
συνΑθηνά 
Προτάσεις για την αναγέννηση της 

οδού Αθηνάς  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

Μια αναλυτική χαρτογράφηση των στοιχείων που καθορίζουν την αστική εμπειρία μας οδηγούν στην 

επιλογή δύο σημείων/στόχων που αποτελούν πηγή κοινωνικών προβλημάτων   

και χρήζουν άμεσης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης: 

 

- Η στοά του Μετρό επί της Αθηνάς 

- Η πλατεία Βαρβάκειου Αγοράς 

 

Παράλληλα προτείνεται τακτοποίηση και οργάνωση του αστικού εξοπλισμού, καθώς και μια παρέμβαση 

στην επιφάνεια του πεζοδρομίου σε όλο το μήκος της οδού Αθηνάς, με πιλοτικό κομμάτι το οικοδομικό 

τετράγωνο απέναντι από τη Βαρβάκειο αγορά. 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ   



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  



 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  



ΣΤΟΧΟΣ 1 

ΣΤΟA ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 
 



 

Στη γωνία της οδού Αθηνάς και Ερμού βρίσκεται η έξοδος της μπλε γραμμής του Αττικού 

Μετρό Μοναστηράκι. Οι χρήστες του μετρό εξέρχονται στην οδό Αθηνάς είτε μέσω μίας 

στοάς στην οδό Θέμιδος. Λόγω της κεντρικής θέσης του σταθμού και των ποικίλλων 

εμπορικών, ψυχαγωγικών και τουριστικών δραστηριοτήτων που εξελίσσονται στη γύρω 

περιοχή η κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά και της 

νύχτας. 

 

Το βασικότερο ζήτημα που εντοπίζεται τόσο στο χώρο της στοάς όσο και στους 

παράπλευρους αυτής χώρων είναι η συνεχής κατάληψη τους από αστέγους. Η διαβίωση 

τους εκεί έχει οδηγήσει σε συνθήκες μειωμένης υγιεινής, δυσοσμία, σκουπίδια οι οποίες 

λειτουργούν αποτρεπτικά για τους χρήστες του περάσματος. 

 
STATUS QUO 

 
 



Μέσα από την ακόλουθη πρόταση, επιχειρείται: 

 

  Η αποτροπή κατάληψης του χώρου από αστέγους 

  Η ενίσχυση του χαρακτήρα του σημείου αυτού, ως σημείο συνάντησης/προσωρινής στάσης 

  Ενημέρωσης-πληροφόρησης του κοινού για γεγονότα στη γύρω περιοχή, νέα του μετρό κλπ 

 
Προτείνεται η τοποθέτηση γραμμικών πάγκων πέντε διαφορετικών διαστάσεων για να 

εξυπηρετήσουν διαφορετικό «τύπο» στάσης των χρηστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο μεγάλος τοίχος στη μια πλευρά της 

στοάς προτείνεται να αποτελέσει χώρο 

ανακοινώσεων, διάχυσης πληροφοριών 

που ενδιαφέρουν το κοινό. 

 

Εναλλακτικά, προτείνεται η απόδοση του 

στην καλλιτεχνική κοινότητα της πόλης, 

πχ. ανά εξάμηνο κάποιος καλλιτέχνης 

φιλοτεχνεί ένα graffiti. 

 

 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ Α 

 
 



Προτείνεται η τοποθέτηση γραμμικών πάγκων 

τριών διαφορετικών διαστάσεων για να 

εξυπηρετήσουν διαφορετικό «τύπο» στάσης των 

χρηστών (κάθισμα-0.45μ, «όρθιο» κάθισμα 0.75μ, 

ακούμπισμα 1.20μ. Οι πάγκοι τοποθετούνται στο 

χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν δυσχερή 

την κατάληψή του από αστέγους αλλά την ίδια 

στιγμή επιτρέπουν τη διέλευση των περαστικών 

από ικανό διάδρομο που δημιουργείται. Κρίνεται 

πως μόλις αρχίσει ο χώρος να χρησιμοποιείται 

σαν σημείο συνάντησης, η εγκατάσταση αστέγων 

θα αποτραπεί ακόμα περισσότερο. 

Οι πάγκοι κατασκευάζονται από γαλβανιζέ 

μεταλλικά στοιχεία για το σκελετό 

έδρασης και ξύλινες τάβλες για την 

επιφάνεια. Τα μεταλλικά στοιχεία βάφονται 

σε ένα έντονο χρώμα ενώ προτείνεται, 

συμπληρωματικά, η τοποθέτηση 

γραμμικών λαμπών φθορισμού σε ειδικό 

σκαφάκι στο κάτω μέρος των πάγκων, για 

νυκτερινό φωτισμό. 

 

Συνολικά, δημιουργείται μια γλυπτική 

εγκατάσταση στο χώρο, με αισθητικά 

αλλά και λειτουργικά, όπως 

προαναφέρθηκε, οφέλη. 



Εναλλακτικές 



ΣΤΟΧΟΣ 2 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 



ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Η τακτοποίηση του αστικού εξοπλισμού στοχεύει καταρχήν στη 

βελτίωση της αστικής εμπειρίας κατά την 

προσπέλαση της οδού Αθηνάς. Μετά από μια καταγραφή 

και in situ μελέτη, οδηγούμαστε στις προτάσεις : 

 

1. Γενικός καθαρισμός πεζοδρομίων, υπάρχοντων παγκακιών, 

εξωτερικών επιφανειών κάδων,αφαίρεση διαστρωματώσεων 

αφισών 

2. Oμαδοποίηση όμοιων πινακίδων και ταμπέλων, σε 

συνεννόηση με τις υπηρεσίες του δήμου 

3. Eνίσχυση υπάρχοντος εξοπλισμού με κάδους απορριμάτων, 

τασάκια και παγκάκια 

4. Eισαγωγή σαφούς αστικής σήμανσης 

• στις στάσεις των λεωφορείων με καθαρότερη σήμανση 

της διαδρομής του μέσου, αλλά και ίσως με ένα 

διαγραμματικό χάρτη της πορείας του στην πόλη 

•  σχεδιάζουμε πανέλο χωρικού προσανατολισμού με το 

χάρτη της περιοχής και τα σημεία ενδιαφέροντος, τα γύρω 

μαγαζιά,  καθώς και ένδειξη χρονικών αποστάσεων 

μετακίνησης με τα πόδια 

•  σχεδιάζουμε στο πεζοδρόμιο τα επιτρεπτά όρια 

χρήσης του πεζοδρομίου από τον κάθε έμπορο 

(ανάλυση δράσης στην επόμενη διαφάνεια) 
πηγή : http://www.dax.fr/ 

σήμανση διαδρομής σε λεωφορείο στο Παρίσι 



 

ΠΩΣ;  

Σχεδιάζουμε στο πεζοδρόμιο  τα επιτρεπτά όρια χρήσης του 

δημόσιου πεζοδρομίου από τον κάθε έμπορο για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, γλαστρών ... 

 

ΓΙΑΤΙ; 

1) Τα όρια αυτά αποκτούν μια υλική υπόσταση, οπότε 

αποτρέπεται εν μέρει η καταπάτησή τους, ένα φαινόμενο που 

προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή διέλευση από τα 

πεζοδρόμια της οδού Αθηνάς. 

2) Γιατί λειτουργεί  το βράδυ σαν επαναφορά της μνήμης της 

ημερήσιας χρήσης του δρόμου και έτσι μεταφέρεται ο 

μοναδικός εμπορικός χαρακτήρας στη νύχτα 

 

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ; 

 σχεδιασμός των ορίων είτε με μπογιά, είτε σήμανσή τους με 

ταινία, είτε με σπρέυ / συνεχής ή διακεκομμένη γραμμή 

 εισαγωγή pictograms στο πεζοδρόμιο με κάθε κατηγορία 

εμπορίου (μπαχάρια, βότανα, οικοδομικά είδη, ρούχα, είδη 

στρατού) και να τα βάψουμε και αυτά στο πεζοδρόμιο.  
 
 

 
 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ δράσης 

Ομάδες γκραφίτι, θα 

ζωγραφίσουν στα ρολά του 

κάθε καταστήματος μια 

εικονα, οπως το πορτέτο του 

εκάστοτε καταστηματάρχη, 

και αυτό θα συνοδεύεται από 

πληροφορίες όπως από 

πότε άνοιξε το μαγαζί του, τι 

πουλάει, κλπ. 

Έτσι ένας άδειος τη νύχτα 

δρόμος αποκτά ανθρώπινο 

χαρακτήρα και αντανακλά τη 

ζωντάνια της μέρας. 

ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Ένα αστικό « pattern » που εμπνέεται από την ημερήσια κατοίκηση του δρόμου 

και μεταφέρει την εμπειρία της τη νύχτα 



ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ανακαλύπτω 

την πόλη και το 

βραδυ! 

Τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια? 

Καμία κινητικότητα..... 

Πρόταση παρέμβασης 



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 
 

Το κλειστό αναψυκτήριο επάνω στην πλατεία Βαρβάκειου Αγοράς  εντείνει την εικόνα της 

εγκατάλειψης της περιοχής. Προτείνεται η παραχώρηση του από το Δήμο Αθηναίων στις ομάδες 

που συμμετέχουν στην πλατφόρμα συνΑθηνά ώστε να το ανακαινίσουν και να το χρησιμοποιούν 

ως ‘ορμητήριο’ δράσεων για την πόλη. 

 

Ενδεικτικά, το Περίπτερο ΣυνΑθηνά θα μπορεί να λειτουργεί ως: 

 

 Φυσικός κόμβος ενημέρωσης για τις ομάδες και 

δράσεις πολιτών στην Αθήνα 

 

 Χώρος πραγματοποίησης συναντήσεων / 

εργαστηρίων πολιτών / αγορών με  έμφαση στη 

λειτουργία ώρες συμπληρωματικές του εμπορίου 

πχ απογεύματα και Κυριακές 

 

 Αφορμή για εκδηλώσεις στον περιβάλλοντα 

χώρο 

 

 

Eπιπλέον, τοποθέτηση σταθμού ποδηλάτων και  διάθεση δωρεάν wifi σύνδεσης στον 

περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου μπορούν να ενισχύσουν την κινητικότητα ενεργών πολιτών 

και δημιουργικών ομάδων, εμφυσώντας νέα πνοή ζωής στην πλατεία 



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Στόχος της πρότασής μας είναι η ενεργοποίηση και 

αναζωογόνηση της πλατείας μέσα από τη λειτουργική και 

αισθητική αναβάθμισή της, ώστε να προσελκύσει 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. 

 

Πιλοτικά προτείνονται: 

1. Εκθέσεις/αγορές (pop up markets):  

• Παραδοσιακών και χειροποίητων προιόντων (λάδι, κρασί, 

μπύρα, παξιμάδια, μέλι, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και 

μαρμελάδες, σαπούνι, κλπ) μικροπαραγωγών 

• Λουλουδιών και φρέσκων βοτάνων 

• Ethnic προιόντων 

• Ειδών τέχνης, κοσμημάτων, ρούχων, κλπ νέων  

δημιουργών -καλλιτεχνών 

 

 

 

2. Δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, πχ: 

• Σχολικές εκδρομές και ενημέρωση των παιδιών για την 

εποχικότητα των προιόντων και την υγιεινή διατροφή 

• Μαγειρικές επιδείξεις και σεμινάρια μαγειρικής 

• Μαθήματα κηπουρικής 

• Ενημέρωση για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση 

3. Καντίνες - κιόσκια με πολυεθνική κουζίνα (ελληνική, 

κινέζικη, ινδική,αφρικάνικη, κλπ) με φρέσκα υλικά  

από τις αγορές 



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η τοποθέτηση και 

ανακαίνηση παλιών αθηναιϊκών περιπτέρων 

(που βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου) από 

εθελοντικές ομάδες της Αθήνας, και η χρήση 

τους ως εκθετήρια ή πωλητήρια των 

προτεινόμενων Pop up markets.  

 

 

Η πρόταση αυτή διατηρεί την ταυτότητα αγοράς της 

περιοχής, προσθέτοντας μια συμμετοχική και δημιουργική 

διάσταση που προσελκύει νέες διαφορετικές κοινότητες 

εμφυσίωντας ζωή στο συγκεκριμένο δημόσιο χώρο. 

 



Βασίλης Ντόβρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Στεφανία Ξυδιά, Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Χρήστος Δημολίκας, Σκηνοθέτης 

Kατερίνα Γρηγοροπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κωστής Συκιώτης, Interior Designer 

Βαγγέλης Βογιατζής, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Urban Planner 

Αλεξάνδρα Γάκη,  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μάρα Παπαβασιλείου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Αλέξανδρος Ζώμας, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Η πόλη είναι  

αυτό που είναι  

γιατί οι πολίτες  

είναι αυτό που είναι  

  Πλάτων  

“ 

”  

info@imaginethecity.gr    |   tel.:0030 3219034   |   mob:0030 6934438748 

facebook.com/pages/Imagine-The-City/103749233023217    |   twitter.com/imaginethecity 

 


