. Ένας εμπορικός ‘κύκλος’ που 

αναδιατάσσεται και τροποποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 

συνόλου και τις απαιτήσεις της εποχής. 

 

Η Ομόνοια αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο στην καρδιά 

της πρωτεύουσας το οποίο όμως τη τελευταία δεκαετία παρουσίασε 

πορεία υποβάθμισης. Άλλωστε δεν συμπεριλήφθηκε τυχαία στο ‘εμπορικό 

τρίγωνο’ του Δήμου Αθηναίων (Ομόνοια – Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

στην προσπάθεια αναβάθμισης που προγραμματίζεται και σταδιακά 

υλοποιείται. 

 

Η Ομόνοια υπήρξε πάντοτε συγκοινωνιακός κόμβος της Αθήνας. 

Ο σταθμός υπήρξε η αφετηρία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου προς τον 

Πειραιά και τμήμα της Γραμμής Τραμ. Σήμερα η πλατεία Ομόνοιας 

περιβάλλεται από μεγάλο αριθμό δρομολογίων λεωφορείων και τρόλλεϋ,  
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ενώ ταυτόχρονα είναι και μια απ’ τις κεντρικότερες ‘πιάτσες’ ταξί, 

επιπλέον η κυκλοφοριακή ροή γίνεται ακόμη πιο πυκνή από την διέλευση 

μεγάλου αριθμού Ι.Χ. αυτοκινήτων. Μετά τη λειτουργία του Μετρό, μαζί 

με την πλατεία Συντάγματος αποτελούν τους πλέον προσβάσιμους 

συγκοινωνιακούς κόμβους του ευρύτερου κέντρου της πρωτεύουσας. 

Στην περιοχή της Ομόνοιας έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία του Μετρό με 

όλα τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς που υπάρχουν στην Αθήνα 

(ανταπόκριση με 32 λεωφορειακές γραμμές, 15 γραμμές τρόλλεϋ, και τη  

Γραμμή 1 – ΗΣΑΠ) -10- . Η διέλευση όμως από την περιοχή των ταξί και 

των Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής με 

αποτέλεσμα την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, εντός της πλατείας 

απαγορεύεται η στάθμευση των Ι.Χ. και τις περισσότερες ώρες η 

απαγόρευση της στάθμευσης τηρείται. 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου και με αφορμή 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη Ομόνοια έγιναν έργα ανάπλασης που 

άλλαξαν τόσο το σχήμα της πλατείας, όσο και την κυκλοφορία γύρω από 

αυτήν. Με τη νέα μορφή της Ομόνοιας έγινε προσπάθεια να διευρυνθεί ο 

χώρος που κινούνται οι πεζοί και να μην υπάρχει κυκλική κίνηση των 

αυτοκινήτων. Η διαμόρφωση της πλατείας, όπως είναι σήμερα, έχει 

αμφισβητηθεί από πολλούς και έχει δεχτεί αρνητικές κριτικές. 

 

Οι νέες κυκλοφορικές ρυθμίσεις που έγιναν μετά την αναμόρφωση της 

Πλατείας Ομονοίας είναι :  

 Μονοδρόμηση της οδού Πειραιώς από την οδό Μενάνδρου μέχρι την 

Πλατεία Ομονοίας. 

Η οδός Πειραιώς διαμορφώνεται σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανόδου προς 

την Πλατεία Ομονοίας. Δημιουργείται λωρίδα αντίθετης ροής λεωφορείων  
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από την οδό Σωκράτους μέχρι την οδό Μενάνδρου. 

 Μονοδρόμηση της οδού Αγ. Κωνσταντίνου από Ομόνοια μέχρι την 

Πλατεία Καραϊσκάκη, με 3 λωρίδες καθόδου. 

 Πεζοδρόμηση της οδού Αθηνάς από την Πλατεία Ομονοίας μέχρι την 

οδό Λυκούργου, ενώ επιτρέπεται η διέλευση μόνο των λεωφορείων. 

 Αμφιδρόμηση της οδού Αιόλου μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου και 

Σταδίου.-11- 

 

 

 
 

 

 

 

 

Νέες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 
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Οι χρήσεις στα πολυώροφα κτίρια που περιβάλλουν την Ομόνοια, 

περιορίζονται στην αλλαγή – εκσυγχρονισμό των επιμέρους 

καταστημάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ούτε λόγος για 

νεοαναγειρόμενα κτίρια τις τελευταίες δεκαετίες. Τα παραδοσιακά 

καφενεία, ζαχαροπλαστεία και εμπορικά καταστήματα ένδυσης και 

υπόδησης, έχουν δώσει τη θέση τους σε πολλά μικρά καταστήματα 

έτοιμου φαγητού (fast food), σε μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων διεθνούς 

δραστηριότητας, σε τράπεζες και πολυκαταστήματα όπως απαιτεί το ‘shop 

in shop’, ενώ εξακολουθούν να λειτουργούν και ορισμένα ξενοδοχεία. 

Στους ορόφους των κτιρίων λειτουργούν κυρίως γραφεία και μικρά 

εργαστήρια (μεταποίηση ενδυμάτων, οδοντοτεχνικά εργαστήρια κλπ.).Επί 

της πλατείας δεν υπάρχουν κατοικίες και στη γύρω περιοχή οι κατοικίες 

που υπήρχαν συνεχώς εγκαταλείπονται. 

  Οι αξίες των ακινήτων γύρω από την Πλατεία Ομονοίας φαίνεται 

να παρουσιάζουν μικρή πτώση την τελευταία 10ετία. 

Η εμπορική αξία και οι τιμές ενοικίασης των ακινήτων, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες κτηματομεσιτών της περιοχής, παρουσιάζουν πτώση περίπου 

10 %, κυρίως στους ορόφους των κτιρίων. Οι αντικειμενικές αξίες, που 

καθορίζονται από το Κράτος, δίνουν μηδαμινή πτώση των τιμών των 

οικοπέδων, πριν και μετά το 2001, που είναι μόλις 0,03 %, δηλαδή 

1998,55 €/τμ και 1997,96 €/τμ αντίστοιχα.-12- 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

 

9. Εγκυκλοπαίδεια : ‘Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνι’,Ομόνοια, τόμος     

    16. Εκδόσεις Οικ. Γιοβάνι (1980) 

10. WWW.OASA.GR, Ιούνιος 2005. 

11. WWW.E.A.X.A..GR, 

12. Πληροφορίες από συμβολαιογράφο (Δώρα Μπαλάσκα, Εφέσσου –  

      Βοσπόρου, Νίκαια). 
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 ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΠΑΝΟΡΜΟΥ’ 
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5.ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΠΑΝΟΡΜΟΥ’ 

 

                                          

        
 

Πανόρμου (Συρμός) 

Πανόρμου (Εσωτερικό 
Σταθμού) 
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Ο σταθμός βρίσκεται στην περιοχή των Αμπελοκήπων επί της οδού 

Πανόρμου από την οποία πήρε και το όνομά του. Η οδός Πανόρμου είναι 

ένας δρόμος με πλάτος περίπου 25 μέτρων που συνδέει τη Λεωφόρο 

Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου ‘Ερυθρός Σταυρός’, με την 

Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο σταθμός του Μετρό κατασκευάστηκε κάτω από 

μια μικρή πλατεία, την πλατεία Κανελοπούλου, που βρίσκεται στο βόρειο 

άκρο της οδού Πανόρμου κοντά στη διασταύρωση με τη Λεωφόρο 

Κηφισίας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σταθμό της Γραμμής 3 

(Αεροδρόμιο – Δουκ. Πλακεντίας – Μοναστηράκι) με αποβάθρες μήκους 

110μ. και 3 εισόδους / εξόδους προς τις οδούς Ριάν κουρ, Λουκά Μπέλλου 

και Χατζηκωνσταντή. 

Στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εδώ και πολλά χρόνια, έχουν κτιστεί 6 

όροφα κτίρια πολυκατοικιών, μέτριας κατασκευής και αισθητικής, που 

συναντάμε στις περισσότερες συνοικίες της Αθήνας. Είναι μια 

πυκνοκατοικημένη και ασφυκτικά δομημένη περιοχή με στενούς δρόμους 

και χωρίς μεγάλους ελεύθερους χώρους. 

 

 Ο σταθμός κατασκευάστηκε σε θέση που είχε αναπτυχθεί το 

συνοικιακό εμπορικό κέντρο της περιοχής. Γύρω από την Πλατεία 

Κανελοπούλου και κυρίως κατά μήκος της οδού Λαρίσης, δρόμος που 

διασχίζει κάθετα την οδό Πανόρμου, υπήρχαν και υπάρχουν πολλά 

εμπορικά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης που εξυπηρετούν 

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Μετά την κατασκευή του σταθμού ο 

χαρακτήρας του συνοικιακού κέντρου της Πανόρμου ενισχύθηκε και 

αναβαθμίστηκε με περισσότερα καταστήματα και άλλες συναφές χρήσεις. 

Στα λιγοστά άκτιστα οικόπεδα που υπήρχαν κτίστηκαν κτίρια γραφείων, 

που στεγάζουν μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ 

στα ισόγεια των κτιρίων λειτουργούν υποκαταστήματα αρκετών 

τραπεζών. 
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Εμπορικές χρήσεις. 
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Κτίρια γραφείων που ανεγέρθησαν μετά τη 
λειτουργία του σταθμού του Μετρό. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ       ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ι.ΜΠΑΚΟΛΑΣ – Α.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                            Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
39

 
 

 

Ο σταθμός ‘Πανόρμου’, σήμερα, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό 

μετεπιβίβασης με ανταπόκριση 6 λεωφορειακών γραμμών που 

εξυπηρετούν περιοχές των βορίων προαστίων (Φιλοθέη, Παλαιό Ψυχικό, 

Καλογρέζα) αλλά και τις συνοικίες Κυψέλη και Γαλάτσι. 

Η οδός Πανόρμου, λόγω του μεγάλου πλάτους της, ήταν δρόμος από τον 

οποίον περνούσαν τα λεωφορεία που συνέδεαν τις γύρω περιοχές με το 

κέντρο της Αθήνας. Από την περιοχή του σταθμού περνούσαν 2 

λεωφορειακές γραμμές ‘601 Ακαδημία – Νέα Φιλοθέη – Παλαιό Ψυχικό’ 

και ‘046 Κάνιγγος – Αμπελόκηποι’, η οποία είχε αφετηρία σε μια μικρή 

πλατεία που γειτνιάζει με τον χώρο του σταθμού. Μετά τη λειτουργία του 

Μετρό, οι λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από το σταθμό 

πύκνωσαν, και συγκεκριμένα : 

 Δημιουργήθηκαν 2 νέες γραμμές που συνέδεσαν την ευρύτερη περιοχή 

με το σταθμό η γραμμή ‘602 Ν. Ιωνία – Καλογρέζα – Σταθμός Πανόρμου’ 

Είσοδος σταθμού, 
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και η γραμμή ‘036 Κυψέλη – Γαλάτσι – Σταθμός Πανόρμου – Σταθμός 

Κατεχάκη’. 

 Τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια 2 γραμμών, οι οποίες περνούσαν από 

τη Λεωφόρο Κηφισίας και τώρα περνούν από την οδό Πανόρμου, ώστε να 

υπάρξει άμεση σύνδεση με το σταθμό του Μετρό, η γραμμή ‘610 

Αμπελόκηποι – Φιλοθέη’ και η γραμμή ‘603 Ακαδημίας – Παλαιό 

Ψυχικό’. 

 Διατηρήθηκαν οι λεωφορειακές γραμμές ‘601 Ακαδημίας – Νέα 

Φιλοθέη – Παλαιό Ψυχικό’ και ‘046’, το δρομολόγιο της οποίας 

επεκτάθηκε προς τη Λεωφόρο Μεσογείων και μετονομάστηκε ‘Κάνιγγος – 

Ελληνορώσων’.-13- 

 

 Η κυκλοφοριακή κίνηση γύρω από τον σταθμό ‘Πανόρμου’ ήταν 

πάντοτε μεγάλη. Μετά όμως τη λειτουργία του σταθμού εντάθηκε πολύ 

περισσότερο, με αποτέλεσμα τις ώρες αιχμής να παρουσιάζεται 

κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η κατάσταση επιδεινώνεται, κυρίως, από την 

παράνομη στάθμευση των Ι.Χ. σε δρόμους γύρω από το σταθμό αλλά και 

επί της οδού Πανόρμου. Τα κτίρια στην περιοχή δεν διαθέτουν χώρους 

στάθμευσης και οι κάτοικοι παρκάρουν αναγκαστικά τα αυτοκίνητά τους 

στο δρόμο. Αρκετοί όμως κάτοικοι των γύρω περιοχών που δεν 

εξυπηρετούνται, ή δεν θέλουν να εξυπηρετούνται, από τα διερχόμενα 

λεωφορεία σταθμεύουν και αυτοί στην περιοχή με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα ακόμα και επί της οδού 

Πανόρμου. Η έλλειψη οργανωμένου χώρου στάθμευσης γύρω από τον 

σταθμό αποτελεί την κυριότερη αιτία της έντονης κυκλοφοριακής 

συμφόρησης που δημιουργείται στην περιοχή. 
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Κυκλοφοριακή κατάσταση σήμερα. 
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Οι χρήσεις των πολυκατοικιών που βρίσκονται στην άμεση περιοχή των 

σταθμών διαφοροποιήθηκαν αρκετά, τα κενά καταστήματα 

αξιοποιήθηκαν, ενώ όσα άκτιστα οικόπεδα υπήρχαν οικοδομήθηκαν. 

Αρκετά από τα καταστήματα που υπήρχαν αναβαθμίστηκαν ή 

λειτούργησαν με νέα είδη (π.χ. καταστήματα ένδυσης μετατράπηκαν σε 

καταστήματα κινητής τηλεφωνίας ή ειδών αξεσουάρ) ενώ ορισμένες 

επιχειρήσεις μετεγκαταστήθηκαν όπως η σχολή οδηγών και το 

βουλκανιζατέρ και τη θέση τους πήραν γνωστές αλυσίδες καταστημάτων 

έτοιμου φαγητού (Mac Donalds, Γρηγόρης, Αυλόγυρος) και αρτοπωλείων 

(Βενέτης και Κατσέλης) καθώς και ζαχαροπλαστεία. Στους πρώτους 

ορόφους των πολυκατοικιών οι κατοικίες εγκαταλείπονται, λόγω θορύβου 

Κυκλοφοριακή κατάσταση σήμερα. 
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και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τη μεγάλη 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων, και εγκαθίστανται γραφεία, ιατρεία κλπ. 

Επίσης, σε λίγα οικόπεδα που ήταν άκτιστα, ένα εκ των οποίων ήταν ο 

υπαίθριος κινηματογράφος της περιοχής, κατασκευάστηκαν σύγχρονα 

κτίρια γραφείων, μοντέρνας αρχιτεκτονικής αντίληψης, που στεγάζουν την 

Οικονομική Εφορεία, τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων, το παράστημα  του ΙΚΑ καθώς και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Στα ισόγεια των κτιρίων αυτών κυριαρχούν τα νέα 

υποκαταστήματα τραπεζών που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. 

Οι αξίες των ακινήτων στην γύρω από το σταθμό περιοχή 

παρουσιάζουν αύξηση την τελευταία 5ετία, με εξαίρεση τους πρώτους 

ορόφους των πολυκατοικιών που βρίσκονται επί της οδού Πανόρμου, 

λόγω του θορύβου και της ρύπανσης. Η εμπορική αξία και οι τιμές 

ενοικίασης των καταστημάτων γύρω από το σταθμό, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες κτηματομεσιτών της περιοχής παρουσιάζουν αύξηση πάνω 

από 25%. Αντίθετα, οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια των κατοικιών που 

βρίσκονται επί της Πανόρμου παρουσιάζουν πτώση από 10% - 20%, με τη 

μεγαλύτερη πτώση στους πρώτους ορόφους των πολυκατοικιών, ενώ οι 

αντίστοιχες τιμές για τις κατοικίες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από 

το σταθμό του Μετρό έχουν αυξηθεί αισθητά. 

Οι αξίες ακινήτων γύρω από τον σταθμό ‘Πανόρμου’ παρουσιάζουν 

αύξηση τα τελευταία χρόνια. 

Η εμπορική αξία και οι τιμές ενοικίασης των ακινήτων, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες κτηματομεσιτών της περιοχής, παρουσιάζουν αύξηση 

περίπου 15% μετά τη λειτουργία του Μετρό, τόσο στα ισόγεια όσο και 

στους ορόφους των κτιρίων (κυρίως στους δρόμους που βρίσκονται κοντά 

στην οδό Πανόρμου).Οι αντικειμενικές αξίες, που καθορίζονται από το 

Κράτος, δίνουν μικρή αύξηση των οικοπέδων πριν και μετά το 2001 που 

είναι 1,79%, δηλαδή 755,01 €/τμ. και 768,55 €/τμ. αντίστοιχα. -14- 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 

 

13. WWW.OASA.GR, Ιούνιος 2005. 

14. Πληροφορίες από συμβολαιογράφο (Δώρα Μπαλάσκα, Εφέσσου –  

      Βοσπόρου, Νίκαια). 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 

 

Μετά την αναλυτική διερεύνηση της εξέλιξης των περιοχών στις 

οποίες κατασκευάστηκαν οι σταθμοί του Μετρό στη οδό Πανόρμου και 

την Πλατεία Ομονοίας παρατηρούμε βασικά ότι, ο σταθμός ‘Πανόρμου’ 

συνέβαλε στην αναβάθμιση της περιοχής αλλά και στην επιδείνωση της 

κυκλοφοριακής κατάστασης στη γύρω περιοχή, ενώ ο σταθμός ‘Ομόνοια΄ 

δεν επηρέασε το ρόλο και τον χαρακτήρα της. 

Ειδικότερα, για κάθε σταθμό παρατηρούμε τα εξής : 

 

6.1. ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΟΜΟΝΟΙΑ’. 

Η περιοχή της Ομόνοιας αποτελεί μια από τις πλέον κεντρικές της 

Αθήνας και βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Υπήρξε, ανέκαθεν, ο 

κυριότερος συγκοινωνιακός κόμβος της πρωτεύουσας και μια από τις 

εμπορικά ανεπτυγμένες περιοχές. Ο σταθμός του Μετρό κατασκευάστηκε 

στην ίδια θέση με τον ήδη υπάρχοντα, εδώ και χρόνια, σταθμό του ΗΣΑΠ, 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άμεσα εμφανείς και σημαντικές 

επιπτώσεις από τη λειτουργία του στη γύρω περιοχή. 

Τα περισσότερα κτίρια που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και όσα 

περιβάλλουν την Πλατεία Ομονοίας, κτίστηκαν τις δεκαετίες του 1950 και 

1960 με εξαίρεση ορισμένα νεοκλασικά κτίρια όπως π.χ. Εθνικής 

Τράπεζας και το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται σήμερα ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, 

και βρίσκεται επί της πλατείας. Η περιοχή εκτός από το εμπόριο 

συγκέντρωνε πάντοτε και άλλες οικονομικές δραστηριότητες και 

αποτελούσε ένα από τα οικονομικά κέντρα της Αθηνάς. Σήμερα, η 

Ομόνοια ως οικονομικό κέντρο φαίνεται να έχει υποβαθμιστεί, ενώ ως 

συγκοινωνιακός κόμβος, μετά και τη λειτουργία του Μετρό, 

αναβαθμίστηκε με αποτέλεσμα να προσεγγίζεται εύκολα από όλα, σχεδόν, 

τα σημεία του Λεκανοπεδίου της Αθήνας (Κηφισιά, Χαλάνδρι, Περιστέρι,  
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Δάφνη, Πειραιάς και Αεροδρόμιο). Η εύκολη προσέγγιση, με το Μετρό 

και τον ΗΣΑΠ αλλά και με τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει ως 

συνέπεια τη μεγάλη κυκλοφορία των πεζών τόσο στην περιοχή της 

Πλατείας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Κυκλοφορία, η οποία ορισμένες 

ώρες της ημέρας θεωρείται ασφυκτική. 

Η ανάπλαση – αναμόρφωση της Πλατείας Ομόνοιας, η οποία έγινε 

λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επέφερε κυκλοφοριακές αλλαγές 

στην περιοχή, οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του  

σταθμού του Μετρό. Με την ανάπλαση επιδιώχθηκε η ενοποίηση της 

πλατείας με τα πεζοδρόμια των Οικοδομικών Τετραγώνων που ορίζονται 

από τους δρόμους Πειραιώς – Αγ. Κωνσταντίνου και Σταδίου – 

Πανεπιστημίου. 

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γύρω από την πλατεία Ομονοίας, 

μετά τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. 

Υπάρχει συνεχής ροή στην κίνηση των αυτοκινήτων και δεν υφίσταται 

πλέον κυκλοφοριακή συμφόρηση, ούτε και τις ώρες αιχμής. Στην 

ευρύτερη όμως περιοχή της Ομόνοιας, και κυρίως στην περιοχή την οποία 

ονομάζουμε «Εμπορικό Τρίγωνό» (Ομόνοια, Μοναστηράκι, Σύνταγμα), 

παρατηρείται συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στην άνετη ροή των 

αυτοκινήτων όσο και στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών. 

 

Όσον αφορά στις εμπορικές αξίες των ακινήτων παρατηρούμε ότι 

γύρω από την πλατεία Ομονοίας, αλλά και σε όλη την περιοχή του 

‘Εμπορικού Τριγώνου’, παρουσιάζουν πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, 

όπως αναλυτικά αναφέρουμε στο κεφάλαιο 4. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι, 

η λειτουργία του Μετρό δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της 

περιοχής και δεν επέφερε αλλαγές στις τιμές των ακινήτων. 
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6.2. ΣΤΑΘΜΟΣ ‘ΠΑΝΟΡΜΟΥ’. 

  

 Η διέλευση του Μετρό, αυτή καθ’ εαυτή, αποτελεί βασικό 

παράγοντα που συνέβαλε στην αναβάθμιση της περιοχής των 

Αμπελοκήπων γιατί συνέδεσε την περιοχή με το κέντρο της Αθήνας 

(Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι) και άλλες απομακρυσμένες περιοχές 

του Λεκανοπεδίου (Περιστέρι, Δάφνη, Χαλάνδρι, Αεροδρόμιο). 

 Η περιοχή που κατασκευάστηκε ο Σταθμός αποτελούσε το 

συνοικιακό – εμπορικό κέντρο της γύρω περιοχής, όπου υπήρχαν μικρά 

εμπορικά καταστήματα αλλά ταυτόχρονα και άλλες χρήσεις που 

υποβάθμιζαν το ρόλο του, όπως βουλκανιζατέρ, συνεργεία κλπ. Επίσης, 

υπήρχαν ορισμένα άκτιστα οικόπεδα και οικόπεδα με διώροφες κατοικίες 

παλαιάς κατασκευής. Σήμερα, η εικόνα και η αισθητική της περιοχής 

έχουν αλλάξει. Έχουν εγκατασταθεί ορισμένες κρατικές υπηρεσίες που 

εξυπηρετούν μια ευρύτερη περιοχή (Εφορεία, ΙΚΑ, ΚΕΠ), αρκετά 

υποκαταστήματα τραπεζών και γραφεία μεγάλων εταιρειών που 

στεγάζονται σε καινούρια κτίρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής αντίληψης, σε 

οικόπεδα όπου πριν υπήρχαν παλιές διώροφες κατοικίες ή ήταν άκτιστα. 

Πολλά εμπορικά καταστήματα ανακαινίστηκαν χρήσεις που υποβάθμιζαν 

την περιοχή (π.χ. το βουλκανιζατέρ) απομακρύνθηκαν. Αρκετά 

καταστήματα που υπάρχουν σήμερα ανήκουν σε αλυσίδες φαγητού (Mac 

Donalds, Γρηγόρης, Κατσέλης, Αυλόγυρος) γεγονός που προβάλει, εκτός 

των άλλων, και τον σημερινό τρόπο ζωής ενώ βλέπουμε να λειτουργούν 

και ορισμένα ζαχαροπλαστεία – café γιατί πλέον ο σταθμός λειτουργεί και 

σαν τόπος συνάντησης και ραντεβού των κατοίκων της πρωτεύουσας. 

 Επί της οδού Πανόρμου, κυρίως γύρω από την πλατεία 

Κανελλοπούλου που κατασκευάστηκε ο σταθμός του Μετρό, υπάρχουν οι 

κλασικές πολυώροφες πολυκατοικίες τα διαμερίσματα των οποίων από 

κατοικίες μετατρέπονται σταδιακά σε χώρους εργασίας (ιατρεία, τεχνικά  
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γραφεία κ.α.). Η μετατροπή αυτή γίνεται διότι η αναβάθμιση του 

συνοικιακού κέντρου δεν επιφέρει ταυτόχρονα και αναβάθμιση της 

κατοικίας, αλλά αντίθετα επιφέρει υποβάθμιση λόγω της μεγάλης 

κυκλοφορίας, του θορύβου και της ρύπανσης, παράγοντες που 

υποβαθμίζουν τις συνθήκες κατοίκησης μιας περιοχής. 

Η χωροθέτηση σταθμού  Μετρό σε μια συνοικία επιφέρει νομοτελειακά 

αλλαγές στον συγκοινωνιακό χάρτη της περιοχής και γενικότερα, 

κυκλοφοριακή επιβάρυνση από τη διέλευση και τη στάθμευση πάσης 

φύσεως οχημάτων (taxis, Ι.Χ., μοτοποδήλατα). Το φαινόμενο αυτό 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή γύρω από τον σταθμό 

‘Πανόρμου’. Πριν τη λειτουργία του Μετρό, από την περιοχή περνούσαν 

δύο(2) λεωφορειακές γραμμές που συνέδεσαν τις γύρω περιοχές με το 

κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, μετά την τροποποίηση ορισμένων 

δρομολογίων και τη λειτουργία νέων λεωφορειακών γραμμών, που 

συνδέουν ακόμα και μακρινές περιοχές (Φιλοθέη, Ν. Ιωνία ,Κυψέλη, 

Γαλάτσι) με το σταθμό του Μετρό, από την περιοχή διέρχονται αρκετά 

λεωφορεία. Η κυκλοφορία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη 

διέλευση, τις στάσεις και τη στάθμευση πολλών αυτοκινήτων (taxis και 

Ι.Χ.) κυρίως τις ώρες αιχμής, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή 

συμφόρηση. 

 Η στάθμευση στην περιοχή υπήρξε πάντοτε ένα σοβαρό πρόβλημα, 

διότι τα υπάρχοντα κτίρια δεν διαθέτουν χώρους στάθμευσης και οι 

κάτοικοι σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο (‘στάθμευση παρά τη 

οδώ’). Σήμερα, η ύπαρξη του σταθμού που λειτουργεί ως πόλος έλξης 

πολλών κατοίκων από διάφορες περιοχές και η συνήθεια των Αθηναίων 

οδηγών να μην αποχωρίζονται το αυτοκίνητό τους, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης, έχει ως αποτέλεσμα η 

στάθμευση να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα τραγικό περιστατικό στο οποίο  
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είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ενώ 

έφτασε από το σταθμό στην Πλατεία Κανελλοπούλου με τον ανελκυστήρα 

του Μετρό, δεν ήταν δυνατόν να διασχίσει την οδό Πανόρμου λόγω της 

στάθμευσης των αυτοκινήτων σε όλη την περίμετρο της Πλατείας. 

 Μετά τη λειτουργία του Μετρό, στην άμεση περιοχή του σταθμού 

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, οι εμπορικές αξίες των ακινήτων 

παρουσιάζουν αυξομειώσεις, ανάλογα με τη χρήση και τη θέση των 

ακινήτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5. 
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7.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

7.1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ‘ΟΜΟΝΟΙΑ’. 

 

 Η πλατεία Ομονοίας, όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος σταθμός του 

Μετρό, είναι μια από τις κεντρικότερες και πολυσύχναστες πλατείες της 

Αθήνας. Βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει οικοδομηθεί εδώ και πολλά 

χρόνια. Η λειτουργία του Μετρό, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

διαφοροποίησε μεν τον χαρακτήρα της αλλά διευκόλυνε την προσέγγιση 

στην περιοχή πολλών Αθηναίων, ακόμα και από μακρινές περιοχές του 

Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα τόσο η Ομόνοια όσο και η ευρύτερη 

περιοχή να υποδέχεται πλήθος κόσμου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό τροχοφόρων 

(αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, αλλά και μικρά φορτηγά) που κινούνται και 

σταθμεύουν στην περιοχή δημιουργεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα με 

ιδιαίτερη ένταση τις ώρες αιχμής. 

 

 Στην περιοχή της Ομόνοιας, αλλά και γύρω από αυτή, το 

πολεοδομικό περιβάλλον είναι ήδη διαμορφωμένο και δεν υπάρχουν 

περιθώρια για πολεοδομικές παρεμβάσεις – προτάσεις, οι οποίες να 

θεωρούνται ρεαλιστικές. 

 

 Η μόνη παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί αφορά την 

κυκλοφορία. Γύρω από την πλατεία Ομονοίας έχουν ήδη υλοποιηθεί νέες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά την διαμόρφωση της πλατείας, με στόχο 

την ενοποίηση της πλατείας με τα παρακείμενα πεζοδρόμια και ‘την 

απόδοση μεγαλύτερου χώρου στους πεζούς’. Ανάλογες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις, με στόχο πάντοτε ‘την απόδοση μεγαλύτερου χώρου στους 

πεζούς’ και την ασφαλή μετακίνηση τους, μπορούν να εφαρμοστούν σε 

μια ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα στην  
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περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου (Ομόνοια – Μοναστηράκι – Σύνταγμα). 

Πρόκειται για μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει την παραδοσιακή αγορά 

της Αθήνας και συγκεντρώνει πολλά μικρά εμπορικά καταστήματα, μικρές 

βιοτεχνίες και αποθήκες, αλλά και αρκετή τουριστική κίνηση, ιδίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 

 Για τους λόγους αυτούς, υιοθετούμε την άποψη πολλών 

επιστημόνων (πολεοδόμων και συγκοινωνιολόγων), οι οποίοι προτείνουν 

‘τον αποκλεισμό των Ι.Χ. από την περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου’ 

εκφράζοντας όμως αρκετές επιφυλάξεις. Με τον αποκλεισμό των Ι.Χ. από 

την περιοχή πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος αφ’ ενός να επιβαρυνθεί η 

κυκλοφορία στους δρόμους που περιβάλλουν το Εμπορικό Τρίγωνο και 

αφ’ ετέρου τις βραδινές ώρες, όπου δεν υπάρχει εμπορική κίνηση, να 

εμφανίζονται κοινωνικά φαινόμενα που δεν είναι αποδεκτά (κλοπές, βία 

κ.α.). 

 

 Επομένως, οι προτάσεις μας για την περιοχή του Εμπορικού 

τριγώνου είναι οι εξής : 

 Ο αποκλεισμός των Ι.Χ. να ισχύει καθημερινά από τις 7:00 π.μ. μέχρι 

τις 8:00 μ.μ. (ώρα που κλείνουν τα καταστήματα), με εξαίρεση την 

Κυριακή. 

 Η διέλευση των Ι.Χ. να επιτρέπεται μόνο από τους δρόμους: 

Σοφοκλέους, Ευρυπίδου – Δραγατσανίου, Πραξιτέλους – Λέκκα – Βουλής 

και Αγ. Ειρήνης – Αθηναΐδος – Περικλέους – Καραγιώργη – Σερβίας. 

 Να διαμορφωθούν και να δεντροφυτευτούν οι χώροι γύρω από τις 

πλατείες και τις εκκλησίες που υπάρχουν στην περιοχή. 

 Να δημιουργηθούν τοπικές λεωφορειακές γραμμές με mini bus και 

πυκνά δρομολόγια που θα εξυπηρετούν την περιοχή, σε συνδυασμό με τα 

taxis, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. 
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7.1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ‘ΠΑΝΟΡΜΟΥ’. 

 

 Η περιοχή των Αμπελοκήπων αποτελεί μια πυκνοκατοικημένη 

συνοικία του Δήμου της Αθήνας κτισμένη με 5όροφες και 6όροφες 

πολυκατοικίες. Η θέση που κατασκευάστηκε ο σταθμός του Μετρό, επί 

της οδού Πανόρμου, βρίσκεται σε ένα από τα συνοικιακά κέντρα της 

περιοχής, το οποίο αναβαθμίστηκε μετά τη λειτουργία του Μετρό. 

 Σήμερα, γύρω από την περιοχή του σταθμού έχουν συγκεντρωθεί 

ορισμένες Κρατικές Υπηρεσίες (Εφορία, ΙΚΑ, ΚΕΠ) και αρκετές 

Τράπεζες που εξυπηρετούν μια ευρύτερη περιοχή. 

 

 Είναι γνωστό οτι, οι σταθμοί του Μετρό λειτουργούν ως πόλος 

έλξης πολλών κατοίκων, ακόμη και από μακρυνές περιοχές, οι οποίοι 

φθάνουν στο σταθμό είτε με τα μαζικά μέσα μεταφοράς είτε με το 

αυτοκίνητό τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κίνηση γύρω από το 

σταθμό. 

 

 Στην περιοχή της Πανόρμου υπήρχε ανέκαθεν αρκετή κυκλοφορία 

και πρόβλημα στάθμευσης. Μετά τη λειτουργία του Μετρό, η κυκλοφορία 

γύρω από το σταθμό επιδεινώθηκε και το κυριότερο πρόβλημα 

εντοπίστηκε στη στάθμευση. Η διέλευση αρκετών αστικών λεωφορείων, 

μετά την τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών και τη δημιουργία νέων, 

καθώς και των διερχόμενων taxis και Ι.Χ., σε συνδυασμό με την έστω και 

προσωρινή στάθμευση, αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 

των κατοίκων και των επιβατών του Μετρό. 

 Στα λιγοστά οικόπεδα που υπήρχαν κοντά στο σταθμό με 

μονόροφες ή διώροφες κατοικίες αλλά και σε όσα ήταν κενά, έχουν 

ανεγερθεί πολυόροφα κτίρια γραφείων. Καθοριστικό πρόβλημα, λοιπόν,  
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αποτελεί η εύρεση κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία κτιρίου 

στάθμευσης, ώστε να καλυφθούν, κατά το δυνατόν, οι ανάγκες της 

περιοχής. 

 

 Σήμερα δεν υπάρχει άκτιστο οικόπεδο το οποίο να βρίσκεται σε 

άμεση – οπτική – επαφή με τον σταθμό του Μετρό. Το μόνο κενό 

οικόπεδο που υπάρχει βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100μέτρων από τον 

σταθμό, επί της οδού Καρύστου. Το οικόπεδο αυτό, επειδή δεν είναι ορατό 

από το σταθμό του Μετρό, δεν θεωρείται το πλέον κατάλληλο για την 

εξυπηρέτηση των επιβατών, θα μπορούσε όμως να καλύψει μέρος των 

αναγκών των κατοίκων. Ως την πλέον πρόσφορη και κατάλληλη θέση για 

την κατασκευή κτιρίου στάθμευσης, που να εξυπηρετεί τους επιβάτες του 

Μετρό, θεωρούμε τη θέση που βρίσκεται μια τριώροφη κατοικία επί της 

οδού Ριάνκουρ. 

 

 Για την κατασκευή κτιρίων στάθμευσης, που να εξυπηρετούν τους 

επιβάτες του Μετρό αλλά και τους κατοίκους, προτείνουμε : 

1. Την απαλλοτρίωση, από την ‘ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ’ ή από το Δήμο 

Αθηναίων του οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Λουΐζης Ριάνκουρ 

και την κατασκευή πολυόροφου κτιρίου στάθμευσης. 

2. Τη δέσμευση του κενού οικόπεδου που βρίσκεται επί της οδού 

Καρύστου, ώστε ο ιδιοκτήτης του να υποχρεούται να οικοδομήσει 

πολυόροφο κτίριο στάθμευσης, και όχι κτίριο με οποιαδήποτε άλλη 

χρήση. 
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8.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΠΑΠΥΡΟΥΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ’ 

      (έκδοση 1993) 
 

2. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΟΒΑΝΙ’,  

      (εκδόσεις Γιοβάνι 1980) 
 

3. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΕNCARTA’ (2002) 
 

4. Εγκυκλοπαίδεια : ‘ΕΠΙΣΤΗΜΗ’ (Επιστημονική & Τεχνολογική         

      Εγκυκλοπαίδεια ,Έκδοση Κουμουνδουρέα – 1992) 
 

5. WWW.ΑΤΤΙΚΟ METRO.GR 
 

6. WWW.ISAP.GR 
 

7.WWW.TRAMSA.GR 
 

8. WWW.OASA.GR 
 

9. WWW.CITY OF ATHENS.GR 
 

10. Γ. Ιωάννου, ΟΜΟΝΟΙΑ, (Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ – 1980) 
 

11. Νέλλη Τζιβέλλου, Αλεξάνδρα Καλαπούτη, ‘ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ    

  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ’, (Τεχνικά Χρονικά Τ.Ε.Ε. – 2005). 
 

12. Περιοδικό ‘ΜΕΤΡΟ’ (Εκδόσεις ΑΜΕΛ.Α.Ε.) 
 

13. WWW.ATHENS.GR 
 

14. WWW.E.A.X.A.GR 
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