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καθορίζουν, τόσο την επιλογή των θεµάτων που παρουσιάζονται, όσο και
την επιλογή των αξόνων σχολιασµού τους.

Εισαγωγή
Το θέµα της εργασίας είναι η παρουσίαση και ο σχολιασµός των αστικών
παρεµβάσεων στην περιοχή της Ερµού. Αντικείµενο της εργασίας είναι
τόσο η συγκεκριµένη περιοχή του δρόµου που πρόσφατα πεζοδροµήθηκε,
από την πλατεία Συντάγµατος έως την Αίολου, όσο και η ευρύτερη περιοχή
του εµπορικού τριγώνου, που δέχτηκε µέσα στην τελευταία δεκαετία µια
σειρά από πολεοδοµικές παρεµβάσεις και θεσµικές ρυθµίσεις.

Μια δεύτερη µεθοδολογική επιλογή, που ανταποκρινόταν και στα
ζητούµενα της άσκησης, ήταν και η προσπάθεια απεικόνισης των
ζητηµάτων που σχολιάζονται. Σαν συνέπεια του παραπάνω, ο σχολιασµός
αρκετών θεµάτων στηρίζεται στην σχεδιαστική απεικόνιση, ενώ, για την
οικονοµία της εργασίας, το συνοδευτικό κείµενο είναι πολλές φορές αρκετά
συνοπτικό.
Μεθοδολογία προσέγγισης - Πηγές

Μεθοδολογία ανάπτυξης θέµατος.
Ι. Ιστορική αναδροµή
Α. Οι πρακτικές και οι προβληµατισµοί που έχουν τεθεί για την περιοχή:
Από τις πρώτες ιστορικές πολεοδοµικές παρεµβάσεις στη σύγχρονη
αντιµετώπιση της περιοχής.
Β. Η εξέλιξη της εµπορικής δραστηριότητας στην Ερµού.
ΙΙ. Οι Παρεµβάσεις της περιόδου 1994-1996
Α. Το θεσµικό πλαίσιο καθορισµού χρήσεων γης.
Β. Παρουσίαση της µελέτης «Πεζοδρόµηση οδού Ερµού και παρόδων»
ΙΙΙ. Σχολιασµός των παρεµβάσεων.
Οι άξονες του σχολιασµού. Περιορισµοί - Παραδοχές. Επιλογή θεµάτων
σχολιασµού:
Α. Οι οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής.
Β. Η µορφή του αστικού περιβάλλοντος και η λειτουργία του χώρου.
Γ. Η ένταξη της επέµβασης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κατευθύνσεων για
το κέντρο της πόλης.
∆. Η αποδοχή της επέµβασης
Μια από τις αρχικές επιλογές, που διαµόρφωσε τη µεθοδολογία ανάπτυξης
του θέµατος, ήταν ο εστιασµός της εργασίας στην ανά-γνωση και τη
διερεύνηση του συγκεκριµένου αστικού χώρου. Οι θεωρητικές αναφορές
δεν αναλύονται σε συγκεκριµένο κεφάλαιο, αλλά εµπεριέχονται και
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• Βιβλιογραφία.
Γενική και ειδική βιβλιογραφία. Αποδελτίωση ηµερήσιου και περιοδικού
τύπου.
• Επί τόπου έρευνα
Συνεντεύξεις - συζητήσεις µε
-Τους µελετητές των επεµβάσεων.
-Τους υπεύθυνους για τη χωροθέτηση των χρήσεων.
-Εκπροσώπους από τους κύριους επαγγελµατικούς και συνδικαλιστικούς
φορείς.
Παρατήρηση και καταγραφή.
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Ι. Ιστορική αναδροµή
Α. Οι πρακτικές και οι προβληµατισµοί που έχουν τεθεί για την
περιοχή: Από τις πρώτες ιστορικές πολεοδοµικές παρεµβάσεις στη
σύγχρονη αντιµετώπιση της περιοχής.
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης αποτελεί τον τόπο των πρώτων ιστορικών
πολεοδοµικών παρεµβάσεων, που σηµάδεψαν τη γέννηση της
Πρωτεύουσας του νέου Ελληνικού κράτους και που χαρακτηρίζουν ακόµη
την περιοχή.
Η Ερµού, η Αιόλου και η Αθηνάς είναι οι πρώτοι ευθείς δρόµοι που
«κόπηκαν» µε τα σχέδια του Κλεάνθη -Σάουµπερτ και Κλένζε επάνω στον
ιστό της παλιάς πόλης. Στα σχέδια αυτά, η περιοχή που σήµερα έχει
παγιωθεί ως εµπορικό κέντρο αποτελεί την καθαυτό περιοχή σύµφυσης
µεταξύ του παλιού και του νέου τµήµατος της πόλης. Η περιοχή χωρίζεται
σε 2 τµήµατα µε σαφώς αντιδιαστελλόµενη οδική διάταξη: Το πρώτο
σχηµατίζει το εσωτερικό τρίγωνο µεταξύ των οδών Αθηνάς - Ερµού και
Μητροπόλεως- Πραξιτέλους. Εδώ η διάταξη των στενών δρόµων θυµίζει
την «κατά τον παλαιό τρόπον» διάταξη των πόλεων, αφού ανήκει στον
παλαιό ή και τον αρχαίο οικισµό και αποτελεί συνέχεια της Πλάκας. Το
δεύτερο τµήµα, ακολουθεί την ιπποδάµεια χάραξη της νέας πόλης.
Η κυριότερη βαθιά τοµή είναι η νέα οδός Ερµού, της οποίας η διάνοιξη τότε
σήµαινε και την κατεδάφιση της Καπνικαρέας. Το µνηµείο σώθηκε χάρις στη
µια από τις πρώτες έντονες αντιδράσεις του νεοσυσταθέντος ∆ήµου
Αθηναίων. Η εντύπωση που έδινε η νέα χάραξη διαφαίνεται µέσα από την
περιγραφή του κάνει ο Εντµον Αµπού το 1855: «Η πόλη των Αθηνών είναι
κοµµένη σαν σταυρός µε δυο µεγάλους δρόµους, την οδό Αιόλου και την
οδό Ερµού» 1.
Σήµερα είναι πλέον κοινά παραδεκτό2 ότι η πραγµατοποίηση του σχεδίου
Κλεάνθη -Σάουµπερτ θα κατέστρεφε τελείως τον ιστό της παλιάς πόλης. Το
σχέδιο έτσι όπως υποβλήθηκε είχε όλα τα στοιχεία της σύγκρουσης
ανάµεσα σε µια πραγµατικότητα φοβερά δεσµευτική και σε µια ιδεολογική
θέση απόλυτα ανεδαφική. Οι Κλεάνθης -Σάουµπερτ ακολούθησαν τις

επιταγές της σύγχρονης τους πολεοδοµίας: συµµετρική σύνθεση µε
κεντρικό άξονα που οδηγεί στην Ακρόπολη µέσω της οδού Αθηνάς-⋅
τοποθέτηση των ανακτόρων µετωπικά επάνω στον άξονα αυτό⋅- χρήση του
τριγωνικού κάναβου. Το κυριότερο µέληµα, ήταν η ανάδειξη µιας νέας
πρωτεύουσας, αντάξιας του αρχαίου κλέους.
«Αυτή η συνύπαρξη, ανάµεσα στην παλιά κατάσταση των πραγµάτων και
σε µια καινούργια που επιβάλλεται εκ των άνω, θα παραµείνει σταθερό
γνώρισµα της ελληνικής πολιτικής για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό.»3
Το διάστηµα 1830-1870 αποτελεί για το παλιό εµπορικό τρίγωνο την
περίοδο διαµόρφωσης του µεγαλύτερου µέρους της ρυµοτοµίας του.
Τις επόµενες δεκαετίες, οι σκέψεις για διανοίξεις νέων οδών
επανεµφανίζονται συνδεδεµένες µε τη λειτουργική ωφέλεια και ενίοτε 4 µε
την «ηθική ωφέλεια» που θα έχουν για την πόλη, κυριαρχούν όµως οι
προτάσείς που στο σύνολό τους, θεωρούν δεδοµένη την υφιστάµενη
κατάσταση και ασχολούνται µε τις επεκτάσεις της Αθήνας.
Από το µεσοπόλεµο και κυρίως µετά το β’ παγκόσµιο πόλεµο, έχει ξεκινήσει
ένας µεγάλος προβληµατισµός για το κυκλοφοριακό στο εµπορικό τρίγωνο.
Στον οικονοµικό ταχυδρόµο του 1962 ο Ι Μανωλιδάκης, αντανακλώντας τον
κρατικό προβληµατισµό, γράφει: «Η Αθήνα κινδυνεύει. Κυρίως κινδυνεύει το
παλιό εµπορικό κέντρο…η δυσκολία προσέγγισης των αυτοκινήτων διώχνει
την πελατεία των καταστηµάτων του… αν συνεχίσουµε έτσι σε 5 χρόνια το
αδιέξοδο θα είναι πλήρές».
Στη δεκαετία του 1960-1970, οι προτάσεις για την Αθήνα αποκτούν ακόµη
µεγαλύτερη εµβέλεια και καλύπτουν όλη την Αττική. Το πρόβληµα του
κέντρου αντιµετωπίζεται ριζικά. Είναι η εποχή που ο προβληµατισµός
κατευθύνεται σε µια ριζική µετάθεση ολόκληρου του Αθηναϊκού κέντρου.
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, αρχίζει µια σταδιακή αλλαγή στον
τρόπο της αντιµετώπισης του ιστορικού κέντρου και εφαρµόζονται οι
πρώτες θεσµικές ρυθµίσεις προστασίας (διατηρητέα , µεταφορά Σ∆ κ.α.)
Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας εισάγονται «στο οπλοστάσιο των ελληνικών
αστικών παρεµβάσεων» οι πεζόδροµοι. Η πρώτη πεζοδρόµηση της
Βουκουρεστίου αποκτά σταδιακά συµβολικό χαρακτήρα.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε 1988
Αυτή η αντίληψη διαµορφώθηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ο Φιλιππίδης Στην Νεοελληνική
Αρχιτεκτονική αναφέρει ότι «.. Ως τώρα (1984), ίσως επειδή µερικοί παρασύρθηκαν από τις
απόψεις του Κ. Μπίρη ή από άλλες συναφείς, κάθε αναφορά στα πρώτα σχέδια που
υπέβαλλαν οι Κλεάνθη -Σάουµπερτ ακολουθούσε την ίδια στερεότυπη επιχειρηµατολογία: Τα
σχέδια ήταν λαµπρά, οι πολεοδόµοι διορατικοί, αν η Αθήνα είχε χτιστεί έτσι δεν θα είχε κατόπιν
προβλήµατα.».
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Φιλιππίδης 1984
Το 1911 ο γλωσσαµύντορας Γ. Μιστρώτης τονίζει ότι «εν µεν ταις παρόδοις και ταις
αρταπούς διαιτόνται οι λωποδύται και οι δολοφόνοι, εν ∆ε ταις λεωφόροις τρέχουσιν τα
ηλεκτρικά του πολιτισµού οχήµατα.» ΕΜΠ 1989-91
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Παρεµβάσεις 1984-85
Την περίοδο 1984-1985, η δ/νση κατασκευής έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
πραγµατοποιεί µια σειρά παρεµβάσεων στο εµπορικό τρίγωνο. Πρόκειται
για πεζοδροµήσεις και διαµορφώσεις των δρόµων Καλαµιώτου, Αγ.
Μάρκου, Ευαγγελιστρίας, Κλειτίου, Μιλτιάδου και των πλατειών Αγ.
Ειρήνης, Καρύτση, Αγ. Θεοδώρων, Χρυσοσπηλιώτησσας, Μητροπόλεως. Η
µελέτη περιλαµβάνει και την πεζοδρόµηση της Ερµού που τελικά δεν
υλοποιήθηκε.
Κατά το στάδιο σύνταξης των µελετών διαµόρφωσης, ζητήθηκαν οι απόψεις
των κατοίκων και επιχειρηµατιών της περιοχής µε ειδικό ερωτηµατολόγιο
(είδος επιχείρησης, άποψη για την πεζοδρόµηση - προτάσεις, ώρες
τροφοδοσίας, ειδικά προβλήµατα κλπ.), που συνόδευε το Ενηµερωτικό
Έντυπο. Η επεξεργασία των απαντήσεων έδωσε την εικόνα µιας αρκετά
µεγάλης αποδοχής των πεζοδροµήσεων. Συγκεκριµένα το 64% των
επαγγελµατιών είχε εκφραστεί θετικά για τις επεµβάσεις που αφορούσαν το
σύνολο του εµπορικού δρόµου και το 74% επιθυµούσε την πεζοδρόµηση
της Ερµού.5
Κατά την εκπόνηση της υπήρχε συνεργασία µε τους καταστηµατάρχες χρήστες της περιοχής. Κατά αυτόν τον τρόπο οι µελέτες τροποποιήθηκαν:
για παράδειγµα δεν πεζοδροµήθηκε η οδοί Βασιλικής και Λιµπόνα στην Αγ.
Ειρήνη λόγω της έντονης παρουσίας του χονδρεµπορίου στους εν λόγω
δρόµους και τροποποιήθηκε ριζικά η πρόταση για τα ανθοπωλεία στην
πλατεία Α. Ειρήνης.
Β. Η εξέλιξη της εµπορικής δραστηριότητας στην Ερµού.
Σε όλα τα πολεοδοµικά σχέδια της Αθήνας του πρώτου µισού του 19ου
αιώνα, η Ερµού προβλεπόταν σαν ο εµπορικός δρόµος της νεοσύστατης
τότε πρωτεύουσας. Η µεταφορά της εµπορικής ζωής επιταχύνθηκε από τη
µεγάλη πυρκαγιά του 1884, που κατέστρεψε την περιοχή του παζαριού.
Από το 1860, στην Ερµού δηµιουργούνται εµπορικά καταστήµατα
«ανωτέρας τάξεως εις είδη αµφιέσεως και πολυτελείας» και ο δρόµος
διαφοροποιείται από την υπόλοιπη περιοχή του εµπορικού τριγώνου που
έχει έµπορο - βιοτεχνικό χαρακτήρα.6

Η σταδιακή διαφοροποίηση στον εµπορικό χαρακτήρα της Ερµού,
ακολουθεί και την σταδιακή απόκλιση από το αρχικό σχέδιο της χάραξης.
Στο επάνω µέρος, ο ευθύς δρόµος που στοχεύει στη Βουλή έχει τα
µεγαλύτερα εµπορικά κτίρια , κληρονοµιά των πρώτων νόµων για το
µέγεθος των οικοπέδων επί των νέων δρόµων της πόλης. Από την
Καπτικαρέα, η διατήρηση της οποίας αποτελεί και την πρώτη απόκλιση από
το αρχικό σχέδιο, τα καταστήµατα γίνονται πιο «λαϊκά», ενώ µετά το
Μοναστηράκι αλλάζει τελείως το είδος του εµπορίου.
Έως το τέλος του 19ου αιώνα έχει διαµορφωθεί ο λειτουργικός χαρακτήρας
του κέντρου της πόλης. Το δίδυµο Ερµού -Μητροπόλεως αποτελούσε και
τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ της κατοικίας, δηλαδή της Πλάκας και του
εµπορικού τµήµατος της πόλης. Στους άξονες Αιόλου Αθηνάς, Ερµού και
στις ζώνες γύρω από αυτούς παρατηρείται µια έντονη εγκατάσταση χώρων
κοινωνικών συναθροίσεων, όπως καφενείων, εστιατορίων, Θεάτρων κ.α..
Παράλληλα καθορίζεται ο ευρύτερος οικονοµικός - διοικητικός χαρακτήρας
στη βορειοανατολική πλευρά του εµπορικού τριγώνου.
Τις επόµενες δεκαετίες η εµπορική δραστηριότητα στην περιοχή ενισχύεται.
«Αρκετά καταστήµατα κάνουν την εµφάνιση τους στην οδό Αιόλου, Αθηνάς,
Καπνικαρέας και τους γύρω δρόµους, όπου συγκεντρώθηκαν τα είδη
κυρίως γυναικείας µόδας. Μετά τον ηλεκτροφωτισµό της Αιόλου, της Ερµού,
της πλατείας Συντάγµατος και της Φιλελλήνων η πρωτεύουσα γνωρίζει την
έκρηξη των εµπορικών καταστηµάτων.7»
Μετά την Απελευθέρωση οι εµπορικές χρήσεις διαχέονται και εκτός του
εµπορικού τριγώνου. Η Πατησίων, η 3ης Σεπτεµβρίου, η Αριστοτέλους, η
Ακαδηµίας, η Α. Κωνσταντίνου παίρνουν σταδιακά εµπορικό χαρακτήρα.
Και σε αυτή την περίοδο η Ερµού παραµένει ο δρόµος που φιλοξενεί τα
καταστήµατα της µόδας, «οι Αθηναίες εξακολουθούν να την επισκέπτονται,
µε τη διαφορά ότι τα εµπορεύµατα ανάλογης ποιότητας µπορούν να
βρεθούν σε καταστήµατα εκτός κέντρου.8»
Τις δεκαετίες 1970, 1980 παρατηρείται µετατόπιση της αγοραστικής κίνησης
στις περιφερειακές αγορές του Λεκανοπεδίου. Η ανάπτυξη των
περιφερειακών εµπορικών κέντρων και τα µεγάλα προβλήµατα του κέντρου
(κυκλοφοριακό- νέφος) αλλά και η «µη προσαρµοστικότητα που επέδειξαν
αρκετοί επαγγελµατίες στις σύγχρονες επιταγές της αγοράς.9» είναι οι
βασικοί λόγοι της µετατόπισης της αγοραστικής κίνησης προς τις αγορές
της περιφέρειας.
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Μάλιστα εκφράστηκε το παράπονο γιατί να πεζοδροµηθεί πρώτα η Ευαγγελιστρίας και Α.
Μάρκου και όχι η Ερµού που κατά τους επαγγελµατίες από άποψη «ποιότητας καταστηµάτων
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6

4

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 1988

7
8
9

Καθηµερινή 12-Οκτ-1997

Ο∆ΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΙΙ. Οι Παρεµβάσεις της περιόδου 1994-1996
Α. Το θεσµικό πλαίσιο καθορισµού χρήσεων γης.
Το χρονικό της διαµόρφωσης του υφιστάµενου καθεστώτος.
Το ισχύον καθεστώς καθορισµού χρήσεων γης, έχει σε µεγάλο βαθµό
ενσωµατώσει τις κατευθύνσεις της µελέτης «Πολεοδοµικής έρευνας και
προγραµµατισµού αναβάθµισης του εµπορικού τριγώνου της Αθήνας» η
οποία ανατέθηκε στις 10-4-1989, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας
στο Σπουδαστήριο Πολεοδοµικών Ερευνών του ΕΜΠ10. Η µελέτη
περιλάµβανε την ανάλυση των χρήσεων του εµπορικού τριγώνου ανά Ο.Τ.
(µε λεπτοµερή καταγραφή των χρήσεων του ισογείου) και την αξιολόγηση
των τάσεων εξέλιξης κάθε χρήσης. Η διατύπωση των κατευθύνσεων και της
πολιτικής για τις χρήσεις γης, περιλάµβανε την πρόβλεψη των επιπτώσεων
που θα έχουν σε αυτές τα προτεινόµενα θεσµικά και πολεοδοµικά µέτρα.
Μετά τα συµπεράσµατα των επιµέρους αναλύσεων και αξιολογήσεων οι
υφιστάµενες χρήσεις του εµπορικό τρίγωνο κατατάχτηκαν σε τρεις
κατηγορίες:
α. Κατοικία, διανυκτερεύσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις.
Χρήσεις που αξιολογήθηκαν ως απόλυτα συµβατές µε τον (υπό
διαµόρφωση) χαρακτήρα του εµπορικού τριγώνου και που κατά τους
µελετητές, είναι επιθυµητό να υποστηριχθούν, αφενός γιατί, αποτελούν το
κλειδί γα την αναβάθµιση της περιοχής και αφετέρου, γιατί χαρακτηρίζονται
ως ευπαθείς στην εξωστική πίεση άλλων πιο εύρωστων χρήσεων.

γ. Βιοτεχνία χαµηλής και υψηλής όχλησης και χονδρεµπόριο.
Πρόκειται για χρήσεις που κρίνονται µη συµβατές και ανεπιθύµητες και
προτείνεται η σταδιακή τους αποµάκρυνση από το εµπορικό τρίγωνο.
Οι προτάσεις του ΕΜΠ αξιολογήθηκαν από το ∆ήµο Αθηναίων αφού
τέθηκαν υπόψη των επαγγελµατικών ενώσεων, του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του
Οργανισµού Αθήνας. Η µελέτη του ΕΜΠ, ήδη από τη φάση της ανάλυσης,
αντιµετώπισε ξεχωριστά κάθε µία από τις παραπάνω δραστηριότητες,
χωρίς να αναφερθεί στην µεταξύ τους δικτύωση. Αυτή η διάκριση οδήγησε
και στην πρόταση για αποµάκρυνση του χονδρεµπορίου και ενός µεγάλου
ποσοστού της βιοτεχνίας από το εµπορικό τρίγωνο. Από την άλλη, οι
επαγγελµατίες της περιοχής, ενωµένοι σε ένα όργανο (ΣΕΧΟΒΙ: σύνδεσµος
εµπόρων, χονδρεµπόρων και βιοτεχνών ιστορικού κέντρου), υποστήριξαν
και πέτυχαν τη διατήρηση του χονδρεµπορίου υλικών και της βιοτεχνίας
χαµηλής όχλησης, σα δραστηριότητες που ανήκουν στα διάφορα τοπικά
δίκτυα αγοράς κοσµήµατος, υποδηµάτων, ενδυµάτων κ.α., τις λεγόµενες
«πιάτσες»11.
Το τελικό κείµενο που αποτέλεσε και το θεσµοθετηµένο ∆ιάταγµα χρήσεων
γης12, έχει υιοθετήσει σε αρκετά σηµεία τις προτάσεις των διάφορων
φορέων. Οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
• Η κατοικία ενισχύεται, µε την επιβολή της σε όλους τους ορόφους
επάνω από τον τρίτο, τόσο στα νέα κτίρια, όσο και στα υφιστάµενα όταν
ζητείται αλλαγή χρήσης. Εξαιρούνται τα κτίρια που έχουν πολεοδοµική
άδεια για άλλη χρήση, τα κτίρια ειδικών λειτουργιών (πολιτιστικές
χρήσεις , ξενοδοχεία κ.α) και τα κτίρια που έχουν πρόσωπο επί των
οδών Σταδίου και Αθηνάς και επί των πλατειών Συντάγµατος και
Οµονοίας.

Η αναψυχή περιλαµβάνεται στις επιθυµητές χρήσεις και συνδέεται µε την
αναζωογόνηση του κέντρου ειδικά τις βραδινές ώρες.
β. Εµπόριο, ιδιωτικά γραφεία. ∆ιοίκηση, τράπεζες και µη οχλούσα βιοτεχνία.
Χρήσεις σήµερα επικρατούσες, που προσδίδουν στο εµπορικό τρίγωνο τον
κυρίαρχο του χαρακτήρα. Αξιολογήθηκαν ως συµβατές µε τις κατευθύνσεις
της µελέτης και προτείνεται η διατήρηση τους και πιθανόν και η επέκταση
τους στο εσωτερικό του τριγώνου. Σε περιπτώσεις έντασης των χρήσεων
που θεωρείται προβληµατική, προτείνεται από τους µελετητές η «αραίωση»
των χρήσεων αυτών.

• Εξαιρούνται από την κατηγορία των βιοτεχνιών όχλησης, οι
βιοτεχνίες κατασκευής υποδηµάτων, ενδυµασίας και διαφόρων ειδών
από ύφασµα και δεν καθίσταται απαραίτητη η αποµάκρυνση τους.
(Υιοθέτηση της πρότασης του βιοτεχνικού επιµελητηρίου13)

10

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο κείµενο της ανάθεσης, ένας από τους κύριους
στόχος της µελέτης, σε συνδυασµό µε τα άλλα µέτρα που προτείνονται, ήταν η θέσπιση ∆/τος
καθορισµού χρήσεων γης για την περιοχή αυτή, ώστε «να διασφαλισθεί και να επιτευχθεί
αποτελεσµατικός έλεγχος του κληροδοτηµένου πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι στην περιοχή αυτή συγκεντρώνεται ένα σηµαντικό τµήµα των
κεντρικών λειτουργιών της χώρας.»

11

«Ο κατασκευαστής που θα έρθει εδώ, µέσα σε πέντε δρόµους θα κάνει την δουλεία του. Αν
πρόκειται για κόσµηµα, εδώ θα βρει την πέτρα, πιο εκεί την καρφωτή και παραπέρα την
συσκευασία..» Εκπρόσωπος του ΣΕΧΟΒΙ.
12
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 13-7-94 Αρ. Φύλλου 704
13
Βιοτεχνικό επιµελητήριο. (Αλληλογραφία 1989-1991)
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• Εισάγεται στην επιτρεπόµενη κατηγορία των εµπορικών
καταστηµάτων, το χονδρεµπόριο υλικών (νυφικών, κουµπιών, δανδελών
κ.α.) που χαρακτηρίζεται ως «παραδοσιακό» και κρίνεται ότι «δεν
απαιτεί µεγάλους χώρους, δε δηµιουργεί κυκλοφοριακό πρόβληµα και
εξυπηρετεί τα καταστήµατα της περιοχής.»14 (Υιοθέτηση της πρότασης
του ∆ήµου Αθηναίων και των επαγγελµατιών της περιοχής µετά από τη
σύµφωνη γνώµη του ΥΠΕΧΩ∆Ε)
Τέλος, σε ότι αφορά την χρήση του δηµόσιου χώρου, το ∆ιάταγµα
ακολουθεί την πρόταση του ΕΜΠ κατά την οποία:
• ∆εν επιτρέπεται η χρήση και κατάληψη πεζόδροµων και δρόµων για
την υπαίθρια επέκταση των µαγαζιών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
τοποθέτηση τραπεζίων, τεντών και πάγκων σε περιορισµένα τµήµατα
του δηµόσιου χώρου µε σχετική άδεια που δίνει ο ∆ήµος και ύστερα από
τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας για τον έλεγχο του εµπορικού
τριγώνου υπηρεσίας, που θα καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια
που θα καταλαµβάνουν.
Β. Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθµευσης στο εµπορικό τρίγωνο.
Πρόκειται για ένα κοινό σχέδιο παρεµβάσεων του ∆ήµου Αθηναίων και του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, που περιλαµβάνει ουσιαστικά όλες τις προτάσεις που κατά
καιρούς είχαν γίνει για την περιοχή: εκτεταµένες πεζοδροµήσεις,
αποκλεισµό των οχηµάτων από την περιοχή και οργάνωση της
στάθµευσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ενηµερωτικό φυλλάδιο
που κυκλοφόρησε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, πρόκειται για µια «ριζική» και «γενναία»
λύση, που εντάσσεται στην σύγχρονη αντίληψη που προωθεί τον
περιορισµό της χρήσης του αυτοκινήτου στην πόλη.
Μετά από µια σειρά διαπραγµατεύσεων µε τους επαγγελµατίες της
περιοχής και το ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινήτων Ταξί Αθηνών)15, το 1995
ξεκινάει η δοκιµαστική εφαρµογή του µέτρου, µε τη διακοπή της κίνησης
στην Ερµού και σε ένα τµήµα της Καραγιώργη Σερβίας.
-Όσον αφορά την βιοτεχνία χαµηλής όχλησης του ετ που είναι παραδοσιακή, συνδέεται µε τον
τουρισµό, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αντίθετα συµβάλλει στην οικονοµική δραστηριότητα
και πολυµορφία της περιοχής, προτείνεται να παραµείνει.
-Όσον αφορά τις βιοτεχνίες µέσης και υψηλής όχλησης δεν υπάρχει αντίδραση για την
αποµάκρυνση τους µόνο που θα πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασµό µε την εξασφάλιση των
χώρων των βιοτεχνικών πάρκων.
14
∆ήµος Αθηναίων, Χρήσεις γης στο Εµπορικό Τρίγωνο. 1992
15
Καθηµερινή 10-3-95
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Γ. Η παρέµβαση «Πεζοδρόµησης οδού Ερµού και παρόδων»
Η µελέτη συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από την ∆/νση ειδικών έργων
αναβάθµισης περιοχών του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η πρώτη φάση της µελέτης που
περιλαµβάνει το τµήµα του δρόµου από την πλατεία Συντάγµατος έως την
Αιόλου και τις παρόδους, τελείωσε το 1995 και στην συνέχεια πέρασε για
έγκριση από τα αρµόδια συµβούλια ∆ηµοσίων Έργων και τις Εφορείες
Αρχαιοτήτων. Η µελέτη εγκρίθηκε στο σύνολο της, εκτός από το τµήµα που
αφορούσε την διαµόρφωση του χώρου του ναού της Καπνικαρέας. Η
µελέτη αναθεώρησης για το τµήµα αυτό εγκρίθηκε το 1997.
Η δεύτερη φάση της µελέτης, που περιλαµβάνει τη διαµόρφωση των όψεων
στην πλατεία Συντάγµατος, την πεζοδρόµηση των υπόλοιπων κάθετων
δρόµων και οδού της Αθηνάς, βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων.

Ο∆ΟΣ ΕΡΜΟΥ

δαπέδου αλλάζει ελαφρά στα σταυροδρόµια ενώ στο µέσο του δρόµου,
ορίζεται µια ζώνη µε διαφοροποιηµένο στην υφή δάπεδο που αντιστοιχεί
στην τροχιά ενός ελαφρού οχήµατος µαζικών µεταφορών αλλά και στην
κίνηση των οχηµάτων τροφοδοσίας. Έχει γίνει πρόβλεψή για την κίνηση
των ατόµων µειωµένης κινητικότητας. Μια από τις αρχικές επιλογές ήταν η
αποφυγή εµποδίων που να κρύβουν τη θέα προς τη Βουλή και θα
εµποδίζουν την εµπορική χρήση του δρόµου. Μπορούµε να διακρίνουµε
τρεις περιοχές (χάρτης 1):
1.Το πάνω τµήµα της Ερµού (έως την οδό Βουλής), συνδέεται µε το
µέτωπο προς την πλατεία Συντάγµατος. Η «είσοδος» στον πεζόδροµο
σηµαίνεται µε το µοτίβο του δαπέδου, ενώ η ευρύτητα του δρόµου επιτρέπει
τη δηµιουργία ζωνών φύτευσης και καθιστικών.

2. Το µέσο και κάτω τµήµα της επέµβασης.
3. Η πλατεία Καπνικαρέας. Η µελέτη περιλαµβάνει τη διεύρυνση του
περιβάλλοντα χώρου του ναού µε την αποξήλωση της υφιστάµενης
µάνδρας. Η σήµανση της διακεκριµένης περιοχής γινόταν µε τη
διαφοροποίηση του υλικού του δαπέδου.
∆ιαδικασία υλοποίησης, αποκλίσεις κατά την εφαρµογή.
Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1996 και ο δρόµος παραδόθηκε στην κυκλοφορία
των πεζών στο τέλος του 1997. Ένα µεγάλο τµήµα της µελέτης που
αφορούσε τον αστικό εξοπλισµό -καθιστικά, σήµανση, περίπτερα, και
φωτιστικά- δεν έχει υλοποιηθεί.
Κατά τη διαδικασία υλοποίησης εκφράστηκαν από το ΥΠΠΟ ενστάσεις
σχετικά µε τη διαµόρφωση της νέας µάνδρας του ναού.
Στόχοι µελετητών και φορέων υλοποίησης.
• Ανάδειξη του πρώτου εµπορικού δρόµου της Αθήνας. Ενίσχυση του
εµπορικού του χαρακτήρα.
• Ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της περιοχής.
• Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και διευκόλυνση των «εµπορικών
λειτουργιών».
Αρχιτεκτονικές επιλογές
Σε όλο το µήκος του δρόµου έχει επιλεγεί ένας σαφής, λιτός και γραµµικός
σχεδιασµός που τονίζει τον άξονα Βουλής - συντάγµατος. Το µοτίβο του
7
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Χάρτης 1: Η αρχιτεκτονική αντιµετώπιση από τους µελετητές των παρεµβάσεων
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ΙΙΙ. Σχολιασµός των παρεµβάσεων.
Οι άξονες του σχολιασµού.
Κατά τη διαδικασία της προσέγγισης στο θέµα της εργασίας το στάδιο της
επιλογής των αξόνων σχολιασµού είναι ίσως και το πιο σηµαντικό, αφού
από αυτό εξαρτάται αν θα αναδειχθούν ή θα εξαφανίσουν πτυχές του
αντικειµένου.
Οι άξονες σχολιασµού εµπεριέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο της
προσέγγισης. Η επιλογή που ακολουθήθηκε στην παρούσα άσκηση,
υιοθετεί σε ένα βαθµό τις προσεγγίσεις για την ανάλυση και τον σχεδιασµό
των πόλεων, που έχουν τα τελευταία χρόνια τοποθετηθεί και κάτω από την
οµπρέλα της αειφορικότητας. (∆ιατήρηση των αστικών πόρων, ποιότητα
περιβάλλοντος και κοινωνική δικαιοσύνη).
Τα θέµατα που θέτονται, σίγουρα δεν εξαντλούνται στα πλαίσια αυτής της
εργασίας, έτσι για παράδειγµα, η ιστορικότητα, που είναι ένα πολύ ευρύ
θέµα, εξετάζεται κυρίως ως προς τις λειτουργικές µνήµες της περιοχής.
• Οι επιδράσεις της αστικής παρέµβασης στο υφιστάµενο
αστικό περιβάλλον και συγκεκριµένα:
α. Στην ιστορικότητα της περιοχής σε ότι αφορά το δοµηµένο
περιβάλλον και τις λειτουργικές µνήµες .
β. Στην υφιστάµενη δοµή του κοινωνικού ιστού (επαγγελµατίες,
καταναλωτές και άλλοι χρήστες του χώρου).

αρχιτεκτονικών επιλογών και των θεσµικών ρυθµίσεων για το χαρακτήρα
της περιοχής.
Περιορισµοί - Παραδοχές
Πρόκειται για περιορισµούς και παραδοχές που επιδρούν καταρχάς στην
επιλογή και κατά δεύτερον στην αντιµετώπιση των επιµέρους θεµάτων που
σχολιάζονται.
• Το «πρόσφατο» των επεµβάσεων. Ένας από τους µεγαλύτερους
προβληµατισµούς στην προσέγγιση του θέµατος, ήταν και η σκέψη ότι το
µικρό χρονικό διάστηµα που έχει περάσει από την υλοποίηση των θεσµικών
και πολεοδοµικών παρεµβάσεων του 1994-97 σίγουρα δεν επαρκεί για να
«ισορροπήσει» η περιοχή, γεγονός που περιορίζει σχετικά και τα
συµπεράσµατα που µπορεί να βγάλει κανείς για τις συνέπειες των
επεµβάσεων.
• Το «ατελές» της επέµβασης. Το δεύτερο στάδιο της µελέτης
«Πεζοδρόµησης οδού Ερµού και παρόδων» δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί.
• Οι µεγάλες παρεµβάσεις που βρίσκονται στο στάδιο των εργασιών στα
άκρα της περιοχής µελέτης.
Πρόκειται για έργα µεγάλης κλίµακας, µε επιπτώσεις που µόνο να
υποθέσουµε µπορούµε: η χωροθέτηση για παράδειγµα των σταθµών του
µετρό στο Σύνταγµα και στο Μοναστηράκι, είναι πιθανό να αυξήσει
δραµατικά την κίνηση των πεζών στην Ερµού. Η παρούσα εργασία εξετάζει
τον βαθµό «συνεργασίας» των συγκεκριµένων επεµβάσεων στην περιοχή,
ενώ προσπαθεί να καταγράψει και την επίδραση που έχουν σήµερα, οι
«τρύπες» που δηµιουργούν στον αστικό ιστό τα εργοτάξια.

γ. Στις οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής.
δ. Στη λειτουργία που η αστική επέµβαση εξυπηρετεί.
ε. Στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση ή όχι
των αρχών του βιοκλιµατικού σχεδιασµού.
• Η σχέση του µερικού µε το όλο. Που αναλυτικότερα σηµαίνει :

Επιλογή θεµάτων σχολιασµού
α. Οι οικονοµικές δραστηριότητες στην περιοχή µελέτης.
β. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία του χώρου.

α. Τη σχέση του δρόµου µε τη γύρω περιοχή.

β1. Η µορφή του αστικού περιβάλλοντος µέσα από τις επιλογές των
µελετητών

β. Την ένταξη της επέµβασης µέσα στο πλαίσιο των παρεµβάσεων που
έχουν γίνει ή δροµολογούνται για το κέντρο της πόλης.

β.2. Η λειτουργία του χώρου.

γ. Την ύπαρξη ή την απουσία ενός γενικότερου σκεπτικού για την
περιοχή από τους αρµόδιους φορείς και το βαθµό συνέπειας µεταξύ των

γ. Η ένταξη της επέµβασης σε ένα ευρύτερο περιβάλλον.
δ. Η αποδοχή της επέµβασης.

9
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Α. Οι οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής.
Το κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο γίνονται
γενικές επισηµάνσεις για τις τάσεις που διαµορφώνονται στο εµπορικό
τρίγωνο. Στο δεύτερο γίνεται µια αναλυτικότερη παρουσίαση των
εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ερµού.
Η συγκεκριµένη εργασία δεν φιλοδοξεί να εξαντλήσει το θέµα αλλά
περιορίζεται στο να διατυπώσει κάποιες επισηµάνσεις σχετικά µε την
κατάσταση που διαµορφώνεται σε επίπεδο εµπορικού τριγώνου. Μια κοινή
διαπίστωση είναι ότι το εµπορικό τρίγωνο διατηρεί τις υφιστάµενες χρήσεις
στο εσωτερικό του, ενώ οι παρυφές έχουν ως ένα βαθµό διαφοροποιηθεί
λειτουργικά. Ένα από τα πολύ σηµαντικά θέµατα που παραµένει ανοιχτό
είναι η επίδραση που έχει η σηµερινή διευθέτηση της κυκλοφορίας και η
αλλαγές στις χρήσεις των δρόµων που πεζοδροµήθηκαν και των δρόµων
που παρέµειναν ανοιχτοί στο αυτοκίνητο.
Α.1. Οι τάσεις που διαµορφώνονται µετά από τις πολεοδοµικές και τις
θεσµικές παρεµβάσεις στο εµπορικό τρίγωνο.

κατασκευή των ενδυµάτων, ενώ αντίθετα οι αγορές που σχετίζονται µε τον
τουρισµό όπως η κατασκευή κοσµήµατος παρουσιάζουν ανάπτυξη.
Σήµερα µέσα από «άτυπες» διευκολύνσεις και εσωτερικές διεργασίες
καταγράφεται µια ισορροπία που δείχνει να είναι βιώσιµη για αρκετές
επιχειρήσεις. Η εξέλιξη της περιοχής θα δείξει εάν η σηµερινή κατάσταση
αποτελεί µια εύθραυστη άλλα µόνιµη ισορρόπηση -ένα σχήµα που πολλές
φορές χαρακτηρίζει την ελληνική πραγµατικότητα- ή ένα µεταβατικό στάδιο
για µια ριζική µεταβολή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο εµπορικό
τρίγωνο.

2. Στην αναψυχή - εστίαση.
Η ανάγνωση του Π.∆., φανερώνει µια σχετική αµηχανία στην αντιµετώπιση
των παραπάνω δραστηριοτήτων. Η αναψυχή- εστίαση θεωρείται γενικά
επιθυµητή, αλλά µε περιορισµούς στην χρήση του υπαίθριου δηµόσιου
χώρου. Αυτός ίσως είναι και ο κύριος παράγοντας της σχετικής
συγκράτησης που παρουσιάζουν σήµερα οι δραστηριότητες αυτές στο
εµπορικό τρίγωνο.

Η βιοτεχνία και το χονδρεµπόριο, παρόλο που το θεσµικό καθεστώς
επιτρέπει τη διατήρηση τους, δέχονται σήµερα εξωστικές πιέσεις:

Ο υπεύθυνος φορέας για τις χρήσεις στο εµπορικό τρίγωνο έχει µια
απόλυτα αρνητική θέση για την χωροθέτηση δραστηριοτήτων αναψυχής και
εστίασης ειδικά στην Ερµού, έχοντας την άποψη της διατήρησης ενός
αµιγώς εµπορικού χαρακτήρα και ενός ελεύθερου από σηµεία στάσης
πεζόδροµου µεγάλης κίνησης. Η θέση αυτή έχει υλοποιηθεί παρά τις
µεγάλες πιέσεις16 για το αντίθετο από τους επίδοξους επιχειρηµατίες, µε την
απαγόρευση της χρήσης υπαίθριου χώρου, δίνοντας µας το µοναδικό ίσως
πεζόδροµο του κέντρου της Αθήνας χωρίς «τραπεζάκια έξω».

-Από την αύξηση στην αξία γης.

3. Στις υπηρεσίες

-Από την επίδραση που θα έχει στην αλυσίδα της τοπικής παραγωγής
προϊόντων η διαφοροποίηση στο λιανικό εµπόριο. Το θέµα αυτό θα
εξετασθεί αναλυτικότερα στο κεφάλαιο που αφορά την Ερµού.

Οι υπηρεσίες ευνοούνται εξαιρετικά από την υφιστάµενη κατάσταση
(πεζοδροµήσεις, «αναβάθµιση» αστικού περιβάλλοντος) και είναι
περισσότερο πιθανόν να αντικαταστήσουν τη βιοτεχνία των ορόφων από ότι
η, πριµοδοτούµενη από το Π∆, κατοικία. Ο υπεύθυνος φορέας17, για τις
χρήσεις στο εµπορικό τρίγωνο, δεν έχει πάρει σαφή θέση για την
προοπτική µιας µεγάλης αύξησης των υπηρεσιών και τη συνέπεια που θα
έχει κάτι τέτοιο στη φυσιογνωµία και τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής.

1. Στο χονδρεµπόριο, τη βιοτεχνία και το λιανικό εµπόριο.
Η χωροθέτηση των χρήσεων αυτών και η µεταξύ τους δικτύωση, αποτελούν
και την ουσία της φυσιογνωµίας του εµπορικού τριγώνου και της ιστορικής
του ταυτότητας.

-Από τις δυσκολίες τροφοδοσίας. Σύµφωνα µε το υφιστάµενο καθεστώς η
τροφοδοσία επιτρέπεται σε συγκεκριµένες ώρες, ενώ επιβάλλεται η,
οικονοµικά ασύµφορη για τις µικρότερες επιχειρήσεις, χρήση ειδικού
οχήµατος. Τα σωµατεία των επαγγελµατιών αντιµετώπισαν αυτό το θέµα
κάνοντας µια «άτυπη» συνεννόηση µε την αστυνοµία, σύµφωνα µε την
οποία επιτρέπεται η χρήση ΙΧ αρκεί να υπάρχουν τα παραστατικά του
εµπορεύµατος.
Είναι σίγουρο ότι οι πιέσεις δεν είναι ίδιες για όλες τις επιχειρήσεις. Οι
επαγγελµατικοί φορείς υποστηρίζουν ότι υπάρχει µεγαλύτερη πίεση στην
10

16

Από τις συζητήσεις µε τους υπεύθυνους καταγράφεται η δυσκολία που έχει η υλοποιηση
αυτής της θέσης, και η σύγκρουση που σηµειώνεται
17
Γραφείο Πλάκας.
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Α.2. Οι τάσεις που διαµορφώνονται για την εµπορική δραστηριότητα
στην Ερµού.
Ξεκινώντας τον σχολιασµό θα πρέπει να τοποθετήσουµε τις τάσεις που
διαµορφώνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που δεν θα χρεώνει τις
µεταβολές της περιοχής µόνο στις συγκεκριµένες παρεµβάσεις αλλά θα τις
συνδέει αφενός µε την γενικότερη εµπορική ανάπτυξη του κέντρου και αφ’
ετέρου µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στη δοµή του
εµπορίου.
Αµετάβλητο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η κυριαρχία του λιανικού
εµπορίου (τουλάχιστον στα ισόγεια των κτιρίων), σε µεγαλύτερο ποσοστό
των υποδηµάτων και του γυναικείου ενδύµατος και σε µικρότερο ποσοστό
του παιδικού και του ανδρικού ενδύµατος και των καλλυντικών.
Ποσοτικές µεταβολές.
• Αύξηση της εµπορικής κίνησης.
Η φθίνουσα πορεία της αγοραστικής κίνησης από τα µέσα της δεκαετίας του
1980 σταθεροποιείται και δείχνει σηµάδια ανάκαµψης. Οι στατιστικές που
έχουν γίνει µετά την πεζοδρόµηση δείχνουν µια µεγάλη αύξηση της
αγοραστικής κίνησης. 18
• Μεγάλος αριθµός νέων καταστηµάτων. (χάρτης 2)
Στο χάρτη σηµειώνεται η εισαγωγή νέων καταστηµάτων την περίοδο 19891995 και την περίοδο 1995-1999. Η ανανέωση των καταστηµάτων ξεκίνησε
ήδη από τις πρώτες πολεοδοµικές παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή και
αυξήθηκε µετά την πεζοδρόµηση σε όλο το µήκος της περιοχής
παρέµβασης.
Η ποσοτική ανάγνωση που προηγήθηκε είναι αρκετά µονοδιάστατη. Η
ανάλυση των επιµέρους στοιχείων του χάρτη µπορεί να δώσει πληροφορίες
για τις ποιοτικές µεταβολές στην εµπορική δραστηριότητα της Ερµού.
Ποιοτικές µεταβολές.
• Μικρή διακύµανση των τιµών κατά µήκος του δρόµου. (χάρτης )
Παραδοσιακά η θέση που είχε ένα κατάστηµα επάνω στην Ερµού
συνδεόταν και µε τις τιµές των προϊόντων του. Στην περιοχή του
Συντάγµατος τα καταστήµατα απευθύνονταν στα υψηλότερα εισοδήµατα
ενώ προχωρώντας προς το Μοναστηράκι οι τιµές έπεφταν. Αυτή η
18

Σύµφωνα µε στατιστικές έρευνες που έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο.

διακύµανση αντιστοιχούσε και σε µία αντίστοιχη τριµερή διακύµανση των
τιµών γης (τιµή µ2 ισογείου το 1989): Από Σύνταγµα έως Καπνικαρέας
1.033.000δρχ, από Καπνικαρέας έως Αιόλου 621.000δρχ και από Αιόλου
έως Αθηνάς 567.000δρχ).19
Σήµερα (1999) σαν άµεση επίδραση από την παρέµβαση πεζοδρόµησης οι
τιµές σε όλη την περιοχή µελέτης τείνουν να οµογενοποιηθούν,
στοχεύοντας σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό µεσαίων εισοδηµάτων.
Στον χάρτη παρουσιάζεται η διακύµανση των τιµών σε ένα παρόµοιο
προϊόν, ένα δηµοφιλή τύπο γυναικείου παπουτσιού. Η καµπύλη των τιµών
παρουσιάζει µικρή διακύµανση µε µεγαλύτερη διαφορά 1/2. Ας σηµειωθεί
ότι παρόµοιο προϊόν βρέθηκε επί της Αιόλου στο ένα τρίτο της ακριβότερης
τιµής (χάρτης2) ενώ στην αγορά του Κολωνακίου η τιµή τριπλασιάζεται.
• Στροφή σε ένα νεανικό κοινό.
Από το σύνολο των καταστηµάτων της περιόδου 1995-1999, το 68% έχει
µια σαφή και πολλές φορές αποκλειστική κατεύθυνση, σε ένα αρκετά
νεανικό κοινό. Αυτή η µεταβολή γίνεται πιο ανάγλυφη αν τη συνδέσουµε µε
το γεγονός ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές παίρνουν τη θέση
παλαιών και «κλασσικών» εµπορικών καταστηµάτων που απευθύνονταν σε
µεγαλύτερες ηλικίες και σε οικογένειες. (Σινάνης, ∆ιαµαντής, κ.α.). Η
κατεύθυνση σε ένα συγκεκριµένο κοινό έχει σαν αποτέλεσµα τη χρήση ενός
αισθητικά συγκεκριµένου αρχιτεκτονικού λεξιλογίου από τα νέα αυτά
καταστήµατα .
• Μεταφορά πολλών παλαιών καταστηµάτων σε άλλα λιγότερο εµπορικά
σηµεία της περιοχής.
Πολλά από τα παλαιά καταστήµατα, µε προϊόντα όχι τόσο ανταγωνιστικά
µεταφέρονται στο όροφο του κτιρίου, στο εσωτερικό των στοών ή σε άλλο
λιγότερο εµπορικό και ακριβό σηµείο της περιοχής.
• Κυριαρχία επώνυµων επιχειρήσεων µε αλυσίδα καταστηµάτων στο
κέντρο και την περιφέρεια.
• Εισαγωγή νέων επιχειρηµατιών, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και
στην δοµή των επιχειρήσεων.

19

Η διαφοροποίηση των τιµών γης ισχύει έως και σήµερα αλλά µε µικρότερη διακύµανση.
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Η παρούσα εργασία δεν µπορεί να εξαντλήσει το θέµα αυτό20. Παρακάτω
µπαίνουνε µόνο σαν θέµατα προς διερεύνηση µερικά από τα στοιχεία που
έδωσε η έρευνα πεδίου

1. Εισαγωγή του συστήµατος Φραντσαιζγκ: εµπορία επώνυµων
προϊόντων µε ειδικούς όρους. (Folli-Follier, Λωξάνδρα)
2. Εισαγωγή ξένου κεφαλαίου. (Zara M&S)
3. Συνεργασία των παλαιών ιδιοκτητών µε νέους ηµεδαπούς και
αλλοδαπούς επιχειρηµατίες. Εισαγωγή ξένου κεφαλαίου.(Αφοί
∆ιαµαντή και όµιλος Μαρινόπουλου)
4. Πολυκαταστήµατα, Shops in a shop, που λειτουργούν µε άλλο
ωράριο από τα υπόλοιπα καταστήµατα.
• Ενίσχυση της διαφοροποίησης της Ερµού (όσον αφορά την περιοχή
µελέτης) µε την υπόλοιπη περιοχή του εµπορικού τριγώνου.
1. Στην προέλευση των προϊόντων.
Στην Ερµού υπάρχουν ακόµη καταστήµατα που πουλούν προϊόντα που
κατασκευάζονται µέσα στο εµπορικό τρίγωνο, είτε από την ίδια επιχείρηση21
είτε από κάποιες βιοτεχνίες. Η είσοδος νέων επώνυµων και κυρίως
εισαγόµενων προϊόντων αποµονώνει την Ερµού από την τοπική αγορά.

Χάρτης 2: Εισαγωγή νέων καταστηµάτων.
Χάρτης 3: ∆ιακύµανση τιµών σε παρόµοιο προϊόν

2. Στην οργάνωση των επιχειρηµατιών σε κοινούς φορείς.
Β. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία του χώρου.
Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο εµπορικός µετασχηµατισµός
περιορίζεται σχετικά από τα δεδοµένα χαρακτηριστικά του αστικού ιστού,
όπως τα µεγέθη των οικοπέδων και των κτιρίων και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς: πολυκαταστήµατα δηµιουργούνται στη θέση παλαιών µεγάλων
καταστηµάτων, αλλά δύσκολα µπορούν να προκύψουν από την ένωση
πολλών µικρότερων µονάδων που συχνά ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες.

Β.1. Η µορφή του αστικού περιβάλλοντος µέσα από τις επιλογές των
µελετητών
Ο σχολιασµός αναφέρεται στη µορφή του αστικού περιβάλλοντος όπως
αυτή προέκυψε µέσα από τις αρχιτεκτονικές επιλογές των µελετητών για το
δάπεδο και για τη φύτευση της περιοχής παρέµβασης. Πρόκειται για
στοιχεία που καθορίζουν µε τη χρήση ή και την έλλειψη τους τη µορφή της
αστικής παρέµβασης και εµπεριέχουν λειτουργίες:
α. Πρακτικές.
β. Συµβολικές.
γ. Αισθητικές.

20

Είναι αισθητή η έλλειψη κάποιων στοιχείων ανάλυσης του ποσοστού ενοικιαστών και
ιδιοκτητών στις επιχειρήσεις.
21
Για παράδειγµα η επιχείρηση «Σταυρόπουλος» πουλά εσώρουχα που κατασκευάζει στους
ορόφους του κτιρίου.
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⇒ Η επιλογή του δαπέδου.
Η κύρια λειτουργία ενός (πλακόστρωτου) αστικού δαπέδου είναι να παρέχει
µια σκληρή, αντιολισθητική επιφάνεια η οποία θα αντέχει την κυκλοφορία
πεζών και οχηµάτων. Πέρα όµως από την καθαρά πρακτική χρήση του, το
δάπεδο, «είναι µια άµεση µορφή εµπειρίας για τον πεζό»22 που λειτουργεί
σε πολλά επίπεδα:
• Στην κίνηση και την στάση µέσα στο χώρο.
Το δάπεδο µπορεί να σχεδιασθεί έτσι ώστε να δώσει µια αίσθηση πορείας
και κατεύθυνσης ή µια αίσθηση στάσης και χαλάρωσης. Στην προκειµένη
περίπτωση ο σχεδιασµός του δαπέδου ευνοεί τη γραµµική κίνηση κατά
µήκος του εµπορικού δρόµου και αφήνει το περιθώριο στον περιπατητή να
ορίσει το ρυθµό του βήµατος του. Ένα αρκετά καθοριστικό στοιχείο για το
µοτίβο της κίνησης, είναι η έντονη διαφοροποίηση στην υφή της µεσαίας
ζώνης. Οι µελετητές χρησιµοποίησαν ένα δάπεδο αρκετά τραχύ και
δυσάρεστο για τους πεζούς για να ορίσουν τη ζώνη κυκλοφορίας ενός
µικρού λεωφορείου. Σήµερα που η χρήση αυτή έχει ακυρωθεί, η ζώνη αυτή
λειτουργεί προβληµατικά ωθώντας την κίνηση κατά µήκος των
καταστηµάτων.
• Στην σήµανση περιοχών.
Η διαµόρφωση του δαπέδου έχει τη δυνατότητα να γίνει µια γλώσσα η
οποία µπορεί να διαβασθεί, να αποµνηµονευθεί και να δώσει µηνύµατα.
Έτσι η διαφορά της υφής του δαπέδου στα σταυροδρόµια ή σε σηµεία
επικίνδυνα λειτουργεί ουσιαστικά κυρίως για τα ΑΜΕΑ, σαν σύστηµα
BRAIIE.
• Στην ιεράρχηση διακεκριµένων περιοχών.
Η διαφοροποίηση του πλακόστρωτου ανάλογα µε τη λειτουργία και το
χαρακτήρα της περιοχής, συναντάται και στους παραδοσιακού οικισµούς
όπου µετά τον 19ο αιώνα στον κύριο εµπορικό δρόµο κυριαρχεί ο τύπος του
κανονικού τυποποιηµένου λιθόστρωτου και στις παρόδους του το παλαιό
ελεύθερο λιθόστρωτο.
Την «αρετή» αυτή της ιεράρχησης, την συναντάµε στην συγκεκριµένη
περιοχή και είναι εν µέρη αποτέλεσµα της σχεδιαστικής επιλογής των
µελετητών και εν µέρη αποτέλεσµα της µεταβολής που προέκυψε στις
αρχιτεκτονικές τάσεις ανάµεσα στις δυο χρονικές περιόδους των
επεµβάσεων:
22

α. Το πλάτωµα της Καπνικαρέας διαφοροποιείται µε τη χρήση ενός
«µαλακού» και «ζεστού» υλικού, όπως ο πορφυρίτης.
β. Η Πεζοδρόµηση της Ερµού ακολουθεί αρκετά διαφορετική αντίληψη από
τις επεµβάσεις του 1988,τόσο στην επιλογή ακριβότερων υλικών, όσο και
στο χαρακτήρα που προσδίδει ο σχεδιασµός στον χώρο. Ο λιτός και αρκετά
«επίσηµος» σχεδιασµός αντιπαραβάλλεται στις αρκετά «γραφικές»
αναφορές στη «λαϊκή οικοδόµηση» και τη µίξη των υλικών που
παρατηρούµε στην πλακόστρωση της Αγ. Μάρκου και της Αγίας Ειρήνης.
⇒ Η φύτευση
Η έλλειψη πρασίνου από την Ερµού, είναι ίσως από τα πιο προβληµατικά
και «άτυχα» σηµεία της παρέµβασης. Η κριτική που έχει γίνει, εντάσσεται σε
µια γενικότερη αντίδραση για µια σειρά από σύγχρονες αστικές
διαµορφώσεις που αγνοούν τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, όπως
η πλατεία Κοτζιά.
Σίγουρα δεν µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η παρέµβαση στην Ερµού
είχε βιοκλιµατικές προτεραιότητες. Στην επιλογή της εκτεταµένης
δαπεδόστρωσης και στη χρήση της φύτευσης κυριάρχησαν άλλες
κατευθύνεις, όπως η διατήρηση ενός «καθαρού» άξονα κίνησης και η
διατήρηση της θέας προς την Βουλή. Με αυτό το σκεπτικό, η µελέτη
περιόριζε τη δεντροφύτευση στο φαρδύτερο τµήµα του δρόµου µεταξύ
Συντάγµατος και Βουλής.
Οι παραπάνω επιλογές χωροθέτησης δεν υποστηρίζονται καθόλου από το
µέγεθος και η ποιότητα της φύτευσης που πραγµατοποιήθηκε δεν είναι την
καθιστά ικανή να εξυπηρετήσει καµία λειτουργία.
• Η πρακτική λειτουργία - βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος: Η Ερµού,
λόγω του προσανατολισµού της -ο δρόµος αναπτύσσεται επάνω στον
άξονα ανατολής - δύσης - δέχεται µεγάλες ποσότητες ηλιασµού ειδικά µετά
το µεσηµέρι. Τα προβλήµατα παρουσιάζονται έντονα στα διευρυµένα
τµήµατα του δρόµου (χάρτης7)
• Η συµβολική λειτουργία - Σήµανση χώρων στάσης, διάκριση περιοχών.
Η λογική της διατήρησης ενός καθαρού άξονα κίνησης, µπορούσε να
υποστηριχθεί αν συνδυαζόταν µε µια εκτεταµένη χρήση πρασίνου στις
περιοχές στάσης όπως το άνοιγµα της Καπνικαρέας, που αποτελεί και το
σηµαντικότερο σηµείο συγκέντρωσης του κοινού κατά µήκος του δρόµου. Ο
ιστορικός χαρακτήρας του χώρου θα µπορούσε να υποστηρίξει µια
διαφορετική αντιµετώπιση τόσο στο πράσινο όσο και στη χρήση χωµάτινων

Alisopp, Bruse.1974
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επιφανειών που θα «τόνιζαν» το δίκτυο των πλατωµάτων του παλαιού
ιστού. (Πλατεία Καπνικαρέας, Πλατεία Αγ. Ειρήνης κ.α.)

Χάρτης 8: Σηµεία στάσης
Χάρτης 7: Φύτευση - σκιασµός

Β.2. Η αντίληψη και η λειτουργία του χώρου.
Η χορογραφία του χώρου
Χορογραφία, εδώ εννοείται η κάθε λογής κίνηση που γίνεται επιτρεπτή από
τη µορφή του περιβάλλοντος και από τις χρήσεις που αυτό µπορεί να
υποστεί. Η κίνηση αυτή δεν είναι µόνο κίνηση ανθρώπων, οριζόντια ή
κατακόρυφη και/ ή τροχοφόρων, είναι και οποιαδήποτε κίνηση, η ροή του
νερού, η κίνηση της φυλλωσιάς των δέντρων ακόµη και κινούµενες
επιγραφές. Η χορογραφία του δρόµου έχει άµεση σχέση µε τη µορφή και
τον εξοπλισµό του χώρου και κατά συνέπεια µε τις λειτουργίες που
διευθετεί, ευνοεί και εξυπηρετεί η µορφή αυτή. 23

23

Alisopp, Bruse.
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Χάρτες 4-5-6: Η εναλλαγή στη χορογραφία και τα περιθώρια που αφήνει ο
σχεδιασµός για µια ποικιλία καθηµερινών και έκτακτων χρήσεων :
Η Ερµού το Σάββατο
τις καθηµερινές
µε κλειστά τα µαγαζιά

Από τους χάρτες ανάλυσης, προκύπτει ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
στοιχεία στο χαρακτήρα του δρόµου, είναι η εναλλαγή στο ρυθµό και την
ένταση των δραστηριοτήτων.
Ο κενός - άδειος χώρος της πόλης (που ακολουθεί ένα έκτακτο γεγονός
όπως µια διαδήλωση) είναι µια προσωρινή και αφύσικη κατάσταση που
συνήθως τροµάζει τον κόσµο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο δρόµος,
ακόµη και όταν κλείνουν τα εµπορικά δεν νεκρώνει, αλλά περισσότερο
αποτελεί µια «ήρεµη» ζώνη της πόλης, στην οποία η κυκλοφορία των
πεζών συνεχίζεται όλες τις ώρες της ηµέρας.
Ο σχεδιασµός ακολουθεί και ενισχύει την υφιστάµενη λειτουργία του
εµπορικού δρόµου δίνοντας έµφαση στην κίνηση. Σηµεία στάσης δεν
δηµιουργούνται κατά µήκος του δρόµου, παρά µόνο στην περιοχή της
Καπνικαρέας που αποτελεί και ένα πλάτωµα µε υψηλή αισθητική ποιότητα
που άµεσα οικειοποιήθηκε από το κοινό µε µια ποικιλία χρήσεων.

Ο∆ΟΣ ΕΡΜΟΥ

Η αρκετά λιτή σχεδιαστική αντίληψη δηµιουργεί αρκετά ουδέτερο «χαλί»
που δεν ορίζει εκείνο τον ρυθµό της κίνησης και αφήνει το περιθώριο
εναλλαγής ανάλογα µε την ώρα και τη µέρα, ευνοώντας την ανάπτυξη µιας
γκάµας καθηµερινών και έκτακτων χρήσεων που ήδη συµβαίνουν στον
δρόµο: δηµοτικές και εµπορικές γιορτές, πολιτικές συγκεντρώσεις κ.α.

Χάρτες 11-12: Σηµεία αναφοράς.

Χάρτες 8-9-10: Η χορογραφία του χώρου: Κίνηση, στάση, σηµεία συνάθροισης

Η αντίληψη του χώρου: Σηµεία αναφοράς.- Υποπεριοχές - ενότητες.
Ένας από τους µετασχηµατισµούς που προκάλεσε η παρέµβαση είναι η
λειτουργική και αντιληπτική «ενσωµάτωση» του τµήµατος που ορίζεται από
την Καπνικαρέα έως την Αιόλου, στη µέση ζώνη του τµήµατος της Ερµού.
Ο σχεδιασµός ενισχύει και δεν ανταγωνίζεται την προϋπάρχουσα αντίληψη
του χώρου σε ότι αφορά τα σηµεία αναφοράς. Αντίθετα τα εργοτάξια του
µετρό δηµιουργούν προσωρινές «ασυνέχειες» στον αστικό ιστό της πόλης
που έχουν αλλάξει κατά πολύ την αντίληψη του χώρου.

Χάρτες 13-14: Υποπεριοχές- ενότητες.
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Γ. Ένταξη της επέµβασης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κατευθύνσεων για
το κέντρο της πόλης.
Η παρακολούθηση και ο σχολιασµός της διαδικασίας µέσω της οποίας, µια
γενική πρόταση, (όπως για παράδειγµα η πεζοδρόµηση σε έναν κεντρικό
εµπορικό δρόµο ), φτάνει µετά από χρόνια να υλοποιηθεί, δεν στερείται
ουσίας και περιεχοµένου ειδικά για την ελληνική πραγµατικότητα. Στην
συγκεκριµένη διαδικασία διακρίνονται κάποιες «αρετές» που δεν είναι
πάντα δεδοµένες, όπως η ύπαρξη συµµετοχικών διαδικασιών κατά τη λήψη
των αποφάσεων και κατά την εφαρµογή, η συµβατότητα µε τα γενικότερα
σχέδια για το κέντρο ή και απλώς η συνέπεια µεταξύ των δράσεων των
διαφόρων φορέων. Το τελευταίο, αξίζει µεγαλύτερης ανάλυσης:
• Η ενίσχυση του αµιγώς εµπορικού χαρακτήρα είναι µια επιλογή που
υποστηρίζεται τόσο από τις αρχιτεκτονικές επιλογές της παρέµβασης, όσο
και από τους αρµόδιους φορείς που επιβάλουν την διαφύλαξη των
επιθυµητών λειτουργιών.
• Η διαµόρφωση ενός «καθαρού» άξονα κίνησης συνεργάζεται µε τις
µεγάλες παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή (Σταθµοί µετρό, ανάπτυξη της
δυτικής πλευράς του ιστορικού κέντρου κ.α.)
∆. Η αποδοχή της επέµβασης
• Από τον τύπο και την επιστηµονική κοινότητα.
Είναι άξιο σηµείωσης το πόσο λίγο απασχόλησε τον τύπο και την
επιστηµονική κοινότητα, η υλοποίηση ενός έργου, το οποίο στο παρελθόν
αποτελούσε πεδίο µεγάλου προβληµατισµού. Χαρακτηριστική και
ερµηνευτική αυτής της στάσης είναι και η συνοπτική παρουσίαση της
παρέµβασης στο «Χρονικό» των Αρχιτεκτονικών Θεµάτων του 1996: «Στις
10 Απριλίου του 1995 κλείνεται το µικρό εµπορικό τρίγωνο και η Ερµού
επιτέλους µετά από πολυετείς αναβολές γίνεται πεζόδροµος. Στους αµέσως
επόµενους µήνες αυτή η αλλαγή θα φανεί µηδαµινή µπροστά σε άλλες
ακόµα πιο εντυπωσιακές εξαγγελίες, όπως να µεταβληθεί η οδός Πειραιώς
σε «οδό ονείρων» και να πεζοδροµηθεί η Ιερά Οδός».

συγκεκριµένη παρέµβαση έχει διαφοροποιηθεί σε εντελώς από αυτήν την
γενική περιγραφή. Αν όµως την εντάξει κανείς µέσα στη γενικότερη
πρακτική των παρεµβάσεων στο κέντρο την πόλης, θα δούµε ότι έχει
κάποιες αρετές που για την ελληνική πραγµατικότητα δεν είναι χωρίς αξία
σηµείωσης όπως:
-Η σταδιακή εφαρµογή των πολεοδοµικών και θεσµικών παρεµβάσεων,
µέσα από µια διαδικασία 10-15 ετών, που έδωσε τη δυνατότητα στους
επαγγελµατίες της περιοχής να τις αποδεχθούν και να τις αφοµοιώσουν.
-Οι συµµετοχικές διαδικασίες που (έως έναν βαθµό) ακολούθησαν όλοι οι
φορείς κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης της πολιτικής των θεσµικών η των
πολεοδοµικών παρεµβάσεων.
• Από τους υπόλοιπους χρήστες του χώρου : το καταναλωτικό
κοινό, τους επισκέπτες, τους περαστικούς.
Ξεκινώντας τον σχολιασµό θα πρέπει να τοποθετήσουµε τις τάσεις που
διαµορφώνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, µιας γενικότερης αποδοχής
απέναντι στις πεζοδροµήσεις, που έχει διαµορφωθεί µετά από µια
εικοσαετία επεµβάσεων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φιλιππίδης «Η
πεζοποίηση προσφέρει µια ανακούφιση στο κέντρο χωρίς να επιδεινώνει
αισθητά εκείνα τα προβλήµατα (κυκλοφορίας και στάθµευσης) που
θεωρούνται κιόλας «άλυτα»24.
Οι παρεµβάσεις του 1984 που συνέπιπταν µε τη γενικότερη ανάκαµψη της
εµπορικής δραστηριότητας του κέντρου είχαν ήδη διαµορφώσει µία
κατάσταση στο εµπορικό τρίγωνο. Η αποδοχή των καταναλωτών στην
πεζοδρόµηση της Ερµού ήταν άµεση και αντικατοπτρίζεται στη µεγάλη
αύξηση της αγοραστικής κίνησης.
Αρκετά θετική κρίνεται και η αποδοχή της επέµβασης από τους υπόλοιπους
χρήστες του χώρου: τους απλούς περαστικούς και τους επισκέπτες της
πόλης. Το «πέρασµα» από την Ερµού, έχει ενταχθεί στην Κυριακάτική
βόλτα, ενώ αποτελεί και µέρος της τουριστικής διαδροµής προς και από το
Μοναστηράκι και την Πλάκα.

• Από τις επιχειρήσεις- εργαζόµενους.
Οι παρεµβάσεις στο κέντρο των πόλεων και ειδικότερα οι πεζοδροµήσεις
των κεντρικών εµπορικών και βιοτεχνικών περιοχών είναι µια οικονοµική και
καθόλου αθώα επιλογή επέµβασης, µε άµεσες συνέπειες στον κοινωνικό
ιστό και τις δραστηριότητες. Σίγουρα δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι η
16
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Φιλιππίδης 1990
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Αντί επιλόγου
Σχόλια επάνω στην άσκηση του σχολιασµού.
(Παρουσίαση και ο σχολιασµός: χρήση λέξεων πιο «ήπιων» από όρο
«κριτική». Παρόλλα αυτά παραµένει µια υπόθεση που δεν είναι αθώα.)
Σε ένα άρθρο του ο Τουρνικίωτης, επαναλαµβάνοντας σκέψεις του Alan
Colquhoun οριοθετεί το πρόβληµα της σύγχρονης (αρχιτεκτονικής) κριτικής:
«Η κριτική κινείται στο ενδιάµεσο προσωπικής συµπάθειας και
συστηµατικής ανάλυσης. Η σύγχρονη άσκηση εποικοδοµητικής κριτικής
χρειάζεται την επαφή της πρακτικής, τη γνώση της ιστορίας, την αντίληψη
της θεωρίας και τη συνείδηση των κριτηρίων.»
Μπορείς να χρησιµοποιήσεις αυτήν την υπόθεση και στην περίπτωση του
σχολιασµού µιας παρέµβασης στον αστικό χώρο; Πρέπει να αντιστρέψεις
τους όρους, τοποθετώντας ιεραρχικά πρώτη την συστηµατική ανάλυση και
δεύτερο το υποκειµενικό κριτήριο; Σίγουρα στον σχολιασµό µιας αστικής
παρέµβασης µπορείς να χρησιµοποιήσεις εργαλεία που δίνουν ποσοτικά,
(άρα πιο «ασφαλή» στοιχεία;) Στην πραγµατικότητα το υποκειµενικό
κριτήριο καθορίζει τόσο τον τρόπο παρουσίασης όσο και την επιλογή των
εργαλείων σου.
Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι «έχει καταλαγιάσει η ακλόνητη σιγουριά
άλλων γενεών». Στόχος της σύγχρονης κριτική δεν είναι να χωρίζει τα
«καλά» από τα «κακά» έργα, αλλά να «στρέφεται σε εκείνα που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί µέσα από αρετές και ελαττώµατα, όπως
έρχονται στο φως µε την ψύχραιµη ανάλυση, µπορούν να µας διδάξουν
πολλά, να βοηθήσουν την σκέψη µας να ξεδιαλύνει ακόµη περισσότερο.»
• Γενική βιβλιογραφία.
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