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1. Η σηµασία των υπαίθριων δηµόσιων χώρων για την πόλη
Είναι κοινά παραδεκτό ότι ένας από τους κύριους παράγοντες υποβάθµισης του
αστικού περιβάλλοντος και, παράλληλα, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της
σύγχρονης ελληνικής πόλης είναι η έλλειψη υπαίθριων δηµόσιων χώρων και χώρων υψηλού
πρασίνου γενικότερα. Πρόκειται για µία διάσταση της ελληνικής πραγµατικότητας που
απασχολεί καθηµερινά την κοινωνία.
Η σηµασία των δηµόσιων υπαίθριων χώρων στην πόλη είναι πολύπλευρη, καθώς η
λειτουργίας τους συνδέεται πολλαπλά µε τη ζωή των κατοίκων, προσφέροντας δυνατότητες
για παιχνίδι, άθληση, ξεκούραση, αλλά και ανάπτυξη κοινωνικής ζωής. Όσον αφορά µάλιστα
στους χώρους πρασίνου µητροπολιτικής εµβέλειας, ο ρόλος τους είναι ακόµα ευρύτερος
δεδοµένου ότι:
1. Επηρεάζουν θετικά τις κλιµατολογικές και ατµοσφαιρικές συνθήκες στο σύνολο
της πόλης διευκολύνοντας την κίνηση των αερίων µαζών, βελτιώνοντας το
µικροκλίµα, περιορίζοντας τους ρύπους, συγκρατώντας τα όµβρια και τη σκόνη,
τελικά αναβαθµίζοντας το αστικό περιβάλλον συνολικά.
2. ∆ιαµορφώνουν νέες δυνατότητες για γόνιµη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,
µέσα από την άθληση, τον πολιτισµό, της εκπαίδευση και την επαφή µε τη φύση.
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τα Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα Αθηνών και
Θεσσαλονίκης είναι η έλλειψη υπαίθριων δηµόσιων χώρων και χώρων πρασίνου γενικά και
ειδικότερα µέσα στις πυκνοδοµηµένες περιοχές, καθώς και η διασύνδεσή τους µε τους γύρω
ορεινούς όγκους και τα θαλάσσια µέτωπα. Η ποσοτική υστέρηση και των δύο πόλεων σε
χώρους πρασίνου σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι µεγάλη, όπως φαίνεται και από
τα ακόλουθα επίσηµα στοιχεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε 1994):
Χώροι πρασίνου σε m2/κάτοικο
Αθήνα
2,55
Θεσσαλονίκη
2,73
Παρίσι
8,54
Ρώµη
9,00
Λονδίνο
9,00
Βερολίνο
13,00
Άµστερνταµ
27,00
Πέρα από την ποσοτική αύξηση των ελεύθερων δηµόσιων χώρων, προτεραιότητα για
το µέλλον των ελληνικών πόλεων πρέπει να είναι και η ποιοτική αναβάθµισή τους µε
κατάλληλο σχεδιασµό, που να αποβλέπει στη δηµιουργία ελκυστικών υπαίθριων
διαµορφώσεων, µε παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Ουσιαστικά, η χαµηλή ποιότητα των υπαιθρίων δηµόσιων χώρων στις ελληνικές
πόλεις σήµερα οφείλεται:
•
•
•

Στην απουσία ολοκληρωµένου σχεδιασµού.
Στην κακή ένταξη στο άµεσο και ευρύτερο αστικό ιστό.
Στο ασαφές ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
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Στην έλλειψη
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φορέων

διαχείρισης

τοπικού

και

διαδηµοτικού

Υπό αυτό το πρίσµα, καταλυτική σηµασία για τη βιώσιµη των ελληνικών πόλεων έχει
η διαφύλαξη όλων των αδόµητων χώρων τους, τόσο µικρών, όσο και µεγάλων. Κατά την
άποψή µας δεν µπαίνει θέµα επιλογής των µεν έναντι των δε: κι ένας «µικρός» χώρος 400500 τµ. σε µία πυκνοδοµηµένη περιοχή προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στο µικροπεριβάλλον
της περιοχής.
Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, κοµβικό ρόλο έχει η προστασία και απόδοση
στην πόλη των στρατοπέδων.
Για την Αθήνα ειδικότερα, πολλά είναι τα στρατόπεδα που βρίσκονται διάσπαρτα
µέσα στον αστικό της ιστό. Τα περισσότερα από αυτά δηµιουργήθηκαν στις παρυφές του και
µε το πέρασµα του χρόνου και τη διαρκή επέκτασή του ενσωµατώθηκαν αποσπασµατικά
στον αστικό ιστό, συχνά σήµερα σε κοµβικές θέσεις. Να τονισθεί ότι οι εκτάσεις που
καταλαµβάνουν αποτελούν δηµόσια γη η οποία παραχωρήθηκε στο στρατό για τις ανάγκες
του. Τα έως τώρα παραδείγµατα αποµάκρυνσης στρατιωτικών εγκαταστάσεων αποδείχθηκαν
χαµένες ευκαιρίες για την αναβάθµιση της Αθήνας, µε εξαίρεση την παλιά µετατροπή του
Πεδίου Άρεως στο µεγαλύτερο πάρκο της πόλης, και δεν δόθηκε η ευκαιρία δηµιουργίας ενός
συνεκτικού δικτύου υπαίθριων δηµόσιων χώρων, παρά τους στόχους των επίσηµων
σχεδιασµών (ΡΣΑ ’85, ΓΠΣ ’88, Ειδικές Ρυθµίσεις, κ.ά.).
Η εικόνα που έχουµε για την παραχώρηση στρατοπέδων στο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Αθηνών είναι αποσπασµατική. Η αναλυτική καταγραφή τους, ο αρχιτεκτονικός
τους πλούτος, τα στοιχεία πρασίνου που διαθέτουν, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος και οι
θεσµοθετηµένες χρήσεις στις εκτάσεις που καταλαµβάνουν, είναι ένα έργο που θα συνέβαλε
σηµαντικά στην καλύτερη αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και στη διατύπωση
ολοκληρωµένων προτάσεων για τη µελλοντική ένταξή τους στην πόλη.

2. ∆ύο παραδείγµατα «αξιοποίησης» στρατοπέδων µε πολλά διδάγµατα
Επιδιώκοντας να εµπλουτίσουµε µε την εµπειρία της Αθήνας το διάλογο που έχει
αναπτυχθεί για τα στρατόπεδα στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουµε συνοπτικά την εξέλιξη δύο
στρατοπέδων µετά την αποµάκρυνσή τους από τον πολεοδοµικό ιστό της Αθήνας. Το πρώτο
είναι το στρατόπεδο του Α΄ Τάγµατος Πεζικού, γνωστό ως Πάρκο Ελευθερίας - πρώην ΕΑΤΕΣΑ και το δεύτερο είναι η «Στρατιωτική Πόλη Γουδί». Η επιλογή των δύο παραδειγµάτων
έγινε µε στόχο να παρουσιαστεί, αφενός η περίπτωση ενός στρατοπέδου µε σχεδόν
αποκρυσταλλωµένη τη νέα του ταυτότητα όπου κυριαρχούν οι υπερτοπικές κυρίως χρήσεις
και αφετέρου, ενός στρατιωτικού συνόλου που εξακολουθεί να αναζητά το µελλοντικό του
ρόλο στην πόλη.
Και οι δύο περιπτώσεις παρουσιάζουν ορισµένα κοινά σηµεία:
•
•
•
•

Είναι συνδεδεµένα µε τη νεώτερη ιστορία της πόλης (Κίνηµα στο Γουδί το 1909,
εκτέλεση υπαιτίων Μικρασιατικής Καταστροφής, δικτατορία συνταγµαταρχών).
Φιλοξενούν αξιόλογα από ιστορική και αρχιτεκτονική σκοπιά κτίρια (π.χ. τα
προκατασκευασµένα γαλλικά υπόστεγα, χτισµένα περί το 1910 που φιλοξενούν
τη Γλυπτοθήκη).
∆ιακρίνονται για την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος (υπώρειες του
Υµηττού, ρέµα Ιλισού)
Υπόκεινται σε ένα σύνθετο θεσµικό καθεστώς το οποίο παραβιάζεται (ΓΠΣ 85, Β’
Ζώνη Προστασίας Υµηττού).

Το κύριο ερώτηµα που εξετάζεται µέσα από τα δύο παραδείγµατα αφορά στους
στόχους και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη διαχείριση και απόδοση των εκτάσεων
των στρατοπέδων µετά την αποµάκρυνσή τους, αλλά και τις επιπτώσεις στο αστικό
περιβάλλον.
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2.1. Πάρκο Ελευθερίας, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ
Στο χώρο που καταλάµβανε άλλοτε το στρατόπεδο του Α΄ Τάγµατος Πεζικού στις
παρυφές του Λυκαβηττού, συναντάµε ένα από τα πιο σηµαντικά συµπλέγµατα υπερτοπικών
λειτουργιών της Αθήνας. Σταδιακά, από τη δεκαετία του ‘20 και µέσα από διαδοχικές
παραχωρήσεις, ο χώρος του πρώην στρατοπέδου κατατµήθηκε σε µικρότερες ενότητες, µε
διαφορετικούς αποδέκτες και διαφορετικό λειτουργικό προσανατολισµό.
Συγκεκριµένα, στο χώρο του πρώην στρατοπέδου διακρίνουµε:
•
•

Τα Νοσοκοµεία Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΜΤΣ) και Ναυτικό.
Την Πρεσβεία των ΗΠΑ και την επέκτασή της, σε χώρο που της παραχωρήθηκε
έναντι χαµηλού τιµήµατος.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, µαζί µε τις νέες εκτεταµένες συνεδριακές του
εγκαταστάσεις.
Το Πάρκο Ελευθερίας και τα κτίρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ, που στεγάζουν πολιτιστικές
δραστηριότητες του ∆ήµου Αθηναίων.
Το προς ανοικοδόµηση οικόπεδο της Εκκλησίας της Ελλάδας (πρώην 401
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο), στο οποίο προβλέπεται να ανεγερθεί το Συνοδικό
Μέγαρο ή µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα.
Σειρά από οικόπεδα κατά µήκος των οδών ∆εινοκράτους, Αθηναίων Εφήβων και
Αναπήρων Πολέµου, που παραχωρήθηκαν σε αξιωµατικούς του στρατού µετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή.

•
•
•
•

Οι επιµέρους χρήσεις κατανέµονται στο χώρο ως εξής:
Υγεία
Κατοικία
Πρεσβεία ΗΠΑ
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Άλσος-Πάρκο Ελευθερίας
Εκκλησία της Ελλάδας
Οδικό ∆ίκτυο

Χρήσεις γης στο ΕΑΤ-ΕΣΑ
21%
20%
16%
16%
14%
7%
6%

Αξιολογώντας την εξέλιξη του χώρου του πρώην στρατοπέδου του Α΄ Τάγµατος
Πεζικού συµπεραίνουµε ότι:
•

•

2.2.

Μόνο το 14% της συνολικής έκτασης έχει αποδοθεί στην πόλη ως υπαίθριος
δηµόσιος χώρος, ο οποίος περιλαµβάνει τη διαµόρφωση γύρω από το άγαλµα
του Ελ. Βενιζέλου (αρχιτέκτων Π. Βοκοτόπουλος) και τον περιβάλλοντα χώρο του
διατηρητέου συγκροτήµατος ΕΑΤ-ΕΣΑ.
Κατακερµατίζεται πλήρως ο χώρος και διακόπτονται οι συνδέσεις ανάµεσα στις
επιµέρους ενότητες. Η έλλειψη σήµανσης καθιστά δύσκολα αντιληπτή την
ιστορικότητα του τόπου, και αυτό µόνο από τη µία του πλευρά (λεωφ. Βασ.
Σοφίας).
«Στρατιωτική Πόλη Γουδί»

Στο Γουδί υπάρχει σήµερα ένας χώρος έκτασης 4.500 στρεµµάτων περίπου, µε
σύνθετο καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσεων, εντός του οποίου κυριαρχούν οι αδόµητες
εκτάσεις. Η ιστορία της περιοχής ταυτίζεται µε τις παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τη
µία (Στρατιωτική Πόλη) και τα πρώτα νοσοκοµεία από την άλλη (Φθισιατρείο Σωτηρία) .
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Συγκεκριµένα, σήµερα στην περιοχή υφίστανται και λειτουργούν:
•
•
•
•

Εννέα πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκοµεία
Τρία υπουργεία, ενεργές στρατιωτικές εγκαταστάσεις (Σ∆Α) και δηµόσιες
υπηρεσίες (ΕΡΤ).
Αθλητικές εγκαταστάσεις των ∆ήµων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου, καθώς
και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού).
Εκπαιδευτικά / ερευνητικά ιδρύµατα (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κέντρο
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση).

Η κατάληψη του χώρου από τις επιµέρους χρήσεις σε ποσοστιαίες µονάδες
εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Χρήσεις γης στο Γουδί
Υγεία
Αθλητισµός
ΑΟΟΑ (στρατιωτικοί)
Ενεργά στρατόπεδα
Εκπαίδευση – Έρευνα
Υπηρεσίες
Άλσος Χωροφυλακής
Οδικό ∆ίκτυο
Αµφισβητούµενες εκτάσεις

25%
12%
10%
9%
8%
8%
2%
8%
18%

Αξιολογώντας την πορεία των διαδοχικών παραχωρήσεων από το 1977, οπότε
µεγάλη έκταση του χώρου (965 στρεµ.) παραχωρείται σταδιακά στους όµορους δήµους για
πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, διαπιστώνουµε ότι:
•

•

Μόνο το 2% της συνολικής έκτασης είναι σήµερα ανοιχτός δηµόσιος χώρος (Άλσος
Σχολής Χωροφυλάκων). Ακαθόριστο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε ένα µεγάλο
κοµµάτι της έκτασης – περίπου στο 18% – και, κατ’ επέκταση, ακαθόριστος
παραµένει και ο τελικός χαρακτήρας του.
Και στην περίπτωση αυτή κατακερµατίζεται πλήρως ο χώρος, χωρίς ενδιάµεσες
συνδέσεις, µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι των γύρω δήµων να κινούνται περιµετρικά και
κατά µήκος των αξόνων κυκλοφορίας για να προσεγγίσουν τις διαφορετικές χρήσεις.

2.3. Συνολική αξιολόγηση: ελάχιστο πράσινο, ασύµβατες χρήσεις, χωρικός
κατακερµατισµός
Τα δύο παραδείγµατα στρατοπέδων που εξετάστηκαν αποκαλύπτουν την ασάφεια
στις διαδικασίες που ακολουθούν τις αποµακρύνσεις των στρατοπέδων. Ειδικότερα, η
ελληνική πολιτεία έχει προβεί σε σταδιακές παραχωρήσεις τµηµάτων τους για:
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικές οµάδες άµεσα συνδεδεµένες µε το Στρατό: στρατιωτικά νοσοκοµεία,
Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί Αξιωµατικών, ΑΟΟΑ, Ταµείο Εθνικής Άµυνας, ΤΕΘΑ.
Κάλυψη επιµέρους αναγκών της πόλης σε χώρους εκπαίδευσης, πολιτισµού,
διοίκησης: Μέγαρο Μουσικής, Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης / ΕΥΠ,
Πανεπιστήµια, ΕΡΤ, κ.α.
Ανταλλαγή εκτάσεων µε άλλους φορείς: περίπτωση 401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου
που ανήκει πλέον στην Εκκλησία της Ελλάδας.
Παραχώρηση έναντι χαµηλού τιµήµατος για ειδικές χρήσεις: περίπτωση Πρεσβείας
ΗΠΑ.
Αθλητικές εγκαταστάσεις: κολυµβητήριο Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου
Αθηναίων, Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Παπάγου, Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου.
Κάλυψη αναγκών σε κτιριακές υποδοµές για τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων, µε την κατασκευή του γηπέδου Μπάντµιντον και των συνοδευτικών χώρων
στάθµευσης, καθώς και Χωριού Τύπου.
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Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν γίνει χωρίς σχεδιασµό και έχουν οδηγήσει:
•
•

•

•

Σε απόδοση στην πόλη εξαιρετικά περιορισµένης έκτασης υπαίθριου δηµόσιου
χώρου.
Στον κατακερµατισµό των δύο στρατοπέδων σε µικρές ενότητες, περιφραγµένες και
απροσπέλαστες – µία ιδιότυπη «οικοπεδοποίηση» της δηµόσιας γης – η οποία δεν
επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των πολιτών µέσα στο χώρο, παρά µόνο περιµετρικά.
Έτσι, εκτός των άλλων, δυσχεραίνεται η επικοινωνία γειτονικών περιοχών µεταξύ
τους, µια και παρεµβάλλονται περιφραγµένες νέες χρήσεις.
Σε περιβαλλοντική υποβάθµιση, µε την κάλυψη µεγάλου µέρους των φυσικών
επιφανειών µε νέα µεγάλα κτίρια και µε διαµορφώσεις που χρησιµοποιούν σκληρά
υλικά για τη δηµιουργία επίγειων χώρων στάθµευσης για τα νοσοκοµεία, τα
υπουργεία και τους χώρους µετεπιβίβασης στο µετρό. Παράλληλα περιορίζεται το
υψηλό πράσινο και καλύπτονται τα ρέµατα.
Σε υποβάθµιση αξιόλογων κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της εποχής που
κατασκευάστηκαν, όπως είναι τα στρατιωτικά κτίρια, τα περισσότερα από τα οποία
δεν έχουν ακόµα χαρακτηριστεί διατηρητέα (εξαιρούνται τα κτίρια του Νοσοκοµείου
Σωτηρία).

Τα ανοιχτά µέτωπα σχετικά µε την προστασία του δηµόσιου χαρακτήρα των
εκτάσεων των πρώην στρατοπέδων, την προστασία του πρασίνου και των ιστορικών τόπων
είναι πολλά. Οι προθέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδας για ανέγερση ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος, η µέχρι πρόσφατα εκφρασµένη πρόθεση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για κατασκευή του
Γηπέδου του Παναθηναϊκού, τα σχέδια των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Πολιτισµού για
την εµπορική «εκµετάλλευση» των πρώην ολυµπιακών εγκαταστάσεων στο Γουδί, αποτελούν
σοβαρές απειλές για το µέλλον της δηµόσιας αυτής γης και η οποία θα περίµενε κανείς να
αξιοποιηθεί για τη διεύρυνση του δικτύου υπαίθριων δηµόσιων χώρων στην Αθήνα.

3. Στόχοι και Αρχές σχεδιασµού για τη δηµιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί Ιλισού
Σηµαντική προς την κατεύθυνση της καλύτερης ενσωµάτωσης των στρατοπέδων
στον ιστό της πόλης µπορεί να αποδειχθεί η συµβολή του ερευνητικού προγράµµατος
«Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί – Ιλισός», που ανατέθηκε από τον Οργανισµό Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθηνών ΟΡΣΑ στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ το διάστηµα 19972001. Το ερευνητικό πρόγραµµα θέτει τις γενικές αρχές για τη δηµιουργία στο Γουδί ενός
Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλής οικολογικής ποιότητας µε πολυλειτουργικό χαρακτήρα, που
θα περιλαµβάνει περιορισµένες χρήσεις εκπαίδευσης, πολιτισµού και άθλησης.
Η πρόταση που διατυπώθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράµµατος
εστιάζει στην ένταξη του Πάρκου στην πόλη, τόσο σε τοπική, όσο και σε υπερτοπική κλίµακα.
Οι στόχοι που τέθηκαν είναι:
•
•
•
•
•
•

Η συµβολή στην αύξηση των ανοιχτών χώρων φυσικού πρασίνου στην πόλη.
Η διασύνδεση και ενοποίηση των υπαίθριων χώρων του Πάρκου µε τους µεγάλης
κλίµακας χώρους περιαστικού και αστικού πρασίνου (Υµηττός και Τουρκοβούνια).
Η λειτουργική ενσωµάτωση του Πάρκου στους σχεδιασµούς της ευρύτερης αστικής
περιοχής που το περιβάλλει.
Η εναρµόνιση των χρήσεων του Πάρκου µε τις πολιτιστικές και κοινωνικές
δραστηριότητες των γειτονικών δήµων (Αθηναίων, Παπάγου, Χολαργού, Νέου
Ψυχικού).
Η διευθέτηση της κυκλοφορίας και στάθµευσης των οχηµάτων προς όφελος της
προσπελασιµότητας, αλλά και της διατήρησης του ενιαίου χαρακτήρα του Πάρκου.
Η επανάχρηση σηµαντικών ιστορικών κτιρίων των πρώην στρατοπέδων µε
δραστηριότητες πολιτισµού, εκπαίδευσης και αναψυχής.
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•

Η ανάδειξη και προστασία του Ιλισού, όπως και γενικότερα η αναβάθµιση και
ανάδειξη του αττικού τοπίου των υπωρειών του Υµηττού.
Με βάση τους παραπάνω στόχους διατυπώθηκαν οι παρακάτω αρχές σχεδιασµού:

•
•
•
•
•
•

Η ενιαία αντιµετώπιση του χώρου.
Η οικολογική αποκατάσταση και ανάδειξη του υφιστάµενου τοπίου.
Η ανάδειξη της ιστορικότητας του τόπου.
Η ενσωµάτωση στο ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο της Αθήνας.
Η αναδιάρθρωση των ψυχαγωγικών, αθλητικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων
του χώρου.
Η δηµιουργία ενός πολυσυλλεκτικού και πολυδύναµου κοινόχρηστου χώρου.
Οι αρχές αυτές εξειδικεύτηκαν µε προτάσεις και φάσεις υλοποίησης:

•
•
•
•
•
•

Για το δίκτυο πρόσβασης και κίνησης πεζών και ποδηλάτων στο Πάρκο, αλλά και το
δίκτυο δηµόσιας συγκοινωνίας.
Για τις χρήσεις γης, µε διατήρηση των συµβατών και αποµάκρυνση των ασύµβατων
µε το χαρακτήρα του Πάρκου χρήσεων.
Για το φυσικό σχεδιασµό των κύριων αξόνων κίνησης πεζών και ποδηλάτων.
Για την ενίσχυση του πρασίνου, µε έµφαση στο υψηλό πράσινο και την ανάπλαση της
παραρεµάτιας ζώνης.
Για τη θεσµική κατοχύρωση και προστασία του πρασίνου και των αξιόλογων από
αρχιτεκτονική και ιστορική σκοπιά κτιρίων.
Για την ενιαία - διαδηµοτικού χαρακτήρα - λειτουργία του χώρου ως Μητροπολιτικού
Πάρκου.
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Τα στρατόπεδα ως πρόκληση αναβάθµισης του
πολεοδοµικού ιστού της Αθήνας
∆ύο ενδεικτικά παραδείγµατα: ΕΑΤ-ΕΣΑ και Γουδί

Γ.Πολύζος, Ν.Μπελαβίλας, Φ.Βαταβάλη
ΤΕΕ-ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 2006
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Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ

Θέση στρατοπέδων ΕΑΤ-ΕΣΑ & Γουδί στην Αθήνα

κέντρο Αθήνας
Γουδί
ΕΑΤΕΑΤ-ΕΣΑ

κέντρο Πειραιά

Σχ.1

Χρήσεις γης / Ιδιοκτησίες στο Πάρκο Ελευθερίας – πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ

Κατοικίες πρώην
αξιωµατικών

Ναυτικό Νοσοκοµείο
Εκκλησία της
Ελλάδος

Πρεσβεία ΗΠΑ

Μέγαρο Μουσικής
ΕΑΤ-ΕΣΑ

Πάρκο Ελευθερίας
Νοσοκοµείο
Στρατού ΝΜΤΣ

Σχ.2

Πάρκο Ελευθερίας – πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Νοσοκοµείο Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (ΝΜΤΣ)

Πρεσβεία ΗΠΑ

Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών

Πάρκο Ελευθερίας – πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ

πρώην 401
Στρατιωτικό
Νοσοκοµείο

ΕΑΤ-ΕΣΑ

Πάρκο Ελευθερίας – πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ

Πάρκο Ελευθερίας

Πάρκο Ελευθερίας – πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ

Υγεία

21%

Κατοικία

20%

Πρεσβεία ΗΠΑ

16%

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

16%

Πάρκο Ελευθερίας – ΕΑΤ/ΕΣΑ

14%

Εκκλησία Ελλάδας

7%

∆ρόµοι

6%

Χρήσεις γης / Ιδιοκτησίες στη «Στρατιωτική Πόλη Γουδί» – Φθισιατρείο Σωτηρία

Νοσοκοµεία
Γενηµµατάς,
Σωτηρία,
Αεροπορίας

Μ

Πανεπιστήµιο
Αθηνών
Κέντρο Έρευνας

Υπ.∆ικαιοσύνης,
ΕΥΠ, ΕΡΤ, Σχ.
Χωροφυλακής

Άλσος
Χωροφυλακής

Αθλητισµός
∆.Παπάγου
∆ήµος Αθηναίων

Στρατόπεδο
Λανθάνον δυναµικό
Αθλητισµός
∆.Παπάγου –
∆.Αθηναίων

ΑΟΟΑ

Νοσοκοµεία
Παίδων
Στρατόπεδο

Σχ.2

«Στρατιωτική Πόλη Γουδί» –
Φθισιατρείο Σωτηρία
Παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

«Στρατιωτική Πόλη Γουδί» –
Φθισιατρείο Σωτηρία
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Νοσοκοµείου Σωτηρία

«Στρατιωτική Πόλη Γουδί» –
Φθισιατρείο Σωτηρία
Φυσικό περιβάλλον

Ρέµα Ιλισού

Πευκοδάσος

Ελαιώνας

«Στρατιωτική Πόλη Γουδί» – Φθισιατρείο Σωτηρία

Υγεία

25%

Αθλητισµός

12%

ΑΟΟΑ

10%

Ενεργά στρατόπεδα

9%

Εκπαίδευση - Έρευνα

8%

Υπηρεσίες

8%

Άλσος

2%

∆ρόµοι

8%

Λανθάνον δυναµικό

18%

Μητροπολιτικό Πάρκο
στο Γουδί –
Ευρύτερη περιοχή
µελέτης /
Προτεινόµενες
συνδέσεις-πορείες

Πηγή: ΕΜΠ

Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί - Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης

Πηγή: ΕΜΠ

Μητροπολιτικό Πάρκο
στο Γουδί Οργάνωση πρασίνου

Πηγή: ΕΜΠ

