
Ω ς προς την επονοµαζόµενη
«διπλή ανάπλαση Βοτανικού -

Λεωφόρου Αλεξάνδρας», το ΤΕΕ
εγκαίρως είχε εκφράσει τις από-
ψεις του, τονίζοντας ότι αυτή θα
έπρεπε να γίνει υπό συγκεκριµέ-
νες προϋποθέσεις, που θα δια-
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O Ελαιώνας πράσινος   

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ
ΤΕΜΕΝΟΣ

•

Με δύο διαδοχικές κι-
νήσεις του υπουργού ΠΕ-
ΧΩ∆Ε Γιώργου Σουφλιά,
ο εδώ και δεκαετίες υπο-
βαθµισµένος Ελαιώνας,
«φορτώθηκε» µε άφθονο
...πράσινο. Από την αρι-
στερή πλευρά της Ιεράς
Oδού (της αρχαιότερης
µεγάλης οδού της Αθή-
νας) η περιοχή θα δεχθεί
το «πράσινο» γήπεδο του
Παναθηναϊκού, ενώ από
τη δεξιά το «πράσινο»
του Μουσουλµανικού Τε-
µένους (σ.σ. ως γνωστόν
το πράσινο είναι το χρώ-
µα της θρησκείας των
Μουσουλµάνων).
Το πρώτο θα κτιστεί µε

«µέτωπο» την οδό Αγίας
Άννης (προβλέπεται να
διαπλατυνθεί για τις αυ-
ξηµένες ανάγκες κυκλο-
φορίας) και σε οικόπεδο
που διαµορφώνεται από
τµήµα της παλιάς ερι-
ουργίας της ΕΤΜΑ, ενός
οικοπέδου της Εθνικής
Τράπεζας και απαλλο-
τριώσεις µικρότερων ι-
διοκτησιών που περιέρ-
χονται στο ∆ήµο Αθηναί-
ων.
Το δεύτερο θα κτιστεί

µε «µέτωπο» την οδό
Μαρκόνι (που επίσης θα
διαπλατυνθεί) και σε οι-
κόπεδο που ανήκει στην
ΚΕ∆ στο οποίο υπάρχει
ως τις ηµέρες µας Ναυτι-
κό Oχυρό.
Και τα δύο αυτά κέ-

ντρα, που θα συγκεντρώ-
νουν µεγάλο πλήθος, βρί-
σκονται σε κοντινή από-
σταση από τον κατα-
σκευαζόµενο σταθµό του
Μετρό Αγίας Άννης και
το νέο Κεντρικό Σταθµό
Υπεραστικών λεωφορεί-
ων.
Για το γήπεδο του Πα-

ναθηναϊκού η απόφαση
επικυρώθηκε µε την υ-
περψήφιση της τροπολο-

τυπώσει δηµοσίως στις 12.9.2005
µε την έκδοση ∆ελτίου Τύπου -µε
αφορµή την ανακοίνωση της συµ-
φωνίας (τότε) ∆ήµου Αθηναίων µε
τον Παναθηναϊκό- στο οποίο συ-
γκεκριµένα αναφέρονταν τα εξής:

της Αθήνας.
Με το ισχύον από το 1995 Π.

∆/γµα, θεσµοθετήθηκε η ανάπλαση
της περιοχής, προβλέποντας τη συ-
γκέντρωση βιοτεχνιών και βιοµηχα-
νιών ήπιας όχλησης σε ειδικές ζώ-
νες και ευρύτατες κοινόχρηστες ε-

σφάλιζαν το περιβάλλον και θα έ-

διναν λύση στο χρονίζον ζήτηµα

της µεταφοράς του γηπέδου του

Παναθηναϊκού από την κεντρική

περιοχή της πρωτεύουσας.

Τις θέσεις του το ΤΕΕ είχε δια-

Το ∆ελτίο Τύπου

«Η τελική συµφωνία µεταξύ του

∆ήµου Αθηναίων και της ΠΑΕ Πανα-

θηναϊκού για τη χωροθέτηση του νέ-

ου γηπέδου στην περιοχή του Ελαι-

ώνα θεωρείται σηµαντική παρέµβα-

ση στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα

κτάσεις πρασίνου, µε στόχο την ιστο-

ρική αναβίωση του Ελαιώνα. Έως σή-

µερα, 20 χρόνια µετά το Ρυθµιστικό

της Αθήνας και 10 χρόνια µετά το Π.

∆/γµα του Ελαιώνα, η περιοχή εξα-

κολουθεί να είναι υποβαθµισµένη µε
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θλητικού συλλόγου του ∆ήµου Α-
θηναίων. Ως εκ τούτου, η χωροθέ-
τηση του γηπέδου του Παναθηναϊ-
κού, θα πρέπει να εξεταστεί στο
πλαίσιο της αναθεώρησης του ΡΣΑ
και της αξιοποίησης των Αθλητικών
Oλυµπιακών Εγκαταστάσεων. Προ-
κειµένου το γήπεδο των 35.000 θέ-
σεων, µε τις συνοδευτικές του ε-
γκαταστάσεις και τις προτεινόµε-
νες εµπορικές και πολιτιστικές
χρήσεις, να οδηγήσει στην τόνωση
και αναζωογόνηση της περιοχής, α-
παραίτητη προϋπόθεση, εξάλλου,
είναι η αναθεώρηση της Πολεοδο-

µικής Μελέτης του Ελαιώνα και η
υλοποίηση των αναγκαίων έργων
υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή,
οι οποίες αφορούν στην κατασκευή
του σταθµού µετρό, στη διαπλάτυν-
ση της οδού Αγ. Άννης, στα έργα α-
ποχέτευσης, κλπ. Επισηµαίνουµε ό-
τι επιβάλλεται η άµεση υλοποίηση
του ισχύοντος Ρυµοτοµικού Σχεδί-
ου, όπου είναι δυνατόν, όπως για
παράδειγµα στο µέτωπο της Ιεράς
Oδού, προκειµένου να διασφαλι-
στούν και να υλοποιηθούν οι κοινό-
χρηστες εκτάσεις πρασίνου. Με τις
προϋποθέσεις αυτές η εξαγγελθεί-
σα “διπλή ανάπλαση” στις περιοχές
των Αµπελοκήπων και του Ελαιώ-
να, εφόσον υλοποιηθεί, θεωρούµε
ότι θα συµβάλει στην αναβάθµιση
των περιοχών αυτών προς όφελος
του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος
της Αθήνας».

Και η τροπολογία

Το κείµενο αυτό υπενθύµισε το
ΤΕΕ προς τους βουλευτές όλων
των κοµµάτων, στο πλαίσιο της ε-
νηµέρωσής του αναφορικά µε το
σχέδιο νόµου και το Κτηµατολόγιο
και τις δύο τροπολογίες που κατα-

τέθηκαν απ’ τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
για ένταξή τους σ’ αυτό (Αχελώος
και Βοτανικός).
Ειδικά για την τροπολογία περί

«της διπλής ανάπλασης», το ΤΕΕ
επισήµανε προς τους βουλευτές:

«Σήµερα η τροπολογία του Υ-
πουργού ΠΕΧΩ∆Ε που κατατίθεται
στη Βουλή και αφορά το γήπεδο
του Παναθηναϊκού στην περιοχή
του Ελαιώνα, δεν τηρεί καµία από
τις προϋποθέσεις που το ΤΕΕ είχε
θέσει. Η όλη περιγραφή και τα επι-
µέρους αριθµητικά στοιχεία της
τροπολογίας έχουν το  χαρακτήρα
σηµειακής παρέµβασης, κάτι που

το ΤΕΕ ακριβώς ή-
θελε να αποφευ-
χθεί. Τι λένε οι αριθ-
µοί:
Επιλέγεται γήπε-

δο 40.000 θέσεων
αντί του αρχικού
των 35.000 θέσεων
αυξάνοντας όλα τα
µεγέθη προς τα πά-
νω (τετραγωνικά, υ-

ποστηρικτικές λειτουργίες, χώροι
στάθµευσης, κ.ά.).
Στο O.Τ. 45α ιδιοκτησίας ΕΤΜΑ δί-

νεται Σ.∆. 1,6 έναντι του ισχύοντος
0,8 (σε αντιστάθµισµα παραχωρηµέ-
νης γης). Έτσι τα 34.533 τ.µ. γίνονται
69.067 τ.µ. µε χρήση εµπορικού κέ-
ντρου.
Στο ενοποιηµένο O.Τ. 45-46-50 για

το γήπεδο του Παναθηναϊκού έχου-
µε 42.500 τ.µ. του δηµοτικού κτιρίου
που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο
και άλλα 53.000 τ.µ. του αθλητικού
συλλόγου. Σύνολο  85.500 τ.µ. κτίρια
µε εµπορικο-πολιτιστικο-διοικητικές
δραστηριότητες.
Με λίγα λόγια στην περιοχή «Α-

νάπλασης του Ελαιώνα» µε τη ση-
µερινή τροπολογία θα έχουµε
164.567 τ.µ. κτίρια έναντι 53.000 τ.µ.
µε το ισχύον διάταγµα. 
Παραµένει το θέµα της αξιολό-

γησης, για το ποιες είναι οι εκτιµή-
σεις για τη βιωσιµότητα όλων αυ-
τών των εγκαταστάσεων µε τις
προτεινόµενες χρήσεις και ποιες
αναπτυξιακές τάσεις υπαγορεύουν
αυτά τα µεγέθη στην περιοχή».

Στη Βουλή...
Κατά τη συζήτηση της τροπολο-

γίας για τη «διπλή ανάπτυξη» ει-
πώθηκαν, µεταξύ άλλων, τα εξής:
ΣΤΕΦΑΝOΣ ΜΑΝOΣ: Μολονότι

υποστηρίζω απολύτως τις επιλο-
γές πάρκο στη Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας και ποδοσφαιρικό γήπεδο
στον Ελαιώνα, την καταψηφίζω.
Στην τροπολογία αυτή υπάρχει
πρόβλεψη ότι το κτίριο του γηπέ-
δου θα έχει ύψος όσο µία πολυκα-
τοικία µε δεκατέσσερις ορόφους.
Μόνο ο Πύργος των Αθηνών έχει
περισσότερους ορόφους. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΒΡΕΤΤOΣ: Μπο-

ρεί να είναι σύµφωνος κανείς κατ’
αρχήν στη µεταφορά, αλλά ορι-
σµένοι όροι µπορεί να µην είναι
αυτοί που θα είναι οι καταλληλότε-
ροι δυνατοί. 
ΝΙΚOΛΑOΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κάτι άλλο,

ο χώρος αυτός (σ.σ. το γήπεδο της
λεωφόρου Αλεξάνδρας) έχει χα-
ρακτηριστεί πράσινος και ως τέτοι-
ος χώρος, δεν έχει συντελεστή
δόµησης. Η τροπολογία λέει ότι θα
µεταφερθεί αυτός ο συντελεστής
δόµησης στον Ελαιώνα, στο νέο
γήπεδο που θα χτιστεί. 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ -

ΞΗΡOΤΥΡΗ: Θεωρούµε κατ’ αρχήν
θετική τη χωροθέτηση του γηπέ-
δου στο Βοτανικό, στον Ελαιώνα.
Μέχρι εκεί όµως. ∆ε συµφωνούµε
µε τον τρόπο που γίνεται αυτή η ε-
γκατάσταση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: Βέβαια, ε-

γώ είµαι γνωστός Oλυµπιακός, ε-
σείς γνωστός Παναθηναϊκός. 
Εγώ όµως θα ψηφίσω την τρο-

πολογία για τον Παναθηναϊκό, αλ-
λά θέλω να ζητήσω να επιδείξετε
ως Παναθηναϊκός ανάλογη µετα-
χείριση και στον Oλυµπιακό, γιατί
ξέρω ότι υπάρχει και ένα αίτηµα
του Oλυµπιακού για κάτι αντίστοι-
χο µε τον Παναθηναϊκό.
ΓΕΩΡΓΙOΣ ΣOΥΦΛΙΑΣ: Θα απο-

φασίσουµε πόσο ύψος τελικά θα
του δώσουµε, όµως στη διάταξη
και στην τροπολογία που φέραµε,
θέλαµε να είµαστε απόλυτα ακρι-
βείς, να µην υπάρχει εξουσιοδότη-
ση στον Υπουργό, αλλά ακριβώς τι
πρόκειται να γίνει.

    ...ελέω

Παναθηναϊκού 
και
Μουσουλµανικού 
Τεµένους

έντονα στοιχεία εγκατάλειψης.
Η επιλογή του Βοτανικού για τη

µεταφορά του γηπέδου του Παναθη-
ναϊκού, µε την ταυτόχρονη απελευθέ-
ρωση και µετατροπή τους σε πράσι-
νο των 17 στρεµµάτων στη λεωφ. Α-
λεξάνδρας, πρέπει να θεωρηθεί ως

αφορµή για την ευρύτερη ανάπλαση

και παρέµβαση της περιοχής του Ε-

λαιώνα στα πλαίσια της συνολικής α-

ναθεώρησης του Ρυθµιστικού Σχεδί-

ου της Αθήνας και όχι ως σηµειακή

παρέµβαση για την κάλυψη και µό-


