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1. Πηγαίνοντας προς την Αθήνα του 2004, των "Ολυµπιακών Αγώνων" και των
«µεγάλων έργων», καµία ουσιαστική συζήτηση δεν έχει ανοίξει για την πόλη. Όλα,
αποφασίζονται «κεκλεισµένων των θυρών».
α. ∆εν έχει νοµιµοποιηθεί η σηµασία της συµµετοχής των πολιτών, ανδρών και
γυναικών, στην διαµόρφωση του χώρου της πόλης.
β. ∆εν υπάρχουν σχεδιαστικά οράµατα για την πόλη, για την ανατροπή αυτού του
"συνολικού τοπίου της καθηµερινότητας που µας πληγώνει".
Η ενηµέρωσή µας περιορίζεται σε τίτλους "έργων", ονόµατα αναδόχων/ εργολάβων
και κατασκευαστικών εταιρειών.
2. Μέσα σε αυτό το έλλειµµα πολιτισµού για την πόλη, προωθείται από τους
κρατούντες,- εν ονόµατι ενός «εκσυγχρονισµού»,- που θυµίζει περισσότερο πολιτικές
"τριτοκοσµικές", σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή παράδοση για την πόλη-, ένα σχέδιο
εξαφάνισης ιστορικών γειτoνιών. Οι παλιοί προσφυγικοί συνοικισµοί, τόποι ιστορίας
και µνήµης, απειλούνται µε κατεδάφιση.
Πολλές από αυτές τις γειτονιές, κτίστηκαν την δεκαετία του '30, από επώνυµους
αρχιτέκτονες, στα πλαίσια προγραµµάτων εκκαθάρισης τρωγλών, για να στεγάσουν
πρόσφυγες του '22, σύµφωνα µε τις αρχές του µοντέρνου κινήµατος, και αποτελούν
τα ελάχιστα δείγµατα-σχεδιασµένης σύµφωνα µε όλους τους κανόνες υγιεινής της
εποχής- κοινωνικής κατοικίας στον τόπο µας.
Τα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας και του Αγίου ∆ιονυσίου ∆ραπετσώνας
κινδυνεύουν άµεσα. Ένα συνολικότερο όµως σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και
αφορά και τα προσφυγικά του Γηροκοµείου, της Καισαριανής, της Ν.
Φιλαδέλφειας, της Καλλιθέας, της Παλιάς Κοκκινιάς, το ∆ουργούτι, κ.λ.π. Όλες
τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά.
Με αυτό το σχέδιο, µεγάλες εκτάσεις γης, σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας και του
Πειραιά προσφέρονται για να υπερδοµηθούν µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο της
«ανάπλασης» και του συνολικού καλού. Στην ουσία πρόκειται για τον ξεριζωµό των
κατοίκων τους την εξαφάνιση της ιστορίας τους για την πόλη, µε στόχο τα τεράστια
κέρδη για τις κατασκευαστικές εταιρείες που θα αναλάβουν "το έργο". Οι ποιότητες
όµως, σε µία πόλη εξασφαλίζονται "µε υποµονή, επιµονή" και µε σεβασµό στην ιστορία
της και στην ιστορία των κατοίκων της.
3. Η περίπτωση των προσφυγικών κατοικιών της Λ. Αλεξάνδρας.
Πρόκειται για 8 τριώροφες πολυκατοικίες µε 228 διαµερίσµατα που κτίστηκαν το
1936, από επώνυµους αρχιτέκτονες, σύµφωνα µε τις αρχές του µοντέρνου κινήµατος,
στα πλαίσια ενός προγράµµατος "εκκαθάρισης τρωγλών" για να στεγαστούν
πρόσφυγες του '22. Στον σχεδιασµό τους τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες υγιεινής- καλός
φωτισµός και αερισµός και το σύνολο των κτισµάτων τοποθετήθηκε σε µια έκταση
14,5 στρεµµάτων. Σήµερα αυτό το κοµµάτι της Αθήνας λόγω του διαφορετικού
τρόπου δόµησης, συµπυκνώνει µνήµες και ιστορία, και αποτελεί -ταυτόχρονα, µια
πολύτιµη ανάσα διαφοράς, σε σχέση µε την πυκνοδοµηµένη πόλη. Περιλαµβάνει
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στοιχεία ποιότητας, όχι µόνο για τους κατοίκους του, αλλά για όλη την πόλη, παρ'
όλη την σηµερινή εικόνα της υποβάθµισης, που το σκεπάζει.
4. Οι κινήσεις του ∆ηµοσίου για την απόκτηση της έκτασης και την κατεδάφιση
των προσφυγικών.
Πριν 5 χρόνια κυκλοφόρησε ένα σχέδιο ενοποίησης χώρων πρασίνου που ξεκινούσε
από τον Λυκαβηττό και περιελάµβανε το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το χώρο των
προσφυγικών. Αυτό το σχέδιο πλέον έχει αναιρεθεί καθώς το γήπεδο του
Παναθηναϊκού επισκευάστηκε και µένει στην θέση του. Σήµερα, µέσω επιστολής της
Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου, οι κάτοικοι των προσφυγικών καλούνται, "να
µεταβιβάσουν προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο τα τυχόν εµπράγµατα δικαιώµατα τους, επί
του διαµερίσµατος του συγκροτήµατος που τους ανήκει, "οικειοθελώς", αλλιώς το
∆ηµόσιο θα επισπεύσει τις διαδικασίες της "αναγκαστικής απαλλοτρίωσης". Μια
επιστολή που προαναγγέλλει το ξεσπίτωµα όσων από τους κατοίκους επιµένουν να
θέλουν να ζουν σε αυτή την γειτονιά, αλλά και την αγορά σε τιµή ευκαιρίας από
όσους θα ήθελαν να τα πουλήσουν. Στην ίδια επιστολή, η Κ.Ε.∆. (Κτηµατική
Εταιρεία του ∆ηµοσίου) υποστηρίζει ότι αυτήν την ενέργεια την υπαγορεύει το κοινό
καλό, γιατί θέλουν να "αξιοποιήσουν", το τεράστιο αυτό τµήµα γης, ως "πάρκο
αναψυχής και παιδική χαρά".
Στην συνέχεια η αξιοποίηση πήρε πιο αφηρηµένη µορφή "θα χρησιµοποιηθεί" λένε ο
χώρος "για προγράµµατα" του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Η αλλαγή από χώρο πρασίνου σε
"πάρκο αναψυχής", και στην συνέχεια "για προγράµµατα", εν γένει, δεν είναι τυχαία.
Η απροσδιοριστία προκαλεί ανησυχίες, καχυποψίες, αλλά και βάσιµες προβλέψεις για
το τι πρόκειται να συµβεί, και προς όφελος ποιών.
5. Η γενίκευση του σχεδίου. Για ποιους λόγους επιδιώκεται η κατεδάφιση των
πρoσφυγικών;
Για το σωστό τους σχεδιασµό και για την ιστορία τους αυτές οι κατοικίες απειλούνται
µε κατεδάφιση, καθώς διαθέτουν πολλά στρέµµατα σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας η
του Πειραιά, που µπορούν να υπερδοµηθούν. Συνήθως οι προσφυγικές κατοικίες
σήµερα καταλαµβάνουν το 30% του οικοπέδου τους ενώ το 70% είναι ελεύθερος
υπαίθριος χώρος, µετά την κατεδάφιση τους και σύµφωνα µε τους όρους δόµησης της
γύρω περιοχής µπορεί να κτιστεί το 70% των 4,5 στρεµµάτων, µε αντίστοιχη µείωση
του ελεύθερου χώρου σε 30%. Η επιµονή για την κατεδάφιση των προσφυγικών
κατοικιών, οφείλεται στις δυνατότητες υπερεκµετάλλευσης των πολλών στρεµµάτων
σε κεντρικά σηµεία της πόλης. Και η εµπειρία έχει αποδείξει, ότι τέτοια οικόπεδα,
µάλιστα αγορασµένα σε τιµή ευκαιρίας, αποτελούν ευκαιρία για τις µεγάλες
κατασκευαστικές εταιρείες και οδηγούν σε "αναπτυξιακά προγράµµατα", δραµατικής
αύξησης των συντελεστών δόµησης ( από 0,95 σε 3,60) και των υψών
(από 3 ορόφους σε 8 ) σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση. Και βέβαια θα
εξασφαλιστούν, τεράστια κέρδη για την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, (µε
µέτριους υπολογισµούς, για την περίπτωση της Λ. Αλεξάνδρας, τα καθαρά κέρδη
είναι της τάξεως των 25-30 εκατοµµυρίων ευρώ), αλλά παράλληλα, θα υποβαθµιστεί
η ποιότητα ζωής, στην πόλη. Ο ρόλος του ∆ηµόσιου τοµέα, εάν υπάρχει µια σοβαρή
πολιτική για την πόλη, είναι ακριβώς αυτός, να λειτουργεί δηλαδή σε ζητήµατα που
αφορούν κρίσιµες αποφάσεις για το µέλλον της πόλης, ως ρυθµιστής προς όφελος
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όλου του κοινωνικού συνόλου, κι όχι ως διαµεσολαβητής µεµονωµένων ιδιωτικών
συµφερόντων.
7. Τι µπορεί και πρέπει να γίνει.
Αν λοιπόν στόχος, είναι το καλό όλων µας και η δηµιουργία πρασίνου στις πόλεις,
ξέρουµε ότι αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε την διατήρηση των προσφυγικών
κατοικιών και την αποφυγή άσκοπων εξόδων, αποζηµιώσεων και κατεδαφίσεων.
Μετά από µελέτη τέτοιων περιοχών, επί σειρά ετών, στα πλαίσια µαθήµατος, του
Τοµέα ΙΙΙ, της Αρχιτεκτονικής Σχολής, και τις αντίστοιχες, φοιτητικές εργασίες που
εκπονήθηκαν, ξέρουµε µε σιγουριά και επί χάρτου, όχι αφηρηµένα, ότι:
α. Ο κενός υπαίθριος χώρος που διατρέχει τα κτίρια είναι µεγάλης έκτασης και
µπορεί να µετασχηµατισθεί σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, χωρίς άσκοπες
κατεδαφίσεις που δηµιουργούν όχι µόνο κοινωνικό πρόβληµα, αλλά και άλλη µια
πληγή στην ιστορία αυτής της πόλης και των κτιρίων της.
β. Τα τετραγωνικά µέτρα κτισµένης επιφάνειας που θα απελευθερωθούν από τα
διαµερίσµατα των ιδιοκτητών που επιθυµούν να τα πουλήσουν, µε τις τιµές βέβαια
που αντιστοιχούν στην περιοχή- θα µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν, µέσα και
από συνενώσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες, ως χώροι εργασίας, εξυπηρετήσεων, ή
κατοικίας.
γ. Τέλος οι υπάρχουσες κατοικίες, λόγω του αρχικού τους σχεδιασµού, προσφέρονται
για σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις και µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
των κατοίκων που επιθυµούν να παραµείνουν.
Με άλλα λόγια, µέσα από ένα πιλοτικό πρόγραµµα ανάπλασης των περιοχών αυτών,
µε την ουσιαστική συµµετοχή των κατοίκων, µπορεί µε ήπιες παρεµβάσεις, να
µετασχηµατιστούν αυτά τα τµήµατα της Αθήνας και του Πειραιά, σε µοναδικούς
χώρους ανάσας και αναψυχής, που θα προσφέρει ιδιαίτερες ποιότητες ζωής, όχι µόνο
στους κατοίκους του, αλλά και σε όλη την πόλη. Αυτά όλα ξέρουµε ότι µπορούν να
γίνουν, πρόκειται για µια λύση ρεαλιστική. Υπάρχουν τέτοιες εµπειρίες από τον
Ευρωπαϊκό χώρο, και χρειάζονται ελάχιστα χρήµατα, από το ∆ηµόσιο. Η διάσωση
των προσφυγικών κατοικιών είναι βέβαια µια λύση που προσβλέπει, στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων της πόλης, κι όχι στα κέρδη κάποιων εταιρειών. Ευτυχώς οι
κάτοικοι των προσφυγικών συνοικισµών, σεβόµενοι την ιστορία τους αντιστέκονται.
Η αντίσταση τους αυτή αφορά όλους/ες µας. Υπάρχει και άλλος δρόµος αξιοπρεπής
κοινωνικά, αρχιτεκτονικά και επιστηµονικά έγκυρος, και σίγουρα πιo ωφέλιµος για
το ∆ηµόσιο, τους κατοίκους των προσφυγικών συνοικισµών και όλους/ες τους
κατοίκους της Αθήνας και του Πειραιά.
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