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Ξεξίιεςε
Ζ δηεμαγσγή ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηελ Αζήλα νδήγεζε κε δπλακηθφ ηξφπν ζηε
δηακφξθσζε λέσλ πφισλ ελδηαθέξνληνο ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο, θαζψο επίζεο θαη
ζηελ επξχηεξε Αηηηθή, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο λέσλ νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (αζιεηηθψλ ή
άιισλ), θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο (ηδίσο ζπγθνηλσληαθψλ),
θαζνξίδνληαο ζηαδηαθά θαη λέεο ηζνξξνπίεο ζην κεηανιπκπηαθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ
παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί θαηαξρήλ λα θαηαδείμεη αδξνκεξψο ηνλ πξν-νιπκπηαθφ «ράξηε»
ησλ πφισλ ελδηαθέξνληνο ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο, κε βάζε δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηηο θεληξηθέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ έληαζε ηεο νηθηζηηθήο
αλάπηπμεο, ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Πηε
ζπλέρεηα, εληνπίδνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξεί ηε ζχλζεζε
ελφο κεηά-νιπκπηαθνχ «ράξηε» πφισλ ελδηαθέξνληνο. Ρέινο, ε εξγαζία πξνρσξεί, κέζα απφ
ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δχν παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ (πξν-νιπκπηαθήο θαη κεηάνιπκπηαθήο) ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζηε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ
επεξεαδφκελσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ζηε δνκή
ηνπ Ξνιενδνκηθνχ Ππγθξνηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε, ηηο απνθάζεηο γηα ηε κεηανιπκπηαθή
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο θάζε θνξά αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο θαη
άιισλ πνιηηηζηηθψλ, εκπνξηθψλ, γξαθεηαθψλ, ςπραγσγηθψλ, θιπ. δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο
επίζεο θαη ηελ χπαξμε δηαθφξσλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερληθψλ, θπθινθνξηαθψλ, θιπ. ππνδνκψλ.
Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαβνιέο θαη ην βαζκφ
κεηαηφπηζεο ησλ πφισλ ελδηαθέξνληνο ζην Ιεθαλνπέδην.

FORMATION OF NEW POLES OF INTEREST IN THE URBAN SPACE AND
INVESTIGATION OF THEIR CONTRIBUTION IN A MORE BALANCED
DEVELOPMENT. THE CASE OF POST - OLYMPIC ATHENS
Serraos K., Asprogerakas E., Ioannou B., Michailidis T.
National Technical University of Athens, School of Architecture,
Department of Urban and Regional Planning
Abstract
The Olympic Games accomplishment, in the Athens Basin and the wider area of Attica,
has led to the formation of several new poles of interest in a dynamic way. The construction
of new Olympic venues (for sports or other activities) and of new infrastructure projects
(mainly transportation) has gradually established new equilibriums in the post Olympic
urban environment. The current paper firstly, attempts to indicate briefly the pre-Olympic
mapping of the poles of interest in the Athens Basin, based on available data concerning the
central and productive activities, the intension of the building development, the population
density and the labour market distribution. Secondly, the most important Olympic
installations are located in order to compose a post-Olympic map of the poles of interest.
Finally, the paper advances to an evaluation of the impact of the affected urban areas on the
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spatial development, the function and the general transformations of the whole conurbation
structure, through the comparative evaluation of the two already mentioned conditions (the
pre –and post- Olympic ones). The political decisions and the followed practices for
attracting cultural, retail, office and recreational activities and the existence of various
supporting techniques, transportation or other infrastructure as well, are also taken into
consideration. The paper concludes with the processes, the transformations and the degree
of the transition of the poles of interest in the Athens Basin.

Ιέμεηο θιεηδηά: Ιεθαλνπέδην Αζήλαο, Νιπκπηαθνί Αγψλεο, πφινη ελδηαθέξνληνο, ρσξηθή
αλάπηπμε.

Key words: Athens basin, Olympic Games, poles of interest, spatial development.
1. Δηζαγσγή - ζηόρνο ηεο εξγαζίαο
Ζ αλάπηπμε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο
αθνινχζεζε κηα ιίγν έσο πνιχ ζπγθπξηαθή πνξεία. Δίλαη άιισζηε γλσζηφ φηη νη θαηά θαηξνχο
πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο πξσηεχνπζαο ζε ζηξαηεγηθφ, ρσξνηαμηθφ, ή θαη
πνιενδνκηθφ επίπεδν πξνζέθξνπζαλ ζε πνιιαπιά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ηηο θάζε
θνξά επηθξαηνχζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. πξφζθπγεο, εζσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε, δηθηαηνξία, θιπ.), φζν θαη κε ηηο θάζε θνξά πξνσζνχκελεο πνιηηηθέο (π.ρ.
αληηπαξνρή, εληάμεηο ζην Πρέδην, αλνρή ζηελ απζαηξεζία, θιπ.). Αθφκα θαη κεηά ηε
ζεζκνζέηεζε ηνπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ ηεο Αζήλαο ην 1985 (ΟΠΑ „85), ην νπνίν έζεζε
αλακθίβνια, έλα γεληθφ κελ, αιιά ζαθέο πιαίζην ρσξηθήο αλάπηπμεο, δελ έγηλε θαηνξζσηφ
λα ππάξμνπλ εθείλεο νη δνκηθέο κεηαβνιέο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο αληίζηνηρεο κεγάιεο
παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ αηζζεηά πξνο ην θαιχηεξν ηε ιεηηνπξγία θαη ηε
δνκή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο.
Ζ αλάιεςε θαη ε δηεμαγσγή ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004 -κία ζεκαληηθή εζληθή
αλάγθε θαη επηδίσμε- απνηέιεζε επίζεο κηα ζπγθπξία, ε νπνία, αλ θαη δελ πξνήιζε απφ
δηαδηθαζίεο ηνπ επίζεκνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, παξφια απηά ζπλδέζεθε, κε πξσηφγλσξεο γηα
ηα δεδνκέλα ηεο Αζήλαο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ θαη
πινπνίεζεο κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη άθεζε αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην
ρσξηθφ επίπεδν. Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, πξνθαλψο ζρεηίδνληαη κε ηηο επηινγέο γηα ηε
ρσξνζέηεζε ησλ νιπκπηαθψλ έξγσλ, νη νπνίεο, ιφγσ ησλ πηεζηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ,
αιιά θαη ησλ απαηηεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηεπζχλζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε γλψκνλα
ηε δηαζεζηκφηεηα κεγάισλ εθηάζεσλ γεο (θπξίσο ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκνζίνπ) ζε ζπλάξηεζε κε
ην ζρεδηαδφκελν ζχζηεκα κεηαθνξψλ. Ζ νχησο ε άιισο έιιεηςε κεγάισλ θελψλ ρψξσλ
ζηελ Αζήλα, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια λνκηθά θαη ζεζκηθά θσιχκαηα, πξνζδηφξηζαλ απφ ηελ
αξρή ηνπιάρηζηνλ ηνπο βαζηθνχο πφινπο ησλ νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ, ρσξίο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ
(Zifou et al., 2004).
Πθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο «πφινπο
ελδηαθέξνληνο», ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο, πνπ ζπλέβεζαλ σο απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ
γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ. Ξξνθαλψο ε ρσξνζέηεζε ησλ νιπκπηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, εκθαλίδνληαη φκσο κε
κεγαιχηεξε ππθλφηεηα θαη έληαζε ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί θαη
ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ρψξνπ, σο εηδηθφηεξεο κειέηεο πεξίπησζεο. Δπηπιένλ, ην
Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο απνηειεί κηα πιήξσο αζηηθνπνηεκέλε δψλε, ζηελ νπνία
ζπγθεληξψλνληαη κε ηε κεγαιχηεξε έληαζε θαη ηα ηππηθά γηα ηέηνηεο πεξηνρέο πξνβιήκαηα
(ΔΚΞ &ΞΔΣΥΓΔ, 2004: ζ. 53).
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2. Νη «πόινη ελδηαθέξνληνο» πξηλ από ηελ Νιπκπηάδα ζην Ιεθαλνπέδην ηεο
Αζήλαο
2.1. Ζ δνκή ησλ πφισλ ησλ θεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Ζ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο δνκήο ηεο Αζήλαο / Αηηηθήο απνηέιεζε θαη ζην
παξειζφλ θχξην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν πνιενδφκσλ θαη ρσξνηαθηψλ, ελψ ε δπλακηθή
αλάπηπμε ηεο πφιεο έδηλε ηελ επθαηξία γηα θάζε θνξά λέεο πξνζεγγίζεηο. Ρν ΟΠΑ „85
(Λ.1515/85) επηκέξηζε ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ζε πέληε Σσξνηαμηθέο πνελφηεηεο, κε ην
Ιεθαλνπέδην λα απνηειεί ηε κία απ‟ απηέο. Κε ην Λ.2052/92 θαζνξίζηεθε ε ηεξαξρία ησλ
θέληξσλ ζην Ιεθαλνπέδην, κε βάζε θπξίσο ηελ πξαγκαηηθή δπλακηθή, αιιά θαη ηηο ηάζεηο πνπ
δηαθαίλνληαλ. Πχκθσλα κε απηή ηε ξχζκηζε, ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ
Ξεηξαηά απνηεινχλ ηα θχξηα θέληξα ηεο ρσξνηαμηθήο ππνελφηεηαο, ελψ σο δεπηεξεχνληα
θέληξα νξίζηεθαλ ην Σατδάξη, ην Καξνχζη, ην Κελίδη θαη ην Διιεληθφ. Αλ θαη απηή ε δηάθξηζε
δελ ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ή ξπζκίζεηο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ πην πάλσ
θαηεγνξηνπνίεζε, εμέθξαζε παξφια απηά κηαο γεληθφηεξε εθηίκεζε ηεο δπλακηθήο ηεο
πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. Ζ δηαζπνξά ησλ θέληξσλ απηψλ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο
ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ, ελψ φια βξίζθνληαη πιεζίνλ ζεκαληηθψλ θπθινθνξηαθψλ αμφλσλ, κε
κφλν ην Καξνχζη λα ζπλδέεηαη κε δίθηπν ζηαζεξήο ηξνρηάο. Ξαξάιιεια ην ΟΠΑ ‟85 φξηζε σο
ππεξηνπηθά θέληξα γηα ηηο έμη κεγάιεο ρσξηθέο ελφηεηεο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο ηα
αθφινπζα: Αγ. Αλάξγπξνη, Ξεξηζηέξη, Αηγάιεσ, Θνξπδαιιφο, Λίθαηα, Κνζράην, Θαιιηζέα, Λ.
Πκχξλε, Γιπθάδα θαη Εσγξάθνπ.
Κηα πεξίπνπ δεθαεηία αξγφηεξα, λεψηεξεο έξεπλεο (ΔΚΞ & ΞΔΣΥΓΔ, 2004) έδεημαλ φηη ε
ηεξαξρία ησλ θέληξσλ ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο θηηζκέλεο
επηθάλεηαο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ είρε κεηαβιεζεί σο αθνινχζσο (Πρήκα 1):





Κεηξνπνιηηηθνχ επηπέδνπ: Αζήλα.
Κεηξνπνιηηηθνχ/ππεξηνπηθνχ επηπέδνπ: Ξεηξαηάο, Καξνχζη.
Δληζρπκέλνπ ππεξηνπηθνχ επηπέδνπ: Ξεξηζηέξη, Σαιάλδξη, Θαιιηζέα, Γιπθάδα.
πεξηνπηθνχ επηπέδνπ: Αραξλέο, Αηγάιεσ, Ξαιιήλε, Θεθηζηά, Αγ. Ξαξαζθεπή, Λέα
Ησλία.

Νη πην πάλσ εμειίμεηο δείρλνπλ φηη ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο παξνπζηάδνληαη ζεκάδηα
πφισζεο, εθφζνλ εληζρχνληαη ζε δπλακηθή θαη ιεηηνπξγίεο ηα θέληξα θπξίσο ησλ βνξείσλ
πξναζηίσλ, ελψ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάινγε ηάζε φζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία ησλ
θέληξσλ ηεο δπηηθήο Αζήλαο. Ζ εμέιημε απηή κπνξεί λα απνδνζεί κεηαμχ άιισλ θαη ζηνπο
εμήο ιφγνπο: ζηελ αληίιεςε θαη πξαθηηθή ηνπ «laissez – faire», ζηελ πηνζέηεζε, ζε κεγάιεο
επηθάλεηεο ηεο πφιεο, ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεο «γεληθή θαηνηθία», πνπ ειάρηζηα δηαθέξεη
απφ απηή ηνπ «πνιενδνκηθνχ θέληξνπ», θαζψο επίζεο θαη ζηελ έιιεηςε εηδηθψλ θαλνληζκψλ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ ζε επηιεγκέλα
ζεκεία ηνπ ρψξνπ (ΔΚΞ & ΞΔΣΥΓΔ, 2004). Πηνπο ίδηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νθείιεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ θαη έλα επηπιένλ θαηλφκελν πνπ εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο κέζα απφ ηε
κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θεληξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην
ρψξν θαη ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηε γξακκηθή ηνπο αλάπηπμε θαηά κήθνο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ
αμφλσλ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ (Ι. Θεθηζνχ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, Ι.
Ππγγξνχ – Θεθηζίαο – Κεζνγείσλ, Ι. Βνπιηαγκέλεο – Αιίκνπ (Πρήκα 1)). Ρν θαηλφκελν απηφ
έρεη πξνθαλείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ηελ ππέξκεηξε θπθινθνξηαθή
επηβάξπλζε ησλ ελ ιφγσ αμφλσλ, φζν θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ «παξαδνζηαθψλ» θέληξσλ
απφ ηηο δσηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. (ΔΚΞ, ΠΞΔ, 2001)
2.2. Ζ δνκή ησλ πφισλ ελδηαθέξνληνο κε βάζε άιια θξίζηκα πνιενδνκηθά θξηηήξηα
Ξέξα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην
παξάγνληα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ελφο ρψξνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ
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ηεο Αζήλαο, ζα κπνξνχζε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ λα αμηνπνηεζεί θαη κηα πεξαηηέξσ ζεηξά άιισλ
παξαγφλησλ/θξηηεξίσλ. Κεηαμχ απηψλ ζα πξνηείλακε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, ηελ θαηαλνκή ηνπ θηηζκέλνπ νηθνδνκηθνχ φγθνπ, ησλ πιεζπζκηαθψλ ππθλνηήησλ
θαη ησλ εξγαδφκελσλ (ζέζεσλ εξγαζίαο).
Ζ αλάιπζε κε βάζε ηνλ κέζν πινπνηεκέλν Ππληειεζηή Γφκεζεο (Πρήκα 2) εκθαλίδεη κηα
δηπιή ρξεζηκφηεηα σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο δπλακηθήο, αιιά θαη ησλ
κειινληηθψλ πξννπηηθψλ. Δληνπίδνληαη νη πεξηνρέο κε απμεκέλε ππθλφηεηα ζε θηηζκέλεο
επηθάλεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ πεξηνρέο αηρκήο κε βάζε ηε πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ελψ παξάιιεια εληνπίδνληαη νη πεξηνρέο κε κεησκέλεο ππθλφηεηεο, νη νπνίεο θαη‟
επέθηαζε ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα γίλνπλ κειινληηθνί απνδέθηεο κηαο πεξαηηέξσ
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Νη θεληξηθέο πεξηνρέο ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ
Ξεηξαηά θαη ιηγφηεξν ηνπ Ακαξνπζίνπ θαίλνληαη λα έρνπλ απμεκέλεο θηηξηαθέο ππθλφηεηεο θαη
κεγαιχηεξν θνξεζκφ σο πξνο ηελ κειινληηθή ηνπο πξννπηηθή. Αληίζεηα νξηζκέλα θέληξα
ζηελ πεξηθέξεηα ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ (Eιιεληθφ, Κελίδη, Γιπθάδα,
Ξεξηζηέξη, θιπ) εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο (αιιά πηζαλφηαηα λα
αληηκεησπίδνπλ θαη αληηζηνίρσο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο, εάλ δελ ππάξμεη έλαο εχζηνρνο
ζρεδηαζκφο) κειινληηθήο αλνηθνδφκεζεο. Κηα αληίζηνηρε αλαπηπμηαθή δπλακηθή καο
επηθπιάζζεη ελδερνκέλσο θαη ην ζχλνιν ηεο Γπηηθήο Αζήλαο.
Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ θαηαλνκή ηεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ
(Πρήκα 3). Ρα πθηζηάκελα ζεκαληηθά νηθηζηηθά θέληξα ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ είλαη αλακελφκελν
λα ζπγθεληξψλνπλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθέο ππθλφηεηεο, δηακνξθψλνληαο έλαλ
ζεκαληηθφ ππξήλα ζηελ πεηξατθή ρεξζφλεζν, θαζψο επίζεο θαη έλαλ δαθηχιην γχξσ απφ ην
θέληξν ηεο Αζήλαο. Νη πεξηνρέο ζπγθξηηηθά ρακειψλ ππθλνηήησλ εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο
πεξηκεηξηθέο απηνχ ηνπ δαθηπιίνπ πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη ζε νιφθιεξε ηε δπηηθή Αζήλα,
κε εμαίξεζε ην λφηην ηκήκα ηεο (Λίθαηα, Θνξπδαιιφο, Αγ. Ησάλλεο Οέληεο, θιπ.), φπνπ
παξνπζηάδνληαη ζπνξαδηθά πνιχ ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο.
Απφ ηελ εμέηαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Πρήκα 4) πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο
αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο πην πάλσ θαηαλνκέο. Απηέο εληνπίδνληαη ζηηο
πεξηνρέο ησλ θέληξσλ Αζήλαο θαη Ξεηξαηά (θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο κεγάιεο
ζπγθέληξσζεο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, βι. θαη Πρήκα 1), θαζψο επίζεο θαη ζηε δψλε ηνπ
Διαηψλα. Δηδηθφηεξα ε ηειεπηαία, αλ θαη εκθαλίδεη ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, θηηξηαθψλ
επηθαλεηψλ, θαζψο επίζεο θαη κεησκέλε θεληξηθή ζεκαζία, ζπγθεληξψλεη παξφια απηά
κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ιφγσ πξνθαλψο ηεο –αθφκε- κεγάιεο ζπγθέληξσζεο
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (βι. θαη Πρήκα 1). Θαηά ηα ινηπά, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο παξφιν πνπ δηαηεξνχλ θάπνηα αληηζηνηρία κε ηηο θαηαλνκέο ησλ πεξηνρψλ
κεγάιεο νηθηζηηθήο έληαζεο, ζηελ νπζία αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε κε ην αζηηθφ δίθηπν
ζηαζεξήο ηξνρηάο αιιά θαη θαηά κήθνο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ
δαθηπιίνπ: Θεθηζνχ, Ξνζεηδψλνο, Ππγγξνχ, Βαζ. Θσλζηαληίλνπ, Βαζ. Πνθίαο, Θεθηζίαο,
Αηηηθήο Νδνχ. Απηή ε δηαδξνκή πηνζεηήζεθε, φπσο είλαη γλσζηφ θαηά ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ
Νιπκπηάδα ηνπ 2004, σο «Νιπκπηαθφο Γαθηχιηνο» (Committee for the Athens 2004 Candidacy,
1997). Ξεξαηηέξσ, απφ ηε ζχγθξηζε θαηαλνκήο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηαλνκήο πιεζπζκηαθψλ
ππθλνηήησλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα, φηη ε εξγαζία παξνπζηάδεη αλάινγεο ηάζεηο
απνθέληξσζεο κε ηνλ πιεζπζκφ (Καινχηαο, 2000: ζ.57)
Νη πφινη ελδηαθέξνληνο ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο είλαη πεξηνρέο αλαθνξάο ζην
Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα Ξξσηεπνχζεο (ΞΠΞ) πνπ ζεσξνχληαη θεληξηθέο ιφγσ ηεο έληαζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηινμελνχλ ή ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΞΠΞ.
πσο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ εδαθίσλ 2.1 θαη 2.2 εκθαλίδνπλ ζην ζχλνιφ
ηνπο κηα δπλακηθή εμέιημε θαη ηάζεηο κεηαβνιψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ. Νξηζκέλεο βαζηθέο
παξάκεηξνη πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο κεηαβνιέο απηέο πξνθχπηνπλ σο αθνινχζσο:


αλάδπζε λέσλ δπλακηθψλ θέληξσλ κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο εθηφο απφ απηά ηεο
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Αζήλαο θαη ηνπ Ξεηξαηά (Καξνχζη, Διιεληθφ, Γιπθάδα, Ξεξηζηέξη, θιπ),


ήδε απμεκέλε αλνηθνδφκεζε ζηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Ξεηξαηά θαη
ζπλαθφινπζνο θνξεζκφο ηνπο ζην κέιινλ,



πηζαλφηεηα (αιιά θαη δπλαηφηεηα) πξνζέιθπζεο λέσλ θαηνίθσλ ζε πεξηνρέο ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ κε ηαπηφρξνλε παγίσζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνρψλ
πςειψλ ππθλνηήησλ,



απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ πφισλ ζπγθέληξσζεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην
ζχζηεκα δεκφζησλ κεηαθνξψλ θαη ηε ζπγθνηλσληαθή νξγάλσζε ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ.

Πρήκα 1 (αξηζηεξά): Ηεξάξρεζε θέληξσλ θαηά ΔΚΞ, ΞΔΣΥΓΔ, 2004 ζε ζρέζε
κε ηελ θαηαλνκή επηιεγκέλσλ θεληξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζην ρώξν.
Πρήκα 2 (κέζν): Θαηαλνκή ζην ρώξν ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ
κε πςειό κέζν πινπνηεκέλν Ππληειεζηή Γόκεζεο.
Πρήκα 3 (δεμηά): Θαηαλνκή ζην ρώξν ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ θαηνηθίαο
κε πςειή κέζε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα.

3. Νη Νιπκπηαθνί πόινη
Νη παξάκεηξνη πνπ εθηέζεθαλ παξαπάλσ ζπληξέρνπλ ζήκεξα ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν
βαζκφ ζηηο πεξηνρέο ησλ «Νιπκπηαθψλ πφισλ». Αλ θαη νη απνθάζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπο
δε βαζίζηεθαλ άκεζα ζηελ αλάιπζε ησλ θεληξηθνηήησλ ζην Ιεθαλνπέδην, ή ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, φκσο παξφια απηά, εθηηκνχκε, φηη ππάξρεη κηα έκκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ
ησλ πθηζηάκελσλ θεληξηθνηήησλ ζην Ιεθαλνπέδην θαη ησλ απνθάζεσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε
ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζεκαληηθή θνηλή
ζπληζηψζα θαη γηα ηηο δπν ιεηηνπξγίεο: ε πξνζβαζηκφηεηα, ε ζπζρέηηζε δειαδή κε ην
ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη θπθινθνξίαο ζηελ πφιε. Ζ αλάπηπμε ησλ θέληξσλ εθ ησλ
πξαγκάησλ εμαξηάηαη θαη ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε
θπθινθνξηαθνχο άμνλεο, ελψ απηή ε ίδηα παξάκεηξνο είλαη αλαγθαία θαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή
δηαζχλδεζε ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ Αγψλσλ.
Δπηπιένλ, νη «Νιπκπηαθνί πφινη» ρσξνζεηήζεθαλ ζην Ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο,
ελζπλείδεηα κε βάζε έλα κνληέιν δηαζπνξάο (scattered model), πνπ θαηά νξηζκέλνπο κείσλε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ πφιε (Γνζπνδίλε & Κπεξηάηνο, 2006: ζ.
179), θαηά γεληθή φκσο νκνινγία ζπκπνξεπφηαλ απφιπηα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
απαηηνχκελσλ εθηάζεσλ.
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Δλ ηνχηνηο, νη Αγψλεο αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ σο ν θαηαιχηεο γηα κηα ζεηηθή παξέκβαζε
ζην Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα, εθφζνλ ζα πξνσζνχζαλ κηα ζηξαηεγηθή ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, ελφο εθζπγρξνληζκέλνπ δηθηχνπ αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ελ ηέιεη θαη
κηαο αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Committee for the Athens 2004 Candidacy,
1997). Πην ηέινο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ελ γέλεη ζηελ
ηεξαξρία ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ (Zifou et al, 2004).

Πρήκα 4 (αξηζηεξά): Θαηαλνκή ζην ρώξν ησλ πεξηνρώλ
κε ηελ εληνλόηεξε παξνπζία ζέζεσλ εξγαζίαο.
Πρήκα 5 (κέζν): Νη νιπκπηαθνί πόινη πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία «Διιεληθά Νιπκπηαθά Αθίλεηα»
Ξεγή: http://www.olympicproperties.gr (κε θόθθηλν ηεηξάγσλν ζεκεηώλνληαη
νη ηέζζεξηο βαζηθνί νιπκπηαθνί πόινη).
Πρήκα 6 (δεμηά): Ζ ζπζρέηηζε ζε ρσξηθό επίπεδν ησλ νιπκπηαθώλ / κεηα-νιπκπηαθώλ πόισλ κε ηελ
πεξηνρή ζηελ νπνία εθηείλνληαη (αζξνηζηηθά) νη βαζηθνί πόινη θεληξηθώλ ιεηηνπξγηώλ, νηθηζηηθήο
ππθλόηεηαο, πιεζπζκηαθήο ππθλόηεηαο θαη έληαζεο ζέζεσλ εξγαζίαο.
Νη «πφινη» ηνπ Διιεληθνχ/Αγ. Θνζκά θαη Φαιήξνπ είραλ ηελ κεγαιχηεξε έληαζε
αζιεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Πρήκα 6) ελψ ην Νιπκπηαθφ Θέληξν Γνπδή, σο πεξηνρή
κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ηέηαξηνο ζεκαληηθφο πφινο. πσο
πξνθχπηεη απφ ηηο έσο ηψξα ζρεηηθέο αλαιχζεηο (Committee for the Athens 2004 Candidacy,
1997; Γεθιεξήο, 2003; Zifou et al., 2004; θ.ά.), νη ηξεηο απηνί πφινη πξηλ απφ ηελ έληαμή
ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο δηνξγάλσζεο, είραλ ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά:


απνηεινχζαλ ήδε πφινπο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ έλα ηκήκα ηεο αλαγθαίαο
ππνδνκήο ήηαλ ήδε δηαζέζηκν,



είραλ πξφζβαζε ζην πθηζηάκελν Θχξην Νδηθφ Γίθηπν θαη κπνξνχζαλ λα
δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο άκεζα κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ Νιπκπηαθνχ δαθηπιίνπ,
αιιά επίζεο θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ γξακκψλ ζηαζεξήο ηξνρηάο,



δηέζεηαλ κεγάιεο αλαμηνπνίεηεο θελέο εθηάζεηο κε ζρεηηθά μεθαζαξηζκέλν
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο / αλνηθνδφκεζεο, ρσξίο
απξφνπηα θσιχκαηα ή αληηδξάζεηο,



ήηαλ ραξαθηεξηζκέλεο σο κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο πεξηνρέο, κε ρξήζε αλαςπρήο,
αζιεηηζκνχ ή κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ, είηε απφ ην ΟΠΑ, είηε απφ ηνλ ππφ
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δηακφξθσζε πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ.
Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο ε επηινγή ηνπο σο βαζηθψλ πφισλ ρσξνζέηεζεο αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ απνηέιεζε, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, κηα επηινγή ρσξίο άιιεο ελαιιαθηηθέο
δπλαηφηεηεο, κηαο θαη ήηαλ ηα κφλα ζεκεία πνπ πιεξνχζαλ ζε επαξθέο βαζκφ ηα πην πάλσ
θξηηήξηα. Νη ελζηάζεηο απφ ηελ θνηλσλία αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δηαρείξηζε ηνπ επαίζζεηνχ
πεξηβαιινληηθά παξάθηηνπ κεηψπνπ ηνπ Φαιήξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ πξννξηζκέλνπ γηα
κεηξνπνιηηηθφ πάξθνπ πξαζίλνπ, ρψξνπ ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ. Ζ βαξχηεηα
φκσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφισλ γηα ηελ επηηπρία ηεο φιεο δηνξγάλσζεο, νδήγεζαλ ηειηθά
ζηελ ηαρεία πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νιπκπηαθψλ ζρεδηαζκψλ. Ππλεπψο,
ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ππήξμε ζρεηηθή αθακςία ησλ επηινγψλ ηνπ
ζρεδηαζκνχ ιφγσ ηεο ήδε δηακνξθσκέλεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
Έλα επίζεο άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρσξνζέηεζε ησλ πφισλ
αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ππεξηνπηθά θέληξα ηεο Αζήλαο. Κε βάζε ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ
πην πάλσ, θαίλεηαη φηη:


ν πφινο ηνπ ΝΑΘΑ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε
αλαπηπζζφκελν θέληξν νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,

κε

ην

Καξνχζη,

έλα



ν Φαιεξηθφο ξκνο γεηηληάδεη κε ηνλ Ξεηξαηά θαη ηελ Θαιιηζέα ρσξίο φκσο λα
ελζσκαηψλεηαη ιεηηνπξγηθά ζηα θέληξα απηά ιφγσ ηεο ράξαμεο ησλ κεγάισλ
αμφλσλ πνπ ηνλ απνθφπηνπλ απφ ηελ πφιε,



ε πεξηνρή Γνπδή αλήθεη ζην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ησλ Αζελψλ,



νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ – Αγ. Θνζκά βξίζθνληαη θνληά ζηα θέληξα ηνπ
Διιεληθνχ θαη ηεο Γιπθάδαο.

Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη νη βαζηθνί πφινη ησλ νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βξίζθνληαη ζε
άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα αλαδπφκελα θέληξα ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εδάθην
1. Απηφ πνπ αλακέλεηαη λα δηαπηζησζεί θαηά ηα επφκελα ρξφληα είλαη ην κέγεζνο ησλ
επηπηψζεσλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο κεηανιπκπηαθήο ρξήζεο ηνπ θάζε πφινπ ζηελ πεξηνρή
ηεο άκεζεο επηξξνήο ηνπ θέληξνπ.

4. Ζ δηακόξθσζε ελόο λένπ «ράξηε» κεηανιπκπηαθώλ πόισλ ελδηαθέξνληνο
Ζ κεηανιπκπηαθή ρξήζε ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπζκίδεηαη απφ ην Λ.3342 ηνπ
2005. Ρα «Νιπκπηαθά Αθίλεηα», έλα ΛΞΓΓ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο
δηαρείξηζεο αξθεηψλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο Νιπκπηαθνχο πφινπο (Διιεληθά Νιπκπηαθά
Αθίλεηα, 2007). Ζ κεηανιπκπηαθή ρξήζε πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εηαηξία σο αθνινχζσο:
Ρν Γηεζλέο Θέληξν Οαδηνηειεφξαζεο (ΓΘΟ) ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα
ηε κεηανιπκπηαθή ηνπ ρξήζε, κηαο θαη ην αζιεηηθφ θέληξν ηνπ ΝΑΘΑ ζα δηαηεξεζεί σο έλαο
πφινο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο. Ρν ΓΘΟ είλαη ην κεγαιχηεξν νιπκπηαθφ θέληξν απηήο ηεο
ιεηηνπξγίαο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνχξγεζε κέρξη ζήκεξα. Σξεζηκνπνηήζεθε επηηπρψο
απφ ηελ εηαηξεία Athens Olympic Broadcasting γηα ηε ξαδηνηειενπηηθή θάιπςε ησλ
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004, ηθαλνπνηψληαο πιήξσο ηηο απαηηήζεηο κεγάισλ ηειενπηηθψλ
ζηαζκψλ, θαζψο θαη ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη εζεινληψλ. Ζ εγθαηάζηαζε
βξίζθεηαη ζε θνκβηθφ ζεκείν ηεο Ιεσθφξνπ Θεθηζίαο, δίπια ζην θηίξην ηεο HELEXPO θαη
ζπλέρεηαη κε ην Νιπκπηαθφ Αζιεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (ΝΑΘΑ). Ρκήκα ηνπ ΓΟΘ ζα ζηεγάζεη ην
Κνπζείν Διιεληθψλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ην Γηεζλέο Κνπζείν Θιαζζηθνχ Αζιεηηζκνχ, ηα
νπνία ζα πξνζειθχζνπλ Έιιελεο θαη μέλνπο, θίινπο ηνπ αζιεηηζκνχ. Γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν ην ππνιεηπφκελν κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο έρεη ήδε ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ
πνιπδχλακεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ν Νιπκπηαθφο Ξφινο Φαιήξνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 6 ρικ απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη 24
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ρικ απφ ην αεξνδξφκην «Δι. Βεληδέινο». Αμηνπνηείηαη σο κέξνο ηεο παξαιηαθήο δψλεο πνπ
εθηείλεηαη απφ ην Πηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο έσο ηελ Νιπκπηαθή Καξίλα ηνπ Αγίνπ Θνζκά. Ζ
αμηνπνίεζε ηνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία λένπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ, λαπηαζιεηηθήο καξίλαο θαη
ρψξσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλνηρηφ ζέαηξν θαη ηελ πιαηεία λεξνχ.
Γηαζέηεη άκεζε πξφζβαζε πξνο θαη απφ ηελ Αζήλα θαη ηνλ Ξεηξαηά κέζσ δξφκσλ ηαρείαο
θπθινθνξίαο, ελψ εμππεξεηείηαη θαη απφ ππθλφ δίθηπν αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (ηξακ, κεηξφ,
ιεσθνξεία).
Πην νιπκπηαθφ ζπγθξφηεκα ζηνπ Γνπδή, δηνξγαλψζεθαλ θαηά ηνπο Νιπκπηαθνχο αγψλεο
ηα αζιήκαηα ηνπ Κνληέξλνπ Ξεληάζινπ θαη ηεο Αληηπηέξηζεο. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη
κία θιεηζηή αξέλα κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο (Αληηπηέξηζε), ην αλαπαιαησκέλν Θέληξν
Ηππαζίαο, θαζψο θαη δχν αλνηρηέο αξέλεο. Ρν ζπγθξφηεκα Γνπδή απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ πιένλ θηιφδνμσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο θαη έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο πλεχκνλεο πξαζίλνπ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη εχθνια
πξνζβάζηκε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, κε δπλαηφηεηα εηζφδνπ απφ ηε Ι. Κεζνγείσλ θαη
ηε Ι. Θαηεράθε. Γηα ηελ πξφζβαζε πεδψλ είλαη αλνηρηφο θαη ν πεδφδξνκνο ηεο Ι. Θαηεράθε, ελψ ν
ρψξνο δηαζέηεη εμσηεξηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη πξνζβάζηκε θαη κε Κέζα
Καδηθήο Κεηαθνξάο.
Ρν ζπγθξφηεκα ηνπ Διιεληθνχ – Αγ. Θνζκά εθηείλεηαη ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο Αηηηθήο
θαη απνηειεί δσηηθφ θνκκάηη ηνπ ππφ δηακφξθσζε κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ ηεο πφιεο,
θαιχπηνληαο κία έθηαζε 783.000 η.κ. πξαζίλνπ. Tν Διιεληθφ, έλαο κνλαδηθφο πνιπκνξθηθφο
ρψξνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηινμελήζεη εθδειψζεηο πνηθίινπ ραξαθηήξα θαη λα αλαδείμεη
ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Αηηηθήο ζε έλαλ απφ ηνπο ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο ςπραγσγηθνχ,
πνιηηηζηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ρν ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 2
θιεηζηέο θαη 4 ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο, κε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ πςειφηεξσλ
πξνδηαγξαθψλ. Νη εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζβάζηκεο νδηθά απφ ηελ Ι. Βνπιηαγκέλεο, ηε Ι.
Ξνζεηδψλνο θαη ηε Ι. Αιίκνπ. Ζ πξνζέγγηζε γίλεηαη επίζεο κε ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο.
Ζ καξίλα ηνπ Αγίνπ Θνζκά, πνπ θηινμέλεζε ηελ εθθίλεζε ησλ ηζηηνπιντθψλ αγσληζκάησλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζχγρξνλσλ
εγθαηαζηάζεσλ, κε δπλαηφηεηα λα θηινμελεζνχλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο.
Ξξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πιένλ θηιφδνμα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ παξαζαιάζζηα
δψλε ηεο Αζήλαο θαη ζπληζηά έλαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηφρν γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη
εθκεηάιιεπζε. Ζ πξφζβαζε ζην ζπγθξφηεκα γίλεηαη κέζσ ηεο παξαιηαθήο Ιεσθφξνπ
Ξνζεηδψλνο, θαζψο θαη κε Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο. Ζ εγθαηάζηαζε έρεη δπλαηφηεηα
ειιηκεληζκνχ 1.000 ζθαθψλ. Γηαζέηεη ρψξνπο γξαθείσλ, αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ,
εζηηαηφξην, απνδπηήξηα, αίζνπζεο ηαηξείσλ, θιπ.
Πχκθσλα κε επίζεκεο εθηηκήζεηο (Διιεληθά Νιπκπηαθά Αθίλεηα, 2007). πξνθχπηεη, φηη νη
κεηανιπκπηαθέο ρξήζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο επηθξαηνχζεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ άκεζν
πεξίγπξφ ηνπο. Πην Καξνχζη ζε κηα πεξηνρή φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη έδξεο κεγάισλ
εηαηξηψλ εζληθήο θαη επξχηεξεο εκβέιεηαο ζα εληαρζεί κηα λέα πνιπδχλακε επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα, ελψ ζηνπο άιινπο ηξεηο πφινπο ζα εηζαρζνχλ εγθαηαζηάζεηο ππεξηνπηθήο αλαςπρήο,
ζπκβαηέο, εθ πξψηεο φςεσο, κε ηελ ρξήζε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ. Δηδηθφηεξα:
1.

Νη κεηανιπκπηαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΝΑΘΑ εληζρχεη ην
επηρεηξεκαηηθφ θέληξν ηνπ Ακαξνπζίνπ κε ην πνιπδχλακν θέληξν ηνπ ΓΘΟ, ελψ
παξάιιεια εκπινπηίδεη ηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο κε κεγάινπο ειεχζεξνπο
ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο.

2.

Ν νιπκπηαθφο πφινο ηνπ Φαιήξνπ, εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ νη ζπλδέζεηο,
αλακέλεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο
Κνζράηνπ, Θαιιηζέαο θαη Φαιήξνπ, πνπ ήδε εκθαλίδνπλ πςειέο ππθλφηεηεο.

3.

Ρν ζπγθξφηεκα ηνπ Διιεληθνχ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηα θέληξα ηνπ
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Διιεληθνχ, ηνπ Αιίκνπ, ηεο Γιπθάδα θαη νιφθιεξεο ηεο λφηηαο Αζήλαο.
4.

Νη εγθαηαζηάζεηο ζηνπ Γνπδή, αλ θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, βξίζθνληαη ζηελ
πεξίκεηξν ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο, πνπ ζήκεξα πζηεξεί ζε δπλαηφηεηα θηινμελίαο
δξαζηεξηνηήησλ φπσο νη πξνηεηλφκελεο απφ ηα Νιπκπηαθά Αθίλεηα.

5. Ππκπεξάζκαηα. Ζ κεηαηόπηζε ησλ πόισλ ελδηαθέξνληνο. Νη επηπηώζεηο ζε
ρσξηθό θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν
Νη Νιπκπηαθνί αγψλεο απνηέιεζαλ έλα γεγνλφο πνπ αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο
αζιεηηζκνχ, ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ, παξά ηηο ηεξάζηηεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Ξαξφια απηά νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη πιένλ
πξντφληα αηρκήο ηεο λέαο νηθνλνκίαο (Rifkin, 2001) θαη‟ αληηζηνηρία κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ ζπλερήο
δηείζδπζε ησλ «νηθνλνκηθψλ» πιένλ δξαζηεξηνηήησλ αζιεηηζκνχ, ςπραγσγίαο θαη
πνιηηηζκνχ ζηελ δσή ηεο πφιεο, απαηηεί θαη ηηο αλάινγεο επηθάλεηεο γηα ηελ θηινμελία ηνπο.
Λέεο δξαζηεξηφηεηεο.
Νη Νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαιακβάλνπλ,
αλακέλεηαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα δηαηεξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαη θαηά ηελ κεηάνιπκπηαθή πεξίνδν, ηνλ ραξαθηήξα πνπ είραλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, θηινμελψληαο
θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηζκνχ, ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ. Νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο
πξννξίδνληαη λα ζπγθξνηήζνπλ παξάιιεια πεξηνρέο λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
Ιεθαλνπεδίνπ, παξά ην φηη ε έληαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απφ ηελ
πεξίνδν ησλ αγψλσλ. Ξαξάιιεια, είλαη πηζαλφλ λα ιεηηνπξγνχλ σο πφινη ελδηαθέξνληνο,
θνηλσληθήο ζπλάζξνηζεο θαη καδηθήο αλαςπρήο, κε κεηξνπνιηηηθή εκβέιεηα.
Δπηπηψζεηο ζηε δνκή ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο.
Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ
εμεηάζζεθαλ δελ δείρλεη λα έρεη αλαηξέςεη νπζηαζηηθά ηηο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίεο ζην
Ιεθαλνπέδην. Ν άμνλαο βνξξά – λφηνπ δηαηεξείηαη θαη εληζρχεηαη αθνχ πάλσ ζε απηφλ
ρσξνζεηνχληαη νη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο πφινπο, ελψ εθηφο ησλ ζεκαληηθψλ ρσξνζεηηθψλ
επηινγψλ παξακέλεη ν Διαηψλαο θαη ε δπηηθή Αζήλα, πεξηνρέο, πνπ θαη πξνεγνπκέλσο
θαηείραλ κεησκέλε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηελ θεληξηθφηεηα θαη ην ξφιν ηνπο ζην Ιεθαλνπέδην.
Σάλεηαη έηζη ε επθαηξία εμηζνξξφπεζεο ηηο θαηαλνκήο πφισλ αλάπηπμεο πνπ ζα κπνξνχζε λα
επηηεπρζεί κε ηε ρσξνζέηεζε ελφο ππεξηνπηθνχ πφινπ ζηε Γπηηθή Αηηηθή. Δμαηξέζεηο
απνηεινχλ νη νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα Άλσ Ιηφζηα, ζην Ξεξηζηέξη θαη ζηε Λίθαηα (βι.
Πρήκα 6), νη νπνίεο νχηνο ή άιισο είλαη ζπγθξηηηθά ήζζνλνο πνιενδνκηθήο ζεκαζίαο.
Πρέζε λέσλ θαη παιαηψλ πφισλ ελδηαθέξνληνο
Νη λένη πφινη ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα αλαδπφκελα θαη
παγησκέλα θέληξα ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ, δελ κπνξεί φκσο λα ηζρπξηζζεί θάπνηνο φηη ηαπηίδνληαη
κε απηά. Νη πθηζηάκελεο θεληξηθέο πεξηνρέο απνηεινχζαλ ιίγν έσο πνιχ δψλεο θνξεζκέλεο,
πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ππνδερζνχλ δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ. Ξαξαηεξείηαη έηζη
κηα κεηαηφπηζε ησλ πφισλ ελδηαθέξνληνο απφ ηα παξαδνζηαθά θέληξα εκπνξίνπ θαη
ππεξεζηψλ ζηνπο κεγάινπο ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ κε βάζε θαη ηηο επηηαγέο ηεο
λέαο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο. Ν ζρεδηαζκφο γηα ηνπο
Αγψλεο θαη νη λένη πφινη πνπ αλαδείρζεθαλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθά νη ζρεδηαζκνί
πινπνηεζνχλ, έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη ηάζεηο.
Ζ ινγηθή ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε δηακφξθσζε ησλ λέσλ πφισλ ελδηαθέξνληνο δελ ιεηηνπξγεί
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σο
ζηνηρείν
αλαηξνπήο ή
αληηθαηάζηαζεο
ησλ παιαηψλ,
αιιά
σο
ζηνηρείν
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο. Πηηο πεξηνρέο ησλ νιπκπηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαηά θαλφλα δελ εληάζζνληαη ρξήζεηο εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ
αληαγσληζηηθέο κε ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο γεηηληάδνπλ, αιιά ππνδνκή αζιεηηζκνχ,
αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ ε νπνία, ζχκθσλα κε ην αηηηνινγηθφ ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ
(Διιεληθά Νιπκπηαθά Αθίλεηα, 2007) αλακέλεηαη λα απνβεί ρξήζηκε γηα ην κεηξνπνιηηηθφ
ζπγθξφηεκα. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ππεηζέξρεηαη ζε θξηηηθή γηα ηηο κεζφδνπο θαη ην εηδηθφ
πεξηερφκελν ηεο κεηά-νιπκπηαθήο ρξήζεο. Πίγνπξα ζην πεδίν απηφ κπνξεί λα ππάξμνπλ
αμηνινγηθέο θξίζεηο, εηδηθά ζηα δεηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ πφισλ θαη ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ή ηεο ρξεζηκφηεηαο νξηζκέλσλ πξνηεηλφκελσλ ρξήζεσλ απφ ηελ θνηλσλία
ελ γέλεη. Απηή ε νπηηθή απνηειεί φκσο αληηθείκελν κηαο πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο
δηεξεχλεζεο.
Ζ ζχλδεζε κε ην δίθηπν κεηαθνξψλ
Ζ ζχλδεζε απηψλ ησλ λέσλ πφισλ κε ηα πθηζηάκελα θέληξα έρεη ζε κεγάιν βαζκφ
επηηεπρζεί εθφζνλ απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο αξρηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηελ
επηινγή ηνπο αιιά θαη ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ
ζηα πιαίζηα ησλ Αγψλσλ. Άιισζηε ε επηινγή ησλ ζέζεσλ ελ κέξεη επηβιήζεθε απφ ηε
δηάηαμε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ νδηθψλ αμφλσλ.
Δπηπιένλ νη λένη πφινη ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη θνληά ζε πεξηνρέο -ζηελ πεξηθέξεηα ησλ
κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ Αζήλα θαη Ξεηξαηά- πνπ εκθαλίδνπλ αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη
δπλαηφηεηεο γηα ην κέιινλ.
ια ηα πην πάλσ, αιιά θπξίσο ην γεγνλφο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη φρη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο παιηψλ θαη λέσλ πφισλ ελδηαθέξνληνο, θάλνπλ αξθεηά πηζαλή ηελ
πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ θεληξηθνηήησλ ζην Ιεθαλνπέδην απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
λέσλ πφισλ.
Δθ ησλ πξαγκάησλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο ηεο
κειινληηθήο εμέιημεο κε βάζε ηα ππάξρνληα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηηο ηάζεηο πνπ
δηαθαίλνληαη. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ κεηά-νιπκπηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο
πεξηνρέο ησλ «νιπκπηαθψλ πφισλ» δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αζθαιέζηεξεο ή πην ζαθείο
πξνβιέςεηο. Ρπρφλ κε πινπνίεζε ή απνθιίζεηο απφ ηα φζα έρνπλ εμαγγειζεί είλαη δπλαηφλ λα
νδεγήζεη ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εμειίμεηο.
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