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α΄ κεφάλαιο
ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Πρόλογος-Γενική περιγραφή -Στόχοι Μελέτης
1.1 Γενική περιγραφή Στόχοι Μελέτης
Σκοπός της µελέτης ειναι η κατ αρχην αναγνώριση των στοιχείων που
συνθέτουν τους δρόµους.
Η αναγνώριση γίνεται µε την ανάλυση των στοιχείων αυτών,
υποκειµενικών οπως εκτίµήθηκαν απο την καθηµερινή επιτόπια επίσκεψη
στόν χώρο, αλλα και από την µελέτη των αντικειµενικών στατιστικών
δεδοµένων των απογραφών.
Επίσης στα ιδια επίπεδα του υποκειµενικού, και αντικειµενικού
επιχειρήθηκε η ανάγνωση,τής ιστορίας,των δραστηριοτήτων, της
κοινωνικής δοµής,των χρήσεων και λειτουργιών,των φυσικών και
τεχνητών στοιχείων.
Τέλος διατυπωνονται
βελτίωσης του Τόπου.

καποιες

προτάσεις

πιθανών

παρεµβάσεων

1.2 Ιστορική και πολεοδοµική εξέλιξη
Η περιοχή της µελέτης αλλα και γενικότερα ολη η γειτονιά του Αγίου
Παύλου, ειναι εκτός των τειχών της πόλης των Αθηνων,και προ της
µεταφοράς της Πρωτεύουσας του Ελληνικού κράτους στην Αθήνα ειναι
κυρίως αγροτική περιοχή, µε κύρια καλλιέργεια τα αµπέλια.
Η ανέγερση της επαυλης του Φαναριώτη Μιχαήλ Βόδα Σούτσου περί το
1830, εργο των Αρχιτεκτόνων Κλεάνθη και Schaubert, µεταξύ των
σηµερινών οδών Αχαρνών, Σουρµελή, Λιοσίων, αποτελεί κίνητρο για την
ανάπτυξη αστικοποίηση της περιοχής.
Πράγµατι στό εκπονηθέν τό 1883, από τους δύο Αρχιτέκτονες, σχέδιον
της πόλεως των Αθηνών, παρατηρούµε οτι η οδος Φαβιέρου συµπίπτει µε
τό οριο της µελέτης.
Η Ακοµινάτου διανοίγεται αργότερα,αφου οπως φαίνεται στην θέση της
υπάρχουν οικοδοµικά τετράγωνα.

Πίνακας 1 Τό σχέδιοτής Πόλης των Αθηνών 1883,και η σηµερινη κατάσταση (
Αι Αθήναι Κ.Μπίρη)
Εκτοτε η περιοχή αναπτύσεται σέ υποδοµές αλλα και εµπλουτλιζεται µε
πράσινο.
Ο αποχετευτικός αγωγός επεκτήνεται και από την οδο Σταδίου µέσω της
οδου Πείραιώς και ∆εληγιάννη φθάνει µέχρι το ρέµα του
Κυκλόβορου(αποτελεί οριο των σχεδίων επι πολλά ετη 0,που διέτρεχε την
οδό Μάρνης,Καρόλου, και Αχιλλέως
Σηµαντικές ηµεροµηνίες για την ευρύτερη περιοχή ειναι :
Τό 1879,εντάσεται τό µεγαλύτερο τµήµα της στό σχέδιο πόλης.
Το 1882 λειτουργεί ο Σ.Σ Πελοποννήσου.
Η οικοδόµηση που ειναι εντατική στήν παλαια πόλη,εκφράζεται διστακτικά
στα νέα πολεοδοµούµενα τµήµατα,ετσι στο σύνολο των δρόµων η δόµηση
ειναι αραιή,και σποραδική µεχρι τό τέλος το 19ου Αιώνα.
Τά κτίρια της περιόδου αυτής ειναι κυρίως Νεοκλασσίκα, αλλα συχνά
παρατηρούνται και δείγµατα Εκλεκτικισµού.
Επίσης επι της οδου Ακοµινάτου σωζωνται ενδιαφέροντα δείγµατα και µικρές
οµάδες της ελασσονος λαικής αρχιτεκτονικής.
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Η στην συνέχεια προέκταση της Αχαρνών,η ανασηµασιοδότηση της σαν
κύρια οδικη αρτηρία θα συµπαρασύρει µοιραια και την ανοικοδόµηση της
περιοχής.
Η γειτνίαση µε την οδο ∆εληγιάννη,που εναι και αυτή πλέον λεωφόρος,
και η παρουσία πλέον των δύο Σιδηροδροµικών σταθµών,αλλάζει
σταδιακά τα δεδοµένα ανάπτυξης της περιοχής.

2.3 ∆ιοικητικά Όρια
Τό τµήµα που ορίζουν οι τρείς ∆ρόµοι ανήκει στό 1ο ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου
Αθηναίων και υπάγεται στην Νοµαρχία Αθηνών

3.Μεθοδολογία Μελέτης

Τό 1959 προτείνεται η διευρυνση της οδόυ Ακοµινάτου και η διάνοιξη της
µέχρι τήν Πειραιώς και την Πλατεία Μοναστηρακίου, η µετατροπή της σε
κύρια συλλεκτήρια οδο, η πρόταση αυτ’η του Κ. Μπίρη δέν υλοποίηθηκε.

3.1 Μεθοδολογική προσέγγιση

Τό 1955 θεσµοθετείται ο νέος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός,που εκτός
της αυξησης του αριθµού των ορόφων και του υψους, επιβάλονται οι
στοές.

3.1.2. Συγκέντρωση και αξιολόγηση υλικού που αφορά την περιοχή της
µελέτης αλλά και τµήµατα της ευρύτερης περιοχής

Η οδός Φαβιέρου και η Ακοµινάτου πλησίον της Φαβιέρου ειναι
χαρακτηριστικα δείγµατα.
Τα πράγµατα θα αλλάξουν αργότερα,µέ τόν Γ.Ο.Κ του 1973 και 1985 αλλα
και τόν πρόσφατο του 2000,οπου βέβαια σταδιακά µειώνονται οι
συντελεστές δόµησης,τα υψη, ο αριθµός τών ορόφων,η περιοχή βέβαια
εχει σταδιακά διαµορφώσει τόν χαρακτήρα της.

3.1.1 Προσδιορισµός του σκοπού µελέτης όπως περιγράφεται στον τίτλο του
κειµένου

∆ιερεύνηση των Ιστορικών στοιχείων που έχουν διαµορφώσει την εξέλιξη της
περιοχής.
Συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση και
περιγράφουν την κατανοµή των χρήσεων γης στην περιοχή.
Συγκέντρωση στοιχείων και ανάλυση του οικιστικού αποθέµατος.
Ανάλυση του υφισταµένου θεσµικού πλαισίου.

2.Περιοχή Μελέτης

Ανάλυση στοιχείων σχετικά µε την κυκλοφορία, την στάθµευση, τα δίκτυα
πεζοδρόµων και πρασίνου

2.1 Οριοθέτηση περιοχής µελέτης

Ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων

Η περιοχή της µελέτης ειναι στα Νότιο –Νοτιοδυτικά της Πλατείας Βάθης
του ∆ήµου Αθηναίων. Οι τρείς δρόµοι (Ακοµινάτου – Μαιζώνος –
Φαβιέρου ) περιγράφουν µια περιοχή που εχει σαν οριο της,τήν Οδό
Λιοσίων στά Βόρεια, την οδό Μάρνης, τήν οδο Καρόλου, και τήν Οδό
∆εληγιάννη.

Εξαγωγή πρώτων συµπερασµάτων και σύγκριση µε το ισχύον Γ.Π.Σ

Ανήκουν στην ευρύτερη ενότητα της γειτονιάς του Αγιου Παύλου,η Πλατεία
του Ι.Ναού του Αγιου Παύλου ειναι ο σηµαντικότερος ∆ηµόσιος
Χώρος,αποτελεί ενα ισχυρό τοπόσηµο,οπου παλαιότερα, αλλα και µε
αλλους τρόπους τώρα “συµβαίνει ” η κοινωνικότητα του τόπου.
2.2 Η ευρύτερη Περιοχή της µελέτης
Ειναι η περιοχή τµήµατος του 1ου ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου Αθηναιων της
Συνοικίας Αγιος Παύλος- Πλατεία Βάθης

3.1.4 ∆ιατύπωση συµπερασµάτων και αξιολόγηση του οικιστκου
αποθέµατος,πολεοδοµικη προσέγγιση της υποενότητας και σύγκριση της µε
το ευρύτερο αστικό τµήµα στην κατεύθυνση τής περιβαλλοντικής
αξιολόγησης του χώρου
3.2 Συγκέντρωση απογραφικών δεδοµένων-στοιχείων
Η συγκέντρωση των στοιχείων της µελέτης σε µεγάλο µέρος έχει αντληθεί
από µελέτες που έχουν εκπονηθεί στην περιοχή και αναφέρονται στη
βιβλιογραφία,κάποια διευκρινιστικά στοιχεία ελήφθησαν από επιτόπιο
ερευνά,αλλά και από ερευνά των Αρχείων τής ∆.νσης Σχεδίου Πόλεως του
∆ήµου Αθηναίων.
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4. Χρήσεις Γης στην Περιοχή
4.1 Κατοικία
Η κατοικία υπήρξε η κύρια χρήση στην περιοχή αλλα και ειδικώτερα στους
δρόµους της µελέτης.
Η ανάπτυξη αλλων χρήσεων οπως τό εµπόριο η βιοτεχνία και τό
Χονδρεµποριο σταδιάκα δηµιουργεί τις προυποθέσης αποµάκρυνσης της
Κατοικίας από την περιοχή µάλιστα στην οδο Φαβιέρου οι ισόγειοι χωροι
εχουν σχεδόν ααποκλειστικά χρήση εµπορίου,καποες υπηρεσίες και
αναψυχή.
Η οδος Ακοµινάτου και αυτή στα Ισόγεια δεν εχει χρήση κατοικίας,ανω η
Μαιζώνος διατηρεί κάπως στα Ισόγεια και την κατοικία
Η οδος Ακοµινάτου και η Μαιζώνος τα τελευταία χρόνια εντονα τείνουν να
ακολουθήσουν την τάση Πολυκατοικιοποίησης πουεπικρατεί στην
υπόλοιπη περιοχή τής συνοικίας.
Εχουν βεβαια διασωθεί αρκετα δείγµατα της Νεοκλασσικής περιόδου και
ειδικά στήν οδο Ακοµινάτου υπάρχουν µερικές οµάδες απο κτίσµατα
κατοικίας
ελασσονος
Αρχιτεκτονικής
που
οµως
δηµιουργούν
ενδιαφέροντα σύνολα.
Επίσης στή ιδια οδο,αξιόλογα ειναι και τα µοντέρνα µεσοπολέµικά
κτίρια,διώροφα, η τριόροφα που οµως ειναι σχεδόν εγκαταλελειµένα,
χωρίς συντήρηση και δυσκολέυονται ετσι να αναδειχθούν,σε σχέση µέ το
µέτριο οικιστικό απόθεµα των πολυκατοικίών της αντιπαροχής.
Οι δύο πρώτες αυτές οικιστικές περίοδοι µαρτυρούν την κατοίκηση στην
περιοχή µιας υψηλής εισοδηµατικα τάξης και υστερα µιας µεσαίας
οικονοµικα τάξης,που οµως προτιµα να αναθέτει σε Αρχιτέκτονες τον
σχεδιασµό των σπιτιών τους, αρχικα γιατι αυτός ειναι ο µόνος τρόπος
οικοδόµησης –πλήν του αυθόρµητου – υστερα γιατί το αρτιο αισθητικό
αποτέλεσµα ειναι ο τρόπος αναγνώρισης, και συµµετοχής στήν κοινωνική
οµάδα της πόλης.
Ακολουθεί η εποχή της αντιπαροχής, η καθιέρωση της Οριζόντιας
Ιδιοκτησίας, η ανάγκη στέγασης περισσότερων µελών της οικογένειας, η
περιοχη καταλαµβάνεται απο πολυόροφες πολυκατοικίες,η κατοικία
αποµακρύνεται απο τό Ισόγειο σε αλλους υψηλότερους και απόµακρους
ορόφους, η καθηµερινότητα αλλάζει, δεν ειναι εκ του σύνεγγυς, αλλα εκ
του µακρόθεν. Η αυλή γίνεται µπαλκόνι και οι οµιλίες θόρυβοι.

Στήν περιοχή υπάρχουν και πολλά κενα σπίτια, τα οποία αρχικά
εγκαταλέιπονται απο τους ιδιοκτήτες τους που µετακοµίζουν σε αλλα
πράστια.Συνήθως ενοικιάζονται αρχικά για αποθήκες,κατόπιν ενα µεγάλο
διάστηµα παραµένουν κενα,και στην συνέχεια µισθωνονται (σπάνια ) από
µετανάστες, η το συνηθέστερο κατοικούνται παράνοµα. Καποιοι από αυτούς
τα επισκευάζουν εστω πρόχειρα αλλα γενικα οι συνθήκες διαβίωσης ειναι
µα΄λλον ασχηµες.
4.2 Εµπόριο-Χονδρεµπόριο- Μεταποίηση-Αποθήκες
Η περιοχή της µελέτης και ειδικά η οδος Φαβιέρου συγκεντρώνει ενα µεγάλο
αριθµό καταστηµάτων ηλεκτρολογικου υλικου,χονδρικής, λιανικής πώλησης.
Σύχνα τα καστήµατα αυτά πέραν του εµποριου επιδιορθώνουν και διαφορα
ηλεκτρονικά αναµιγνύοντας ετσι τις χρήσεις.Στή οδο Φαβιέρου λειτουργουν
δέκα καταστήµατα ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικού υλικού.στην οδο
Ακοµινάτου τρια ενω στην Μαιζώνος κανένα.
Στην οδο Ακοµινάτου υπάρχουν δύο βιοτεχνίες Ενδυµάτων, στην Μαιζώνος
υπάρχουν ενα συνεργείο αυτοκινήτων και ενα Μοτοποδηλάτων,τρια
τυπογραφεία και ενα επιγραφοποιείο,γενικά η µεταποίηση ειναι µάλλον
χαµηλη στήν περιοχή.
Οι αποθήκες συνηθως ειναι στα υπόγειο τλων καταστηµάτων,περιπου
εποµένως χωροθετούνται στις αντιστοιχες θέσεις.
Στήν οδο Φαβιέρου παρατηρησαµε δύο αποθήκες, η µια εγκαταλελειµένη
ενω το δεύτερο κτίριο ειναι ενδιαφέρον γιατί αναπαράγει την Τυπολογία των
συγκεκριµένων εµπορικών κτιρίων,αποθηκών.
4.3 Γραφεία –Υπηρεσίες –∆ιοίκηση
Στήν Φαβιέρου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ο.Σ.Κ (Φαβιέρου και
Ακοµινάτου ), τό Κ.Ε.Κ του ∆ήµου Αθηναίων στήν Φαβιέρου και Μαγερ,
εεπίσης εχουµε στον ιδιο δρόµο γραφεια συλλογων και ασφαλιστικά ταµεία.
Η οδος Ακοµινάτου δεν διαθέτει υπηρεσίες πλην των γραφείων ενος
συλλογου,στο τέλος της οδού πλησίων τής οδου Λιοσίων.
Στήν οδο Μαιζώνος υπάρχουν και εκεί τα γραφεία κάποιων
συλλόγων,γενικότερα η περιοχή ισως λόγω του χαµηλού κόστους φιλοξενεί
πολλά γραφεία συλλόγων
4.4 Αναψυχή –Τουρισµός
Η αναψυχή σαν αριθµός καταστηµάτων ειναι ικανοποιητική, δηλαδη
αφθονούν τα εστιατόρια,ψητοπωλεία,µπαρ, καφενεία,ζαχαροπλαστεία,
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αναψυκτήρια, και κέντρα διασκέδασης.
Η ποιότητα οµως των καταστηµάτων αυτών ειναι απο τις χαµηλότερες,και
ειναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση σε επίπεδο γειτονιάς.
Τα ξενοδοχειαδιανέµονται δύο τρία στην οδο Φαβιερου,ενα στην
Ακοµινάτου και τρία στη Μαιζώνος.Ειναι µάλλον χαµηλης ποιότητας
εξυπηρετήσεων,αν και αποψη µου ειναι οτι εαν αποκατασταθουν θα ειναι
εξαιρετικά.

1900, αλλα και τα µεσοπολεµικα µοντέρνα εχουν αξιόλογα παραδείγµατα
στήν περιοχή.
Τά περισσότερα παρουσιάζουν εντονα σηµάδια εγκατάλειψης, και σπάνια
συντηρούνται. Κατοικούνται συνήθως από µενάστες.
Σέ µεγάλο αριθµό από αυτά εχουν αφαιρέσει τόν πολύτιµο εξωτερικό
διακοσµο τους και εχουν προβει σε πρόχειρες και επιπόλαιες συντηρήσεις
αλλα ειναι εγκατελειµένα και προσδοκούν την κατεδάφιση τους,νόµιµη η οχι.

4.5Εκπαίδευση-Πρόνοια-Υγεία

Υπάρχουν αξιόλογα σύνολα που θα επρεπε να διατηρηθούν.

Επι των οδών Ακοµινάτου και Μαιζώνος συστεγάζονται,ενα νηπιαγωγείο,
και δύο ∆ηµοτικά, µε συνολικό αριθµό Μαθητών 393.Επι της Φαβιέρου
υπάρχει τό Κ.Ε.Κ του ∆ήµου Αθηναίων, και διασπαρτα υπάρχουν αλλα
τρια Ιδωτικά Ι.Ε.Κ.

Τά κυρηγµένα από ΥΠΕΧΩ∆Ε η ΥΠΠΟ ειναι πολύ λίγα για τόν πλουτο της
περιοχής.

Υπάρχουν δύο Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ενας του ∆ήµου Αθηναίων και
ενας κρατικός στην οδο Φαβιέρου που µάλλον καλυπτουν τίς
ανάγκες,αφου υπάρχει πάντα κενό στις θέσεις
∆έν υπάρχουν δηµόσια νοσοκοµεία η ιδωτικές κλινικές στην περιοχη της
µελέτης.
4.6 Πολιτισµός –Αθλητισµός
Στους συγκεκριµένους δρόµους δέν υπάρχουν χώροι για πολιτιστικες
εκδηλώσεις, οµως πολυ κοντα υπάρχει,το Εθνικό Θέατρο,Το µουσείο της
Φινος –Φιλµ,τό θέατρο Βέµπο, τό Κέντρο Σκίτσου του ∆ήµου Αθηναίων.
∆έν υπάρχουν στην περιοχή χώροι Αθλησης. Καποιοι ελάχιστα
οργανωµένοι χώροι υπάρχουν επι της ∆εληγιάννη πλησίον του Σ.Σ.
Αθηνώ
4.7 Πράσινο-Ελεύθεροι Χώροι

Τα κυρηγµένα ειναι :
1.Τό κτίριο επι της οδου Φαβιέρου 5 και Μάγερ 7, µισθωµένο από τόν ∆.Α σε
σχετικά καλή κατάσταση, εχει βεβαια αποκατασταθει µε πρόχειρο τρόπο από
τους πρωην µισθωτες,εχει απωλέσει τον διάκοσµο του.
2.Φαβιέρου 35 – 37 και Πουκεβιλ 7
3. Ακοµινάτου 31
Επίσης στήν αρχή της ιδίας οδου υπάρχουν και αξιόλογα δείγµατα οψεων
από κτίρια βιοτεχνιών, που οµως παραµένουν χωρίς καποιο καθεστώς
προστασίας, και σύντοµα θα εκλειψουν.
4.Μαιζώνος 13 και Μαγερ 17,ειναι ασχηµα συντηρηµενο Ξενοδοχείο.
5. Χίου 19 και Μαιζώνος 62
Ειναι απαραίτητο η διατήρηση να επέκταθεί και σέ πολλα αλλα σηµεία που
προτείνονται στον Χάρτη του Παραρτήµατος.
Ειναι σηµαντικό σαν σύνολο το Ο.Τ µεταξύ Λιοσίων,Ακοµινάτου και Κρήτης.

Για ενα µεγάλο µέρος του ευρύτερου χώρου ο µόνος δηµόσιος
διαµορφωµένος
χώρος
ειναι
το
Ο.Τ
µεταξύ
τών
οδων
Ακοµινάτου,Σωνιέρου,Σαχίνη που περιλαµβάνει και το Κέντρο Σκίτσου του
∆ήµου Αθηναίων.

Ειναι σηµαντικό τα ατυπα κατεδαφιζόµενο κτίριο στις οδούς Σαχίνη και
Ακοµινάτου.

5.Οικιστικό Απόθεµα-Αξιόλογα Κτίρια

6.Οροι ∆όµησης

5.1 ∆ιατηρητέα και αξιόλογα κτίρια

6.1 Ισχύοντες Όροι ∆όµησης

Τα αξιόλογα κτίρια της περιοχής ειναι κυρίως δύο περιόδων, της
Ελληνικής Νεοκλασσικής δηλαδη περι το τελος του 1800 η τις αρχες του

Υπάρχουν δύο τοµείς ορων δόµησης στις περιοχε΄ς των δρόµων σύµφωνα
µε τό Β.∆ 30-8-55. Τά υψη των κτιρίων ειανια 21 µ για τόν τοµέα Ζ,και 24 για

Επίσης τό σύνολο των κτιρίων µεταξύ Παλαιολόγου και Μαιζώνος.
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τόν Ε.Τό ποσοστο κάλυψης ειναι 70 % και ο συντελεστης ∆όµησης ειναι
3,9.
6.2 Πραγµατοποιηµένος Σ.∆
Ο πραγµατοποιηµένος συντελεστής δόµησης στήν γειτονιά του Αγιου
Παύλου,ειναι περίπου 2,69 κατα πολυ µικρότερος του θεσµοθετηµένου
3,9.Παρ ολα αυτα φαντάζει πολυ µεγάλος λογω των στενών δρόµων και
των υψηλων κτιρίων που τους περιβαλουν. Η πυκνότητα των κατοίκων
ειναι χαµηλή λόγω των πολλών κενών κτιρίων, και της παρουσίας πολλων
αποθηκών.

7. Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις

Ακοµινάτου, και Μαιζώνος, χρησιµεύουν για την στάθµευση των αυτοκινήτων.
Η παρόδια στάθµευση επίσης ειναι καθολική και συχνα ειναι ο λόγος που
δυσκολευει την κυκλοφορία στην περιοχή.
8.2 Πεζόδροµοι
Στήν Οδο Φαβιέρου υπάρχουν δύο αδιέξοδα που εχουν πεζοδροµηθεί,εχουν
φτωχη η καθόλου βλάστηση, και κακής ποίοτητας σχεδίαση και υλικά,µάλιστα
ο ενας ειναι και η εισοδος του Βρεφονηπιακου Σταθµού του ∆.Α
Στήν οδο Ακοµινάτου εχει πεζοδροµηθεί η παρόδια οδος Τραιµπερ, αποτελεί
τµήµα µιας ευρύτερης ενότητας που µεταξυ αλλων περιλαµβάνει,µια παιδική
Χαρα, µια Πλατεια µε Κοινόχρηστο πράσινο, και το πρόσφατα
αποκατεστηµένο κτίριο Τραιµπερ.

7.1 Κυκλοφορία –Οδικό δίκτυο
Η Φαβιέρου εχει τον χαρακτήρα της υπερτοπικής Οδού, η Ακοµινάτου
ειναι µαλλον µια τοπική συλλεκτήριος, ενω η Μαιζώνος ειναι µια τοπικής
σηµασίας οδός, και οι τρείς ειναι µονόδροµοι. Η Φαβιέρου παρουσιάζει
αυξηµένη κίνηση µεταξύ Μάρνης και Μαγερ, λόγω της µή οργανωµένης
κίνησης στο σηµείο αυτό.
Η κίνηση αυξάνεται οσο πλησιάζουµε στους µεγάλου οδικούς Αξονες, και
το οριο του δακτυλίου,δηλαδή την Οδο Λιοσίων, την οδο Μάρνης, αλλα
και την ∆εληγιάννη.

9. Πληθυσµός
Στήν περιοχή Παρατηρείται αισθητη πληθυσµιακή µείωση,οι απογραφές για
την γειτονιά του Αγίου Παύλου καταγραφουν µια µείωση νοικοκυριών του 14
% περίπου,δηλαδή 2122 νοικοκυριά κατα την απογραφή του 1991.Ενώ τα
µέλη εχουν µειωθεί κατα 20 % δηλαδη το 1991 ειναι µόλις 5152 µέλη.Η
περιοχή τα τελευταία χρόνια κατοικείται επίσηµ η ανεπίσηµα απο µεγαλο
αριθµό Μεναστών.

7.2 Μέσα µαζικών µεταφορών
Η χωροθέτηση µεγάλου αριθµού αφετηριών στην οδο Μάγερ,αλλα και
στην
ευρύτερη
περιοχή
προκαλει
εντονα
κυκλοφοριακα
προβλήµατα,επίσης προκαλεί εντονη αέρια ρύπανση και θόρυβο.Η
στάθµευση των Μ.Μ.Μ στους στενούς δρόµους της περιοχής δηµιουργεί
ασφυκτικές συνθήκες στην κυκλοφορία.
Η µη ελεγχόµενη στάθµευση σέ ολο τό µήκος και απο τις δύο πλευρές της
οδού Ακοµινάτου (πλατους 10 µ ) δυσχεραίνει την διέλευση των
λεωφορείων.

8. Στάθµευση-Πεζόδροµοι
8.1 Στάθµευση
Στήν περιοχή υπάρχουν απρόσµενα πολλα και πολυόροφα κτίρια
Σταθµευσης αυτοκινήτων,η Φαβιέρου και η Μαιζώνος διαθέτουν
πολυόροφα κτίρια,επίσης πολλα κενα οικόπεδα επι της Φαβιερου,
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β΄ κεφάλαιο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Συµπεράσµατα
Η οδός Ακοµινάτου παρουσιάζει γενικά υψηλή δόµηση, εχει τόν
χαρακτήρα της τοπικής συλλεκτήριας οδου, εχει πυκνη κυκλοφορία
οχηµάτων, ιδιωτικών και µέσων Μαζικής Μεταφοράς. Εχει υψηλή δόµηση,
υψηλη αέρια ρύπανση, και πολλα αδεια κτίρια.
Η Φαβιέρου εχει τον χαρακτήρα της υπερτοπικής Οδόυ, η οδος Μαιζώνος
ειναι µία τοπική οδος.

Εξαιρετικά γεγονότα µοιαζει να εκλίπουν, αντίθετα τα µικρα συγκεντρωµένα
δηµιουργούν την εκπληξη.
Ανάµεσα απο την παλαια σιδερένια πορτα διακρίνεις να αναπτυσέται η παλια
Αθηναική αυλή. Τό δένδρο και τα δωµάτια ολογυρα στήν εσωτερική αυλή. Η
εκπληξη, το εξαιρετικό αστικό γεγονος, ειναι πια τα αφηµένο µικρης
αρχιτεκτονικής αξίας λαικό σπίτι.
Οι δρόµοι δεν ανταλλάσουν πολιτισµό, οι νεοι οικιστές ειναι σιωπηλοί και σε
αναµονή µετοίκησης, οι δρόµοι ειναι απογυµνωµένοι απο τόν περιβαλλοντα
χώρο που διαµορφωνε την αξία τους, ειναι µια στιγµη αρνητική για το τµήµα
αυτό της πόλης, θα υπαρξουν και αλλες στιγµές, µορφές στην Ιστορία της, και
πρέπει να ειναι καλλίτερες.

Η παρουσία της στοας σε τµήµατα της οδου Φαβιέρου ειναι ενδαφέρουσα,
εαν η στοα ειναι προέκταση του δηµόσιου χώρου, χώρος κοινωνικός, οι
χρήσεις εµπορίου οµως αποκλείουν µια τετοια διάσταση, η στοα ειναι
διαδροµος πέρασµα, δεν εχει ενδιαφέρον.
Η περιοχή παρουσιάζει µια τάση του να καταστρέφει τα Μνηµεία της,
µνηµεία ειναι τα συµπηκνώµατα της συλλογικής και ατοµικής µνήµης,
ενδεχοµένως να αναδεικνύουν και καποια εξαιρετικά στοιχεία. Η ιστορική
συνέχεια της περιοχής εκφράστηκε σαν αποτέλεσµα της επικρατουσας
τάσης.
Η περιοχή αποαστικοποιείται ερηµην της και εποικίζεται σαν επακόλουθο
της ερήµωσης.
Οι περισσότερες περιοχές του κέντρου διατήρησαν, δύσκολα αλλα κάπως
διατήρησαν την ταυτότητα τους, η περιοχή δυτικα της Οµόνοιας
αποαστικοποιήθηκε οµως ταχύτατα. Αποτελεί η περιοχη ενα αστικό
γεγονος, µείζον µάλιστα που πρέπει να ερµηνευθεί, η ιστορία της πόλης
ερµηνεύεται µεσα από τέτοια γεγονότα.
Η ποιότητα του χώρου, πηγάζει από τα ερειπωµένα κτίρια, αυτά γεννούν
µνήµες, αυτά συγκεντρώνουν πλουσίες διηγήσεις, τα αµορφα, και ατεχνα
που τα αντικαθιστούν καταστρέφουν, απογυµνώνουν τον τόπο από την
µνήµη του.
.
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