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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ : ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΠΟΛΗ
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ
4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
7. Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ (Χάρα) ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
(Η σχέση μεταξύ του χώρου και της κοινωνικής διάρθρωσης).

ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΕΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
(Παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων)

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ
1. ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΛΑΚΑ
2. ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
3. ΙΣΛΑΜ ΜΑΡΟΚΟ – ΦΕΣ
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

1.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ

1.3.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΚΙΝΗΤΡΑ

2.1.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

2.2.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

3.2.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

3.3.

Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

3.4.

Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.5.

Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

3.6.

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.7.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

3.8.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

4.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

4.2.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4.3.

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

4.4.

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.5.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

5.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5.2.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.3.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.4.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
(α). Γεωγραφική και διοικητική κατανομή

Η ΣΥΡΙΑ βρίσκεται στα ανατολικά παράλια του Αιγαίου πελάγους. Τα
όριά της είναι :
στο Βορρά η ΤΟΥΡΚΙΑ
στα Ανατολικά το ΙΡΑΚ
στο Νότο η ΙΟΡΔΑΝΙΑ και η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
στη Δύση το Αιγαίο πέλαγος (Μεσόγειος θάλασσα)

Η ΣΥΡΙΑ διαιρείται από γεωγραφικής πλευράς σε 4 περιοχές :
1η Η παραλιακή περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην θάλασσα και τα βουνά
2η Η ορεινή περιοχή αποτελείται από τα βουνά και τους λόφους που
απλώνονται από το βορρά μέχρι το Νότο παράλληλα με την θάλασσα.
3η Η εσωτερική περιοχή περιλαμβάνει την πεδιάδα της Δαμασκού, Χόμς,
Χάμα, Ντάρα. Αυτή η περιοχή βρίσκεται ανατολικά της ορεινής περιοχής.
4η Η περιοχή της ερήμου που περιλαμβάνει τις νοτιοανατολικές περιοχές στα
όρια της ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ και του ΙΡΑΚ.

Η ΣΥΡΙΑ διαιρείται σε 14 νομούς και κάθε νομός διαιρείται σε περιοχές.
Κάθε περιοχή σε μερικά κομμάτια «Νάχιε» και κάθε κομμάτι περιέχει μερικά
χωριά και το χωριό θεωρείται η πιο μικρή διοικητική περιοχή.
Η Δαμασκός είναι η πρωτεύουσα και αποτελεί μόνη της ένα ανεξάρτητο
νομό που ονομάζεται «Νομός Δαμασκού». Παρατηρούμε στον πίνακα που
ακολουθεί τους διοικητικούς τομείς στο τέλος του 1987 όπου φαίνονται το
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μέγεθος του νομού Δαμασκού και οι επαρχίες συγκριτικά με άλλους νομούς
της Συρίας.

(β) Ο ρόλος της Δαμασκού (πολιτικός – οικονομικός – ιστορικός)

Η Δαμασκός έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή
από πολύ παλιά. Στην δεύτερη χιλιετηρίδα π.χ. υπήρξε η πρωτεύουσα της
Αραβικής αυτοκρατορίας και στην εποχή του Ισλάμ απόκτησε την δύναμή της,
όταν έγινε η πρωτεύουσα του πρώτου Ισλαμικού κράτους σε όλη την ανατολή.
Ήταν διάσημη για τη δόμηση, τα μέγαρα, τα σπίτια, τα χαμάμ, τη στρατιωτική,
πολιτική και οικονομική θέση της.
Η Δαμασκός ήταν σπουδαίο κέντρο στο κράτος των Αμεβιδών, έγινε
διάσημη για το μεγάλο τζαμί της.
Στην εποχή των Απασιδών έγιναν πολλές αλλαγές στη δόμησή της,
μεταφέρθηκε σε μια ανεξάρτητη πόλη που περικυκλώνεται με τείχος όπου είχε
μεγάλη εσωτερική αγορά και μεγάλο θρησκευτικό κέντρο «το τζαμί». Στην
διάρκεια των Σελγουδικών μεταμορφώθηκε σε στρατιωτικό, μορφωτικό και
θρησκευτικό κέντρο. Τότε κτίστηκαν το κάστρο, τα μέγαρα, τα σχολεία, τα
τεμένη και οι κήποι.
Στην εποχή των Μαμελούκων η Δαμασκός έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη
βιομηχανία και το εμπόριο.
Η Δαμασκός παρέμεινε 4 αιώνες κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό.
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(γ). Η πληθυσμιακή κατάσταση της Δαμασκού

Η Δαμασκός απλώθηκε και μεγάλωσε πολύ όσον αφορά την
πολεοδομική της ανάπτυξη, αφού ο πληθυσμός της στην περίοδο 1960–65
ήταν 300.000 άτομα, ενώ τώρα είναι περισσότερα από 2.500.000 άτομα.
Αυτή η αύξηση έπαιξε και παίζει σπουδαίο ρόλο στην πολεοδομική
επέκταση και ανάπτυξή της και έγινε η αιτία να εμφανιστούν καινούργιες
περιοχές κατοικίας με πυκνή και άναρχη δόμηση, που κατέστρεψαν τη μεγάλη
πράσινη περιοχή που την περικύκλωνε. Ακόμη, η αύξηση του αριθμού των
αυτοκινήτων έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πόλης της
Δαμασκού, όπως είναι σήμερα και ειδικότερα στην παλιά πόλη με τα
παραδοσιακά σπίτια και κυκλοφοριακή οργάνωση.
Αναφέρω εδώ μερικά στατιστικά στοιχεία για τη Δαμασκό και τη Συρία.

Διοικητική κατανομή της Συρίας του 1987
ADMINISTRATIVE DIVISIONS IN THE COUNTRY AT THE END OF, 1987

MOHAFAZAT

Οι πόλεις

Τα

Τα χωριά

Πάλντ

Τα νάχιε

Οι

Οι νομοί

No. Of

χωράφια

No. of

No. Of

No. Of

περιοχές

cities

Νο. Of

villages

towns

Nahias

No. Of
Mantikas

farms
Πόλη Δαμασκός

1

-

-

Νομ. Δαμασκού

12

295

71

7511

-

-

-

201

25

21

8

6535

201

179

59

Σύνολο της
χώρας

7

Οι νομοί

Η ΣΥΡΙΑ κλίμακα 1/3 000 000
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Οι αστικές συγκοινωνίες της Συρίας
ΕΥΡΩΠΗ - ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΓΔΑΤΗ
ΒΑΓΔΑΤΗ
ΒΑΓΔΑΤΗ - ΚΟΥΒΕΙΤ

Τα στατιστικά του 1987
Δαμασκός
Ο πληθυσμός

ποσοστό

Συρία

1.515.013

13,36 %

Τα μέσα συγκοινωνιών

104.261

33,12%

Τα άτομα που εξασκούν
Ιατρικά επαγγέλματα

16.170

45,02%

35.916

46

22,33%

206

4.688

37,18%

12.606

τα νοσοκομεία
τα κρεβάτια
των νοσοκομείων
το ποσοστό του πληθυσμού
από το σύνολο

το ποσοστό της ανάπτυξης

1960
η πόλη Δαμασκός
η μεγάλη Δαμασκός

11.338.000

1970

11,6
22

1981

13,3
23,2

1960 – 70

12,3
22,4

46,7
47,75

η πυκνότητα σε Km2

η πόλη Δαμασκός

1960

1970

1981

5247

7090

10593

9

1970-81
26,3
31,25

Πληθυσμός ‘’Άνδρες – Γυναίκες’’ στη Συρία το 1988

Ο πληθυσμός της Συρίας *εκτίμηση
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : α -

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

2. Ιστορική εξέλιξη : Παλαιά πόλη – Νέα πόλη

2.1.

Η πρώτη πόλη

2.2.

Η ελληνορωμαϊκή πόλη

2.3.

Η παλιά πόλη την εποχή των Αμεβιδών

2.4.

Η πόλη στο Μεσαίωνα – η εποχή των Αβασιδών

2.5.

Η πόλη την εποχή των Αγηουβιδών

2.6.

Η πόλη την εποχή των Μαμελούκων

2.7.

Η πόλη την Οθωμανική εποχή

2.8.

Η πόλη τον εικοστό αιώνα
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Α) «Ιστορική εξέλιξη» Δαμασκός-Παλιά πόλη
3α «Η πρώτη πόλη: «Καναηνική πόλη»

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την δημιουργία της πόλης είναι λίγα,
αλλά σύμφωνα με Αιγυπτιακά και Ασσυριακά στοιχεία η πόλη βρισκόταν σε
αυτό το σημείο από τα μέσα της 2ης χιλιετηρίδας π.χ. και ήταν οικονομικό και
πολιτιστικό κέντρο περικυκλωμένο από μεγάλη περιοχή πρασίνου, όπως
φαίνεται και στα σχέδια 1&2 * .
Ο αρχαίος πυρήνας της πόλης προσδιορίστηκε σε ένα λόφο, στην
μέση περίπου της σημερινής παλιάς πόλης, και εφόσον δεν πρόκειται για
φυσικό υπέδαφος αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη του λόφου διαμορφώθηκε
αιώνα προς αιώνα από τα κτίρια που ήταν κτισμένα πάνω σε παλιότερα
κατεστραμμένα κτίρια.
Σ’ αυτόν τον λόφο υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις αποστάσεις και
το επίπεδό του πάνω από το έδαφος δεν ανακαλύφθηκαν, γι’ αυτό
υπολογίζεται ότι το επίπεδο του 3ου αιώνα π.χ., που βρίσκεται σε βάθος 3-4
μέτρων κάτω από το σημερινό έδαφος, είναι μέρος του κάστρου της αρχικής
πόλης και του βασιλικού μεγάρου της Δαμασκού. Προσδιορίστηκε ακόμη η
θέση

του

μεγάλου

τεμένους,

όπου

λατρευόταν

ο

μεγάλος

Θεός

«ΧΟΥΝΤΟΥΝΤ», που είναι η ίδια θέση πάνω στην οποία κτίσθηκε το τέμενος
«ΖΟΥΠΙΤΑΡ» κατά την ρωμαϊκή κτίση. Αυτό φαίνεται από το Σαμεικό τέμενος
που περικυκλωνόταν με περιοχή που το κάνει σταθερό σαν σχέδιο και θέση
2** (σχέδια 3-4-5)

*
**

μελέτη του Σπανού «οι ανακαλύψεις της Καναηνικής Δαμασκού»
περιοχή που περικύκλωνε το τέμενος και θεωρούνταν αγιασμένη
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο λόφος, το τέμενος και το μέγαρο
αποτέλεσαν το κέντρο γύρω από το οποίο δημιουργήθηκε η αστική κοινωνία,
τα σπίτια και οι δρόμοι που έγιναν σύμφωνα με την φυσική διαμόρφωση του
χώρου, τα όρια της ιδιοκτησίας και την διάθεση των ατόμων.
Το βασικό υλικό δόμησης ήταν η λάσπη και τα ξύλινα καλούπια, το
φθηνό υλικό αλλά και τα χωρίς καλαισθησία κτίσματα αποτέλεσαν τα πρώτα
οικήματα όπου η φροντίδα τους και η γλυπτική τους δεν έπαιζαν σημαντικό
ρόλο εκτός από μερικά σπίτια στον εσωτερικό χώρο.
Ο λόφος και το τέμενος που ήταν κτισμένο πάνω σε αυτόν δίπλα στην
όχθη του ποταμού, που ονομάζεται έως σήμερα με το αραμικό όνομα
«ΘΩΡΑ» καταλαμβάνει χώρο 600 εκταρίων.
Από αυτό το σημείο και μετά η Δαμασκός εξελίσσεται σε κέντρο της
κυβέρνησης, εμπορικό κέντρο, έγινε η αγορά των βεδουίνων, και γενικότερα
οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο. (σχέδιο 6-7)

3β. Η ελληνορωμαϊκή πόλη

Το 333 π.Χ. η Δαμασκός συμπεριλαμβάνεται στην αυτοκρατορία του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και έτσι συνδέεται και πολιτιστικά με την ελληνική
κουλτούρα. Αργότερα, το 64 π.Χ. η Συρία κηρύσσεται Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
με πρωτεύουσα την Δαμασκό. Επηρεάζεται μορφωτικά και πολιτιστικά από
τον Δυτικό κόσμο έως την Αραβική απελευθέρωση το 635 π. Χ.
Οι Σελτζούκοι και οι Μπαταλίμοι ακολούθησαν μια πολιτική βελτίωσης
για τους κατακτημένους λαούς. Έκτισαν καινούργιες πόλεις στην Συρία και την
ελληνική μειονότητα, η οποία είχε παραμείνει από την εποχή των
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Αλεξανδρινών χρόνων και την περιόρισαν στην Δαμασκό. Αυτό έγινε για να
παραμείνει ακέραιος πολιτιστικά ο αραβικός λαός. Οι Έλληνες αναμείχθηκαν
κοινωνικά με τους Σύριους, όμως δεν αφομοιώθηκαν ως προς την γλώσσα,
τους Θεούς τους, τις πολιτικές τους θεωρίες και την μόρφωσή τους.
Αυτά τα στοιχεία φάνηκαν καθαρά στα κτίσματα και κυρίως στα
μνημεία της κάθε ελληνικής πόλης.
1- η κεντρική πλατεία τους, η οποία ονομαζόταν «Αγορά»
2- η πλατεία που μαζεύονταν οι πολίτες για αθλοπαιδιές
3- το «θέατρο» (σχέδιο 8)

Έτσι δημιουργήθηκε στην Δαμασκό ελληνική πόλη κτισμένη «ανατολικά»
της αρχικής αραβικής πόλης, και για αιώνες οι δύο πόλεις έζησαν δίπλα η μία
στην άλλη χωρίς να έχουν βασικές επαφές ή ανταλλαγές στην κοινωνική τους
ζωή.
Η ελληνική αυτή πόλη ξεχώρισε από την αραβική ως προς τον ρυθμό και
τον σχεδιασμό των κτισμάτων. Τα σπίτια ήταν ταξινομημένα σε τετράγωνες
γειτονιές που σχημάτιζαν ορθές γωνίες που κάλυπταν περίπου 100.45 μ2.
Σε αυτά τα ορθογώνια τετράγωνα έκτιζαν δύο σειρές από σπίτια. Αυτά τα
γνωρίσματα διακρίνονται στην ελληνική πόλη έως την ρωμαϊκή νομαρχία. Σε
δύο σημεία οι αλλαγές είναι εμφανείς.
1η – δημιουργία τείχους που περικυκλώνει την πόλη.
2η – δημιουργία νέου αρδευτικού καναλιού.
Το κτίσιμο του τείχους επιφέρει την αναγκαιότητα της διαπλάτυνσης των
δρόμων έως τις δύο πόρτες του τείχους, την «ανατολική» και την «δυτική».
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Δημιουργείται κεντρικός δρόμος από την μία πόρτα έως την άλλη μήκους
1500 μ και πλάτους 25,5μ.
Ο δρόμος αυτός πέρασε και μέσω κτισμάτων της παλιάς πόλης, γίνεται
όμως ο κεντρικός άξονας της πόλης, εμπορικό και κυκλοφοριακός άξονας, για
οχήματα και πεζούς. Άλλος μεγάλος δρόμος ήταν αυτός που συνέδεε το
τέμενος με την κεντρική αγορά. Η κεντρική αγορά ήταν ανάμεσα σε δύο στοές
και στον χώρο της υπήρχαν και ναοί. (σχέδια 9-10)

3γ. Η παλιά πόλη την εποχή των Αμεβιδών

Οι διαφορετικές πολιτικές περίοδοι της Δαμασκού έχουν άμεση σχέση με
τις διαφοροποιήσεις και την εξέλιξη των τεχνικών και αρχιτεκτονικών
απόψεων της πόλης.
Κατά την περίοδο μεταξύ 650-750 μ.Χ. η πόλη είναι κάτω από την
ισλαμική κυριαρχία. Την περίοδο από το 635-750 μ. Χ. κυβερνούν οι
Αμεβίδες. Αυτή την περίοδο της αραβικής επικράτειας η πόλη δεν θα υποστεί
βασικές αλλαγές παρά μόνο θα προστεθούν δύο κτίρια αναγκαία για την
μουσουλμανική κοινωνία.
1- το τζαμί
2- η κατοικία του χαλίφη «Αλ Χάντρα»
(σχέδια 11-12-13)

Tα δύο κτίσματα έγιναν πάνω στο ίδιο σημείο του μεγάλου παλαιού ναού,
το ένα δίπλα στο άλλο και είχαν άμεση σύνδεση μεταξύ τους με μια πόρτα για
να περνά ο χαλίφης. Γύρω από αυτά, κτίσθηκαν τα σπίτια των εμίρηδων και
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άλλων αξιωματούχων του κράτους των Αμεβιδών, με παραδοσιακό τρόπο και
υλικά (λάσπη και ξύλο).
Όμως

με

την

αύξηση

του

πληθυσμού

των

μουσουλμάνων

δημιουργήθηκε η ανάγκη να μεγαλώσει το παλάτι αλλά και το τζαμί. Όμως η
πόλη δεν είχε ελεύθερη περιοχή για κτίσματα παρά μόνο την κεντρική πλατεία
και την περιοχή ανάμεσα στα τεμένη και το τείχος, η οποία όμως είχε
καταληφθεί σιγά-σιγά από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ήθελαν να είναι
κοντά στους ομόθρησκούς τους και το τζαμί. Η πόλη έπρεπε να εξαπλωθεί
εκτός τείχους.
Επί κυβερνήσεως του χαλίφη Αλ Ωαλίντ η εκκλησία του Αποστόλου
Ιωάννη (705 μ. Χ.) μετατρέπεται σε τζαμί και γκρεμίζονται τα σπίτια μεταξύ
του τζαμιού και του τείχους. Το τείχος διατηρείται και κτίζουν τέσσερις
πύργους στις γωνίες του τζαμιού.
Οι μηχανικοί ξεκινούν μελέτες για την διαπλάτυνση της πόλης κάνοντας
αλλαγές τόσο κατασκευαστικές όσο και σχεδιαστικές.
Επί κυβερνήσεως «Αλ Ωαλίντ» χαράσσεται νέα πολεοδομική περίοδος
για την Δαμασκό. Η παλιά πόλη παραμένει μέσα στο τείχος με την κεντρική
πλατεία και τους δρόμους της.

3δ. Η πόλη του Μεσαίωνα – Η εποχή των Αβασιδών και των Φατιμιδών

Αμέσως μετά από την περίοδο των Αμεβιδών η Συρία γίνεται στόχος
των Αβασιδών. Η κατάκτηση της Συρίας από αυτούς είχε σαν αποτέλεσμα η
πόλη να μην εξελιχθεί κυρίως πολεοδομικά, αφού κατά την διάρκεια της
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στρατιωτικής εκστρατείας γκρεμίστηκαν κομμάτια του τείχους, το τζαμί, τα
νεκροταφεία και άλλα κτίρια.
Αυτό σταμάτησε το 974 μ. Χ. όπου την πόλη κατακτούν οι Φατμίδες. Η
κυβέρνησή τους βιάστηκε να ξανακτίσει το τείχος, διατηρώντας τις τρεις
παλαιές πόρτες και προσθέτοντας άλλες δύο, αλλά με άλλον ρυθμό και
σχεδιασμό και χρησιμοποιώντας λάσπη και πέτρα σαν υλικά.
Το μοναδικό αρχιτεκτονικό μνημείο αυτής της περιόδου είναι ένα
Φατιμικό τζαμί στην περιοχή «Αλ Μιντάν» στην νότια Δαμασκό, και δύο τάφοι
στο νεκροταφείο της «Μικρής πόρτας».
Το σχέδιο της πόλης, αυτή την περίοδο, διατηρεί βασικά τον
ελληνορωμαϊκό χαρακτήρα του, όμως σιγά-σιγά αρχίζει να μεταβάλλεται.
Στο κέντρο της πόλης δημιουργούνται:
1) Τα κοινά ιδρύματα και τεμένη* που περικυκλώνουν το τζαμί
2) Οι κύριες αγορές, ξεχωριστές για κάθε επάγγελμα ή προϊόν
παραγωγής.

Αυτή την περίοδο κάθε συνοικία αρχίζει να ανεξαρτητοποιείται, αφού
σε κάθε μία από αυτές δημιουργείται ένα χαμάμ, ένας φούρνος και μία μικρή
αγορά για τις άμεσες ανάγκες των κατοίκων, με ξεχωριστές πόρτες. Η πόλη
διατηρείται πλέον σε μικρές ξεχωριστές συνοικίες, οι οποίες πολεοδομικά και
αρχιτεκτονικά διαφέρουν από την ελληνορωμαϊκή πόλη.
Στην ελληνορωμαϊκή πόλη η συγκοινωνία γίνεται στον ίδιο δρόμο που
καταλήγει στις οικίες, ενώ σε αυτές τις συνοικίες οι δρόμοι δεν φθάνουν
απευθείας στις οικείες, αλλά διακλαδώνονται σε μικρότερους δρόμους που

*

τέμενος: μικρό τζαμί που δεν γίνεται σ’ αυτό η προσευχή της Παρασκευής
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φθάνουν στις ξεχωριστές πόρτες τους. Αυτές οι πόρτες οδηγούν σε γειτονιές
και σοκάκια που αυτά καταλήγουν στις πόρτες των κατοικιών. Οι πόρτες
έκλειναν το βράδυ για λόγους ασφαλείας. (σχέδιο 14 SAUVAGE)
Για την δημιουργία αυτών των ανεξάρτητων συνοικιών τρεις βασικοί
παράγοντες έπαιξαν ρόλο:
1ος) - Το τείχος, που οριοθετούσε την πόλη και εξασφάλιζε στους
κατοίκους την ελευθερία να κινούνται μέσα σε αυτόν
2ος) - Το μεγάλο τέμενος, που παραμένει έως και σήμερα το επίκεντρο
της κοινωνικής ζωής και το θρησκευτικό κέντρο των κατοίκων της πόλης
3ος) - Οι αγορές, που περικύκλωναν το μεγάλο τέμενος, και ήταν το
κέντρο της καθημερινής κίνησης των πολιτών. (σχέδιο 15 SAUVAGE)
Σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλάζει ο χαρακτήρας του μεγάλου
κεντρικού δρόμου, στον οποίο κτίσθηκαν σπίτια στις πλευρές του. Όμως
πάντα παραμένει μεγάλος κυκλοφοριακός και εμπορικός δρόμος, και
διατηρήθηκε ξεσκέπαστος, ενώ οι αγορές σκεπάστηκαν, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δίνει ο «Αλ Μακντίσι» τον 4ο Ισλαμικό αιώνα.

Α3ζ. Η πόλη στην εποχή των Αγιουβιδών 570-658 Ισλ., 1174-1259 μ. Χ.

Το 468 Ισλ- 1076 μ.Χ. ο τούρκος εμίρης «Αστίζ» κατακτά την Δαμασκό
και κηρύσσει την εξουσία των Σελτζούκων.
Η Δαμασκός περνά στην κυβέρνηση του Νουρ Αλτνίν (549-569) Ισλ1154 -1173 μ.Χ.) και έπειτα στου Σαλάχ Αλτνίν, ο οποίος ιδρύει το Αγιουβικό
κράτος. Η Δαμασκός θα παραμείνει Αγιουβική έως το 1260 μ. Χ.
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Επί κυβερνήσεως του Νούρ Αλντίν η Δαμασκός γνωρίζει σπουδαία
πολεοδομική άνθιση, κτίζονται σημαντικά κτίρια όπως τα : Αλ Μπιμαρστάν,
Αλνούρι, ο μεντρεσές «σχολείο», Αλ Νουριέ, το χαμάμ, Αλ Πζουρίε και το
Νταρ Αλάντελ (σχέδιο 16)
Πενήντα περίπου από τα εκατό κτίρια που κτίσθηκαν αυτήν την εποχή,
η οποία επλήγη από πολλές πυρκαγιές, σώζονται ακόμη και σήμερα (σχέδιο
17)
Άλλα σημαντικά κτίρια αυτής της εποχής είναι:
1. το παλάτι, στην περιοχή «Αλ Νέραπ» που σημαίνει «ο ήλιος των
βασιλέων».
2. το χάνι, με το όνομα «Χάνκα» Αλ Ταούς, βορειοδυτικά του τείχους.
3. το χάνι, «Χατούν» δυτικά του τείχους, κτίριο που μοιάζει με μονή,
ήταν για τους ταξιδιώτες και είχε τζαμί και νεκροταφείο.
Ο Νουρ Αλντίν κτίζει και τα κατεστραμμένα μέρη του τείχους, αλλά
ακολουθώντας τους Ρωμαϊκούς και τους βυζαντινούς ρυθμούς.
Τον 13ο αιώνα, το τείχος πλαταίνει βόρεια της πόλης μεταξύ της
πόρτας «Αλ Φαράζ» και «Αλ Φαραντίς» φτάνοντας έως την όχθη του
ποταμού «Μπάραντα». Αυτή η επέκταση έγινε χωρίς να γκρεμισθεί το παλαιό
τείχος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα περιοχή πού ονομάστηκε
«μεταξύ των δυο τειχών». Την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν και τα δυο μιντάνι *,
το πρώτο ήταν πράσινο και το άλλο ήταν το Αλ Χάσα (σχέδιο 18).
Στα μέσα του 6ου Ισλαμικού αιώνα, η επέκταση της πόλης φθάνει έως
το βουνό «Κασιούν», όπου και δημιουργείται μια μικρή ανεξάρτητη συνοικία
με το όνομα «Αλ Σαλχίε» (σχέδιο 19).

*

μέρος όπου γίνονται ιπποδρομίες
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Προς το τέλος του 6ου Ισλαμικού αιώνα (12ου μ.Χ.), εκτός του τείχους
προς τον βορρά άλλη μια κατοικήσιμη περιοχή δημιουργείται η «Αλ
Ουκάγιπε» (η οποία είχε 2 τζαμιά και 5 χαμάμ).
Σιγά – σιγά η περιοχή της «Αλ Σαλχίε» απλώνεται προς τον νότο
φθάνοντας έως το τείχος, στο δυτικό σημείο του οποίου δημιουργείται η
συνοικία «Χίκρ Αλ Σουμάκ», όπου σήμερα βρίσκεται ο δρόμος «Αλ Νάσερ»
(Η νίκη).
Η εξάπλωση της πόλης εκείνης της περιόδου φαίνεται από τον αριθμό
των μεντρεσέδων * που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές π.χ. ο μεντρεσές «Αλ
Σαλχίε», «Αλ Μουρσντίε» και άλλοι. Οι μεντρεσέδες περικύκλωσαν την παλιά
πόλη από την ανατολική της πλευρά, η οποία ακόμη και σήμερα παραμένει η
ίδια χωρίς καμία βασική αλλαγή.
Επίσης χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι το γεγονός ότι, για
πρώτη φορά μετά από πέντε αιώνες, ολοκληρώνεται η μορφή του τζαμιού **,
όσο και λειτουργικά, όμως όλα ήταν εκτός του τείχους και μόνον στις
ανεπτυγμένες περιοχές.
Στην συνοικία «Αλ Σαλχίε» ιδρύθηκε το πιμαριστάν

***

«Αλ Κεμάρ»

ανάλογο του πιμαριστάν «Αλ Νουρί» της κεντρικής πόλης.
Άλλα σημαντικά κτίρια της περιόδου είναι οι μεντρεσέδες «Αλ Αντλίε» –
μικρός και μεγάλος. «Αλ Παντρίε», «Αλ Νασρίε» και άλλα.
Δημιουργείται η μεγάλη αγορά κοσμημάτων νότια του τζαμιού που
κάηκε το 1959 μ.Χ. (σχέδιο 20).

*
**
***

μέρος που πλένονται οι πιστοί πριν την προσευχή
τζαμί όπου σ’ αυτό μπορεί να γίνει η προσευχή της Παρασκευής.
ιατρικό κέντρο
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3ζ. Η εποχή των Μαμελούκων

Το 658 Ιλσ. –1260 μ.Χ. οι Μογγόλοι κατακτούν την Δαμασκό. Η
πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης φθάνει στα ύψη έως λίγο πριν την
καταστροφή του Ταιμούρ Λάνκ. Στην παλαιά πόλη δεν μένει κανένα ελεύθερο
κομμάτι για να οικοδομηθεί. Ο πληθυσμός αυξήθηκε όμως τόσο, που η
πολεοδομική ανάπτυξη έπρεπε πλέον να γίνει εκτός του τείχους της πόλης.
Έτσι, εμφανίστηκαν και καινούργιες περιοχές όπως η «Σούκ Σαρούζα».

Την ίδια περίοδο οικοδομούνται τα σπουδαία κτίρια όπως το Ντάρ Αλ
Τανκιζίε, και το οποίο λίγο αργότερα μετατράπηκε σε κυβερνείο και
μετονομάστηκε «Ντάρ Αλ Σαάντε», επίσης κτίσθηκε ο μεντρεσές Αλ Χουντρίε,
και άλλα (σχέδιο 21).
Σημαντικά κτίρια κτίσθηκαν και στην δυτική περιοχή, εκτός του τείχους,
στις όχθες του ποταμού «Μπάραντα», τζαμιά, μεντρεσέδες, χαμάμ, αλλά και
στην νότια πλευρά του τείχους έχουμε δυο δρόμους:
-

Ο ένας είναι του Αλ Χάτζ* ανάμεσα στις περιοχές «Αλ Μιντάν» και «Αλ
Κουπμεγιάτ».

-

Ο άλλος είναι ανάμεσα στις περιοχές «Αλ Σουέκα» και «Αλ Τουρούζι»,
στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης (σχέδιο 21).
Σύμφωνα με ιστορικά ντοκουμέντα του 9ου Ισλαμικού αιώνα η πόλη

ήταν επίπεδη, είχε σπουδαίο υδρευτικό σύστημα το οποίο είχε δυο κανάλια,
ένα για καθαρό νερό και ένα για βρώμικο (σχέδιο 22-23).

Ο δρόμος πήρε το όνομα «Αλ Χάτζ» που σημαίνει επίσκεψη και ειδικά των μουσουλμάνων για
προσκύνημα στην Μέκκα.
*
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Ο αριθμός των χαμάμ στην πόλη έφθασε τα 200, κτίσθηκαν τζαμιά,
νεκροταφεία με θόλους που έως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και που
άλλαξαν ριζικά την αρχιτεκτονική άποψη της πόλης. Κτίσθηκε το παλάτι «Αλ
Άπλαακ», από τον σουλτάνο «Αλ Ζάχερ Πιπάρς», στο σημείο που βρίσκεται
σήμερα το κτίριο «Αλ Τικία Αλ Σουλεϊμανία». Κτίζεται μια ακόμα καινούργια
περιοχή με το όνομα «Αλ Μάρζε» και δυο γειτονιές που κατοικούνταν από
τούρκους μαμελούκους στο σημείο «Αλ Νέραπ». Επίσης δημιουργούνται
μεγάλες ειδικές αγορές, κάτω από το κάστρο και κυρίως η «αγορά των
λαχάνων» η οποία ακόμα και σήμερα έχει την μεγαλύτερη κίνηση.
Αποτέλεσμα της πολεοδομικής ανάπτυξης της εποχής ήταν να
συνδεθούν όλες οι εκτός τείχους περιοχές με την παλαιά πόλη. (σχέδιο 24).

3η. Η πόλη την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης (1516 – 1918 μ.Χ.)

Σε αυτή τη περίοδο η Δαμασκός δεν γνωρίζει πολεοδομική άνθιση,
συγκριτικά πάντα με αυτή που γνώρισε κατά την Αγιουβική περίοδο. Όμως θα
πρέπει να αναφερθούν τα τέσσερα σημαντικά αρχιτεκτονικά συγκροτήματα
που ανεγέρθησαν εκτός τείχους :
1ο ) κτίσθηκε από τον σουλτάνο Σαλίμ στην περιοχή «Αλ Σαλχίε» και
είχε τκίε*– τζαμιά – νεκροταφείο.
2ο ) κτίσθηκε το 1554 μ.Χ. (962 Ισλ.) από τον Σουλεϊμάν Αλ Κανονί,
ονομάστηκε «τκίε Σουλεϊμανίε» στο σημείο που παλαιά υπήρξε το παλάτι «Αλ
Ζάχερ Πιπάρς» και είχε μεντρεσέ – τζαμί – εστιατόρια – αγορά.

*

τκίε: είναι το κτίριο που μαγειρεύουν το φαγητό για τους φτωχούς.
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3ο) κτίσθηκε το 1574 μ.Χ. (982 Ισλ.) από τον Νταρωίς Πασά,
ονομάστηκε «Αλ Νταρουισίε» και είχε νεκροταφείο.
4ο ) κτίσθηκε από τον Σινάν Πασά, ονομάστηκε «Αλ Σινανίε» και είχε
τα ίδια περίπου αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με το «Αλ Νταρουισίε».
Άλλα σημαντικά κτίρια της εποχής ήταν:
Το τζαμί που έκτισε ο Σινάν Αγά το 1562 μ. Χ. έξω από την πόρτα του
τείχους «Αλ Φαράζ».
Το τζαμί «Αλ Νακισπάντι» το 1568 μ.Χ.
Το τκίε δυτικά του τζαμιού «Τινκέζ» το 1585 μ.Χ.
Τον 19ο αιώνα έγινε αλλαγή στο σχέδιο της πόλης της Δαμασκού,
χαράχτηκαν καινούργιοι δρόμοι και ενώθηκαν μερικές αγορές, συνοικίες και
γειτονιές όπως έγινε με την «Αλ Καναωάτ», στην οποία υπήρχαν οι κατοικίες
των Τουρκικών αρχών.
Σημαντικό ρόλο στις πολεοδομικές αλλαγές του 19 ου αιώνα, έπαιξε κι ο
ερχομός Κούρδων και Κρητών μεταναστών.
Οι νέοι αυτοί πολίτες κατοίκησαν σε μεγάλα τμήματα της πλαγιάς του
«Κασιούν», όπου ιδρύθηκε η συνοικία των Κούρδων «Ακράντ» ανατολικά και
δυτικά της συνοικίας «Σαλχίε» (σχέδιο 19).
Η συνοικία Μιντάν αλλάζει μορφή, αφού κτίζονται νέες επαγγελματικές
στέγες αλλά και χώροι που φιλοξενούν τους πιστούς που πήγαιναν στην
Μέκκα. Ενοποιείται ο δρόμος «Μπαπ Αλ Ζάμπιε» και «Μπαπ Αλάχ» στο
τέρμα της συνοικίας Μιντάν. Γίνεται γενικότερη ανοικοδόμηση, το κάστρο
μετατρέπεται σε στρατόπεδο και απομονώνεται, κτίζονται γύρω από αυτό νέες
αγορές, γκρεμίζονται μερικά σημεία του τείχους, και πάνω σε παλιά
κατεστραμμένα κτίρια κτίζονται καινούργια.
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Από τις σπουδαίες αγορές που οργανώθηκαν αυτή την εποχή πρέπει
να αναφερθεί η αγορά «Αλ Χαμιντίε» που απλωνόταν από την δυτική πόρτα
του τζαμιού των Αμεβιδών έως την πόρτα του τείχους «Αλ Νάσερ».
Η αγορά «Μαντχάτ Πασά» από την πόρτα «Αλ Ζάπιε» μέχρι την
περιοχή «Αλ Πζουρίε», η οποία περιλαμβάνει και ένα σημείο άθικτο από την
ελληνορωμαϊκή εποχή, και την αγορά «Αλ Μαρζέ», «Αλ Χούζα». Όμως ήδη
από τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως προαναφέρθηκε, ο πολεοδομικός
χαρακτήρας της πόλης άλλαξε και σιγά-σιγά εισβάλει ο δυτικός αρχιτεκτονικός
τρόπος κτισίματος.
Από τα πρώτα κτίρια που κτίσθηκαν με άλλο χαρακτήρα, και που
διατηρούνται μέχρι σήμερα, είναι το Πανεπιστήμιο της Δαμασκού – Αλ
Σαράγια Αλζαντίντα -, το 1899 κτίσθηκε το Εθνικό νοσοκομείο, και το 1910 το
Υπουργείο Παιδείας «κτίριο των δασκάλων».
Με μεγάλο ενδιαφέρον αντιμετωπίστηκε, την τελευταία Οθωμανική
περίοδο το πρόβλημα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών
συγκοινωνιών. Έτσι συνδέθηκε η Δαμασκός με την Βηρυτό με την
σιδηροδρομική γραμμή Χιζάζ το 1900.
Βελγική εταιρεία δημιουργεί εγκαταστάσεις τραμ που συνδέει τις
περιοχές «Μαρζέ και «Μιντάν» και «Μάρζε» με «Ζεσέρ Άμπιαντ» καθώς
επίσης ιδρύει Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Χαράζονται νέες γραμμές τραμ που φθάνουν έως τις περιοχές «Αλ Σεχ
Μιχγί Αλ Ντιν» και «Μχαζιρίν» (σχέδιο 25).
Η εξέλιξη που υπέστη η Δαμασκός αυτή την περίοδο συνεχίσθηκε έως
την εποχή του αποικισμού και κορυφώνεται μετά την ανεξαρτησία, ειδικά όσον
αφορά τις μεγάλες κατοικημένες περιοχές που δημιουργήθηκαν εκτός του
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τείχους της πόλης, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πληθυσμού που
αυξήθηκε από 150.000 κατοίκους στα μέσα του 19 ου αιώνα σε 335.000 στα
μέσα του 20ου αιώνα.
Έτσι η Δαμασκός διεσπάσθη σε δυο μέρη, στην παλαιά με το τείχος και
όλα τα παραδοσιακά κτίρια, και στην νέα με τους σύγχρονους φαρδείς
δρόμους, τις αγορές χωρίς σκεπή και τα κτίρια με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

3θ. Η πόλη τον 20ο αιώνα

Στις αρχές του 20ου αιώνα συντάχθηκε η χάρτα της Οθωμανικής
εποχής. Αυτή η χάρτα είναι το σπουδαιότερο σωζόμενο μέχρι σήμερα
στοιχείο, το οποίο εμφανίζει την κατάσταση της πόλης στο τέλος της
Οθωμανικής κτήσης για τις χώρες «Αλσάμ».
Το έργο αυτό είναι ενός Τούρκου μηχανικού, ο οποίος εξηγεί την
πολεοδομική κατάσταση όλης της πόλης και την πολεοδομική της ανάπτυξη
εκτός του τείχους της παλαιάς πόλης (σχέδια 24-25).
Στη χάρτα αυτή φαίνεται το καινούργιο διοικητικό κέντρο στην πλατεία
«Αλ Μάρζε» και η νομαρχία «Σαράγια» (σχέδιο 24).
Επίσης φαίνονται οι δυο γραμμές του τραμ που συνδέουν τις περιοχές
Αλ Μουχαζιρίν και ‘’Αλ Μιντάν’’ (σχέδιο 25).
Στις αρχές του 20ου αιώνα δημιουργείται και άλλη μια χάρτα της
Δαμασκού από την Γαλλική κυβέρνηση το 1921 – 1924.
Είναι ένα τοπογραφικό σχέδιο με ελάχιστες διαφορές από το προηγούμενο
μιας και η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης ήταν μικρή. Αυτό το σχέδιο
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εκδόθηκε από την νομαρχία της πόλης της Δαμασκού υπό την επίβλεψη του
Κ. LOUSIAN.

Η Γαλλική κτήση 1921 – 1928 (σχέδιο 26)

Ένα από τα πρώτα έργα που έκανε η Γαλλική κυβέρνηση ήταν η
βελτίωση του οδικού δικτύου της Συρίας.
Αυτό αφορούσε και το εσωτερικό δίκτυο των πόλεων αλλά και το
εξωτερικό μιας και το ενδιαφέρον της συγκεντρωνόταν στις μεταγωγικές
ανάγκες των στρατιωτικών τους δυνάμεων. Έτσι δημιουργήθηκε ένας
σημαντικός δρόμος βόρια της πόλης της Δαμασκού – Βαγδάτης που έπαιξε
σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω δόμηση της πόλης. Αν και οι
προϋποθέσεις, οι πολεοδομικές της Δαμασκού δεν ήταν ευοίωνες για τέτοιο
δρόμο, παρόλα αυτά εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
και δη τις γαλλικές, όπου οι δρόμοι ξεκινούν και τελειώνουν σε μεγάλες
πλατείες. Όμως είχε και μια πολιτική χροιά αυτή η ενέργεια, γιατί με την
χάραξη αυτού του δρόμου διαχώριζαν την πόλη από τους αγρούς γύρω της
και έτσι δυσκολεύονταν οι επαναστάτες Σύριοι να φτάσουν στην πόλη.

Η Γαλλική κτήση 1929 – 1936 (σχέδια 27-28-29)

Επί κυβερνήσεως του Γάλλου κυβερνήτη BONOS συστάθηκε η
«Υπηρεσία Δημοσίων Έργων» για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των
πόλεων της Συρίας.
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Σύμφωνα με τις γαλλικές διατάξεις οι πολεοδόμοι IKOCHAR και
DANGER αναλαμβάνουν τα σχέδια των χωριών ‘’Ντουμάρ άρ’’ και ‘’Αλ Μαζέ’’
κοντά στην Δαμασκό.
Αυτά τα σχέδια, τα οποία έγιναν σύμφωνα με ιστορικές έρευνες και
οικονομικές και πληθυσμιακές μελέτες, αποτέλεσαν το πρώτο επιστημονικό
εγγειοβελτιωτικό έργο της πόλης.
Χαρακτηριστικά ο DANGER είπε : … η μεθοδολογία που ακολουθείται
είναι ιδανική όσον αφορά την βελτίωση όρων διαβίωσης και υγείας …
Στο σχέδιο 30 φαίνεται η πολεοδομική πρόταση του IKOCHAR το 1963.

Το χρονικό διάστημα 1946 – 1947

Μετά την απελευθέρωση της Συρίας, η Δαμασκός, η οποία παρέμεινε
πρωτεύουσά της, γνώρισε μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη και ειδικά όσον
αφορά τα κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών. Ιδρύθηκε η νομαρχία, η τεχνική
υπηρεσία που φρόντισε το Ρυθμιστικό Σχέδιο όπως το ‘’Αλ Μαζραά’’ και το
‘’Αλ Τιζάρα’’ και δημιουργήθηκαν νέες οικοδομικές περιοχές.
Μεταρρυθμίσεις έγιναν και στους νόμους των ορίων κτισμάτων. Για την
παλαιά πόλη ορίστηκε να μην γίνει κανένα καινούργιο έργο παρά να γίνουν
μόνο μερικές αλλαγές.
Αλλαγές που αφορούσαν την διαπλάτυνση δρόμων όπως ο δρόμος
του ‘’Αλ Μαντχάτ Πασά’’ στο ανατολικό τμήμα της πόλης και εκδόθηκαν
ελάχιστες άδειες κατεδάφισης κτιρίων ή προσαύξησης του ύψους των
κατοικιών.
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Την δεκαετία του ’60 η εμπορική κίνηση της πόλης εντός του τείχους
γνώρισε μεγάλη άνθιση, το ίδιο διάστημα ιδρύεται και το Υπουργείο
δημοτικών και αγροτικών υποθέσεων (1958), το οποίο είχε την ευθύνη
επίβλεψης όλων των νομών της χώρας.
Την ίδια χρονική περίοδο τα κτίρια στην παλαιά πόλη απαγορεύεται με
ειδική διάταξη του Υπουργείου, να ξεπερνούν τους δυο ορόφους. Είναι πολύ
θετικό για την περαιτέρω εξέλιξη και την πάταξη της οικοδομικής αναρχίας.

Η δεκαετία του ’80 (σχέδιο 31)

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η πολύ σπουδαία διάταξη,
σύμφωνα με την οποία η Δαμασκός θεωρήθηκε διατηρητέα και παραδοσιακή
πόλη. Σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις απαγορεύεται η κατεδάφιση ή
η ανέγερση νέων οικοδομών. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή
στην πρόσοψη των κτιρίων.
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Σχέδιο 1

Δαμασκός στην εποχή του ‘’Μπαράντα’’
δεν φάνηκε η πόλη ακόμα.
Σχέδιο 2

Δαμασκός στην εποχή του ‘’Μπαράντα’’
δεύτερη τάση.

29

Σχέδιο 3

Δαμασκός στη διάρκεια πανιας
σχέδιο 4
η Καναηνική Δαμασκός

Σχέδιο 5
Το τέμενος και το τείχος
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Το Αραμαϊκό τείχος

Σχέδιο 6

Η παλιά Δαμασκός στον 6ο αιώνα

Σχέδιο 7
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Η Ρωμαϊκή Δαμασκός

Σχέδιο 8
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Σχέδιο 9

1) Το τέμενος
‘’JUPITER’’.
2) Η κοινή πλατεία
της Πόλης.
3) Ο ψηλός δρόμος.
4) Η ανατολική πόρτα.
5) Το παλάτι
του κυβερνήτη
της πόλης.
6) Το Θέατρο.

Το σχέδιο της πόλης στη ρωμαϊκή εποχή ‘’SAUVAGE’’

Σχέδιο 10

Η Δαμασκός στην ελληνορωμαϊκή διάρκεια IKOCHAR.
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Σχέδιο 11

Η Καναηνική πόλη
και το ρωμαϊκό
τέμενος

Σχέδιο 12
Το τζαμί των Αμεβιδών
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Σχέδιο 13

Οι αγορές κάτω από το κάστρο
Σχέδιο 14

Η αγορά της γειτονιάς
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Σχέδιο 15
Ο κλειστός αρχιτεκτονικός
χαρακτήρας που διαχωρίζει
την παλιά πόλη
και τα σοκάκια της.
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Σχέδιο 16

Αλ Μπιμαριστάν Αλ Νούρι
Νταρ Αλ Αντέλ
Το Χαμάμ(ι) Αλ Πζουρίε

Σχέδιο 17

Το παλάτι
Το χάνι ‘’Χατούν’’
Χάνκα ‘’Αλ Ταουσίε’’
ή ‘’Αλ Ταουαουίς’’
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Σχέδιο 18
Η Δαμασκός στα μέσα του

13ου
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αιώνα στην αρχή της μαμελουκικής εποχής

Σχέδιο 19
Η γειτονιά Αλ Ουκαγίπε
Η ανεξάρτητη πόλη Αλ Σαλχίε
Το πράσινο μιντάνι
Το μιντάνι Αλ Χάσα

Σχέδιο 20
Γειτονιά Χούκρ Αλ Σουμάκ
Ο δρόμος Αλ Νάσερ
αλ σουμπλίε
αλ σαχπίε
αλ μουρσντίε
αλ μπιμαριστάν, αλ αλκεμαρίε
αλ αντλίε
αλ παντρίε
αλ νασρίε
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Σχέδιο 21
Το σχέδιο της πόλης στη διάρκεια των μαμελούκων ως τις αρχές του 16ου αιώνα.
Ντάρ αλ σαάντε
Αλ τανκιζίε
Αλ χουντερίε
Η περιοχή αλ μιντάν
Η περιοχή αλ κουπαιπάτ
Παουάπετ Αλλάχ
Αλ σουέικα
Μπαμπ αλ σρίζε
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Σχέδιο 22
Το δίκτυο ύδρευσης
της Δαμασκού

Από την μελέτη που έχουν κάνει οι Γερμανοί
GOLZENGER και FENDENGER
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Σχέδιο 23
Οι αρδευόμενες περιοχές

Σχέδιο
των καναλιών
άρδευσης
στην ‘’Αλγούτα’’,
η πράσινη
περιοχή που
περικυκλώνει
τη Δαμασκό
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Σχέδιο 24
α) Η πλατεία ‘’Αλ Μάρζε’’.

(β) Το διοικητικό κέντρο
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(γ) Ο δρόμος ‘’Ζαμάλ Πασά’’ (ο δρόμος της νίκης)

Σχέδιο 25
Η γαλλική χάρτα της παλιάς Δαμασκού στην δεκαετία του 1920
Το τράμ
Η πλατεία
Αλ Μάρζε
Ο δρόμος
Μπαγντάντ

Σχέδιο 26
Γαλλικός χάρτης στην δεκαετία του 1920
πριν το άνοιγμα του δρόμου ‘’Αλ Απεντ’’

Σχέδιο 27
Γαλλικός χάρτης της Δαμασκού
στις αρχές του 1930 μετά το άνοιγμα
του δρόμου ‘’Αλ Απεντ’’
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Σχέδιο 28
Η δυτική πολεοδομική
εξέλιξη στην δεκαετία
του 1930

Σχέδιο 29
Ο χάρτης της Δαμασκού ‘’Αλ Σαμ’’.
Τυπώθηκε στη Δαμασκό το 1918.

Σχέδιο 30
Το βασικό ρυθμιστικό σχέδιο
της Δαμασκού – IKOCHAR.
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οργάνωσης και προστέθηκαν καινούργιες οικοδομικές περιοχές στο σχέδιο,
όπως ‘’Αλ Μαζραα’’ και ‘’Αλ Τιζαρα’’ και έγινε μεταρρύθμιση στο νόμο των
ορίων κτισμάτων.
Στην παλιά πόλη ευτυχώς δεν έκανε ο δήμος εκεί κανένα έργο για
δρόμους και ορκίστηκε στην έκδοση αδειών για την κατεδάφιση και
οικοδόμηση μερικών κτιρίων με την εφαρμογή μερικών ορίων στους δρόμους,
όπως η αύξηση του ύψους, οπότε και την πυκνότητα του πληθυσμού. Π.χ. ‘’ο
δρόμος του Μάντχατ Πασά στο ανατολικό τμήμα’’. Έτσι ζωντάνεψε το
εμπόριο των κτιρίων μέσα στους τοίχους στη δεκαετία του ’60.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύθηκε το Υπουργείο Δημοτικών και
Αγροτικών Υποθέσεων το 1958. Το υπουργείο αυτό είχε την ευθύνη της
επίβλεψης των προβλημάτων. Επίσης υπήρχε η επιθυμία για την ενοποίηση
όλων των νομών και των συστημάτων των σχεδίων.
Στις αρχές του ’60 διέταξε το υπουργείο τη μείωση του ύψους των
κτιρίων στην παλιά πόλη μέχρι δυο ορόφους, χωρίς επιτροπή η κατεδάφιση
και η οικοδόμηση δεύτερη φορά οπουδήποτε. Αυτό αποτέλεσε θετικό στοιχείο
για το πάγωμα του εμπορίου οικοδομών.
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Η δεκαετία του ’80

Πρέπει να τονίσουμε εδώ για διαταγή, που εκδόθηκε πριν μερικά
χρόνια που θεωρεί τη Δαμασκό παλιά πόλη παραδοσιακή και συντηρητέα
(διατηρητέα) και απαγορεύεται η κατεδάφιση και η οικοδόμηση δεύτερη φορά.
Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση των
κτιρίων και των δρόμων.

Το σχέδιο της πόλης το 1980 – 1982 
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

4. Νομοθεσία για την διάσωση της παλαιάς πόλης
4.1.

Νομοθετικό πλαίσιο και γενική περιγραφή.

4.2.

Σχετικά με επεμβάσεις και έργα στην πόλη.
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Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

Νομοθετικό πλαίσιο

Βάσει της απόφασης 192 της 16ης Αυγούστου 1976 και υπό την
προστασία του αρχαιολογικού νόμου 222 της 26ης Οκτωβρίου 1963 (παρ. 13),
η παλαιά πόλη της Δαμασκού εγγράφηκε ως αρχαιολογική περιοχή.

Γενική περιγραφή

‘’Παλαιά πόλη’’ θεωρείται το τμήμα της Δαμασκού που περικλείεται
από τείχη και καταλαμβάνει μια περιοχή μήκους περίπου 1500 μέτρων και
πλάτους περίπου 1000 μέτρων.
Η πόλη αυτή αποτελείται από το πολιτιστικό κέντρο που περιλαμβάνει
τα τζαμιά και τα παλιά σχολεία, το εμπορικό κέντρο με τα χάνια και τις αγορές
και τις γειτονιές που διατηρούν ακόμη την παλιά πολεοδομική μορφή.

Σχετικά με επεμβάσεις και έργα στην πόλη

Οι απογραφές και οι μελέτες που έγιναν είχαν σκοπό την προετοιμασία
ενός ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης που θα της εξασφάλιζε σωστή
προστασία και διατήρηση της ιστορικής παραδοσιακής πολεοδομικής και
αρχιτεκτονικής δομής της. Για το λόγο αυτό σχηματίστηκε μια ομάδα που θα
αναλάμβανε τα έργα συντήρησης, αναπαλαίωσης και ανάδειξης των

49

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων σε όλη την
παλαιά πόλη.
Η παλαιά πόλη της Δαμασκού εγγράφηκε στο παγκόσμιο αρχαιολογικό
αρχείο λόγω αυτών των στοιχείων, τα οποία δεν συναντώνται σε άλλες πόλεις
και καλύπτουν μια περίοδο 4.000 χρόνων στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Αναλυτική έκθεση του νόμου βάσει του οποίου γίνονται οι επεμβάσεις για τη
διατήρηση της παλαιάς πόλης.

Στην παράγραφο 13 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι η αρχαιολογική
υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καθορίζει τις διατηρητέες περιοχές, τα κτίρια και
τις

γειτονιές ανάλογα

με

το

τεχνικό

και

ιστορικό

ενδιαφέρον

που

παρουσιάζουν κατά περίπτωση και να τα εγγράφει στο αρχαιολογικό αρχείο,
μετά από εισήγηση του αρχαιολογικού συμβουλίου. Η απόφαση εγγραφής
καθορίζει παράλληλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κτιρίων που
βρίσκονται γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ακολουθεί η έκδοση σχετικής
υπουργικής απόφασης. Η απόφαση αυτή μπορεί να αφορά σε ένα ή
περισσότερα κτίρια ή σε μια γειτονιά. Κατόπιν ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή οι
διαχειριστές, οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ο Δήμος και οι κτηματικές υπηρεσίες.
Στην παράγραφο 14, ο νόμος καθορίζει τη ζώνη, η οποία οφείλει να
μένει άχτιστη, γύρω από τον χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο αρχαιολογικό
χώρο. Επίσης ορίζεται η μορφή των νέων κτιρίων που θα κτισθούν, τα υλικά
που θα χρησιμοποιούνται, το ύψος, το χρώμα τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν
με τα παλιά κτίρια. Ακόμα και τα ανοίγματα των σπιτιών (πόρτες, παράθυρα,
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μπαλκόνια, εξώστες) είναι καθορισμένα και απαιτείται γι’ αυτά έγκριση των
αρμοδίων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 15, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τη
δυνατότητα να αποφασίζουν για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των
περιοχών των κτιρίων που δεν είναι αναγκαίο να εγγραφούν στο αρχαιολογικό
αρχείο.
Κατά την παράγραφο 16, ο χαρακτηρισμός των κτισμάτων ως
αρχαιολογικών, ακόμα κι αν έχει πριν την εφαρμογή του συγκεκριμένου
νόμου, εξακολουθεί να ισχύει και μόνο ο υπουργός πολιτισμού έχει το
δικαίωμα, μετά από πρόταση του αρχαιολογικού συμβουλίου, να ακυρώσει
την εγγραφή μιας περιοχής ή κάποιων κτιρίων από το αρχαιολογικό αρχείο
(παρ. 17). Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως.
Η παράγραφος 18 αφήνει τα εγγεγραμμένα κτίρια, που δεν ανήκουν
στο κράτος, στη κατοχή των νομίμων ιδιοκτητών τους, αλλά τους απαγορεύει
να τα χρησιμοποιούν ασύμβατα προς την αρχική τους χρήση. Αυτοί μπορούν
να αφήσουν τις ιδιοκτησίες τους στο κράτος είτε με πώληση, είτε με δωρεά,
είτε με μια μακροχρόνια εξουσιοδότηση (παρ. 19). Επίσης το κράτος κατά την
παράγραφο 20 έχει το δικαίωμα να απαλλοτριώσει οποιοδήποτε κτίριο ή και
ολόκληρη περιοχή με αρχαιολογική σημασία. Η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη
από την αρχαιολογική αξία του απαλλοτριωμένου.
Οι

αρχαιολογικές

περιοχές,

ζώνες

και

κτίρια

ανήκουν

στην

αρχαιολογική υπηρεσία, δεν πωλούνται, ούτε δωρίζονται και μόνο η υπηρεσία
μπορεί να τα εκμεταλλευτεί (παρ. 21). Η ίδια υπηρεσία αποφασίζει για την
αναπαλαίωση ή συντήρησή τους για την οποία ο ιδιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα

51

να διαφωνήσει (παρ. 22). Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα
μισά έξοδα της συντήρησης, ενώ τα υπόλοιπα αναλαμβάνει το Υπουργείο
Πολιτισμού και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή αδυναμίας του να
ανταποκριθεί σ’ αυτή του την υποχρέωση, τη δαπάνη αναλαμβάνει η αρμόδια
κρατική υπηρεσία και τον χρεώνει. Τα χρήματα αυτά αποδίδονται στο κράτος
βάσει του νόμου για την απόδοση κρατικών χρεών.
Μέχρι να εξοφληθούν αυτά, η ιδιοκτησία τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση. Κάποιες φορές ο πολίτης μπορεί να απαλλαγεί απ’ τα χρέη μετά
από πρόταση του υπουργού πολιτισμού και απόφαση του υπουργού
οικονομικών.
Αντίθετα τα έξοδα που προκύπτουν από επεμβάσεις του ιδιοκτήτη στο
αρχαιολογικό κτίριο ή στον χώρο του, επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
ίδιο (υπό την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας). Για τα κρατικά κτίρια
την υποχρέωση αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Πολιτισμού και
Θρησκευμάτων.
Κατεδάφιση, μεταφορά, συντήρηση ή αναπαλαίωση των κτισμάτων
χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, απαγορεύονται αυστηρά και ο
παραβάτης τιμωρείται με την ποινή που προβλέπει ο σχετικός νόμος ενώ η
υπηρεσία αναλαμβάνει την επαναφορά του διατηρητέου στην αρχική του
κατάσταση (παρ. 24)
Πρόσθετα η παράγραφος 25 απαγορεύει οποιαδήποτε παρέμβαση σε
οικόπεδα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο χωρίς την άδεια και επίβλεψη των
αρχαιολογικών υπηρεσιών. Ακόμα και από τα ερείπια, απαγορεύεται η
αφαίρεση οικοδομικού υλικού χωρίς τη σχετική άδεια.
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Οι βιομηχανίες και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις πρέπει να απέχουν
το λιγότερο 500 μέτρα από τους αρχαιολογικούς χώρους (παρ. 26)
Για οποιοδήποτε νέο εύρημα πρέπει να ειδοποιείται από τους πολίτες η
πιο κοντινή κρατική υπηρεσία και απ’ αυτή η αρχαιολογική υπηρεσία (παρ.
27). Αν το εύρημα κριθεί αξιόλογο, τότε καταγράφεται στο αρχείο και
μεταφέρεται το ίδιο ή τα πιο αξιόλογα μέρη του στα μουσεία, ο δε πολίτης που
το ανακάλυψε αμείβεται. Αν η αμοιβή υπερβαίνει τις 1.000 συριακές λίρες
(4.000 δρχ.) απαιτείται απόφαση του αρχαιολογικού συμβουλίου (παρ. 27).
Ο οποιοσδήποτε πολίτης που κατοικεί ή εκμεταλλεύεται έναν
αρχαιολογικό

χώρο,

είναι

υποχρεωμένος

να

επιτρέπει

την

είσοδο,

φωτογράφηση και μελέτη του στους αρχαιολόγους (παρ. 28).
Για να πωληθεί ένας αρχαιολογικός χώρος πρέπει, σύμφωνα με την
παράγραφο 29, να έχει διευκρινισθεί στον αγοραστή ότι είναι εγγεγραμμένος
στο αρχείο και να ειδοποιηθεί η αρχαιολογική υπηρεσία το αργότερο σε 3
μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου.
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

3.

Γενικές διατάξεις του ρυθμιστικού σχεδίου της Δαμασκού. Προτάσεις για
την παλαιά πόλη.
3.1.

Γενική τοποθέτηση

3.2.

Αρχές και προτάσεις του ρυθμιστικού σχεδίου
3.2.1. Γενικά
3.2.2. Σχετικά με τις βασικές λειτουργίες
3.2.3. Σε επίπεδο γειτονιάς
3.2.4. Το ρυθμιστικό σχέδιο της παλιάς πόλης
(INTRA – MUROS)

3.3.

Αξιολόγηση του ρυθμιστικού σχεδίου
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ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ (1936)
– DANGER – ECHOSHAR (Σχέδια 31 – 32 - 33)

Γενικές διατάξεις του Ρ.Σ.Δ. - Προτάσεις για την παλαιά πόλη:

3.

3.1.

Γενική τοποθέτηση
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής κατοχής μια καινούργια υπηρεσία η

‘’service des …… publique’’ ιδρύθηκε βάσει της γαλλικής νομοθεσίας στη
Δαμασκό και ζήτησε από τους κυρίους Danger – Εchoshar να αναλάβουν τη
μελέτη και χρησιμοποίηση του ρυθμιστικού της πόλης, η οποία είχε τότε 7
ποταμούς, 365 κανάλια και 30.000 κήπους ιδιωτικούς

*

και δημόσιους, όπως

τα υπολόγισε ο Elive Recius. (οι ιδιωτικοί κήποι έχουν ιδιαίτερη σημασία για
την μορφή της Δαμασκού μια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
σπιτιών και κατέχουν μεγάλη έκταση των οικοπέδων).
Η διαδικασία αυτή έδωσε την ευκαιρία για μια ιστορική, πληθυσμιακή,
οικονομική έρευνα, η οποία αποτέλεσε το πρώτο σωστό επιστημονικό βήμα
προς

την

πολεοδομική

διαμόρφωση

της

Δαμασκού.

Επίσης

έγιναν

τοπογραφικά και κτηματικά σχέδια τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και
σήμερα λόγω της μεγάλης ακρίβειας που παρουσιάζουν.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Danger είχε σκοπό στα ρυθμιστικά
σχέδια που υπέβαλε να πραγματοποιήσει τις ιδανικές αρχές της πολεοδομίας:
-

τη ρύθμιση (κατά Orbonner)

-

το οικολογικό περιβάλλον (κατά Assainir)

-

τη διαμόρφωση (κατά Embellir)

Ιδιωτικοί κήποι είναι χώροι πράσινου οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παραδοσιακού σπιτιού της
Δαμασκού και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό του ρυθμιστικού σχεδίου.
*
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O πληθυσμός της Δαμασκού κατά το 1924 ανερχόταν σε 178.000
Άτομα, ενώ κατά το 1934 σε 230.000 άτομα, δηλαδή σε μια δεκαετία
παρουσίασε αύξηση 29% (52.000 άτομα), ενώ το 1936 έφθασε τα 234.352
άτομα.

Από

αυτά

350

εργάτες

απασχολούνταν

στη

βιοτεχνία

της

κλωστοϋφαντουργίας, ενώ 22.000 εργάτες στην κλωστοϋφαντουργία χειρός.
Περίπου το 10% των κατοίκων (γύρω στους 25.000 εργάτες)
ασχολείται με τις δαμασκινές παραδοσιακές τέχνες. Το εμπόριο απασχολούσε
περίπου το 5% των κατοίκων (γύρω στους 12.000 εμπόρους).
Όσον αφορά στον τουρισμό η πόλη εξυπηρετούσε περίπου 5.000
τουρίστες το χρόνο στα 26 ξενοδοχεία της, εκ των οποίων μόνο τα δυο ήταν
σύγχρονα, ενώ τα υπόλοιπα 24 ήταν τα παραδοσιακά χάνια.
Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή Άλγουτα έφθαναν τα 25.000
με 30.000 εκτάρια και αριθμούσαν 6.726 οπωροφόρα δένδρα (1840
βερικοκιές, 1036 ελαιόδενδρα, 3850 καρυδιές).

3.2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η αντιμετώπιση του σχεδίου της πόλης ξεκινούσε από το γενικό προς
το ειδικό, έτσι η προμελέτη περιελάμβανε τη μεγάλη Δαμασκό μαζί με την
περιοχή Άλγουτα, προχωρούσε στην κυρίως πόλη με το εσωτερικό και
εξωτερικό κυκλοφοριακό δίκτυο και κατέληγε στις γειτονιές της πόλης
παραθέτοντας τα απαραίτητα σχέδια.
Δυο παράγοντες έπαιξαν βασικό ρόλο σ’ αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο
(σχέδιο 34).
Α) η έξοδος της χαράδρας Μπαράντα ανάμεσα στο βουνό Κάσιον και την
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περιοχή …….. που είναι η μόνη έξοδος στα δυτικά.
Β) η θέση της παλαιάς πόλης, της οποίας το σχήμα επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό την κυκλοφορία στην πόλη.
Οι βασικοί στόχοι του ρυθμιστικού σχεδίου ήταν :
1. Να περιοριστεί η πολεοδομική επέκταση και να κατευθυνθεί παράλληλα
προς τα υψώματα που περικλείουν τη Δαμασκό (ο άξονας Μπάρζα –
Αντρα και ο άξονας Μάζζα – Κουναίτρα, σχέδιο 35).
2. Να εξυπηρετηθούν οι νέες περιοχές που προκύπτουν από την ανάπτυξη
με έναν περιφερειακό δρόμο, ο οποίος θα κατανέμει την κίνηση προς τα
έξω και θα συνδέει τους διεθνείς δρόμους που οδηγούν στη Δαμασκό σε
ημικυκλικό σχήμα (σχέδιο 36).
3. Να διατηρηθεί η πράσινη ζώνη της Άλγουτα με προοπτική επέκτασης
(σχέδιο 37).
4. Να προσεχθεί ιδιαίτερα η ιστορική ‘’παλαιά πόλη’’ λόγω της ιστορικής και
παραδοσιακής αξίας της.
5. Να κατασκευαστεί εξελιγμένο κυκλοφοριακό δίκτυο μέσα στην πόλη με
πολυεπίπεδες διασταυρώσεις (σχέδιο 38).
6. Να πραγματοποιηθεί βιομηχανική αποκέντρωση και οι βιομηχανίες να
μεταφερθούν στους δρόμους που συνδέουν την Δαμασκό με άλλες πόλεις
(σχέδιο 39).
7. Να δημιουργηθεί ένας δρόμος γύρω από την παλαιά πόλη για
τουριστικούς κυρίως λόγους (σχήμα 34).
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3.2.1. Γενικά :
1. Κίνηση

σε

υπεραστικό

επίπεδο:

Οι

μελετητές

πρότειναν

δυο

περιφερειακούς δρόμους γύρω από την παλαιά πόλη που συνέδεαν τα
χωριά της περιοχής Άλγουτα μεταξύ τους και όχι απευθείας με το κέντρο
της πόλης (σχέδιο 38).
-

Ο πρώτος δρόμος απέχει σχεδόν 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης
στα βόρεια.

-

Ο δεύτερος απέχει περίπου το ίδιο, αλλά στα νότια.

2. Κίνηση σε αστικό επίπεδο : Η ουσιαστική πρόταση ήταν να περιορισθεί η
πολεοδομική επέκταση έτσι ώστε να διατηρηθούν οι χώροι πράσινου
(περιοχή Άλγουτα), στοιχείο πολύ θετικό για την πόλη και από οικολογικής
πλευράς.

3.2.2. Σχετικά τις βασικές λειτουργίες :
1. Εμπόριο : προτάθηκε η συντήρηση της υπάρχουσας κατάστασης με τα
εμπορικά παραδοσιακά κέντρα στην παλαιά πόλη και η δημιουργία
καινούργιων εμπορικών αξόνων.
2. Βιομηχανία : η μεταφορά της ενοχλητικής και επιβλαβούς βιομηχανίας έξω
από την πόλη με κατεύθυνση ανατολικά της ανατολικής πύλης και η
διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης στην παλαιά πόλη.
3. Κατοικία : οι μελετητές διατήρησαν τους πολεοδομικούς άξονες επέκτασης
προς το Βορρά, τη Δύση και το Νότο. (Η περιοχή Μιντάν προτάθηκε ως
λαϊκή κατοικία σχ. 33).
4. Κυκλοφοριακό δίκτυο : στον τομέα αυτό της μελέτης δόθηκε ιδιαίτερη
σημασία και προτάθηκαν τα εξής:
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α) Η βελτίωση του οδικού δικτύου και η κατασκευή νέων δρόμων.
β) Η απομόνωση της παλαιάς πόλης και της πλατείας ‘’Αλμαρζέ’’ από το
εξωτερικό (περιφερειακό) κυκλοφοριακό δίκτυο.
γ) Η κατασκευή καινούργιου κυκλικού δρόμου γύρω από την παλαιά πόλη
και παράλληλα προς το παλαιό τείχος (σχ. 34).
δ) Ο καθορισμός τεσσάρων ακτινωτών αξόνων, οι οποίοι ξεκινούσαν από
το κέντρο της πόλης.

3.2.3. Σε επίπεδο γειτονιάς :

Οι ερευνητές ακολούθησαν τους εξής όρους :
1. Το ρυθμιστικό σχέδιο έπρεπε να ανταποκρίνεται στα βασικά σχέδια που
είχε ετοιμάσει ο Δήμος Δαμασκού.
2. Επίσης έπρεπε να σεβαστεί και παράλληλα να εκμεταλλευθεί την
υπάρχουσα κατάσταση, να διατηρήσει τα παραδοσιακά κτίρια και να
χρησιμοποιήσει το ήδη υπάρχον οδικό δίκτυο.

Στο ρυθμιστικό σχέδιο της παλαιάς πόλης (INTRA MUROS):
Ακολουθήθηκαν οι εξής αρχές :
1. Τα παραδοσιακά εμπορικά κέντρα που βρίσκονται στις γειτονιές της
παλαιάς πόλης και εξυπηρετούν διάφορες κοινωνικές λειτουργίες και
ανάγκες, παίζουν πρωταρχικό ρόλο και πρέπει να διατηρούνται.
2. Οι γειτονιές αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται από τους 4 βασικούς άξονες
εκ των οποίων ο πιο σημαντικός ήταν ο κεντρικός δρόμος της παλαιάς
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πόλης, Μαντχάτ Πασά, που θα έπρεπε να διαπλατυνθεί. Η διαπλάτυνση
αυτή θα απαιτούσε φυσικά την κατεδάφιση πολλών σπιτιών.
3. Η πολεοδομική ζώνη γύρω από το κάστρο και το τζαμί έπρεπε να
εκκενωθεί και γύρω από το τελευταίο θα δημιουργείται ένας δρόμος που
θα το συνέδεε με την κυκλοφορία της πόλης.
4. Η πληθυσμιακή κατάσταση μέσα στην παλαιά πόλη έπρεπε να παραμένει
σταθερή.

3.3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ –
ΠΑΛΑΙΑΣ – ΠΟΛΗΣ

Στην δεκαετία του ’60 ο ECHOSHAR και ο BENSHOLA υπέβαλαν την
έκθεση του καινούργιου σχεδίου πόλης (σχ. 9), το οποίο παρέχει τις εξής
πληροφορίες :
α) Ενώ ο πληθυσμός το 1936 ανερχόταν σε 300.000 άτομα, το 1961
έφθασε τα 550.000 άτομα, ενώ η πρόβλεψη του σχεδίου για το 1984 ήταν
1.500.000 άτομα.
β) Αντίστοιχα το σχέδιο προέβλεπε για το 1984 ότι η έκταση της πόλης
θα έφθανε τα 7.620 εκτάρια (δηλ. 200 άτομα / εκτάριο) έναντι 2000 εκταρίων
που ήταν το 1963 (290 άτομα / εκτάριο).
Βάσει αυτών των στοιχείων θα έπρεπε να οικοδομηθούν άλλα 5.620
εκτάρια περίπου (δηλ. δυόμισι φορές την έκταση που είχε η πόλη κατά το
1964) για να στεγαστούν περίπου 840.000 άτομα.
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Τα πλεονεκτήματα του ρυθμιστικού σχεδίου ECHOSHAR – DANGER
ήταν τα εξής :
1) Η διαμόρφωση της χαράδρας Μπαράντα και η διατήρηση των χώρων
πρασίνου.
2) Η προσπάθεια για τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος τόσο μέσα
στην πόλη όσο και στην είσοδο και την έξοδο απ’ αυτή.
Το ρυθμιστικό σχέδιο, αν και αποτελούσε την πρώτη σοβαρή μελέτη
για την περιοχή, παρουσίαζε και σοβαρά μειονεκτήματα.
1) Οι μελετητές παρέβλεψαν πολύ σημαντικές περιοχές μέσα στην παλαιά
πόλη που είχαν την ίδια ιστορική και αρχαιολογική αξία με την INTRA –
MUROS πόλη.
2) Δεν διατήρησαν τον ιστορικό πολεοδομικό ιστό ακόμη και στις ζώνες που
θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές και απέτρεψαν την κατεδάφιση πολλών
σπιτιών γύρω από το Τζαμί και το Κάστρο.
3) Ο νέος κυκλοφοριακός ιστός που προτάθηκε επέτρεψε την εκτεταμένη
συρροή αυτοκινήτων στην παλαιά πόλη, πράγμα το οποίο πρέπει να
αποφεύγεται στα ιστορικά κέντρα των μεγάλων πόλεων.
4) Πρότειναν να κατασκευαστούν πλατείες και πάρκινγκ μέσα στην παλαιά
πόλη για την εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών, έργα που ούτε
χρειάζονταν ούτε ταίριαζαν με τον χαρακτήρα της παλαιάς πόλης, ενώ θα
έπρεπε να δοθεί περισσότερη σημασία στην κυκλοφορία των πεζών.
5) Διατήρησαν την λειτουργία των Χανιών ως αποθήκες και για την
εξυπηρέτησή τους επέτρεψαν την είσοδο φορτηγών στην παλαιά πόλη,
που έρχονταν σε αντίθεση με

τις λειτουργίες των άλλων κτιρίων και

παρεμπόδιζαν την κίνηση των πεζών στις παραδοσιακές αγορές.
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6) Πρότειναν την κατασκευή λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας γύρω από την
παλαιά πόλη και παράλληλα προς το τείχος, η οποία την απομονώνει από
τις υπόλοιπες παραδοσιακές περιοχές, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να την
ενσωματώνει με το γύρω περιβάλλον.
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Σχέδιο 31
Η Δαμασκός και η περιοχή της

63

Σχέδιο 32
Τα διοικητικά όρια της Δαμασκού
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Σχέδιο 33
Γενικό ανάγλυφο της περιοχής της Δαμασκού
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Σχέδιο 34
Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης
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Σχέδιο 35
Η ρύθμιση των τομέων της πόλης
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Σχέδιο 36
Η κατανομή της κυκλοφορίας της πόλης
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Σχέδιο 37
Οι αρχές διαρύθμισης της ευρύτερης περιοχής της Δαμασκού
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Σχέδιο 38
Το κυκλοφοριακό δίκτυο της Δαμασκού
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Σχέδιο 39
Η κατανομή της πόλης σε ζώνες
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. Η γειτονιά (Χάρα) στην παλαιά πόλη της Δαμασκού
(η σχέση μεταξύ του χώρου και της κοινωνικής διάρθρωσης)

2.1.

Γενική πολεοδομική κατανομή και ρύθμιση της γειτονιάς

2.2.

Η κοινωνική μορφή της γειτονιάς

2.3.

Η δημογραφική κατάταξη της Δαμασκού

2.4.

Το Δαμασκινό σπίτι σαν συνέχεια για την μορφή της
γειτονιάς

2.5.

Γενικά αποτελέσματα
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Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ (ΧΑΡΑ) ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

2.1. Γενική πολεοδομική κατανομή και ρύθμιση της γειτονιάς.

Οποιαδήποτε έρευνα σε μια Ισλαμική πόλη σαν την Δαμασκό πρέπει
να περιέχει μεθοδολογική ανάλυση της πολιτιστικής οικονομικής και πολιτικής
Ιστορίας της και να μην αντιμετωπίζεται μόνο σαν μια κοινή Ισλαμική πόλη.
Σαν πόλη η Δαμασκός περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πολιτισμού και
εξελίσσεται συνεχώς.
Η γειτονιά (χάρα) σαν πολεοδομικό στοιχείο της Δαμασκού θεωρείται
σε μεγάλη κλίμακα μια φάση ανάμεσα της μεγάλης πόλης και του σπιτιού που
είναι το πιο μικρό στοιχείο του πολεοδομικού ιστού. Η Δαμασκός σχηματίζεται
από γειτονιές (Χάρα) και η γειτονιά (Χάρα) από μαζεμένα σπίτια. Βάσει αυτής
της αντιμετώπισης, φαίνεται ότι η γειτονιά (Χάρα) είναι το κύτταρο της πόλης
και κάθε σπίτι είναι ένα κύτταρο της γειτονιάς αυτής. Έχοντας υπόψη μας την
άμεση σχέση ανάμεσα της αρχιτεκτονικής και κοινωνικής μορφής της
γειτονιάς στην παλαιά πόλη της Δαμασκού, (που ο Rossi την ονομάζει η
λειτουργική μορφή της πόλης), μπορούμε να πούμε ότι η οποιαδήποτε
σχετική έρευνα πρέπει να περιέχει την πολεοδομική, αρχιτεκτονική και
κοινωνική ανάλυση, επειδή η πολιτική, θρησκευτική και κοινωνική μορφή
επηρεάζει την αρχιτεκτονική μορφή της γειτονιάς και επηρεάζεται απ’ αυτή.
-

Η Αρχιτεκτονική μορφή της γειτονιάς (Χάρα): αυτή η μορφή είναι το

σύστημα που συνδέει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της γειτονιάς που
χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους λειτουργικά και οπτικά και που περιέχει

73

μια κοινή βάση για τους κατοίκους που ονομάζεται «αρχική εικόνα» και άλλα
στοιχεία που αλλάζουν ανάλογα με το φύλο, την εμπειρία, την μόρφωση,
κ.λ.π. του καθενός.
Η γειτονιά αναλυτικά σχηματίζεται από κάποια μαζεμένα σπίτια με
εσωτερικές αυλές που καλύπτουν το μεγάλο εμβαδόν συνήθως της γειτονιάς.
Αυτά τα κολλημένα σπίτια με τις κλειστές σχετικά όψεις τους αποτελούν τον
εσωτερικό τοίχο της γειτονιάς που ορίζει τα σπίτια και ορίζεται από αυτά, ενώ
για τους κατοίκους αποτελεί μια πολεοδομική μονάδα που μπορούν να
μπαίνουν και να βγαίνουν απ’ αυτή.
-

Τα σύνορα : η γειτονιά της Δαμασκού δεν περιέχει πολύ φανερά

αρχιτεκτονικά σύνορα. Παρόλο που αυτά τα σπίτια αποτελούν μια κλειστή
μορφή προς τα έξω, ακόμα η είσοδος της γειτονιάς δεν είναι μια σχισμή μέσα
σ’ αυτόν τον τοίχο, σ’ αυτήν την κλειστή μορφή που επιτρέπει την
προσπέλαση της γειτονιάς Χάρα. Όλα αυτά αφορούν τα εξωτερικά σύνορα
της γειτονιάς με την υπόλοιπη πόλη, ενώ δεν φαίνονται καθόλου τα εσωτερικά
σύνορα ανάμεσα σε δυο γειτονιές, που συνήθως είναι η αόρατη γραμμή
μεταξύ δυο κολλητών σπιτιών ή δυο αυλών που ανήκουν σε δυο
συνορευόμενες γειτονιές.
-

Δρόμοι : είναι το μέρος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι κάθε μέρα σε

κάθε χρονικό διάστημα. Στη γειτονιά μπορούμε να αναλύσουμε το
κυκλοφοριακό ιστό σε τρεις φάσεις ανάλογα με τη μορφολογική και
λειτουργική σημασία:
(α) Αλντάρπ : αποτελεί το βασικότερο κυκλοφοριακό σημείο της γειτονιάς
που συνδέεται στις δυο άκρες του με τους δρόμους της πόλης.
(β) Αλζουκάκ :
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(γ)

Αλσίκκα : ξεκινά από το Αλζουκάκ και σταματά στις πόρτες των

σπιτιών και συνήθως είναι πάρα πολύ στενό, τόσο που δεν επιτρέπει να
περνούν περισσότερα από δυο άτομα (σχέδιο 40).
Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα διανομής των δρόμων στην πόλη δεν
ήταν τυχαίο αλλά στηριζόταν σ’ ένα λειτουργικό σύστημα ανάλογα με την
πυκνότητα και τη συχνότητα της κυκλοφορίας.
Αυτοί οι δρόμοι είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που σχηματίζουν τη
γειτονιά και ιδιαίτερα το Αλντάρπ αποτελεί το βασικό στοιχείο στην κοινωνική
ζωή των κατοίκων της γειτονιάς εξαιτίας της κοινωνικής και πολεοδομικής της
σύνδεσης με την πόλη, απ’ όπου αρχίζουν τα Αλζουκάκ και σ’ αυτό
τοποθετούνται όλες οι κοινωνικές λειτουργίες και όλα τα σημαντικά κτίριά της.
(σχέδιο 41, μορφή του Αλζουκάκ).
-

Αλούκαντ: είναι τα σημεία της κεντρικής κυκλοφορίας που

αποτελούνται από δυο ή παραπάνω δρόμους ή από τη συγκέντρωση
κάποιων λειτουργιών σ’ ένα σημείο της γειτονιάς. Συνήθως τα Αλούκαντ είναι
εξωτερικά ή εσωτερικά (σχέδιο 42).
Τα εξωτερικά σημεία σχηματίζονται συνήθως από τη διασταύρωση του
Αλντάρπ με τον κεντρικό δρόμο που συνορεύει η γειτονιά και που φαίνεται
σαν η είσοδος της γειτονιάς. Σ’ αυτήν μπορούμε να συναντήσουμε κάποιες
τοπικές λειτουργίες που εξυπηρετούν τους κατοίκους της γειτονιάς καθώς και
τους περαστικούς πεζούς. Κάποιες φορές μπορεί να βρίσκεται εκεί Τζαμί ή
Ροή που συνήθως δεν έχουν τα εξωτερικά σημεία μεγάλη αρχιτεκτονική
σημασία. Τα εσωτερικά όμως σημεία ήταν το κέντρο της κοινωνικής
λειτουργίας της γειτονιάς (Χάρα) που συνήθως παίρνουν κάποια μορφή όταν
ανοίγει ο δρόμος και γίνεται πιο φαρδύς. Εκεί όπου συναντιούνται όλοι οι
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στενοί δρόμοι (Σίκκα) που οδηγούν στα διάφορα σημεία της γειτονιάς,
βρίσκεται η πλατεία που είναι το κέντρο της λειτουργικής και εμπορικής
δραστηριότητας με τα διάφορα μικρά μαγαζιά αποτελώντας τη μικρή τοπική
αγορά. Μερικές φορές μπορεί να δημιουργηθεί κάποια πλατεία μπροστά σ’
ένα κτίριο της γειτονιάς (τζαμί, καφενείο κ.λ.π.) (σχέδιο 43-44).
-

Τα μνημεία είναι τα κτίρια της γειτονιάς που ξεχωρίζουν αρχιτεκτονικά

και λειτουργικά (τζαμί, χαμάμ, σχολείο κ.λ.π.) Αυτά τα σημαντικά μεγάλα
κτίρια με τις στολισμένες μελετημένες όψεις δίνουν κάποια σημαντική αλλαγή
στην αρχιτεκτονική ……μορφή της γειτονιάς, που σχηματίζεται από τους
κλειστούς εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών.
Όσο είναι σημαντική η Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική ανάλυση της
γειτονιάς τόσο σημαντική είναι και η κοινωνική της ανάλυση.

2.2.

Η Κοινωνική μορφή της γειτονιάς:

Λόγω της συνεχούς αλλαγής των κατοίκων στην παλιά πόλη της
Δαμασκού μας είναι αδύνατο να μελετήσουμε σε ευρύτερη κλίμακα τα
αποτελέσματα αυτής της αλλαγής, αλλά βάση των παλιών ερευνών φαίνεται
ότι η μορφή της γειτονιάς και η εξέλιξή της επηρεάστηκε από πολύπλοκους
παράγοντες, γι’ αυτό δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους
παράγοντες για να εξηγήσουμε την κοινωνική μορφή της πόλης. Επίσης
βλέπουμε ότι κάποιοι παράγοντες που έπαιξαν σοβαρό ρόλο σε κάποια
γειτονιά, μηδενίζεται ο ρόλος τους σε κάποια άλλη.
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Σε τελική μορφή μπορούμε να πούμε ότι η παλιά πόλη προσπάθησε να
ακολουθήσει τις ανάγκες των κατοίκων της και την περιφερειακή πολεοδομική
περιοχή της πόλης.

2.3.

Η Δημογραφική κατάταξη της Δαμασκού:

Οι κάτοικοι της Δαμασκού (παλιά πόλη) μοιράζονταν ανάλογα με
κάποιες βασικές διανομές, όπως:
-

ανάλογα με τη θρησκεία μοιράζονταν σε τρία διαφορετικά τμήματα
(μουσουλμάνοι, χριστιανοί, εβραίοι)

-

ανάλογα με την εθνικότητα ή με τις εθνικές ρίζες των διαφόρων κατοίκων

-

ανάλογα με τον πολιτισμό, το κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο

-

ανάλογα με την τάξη των κατοίκων και την επαγγελματική τους θέση
Γενικά η γειτονιά αποτελούσε μια κοινωνική ενότητα ενωμένη και η

οποία εξελίχθηκε σύμφωνα με κάποιους εσωτερικούς ή εξωτερικούς τρόπους
(γάμος, γιορτές, θρησκεία, εθνικότητα). Αυτή η κοινωνική μορφή που πήρε η
γειτονιά ήταν η βάση εξέλιξης διαφόρων κοινωνικών χαρακτηριστικών
στοιχείων στο χώρο της.
Τα στοιχεία αυτά ήταν:

1. Η γειτονιά σαν θρησκευτική ενότητα.
Έπαιζε η θρησκεία κάποιο σοβαρό ρόλο στη γειτονιά της Δαμασκού,
πράγμα που παρατηρείται σοβαρό στις γειτονιές των μειονοτήτων. Στις
γειτονιές των μουσουλμάνων εκφραζόταν αυτό από τη συγκέντρωση των
ανδρών στο Τζαμί και τη συζήτηση που γίνονταν ανάμεσά τους πριν και μετά
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την προσευχή σε θέματα που αφορούσαν τη γειτονιά και τα προσωπικά τους.
Τέλος ας μη ξεχνάμε το ρόλο που έπαιζε ο Ιμάμ (ο παπάς των
μουσουλμάνων) στην υποστήριξη της ενότητας των κατοίκων.

2. Η γειτονιά σαν ενότητα ασφαλείας.
Σ’ αυτόν τον τομέα υπήρχε μια ομάδα που προστάτευε τη γειτονιά με
βάση κάποιες κοινωνικές αρχές, πράγμα που μερικές φορές είχε τραγικές
εξελίξεις ανάμεσα στις ομάδες αυτές.

3. Η γειτονιά σαν κοινωνική ενότητα.
Εδώ

βλέπουμε

ότι

κάποιες

μεγάλες

οικογένειες

αποτελούσαν

ολόκληρες γειτονιές μέσα στην παλιά πόλη, ενώ σε κάποιες άλλες έπαιζε
μεγάλο ρόλο η καθημερινή ζωή και ο τρόπος ζωής τονίζοντας αυτήν την
ενότητα.

4. Η γειτονιά σαν οικονομική κοινότητα.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρχε η κεντρική αγορά στην παλιά
πόλη ενώ υπήρχε η μικρή τοπική αγορά της γειτονιάς που εξασφάλιζε τα
καθημερινά αγαθά των τοπικών κατοίκων.

5. Η γειτονιά σαν πολιτική και διοικητική ενότητα.
Η κοινότητα της γειτονιάς έπαιζε βασικό ρόλο σύνδεσης ανάμεσα
στις…..των

κατοίκων

και

αντιμετώπιζε

προβλήματα της γειτονιάς.
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τα

εσωτερικά

και

εξωτερικά

Σίγουρα αυτά τα πέντε στοιχεία δεν υπήρχαν σε κάθε γειτονιά γιατί
ορισμένες απ’ αυτές δεν είχαν ολοκληρωμένες κοινωνικές μορφές ή είχαν
κάποιες πολεοδομικές και διοικητικές αλλαγές.
Το πιο βασικό ήταν ότι η γειτονιά αποτελούσε το χώρο της καθημερινής
ζωής και τη φάση μεταξύ του σπιτιού σαν αρχιτεκτονική ιδιωτική μορφή και
της πόλης σαν γενική πολεοδομική μορφή, πράγμα που παρατηρείται στην
παλιά πόλη της Δαμασκού και στις Ισλαμικές πόλεις γενικά.

2.4. Το Δαμασκινό σπίτι σαν συνέχεια για τη μορφή της γειτονιάς:
α. Η μορφή των σπιτιών της Δαμασκού:
1. Αποτελεί το σπίτι με την κεντρική αυλή, το πιο διάσημο και γνωστό
στη Δαμασκό, που είχε σαν σχέδιο πολύ απλή διαρρύθμιση όπως ένα
άνοιγμα προς το βορρά με το σαλόνι στις δύο άκρες και τα υπόλοιπα δωμάτια
μοιράζονταν γύρω στην αυλή. Ίσως υπήρχε και δεύτερος όροφος ή και
κάποιες φορές και τρίτος όροφος. Σ’ αυτό το δείγμα η αυλή έπαιζε ένα
σημαντικό ρόλο σαν το κέντρο της οικογενειακής καθημερινής ζωής και σαν
αρχιτεκτονικό κεντρικό σημείο (σχέδιο 45)
2. Σαν δεύτερη μορφή έχουμε την κατοικία της μεσαίας τάξης που για
επαγγελματικούς λόγους αναγκάστηκε να μένει κοντά στο κέντρο με τα ακριβά
οικόπεδα. Αυτή η τάξη αποτελείται από τους επισκέπτες όπου έμεναν στο
Χάνι (σαν μικρό ξενοδοχείο με δωμάτια γύρω στην αυλή) και τους μόνιμους
κατοίκους, οι οποίοι έμεναν σε μικρά σπίτια χωρίς αυλές με την ίδια
διαρρύθμιση, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, με τη μόνη
διαφορά ότι ο δεύτερος όροφος έβλεπε στο δρόμο.
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3. Στη τρίτη μορφή, που συνήθως συναντάμε αυτό το είδος στις
περιφερειακές ζώνες γύρω από την παλιά πόλη, έχουμε το σπίτι των φτωχών
αγροτών, οι οποίοι έρχονταν από την επαρχία και έφερναν μαζί τους τον
αγροτικό τρόπο ζωής που αντανακλόταν στα σπίτια τους σε μια κοινή αυλή
που λεγόταν «Χίος». Αυτό το είδος αποτελείται από μια αυλή με πολλά σπίτια
γύρω της και κάποιες φορές κάθε σπίτι ήταν ένα δωμάτιο που το κατοικούσε
μια οικογένεια. Αυτή η αυλή ήταν ο κεντρικός κοινός χώρος για όλα αυτά τα
σπίτια και παρόλο που μοιάζει με την αυλή του πρώτου είδους δεν είναι ίδια,
επειδή δεν ήταν αυτή η αυλή κεντρική και την χρησιμοποιούσαν σαν σαλόνι,
κουζίνα, καθημερινό χώρο και διάδρομο όλων των κατοίκων των σπιτιών
αυτών. Έτσι κάθε σπίτι έπαιρνε ένα μέρος απ’ αυτή, θέμα που έκανε το είδος
αυτό να μην έχει την ιδιωτικότητα που είχαν τα άλλα δυο παραδείγματα.
Το πιο βασικό αποτέλεσμα απ’ αυτήν την ανάλυση είναι ότι στο
Δαμασκινό σπίτι, έπαιζε μεγάλο ρόλο η οικογενειακή ιδιωτικότητα (κοινωνικός
παράγοντας που επηρέαζε την αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφή της
παλιάς πόλης).
Όσον αφορά τη σχέση (νταρ) σπιτιού – γειτονιάς ή πόλης μπορούμε να
παρατηρήσουμε τα επίπεδα κίνησης του ατόμου (και ειδικά του άνδρα)
αρχίζοντας από το δωμάτιό του μέχρι την καρδιά της πόλης (η κεντρική
αγορά) ή στην εξωτερική περιφέρεια.
Με λίγα λόγια το σπίτι είναι ο ιδιωτικός χώρος της πιο μικρής
κοινωνικής ενότητας (ή οικογένειας) και η πόλη με την αγορά, τα τζαμιά, τα
κεντρικά κτίρια και τους δρόμους της είναι το πεδίο της κοινής ζωής
υπολογίζοντας πάντα το ρόλο που παίζει η γειτονιά σαν μεσολαβητικός
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ιδιωτικός χώρος πηγαίνοντας προς το σπίτι ή σαν μεσολαβητικός κοινός
χώρος περνώντας προς την πόλη.
Η ίδια αυτή σχέση επαναλαμβάνεται μέσα σε κάθε Δαμασκινό σπίτι της
παλιάς πόλης, βλέποντας ότι ο ξενώνας παίζει το ρόλο της γειτονιάς σαν
μεσολαβητικός χώρος με κάποια διαφορά στην προσπέλαση, ενώ ο χώρος
της καθημερινής ζωής είναι απαγορευμένος για τους ξένους.

2.5.

Τα γενικά αποτελέσματα

Από τα παραπάνω μπορούμε να καταλάβουμε τα επίπεδα
Προσπέλασης. Το πρώτο επίπεδο φαίνεται στα σύνορα της πόλης με την
επαρχία που στην προσπάθεια προσπέλασης του γενικού χώρου της πόλης ή
της κίνησης από την επαρχία σ’ αυτή, βρίσκεται εμπόδιο η διαφορετική
κοινωνική και πολιτιστική μορφή των ανθρώπων. Το δεύτερο εμπόδιο είναι η
κίνηση από το γενικό χώρο με τις αγορές, δρόμους, τζαμιά προς τις εισόδους
των γειτονιών, όπου παίζει μεγάλο ρόλο σ’ αυτή την προσπέλαση η κοινωνική
μορφή και το επίπεδο της ιδιαιτερότητας της γειτονιάς. Το τρίτο εμπόδιο είναι
εκείνο που βρίσκεται ανάμεσα στο (νταρπ) σοκάκι και στην πόρτα του σπιτιού
(Αλντάρ). Τέλος το τέταρτο εμπόδιο είναι εκείνη η κοινωνική και παραδοσιακή
μορφή που απαγορεύει την επαφή ανάμεσα στο ξενώνα και στο χώρο της
καθημερινής ζωής.
Αυτή η κοινωνική ιδιαιτερότητα αντανακλάται στους αρχιτεκτονικούς και
πολεοδομικούς χώρους της Δαμασκού και κατά συνέπεια της δίνει αυτό το
χαρακτηριστικό πολεοδομικό ιστό.
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Οι διάφορες έρευνες που έγιναν για το θέμα της γειτονιάς της
Δαμασκού είχαν τους εξής βασικούς στόχους:
-

Η Δαμασκός σαν παράδειγμα της (Συριακής πόλης) SAUVAGE.

-

Η Δαμασκός σαν παράδειγμα της αραβικής πόλης.

-

Η Δαμασκός σαν παράδειγμα και βάση του ξεχωριστού είδους της
Ισλαμικής πόλης.
Έτσι οποιαδήποτε υποδειγματική μελέτη ή πρόταση για τη Δαμασκό

πρέπει να έχει σαν μεθοδολογία τους παραπάνω όρους σαν βάση ανάλυσης,
οδηγό αντιμετώπισης και στόχο εφαρμογής, τονίζοντας την κοινωνική μορφή
και ανθρώπινη κλίμακα της πόλης.
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Σχέδιο 40
Γειτονιά Αλνακασάτ

Έξω. Σύνορα
Έσω. Σύνορα
Κοινοί δρόμοι
Ντάρμπ
Αλγουκάκ
Αλσίκκα
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Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΛΖΟΥΚΑΚ (το σοκάκι)
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Σχήμα 42
Τα σημαντικά κτίρια και τα σημεία κεντρικής κυκλοφορίας «Αλούκαντ»

Εξωτερικοί κόμβοι

Εσωτερικοί κόμβοι

Σημαντικά κτίρια

85

Σχήμα 43
Η μικρή τοπική αγορά της γειτονιάς
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Σχήμα 44
Η πλατεία του Καφενείου
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Σχήμα 45
Η αυλή στο Δαμακινό σπίτι παίζει ένα βασικό και σοβαρό ρόλο
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

6. Αξιολόγηση των προβλημάτων της παλαιάς πόλης
6.1.

Γενική περιγραφή

6.2.

Σημερινή κατάσταση της παλαιάς πόλης
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

6.1.

Γενική περιγραφή

Το εμβαδόν της παλαιάς πόλης φτάνει περίπου τα 115 εκτάρια, ενώ η
πυκνότητα του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές ξεπερνάει τα 700 άτομα
ανά εκτάριο.
Σύμφωνα με την απογραφή του 1970 μέσα στα τείχη κατοικούν γύρω
στα 55.000 άτομα και η παλαιά πόλη αποτελεί διοικητικό, πολιτιστικό και
οικονομικό κέντρο όχι μόνο της Δαμασκού αλλά και ολόκληρης της Συρίας. Η
πλούσια παράδοση και οι αρχαιολογικοί θησαυροί της πόλης βοηθάνε
σημαντικά και στην οικονομική της ανάπτυξη μέσω του εμπορίου, του
τουρισμού και της τέχνης.
Ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία έχει το Τζαμί των Αμεβιδών με
όλες τις μορφές που έχει πάρει στο πέρασμα των χρόνων και ο κεντρικός
ευθύς δρόμος που θεωρείται και ως ο πρώτος πυρήνας της πόλης.
Κάτω από τον πολεοδομικό ιστό της ήδη παλιάς πόλης υπάρχουν
άλλες πόλεις, οι οποίες κατεδαφίστηκαν με την πάροδο του χρόνου, πόλεις
που καταγράφουν την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας. Η μεγάλη όμως
αξία της υπάρχουσας πόλης έγκειται στον χαρακτηριστικό, αρμονικό και
αυθόρμητο πολεοδομικό της ιστό και στον ανθρωπιστικό της σχεδιασμό.
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6..2. Σημερινή κατάσταση της παλαιάς πόλης της Δαμασκού. Αίτια.

Τα βασικά προβλήματα της παλαιάς πόλης, όπως παρουσιάζονται
βάσει κάποιων μεμονωμένων και αποσπασματικών μελετών είναι τα εξής:
Α. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτήν ξεπερνούν τις
δυνατότητές της.
1. Εμπόριο : Η παλαιά πόλη είναι ένα απ’ τα σημαντικά εμπορικά
κέντρα της Δαμασκού. Η ιδιότητα αυτή βέβαια είναι πολύ σημαντική για την
οικονομική της επιβίωση και τον εκσυγχρονισμό της. Ωστόσο για να
μπορέσουν οι κάτοικοί της να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες,
αναγκάζονται συχνά είτε να μετακομίσουν είτε να διαμορφώσουν διαφορετικό
τρόπο χρήσης της γης τους. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι τάσεις αυτές στη ζώνη
που εφάπτεται με το εμπορικό κέντρο όπου συνεχώς ανοίγουν νέα μαγαζιά ή
αποθήκες. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει σημαντική φθορά στις κατοικίες
και πολλές πυρκαγιές.
Οι συνέπειες της υπερβολικής επιβάρυνσης της παλαιάς πόλης είναι
πολλές:
α. Η μόλυνση των ποταμών λόγω της αποχέτευσης και των λημμάτων
της βιομηχανίας.
β. Η διέλευση πολύ περισσότερων αυτοκινήτων και φορτηγών απ’ όσο
είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί η πόλη, τα οποία την επιβαρύνουν
πολλαπλά, και η χρήση των πεζοδρομίων και των στενών δρόμων ως
πάρκινγκ.
γ. Η ύπαρξη πολλών αποθηκών στον παλιό πολεοδομικό ιστό της
πόλης, που εξυπηρετούν ποικίλες λειτουργίες μέσα κι έξω απ’ αυτήν.
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δ.

Τα τείχη της πόλης έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για την

ανοικοδόμηση πολλών ιδιόκτητων σπιτιών.
ε. Κάποιες από τις πύλες των τειχών έχουν κλείσει και μετατραπεί σε
μαγαζιά ή αποθήκες.
2. Βιομηχανία και βιοτεχνία : Πολλά οικήματα μέσα στην παλαιά πόλη
έχουν μετατραπεί σε εργοστάσια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, πράγμα που
προκαλεί οπωσδήποτε την αλλαγή της μορφής αλλά συχνά και την
καταστροφή τους. Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
αρχιτεκτονική της πόλης και κάποια αστάθεια στις δραστηριότητες που
αναπτύσσονται σ’ αυτήν. Η επέκταση της βιοτεχνικής λειτουργίας και των
αποθηκών οδήγησε στην απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη εξαιτίας
τόσο του θορύβου, του καπνού και του κινδύνου πυρκαγιάς όσο και της
αδυναμίας των κατοίκων να αντισταθούν στα οικονομικά ανταλλάγματα που
τους παρέχονταν.
3. Κατοικία: Βάσει ιστορικών και κοινωνικών αναλύσεων γίνονται
φανερά τα αίτια της φθοράς του πολεοδομικού αρχιτεκτονικού ιστού της
πόλης:
α. Η γενική φθορά του ιστορικού κέντρου έχει άμεση σχέση με τις
αλλαγές στις κοινωνικές τάξεις που οδήγησαν στην επέκταση της πόλης.
Μέχρι τον 18ο αιώνα ο μόνος πολεοδομικός ιστός βρισκόταν εντός των
τειχών, ενώ στις περιφερειακές περιοχές κατοικούσαν οι αγρότες.
Αργότερα έξω απ’ την πόλη, σε νέα πολεοδομικά συγκροτήματα
μεταφέρθηκαν και κατοίκησαν οι πλούσιοι πολίτες (ανταλλαγή πληθυσμού
μεταξύ πόλης και περιφέρειας). Η επέκταση της πόλης έξω απ’ τα τείχη έγινε
προς το Βορρά και το Νότο λόγω των αλλαγών στο κοινωνικό, πολιτιστικό,
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πολεοδομικό, ακόμα και πολιτικό καθεστώς της πόλης, ενώ από την άλλη
πλευρά οφειλόταν στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη, που
ανάγκασαν τους κατοίκους του ιστορικού κέντρου να το εγκαταλείψουν.
Η πληθυσμιακή αύξηση και η παράλληλη εγκατάλειψη του κέντρου απ’
τους πολλούς κατοίκους, προσέλκυε τους αγρότες και τους κατοίκους της
επαρχίας στο ιστορικό κέντρο (εσωτερική μετανάστευση, αστυφιλία). Οι νέες
κοινωνικές τάξεις έφεραν μαζί τους τις δικές τους νοοτροπίες και συνήθειες, οι
οποίες δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστούν με το «δαμασκινό σπίτι». Ούτε η
αρχιτεκτονική του, ούτε και ο κοινωνικός του ρόλος ταίριαζε με τις νέες
ανάγκες, ενώ οι καινούριοι του ιδιοκτήτες δεν είχαν ούτε τη μορφωτική ούτε
την οικονομική δυνατότητα για να το συντηρήσουν.
Συχνά στο ίδιο σπίτι κατοικούσαν πολλές οικογένειες που το
διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους χωρίζοντάς το σε πολλά
δωμάτια. Το καθένα απ’ αυτά ή ανά δύο αποτελούν τη νέα αστική κατοικία
που ο αγρότης ονειρευόταν να αποκτήσει στο κέντρο.
Με αυτόν τον τρόπο το δαμασκινό σπίτι παύει να αποτελεί και
κοινωνικό κύτταρο, εκπροσωπώντας μία οικογένεια κάθε φορά. Παράλληλα,
επειδή εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλές στεγαστικές λειτουργίες, οι ευθύνες της
συντήρησής του και κατ’ επέκταση της διατήρησης της πόλης μπερδεύονται.
Βάσει της κοινωνικής έρευνας στην πόλη έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι
από τους παλιούς κατοίκους εξακολουθούν να μένουν εκεί, ενώ σε
εγκαταλελειμμένα σπίτια κατοικούν περίπου 30 οικογένειες χωρίς κανένα δικό
τους περιουσιακό στοιχείο.
Επίσης βάσει στατικών μελετών διαπιστώνεται ότι η συνολική φθορά
του ιστορικού ιστού της πόλης οφείλεται και στα οικοδομικά υλικά. Ως
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γνωστόν η λάσπη και το ξύλο, που είναι τα βασικότερα απ’ αυτά, δεν έχουν
αντοχή στο χρόνο, ενώ ειδικότερα το ξύλο απαιτεί μεγάλα έξοδα για τη
συντήρησή του.
Επιπλέον η πόλη είναι χτισμένη πάνω στα κανάλια ύδρευσης και
αποχέτευσης που κατέληγαν στον ποταμό Μπάραντα έτσι ώστε να
εξυπηρετούν τις ανάγκες του δαμασκινού σπιτιού.
Από την άλλη το πρόσθετο ηλεκτρικό δίκτυο και οι κεραίες των
τηλεοράσεων αλλάζουν την εικόνα της παλιάς πόλης.
Β. Εκτός από τις κοινωνικές αλλαγές, σημαντικό ρόλο στη φθορά του
ιστορικού κέντρου έπαιξαν και τα οικοδομικά κίνητρα που δόθηκαν στους
κατοίκους και που οδήγησαν στο μετασχηματισμό της λειτουργίας ολόκληρων
περιοχών και την κατάχρηση κάποιων χώρων μέσα στην πόλη. Ακόμα και
από την εφαρμογή κάποιων διατάξεων του ρυθμιστικού σχεδίου της
Δαμασκού, η πόλη διατρέχει σοβαρούς κινδύνους. Για παράδειγμα:
-

Η πρόταση να γκρεμιστούν μέρη του τείχους με σκοπό την εύκολη
προσπέλαση και τη σύνδεση του ιστορικού κέντρου με την υπόλοιπη
Δαμασκό, πράγμα που θα επέφερε καταστροφή, στη μορφή και τη
λειτουργία της πόλης.

-

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης (πάρκινγκ) για την εξυπηρέτηση του
εμπορίου και του τουρισμού και τη διευκόλυνση των αρχαιολογικών
ανασκαφών στο μέλλον.

-

Το κυκλοφοριακό δίκτυο που θα καλύπτει ίσως τις νέες ανάγκες, αλλά δεν
ταιριάζει ούτε με τη μορφή ούτε με τις δραστηριότητες της παλιάς πόλης.
Οι κυκλικοί δρόμοι και οι δύο ακτινωτοί άξονες κυκλοφορίας που ξεκινούν
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από το κέντρο της πόλης, σίγουρα δεν συνδυάζονται με την ιστορική
μορφή της.
Σε γενικές γραμμές, η σημερινή εικόνα της παλιάς πόλης της Δαμασκού
παρουσιάζεται με τα εξής στοιχεία:
Α. Χαμηλό βιοτικό επίπεδο και άσχημες συνθήκες διαβίωσης μέσα στο
πυκνοκατοικημένο και παραφορτωμένο κέντρο.
Β. Υπερβολική εκμετάλλευση και φθορά του δαμασκινού σπιτιού.
Γ. Ανάπτυξη καινούριων λειτουργιών, που δεν ταιριάζουν με τους
δεδομένους χώρους και άναρχη επέκταση του εμπορίου εις βάρος της
κατοικίας. Η αυξημένη δραστηριότητα αποτελεί ένα απ’ τα σημαντικότερα
προβλήματα.
Δ. Κακός σχεδιασμός του κυκλοφοριακού δικτύου συνοδευόμενος από την
είσοδο του αυτοκινήτου στην πόλη, στοιχείο εντελώς ασύμβατο με το
χαρακτήρα της.
Ε. Εσωτερική μετανάστευση προς το κέντρο της πόλης.
ΣΤ. Δημόσια έργα (αποχέτευση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π.) που
δεν εξυπηρετούν τους πολίτες και βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Ζ. Άγνοια των κατοίκων για την αξία και τη σημασία της πόλης τους.
Η. Έλλειψη καταγραφής των προβλημάτων, προγραμματισμού και
επιστημονικής μελέτης γενικά για τη Δαμασκό και για την παλαιά πόλη
ειδικότερα.
Θ.

Αδυναμία

επίλυσης

του

αρχαιολογικού

προβλήματος,

που

δημιουργείται από την ύπαρξη άλλων αρχαιότερων πόλεων κάτω από την
παλαιά πόλη της Δαμασκού.
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α: α- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ:

5- αξιολόγηση των προβλημάτων της Δαμασκού

5.1 Η άναρχη πληθυσμιακή αύξηση της πόλης
5.2 Η πολεοδομική επέκταση μέσα στην πράσινη ζώνη «ΑΛΓΟΥΤΑ»
5.3 Τα μέσα συγκοινωνίας και το κυκλοφοριακό δίκτυο
5.4 Η έλλειψη ενιαίου ρυθμιστικού σχεδίου
5.5 Το κτηματικό πρόβλημα
5.6 Η πολιτική και διοικητική οργάνωση
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

5.1. Α/ Η άναρχη πληθυσμιακή αύξηση της πόλης

Η διόγκωση, την οποία έζησε η Δαμασκός τα τελευταία χρόνια
ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη του Ρυθμιστικού Σχεδίου του 1968. Ο πληθυσμός
το 1984 ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερος από 1.200.000 άτομα που προέβλεπε
το σχέδιο.
Ο

υπερπληθυσμός

αυτός,

σε

συνδυασμό

με

την

ανυπαρξία

προγραμμάτων συντέλεσε στην αποτυχία του Ρυθμιστικού Σχεδίου και την
οικοδόμηση άναρχων πολεοδομικών συγκροτημάτων που έβλαψαν την
πολεοδομική μορφή της πόλης. Η έλλειψη ισορροπίας στις αστικές
πολεοδομικές και κοινωνικές δυνάμεις επηρεάζει τη δομή της πόλης τόσο
οικονομικά όσο και κυκλοφοριακά, λειτουργικά ακόμα και οικολογικά (Η
Δαμασκός αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λειψυδρίας τα τελευταία χρόνια).
Η αυξανόμενη οικοδόμηση μεγάλων στεγαστικών συγκροτημάτων κατά
μήκος των κεντρικών αξόνων με κατεύθυνση προς τη Δαμασκό βάσει του
Ρυθμιστικού σχεδίου συντείνει στην επιβάρυνση του κέντρου της παλαιάς
πόλης και την όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος (πεζών και
αυτοκινήτων), το οποίο χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, πριν να φτάσει σε
επίπεδα που απαιτούν δύσκολες και ιδιαίτερα δαπανηρές λύσεις.
Εξάλλου αυξάνει συνεχώς η σημασία του οικονομικού, εμπορικού
κέντρου με αποτέλεσμα την όλο και εντονότερη πίεση της παλαιάς πόλης, η
οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις (βλ. «Τα προβλήματα
της παλαιάς πόλης της Δαμασκού).
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Η μετατροπή της παλαιάς πόλης σε εμπορικό κέντρο της Δαμασκού
προκαλεί και τη μεταβολή της λειτουργίας της και την κίνηση των κατοίκων της
προς την περιφέρεια. Αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο στη διόγκωση της
πόλης.
Επομένως οι παράγοντες που οδηγούν στην υπερβολική επέκταση της
Δαμασκού είναι συνοπτικά:
α) η κίνηση των κατοίκων της επαρχίας προς το κέντρο (έμποροι,
επαγγελματίες κ.λ.π.)
β) η αλλαγή λειτουργιών στο κέντρο που ωθεί τους κατοίκους προς την
περιφέρεια και
γ) η συγκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών που προσελκύει πολύ
κόσμο και θεωρείται ως βασικός παράγοντας για την αλλαγή της ισορροπίας
των κοινωνικών δυνάμεων και την πολεοδομική μεταμόρφωση της πόλης.

5.2. Β/ Η πολεοδομική επέκταση μέσα στην πράσινη ζώνη «Αλγούτα» (= ο
κήπος της Δαμασκού)

Το ρυθμιστικό σχέδιο του 1968 πρότεινε την γραμμική επέκταση της
πόλης στις ανοικοδόμητες τότε περιοχές ή σε αυτές που είχαν μόλις αρχίσει
να χτίζονται παράλληλα προς το βουνό (ανατολικά προς Μπάργε και
νοτιοδυτικά προς Μάγγα) και με τρόπο ώστε να εφάπτεται με την πράσινη
περιοχή Αλγούτα. Έτσι εξασφάλιζε τη δροσιά που χρειαζόταν η Δαμασκός
λόγω του ξερού, ζεστού κλίματος της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Επίσης η άναρχη οικοδόμηση μεγάλων συγκροτημάτων χωρίς
υπεύθυνη και ολοκληρωμένη μελέτη που θα εξασφάλιζε κάποια ισορροπία
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ανάμεσα στα διάφορα πολεοδομικά κέντρα, δημιουργεί έντονη κυκλοφοριακή
πίεση κυρίως στο κέντρο λόγω των εμπορικών, οικονομικών και διοικητικών
κινήτρων που προσφέρει.
Τα βασικά αίτια των προβλημάτων της πράσινης ζώνης Αλγούτα είναι
τα ακόλουθα:
1-Η πόλη διαθέτει περιορισμένη ικανότητα επέκτασης στα βόρεια και
δυτικά με αποτέλεσμα η επέκταση να γίνεται πάντα προς τα ανατολικά στα
σημεία επαφής με την πράσινη ζώνη ακόμα και μέσα σ’ αυτήν.
2- Πολλοί κάτοικοι των νεοοικοδομημένων

περιοχών εργάζονται

στο«παλιό αστικό κέντρο της πόλης». Η καθημερινή τους κίνηση ανοίγει ένα
νέο κυκλοφοριακό δίκτυο που εμποδίζει την επέκταση προς δευτερεύοντα
πολεοδομικά κέντρα και ενισχύει το ένα και μοναδικό πολεοδομικό κέντρο.
3- Οι ίδιοι οι κάτοικοι του βουνού βορειοδυτικά και της περιοχής
Μπάργε ανατολικά, για να συντομεύσουν τη διαδρομή τους προς την πόλη
αναγκάζονται να ανοίγουν δρόμους μέσα από την πράσινη ζώνη και να
προκαλούν ταυτόχρονα την οικοδομή, γιατί όπως λένε «ο δρόμος προκαλεί
την οικοδομή».
4-Οι κάτοικοι των πόλεων προτιμούν να χτίζουν στις ενδιάμεσες
περιοχές μεταξύ του αστικού κέντρου και των προαστίων έτσι ώστε να
βρίσκονται κοντά στο πράσινο αλλά και σε μικρή απόσταση από την πόλη,
έτσι στη ζώνη της Αλγούτα εμφανίζονται όλο και νεώτερα πολεοδομικά κέντρα
που απειλούν τη μορφή ή ακόμα και την ύπαρξη της πόλης.
5- Η αύξηση των τιμών των κτισμάτων στο κέντρο είναι ένας λόγος που
ωθεί επίσης σε μεταφορά της κατοικίας, των εργοστασίων, των τουριστικών
κέντρων και των εμπορικών εγκαταστάσεων προς Αλγούτα.
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Αν και αρκετά χρόνια τώρα το κράτος προσπαθεί να θεσμοθετήσει μια
λεπτομερή και αυστηρή νομοθεσία με σκοπό τον περιορισμό της οικοδόμησης
διαφόρων εγκαταστάσεων, της πώλησης οικοπέδων και τη θέσπιση αρχών
και βάσεων για τη χρήση της γης και του νερού, παρόλα αυτά η καταστροφή
και η υποβάθμιση της πράσινης ζώνης της Αλγούτα συνεχίζεται. Αυτός είναι
ένας απ’ τους μεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν τη Δαμασκό.

5.3. Γ/ Τα μέσα συγκοινωνίας και το κυκλοφοριακό δίκτυο

Από την μέχρι τώρα αναφορά μας στα βασικά προβλήματα που
προέκυψαν από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του EKOSHAR για τη Δαμασκό γίνεται
φανερό ότι η Δαμασκός αποτελεί ένα σπουδαίο κυκλοφοριακό κέντρο σε
εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Η Δαμασκός βρίσκεται στη γραμμή που ενώνει τις μεγάλες συριακές
πόλεις του Βορρά με εκείνες του Νότου. Από αυτή ξεκινάνε οι κεντρικοί
δρόμοι προς τη Βαγδάτη στα ανατολικά και προς την Αλκουνάιτρα στα νότια.
Οι δρόμοι αυτοί συνδέονται με το διεθνές δίκτυο που κατευθύνεται προς τη
Μεσόγειο ακολουθώντας τη γραμμή Βαγδάτη→ Δαμασκός→ Βυρηττός και με
αυτό που ενώνει Ευρώπη με Αφρική ακολουθώντας τη Γραμμή Αέεπος→
Δαμασκός→ Αμμάν.
Μελετώντας τα γεωγραφικά δεδομένα και τς δυσκολίες που αυτά
προκαλούν, το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Δαμασκού έδωσε περισσότερη σημασία
στους κεντρικούς δρόμους του Νότου και πρότεινε την κατασκευή
περιφερειακού δρόμου γύρω απ’ το βουνό μακριά από την πόλη στα βόρεια
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παράλληλα με το δρόμο που έφτιαξε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και που
καταλήγει στην περιοχή Αλμάγγα νοτιοδυτικά της Δαμασκού.
Πράγματι

οι

περισσότεροι

δρόμοι

που

προτάθηκαν

και

πραγματοποιήθηκαν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην επίλυση του
κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη, αλλά δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η μελέτη έγινε με βάση μια πόλη που θα έφτανε τα 1.200.000
άτομα το 1984 και όχι για μια πόλη που φτάνει σήμερα τα 3.000.000. Αυτός
είναι ο λόγος που το κυκλοφοριακό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη
διογκωμένη πόλη και όλα αυτά τα αυθαίρετα πολεοδομικά συγκροτήματα που
δημιουργούν αυτή την κυκλοφοριακή πίεση. Γι’ αυτό χρειάζεται ενός νέου
κυκλοφοριακού δικτύου.

Τα βασικά προβλήματα του υπάρχοντος δικτύου είναι τα εξής:
1- το κεντρικό κυκλοφοριακό δίκτυο που ακολουθούν τα μέσα μαζικής
μεταφοράς δεν εξυπηρετεί και δημιουργεί προβλήματα.
2- Οι καινούριοι δρόμοι και άξονες που άνοιξαν τελευταία διευκόλυναν
τη ροή στον προτεινόμενο περιφερειακό δρόμο με αποτέλεσμα την
αύξηση της κυκλοφορίας προς την πόλη και μέσα στο κέντρο.
3- Η

συγκοινωνία

βασίζεται

κυρίως

στα

αυτοκίνητα

και

δεν

χρησιμοποιείται σιδηρόδρομος ή μετρό.
4- Δεν υπάρχει μετρό ή άλλη παρόμοια σύγχρονη λύση που να
λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα κάτω απ’ τη γη ώστε να
αποσυμφορούνται οι δρόμοι.
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Η μέχρι τώρα οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τον περιορισμό
της εισαγωγής αυτοκινήτων στη χώρα βοήθησε στη μείωση της κυκλοφοριακή
πίεσης που θα είχε λογικά μία πόλη τριών εκατομμυρίων.
Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την πολιτική θα ήταν καταστροφική. Το
σύστημα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, αν όχι και να ενταθεί.

5.4. Δ/ Η έλλειψη ενιαίου ρυθμιστικού σχεδίου για όλη τη Δαμασκό που να
προβλέπει:

1. ……..για τα δημόσια έργα (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο κ.λ.π.) σε όλα τα
πολεοδομικά συγκροτήματα στους κεντρικούς άξονες είτε είναι στο κέντρο
είτε στην περιφέρεια ή ακόμα και σε κάποιες δευτερεύουσες πόλεις που θα
αποτελούσαν ίσως μια μελλοντική λύση για την αποκέντρωση στη
Δαμασκό και την εξισορρόπηση των δυνάμεων στον πολεοδομικό
μηχανισμό.
2. Ένα γενικότερο σχέδιο χρήσης της γης, για όλες τις περιοχές και τις ζώνες
σε εθνικό και αστικό επίπεδο.
3. Ένα χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

5.5. Ε/ Το κτηματικό πρόβλημα

Ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που παρουσιάζει η Δαμασκός είναι
οι υψηλότατες τιμές των οικοπέδων και των ακινήτων ανάλογες πολλές φορές
με τις πιο ακριβές περιοχές σε ευρωπαϊκές χώρες.
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Συγκεκριμένα δεν υπάρχει αγρότης που δεν θα ήθελε να πουλήσει
οικόπεδα στην περιοχή της Αλγούτα ή που θα μπορούσε να αντισταθεί στις
προσφορές των κεφαλαιούχων, όσο κι αν αγαπάει την περιοχή κι όσο
πετυχημένες κι αν είναι οι καλλιέργειές του. Έτσι οι κτηματικές αλλαγές
γίνονται κάθε μέρα και εντονότερες επιβαρύνοντας σημαντικά την πράσινη
ζώνη αλλά και ολόκληρη τη Δαμασκό.
Σήμερα η προηγούμενη αντίδραση της διοίκησης που για πολλά χρόνια
δημιουργούσε προβλήματα στην οικοδόμηση της πράσινης ζώνης έχει
υποχωρήσει. Οι προηγούμενες παρανομίες χρησίμευαν ως βάση για κάποιες
καινούριες και η νομοθεσία που αποτελούσε το μόνο όπλο έχει εξασθενήσει
έτσι ώστε να χρειάζεται καινούρια που θα επιλύσει τα νέα προβλήματα που
δημιουργούνται καθημερινά.
Επίσης παρατηρείται απόσυρση κεφαλαίων από την παραγωγή και
επένδυσή τους στον κτηματικό ανταγωνισμό και το εμπόριο οικοπέδων,
πράγμα το οποίο επηρεάζει την ιδιωτική και κρατική οικονομική πολιτική. Αυτό
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ελλιπής νομοθεσία και η
λανθασμένη εφαρμογή της μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επέκταση
της παρανομίας και την επένδυση όλο και περισσότερων κεφαλαίων σε
διαφορετικούς τομείς με αποτέλεσμα τη μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων
στην πόλη.
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5.6. ΣΤ/ Η πολιτική και διοικητική οργάνωση

Για τη βελτίωση της κατάστασης στην πόλη της Δαμασκού πρέπει να
συνεργαστούν όλες οι υπηρεσίες σε όλες τις ειδικότητες και με την
υποστήριξη της κυβέρνησης.
Σήμερα λόγω της έλλειψης συνεργασίας κάθε υπηρεσία αποφασίζει και
πράττει σε άλλο επίπεδο με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και να μην
δίνεται προοπτική για μια συνολική λύση.
Κάθε υπουργείο επιβάλλει τις αποφάσεις του στο άλλο με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να αποδοθεί ευθύνη πουθενά. Καμιά υπηρεσία δεν είναι
αρμόδια,

σταθερή

πολιτική

πάνω

στο

θέμα

δεν

υπάρχει

και

οι

αποσπασματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν να φέρουν κάποια
αποτελέσματα σε ειδικό και περιορισμένο πλαίσιο, στο σύνολο αποδίδουν
μόνο αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία δυσκολεύουν την επίλυση του
γενικότερου προβλήματος της Δαμασκού.
Η επιχείρηση αυτή θα έπρεπε να οργανωθεί έτσι ώστε όλες οι
υπηρεσίες να βρίσκονται υπό την καθοδήγηση μιας οργάνωσης που θα
ελέγχει και θα οργανώνει ταυτόχρονα όλες τις αποφάσεις και την εφαρμογή
τους σε αστικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1- Ισλαμισμός και πολεοδομία
1.1.

Ο όρος της πόλης και η θεωρία ύπαρξής της

1.2.

Η εμφάνιση της Ισλαμικής πόλης

1.3.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Ισλαμικής πόλης
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ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
1.1.

Ο όρος της πόλης και η θεωρία ύπαρξης αυτής
Η ιστορία αναφέρει ότι η λέξη Μαντίνα (πόλη) προέρχεται από τη λέξη

VTIV που υπάρχει στα αραβικά και στα αραμαϊκά. Η πόλη (ντιν) κατά τους
Σύριους και τους Ακάντιους σήμαινε κανόνας, ενώ κατά τα αραμαϊκά Μαντίνα
σήμαινε Δικαιοσύνη.
Οι περισσότερες θεωρίες για την πόλη τόνιζαν την υλική και κοινωνική
ύπαρξή της. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες περιγραφές της πόλης, όπως
την είδαν οι επιστήμονες του Ισλάμ:
-

«Η πόλη είναι το έθνος»
Όταν διαμορφώνεται κοινωνική εικόνα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το

κρύο, τη ζέστη, τους κλέφτες δημιουργώντας έτσι την κτιριακή μορφή (τοιχίο,
πόρτες, παλάτια, σπίτια κ.λ.π.). σ’ αυτήν την περιγραφή φαίνεται η διαφορά
ανάμεσα στην πόλη και σε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων, τονίζοντας ότι η
πόλη γίνεται με βάση την κοινωνική μορφή και μόνο, με το τείχος της που
εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ησυχία στους κατοίκους της.
Οι ίδιες περιγραφές τόνιζαν την ξεχωριστή μορφή της Ισλαμικής πόλης με
την κτιριακή δομή, που είχε άμεση σχέση με τον τρόπο ζωής και την
κοινωνική μορφή των κατοίκων αναφέρθηκαν μάλιστα, στο ρόλο που παίζει το
κλίμα και ο τόπος στον πολιτισμό και στην πρόοδο της κοινωνίας
συγκρίνοντας την υλική και κοινωνική λειτουργία της πόλης και την πρόβλεψη
του Ισλάμ γι ‘ αυτά τα βασικά θέματα.
Επίσης στο ρόλο που παίζουν τα πολιτικά κίνητρα στη σημασία της
πόλης, στην ύπαρξη της εξουσίας, στην επέκταση, στην πυκνότητα, στην

106

εμπορική λειτουργία, στα κτίρια κοινής ωφελείας, στα τζάμια και σ’ όλους τους
παράγοντες βελτίωσης της ζωής των κατοίκων.
-

«Η μεθοδολογία της πολεοδομικής σκέψης»
Φαίνεται στα βιβλία και στα αρχεία το σκεπτικό προοδευτικό στον τομέα

της πολεοδομίας και στα πολεοδομικά έργα που συνοδεύουν την εξέλιξη των
πόλεων. Η πολεοδομική σκέψη του Ισλάμ ξεχώρισε με τη γενική αντιμετώπιση
στις γενικές και βασικές αρχές και με την σταδιακή και λεπτομερή
αντιμετώπιση στην πράξη, πράγμα που αντανακλά το σύστημα του Ισλαμικού
κράτους που αρχίζει από τον κυβερνήτη και τους βοηθούς του κατεβαίνοντας
στον ευρύτερο πληθυσμό του έθνους (λαός).
Έτσι η πολιτική της πολεοδομίας του Ισλάμ ξεκινά από τη γενική
πολεοδομική σκέψη του κράτους, συνεχίζει στη μεθοδολογία της πολικής
πολεοδομίας και έπειτα εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις και τις επιχειρήσεις
που έχουν άμεση σχέση με την πολεοδομική μορφή της πόλης.
Αρχίζοντας από τα στοιχεία που δείχνουν την πολεοδομική μορφή και τις
αλλαγές της καθώς και την καθημερινή κοινωνική ζωή που επηρέαζε τη
μορφή αυτή, μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία σύνδεσης της έρευνας
των Ισλαμικών πόλεων με τη μελέτη της μεθοδολογίας του Ισλάμ, όπου
βρίσκουμε ότι τα βιβλία της πολιτικοκοινωνιολογίας είχαν καθοριστικούς
πολεοδομικούς νόμους, όπου ανάγκαζε τον κυβερνήτη να τους ακολουθεί
όσον αφορά την πολεοδομική πολιτική. Οι νόμοι αυτοί ορίζονταν από τους
επιστήμονες του Ισλάμ όπου μελετούσαν την εξέλιξη της κοινωνίας και τον
σχεδιασμό της πόλης.
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1.2.

Η εμφάνιση της Ισλαμικής πόλης
Ο Έλληνας Παυσανίας όρισε την ουσία της πόλης λέγοντας ότι «η

πόλη

είναι εξουσία, το γυμναστήριο, το θέατρο, η αγορά και το νερό

ποτίσματος με τα όρια της και τους βουλευτές στη βουλή».
Οι σύγχρονες θεωρίες που εξηγούν την εμφάνιση της πόλης είναι
πολλές. Ο Karel Wittfogel λέει ότι η πόλη εμφανίστηκε με την ανάγκη
διανομής του νερού και με τις σχετικές επιχειρήσεις, θέμα που απαιτούσε το
χρονικό προγραμματισμό και την εμφάνιση του ημερολογίου. Όμως, η θεωρία
του Gordon Chila αναφέρεται στα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία μιας πόλης:
τον όγκο, την πυκνότητα, την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της εργασίας
και τις διάφορες τάξεις με τις υπηρεσίες της, παράλληλα με τα δευτερεύοντα
χαρακτηριστικά της πόλης όπως τα μεγάλα κτίρια, το εμπόριο και τα μεγάλα
τεχνικά έργα.
Τέλος υπάρχει και η θεωρία του Robert Carneiro και Diakonof όπου
υποθέτει ότι η συμπίεση στην πυκνότητα δημιουργεί το κράτος και η υψηλή
τεχνολογία οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής και του πολιτισμού. Από την
άλλη πλευρά η υψηλή τεχνολογία δημιουργεί τα διοικητικά κέντρα που
χρειάζονται τον πλούτο και την εξουσία, πράγμα που οδηγεί στην κατάκτηση
και στην επέκταση.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν σταθερά κίνητρα σε κάθε πολιτισμό,
που αλλάζουν από τον ένα πολιτισμό στον άλλο, και όπου η ίδια η πόλη
εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους και σε διάφορα μέρη σ’ αυτόν τον
κόσμο. Η έρευνα αυτή πάνω στο θέμα της Ισλαμικής πόλης βεβαιώνει το
αποτέλεσμα αυτό, επειδή επηρεάστηκε με την ιστορική εξέλιξη και τον
πολιτισμό του Ισλάμ.
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Η πρώτη εμφάνιση της Ισλαμικής πόλης ήταν στην «Γιάθρεπ» μετά την
μετανάστευση του προφήτη Μωάμεθ, σ’ αυτήν που της έδωσε το όνομα
«Μαντίνα» και έτσι άρχισε η κοινωνική Ισλαμική προετοιμασία για μια
πολιτιστική διαφορετική ζωή μέσα σε διαφορετική υλική σκέψη για την πόλη
(Μαντίνα), σχέδιο 46.

1.3. Ο πολεοδομικός Σχεδιασμός της Ισλαμικής πόλης

Ο σχεδιασμός μιας πόλης είναι ο καλύτερος τρόπος

που

χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει κάποιους βασικούς σκοπούς, έχοντας
υπόψη τα προβλήματα, τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Με άλλα λόγια είναι ο
τρόπος με τον οποίο ελέγχεται το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον με στόχο
την κοινή ωφέλεια, βάση του οικονομικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο σχεδιασμό
και στο σχέδιο πόλης.
Το σχέδιο πόλης είναι το σύστημα που καθορίζει τους δρόμους, τις
κεντρικές πλατείες, τα σπίτια και όλες τις λειτουργίες που της δίνει κάποια
διαφορετική μορφή απ’ άλλες πόλεις και ονομάζεται «πολεοδομική μορφή».
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη φυσική, πολεοδομική, πολιτιστική και
πληθυσμιακή πλευρά της πόλης.
Κάθε Ισλαμική πόλη ήταν διαφορετική από την άλλη. Κάποιες απ’
αυτές άρχισαν σαν στρατόπεδο και εξελίχθηκαν σε μορφή πόλης όπως
Μπάρσα, Κούφα, Φιστάτ, Καιραννάν (σχέδιο 47), άλλες χτίστηκαν σαν
πρωτεύουσες όπως Βαγδάτη, Κάιρο, Φέσι και άλλες χτίστηκαν για
θρησκευτικούς λόγους όπως Νάγαφ, Καρμπουλά (σχέδιο 48).
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Παρ’ όλους τους διαφορετικούς τρόπους και συνθήκες εμφάνισης
αυτών των πόλεων, βλέπουμε ότι το Ισλάμ μπόρεσε να χαρακτηρίσει
βασικούς άξονες εξέλιξης, θέμα που έδωσε για τις πόλεις αυτές κάποια κοινά
χαρακτηριστικά στοιχεία (σχέδια 49-50-51).
Ο Ισλαμικός τρόπος στο πολεοδομικό σχεδιασμό υπολόγιζε τις
οικονομικές,

πολεοδομικές και κοινωνικές πλευρές και έδειχνε

τους

διαφορετικούς άξονες που οδηγούν στο σχεδιασμό μιας πόλης αρχίζοντας
από το τοπίο που ορίζονταν βάση των πολεμικών και πολιτικών συνθηκών.
Το Ισλάμ όριζε 6 όρους στην επιλογή του τοπίου: το καθαρό νερό, την τροφή,
την κατάλληλη ατμόσφαιρα και καθαρό αέρα, τα λιβάδια, την ξυλεία και την
καλή εξασφάλιση των σπιτιών.
Το εμπόριο θεωρείτο από τους βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση
μιας πόλης, γι’ αυτό βλέπουμε ότι η θέση πολλών Ισλαμικών πόλεων ήταν
στους κεντρικούς δρόμους με πρόβλεψη την εμπορική συναλλαγή τόσο σε
εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (σχέδιο 52).
Η τοποθέτηση αυτή της πόλης επηρέαζε το σχέδιό της και τη θέση των
κεντρικών πυλών της (π.χ Βαγδάτη). Ακόμα και οι κεντρικές πύλες του Καίρου
βρίσκονταν στις βόρειες και νότιες πλευρές της, που ήταν οι δύο κεντρικοί
δρόμοι μπαίνοντας ή βγαίνοντας από την πόλη.
Από τους όρους αυτούς βλέπουμε ότι το Ισλάμ:
1) Τόνιζε τη σημασία της λειτουργικότητας της πόλης σ’ ένα εθνικό επίπεδο
υπολογίζοντας τη θέση της.
2) Τόνιζε τη σημασία του κλίματος και της υγείας, πράγμα που δείχνει
μεγάλη πρόοδο στη σχέση «άνθρωπος-περιβάλλον». Το κλίμα έπαιζε
μεγάλο ρόλο στην αρχιτεκτονική δομή, στους δρόμους και στις
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κατευθύνσεις της πόλης, θέμα που το βλέπουμε σε πολλές Ισλαμικές
πόλεις και ιδιαίτερα σ’ αυτές που υπάρχουν σε θερμές ζώνες, όπου τα
σπίτια είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, οι δρόμοι στενεύουν και
θεωρείται η αυλή το πιο βασικό στοιχείο στα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα.
Επίσης μοιάζουν πολύ τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχουν σχέση με τον
αερισμό, το φωτισμό σ’ όλες σχεδόν τις Ισλαμικές πόλεις.
3) Η αντιμετώπιση του εξωτερικού κινδύνου με το χτίσιμο του τοίχου δείχνει
την πολιτική σκέψη και την αντανάκλασή της στο πολεοδομικό επίπεδο.
Παράλληλα μ’ αυτούς τους όρους επιλογής του τοπίου μιας πόλης έπαιζε
και η θρησκεία ένα βασικό και σημαντικό ρόλο. Η σχέση πόλης-θρησκείας
είναι παλαιά και στενή. Οι ……θεωρούσαν την πόλη σαν αγιασμένο σύστημα,
οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι και οι Αιγύπτιοι έδωσαν στην πόλη τη θρησκευτική
μορφή. Στην Αίγυπτο ονόμαζαν τις πόλεις με τα ονόματα των Θεών και στην
Ελλάδα η Αθήνα πήρε το όνομά της από τη Θεά Αθηνά.
Δεν ξεχνάμε το ρόλο που έπαιζαν οι πόλεις στην επέκταση του
χριστιανισμού και πως η θρησκεία ενδιαφερόταν για τη μορφή των πόλεων
και άλλων βασικών στοιχείων αυτών. Ο Ισλαμισμός στην ουσία έδωσε μεγάλη
σημασία στην κοινωνία απ’ όλες τις πλευρές (πολιτιστικά, οικονομικά,
κοινωνικά), ακόμα έβαλε την κοινωνική και πολιτιστική νομοθεσία για το
Ισλαμικό έθνος.
Η Ισλαμική πόλη στην αρχή είχε κάποιους βασικούς άξονες σχεδιασμού
ώστε να εξασφαλίζει το νερό, να υπολογίζονται οι δρόμοι αναλογικά μεταξύ
τους, να κτίζεται το τζαμί στη μέση έτσι ώστε να μπορούν όλοι να μαζευτούν
και να γνωριστούν, να χτίζεται το τοιχίο γύρω της και να έχει τους επιστήμονες
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και την κατάλληλη βιομηχανία ώστε να μην χρειάζεται οι κάτοικοι να φεύγουν
σε άλλη πόλη.
Με την εξέλιξη της Ισλαμικής πόλης φάνηκαν οι πιο βασικοί άξονες που
την επηρεάζουν πιο πολύ όπως το τζαμί, το κυβερνητικό κτίριο και το σχέδιο.
Με την πάροδο του χρόνου και σαν αποτέλεσμα βλέπουμε ότι δεν έπαιζαν οι
τρεις παραπάνω άξονες το ίδιο δυνατό ρόλο σ’ όλες τις Ισλαμικές πόλεις,
αλλά

έμεινε

το

αρχιτεκτονικό

και το

πολεοδομικό

σύστημα

με

τα

συγκροτήματα και τα βασικά στοιχεία τη πόλης σχεδόν το ίδιο σ’ όλες τις
ισλαμικές πόλεις και μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζεται εύκολα μια Ισλαμική
πόλη από το πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό της σύστημα.
Η τοποθέτηση του τζαμιού στην πόλη ήταν για λειτουργικούς λόγους,
επειδή είναι μεγάλο και αρχιτεκτονικό στοιχείο και το επισκέπτονται όλοι οι
μουσουλμάνοι για την προσευχή. Έτσι για να είναι φανερό και κοντινό σ’ όλες
τις άκρες της πόλης πήρε αυτή τη θέση.
Η Αγορά θεωρείται από τα βασικά στοιχεία στην όλη και με την εξέλιξη του
εμπορίου εμφανίστηκαν πολλά είδη αυτής και πολλά εμπορικά κτίρια που
τοποθετούνταν βάση των κανόνων του Ισλάμ ώστε να μη βλάπτουν την πόλη,
να διευκολύνουν την κυκλοφορία στους δρόμους και να εξυπηρετούν τους
κατοίκους. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σύστημα έδωσε την κοινή μορφή
σχεδόν σ’ όλες τις Ισλαμικές πόλεις όπου βλέπουμε την αγορά των σιδερικών,
των χρυσοχόων , των τζαμιών και των χαλκουργών. Ανάλογα με το
επάγγελμα επίσης έπαιζε η θέση του κτιρίου του κυβερνήτη και στην κίνηση
απ’ αυτό και σ’ αυτό ένα μεγάλο ρόλο στο σχεδιασμό της πόλης, όπως και η
πολιτική σημασία αυτή (σχέδιο 52).
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Με το χτίσιμο του τείχους επηρεάστηκε ο σχηματισμός της πόλης ιδιαίτερα
όσον αφορά το εμβαδόν, έχοντας άμεση σχέση οι πόρτες του με τους
κεντρικούς δρόμους και με την τοποθέτηση των κτιρίων κοντά στο τοιχίο,
ακόμα το ύψος των κτιρίων και η στενότητα του δρόμου είχαν κάποιο
περιορισμό.
Για λόγους ασφαλείας η πόλη μοιράζονταν σε ζώνες, δρόμους, γειτονιές
με τρόπο ώστε να κλείνονται κάποιες ζώνες με πόρτες το βράδυ, πράγμα που
επηρέαζε την πολεοδομική μορφή της πόλης. Η Βαγδάτη ήταν από τις
σημαντικές πόλεις που είχαν αυτό το σύστημα και την ακολούθησε μετά το
Κάιρο και η Φέση.
Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται οι βάσεις και οι άξονες που
καθόριζαν το σχεδιασμό της Ισλαμικής πόλης που ξεχώριζε με την υλική της
μορφή από τις άλλες λόγω της αρχιτεκτονικής μορφής και των σημαντικών
συγκροτημάτων που συνδέονται με τον τρόπο ζωής της Ισλαμικής κοινωνίας
και λόγω των αρχών που καθορίζουν την τοποθέτηση αυτών των
συγκροτημάτων και που έχουν άμεση σχέση με τους νόμους που καθορίζουν
ακόμα την κοινωνική ζωή των Μουσουλμάνων. Επηρεάστηκε ο σχηματισμός
των αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων μ’ αυτές τις αρχές και με τους άξονες που
καθόριζαν τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Ισλαμικής πόλης.
Θεωρείται (Αλσούννα) ο κανόνας στον οποίο βασιζόταν ο σχεδιασμός και
το χτίσιμο στην πόλη, που στηριζόταν σε βασικές νομικές αρχές όπως το
δικαίωμα ιδιοκτησίας, αγοράς, πωλήσεων. Βάσει της Ισλαμικής αρχής (να μη
βλάπτει και να μη βλάπτεται) ορίζονταν η τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών
συγκροτημάτων και η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μορφής στην ισλαμική
πόλη (σχέδιο 53).
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Ακόμα η τοποθέτηση των δρομοαγορών ανοίγουν προς μεγάλους
δρόμους με τρόπο ώστε να μη βλέπουν τα σπίτια. Με τη διανομή των αγορών
προσπάθησαν να μη βλάπτει ούτε να επηρεάζει το ένα το άλλο και να
εξυπηρετούνται οι κάτοικοι εύκολα και δίκαια και να μην εμποδίζει την κίνηση
στους δρόμους της πόλης, πράγμα που καθορίζει στην Ισλαμική πόλη τη
σχέση σπιτιών και βιομηχανίας ώστε επιτρεπόταν να τοποθετούνται κάποια
βιομηχανικά κτίρια δίπλα στα σπίτια με τον όρο να μην ρυπαίνουν το
περιβάλλον (από καπνό, μυρωδιά, θόρυβο). Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε
την τοποθέτηση των φούρνων (ασβέστη…) στις άκρες της πόλης και μακριά
από τα σπίτια όπως βλέπουμε στη Φωτάτ, Κάιρο, Φέσι και άλλες ισλαμικές
πόλεις.
Με την πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων επεκτείνεται η πόλη σε
διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα με τη θέση της πόλης και τα κτίρια και τον
παλιό σχεδιασμό της. Ακόμα και σ’ αυτές τις επεκτάσεις της πόλης
εφαρμόζονταν η αρχή «να μη βλάπτει και να μην βλάπτεται» και μ’ αυτόν τον
τρόπο βλέπουμε ότι τα καινούρια πολεοδομικά συγκροτήματα είχαν την ίδια
μορφή και τοποθέτηση με την παλιά πόλη.
Βλέπουμε ότι οι κανόνες, οι άξονες και οι αρχές που καθόριζαν τον
σχεδιασμό της Ισλαμικής Πόλης, βασίζονταν στις αρχές του Ισλάμ που
εξασφάλιζε τις υλικές, πνευματικές, προσωπικές και μαζικές ανάγκες της
κοινωνίας, πράγμα που ξεχώριζε την Ισλαμική πόλη από τις άλλες πόλεις και
έδινε την όμοια μορφή που βλέπουμε σ’ όλες τις Ισλαμικές πόλεις.
Τέλος πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να περιέχει οποιαδήποτε έρευνα
μιας Ισλαμικής πόλης, την έρευνα του πολεοδομικού σχεδιασμού αυτών και την
υλοποίησή του, βάσει της νομοθεσίας Ισλάμ (Αλσούννα) (σχέδιο 54).
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Σχέδιο 46
Η Διανομή της γης στην Αλμαντίνα «Σαουδική Αραβία»

Το Κάϊρο
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Σχέδιο 47

Η πόλη Φιστάτ

Η Βαγδάτη

Η διανομή γης στην Τυνησία
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Σχέδιο 48

Το Μεγάλο Τζαμί στην Τυνησία με τις γύρω αγορές και τον παλιό
παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ιστό.

Το σχέδιο δείχνει τα δυο τμήματα της πόλης Φέις (Μαρόκο)
με τα σημαντικά κτίριά τους, το τείχος και τις πόρτες
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Σχέδιο 49

Η μικρή πόρτα (πύλη) στην παλαιά Δαμασκό

Η πόρτα (πύλη) ‘’Αλφουτούχ’’ . Κάϊρο.
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Σχέδιο 50

Η αντανάκλαση της κοινωνικής ιδιαιτερότητας στις όψεις και στα ανοίγματα

Αλ Μασραμπία. Το βασικό στοιχείο επικοινωνίας από μέσα προς τα έξω.
‘’Κοινωνικοί θρησκευτικοί παράγοντες’’.
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Σχέδιο 51

Οι πόρτες (πύλες) της πόλης ΣΑΦΑΚΕΣ

Η αρχιτεκτονική παραδοσιακή μορφή στο ‘’αλνταρπ’’. Καϊρο 1920
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Σχέδιο 52

Η Αγορά σε σχέση με την γειτονιά και τα σπίτια

Το "ΧΑΝΙ" Ξενοδοχείο στο Κάϊρο 1920.
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Σχέδιο 53

‘’Αλ Ντάρμπ’’ στην πόλη Σουντόνς ‘’Σαουδική
Αραβία’’ . Το κλίμα έπαιξε ένα σοβαρό ρόλο
στην μορφή της πόλης.

Το κτίσιμο επάνω στους δρόμους

Η όψη ενός σημαντικού κτιρίου σε σχέση με τα γύρω κτίρια. Κάϊρο 1920
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Σχέδιο 54

Η πόλη Κόρντοβα το 10ο αιώνα

Η πόλη Μάρια το 12ο αιώνα.
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Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΕΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ:

2.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:

α) ΕΥΡΩΠΗ
1. Η περίπτωση της Πλάκας.
1.1.

Γενική τοποθέτηση

1.2.

Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη

1.3.

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

1.3.1. Πολεοδομικά στοιχεία
1.3.2. Στοιχεία κτιρίων
1.3.3. Χαρακτηρισμοί
1.3.4. Κοινωνιολογική έρευνα

1.4.

Τα γενικά αποτελέσματα και οι τάσεις εξέλιξης της περιοχής

1.5.

Προτάσεις για την διατήρηση και ανάπλαση της περιοχής

1.5.1. Γενικοί στόχοι «νομοθετικά- διοικητικά -κοινωνικά-οικονομικά»
1.5.2. Προβλήματα εφαρμογής του προγράμματος προστασίας

1.6.

Η πλάκα μετά την εφαρμογή της μελέτης προστασίας

1.6.1. Τα αποτελέσματα της επέμβασης
1.6.2. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής
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Η ΠΛΑΚΑ, Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η Μελέτη της παλιάς πλάκας είναι φανερό ότι εντάσσεται στις μελέτες
διατηρήσεως των ιστορικών πόλεων, στην προσπάθεια να βρεθούν λύσεις
στο καθημερινό τους πρόβλημα.
Γι’ αυτό οι μελετητές ήθελαν να τοποθετηθούν απέναντι στο πρόβλημα
διατηρήσεως της Πλάκας και να το δουν εντασσόμενο στη σύγχρονη
πραγματικότητα και να διατυπώσουν το γιατί και πώς εμφανίζεται ένα τέτοιο
πρόβλημα και ακόμη, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του (οι αιτίες που το
γεννούν στα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια.
Στη μεθοδολογία αναφέρθηκαν οι μελετητές στις κύριες αιτίες στις
οποίες οφείλεται αυτό το νέο (σχετικά) πρόβλημα:
-

στις ανεπανόρθωτες καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος στις
ιστορικές πόλεις της Ευρώπης

-

στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχθηκαν οι ιστορικές πόλεις και στις
επιπτώσεις

των

πιέσεων

αυτών:

εισαγωγή

νέων

λειτουργιών,

παραμόρφωση υφισταμένων κτισμάτων, αντικατάσταση υφιστάμενων
κτισμάτων, εισβολή του αυτοκινήτου και αλλοίωση της παραδοσιακής
πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής μορφής
-

στην συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η ιστορική πόλη εκφράζει κάτι
περισσότερο από τις μορφές που περιέχει, εκφράζει ένα τρόπο ζωής και
μια κλίμακα πολύ πιο οικεία, πολύ πιο ανθρώπινη.

-

Στην συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η καταστροφή μιας ιστορικής
πόλης ισοδυναμεί με καταστροφή πολιτιστικών αγαθών αναγνωρισμένης
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ιστορικής και αισθητικής αξίας, φτωχαίνει ανεπανόρθωτα την πολιτιστική
κληρονομιά ενός έθνους και αλλοιώνει (την ιστορική ταυτότητά του).
Αναφέρθηκε η μελέτη στις αρχές που έχουν γίνει γενικά παραδεκτές για
την προστασία και διατήρηση των ιστορικών πόλεων που είναι οι εξής:
-

προστασία του πολεοδομικού ιστού της περιοχής

-

προστασία των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών έργων της περιοχής και
εφαρμογή όλων των καταλλήλων τεχνικών μεθόδων για την συντήρησή
τους.

-

Αποκατάσταση

των

παραμορφώσεων,

καθαίρεση

των

νεωτέρων

προσθηκών και ανάδειξη των καλλιτεχνικών αρετών των κτιρίων.
-

Εισαγωγή

των

παραμορφώσεων

συγχρόνων
που

είναι

ανέσεων
δυνατόν

με
να

παράλληλο

έλεγχο

προκαλέσουν

των

(καλώδια

ηλεκτρικού, κεραίες τηλεοράσεως, κ.λ.π.).
-

Εισαγωγή των σύγχρονων λειτουργιών, στο μέτρο που αυτές δεν
πρόκειται να συντρίψουν τα υφιστάμενα κτίρια.

-

Διατήρηση των ιστορικών οικισμών σαν ζωντανών οργανισμών και όχι σαν
μουσείων, στερημένων από την ζωή και την κίνηση των ανθρώπων.
Στην Ελλάδα, αυτό το πρόβλημα έχει εμφανιστεί με αυξανόμενη ένταση

την τελευταία εικοσαετία. Η μετακίνηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού
προς τις πόλεις και η αύξηση της αξίας της γης έχουν συντελέσει στην
εμφάνιση ανησυχητικών φαινομένων.
Το αντικείμενο της μελέτης αυτής ήταν η καταγραφή και η ανάλυση των
προβλημάτων που συνδέονται με την περιοχή της παλιάς πόλης Αθηνών.
Ο

βασικός

στόχος

αυτής

της

μελέτης

ήταν

η

σύνταξη

πραγματοποιήσιμων προτάσεων για τη διατήρηση του χαρακτήρα, η ανάδειξη
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των αρχαιολογικών μνημείων και η ένταξη λειτουργιών συγχρόνου πόλεως
στην παλιά πόλη των Αθηνών.
Στόχος της μελέτης ήταν ακόμη η αναζήτηση τρόπων συνύπαρξης των
ανωτέρω στοιχείων ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία των διαφόρων
τάσεων.
Έτσι έγινε φανερό ότι για να μπορέσει να γίνει μια εις βάθος ανάλυση
της

περιοχής

και

των

φαινομένων

που

εμφανίζονται,

η

παρουσία

διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων στην σύνθεση της ομάδας μελέτης
ήταν απολύτως απαραίτητη.
Για την μεθοδικότερη προσέγγιση του προβλήματος της Πλάκας και την
ανάλυση όλων των πλευρών που παρουσιάζει η μελέτη περιλάμβανε :
-

την ιστορική ανάλυση της περιοχής.

-

την ανάλυση τη υφιστάμενης κατάστασης (πολεοδομική και αρχιτεκτονική
ανάλυση).

-

την κοινωνιολογική έρευνα της περιοχής.

-

την διερεύνηση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας και της αντίστοιχης
νομοθεσίας ορισμένων Ευρωπαϊκών κρατών.

-

την οικονομική ανάλυση της περιοχής ακολούθησε η διατύπωση των
γενικών συμπερασμάτων της μελέτης, η διατύπωση των υφισταμένων
τάσεων και η διατύπωση ορισμένων εναλλακτικών προτάσεων με τα
πλεονεκτήματα που η κάθε μια παρουσιάζει και την οικονομική τους
ανάλυση.
Σχεδιάστηκαν οι απαραίτητοι και σχετικοί χάρτες σε διάφορες κλίμακες.
Τέλος, για τα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά στοιχεία έγινε πλήρης
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Απογραφή ολόκληρης της περιοχής, ενώ για τα στοιχεία της κοινωνιολογικής
έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα σε ποσοστό 25% της περιοχής.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ :
-

την ιστορία της Πλάκας, την αρχαιότητά της, την χάραξη των δρόμων και
την εξέλιξή της γύρω από την κύριο πυρήνα ακολουθώντας την
μορφολογία του εδάφους (σε κυκλική χάραξη ή ακτινωτή).

-

τις χαρακτηριστικές ιστορικές εποχές εξελίξεως της πόλης: η προϊστορική
πόλη και η κλασική πόλη.

-

τους Βυζαντινούς χρόνους (6ος – 13ος αιώνες).

-

την Φραγκοκρατία (1204 – 1456).

-

την Α’ περίοδο τουρκοκρατίας (1456 – 1687)

-

την Β’ περίοδο τουρκοκρατίας (1687 – 1821)

-

η Αθήνα κατά την επανάσταση (1821 – 1833)

-

η Αθήνα πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού κράτους Α’ βασιλεία Όθωνος
(1833 – 1863).

-

Β’ βασιλεία 1863 – 1925.

-

τα Αναφιώτικα.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ (Σχέδιο 55)

Αναφέρθηκε η μελέτη :
(α) στην σημασία της Ακρόπολης στις καταστροφές που έγιναν στα
σημαντικά οικοδομήματα που κτίσθηκαν και στις συστηματικές ανασκαφές και
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έρευνες

που

έγιναν

και

έδωσαν

στην

Ακρόπολη

τον

οργανωμένο

αρχαιολογικό χώρο.
(β) στην αρχαία αγορά : η μελέτη αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έγιναν
στην αγορά, (νέα οικοδομήματα – μεγάλες στοές …….).
(γ) στην ρωμαϊκή αγορά : μελετήθηκε η εξέλιξη και η σημασία της και
η συστηματική ανασκαφή που έγινε με αποτέλεσμα να ανακαλυφθεί ολόκληρο
το νότιο ήμισύ της.
(δ) ωρολόγιον Αδρόνικου του Κυρρήστου.
(ε) βιβλιοθήκη του Αδριανού, κλπ.
Αναφέρθηκε η μελέτη επίσης στη θέση των μνημείων γνωστών μόνο
από επιγραφές και φιλολογικές μαρτυρίες.
Βάσει αυτής της μελέτης, φάνηκε το μεγάλο και σημαντικό ρόλο που
παίζουν τα αρχαία μνημεία (ποιοτικά και ποσοτικά) και τα προβλήματα που
προκύπτουν σε κάθε επέμβαση για οποιαδήποτε έρευνα ή πρακτική για την
διατήρηση ή αναπαλαίωση της Πλάκας (η παλιά πόλη των Αθηνών).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Πολεοδομικά στοιχεία

α). Διάρθρωση του χώρου της Πλάκας
Ο χώρος της Πλάκας παρουσιάζει σήμερα τρεις ενότητες : την κάτω Πλάκα
(περιοχή Α1 και Α2), την άνω Πλάκα (περιοχή Β1 και Β2) που τις χωρίζει η
οδός Αδριανού και τέλος, τα Αναφιώτικα (περιοχή Γ’). (σχέδιο 56).
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Ο διαχωρισμός αυτός σε ζώνες έγινε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
ακριβέστερης

αναφοράς,

υποδηλώνοντας

συγχρόνως

την παλαιότερη

οργανική διαίρεση της Πλάκας καθώς και τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν
σήμερα.

β). Χρήσεις γης :

Στην συνολική έκταση της Πλάκας η κατανομή των χρήσεων είναι :
58,1% κτισμένα οικόπεδα
0,8 % οικοδομές υπό ανέγερση
3,7 % άκτιστα οικόπεδα
2,5 % εκκλησιαστικοί χώροι
7,2 % αρχαιολογικοί χώροι
2 % πλατείες
25,7 % δρόμοι

γ). Ιδιοκτησία και μέγεθος οικοπέδων :
Η ιδιοκτησία των οικοπέδων κατά έκταση κατανέμεται ως εξής :
74,2 % ιδιωτικά
1,2 % ΝΠΔΔ.
19,7 % δημόσια
4,7 % εκκλησιαστικά
Από την έκταση των οικοπέδων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, την μισή
περίπου καταλαμβάνουν οι χώροι των αρχαιολογικών ανασκαφών. Το μέσο
μέγεθος των οικοπέδων της Πλάκας προσαρμοσμένο στην κλίμακα της
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περιοχής είναι ιδιαίτερα μικρό και έχει προκύψει από τις παλαιότερες
συνθήκες στεγάσεως και την προσαρμογή στις υψομετρικές κλίσεις του
εδάφους.

δ). Κάλυψη οικοπέδων :
Η πραγματοποιημένη μέση κάλυψη στο σύνολο των κτισμένων
οικοπέδων είναι 73,5%. Το μέσο ποσοστό καλύψεως είναι μεγαλύτερο στις
ζώνες Α1, Α2 και μικρότερο στις ζώνες Β1, Β2 και Γ.

ε). Αριθμός ορόφων και κτιριακός όγκος :
Ο αριθμός των ορόφων των οικοπέδων της Πλάκας παρουσιάζει
μεγάλη διακύμανση και διαμόρφωση κυρίως από τον βαθμό της νομοθετικής
προστασίας που θεσπίστηκε για κάθε τμήμα της περιοχής και τα κίνητρα που
δόθηκαν για την ανανέωση των κτισμάτων της.
Η εξάπλωση των υψηλών κτιρίων (πολυκατοικιών) στο χώρο της
Πλάκας, παράλληλα με την καταστροφή της κλίμακας και του χαρακτήρα της
Πλάκας, δημιουργεί έναν κλοιό που περισφίγγει τον βράχο της Ακροπόλεως
και σχηματίζει σε απόσταση 300 μόλις μέτρων απ’ αυτόν ένα φράγμα που
εμποδίζει την θέα του. Ο συνολικός όγκος των κτισμάτων είναι 1.536.000 κ.μ.

στ. Λειτουργίες και χρήση κτισμένων επιφανειών :
Η άμεση επαφή του χώρου της Πλάκας με το εμπορικό κέντρο της
πόλεως και η πίεση που υφίσταται από τις διογκωμένες λειτουργίες του, είχε
σαν αποτέλεσμα την ένταξη ενός μεγάλου τμήματός της (κάτω Πλάκα) στο
λειτουργικό του μεγάλου κέντρου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τα ερειπωμένα
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κτίσματα και την έντονη υποχώρηση της κατοικίας, μετασχηματίζεται σε
ειδικευμένο παράρτημά του. (σχέδια 57-58-59-60).
Τέλος η κατάληψη των παλαιών κτιρίων της Πλάκας από τις
λειτουργίες ψυχαγωγίας, που έχει υποβιβάσει το επίπεδο των συνθηκών
επιβιώσεως των υπολειμμάτων της κατοικίας, έκανε τα κτίρια να υποχωρούν
με επιταχυνόμενο ρυθμό.
Η εισβολή των κεντρικών λειτουργιών στον χώρο της Πλάκας και ο
υποβιβασμός των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων της μείωσαν
σημαντικά τον πληθυσμό της Πλάκας.
Όπως είναι φανερό, παρατηρείται μια επιταχυνόμενη διακίνηση των
κατοίκων της Πλάκας συσχετιζόμενη με μια παράλληλη πτωτική τάση της
οικονομικής συνθέσεως των νεοεισερχομένων κατοίκων της που αποτελεί
σύμπτωμα του υποβιβασμού των συνθηκών διαβιώσεως της περιοχής.
Οι

μεταλλαγές

χρήσεως

και

εισοδημάτων

που

αναφέρθηκαν

επέδρασαν και στην σύνθεση ηλικιών των κατοίκων της όπου παρατηρείται
διόγκωση των μεγάλων ηλικιών σε βάρος του πληθυσμού παιδικής ηλικίας.

θ) Δρόμοι – Κυκλοφορία
Κατάσταση και χωρητικότητα των οδών, κυκλοφοριακός φόρτος, χώροι
σταθμεύσεως.
Οι δρόμοι της Πλάκας, με εξαίρεση λίγων βασικών, δεν μπορούν να
δεχτούν κυκλοφορία αυτοκινήτων, γιατί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη
χάραξη και πλάτος. Για τους πεζούς εξάλλου είναι προβληματική η
κυκλοφορία εξαιτίας των υποτυπωδών πεζοδρομίων που δεν μπορούν να
τους εξασφαλίσουν από τα διερχόμενα, παρόλα αυτά, αυτοκίνητα.
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Εξάλλου οι υπαίθριοι και ελεύθεροι χώροι και οι δρόμοι της Πλάκας
έχουν μεταβληθεί σε αποθήκες αυτοκινήτων που εξυπηρετούν όχι μόνο την
περιοχή της Πλάκας, αλλά και πολύ ευρύτερη περιοχή (σχέδιο 61).

ι) Δίκτυα της περιοχής
Στην περιοχή της μελέτης υπάρχουν και λειτουργούν: α) Δίκτυο
Παροχής ύδατος, β) Τηλεφώνου, γ) Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
δ) Υπονόμων, ε) Φωταερίου.

2. Στοιχεία κτιρίων

Γενικά για την αρχιτεκτονική των κτιρίων της Πλάκας είναι γνωστό ότι ο
τύπος της αρχαίας ελληνικής κατοικίας, που αποτελείται από μια κεντρικά
τοποθετημένη αυλή – το αίθριο – με τους κατοικήσιμους και τους βοηθητικούς
χώρους διατεταγμένους περιμετρικά γύρω από αυτήν, επέζησε για πολλούς
αιώνες και εξακολούθησε να εμφανίζεται βασικά αναλλοίωτος, μέχρι και τον
19ο αιώνα, όχι μόνο στην περιοχή που εξετάζουμε, αλλά και σε ολόκληρη την
μεταπελευθερωτική Αθήνα.
Για την πληρέστερη δυνατή απεικόνιση της σημερινής αρχιτεκτονικής –
κτιριακής

καταστάσεως

στην

Πλάκα,

κάθε

κτίσμα

της

περιοχής

χαρακτηρίστηκε σύμφωνα με πέντε διαφορετικά κριτήρια, που αντιστοιχούν
στην σημασία του, στην παραμόρφωση που παρουσιάζει, στην κατάσταση
διατηρήσεως του αρχιτεκτονικού ρυθμού και της ηλικίας του. Στους
αντίστοιχους χάρτες μπορεί κανείς έτσι να παρακολουθήσει την γενική εικόνα
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της περιοχής, αναφορικά με κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά, ή να αναζητήσει
τα χαρακτηριστικά του κάθε συγκεκριμένου κτιρίου.
Για την μελέτη των επιμέρους χαρακτηριστικών των διαφόρων
κατηγοριών κτιρίων που υπάρχουν στην Πλάκα και την διατύπωση
γενικότερων συμπερασμάτων γι’ αυτά έγιναν ορισμένες αποτυπώσεις.
Για την μορφολογική αξιολόγηση των κτισμάτων χρησιμοποιήθηκαν 4
επιμέρους χαρακτηρισμοί: Αξιόλογο, Ενδιαφέρον, Αδιάφορο και Ασυμβίβαστο.
Οι χαρακτηρισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί για να δείξουν δυο πράγματα:
-

το αν το κτίριο συμβιβάζεται ή όχι με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της
Πλάκας

-

εφ’ όσον κρίνεται ότι συμβιβάζεται, το αν είναι αξιόλογο ή απλώς
ενδιαφέρον.
Ο χαρακτηρισμός «αδιάφορο» σημαίνει ότι το κτίριο δεν έχει βέβαια μια

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, μπορεί όμως να θεωρηθεί ότι η παρουσία του
δεν βλάπτει.
Ο χαρακτηρισμός «ασυμβίβαστο» έχει χρησιμοποιηθεί για τα κάθε
είδους ερειπωμένα κτίσματα, καθώς και όλες τις σύγχρονες κατασκευές.
Γενικά το 1/3 των κτιρίων αποτελείται από αξιόλογα και ενδιαφέροντα
κτίσματα, άλλο 1/3 από αδιάφορα και το 1/3 από ασυμβίβαστα. Τα
περισσότερα των ασυμβίβαστων είναι οι πολυκατοικίες που εμφανίζονται στις
ζώνες Α1 και Α2 (σχέδιο 56).
Μελετήθηκε η παραμόρφωση της αρχικής μορφής:
Τα κτίρια της Πλάκας παρουσιάζονται αλλαγμένα, σε σχέση με την
αρχική τους μορφή. Οι κυριότεροι λόγοι στους οποίους οφείλονται αυτές οι
παραμορφώσεις είναι:
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-

η φθορά από την πάροδο του χρόνου ή την κακή συντήρηση ή και την
πλήρη έλλειψη συντηρήσεως.

-

Οι προσθήκες που κατά καιρούς γίνονται από τους ιδιοκτήτες για τον
εκσυγχρονισμό των κτιρίων, ή για την ικανοποίηση νέων αναγκών.

-

Οι αλλαγές χρήσεως των κτιρίων, κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαπενταετίας.
Η αντιμετώπιση της παραμόρφωσης των κτιρίων έγινε με εξωτερικά

μόνο κριτήρια, στα οποία δεν συμπεριλήφθησαν τα εξωτερικά πρόσθετα
στοιχεία παραμορφώσεως (επιγραφές-διαφημίσεις…), η καθαίρεση των
οποίων θα αφήσει ανέπαφη την αρχική μορφή των κτιρίων.
Έτσι δόθηκαν χαρακτηρισμοί «όχι εμφανής», «μέτρια ή «μεγάλη»
παραμόρφωση ανάλογα με το μέγεθος της παραμορφώσεως που προέρχεται
από στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί ή ενταθεί στο κτίριο.
Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι στο σύνολο της περιοχής 62%
των κτιρίων δεν φέρουν εμφανείς παραμορφώσεις 23,08% εμφανίζουν μέτρια
παραμόρφωση, ενώ 14,92% εμφανίζουν παραμόρφωση μεγάλη.
Για

τον

χαρακτηρισμό

της

καταστάσεως

του

κάθε

κτίσματος

χρησιμοποιήθηκαν οι χαρακτηρισμοί: «καλή, «μέτρια» και «κακή» κατάσταση.
Σαν βασικά στοιχεία χαρακτηρισμού ελήφθησαν η αρτιότητα και η κατάσταση
του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, της στέγης των κουφωμάτων και των
εγκαταστάσεών του, στον βαθμό που ήταν δυνατό να γίνει εξωτερικά η
εκτίμηση. Φθορές επιφανειακές δεν ελήφθησαν υπ’ όψη.
Από την ανάλυση προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα αξιόλογα και
ενδιαφέροντα κτίρια – που πλεονάζουν στις ζώνες Β1, Β2 – βρίσκονται γενικά
σε κακή ή μέτρια κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι για την αποκατάστασή
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τους χρειάζονται σημαντικές δαπάνες. Τούτο οφείλεται στην αλλαγή χρήσεως
των κτιρίων και στην έλλειψη συντήρησή τους κάτω από την απειλή της
απαλλοτριώσεως για ανασκαφές, καθώς και στην ηλικία και στην ευτελή
κατασκευή τους.
Σχετικά με το θέμα της καταστάσεως έχει προκύψει επίσης ότι υπάρχει
έντονη ανάγκη εκσυγχρονισμού των κτιρίων και εισαγωγής ανέσεων σ’ αυτά.
Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό ρυθμό τέσσερις βασικές ρυθμολογικές
διακρίσεις

έγιναν

δεκτές

«Νεοκλασικό»,

«λαϊκό»,

«αξιόλογο»

και

«ενδιαφέρον».
Για κάθε ρυθμολογική διάκριση έγινε πλήρης ανάλυση που βάσει αυτής
προέκυψε ότι τα νεοκλασικά και λαϊκά σπίτια της Πλάκας αποτελούν το 57%
του συνόλου και από αυτά το 37% είναι λαϊκά, τα αξιόλογα είναι μόνον 4%. Η
ζώνη Α2 διαθέτει τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό των νεοκλασικών, αλλά και
των διαφόρων κτιρίων.
Η κοινωνιολογική έρευνα για την Πλάκα πήρε την διπλή μορφή της
δειγματοληπτικής και της επιτοπίου μελέτης.
Ένα δείγμα 660 νοικοκυριών που αντιπροσώπευαν τον συνολικό
αριθμό των νοικοκυριών στην περιοχή αυτή τις αρχές της δεκαετίας του 70
μελετήθηκε με βάση ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια
τυπικών συνεντεύξεων.
Επειδή οι εκπρόσωποι των νοικοκυριών που ερωτήθηκαν ήταν
μεγαλύτεροι από 19 χρόνων, σχεδιάστηκε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο το
οποίο συμπληρώθηκε απ’ ευθείας από 119 μαθητές και μαθήτριες των
τελευταίων τάξεων των δυο γυμνασίων της Πλάκας.
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Έτσι, το σύνολο των ερευνηθέντων ήταν τελικά 1.112 άτομα. Οι
απαντήσεις τους κωδικοποιήθηκαν και κωδικογραφήθηκαν.
Τα κριτήρια των διασταυρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
διάρκεια της αναλύσεως των αποτελεσμάτων ήταν τα ακόλουθα: το φύλο του
ερευνωμένου, το μορφωτικό του επίπεδο, η κοινωνική του τάξη, το εισόδημά
του, το εάν είχε ιδιόκτητο σπίτι, καθώς και η περιοχή κατοικίας του μέσα στην
Πλάκα. Αυτοί οι ανάλογοι παράγοντες όπως έχει γενικά αποδειχθεί, τείνουν να
επηρεάζουν την συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής των ατόμων. Αυτό
αποδείχθηκε για μια φορά ακόμα από τη μελέτη της Πλάκας.
Για να αναφερθούν τα σπουδαιότερα αποτελέσματα για τον τρόπο
ζωής και τις πεποιθήσεις των κατοίκων της Πλάκας συγκεντρώθηκαν σε
κατηγορίες,

κάτω

από

5

κυρίως

τίτλους.

Η

δημογραφική

και

κοινωνικοοικονομική σύνθεση των νοικοκυριών της Πλάκας. Μετακίνηση
προς, από και μέσα στην Πλάκα. Ποιότητα ζωής στην Πλάκα. Η κοινή γνώμη
της Πλάκας για την Πλάκα.
Η πυραμίδα των ηλικιών της Πλάκας εμφανίζει «δημογραφική
γήρανση». Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός εφήβων και νέων «μέχρι των 25
ετών» ζουν στην Πλάκα.
Σ’ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των σπιτιών της Πλάκας ζουν μοναχικά
άτομα:

φοιτητές,

σερβιτόροι

ή

άτομα

που

εργάζονται

στα

κέντρα

διασκεδάσεως και που έχουν νοικιάσει ένα δωμάτιο εκεί.
Οι γυναίκες τείνουν να εργάζονται, πιο συχνά, μέσα στην Πλάκα.
Υπάρχει ένα αρκετό ποσοστό γυναικών και ανδρών που εργάζονται,
μακρύτερα από το κέντρο των Αθηνών, ακόμη και έξω από την ίδια την
Αθήνα. Αυτό θέτει το γενικότερο πρόβλημα της αποστάσεως μεταξύ της
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κατοικίας και του τόπου της εργασίας ,πρόβλημα που υπάρχει στα μεγάλα
αστικά κέντρα και που οδηγεί στην αποδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής.
Με κριτήριο το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μελετήθηκε η δινομή των
οικογενειών στην Πλάκα.
Με κριτήριο το επάγγελμα των κατοίκων, η Πλάκα μπορεί να
χαρακτηρισθεί σαν μια περιοχή κυρίως των μεσαίων τάξεων και γι’ αυτό είναι
διαφορετική ως προς τον κοινωνικό της χαρακτήρα από άλλες περιοχές, στις
οποίες αντιπροσωπεύονται πιο αποκλειστικά είτε οι ανώτερες κοινωνικές
τάξεις είτε η εργατική τάξη.
Βάσει της κοινωνικής κινητικότητας ή στασιμότητας κατέληξαν οι
μελετητές ότι ως προς την ταξική και γεωγραφική καταγωγή των κατοίκων, η
Πλάκα είναι μια μάλλον ανοικτή – και όχι κλειστή και παραδοσιακή –
μικροκοινωνία.
Πράγματι αυτή η έρευνα έχει αποδείξει ότι η Πλάκα είναι μια περιοχή
που χαρακτηρίζεται από περισσότερη κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα
απ’ ότι γενικά θα μπορούσε να υποθέσει κανείς «εκ των προτέρων». Έτσι ο
μύθος της Πλάκας «σαν μια παραδοσιακή κοινωνία» έχει στο σύνολό του
διαψευσθεί.
Από τους αρχηγούς νοικοκυριών που δεν γεννήθηκαν στην Πλάκα,
μόνο το 34% ήρθε κατ’ ευθείαν από ένα χωριό ή μια επαρχιακή πόλη για να
εγκατασταθεί στην περιοχή της Πλάκας.
Τα στοιχεία της έρευνας απεκάλυψαν ότι η Πλάκα τείνει να προσελκύει
ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος απ’ ότι άλλοτε.
Έτσι αν τίποτε δεν αλλάξει, η Πλάκα θα μετατραπεί προοδευτικά σε μια
περιοχή όλο και χαμηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.
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Οι συνθήκες κατοικίας στην Πλάκα προάγουν περισσότερο τις στενές
και άμεσες σχέσεις μεταξύ των κατοίκων της απ’ ότι στις περιπτώσεις των
εκσυγχρονισμένων περιοχών.
Είναι κοινωνικά απαράδεκτο να υπάρχει μέσα στην καρδιά της Αθήνας,
όπως στην Πλάκα, ένα ποσοστό οικογενειών που να έχει ανέσεις «χαμηλού
επιπέδου», δηλ. κουζίνα, τουαλέτα και μπάνιο στην αυλή, έλλειψη
τρεχούμενου νερού και τηλεφώνου.
Έτσι στην Πλάκα ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κοινωνική κατάσταση
πολιτιστικής αντιφάσεως που λειτουργεί συγχρόνως και σαν ένας μηχανισμός
«ψυχολογικής αποζημιώσεως»: η ύπαρξη τηλεοράσεως αποζημιώνει για τις
μη ικανοποιητικές συνθήκες διαβιώσεως κι έτσι μειώνει τα «δυνάμει» αιτήματα
δυσαρέσκειας.
Γενικά, οι κάτοικοι της Πλάκας περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους
περισσότερο με το διάβασμα, την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο, παρά με
το να πηγαίνουν σε δημόσιες συγκεντρώσεις κλπ.
Ο ελεύθερος χρόνος τους ξοδεύεται συχνότερα μέσα στο σπίτι τους,
σπανιότερα μέσα στην περιοχή τους και πολύ πιο σπάνια έξω από την
Πλάκα.
Έτσι συμπεραίνουμε ότι στην Πλάκα ο τρόπος διασκεδάσεως των
κατοίκων είναι περισσότερο προσανατολισμένος προς τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας και περιορίζεται μάλλον μέσα στο σπίτι, πολύ λιγότερος χρόνος
διατίθεται για κοινωνικές σχέσεις με μέλη της ευρύτερης αστικής κοινότητας.
Μελετήθηκε η κοινή γνώμη στην Πλάκα για την Πλάκα και φάνηκε ότι οι
πιο μορφωμένοι από τους κατοίκους ήταν οι περισσότερο ενήμεροι για τα
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προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Γενικά η Πλάκα θεωρήθηκε ότι
στερείται:
-

καθαριότητας δρόμων και επάρκειας υπογείων οχετών.

-

Κατάλληλων δρόμων και χώρων για ‘’πάρκινγκ’’.

-

ποιότητας υπηρεσιών.

-

καλής κατάστασης κτιρίων.

-

ησυχίας, πρασινάδας και επάρκειας κινηματογράφων και θεάτρων.
Αναφέρθηκε η έρευνα και στις επιδράσεις του τουρισμού:
Η άποψη που διαμορφώθηκε από την έρευνα είναι ότι υπάρχουν

μερικά θετικά πολιτιστικά στοιχεία για την ελληνική κοινωνία σαν σύνολο, που
πηγάζουν από την επαφή των μελών της, μικρών και μεγάλων, με τον
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ξένων επισκεπτών που εισάγουν στον τόπο
μα την ΕΛΛΑΔΑ πιο ποικίλους και πιο ανεπίσημους τρόπους ζωής.
Δεδομένου ότι οι ‘’αλητο-τουρίστες’’ παραμένουν η εξαίρεση, ο τουρισμός στο
σύνολό του έχει θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και
για την πολιτιστική επιμόρφωση, γιατί οδηγεί σε μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό
και εκμοντερισμό της συμπεριφοράς. Για να διαφυλάξουμε τα ήθη της
ελληνικής νεολαίας στην Πλάκα πρέπει να φροντίσουμε, όχι να διώξουμε τους
τουρίστες,

αλλά

να

κλείσουν

εκείνα

τα

κέντρα

διασκεδάσεως

που

προσελκύουν Έλληνες και ξένους με αντικοινωνική συμπεριφορά.
Βάσει του κριτηρίου ‘’ριζική ανανέωση ή λελογισμένη συντήρηση’’:
Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Πλάκας θα ένιωθαν λύπη ή
ακόμα και θυμό, αν η Πλάκα μετατρεπόταν σε μια εντελώς εκσυγχρονισμένη
περιοχή με πολυκατοικίες στη θέση των παραδοσιακών της σπιτιών.
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Και

όταν

οι

ιδιοκτήτες

των

παλιών

σπιτιών

ερωτήθηκαν

αν

προτιμούσαν να τους δοθεί βοήθεια από το κράτος για να ανανεώσουν το
εσωτερικό αφήνοντας το εξωτερικό όπως είναι ή αντίθετα να το ξαναχτίσουν
σε μοντέρνο ρυθμό σε απολύτως ίδιες αναλογίες, απάντησαν πιο συχνά ότι
προτιμούν την πρώτη λύση.

Έγινε η μελέτη των θεσμικών πλαισίων :
Αυτή η μελέτη αποτελεί τμήμα της γενικής ‘’μελέτης της παλιάς πόλης
των Αθηνών’’ και διαιρείται σε τρεις φάσεις :
-

την έρευνα και περιγραφή της νομοθεσίας της σχετικής με την περιοχή της
μελέτης και της γενικότερης περί αρχαίων μνημείων τέχνης κλπ.

-

την έρευνα της σύγχρονης νομοθεσίας για την προστασία και ανάπτυξη
των ιστορικών πόλεων σε άλλες χώρες με σχετικά παραδείγματα
αναπτύξεως.

-

τον συσχετισμό και σύγκριση της αλλοδαπής νομοθεσίας με την ελληνική,
την εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων για την επιτυχία
του σκοπού της μελέτης.
Μελετήθηκε πάλι η υφιστάμενη νομική κατάσταση της περιοχής της

μελέτης και της νομοθεσίας γενικά, που διερεύνησε το αντικείμενο
προστασίας στην ελληνική νομοθεσία και ‘’καμιά διάταξη δεν προστατεύει τα
σύνολα ιστορικών κτιρίων ή πολεοδομικών τοπίων (Ensebles Urbains), τις
ιστορικές πόλεις και συνοικίες ή τους παραδοσιακούς οικισμούς’’.
Στην διοικητική πρακτική προστατεύονται και οι παραδοσιακοί οικισμοί
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού, αλλά η προστασία
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αυτή δεν είναι αρκετή, γιατί αφορά μόνο τα μεμονωμένα κτίσματα και δεν
απαγορεύει την κατεδάφιση ή την εγκατάλειψη αξιόλογων κτιρίων.
Διερευνήθηκε επίσης το περιεχόμενο προστασίας :
Η προστασία η οποία παρέχεται από την ελληνική νομοθεσία
αναφέρεται και εξαντλείται μόνο στην συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή
διαρρύθμιση των μνημείων, οικοδομημάτων και έργων τέχνης κλπ. και γύρω
από τα μνημεία ο χώρος προστατεύεται μόνο στις περιπτώσεις των αρχαίων
και των ιστορικών τόπων.
Μελετήθηκαν τα μέτρα προστασίας και εφαρμογής τους :
Ουσιαστικά κανένα κίνητρο, καμιά διευκόλυνση δεν παρέχεται προς
τους πολίτες, αλλά και καμιά δυνατότητα ενημερώσεως και συμμετοχής τους.
Οι ποινές που προβλέπονται είναι αστείες συγκριτικά με το όφελος που
αποκομίζουν οι παραβάτες.
Στην Ελλάδα το 1976 ψηφίστηκε ο νόμος 360/1976 ‘’περί χωροταξίας
και περιβάλλοντος’’ που αναφέρεται στη προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το σημαντικότερο σημείο του νόμου είναι ότι
αντιμετωπίζει ενιαία τα θέματα χωροταξίας και προστασίας περιβάλλοντος –
φυσικού και πολιτιστικού. Βέβαια φάνηκε ότι για την προστασία του συνόλου
της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αναγκαία η έκδοση ενός
νέου ειδικού και λεπτομερέστερου νόμου.
Μελετήθηκε η νομοθεσία των Ευρωπαϊκών κρατών για την προστασία
και αναβίωση των ιστορικών – πολεοδομικών τοπίων – συνόλων.
Από την συγκριτική έρευνα των εθνικών επιτροπών του ICOMOS
σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία των διαφόρων κρατών για την
προστασία των αρχαίων συνόλων και ιστορικών οικισμών, αποδείχθηκε σε
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γενικές γραμμές ότι τα υπάρχοντα νομοθετικά μέτρα είναι ανεπαρκή ή η
εφαρμογή τους χωλαίνει. Γεγονός που οφείλεται σε έλλειψη αποτελεσματικού
ελέγχου και κυρώσεων, στενότητα των οικονομικών πόρων, ανεπαρκή
πληροφόρηση του κοινού και συνεπώς αδιαφορία του, έλλειψη ειδικών
(Specialistes) κλπ.
Ελάχιστα κράτη διαθέτουν ειδική νομοθεσία, ενώ στα περισσότερα η
προστασία των αρχαίων συνόλων ή ιστορικών οικισμών ρυθμίζεται είτε από
τους γενικούς νόμους περί προστασίας των μνημείων είτε από την
πολεοδομική νομοθεσία ή και από τα δύο.
Το βασικό πρόβλημα είναι η ‘’έγγειος’’ ιδιοκτησία και οι περιορισμοί
της. Πάντως σε γενικές γραμμές το όλο σύστημα βασίζεται στην κοινωνική
λειτουργία της ιδιοκτησίας και τους περιορισμούς που επιβάλλονται για χάρη
της.
Από την έρευνα και ανάλυση της νομοθεσίας και της διοικητικής
πρακτικής των διαφόρων Ευρωπαϊκών κρατών προέκυψαν 10 βασικά
αποτελέσματα

που

αναφέρθηκαν

στο

αντικείμενο,

περιεχόμενο,

συγκεκριμενοποίηση και σχεδιασμό της προστασίας.
Στο χαρακτηρισμό των ιστορικών πόλεων ‘’υπό προστασίαν’’ ανάλογα
με το διοικητικό σύστημα.
Στους περιορισμούς που επιβάλλονται προς χάρη της προστασίας που
θεωρείται ως έργο δημόσιας ωφέλειας.
Στον έλεγχο των εργασιών και χρήσεων και στις ποινές και τις
κυρώσεις.
Στο σημαντικό ρόλο και τη βοήθεια που προσφέρουν οι ιδιωτικοί
φορείς με κοινωφελή χαρακτήρα και στη σημασία ενημέρωσης και

143

πληροφόρησης του κοινού για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την
σημασία της προστασίας της.
Η οικονομική ανάλυση της περιοχής μελέτης αναφέρθηκε στους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας, στα εισοδήματα των νοικοκυριών της περιοχής
και στην απόδοση των καταστημάτων. Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι
στην περιοχή της Πλάκας συντρέχουν οι λόγοι αυξήσεως του αριθμού των
απασχολουμένων και θα είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπισθούν οι
μελλοντικές πιέσεις για ανανέωση κτιρίων και διείσδυση των κεντρικών
λειτουργιών, τουλάχιστον στην κάτω Πλάκα.

Βάσει της αναλυτικής μελέτης, τονίστηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά και
οι τάσεις εξέλιξης της περιοχής:
Όπως έχει προκύψει από την προηγούμενη ανάλυση, τα υφιστάμενα
παραδοσιακά κτίρια έχοντας υποστεί την αλλοίωση που επιβάλλουν οι νέες
χρήσεις

(αποθήκες,

βιοτεχνίες,

κέντρα

διασκεδάσεως

και

κατοικίες

περισσότερων της μιας οικογενειών) οδηγούνται προς την καταστροφή, αφού
η αντικατάστασή τους είναι πρακτικά αδύνατη εξαιτίας των μικρών
προβλεπομένων

υψών

και

των

απαλλοτριώσεων

της

Αρχαιολογικής

Υπηρεσίας που δεν επιτρέπουν την κατεδάφιση και ανακατασκευή των
κτιρίων.
Τα υπάρχοντα εξάλλου υψηλά κτίρια (πολυκατοικίες) στο χώρο της
Πλάκας, παράλληλα με την καταστροφή της κλίμακας και του χαρακτήρα της
περιοχής δημιουργούν έναν κλοιό που έχει δεχθεί και εξακολουθεί να δέχεται
παρόλη την αντικατάσταση των παλαιών κτιρίων με σύγχρονα, τις
παραμορφώσεις των υφισταμένων παλαιών κτιρίων και την μεταβολή της από
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περιοχή κατοικίας σε περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος. Η Πλάκα
εξακολουθεί να είναι αρκετά συμπαγής και να διατηρεί τον παραδοσιακό της
χαρακτήρα (57% των κτιρίων της είναι λαϊκά και νεοκλασικά, ενώ 31,3% είναι
αξιόλογα και ενδιαφέροντα).
Η πολεοδομική συγκρότηση της Πλάκας είναι τελείως διαφορετικής
μορφής και κλίμακας από την υπόλοιπη σύγχρονη πόλη των Αθηνών. Η
τυχόν συνέχιση της αντικαταστάσεως των παραδοσιακών κτιρίων με νέα, με
σύγχρονη αύξηση των υψών, θα στερήσει την πολεοδομική μορφή της
περιοχής από το νόημα της υπάρξεώς της.
Σχετικά

με

την

σύνθεση

του

πληθυσμού

παρουσιάζεται

μια

επιταχυνόμενη διακίνηση των κατοίκων της Πλάκας, συσχετιζόμενη με μια
παράλληλη πτωτική τάση της οικονομικής συνθέσεως των νεοεισερχομένων
κατοίκων της, που αποτελεί σύμπτωμα του υποβιβασμού των συνθηκών
διαβιώσεως της περιοχής. Εξάλλου οι μεταλλαγές χρήσεως και εισοδημάτων
που αναφέρθηκαν επέδρασαν και στην σύνθεση ηλικιών των κατοίκων της,
όπου παρατηρείται διόγκωση των μεγάλων ηλικιών σε βάρος του πληθυσμού
παιδικής ηλικίας.
Η Πλάκα είναι σήμερα

*

μια γερασμένη συνοικία και τείνει πιθανώς να

μεταβληθεί σε μια περιοχή με ολοένα λιγότερους μόνιμους κατοίκους.
Η υπάρχουσα σήμερα κυκλοφορία αυτοκινήτων στην Πλάκα αποτελεί
σημαντικό παράγοντα καταστροφής του ύφους της συνοικίας και αλλοιώσεις
του περιβάλλοντος. Η διατήρηση της κυκλοφορίας αυτής και η αύξηση των
οχημάτων που σταθμεύουν εκεί, τείνει ολοένα και περισσότερο να επιδεινώσει
την ήδη κακή αυτή κατάσταση.

*

Η μελέτη της Πλάκας έγινε το 1973.
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Οι υπάρχοντες στην Πλάκα αρχαιολογικοί χώροι ούτε οργανωμένοι
καλά είναι, ούτε έχουν βρει κάποια μορφή ικανοποιητική. Έτσι αποτελούν ένα
ακόμη πρόβλημα για την επίλυση του οποίου δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη
στιγμή τουλάχιστον κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Μελετήθηκαν πάλι παλιότερες προτάσεις για την περιοχή της Πλάκας.
Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από όλες αυτές τις προτάσεις είναι ότι
το πρόβλημα της Πλάκας έχει δυο κύριες όψεις, την καθαρά αρχαιολογική και
την πολεοδομική – αρχιτεκτονική όψη. Βάσει κάθε μιας πρότασης
μελετήθηκαν οι δυο κύριες όψεις.
Αναφέρθηκε η μελέτη στην στάση του τύπου και των ξένων ειδικών στο
πρόβλημα της Πλάκας και πως ήταν φανερή η αποδοκιμασία για την
μεταβολή της Πλάκας σε συνοικία τουριστικού και μόνο ενδιαφέροντος με
όλες τις κακές συνέπειες που υφίστανται τα παλιά κτίρια της περιοχής.
Αναφέρθηκε πάλι η μελέτη στην ειδική έκθεση της UNESCO. Rapport
sur l’ etat de conservation des monuments de l’ Acropole, Unesco 1970.
Η Πλάκα κατά την έκθεση διατρέχει τριπλό κίνδυνο:
-

καλύπτει το κέντρο της αρχαίας πόλεως που είναι αδύνατον να ανασκαφεί
χωρίς να την κατεδαφίσουν. Ένα μεγάλο τμήμα θυσιάστηκε ήδη για την
ανακάλυψη της αγοράς. Αυτές οι ανασκαφές υπό την καθοδήγηση της
Αμερικανικής Σχολής εξαπλώνονται όλο και περισσότερο.

-

Ο δεύτερος κίνδυνος προέρχεται από την ίδια τη θέση της Πλάκας. Καθώς
γειτονεύει με το εμπορικό κέντρο της πόλεως κυριεύεται σιγά-σιγά απ’
αυτό. Τα παλιά σπίτια αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες πιο ψηλές και
εκτός κλίμακας σε σχέση με τον παλαιό πολεοδομικό ιστό.
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-

Ο τρίτος κίνδυνος που απειλεί την ιστορική αυτή περιοχή οφείλεται σ’ αυτή
την ίδια την φύση της και στην έλξη που ασκεί στους τουρίστες.
Αναπτύσσεται μια νυχτερινή ζωή και εγκαθίστανται επιχειρήσεις για

χάρη των οποίων έχουν γίνει επισκευές μάλλον αποτυχημένες και συχνά
μάλιστα καταστροφικές. Έχουν κτισθεί υπόστεγα με τα πιο προσωρινά υλικά.
Οι προσόψεις έγιναν ‘’γραφικές’’ στον υπερθετικό βαθμό με προσθήκες ή
διακοσμήσεις μιας χυδαιότητας συχνά αποκρουστικής.
Η προσέλευση τουριστών δημιουργεί μια ένταση της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων. Οι παλαιοί δρόμοι δεν ταιριάζουν σ’ αυτό το είδος της
επικοινωνίας. Λείπουν επίσης οι χώροι σταθμεύσεως για τα οχήματα. Έχουν
κατεδαφιστεί πολλά οικοδομικά τετράγωνα και γκρεμίζονται και άλλα αυτή τη
στιγμή ‘’1970’’ για να δημιουργηθούν χώροι σταθμεύσεως. Το αυτοκίνητο
παίρνει τη θέση του παλιού σπιτιού και καλύπτει την επιφάνεια των μικρών
πλατειών.
Ο τουρισμός καταστρέφει έτσι σιγά – σιγά αυτό που αποτελεί το ίδιο το
αξιοθέατο. Ο αναπόφευκτος αυτός κύκλος της καταστροφής θα κλείσει πάνω
από το κενό εάν δεν συνειδητοποιηθεί εγκαίρως, δεν εκδηλωθεί και εάν δεν
γίνει η αιτία για μια δραστική πολιτική προστασίας και αξιοποιήσεως.
Εντελώς ιδιαίτερα πρέπει να ακυρωθεί η κατεδάφιση που προβλέπεται
για την περιοχή που έχει κτισθεί στις αρχές του 19ου αιώνα.
Η προστασία της περιοχής της Ακροπόλεως είναι επείγουσα. Η Πλάκα
κατέχει μια εξαιρετική θέση. Η διατήρησή της είναι αναγκαία, συγχρόνως και
σαν μέγιστο αστικό σύνολο ποιότητας.
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Η συντήρηση, η εξυγίανση και η ενσωμάτωση των όσων απομένουν
από την παλιά πόλη, πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας ξεχωριστής
μελέτης.
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Σχέδιο 55
Η θέση και η σημασία των αρχαίων μνημείων και ο ρόλος που παίζουν
‘’ποιοτικά και ποσοτικά’’. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων
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Σχέδιο 56
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ
Ο διαχωρισμός αυτός σε ζώνες έγινε για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες ακριβέστερης αναφοράς
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Σχέδιο 57
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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Σχέδιο 58
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
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Σχέδιο 59
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Σχέδιο 60
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ
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Σχέδιο 61
Πλάκα. Κατάσταση που δεν παίρνει άλλη αναβολή.
Οι υπαίθριοι και ελεύθεροι χώροι και οι δρόμοι της Πλάκας
έχουν μεταβληθεί σε αποθήκες αυτοκινήτων.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο βασικός στόχος των μελετών διατήρησης των ιστορικών πόλεων
είναι η διατήρησή τους σαν συνόλων όχι αποσπασματικά.
Η

πολεοδομική

συγκρότηση

της

περιοχής,

που

διατηρείται

σχεδόν

αναλλοίωτη από τους αρχαίους χρόνους και η γειτνίασή της, με την Ακρόπολη
της οποίας αποτελεί το άμεσο περιβάλλον και ταυτόχρονα την σύνδεση με την
σύγχρονη πόλη, σημαίνουν ότι είναι αναγκαία η διατήρηση του πολεοδομικού
ιστού σε όλη την έκταση της περιοχής και ότι ολόκληρη η περιοχή έχει την ίδια
σημασία ως προς την Ακρόπολη και πρέπει να διατηρηθούν και η
αρχιτεκτονική της μορφή και το γενικότερο ύφος της.
Οι γενικοί στόχοι των προτάσεων ήταν:
-

Η διατήρηση της πολεοδομικής μορφής της περιοχής.

-

Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής της περιοχής.

-

Η αρμονική ένταξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στο
σύνολο της περιοχής.

-

Η ένταξη στην περιοχή σύγχρονων λειτουργιών που θα την καταστήσουν
ικανή να επιζήσει σαν ζωντανός οργανισμός στο μέλλον.
Ο καθορισμός των ορίων της διατηρημένης περιοχής έγινε βάσει των
κριτηρίων αυτών:

1. Ο βαθμός της κτιριακής αλλοιώσεως των διαφόρων τμημάτων της
περιοχής.
2. Η ανάγκη αναπτύξεως ομοιογενούς συνόλου με τον παραδοσιακό
χαρακτήρα χωρίς παρεμβολή ετερογενών στοιχείων.
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3. Η πρόβλεψη των αναγκαίων εκτάσεων για μελλοντικές αρχαιολογικές
έρευνες.
4. Η ανεμπόδιστη θέα του βράχου της Ακρόπολης.
5. Οι γενικότερες κυκλοφοριακές ανάγκες.
6. Ο ανασταλτικός παράγοντας του υψηλού κόστους των εκτεταμένων
απαλλοτριώσεων.
Η τελική επιλογή της εκτάσεως της Δ.Π. συνδέεται άμεσα με το ύψος
της απαιτούμενης δαπάνης την αποδιδόμενη στο έργο σημασία και την
γενικότερη κρατική πολιτική στον τομέα αυτό.
Οι πρώτες προτάσεις για την περιοχή της Πλάκας διατυπώθηκαν γύρω από
το 1975, στα πλαίσια της μελέτης που αναλύθηκε πριν με στόχο την
οριοθέτηση της περιοχής προστασίας και την μορφολογική και λειτουργική της
αποκατάσταση σαν ‘’συνόλου’’.
Συγκεκριμένα

οι

προτάσεις

αφορούσαν

την

λειτουργική

και

μορφολογική αποκατάσταση των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων της –
δρόμοι και πλατείες – και τον καθορισμό των επιθυμητών χρήσεων γης –
κατοικία και ελεγχόμενη εγκατάσταση κεντρικών λειτουργιών.
Αποφασίστηκε εξάλλου ότι η προστασία της περιοχής θα έπρεπε να
ενταχθεί στην υφιστάμενη Ελληνική νομοθεσία, χωρίς επιπλέον να θίγει το
υπάρχον ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.
Σ’ αυτή τη φάση η μελέτη πρότεινε την εφαρμογή του προγράμματος
μέσω ενός φορέα ενεργού πολεοδομίας μικτής οικονομίας, στον οποίο θα
συμμετείχε

το

Ελληνικό

Δημόσιο

Ν.Π.Δ.Δ.

δανειοδοτούσαν την εκτέλεση των έργων.
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και

τράπεζες

που

θα

Μέχρι το 1978 κανένα μέτρο δεν είχε ληφθεί ακόμη για την περιοχή και
καθημερινά ο τύπος αφιέρωνε άρθρα για τα προβληματική διαβίωση στην
περιοχή,

για

την

υποβάθμισή

της

και

τον

κίνδυνο

ολοκληρωτικής

καταστροφής της.
Και οι κάτοικοι που είχαν απομείνει στην Πλάκα ενεργοποιούνται και
πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση για την λήψη κάποιων ‘’μέτρων’’. Μέσα σ’
αυτό το γενικό κλίμα αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας μελέτης με στόχο τη
διατύπωση ‘’μέτρων’’ προστασίας και αποκατάστασης της περιοχής και
τρόπων εφαρμογής τους.
Τα μέτρα που διατυπώθηκαν και εφαρμόστηκαν μπορούν να
διακριθούν σε : Νομοθετικά, Κοινωνικά και Οικονομικά.

•

Νομοθετικά :

-

νομιμοποιήθηκε η υφιστάμενος παραδοσιακός πολεοδομικός ιστός και
καταργήθηκαν νεώτερες νομοθετικές επεμβάσεις που έγιναν με πρόθεση
να

λύσουν

τα

προβλήματα

της

κυκλοφορίας

αυτοκινήτων

ευθυγραμμίζοντας ή ανοίγοντας δρόμους, ρυμοτομώντας συγχρόνως
αξιόλογα κτίρια. ‘’Η πρόταση Δ σελ. 80. Μελέτη παλιάς πόλης Αθηνών το
παρόν και το μέλλον της Πλάκας’’.
-

Καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί για την τοποθέτηση επιγραφών και
διαφημίσεων στα κτίρια με στόχο την οπτική αποκατάσταση της περιοχής.
‘’παράγραφος V’’ ΦΕΚ 522/Δ. 1980, άρθρα Ι-ΧΙΙΙ
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-

Κηρύχθηκαν «διατηρητέα» πολλά από τα κτίρια της περιοχής, τα οποία
απαλλάχθηκαν

από

τον

κίνδυνο

κατεδάφισής

τους

για

λόγους

αρχαιολογικούς.
Για τα κτίρια αυτά καθορίστηκαν συγχρόνως οι δυνατότητες επισκευής,
εκσυγχρονισμού, στατικής ενίσχυσης και εσωτερικής διαμόρφωσής τους.
‘’Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, απόφαση αριθ. Γ. 34303/1983, παρ.
IV’’ ΦΕΚ 522/Δ / 19/9/1980, άρθρο Ι. II. III. IV. V.
-

καθορίστηκαν ειδικοί όροι δόμησης στην περιοχή με στόχο την κατασκευή
νέων κτιρίων εναρμονισμένων με την κλίμακα και τον χαρακτήρα της
περιοχής και την επιτυχή συνύπαρξη. Ιδιαίτερα καθορίζονται περιορισμοί
των επιτρεπόμενων κατασκευών στα δώματα των κτιρίων με στόχο την
αποκατάσταση της οπτικής εικόνας της περιοχής.

-

Καθορίστηκαν ειδικές χρήσεις γης στην περιοχή με στόχο την ενίσχυση
της κατοικίας, την διατήρηση των απαραίτητων λειτουργιών και την
απαγόρευση εγκατάστασης νέων κέντρων διασκέδασης που προκαλούν
όχληση «ηχητική, οπτική, λειτουργική» στο περιβάλλον τους. Επίσης
απαγορεύθηκε ρητά η χρησιμοποίηση των δωμάτων των κτιρίων ως
χώρων κέντρων διασκέδασης, χρήση τελείως ξένη προς την παραδοσιακή
μορφή και λειτουργία της Πλάκας.
Το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό και τον έλεγχο των

«χρήσεων γης» στην Πλάκα είναι ένα από τα βασικότερα μέτρα που
αποσκοπούν στην προστασία και την αναβίωση της περιοχής και είναι το
πρώτο του είδους του στην Ελλάδα.
Είναι το διάταγμα χάρις στο οποίο οι ανεπιθύμητες λειτουργίες που για
πολλά χρόνια αλλοίωναν και υποβάθμιζαν την περιοχή διώχνοντας τους
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κατοίκους, που αναγκάστηκαν και εγκαταλείψουν την Πλάκα, δεν θα
συμβαίνουν πια.

Ακόμα αυτό το διάταγμα με τρόπο καθαρό και διάφανο

καθορίζει σε κάθε σημείο της περιοχής τις χρήσεις που επιτρέπονται με στόχο
την τόνωση και αναβίωση της κατοικίας.

•

Μέτρα διοικητικά :

-

Μελετήθηκε και εφαρμόστηκε ένα σύστημα κυκλοφορίας πεζών και
αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον περιορισμό της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων στην περιοχή, την ρύθμιση του προβλήματος στάθμευσης
των κατοίκων, οι οποίοι είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας και σταθμεύουν σε
επιλεγμένες και καθορισμένες θέσεις και την πεζοδρόμηση μεγάλου
μέρους του οδικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτό επανέκτησαν την αρχική
τους λειτουργία (σχέδια 62-63).
Η κυκλοφοριακή μελέτη που αφορούσε όλη την περιοχή του εμπορικού
κέντρου άρχισε το 1977, εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε το 1979.

-

Ένα πολύ βασικό διοικητικό μέτρο που αποφασίστηκε για την επιτυχία του
προγράμματος επέμβασης στην Πλάκα αποτέλεσε η σύσταση ειδικού
συντονιστικού οργάνου – ομάδας, που ανέλαβε την μελέτη και εφαρμογή
του προγράμματος προστασίας της Πλάκας.
Η ομάδα ασχολήθηκε με :
-

την μελέτη

και διατύπωση των μέτρων προστασίας και την

υποβοήθηση εφαρμογής τους. Επίσης με την συνεχή παρακολούθηση
της επιτυχίας και των επιπτώσεων των μέτρων αυτών για την
απαιτούμενη τυχόν τροποποίησή τους.
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-

την ενημέρωση των κατοίκων και της κοινής γνώμης για τα μέτρα και τα
έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Πλάκα.

-

την σύνταξη υποδειγμάτων, μελετών αποκατάστασης κτιρίων και την
παροχή συμβουλών προς ιδιώτες και μηχανικούς με τον ίδιο στόχο.

-

την μελέτη διαμόρφωσης των ελευθέρων κοινόχρηστων της περιοχής
και την παρακολούθηση της εφαρμογής της.

•

Μέτρα κοινωνικά:

Το μεγαλύτερο τμήμα της δραστηριότητας της ομάδας που προαναφέρθηκε
«ενημέρωση των κατοίκων για την επέμβαση, σύνταξη υποδειγμάτων,
μελετών και παροχή συμβουλών», είχε κοινωνικό χαρακτήρα.
Η συμμετοχή εξάλλου των κατοίκων είτε με προτάσεις, είτε με πιέσεις, ήταν
αποφασιστική σε όλο το διάστημα της υλοποίησης της αναβάθμισης στην
περιοχή τους. Έργα κοινωνικού χαρακτήρα είναι επίσης : οι πεζοδρομήσεις,
τα έργα εξυγίανσης που έγιναν στην περιοχή, η αντικατάσταση ή βελτίωση
των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας που συνοδεύτηκε από
υπογείωση των καλωδίων της Δ.Ε.Η., εγκατάσταση παροχής φυσικού αερίου
πόλεως και υπόγειο

δίκτυο

καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και η

διαμόρφωση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.
-

Η αποκατάσταση όψεων επιλεγμένων διατηρητέων κτιρίων, μετά την
σύνταξη προτύπων μελετών.

-

Η εξασφάλιση θέσης στάθμευσης για τους κατοίκους της περιοχής σε
ειδικά επιλεγμένες θέσεις.

161

•

Μέτρα Οικονομικά

Τα κοινωνικά μέτρα που προαναφέρθηκαν αποτελούν μια έμμεση οικονομική
παροχή προς τους κατοίκους της Πλάκας και βελτιώνουν συγχρόνως τις
συνθήκες ζωής τους. Άμεσο οικονομικό μέτρο αποτελεί εξάλλου η χορήγηση
ευνοϊκών δανείων στους ιδιοκτήτες για την αποκατάσταση και επισκευή των
σπιτιών ή καταστημάτων τους.
Η εκτέλεση έργων προστασίας και ανανέωσης της περιοχής, επιλύουν
προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά και προστατεύουν την περιοχή από μια
ανεπιθύμητη οικονομική αδράνεια, στην οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν
οι απαγορευτικές διατάξεις από μόνες τους.
Η μέθοδος επέμβασης που επιλέχθηκε για την προστασία της Πλάκας
ήταν ήπια αποσκοπώντας σε σταδιακά αποτελέσματα χωρίς να προκαλεί
δυναμικές ανακατατάξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αποφασίστηκε
εξάλλου να διατηρηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ιδιοκτησιακό
καθεστώς.

•

Προβλήματα εφαρμογής του προγράμματος προστασίας :

Ο χρονικός προγραμματισμός της επέμβασης και τα μέτρα και οι
ρυθμίσεις έχουν καθοριστεί ή έχουν τροποποιηθεί από την εκάστοτε πολιτική
εξουσία ‘’πιο παλιά – 1979’’. Αλλά η ύπαρξη σταθερής πολιτικής βούλησης,
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία προγραμμάτων προστασίας.
Τα στοιχεία που επιδρούν ανασταλτικά στην επιτυχία της εφαρμογής του
προγράμματος προστασίας της Πλάκας είναι :
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-

Η οικονομική στήριξη του προγράμματος που θα μπορούσε να γίνεται όχι
μόνον από το δημόσιο, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, είναι
ανεπαρκέστατη.

-

Ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού,
στεγάζει επαγγελματικές δραστηριότητες. Η πολιτική αυτή χρήση των
κτιρίων είναι αντίθετη με την προσπάθεια ενίσχυσης της κατοικίας στην
περιοχή.

-

Η εφαρμογή του διατάγματος χρήσεων γης συναντά δυσκολίες που
οφείλονται στην έλλειψη κινήτρων ή αντικινήτρων που θα εξισορροπούν
τις

πιέσεις

νομοθετημένης

των

ανεπιθύμητων

διαδικασίας

λειτουργιών

επιβολής

και

κυρώσεων

στην
σε

έλλειψη

περίπτωση

παράβασης των διατάξεών του.
-

Η υπερβολική κατάληψη των πεζοδρόμων από τραπεζάκια και καρέκλες
καφενείων και εστιατορίων, δημιουργεί αναφορές στην παλιά εικόνα της
περιοχής.

-

Ο έλεγχος εφαρμογής της κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή φαίνεται
ανεπαρκής.
Το βασικότατο όμως πρόβλημα – που συνεχίζεται άμεσα με την παράνομη
στάθμευση αυτοκινήτων – αποτελεί η έλλειψη χώρων στάθμευσης.
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Σχέδιο 62
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Σχέδιο 63
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Η ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

•

Τα αποτελέσματα της επέμβασης:

Η επέμβαση στην Πλάκα πέτυχε στην διατήρηση της συνοικίας σαν σύνολο
και συγκεκριμένα στην απελευθέρωσή της από τα προβλήματα και τον
κίνδυνο:
-

των απαλλοτριώσεων

-

των ρυμοτομήσεων

-

των ασυμβίβαστων με την μορφή και υπόστασή της λειτουργιών
Ακόμα πολλά από τα κτίρια της περιοχής επισκευάστηκαν και

βελτιώθηκε η οπτική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος με την εφαρμογή
του διατάγματος ελέγχου των επιγραφών και εφαρμογή του διατάγματος
ελέγχου των επιγραφών και διαφημίσεων, την απαγόρευση χρήσεως των
δωμάτων των κτιρίων, την υπογείωση των εναερίων καλωδίων και του
δικτύου της τηλεόρασης και την αποκατάσταση και ανακαίνιση πολλών
κτιρίων της περιοχής.
Επίσης αποκαταστάθηκε η μορφή και λειτουργία των κοινόχρηστων
χώρων και μειώθηκε η ρύπανση του περιβάλλοντος με τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και τις διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων.
Με όλα τα παραπάνω, καθώς και με την ανανέωση των δικτύων κοινής
ωφέλειας και την απομάκρυνση των κέντρων διασκέδασης και τις εσωτερικές
αποκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς των κατοικιών, βελτιώθηκε η ποιότητα
ζωής στην περιοχή. (σχέδια 64-65).
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•

Η μεταβολή χρήσεων γης :
Μια καταγραφή χρήσεων γης του 1985 συγκρινόμενη με την

προηγούμενη κατάσταση που είχε αποτυπωθεί το 1974, εμφανίζει την εξής
εικόνα:
α) κτίρια κατοικιών, κυρίως κακής κατάστασης έχουν εκκενωθεί.
β) μονάδες καταστημάτων έχουν απομακρυνθεί.
Κατά μήκος των αξόνων επέμβασης κενά κτίρια ως επί το πλείστον δεν
υπάρχουν.
Οι περιοχές με τα κενά κτίσματα κατοικίας είναι κυρίως περιοχές στις
οποίες δεν έχουν γίνει έργα διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων ακόμα,
ούτε έργα αποκατάστασης κτιρίων.
Βέβαια, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια η πληθυσμιακή
μετακίνηση από το 1974 έως το 1985
-

1974 : ημερομηνία σύνταξης του πρώτου χάρτη χρήσεων γης.

-

1979 : ημερομηνία που άρχισε η επέμβαση.

-

1985 : ημερομηνία σύνταξης του νέου χάρτη χρήσεων γης.

•

Οι οικονομικές δραστηριότητες :

Η έλλειψη κάποιας αναλυτικής καταγραφής των αντιστοίχων
δραστηριοτήτων του κέντρου της Αθήνας έκανε αδύνατη την ένταξη των
προτάσεων της μελέτης της Πλάκας σ’ ένα ευρύτερο προγραμματισμό που θα
αφορούσε τον λειτουργικό ρόλο του κέντρου της Αθήνας και την εξαγωγή
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συμπερασμάτων

σχετικών

με

τις

επιπτώσεις

της

μετακίνησης

οικονομικών δραστηριοτήτων της Πλάκας σε άλλες περιοχές.
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των

Από τα βασικά αποτελέσματα της εφαρμογής
προγράμματος προστασίας

Η μεταβολή στο κοινωνικό περιβάλλον :
Η πληθυσμιακή μεταβολή αποτελεί υποσύνολο της ευρύτερης κοινωνικής
μεταβολής στο περιεχόμενο της συνοικίας, που εξελίχθηκε τόσο ποσοτικά όσο
και ποιοτικά.
Η ποσοτική διάσταση της μεταβολής αφορά την εγκατάσταση της
περιοχής από τους κατοίκους της, φαινόμενο που εξελίσσεται παράλληλα
προς την γήρανση και την υποβάθμιση και την εισβολή των εμπορικών
χρήσεων των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την απογραφή του 1971 η περιοχή μελέτης είχε 3495
κατοίκους κατανεμημένους σε 2159 νοικοκυριά. Το 1981 οι κάτοικοι
μειώθηκαν σε 2906, ενώ αντίστοιχα τα νοικοκυριά έγιναν 1210. Οι δυο
σημαντικοί παράγοντες που προκάλεσαν την πληθυσμιακή μεταβολή ήταν:
α) το αρχαιολογικό ενδιαφέρον και
β) η παρουσία των κέντρων ψυχαγωγίας
Η αυστηρή επιτήρηση από πλευράς αρχαιολογικής υπηρεσίας στους
τομείς αρμοδιότητάς της, δημιούργησε αδιέξοδο στους κατοίκους και
λειτούργησε πολλές φορές σαν κίνητρο για να πουλήσουν τα σπίτια τους και
να αποχωρήσουν από την περιοχή (1975 έως 1980).
Η συγκέντρωση των κέντρων ψυχαγωγίας στην περιοχή της Πλάκας
έγινε προβληματική στην πενταετία ‘70-75 με αποτέλεσμα να εντάσσεται στην
περιοχή μια ασυμβίβαστη προς την έννοια του φιλήσυχου πολίτη κατηγορία
ανθρώπων, (οι άνθρωποι της νύχτας) και εμφανίστηκε η αντίληψη που αυτοί
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οι άνθρωποι, έχουν έναντι των αναγνωρισμένων κοινωνικών αξιών που
αποτελεί ενόχληση προς τους κατοίκους της περιοχής.
Η περιοχή μεταμφιέζεται με φτηνές επιγραφές, ρυπαίνεται και τελικά
γίνεται εστία θορύβου και ενοχλήσεων. Το ενοχλητικό αυτό μωσαϊκό κάποια
στιγμή ξεπερνά τα όρια της περιοχής και γίνεται εθνικό πρόβλημα για
επίλυση. Τελικά η μεταβολή στην γειτονιά συχνά συνεπάγεται τη μεταβολή
στην κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού που κατοικεί εκεί.
Η μεταβολή είναι το πρόβλημα και η συμμετοχή των πολιτών είναι ο
καταλύτης και ο ρυθμιστής αυτής της μεταβολής και τέλος η κοινωνική
μεταβολή είναι το αποτέλεσμα.

-

Η μεταβολή στις τιμές των ακινήτων :
Για να παρουσιάσουν οι μελετητές την μεταβολή στις τιμές των

ακινήτων στην Πλάκα, πριν και μετά την επέμβαση παρουσίασαν συγκριτικά
διαγράμματα τιμών από διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου ώστε να
εξαχθούν τα ζητούμενα συμπεράσματα.
Το 1972 οι τιμές των ακινήτων στην Πλάκα ήταν ανάλογα με την
Περιοχή από 6.000 έως 60.000 δρχ / τ.μ. οικοπέδου. Η μεταβολή διακύμανση
στις τιμές οφείλεται στις διαφορές συντελεστού που ισχύουν από περιοχή σε
περιοχή. Αυτή η αύξηση έφθασε σε 1067%.
Αναμφισβήτητα μετά την επέμβαση η ζήτηση για κατοικία στην Πλάκα
παρουσίασε άνοδο με αποτέλεσμα να υπάρξει μια σχετική άνοδος στις τιμές.
Εν τούτοις επειδή τα οικόπεδα ήταν μικρά η ολική αξία αγοράς ενός
οικοπέδου που μπορούσε να δεχθεί μια άνετη κατοικία ήταν πολύ μικρότερη
από μια αντίστοιχη τιμή οικοπέδου που έχτιζε τα ίδια τετραγωνικά και
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βρισκόταν στα προάστια.

Έτσι μπορεί να ακούγεται υψηλή η τιμή του

οικοπέδου στην Πλάκα προς 70.000 δρχ / τ.μ., αλλά η τελική τιμή συνόλου
είναι χαμηλότερη από αντίστοιχη χωρητικότητα οικοπέδου στα προάστια.
Ο πίνακας εξηγεί την εξέλιξη τιμών σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

•

Η απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων :
Αριθμός : Γ. 34303 / 1783

V. Διατήρηση της Μορφής των Δρόμων της Περιοχής Πλάκας :
α) Απαγορεύεται η αφισοκόλληση στις όψεις των κτιρίων όλων των
οδών της περιοχής Πλάκας καθώς και επί των στοιχείων οδικού εξοπλισμού
των πεζοδρόμων.
β) Απαγορεύεται η οργάνωση εκδήλωσεων που θα μετέβαλλαν κατά
μόνιμο τρόπο την αρχιτεκτονική της περιοχής Πλάκας ή που θα ερύπαιναν ή
θα κατέστρεφαν τα οδοστρώματα και τον οδικό εν γένει εξοπλισμό των οδών
Πλάκας.
VI.

Κυρώσεις :

Οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού τιμωρούνται, για μεν τις
παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεως και σταθμεύσεως, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα
επισκευής, κατεδαφίσεως ή ανεγέρσεως οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Γ.Ο.Κ.
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VII.

Ισχύς του κανονισμού:

Ο παρών κανονισμός ισχύει από της επομένης της δημοσιεύσεως της
αποφάσεως

εγκρίσεως

της

εφαρμογής

του

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως.
Αθήνα 14 Νοεμβρίου 1979
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

•

«Περί επιβολής όρων και περιορισμών κατά την τοποθέτηση διαφημίσεων,
φωτεινών επιγραφών κλπ. επί των όψεων των κτιρίων της περιοχής
Πλάκας της πόλεως των Αθηνών».

Άρθρο 1
Επί των κτιρίων των ευρισκομένων εντός της περιοχής της
περικλειομένης υπό των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αμαλίας, Σιμωνίδου,
Φιλελλήνων,

Ναυάρχου

Νικοδήμου,

Βουλής,

Μητροπόλεως,

Πλατείας

Μοναστηρακίου, Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Αδριανού, Ευρυσακίου, ορίων
αρχαιολογικού χώρου Διοσκούρων, Θεωρίας και από εκεί δια μέσου του
αρχαίου περιπάτου προς τας οδούς Στράτωνος, Διονυσίου Αρεοπαγίτου
επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνον επιγραφών, ως οι αναφερόμενες στο
επόμενο άρθρο 2 και υπό τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς τους
αναφερόμενους εις τα επόμενα άρθρα του παρόντος.
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Άρθρο 2
Η ως άνω τοποθέτηση επιγραφής πραγματοποιείται υπό τους
ακολούθους περιορισμούς:
α)

Δεν επιτρέπεται όπως η επιγραφή καλύπτει, αλλοιώνει ή

καταστρέφει στοιχεία της αρχιτεκτονικής ρυθμολογίας όλων των όψεων του
κτιρίου και δη των υποστυλωμάτων παραστάδων, επικράνων, επιστυλίων,
αετωμάτων γείσων κλπ.
β)

Δεν επιτρέπεται όπως η επιγραφή καλύπτει ή παραμορφώνει

αρχιτεκτονικά – λειτουργικά στοιχεία του κτιρίου όπως στηθαία δωμάτων και
εξωστών, ανοίγματα θυρών και παραθύρων κλπ.
γ)

Δεν επιτρέπεται όπως οι επιγραφές εξέχουν της οικοδομικής

γραμμής πέραν των δέκα εκατοστών (0,10) του μέτρου.

Άρθρο 3
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων οιουδήποτε
είδους επί των στεγών, των δωμάτων και των προστεγασμάτων των κτιρίων
της περιοχής. Δεν επιτρέπεται ωσαύτως η τοποθέτηση επιγραφών ή
διαφημίσεων εις κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτους οικοδομήσιμους
χώρους ή τμήματα αυτών, επί δένδρων ή επί στύλων οιασδήποτε φύσεως και
μορφής.

Άρθρο 4
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων καθέτως
προς το επίπεδο της όψεως του κτιρίου, επί της οποίας τοποθετείται η
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επιγραφή, πλην των σημάτων φαρμακείων, ήτοι σήματος φέροντος τον
ερυθρό σταυρό επί λευκού χρώματος.

Άρθρο 5
Επιτρέπεται όπως επί ειδικώς προς τούτο κατασκευαζομένων στύλων
ή στηριγμάτων, τοποθετουμένων παρά αρμοδίας Αρχής, αναρτώνται σήματα
δια την ρύθμιση της κυκλοφορίας εις την περιοχή ή πληροφοριακές
επιγραφές.

Άρθρο 6
Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών επί επιφανειακών περιφράξεων,
όταν το κτίριο είναι τοποθετημένο εσώτερον της ρυμοτομικής γραμμής υπό
τους γενικούς περιορισμούς του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 7
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών.

Άρθρο 8
Η στερέωση των επιγραφών επί των όψεων των κτιρίων επιβάλλεται
να γίνεται κατά τρόπον μη επιφέροντα μόνιμη βλάβη εις αυτό ή αλλοίωση ή
καταστροφή αρχιτεκτονικών μελών αυτού, κεραμικών ή μαρμαρίνων, ως και
παντός εν γένει αξιόλογου στοιχείου αυτού.
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Άρθρο 9
Εις

περίπτωσιν

τοποθετήσεως

περισσοτέρων

επιγραφών

ή

προσθήκης νέας επιγραφής, εξετάζεται η συνολική επί του κτιρίου
τοποθέτηση και σύνθεση των επιγραφών, της Αρχής δυναμένης να επιβάλει
τροποποιήσεις επί των ήδη υπαρχουσών επιγραφών, προς επίτευξη του
αρτιωτέρου αισθητικού αποτελέσματος.
Η ως άνω τροποποίηση επιβάλλεται όπως πραγματοποιείται εντός
τριών (3) μηνών από της κοινοποιήσεως της εγκεκριμένης μελέτης εις τους
ενδιαφερομένους.

Άρθρο 10
1. Δια την χορήγηση αδείας προς ανέγερση νέων κτιρίων εντός της
περιοχής, δέον όπως εις την αρχιτεκτονική αυτών μελέτη περιλαμβάνονται και
σχέδια όψεων εις τα οποία να εμφαίνονται και οι θέσεις και τα μεγέθη των
επιφανειών των προοριζομένων δια την τοποθέτηση επιγραφών, αίτινες
εγκρίνονται κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Οι υφιστάμενες επί των όψεων των κτιρίων επιγραφές, φωτεινοί
φωτοβόλοι σωλήνες και διαφημίσεις, δέον όπως αφαιρεθούν, οι δε λοιπές
επιγραφές δέον όπως προσαρμοσθούν κατά τις διατάξεις του παρόντος
τιθέμενες υπό την κρίση της ΕΕΑΕ. Η ως άνω αφαίρεση και προσαρμογή
πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του
παρόντος διατάγματος.
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Άρθρο 11
Δια την τοποθέτηση επιγραφής επί κτιρίων της εις το άρθρο 1 περιοχής
απαιτείται άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας κατόπιν συμφώνου γνώμης της
Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Αυτή χορηγείται εις τον
ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεώς του συνοδευομένης υπό των ακολούθων
στοιχείων :
α)

Τοπογραφικού σχεδίου ή αποσπάσματος χάρτου υπό κλίμακα

1:500 τουλάχιστον, επί του οποίου να σημειούνται η θέση του κτιρίου, της
υπαρχούσης αυλής ή ακάλυπτου χώρου, κυρίων ή πλαγιών εισόδων, τυχόν
υπαρχόντων δένδρων κλπ.
β) Αρχιτεκτονικών σχεδίων, υπό κλίμακα 1:50, της όψεως του κτιρίου
επί της οποίας πρόκειται να τοποθετηθεί η επιγραφή.
γ)

Εγχρώμου φωτογραφίας της όψεως του κτιρίου επί της οποίας

πρόκειται να τοποθετηθεί η επιγραφή.
δ)

Εγχρώμου σχεδίου της επιγραφής (μακέττα) υπό κλίμακα 1:10

τουλάχιστον, με όλες τις απαιτούμενες για την κατανόηση της λεπτομέρειας,
ήτοι μέγεθος και μορφή γραμμάτων, χρησιμοποιηθησόμενα χρώματα, υλικά,
τρόπος στερεώσεως.
ε) Συντόμου περιγραφής των υλικών και του τρόπου στερεώσεως της
επιγραφής.
στ) Παντός ετέρου στοιχείου το οποίο η Ε.Ε.Α.Ε. θα κρίνει απαραίτητο.
Πάντα τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν.
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Άρθρο 12
Η Ε.Ε.Α.Ε. δύναται να εγκρίνει την διατήρηση παλαιών επιγραφών
κατά

παρέκκλιση

των

διατάξεων

του

παρόντος

εφόσον

αποτελούν

χαρακτηριστικά δείγματα επιγραφών της εποχής των παραδοσιακών κτιρίων
εις τα οποία ανήκουν.

•

«Περί χαρακτηρισμού ως διατηρητέων κτιρίων κειμένων εντός της
περιοχής Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών».
ΦΕΚ 522/ Δ 19/9/1980

Άρθρο 1
1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίρια τα κείμενα εντός της
περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, της περικλειομένης από της οδού
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, της λεωφόρου Αμαλίας, των οδών Σιμωνίδου,
Φιλελλήνων, ναυάρχου Νικοδήμου, Βουλής, Μητροπόλεως, της πλατείας
Μοναστηρακίου, των οδών Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Αδριανού, Ευρυσακίου,
των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, των οδών Διοσκούρων, Θεωρίας δια
μέσου του αρχαίου περιπάτου, των οδών Στράτωνος, Θρασύλλου και
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ως ταύτα σημειούνται δι’ ενστίκτου σκιαγραφήσεως
και εμφαίνονται δι’ ερυθρού χρώματος εις το υπό του Γενικού Διευθυντού
Οικισμού θεωρημένο δια της υπ’ αριθμόν Γ. 30282/1980 πράξεως αυτού
σχετικόν πρωτότυπου διάγραμμα υπό κλίμακα 1:1000, του οποίου συνοπτικό
αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.
2. Ως διατηρητέο καθορίζεται το αρχικό εκάστοτε κτίριο, ως και οι
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εναρμοζόμενες προς τούτο μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα
πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή κατ’ έκτασιν υφιστάμενα προκτίσματα, τα οποία
αλλοιώνουν το αρχικόν κτίριον. Ο χαρακτηρισμός των αλλοιούντων το αρχικόν
κτίριον και δυναμένων να αφαιρεθούν προκτισμάτων πραγματοποιείται υπό
της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.).

άρθρο 2
Εις τα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα ως άνω κτίρια απαγορεύεται
πάσα

αφαίρεσις,

αλλοίωσις

ή

καταστροφή

τόσον

των

επί

μέρους

αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών διακοσμητικών στοιχείων των, όσον και του
κτιρίου εν τω συνόλω.

Άρθρο 3
Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η
στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση των δια του παρόντος
χαρακτηριζομένων ως διατηρητέων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιούται ο γενικός
αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου και δεν θίγονται τα εις το προηγούμενο
άρθρο αναφερόμενα διατηρητέα στοιχεία αυτού.
Επιτρέπεται η κατασκευή προσθήκης

ελάσσονος κλίμακας, εφόσον

κριθεί απαραίτητος δια την λειτουργική εξυπηρέτηση του διατηρητέου κτιρίου,
έστω και αν ο ισχύων συντελεστής δομήσεως επιτρέπει μείζονα ταύτης
προσθήκη.
Ωσαύτως δύναται να επιτραπεί κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής
Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η κατασκευή ετέρου κτιρίου, εις το αυτό
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οικόπεδο, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως, εφόσον τούτο δεν
παραβλάπτει το διατηρητέον κτίριον και τον περιβάλλοντα αυτό χώρον.

Άρθρο 4
Δια την εκτέλεση πάσης εργασίας εκ των περιγραφομένων εις το
ανωτέρω άρθρο ως και εξωτερικών χρωματισμών και οιασδήποτε εργασίας
επισκευής επί των όψεων των κτιρίων, απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας,
μετά έγκρισιν της Ε.Ε.Α.Ε. συνοδευομένης υπό πρακτικού εις το οποίον
αναγράφονται λεπτομερώς αι εκτελεσθησόμεναι εργασίαι.

Άρθρο 5
1. Οιαδήποτε επέμβασις εις κτίριον κατά παράβασιν των διατάξεων
του παρόντος τυγχάνει αυθαίρετος υποκειμένη εις τας περί αυθαιρέτων
διατάξεις.
Εις

περίπτωσιν

απαγορεύονται

υπό

εκτελέσεως
του

οικοδομικών

άρθρου

2

του

εργασιών,

παρόντος

οι

οποίες

επιβάλλεται,

η

αποκατάστασις του κτιρίου εις την αρχική του μορφή.
2. Εις τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος πέραν των ως
άνω προβλεπομένων επιβάλλεται η κατά το άρθρον 60 (παρ. 1) του Ν.
947/1979 διοικητική ποινή του προστίμου.
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Εις

τον

Υπουργόν

Χωροταξίας

Οικισμού

και

Περιβάλλοντος

αναθέτομεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα 24 Οκτωβρίου 1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ

-

Κηρύχθηκαν ‘’διατηρητέα’’ πολλά από τα κτίρια της περιοχής τα οποία
απαλλάχθηκαν οριστικά από τον κίνδυνο κατεδάφισης.

•

Ειδικοί όροι για τις Περιπτώσεις Επισκευής ή Ανεγέρσεως Οικοδομών:

α) Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή
ανέγερση οικοδομών απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να
προσκομίσουν στην αρμόδια πολεοδομική αρχή βεβαίωση του Δήμου
Αθηναίων για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής
καθορίζεται από τον Δήμο για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση των
εργασιών που θα εκτελεσθούν ώστε να χρησιμεύσει, σε περίπτωση φθορών,
για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού
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της οδού στην προηγούμενη κατάσταση από τον Δήμο, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών, μετά από
σχετική πρόκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία.
β)

Προκειμένης της ανεγέρσεως νέας οικοδομής ή κατεδάφιση του

υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με
μηχανικά μέσα, κατά τις ώρες

7:30’ έως 14:30’. Απαγορεύεται, σε κάθε

περίπτωση, η κίνηση ερπυστριοφόρου μηχανήματος σε όλες τις οδούς της
περιοχής Πλάκας. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο βρίσκονται οι
ανωτέρω εργασίες, μεριμνά καθημερινά, μετά το πέρας των εργασιών, για τον
καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια
της οδού, (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ).
γ)

Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής, θα

περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1.50
μ. από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2.50 μ. από την
στάθμη της οδού, με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος του υλικού
αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε
είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό.

Καθορίστηκαν συγχρόνως οι δυνατότητες επισκευής, εκσυγχρονισμού,
στατικής ενίσχυσης και εσωτερικής διαμόρφωσης.
Εικόνες της περιοχής.
Καθορίστηκαν ειδικές χρήσεις γης στην περιοχή με στόχο την ενίσχυση της
κατοικίας, την διατήρηση των απαραίτητων λειτουργιών και την απαγόρευση
εγκατάστασης νέων κέντρων διασκέδασης που προκαλούν όχληση (ηχητική,
οπτική, λειτουργική) στο περιβάλλον τους.
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Επίσης απαγορεύθηκε ρητά η χρησιμοποίηση των δωμάτων των κτιρίων, ως
χώρων κέντρων διασκέδασης, χρήση τελείως ξένη προς την παραδοσιακή
μορφή και λειτουργία της Πλάκας. (σχέδιο 1).
Το Προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό και τον έλεγχο των χρήσεων
γης στην Πλάκα είναι ένα από τα βασικότερα μέτρα που αποσκοπούν στην
προστασία και την αναβίωση της περιοχής και είναι το πρώτο του είδους του
στην Ελλάδα.
Είναι το διάταγμα χάρη στο οποίο οι ανεπιθύμητες λειτουργίες που για
πολλά χρόνια αλλοίωναν και υποβάθμιζαν την περιοχή διώχνοντας τους
κατοίκους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Πλάκα.
Ακόμα αυτό το διάταγμα με τρόπο καθαρό και διάφανο καθορίζει σε κάθε
σημείο της περιοχής τις χρήσεις που επιτρέπονται με στόχο την τόνωση και
αναβίωση της κατοικίας.

•

Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

Έχοντες υπόψη :
1. Τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων
κλπ», ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν και
ειδικώτερον των άρθρων 3,9 και 70 αυτού.
2. Τας διατάξεις του Ν. 947/1979 «περί οικιστικών περιοχών» και ειδικώτερον
του άρθρου 62, παρ. 1 αυτού.
3. Τας διατάξεις του από 8.9.1923 Δ/τος «περί καθορισμού της κατά το
άρθρον 3 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ»
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«προθεσμίας» (ΦΕΚ 257/Α) και το ότι κατά το Διάταγμα αυτό προθεσμία
παρήλθεν άπρακτος.
4. Τας

διατάξεις

του

Ν.

1032/1980

«περί

συστάσεως

Υπουργείου

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικώτερον
των άρθρων 2 (παρ. 2) και 3 (παρ. 1, εδαφ. α) αυτού.
5. Τα διατάξεις του Ν.Δ. 8/1975 «περί Γ.Ο.Κ.» ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ.
205/1974 (ΦΕΚ 363/Α) και ειδικώτερον του άρθρου 25/Β αυτού.
6. Τας διατάξεις του άρθρου 50, παρ. 4 του Ν>Δ> 170/1973 «περί του
Συμβουλίου της Επικρατείας» (ΦΕΚ 229/Α).
7. Την υπ’ αριθμόν 2072/1975 απόφασιν εν Ολομελεία του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
8. Τας υπ’ αριθμ. 533/1979 και 1226/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).
9. Την υπ’ αριθμ. 700/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας,
προτάσει του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος,
απεφασίσαμεν :

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, εις την
περιοχή την περικλειομένην υπό των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αμαλίας,
Σιμωνίδου, Φιλελλήνων, Ναυάρχου Νικοδήμου, Βουλής, Μητροπόλεως,
πλατείας Μοναστηρακίου, Ερμού, Αγ. Ασωμάτων, Αδριανού, Ευρυσακίου,
ορίων Αρχαιολογικού χώρου, Διοσκούρου, Θεωρίας, ορίων Αρχαιολογικού
χώρου, Στράτωνος, Θρασύλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ως εμφαίνεται δι’
ερυθρών και πρασίνων γραμμών εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού
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θεωρημένα δια της υπ’ αριθμ. Γ. 21019/1980 πράξεως αυτού επτά (7) σχετικά
πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:500, των οποίων συνοπτικά
αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος.

Άρθρον 2
Εγκρίνεται :
1. Η τροποποίηση και η επιβολή στοών κατά τα οικοδομικά τετράγωνα τα
περικλειόμενα υπό των οδών Ερμού, Αγίου Φιλίππου, Ηφαίστου και
Νορμάνου.
2. Η κατάργηση τμημάτων στοάς κατά τα οικοδομικά τετράγωνα τα
περικλειόμενα υπό των οδών:
α) Πανδρόσου, πλατείας Μοναστηρακίου, Βραχείας και Ανωνύμου.
β) Πανδρόσου, πλατείας Μοναστηρακίου, Ντέκα και Καπνικαρέας.
γ) Ερμού, Θησείου, Αδριανού και πλατείας Αγ. Ασωμάτων.
3. Η επιβολή προκηπίου κατά τα οικοδομικά τετράγωνα τα περικλειόμενα
υπό των οδών:
α) Θρασυβούλου, Μνησικλέους, Πρυτανείου, Ερεχθέως και Ερωτοκρίτου
και δη εις τμήμα της οδού Θρασυβούλου με πλάτος προκηπίου δυο (2)
μέτρων, και
β)

Ερεχθέως, Καλλιφρονά, Τριπόδων και Πρυτανείου και δη κατά την

εισέχουσαν γωνίαν των οδών Ερεχθέως και Καλλιφρονά, με πλάτος
προκηπίων δυο μέτρων και πεντήκοντα εκατοστών του μέτρου (2.50) και
ενός (1) μέτρου.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εμφαίνονται εις τα εν άρθρω 1 του παρόντος
αναφερόμενα διατάγματα.
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Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτομε την
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα 29 Αυγούστου 1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

•

ΠΛΥΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ. 34303/1783
«Περί αντικαταστάσεως κανονισμών λειτουργίας πεζοδρόμων περιοχών
εμπορικού κέντρου και Πλάκας Αθηνών και εγκρίσεως εφαρμογής νέων
τοιούτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 910/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 323/1978 «περί συστάσεως Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων μελέτης αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων
αστικών περιοχών».
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3. Τις διατάξεις του από 4.8.1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 423/Δ/78) «περί εφαρμογής
μελετών, αναπλάσεων ελευθέρων, κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή
περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παροδίων
ιδιοκτητών» και ιδιαίτερα την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
4. Την ΕΔ2/α/04/20/Φ.Θ. 2.1/31.1.1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 106/Β/6.2.78) «περί αντικαταστάσεως
της ΕΔ2/α/59/Φ.Θ. 2.1.1/29..3.1978 αποφάσεως «περί μεταβιβάσεως
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημ. Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού
Υπουργείου».
5. Την μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης Εμπορικού Κέντρου και
Πλάκας Αθηνών που εγκρίθηκε με την 24978/1224/31.8.79 απόφασή μας.
6. Την ανάγκη ρυθμίσεως θεμάτων λειτουργίας πεζοδρόμων κυκλοφορίας
οχημάτων και πεζών, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε την αντικατάσταση των Κανονισμών λειτουργίας
Πεζοδρόμων Εμπορικού Κέντρου και περιοχής Πλάκας Αθηνών των οποίων η
εφαρμογή ενεκρίθη με την υπ’ αριθμ. Γ 24978/1224/31.8.79 απόφασή μας
(ΦΕΚ 467 Δ/7.9.79) και την εφαρμογή των επισυναπτόμενων από 14
Νοεμβρίου 1979 νέων κανονισμών.
Η απόφαση αυτή και οι κανονισμοί πεζοδρόμων θα δημοσιευθούν στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1979
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Λειτουργίας Πεζοδρόμων και Κυκλοφορίας Πεζών και Οχημάτων στην
περιοχή Πλάκας

Ι. Περιοχή Ισχύος και Σκοπός του Κανονισμού

α) Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στην περιοχή που περικλείεται
από τις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αμαλίας, Σιμωνίδου, Φιλελλήνων,
Ναυάρχου Νικοδήμου, Βουλής, Μητροπόλεως, Πλατεία Μοναστηρακίου,
Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Αδριανού, Ευρυσακίου, όρια αρχαιολογικού
χώρου, Διοσκούρων, Θεωρίας,

και από εκεί δια μέσου του αρχαίου

περιπάτου προς τις οδούς Στράτωνος, Θρασύλλου έως την Διονυσίου
Αρεοπαγίτου και θα αποκαλείται στο εξής «περιοχή Πλάκας», περιλαμβάνει
δε τους κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην περιοχή.
β)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων

συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και τα οχήματα, στην εξυπηρέτηση
των αναγκών προσπελάσεως και τροφοδοσίας και στην προστασία του
Ιστορικού πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής.

ΙΙ. Οδοί κυκλοφορίας Αυτοκινήτων :
α)

Οι οδοί που προορίζονται για συνεχή κυκλοφορία αυτοκινήτων

λειτουργούν υπό τις συνθήκες των αντιστοίχων οδών της πόλεως, η δε κίνηση
σ’ αυτές ρυθμίζεται από τις υπάρχουσες πινακίδες σημάνσεως οδών, τις
προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ.
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β) Στις οδούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων της περιοχής Πλάκας ισχύει:
-

απαγόρευση σταθμεύσεως

-

ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλμ. / ώρα

-

απαγόρευση κινήσεως οχημάτων μικτού βάρους άνω των
7,5 τόνων, πλην των αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου
σκυροδέματος και των φορτηγών τροφοδοσίας ειδών
παντοπωλείου.

-

απαγόρευση κινήσεως ρυμουλκούμενων οχημάτων

-

απαγόρευση κινήσεως τουριστικών λεωφορείων

-

απαγόρευση κινήσεως μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
εφόσον δεν διαθέτουν σιγαστήρα.

γ)

Στις οδούς αυτές η προτεραιότητα κινήσεως ανήκει, σε κάθε

περίπτωση, στους πεζούς.

ΙΙΙ. Οδοί Κυκλοφορίας Πεζών (Πεζόδρομοι) :
α) Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι, προορίζονται για την
αποκλειστική χρήση των πεζών. Σε κάθε είσοδο πεζοδρόμου ειδική πινακίδα
αναγγέλλει την χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας
του.
β) Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση :

Όλο το 24ώρο :

188

Η

κυκλοφορία

των

αυτοκινήτων

παροχής

α’

βοηθειών,

των

αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριματοφόρων του Δήμου,
των αυτοκινήτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των
οχημάτων των

Οργανισμών

Κοινής Ωφελείας

για

την

αντιμετώπιση

περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης.
Η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών από ή
προς

την

περιοχή,

αυτοκινήτων

μεταφοράς

ετοίμου

σκυροδέματος,

τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι πέντε τόννων και αποκομιδής
προϊόντων κατεδαφίσεως και εκσκαφών καθώς και νεκροφόρου οχήματος.

Όλο το 24ώρο με ειδική άδεια ισχύος ενός έτους :

Η

κίνηση

επιβατών

αυτοκινήτων

μεταφοράς

αναπήρων

και

υπερηλίκων, εφόσον φέρουν ειδική κάρτα.
Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως που ανήκουν σε κατοίκους
της Πλάκας, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδικό σήμα τοποθετημένα σε
ορισμένο σημείο του αυτοκινήτου, για να σταθμεύσουν σε ιδιόκτητο Garage ή
σε χώρο που θα καθορίζεται, βάσει σχεδίου εγκεκριμένου αρμοδίως υπό της
Γεν. Διευθύνσεως Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η θέση
σταθμεύσεως (μια ανά οικογένεια) θα αναγράφεται στο ειδικό σήμα.

Κατά τις ώρες :

Η κίνηση οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων, κατοικιών κλπ. Στο
σύνολο της περιοχής πλην των κατωτέρων ειδικώς αναφερομένων :
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5.00-7.00, 9.30-11.30 και 14.30-17.00
Στην πλατεία Δημοπρατηρίου : 05.00-13.00 και 19.30 – 21.30
Στους πεζοδρόμους Θησείου, Άστυγγος και στο τμήμα της Αγ.
Φιλίππου μεταξύ Άστυγγος και Ερμού και 9.30 – 14.00 και 19.30-21.30.
Στους πεζοδρόμους Ηφαίστου, Νορμάνου και Αγ. Φιλίππου
7.00-9.30 και 19.30 – 21.30.

γ) Η κίνηση στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακολούθους όρους και
περιορισμούς:

-

η ταχύτητα κινήσεως των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα
κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν
προτεραιότητα.

-

απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός αν καθοδηγούνται
από πεζό.

-

απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.

-

απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόννων,
εκτός των αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος και των
φορτηγών τροφοδοσίας ειδών παντοπωλείου.

-

ο χρόνος σταθμεύσεως για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως
απαραίτητο.

-

η στάθμευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την
τροφοδοσία άλλων παροδίων.
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Σχέδιο 64
Ατμοσφαιρική και οπτική ρύπανση (πριν την επέμβαση)
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Σχέδιο 65
Ανακαινίσεις κτιρίων – αναβίωση της γειτονιάς (μετά την επέμβαση)
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ΦΕΣ ΜΑΡΟΚΟΥ : ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1973 - 1977

3.1.

Α : Γενικές αρχές

Η γενική χωροταξική μελέτη του Μαρόκου (1973 – 77) σκόπευε να
στηρίξει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση των πόλεων, σ’
ένα στάδιο ανώτερο από τα ρυθμιστικά σχέδια με δυνατότητες προσαρμογής
στην φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη των πόλεων. Αφού επιβεβαιώνεται η
ανάγκη να υπάρξει αναλυτική έρευνα που εγγυάται την ισορροπία και την
αρμονική εξέλιξη των πόλεων, μελετώνται πολλές πόλεις του Μαρόκου σ’
αυτήν την κατεύθυνση με προϋπόθεση την απαγόρευση της ρύθμισης
περιοχών με τρόπο ώστε να γεμίσει οποιοδήποτε μέρος έχει τέτοια ικανότητα
και σκοπό να ερευνηθούν και μελετηθούν η ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη και
συγκέντρωση, στην κλίμακα της γειτονιάς και της πόλης και ο σημαντικός
ρόλος που έπαιξε σ’ αυτήν η εγκατάλειψη και ερήμωση της επαρχίας.
Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον έδωσε στο Φες σημαντική θέση μέσα
στην παγκόσμια παραδοσιακή κουλτούρα και στο γενικό ρυθμιστικό σχέδιο
αυτής της πόλης, τον ενιαίο του χαρακτήρα και βοήθησε ώστε αυτή η μελέτη
να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά την διατήρηση και
ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας και την ταυτόχρονη προσπάθεια κάλυψης
των σύγχρονων αναγκών.
Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση 19 της Γενικής Συνελεύσεως 1976 της
UNESCO, ορίστηκε μια διεθνής ομάδα με σκοπό τη διατήρηση και ανάπλαση
της MEDINA ‘’παλιά πόλη του Φες’’. Σ’ αυτή την ευρύτερη μελέτη ορίστηκε
μεθοδολογία ανάλυσης από τα γενικά στα ειδικά πλαίσια ως εξής :
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3.2 Β : Έρευνα των προβλημάτων και των δυνατοτήτων :
3.3.1. Β - 1 : Το φαινόμενο της ‘’διόγκωσης’’ και της ‘’συμφόρησης’’ της
πόλης FES και οι δυνατότητες του πολεοδομικού ιστού.

Οι παράγοντες που δημιούργησαν τα βασικά προβλήματα στο γενικό
Πολεοδομικό πλαίσιο ήταν η εγκατάλειψη και η μεγάλη δημογραφική
ανάπτυξη, που έπαιξε βασικό ρόλο στην φυσική εξέλιξη της πόλης και οι
αλλαγές στις κοινωνικές ομάδες που επηρέασαν το κτισμένο (δομημένο)
περιβάλλον.
Το βασικότερο πρόβλημα του ΦΕΣ είναι η θέση και η σπουδαιότητα
που έχει η MEDINA. ‘’H MEDINA και το FES JDID’’ περιέχουν 60% από τον
πληθυσμό αυτής της πολεοδομικής ενότητας και θεωρούνται το πιο σημαντικό
κέντρο της πόλης, αφού περιέχουν 65% από τους υπαλλήλους και τις
υπηρεσίες του κέντρου, καθώς επίσης τις σημαντικότερες εμπορικές
δραστηριότητες. Ταυτόχρονα λόγω των οικονομικών, κοινωνικών και
πολεδομικών πιέσεων, απειλείται να χάσει η MEDINA την σημασία της σαν
τόπος κατοικίας και σημαντικό κέντρο.
Η MEDINA ακόμη αποτελεί μια ιστορική και πολιτιστική ενότητα, που
εξαρτά κατά ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βαθμό την διατήρηση του
χαρακτήρα της, από τις προτεραιότητες που πρέπει να καθορίζονται στο
γενικό ρυθμιστικό σχέδιο.
Έτσι ο σκοπός και το μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει
το ρυθμιστικό σχέδιο ήταν ‘’να διαμορφώσει την πολιτική που εγγυάται την
διατήρηση του πολεοδομικού ιστορικού ιστού της MEDINA και ταυτόχρονα να
προστατεύει τον σημαντικό ρόλο της σαν κέντρο και περιοχή κατοικίας.
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Στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να αποσπάσει τη MEDINA
ούτε από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ούτε από την γενική πολεοδομική
‘’αποσυμφόρηση’’,

διότι

η

MEDINA

χαρακτηρίζει

το

πολεοδομικό

‘’υποσύστημα’’ από το σύστημα που αποτελεί την μεγάλη πόλη.
Εξαιτίας της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας που
έχει η παλιά πόλη, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γίνει η μελέτη της
πολεοδομικής οργάνωσης σχετικά με τα προβλήματα και τις δυνατότητες που
περιλαμβάνει.
Το ΦΕΣ αποτελείται από ανεξάρτητες σχεδόν πολεοδομικές ενότητες
που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. (σχέδιο 64).
Οι σπουδαιότερες ενότητες είναι :
-

Η MEDINA και το FES – JDID που αποτελούνται και αυτές από άλλες
κοινότητες.

-

Η καινούργια πόλη που περιέχει 15% από τον συνολικό πληθυσμό και
περιλαμβάνει το δεύτερο σημαντικό κέντρο της πόλης.

-

Η AIN – KADOUS αποτελεί την Τρίτη πολεοδομική ενότητα και περιέχει
20% από το συνολικό πληθυσμό.

-

Η ανοργάνωτη περιοχή κατοικίας που είναι κομματιασμένη λόγω της
συγκέντρωσης και ελκυστικότητας που έχει η MEDINA.
To FES αναπτύχθηκε σε ένα γραμμικό άξονα και τα γεωγραφικά και τα

φυσικά χαρακτηριστικά της πόλης εμποδίζουν την εξέλιξή της σε ορισμένες
κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα η εξέλιξη των γειτονικών περιοχών βοηθά την
ανάπτυξη του γραμμικού άξονα και είναι από τα βασικά στοιχεία που πρέπει
να αναφερθούν στις προτάσεις. Αυτή η πολεοδομική οργάνωση λειτουργεί
σαν ένα σύστημα, αλλά η MEDINA και το DAR-DABIBAGH προσελκύουν την
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κατοικία και τις δραστηριότητες και δημιουργούν την αντίθεση μέσα σ’ αυτό το
σύστημα.
Η δημογραφική μελέτη σε συνδυασμό με την πυκνότητα στο πλαίσιο
των πολεοδομικών ενοτήτων, βοήθησε στην κατανόηση των προβλημάτων,
των δυνατοτήτων και της φύσης του πολεοδομικού ιστού.
Το 60% από τον πληθυσμό ζει στην παλιά πόλη σε έκταση 300 εκτάρια
περίπου σε πυκνότητα 1000 άτομα / εκτάριο, που σε ορισμένες περιπτώσεις
έφτασε σε 2500 άτομα / εκτάριο, ενώ η νέα πόλη περιέχει 15% από τον
πληθυσμό και αποτελεί τα 2/3 από το πολεοδομικό συγκρότημα, ενώ στις
περιοχές της ανοργάνωτης κατοικίας που περιέχουν 10% από τον πληθυσμό
υπάρχουν πολλές δυνατότητες που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο γενικό σχέδιο
της πόλης (σχέδιο 65).
Ακόμη

στην

δημογραφική

μελέτη

μελετήθηκαν

οι

άξονες

της

δημογραφικής ανάπτυξης στην ευρύτερη πόλη γενικά και στην παλιά πόλη
ιδιαίτερα. Τελευταία η παλιά πόλη δεν παρουσίασε μεγάλη δημογραφική
αύξηση λόγω του ότι έφτασε στα όρια του κορεσμού, ενώ την ίδια στιγμή η
αύξηση στην περιφερειακή πόλη έφτασε σε 50% .
Ακόμη από την κατανομή εργαζομένων και δραστηριοτήτων μέσα στις
πολεοδομικές ενότητες, διεφάνη ο ρόλος του κέντρου. Το 50% των
εργαζομένων,

οι

περισσότεροι

επαγγελματίες

και

τα

παραδοσιακά

επαγγέλματα βρίσκονται στην παλιά πόλη και στην FES – JDID, ενώ οι
εργαζόμενοι στην βιοτεχνία και τα διοικητικά κτίρια, καθώς και οι καινούργιες
δραστηριότητες, εξελίσσονται στην καινούργια πόλη.
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Από την μελέτη του χαρακτήρα και του τρόπου δόμησης της κατοικίας
στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες, εξηγήθηκε η ανισορροπία που
υπάρχει μεταξύ των μεγαλύτερων πολεοδομικών ενοτήτων (σχέδιο 66).
Η παραδοσιακή και νεοκλασική κατοικία στην παλιά πόλη έχει μεγάλες
δυνατότητες εποίκησης, εξαιτίας της δομής και της μεγάλης κάλυψης.
Κτισμένο εμβαδόν
= 0,8 στην παλιά πόλη
Ελεύθερο εμβαδόν

Κτισμένο εμβαδόν
= 0,2 στην καινούργια πόλη
Ελεύθερο εμβαδόν

Ο χαρακτήρας αυτός της κατοικίας στην παλιά πόλη έφερε πολλές
αλλαγές, όπως την διανομή μιας κατοικίας μεταξύ πολλών οικογενειών που
χάλασε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παλιάς πόλης, ενώ τα μεγάλα κτίρια και
το πράσινο ελεύθερο εμβαδόν στην καινούργια πόλη βοήθησαν να
δημιουργηθεί ένας μαλακός πολεοδομικός ιστός.
Η μελέτη υποδομής σε ειδικά κτίρια – εγκαταστάσεις (δημ. σχολεία –
νοσοκομεία) κατέδειξαν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών στο
βαθμό που καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες.
Στις σχολικές εγκαταστάσεις ήταν : 80% DAR-DABIBAGH. 60%
MEDINA. 45% AIN-KADOUS και FES – JDID, ενώ δεν υπήρχε ούτε ένα
σχολείο στις περιφερειακές περιοχές, ώστε αναγκάζονται τα παιδιά να
πηγαίνουν

σε

άλλες

περιοχές,

με

αποτέλεσμα

το

χαμηλό

εγκατάστασης στις περιοχές αυτές από τις σχολικές εγκαταστάσεις.
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κίνητρο

Στις νοσηλευτικές εγκαταστάσεις ήταν : 1000 κρεβάτια για 10.000
κατοίκους στην DAR-DEBIBAGH, 30 κρεβάτια στην παλιά πόλη, 7 κρεβάτια
στην AIN-KADOUS.
Τέλος προσδιορίστηκαν οι αναγκαστικές διακοπές μεταξύ των
πολεοδομικών ενοτήτων που δημιούργησαν προβλήματα στην ανάπτυξη της
πόλης (σχέδιο 67).
-

η διακοπή μεταξύ της MEDINA και της DAR-DEBIBAGH.

-

η διακοπή ανάμεσα AIN KADOUS και (MEDINA & DAR DEBIBAGH).

-

η διακοπή της πόλης προς την ανατολή λόγω των φυσικών εμποδίων.

Τα γενικά αποτελέσματα ήταν :

•

Προσδιορισμός

και

αποδοχή

των

προβληματικών

περιοχών,

του

ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχει η παλιά πόλη και των δυνατοτήτων των
άλλων περιοχών.
•

Ο γενικός ιδιαίτερος χαρακτήρας, η μεγάλη πυκνότητα και η δυσκολία
προσέγγισης της MEDINA την απειλούν να χάσει τον αρμονικό χαρακτήρα
της και να μαζευτούν φτωχά στοιχεία μέσα της.

•

Η DAR-DEBIBAGH προσελκύει τις σύγχρονες δραστηριότητες, ενώ στο
εμπόριο η MEDINA αποτελεί το σημαντικό εμπορικό κέντρο.

•

AIN – KADOUS: Δεν έχει τις προϋποθέσεις να παίζει ελκυστικό ρόλο για
την σύγχρονη κατοικία.

•

Η ‘’αντίθεση’’ μεταξύ της MEDINA και της καινούργιας πόλης δημιούργησε
ένα διπλό σύστημα.
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3.2.2. Β-2: Μελέτη των προβλημάτων και δυνατοτήτων της παλιάς πόλης
(MEDINA). Παραδοσιακή μορφολογία της παλιάς πόλης και
υφιστάμενη κατάσταση.

1. Η κατανομή μέσα στην παλιά πόλη : (σχέδιο 68).

Το FES JDID περιέχει το βασιλικό παλάτι, τα δυτικά ανεξάρτητα μέρη,
τις γειτονιές κατοικίας των Μουσουλμάνων και τις γειτονιές κατοικίας των
Εβραίων.
Η MEDINA αποτελείται από 18 γειτονιές σε 2 άκρες.
Η αριστερή άκρη περιέχει το θρησκευτικό κέντρο, που είναι ελκυστικό
σημείο ‘’τζαμί AL QARAWIYIN’’, όπου συνδέονται η θρησκευτική λειτουργία
με την εμπορική λειτουργία στο πολεοδομικό πλαίσιο και με κάποια
ιδιαιτερότητα στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο.
Η δεξιά άκρη περιέχει λιγότερη έκταση, πληθυσμό και εγκαταστάσεις.
Μελετήθηκε ακόμη η κατανομή των εγκαταστάσεων στην παλιά πόλη,
τόσο σε επίπεδο γειτονιάς (τα τζαμιά, τα σχολεία, κλπ), όσο και σε
πολεοδομικό επίπεδο (τα τζαμιά του κηρύγματος, τα νεκροταφεία, AL
MEDERSA, κλπ).

Οι πολεοδομικές λειτουργίες (σχέδιο 69).
Στην αριστερή άκρη, το εμπόριο συγκεντρώνεται στο κέντρο,
συνοδεύοντας όλους τους δρόμους σε γραμμική κατεύθυνση με συγκέντρωση
γύρω από το τζαμί, όπου βρίσκονται οι αποθήκες και οι μικρές αγορές.
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Μερικές περιοχές δίπλα στο κέντρο έχασαν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους
λόγω του ότι μετατράπηκαν από κατοικία σε βιοτεχνία ή εμπόριο.
Στη δεξιά άκρη συγκεντρώνονται το εμπόριο, η βιομηχανία στο κέντρο
(γύρω από το τζαμί) και περιφερειακά απλώνεται η κατοικία και το πράσινο .

Το σύστημα της συγκοινωνίας.
Στην αριστερή άκρη βρίσκονται τρεις ιστοί:
Ο πρώτος αποτελείται από 7 άξονες που συνδέουν τις εισόδους και τις
γέφυρες με το κέντρο.
Ο δεύτερος είναι ο δρόμος των επισκεπτών (περιέχει τις εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν τα άτομα και τους εμπόρους και συνδέει τους μεγάλους
άξονες μεταξύ τους (περιέχει τους δρόμους που πηγαίνουν στις γειτονίες της
κατοικίας).
Ο τρίτος περιέχει βασικά (AL DARB) το δίκτυο πεζοδρόμων που είναι
σημαντικό

στοιχείο

και

συνδέει

τα

γειτονικά

κύτταρα

κατοικίας,

συγκεντρώνοντας τα σπίτια σε γειτονιές και αφήνοντας την δυνατότητα
εισόδου στο ίδιο σπίτι από δυο διαφορετικές γειτονιές.
Στη δεξιά άκρη το σύστημα της συγκοινωνίας κατευθύνεται πάλι προς
το κέντρο και επηρεάζεται την ίδια στιγμή από την ελκυστικότητα που
προσφέρει η άλλη άκρη. Τέσσερις άξονες συνδέουν τις εισόδους με το κέντρο,
και σ’ αυτόν τον πρώτο ιστό διασταυρώνονται οι δεύτερος και τρίτος ιστός.
Η έρευνα του συστήματος της συγκοινωνίας βοήθησε στην κατανόηση
της κίνησης στο γενικό ιστό της παλιάς πόλης και στην ελκυστικότητα που
προσφέρει η μια στην άλλη επηρεάζοντας τον κυκλοφοριακό ιστό της.
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2. Τα βασικά στοιχεία στο γενικό σκελετό της παλιάς πόλης.

Η χαράδρα FES, ένας σημαντικός άξονας με το ποτάμι και τα ελεύθερα
εμβαδά που περιέχει και βοηθούν στην επέκταση της πόλης Δυτικά.
Το τείχος, το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, μια και χωρίζει το
κτισμένο περιβάλλον μέσα στην παλιά πόλη από το γενικότερο πολεοδομικό
πλαίσιο και έτσι δυσκολεύεται η επαφή και η ‘’απομάκρυνση’’ του πληθυσμού
από την παλιά πόλη. Ακόμη επιβάλλει στρατιωτικά συναισθήματα στους
κατοίκους της παλιάς πόλης, ενώ μειώνει την επαφή τους με τον εξωτερικό
κόσμο, αλλά στην ίδια στιγμή τους προστατεύει από την εξωτερική διάχυση
του κτισμένου περιβάλλοντος.
Η σχέση μεταξύ του κτισμένου και του ελεύθερου χώρου από την
οποία φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα ελεύθερα οικόπεδα στην
παλιά πόλη για κτίσιμο καινούργιων κτιρίων.
Η ιδιαιτερότητα στις γειτονιές και οι αντιθέσεις μεταξύ των δυο άκρων:
Μελετήθηκαν οι διάφορες δραστηριότητες στις δύο άκρες και οι επιπτώσεις
από την μεγάλη διαφορά μεταξύ των επαγγελμάτων. Ο πολεοδομικός
χαρακτήρας αντανακλά την ιδιαίτερη σχέση στο πολεοδομικό περιβάλλον.
(π.χ. στην παραδοσιακή γειτονιά διαχωρίζονται οι ιδιωτικές δραστηριότητες
από τις εξωτερικές δραστηριότητες και μάλιστα αλλάζει ο πολεοδομικός
χαρακτήρας σχετικά με την δραστηριότητα που έχει κάθε περιοχή. Στην
πραγματικότητα τα καταστήματα που έχουν άμεση σχέση με το δρόμο και την
κίνηση και οι είσοδοι των γειτονιών στην παλιά πόλη είναι από τα σημαντικά
στοιχεία που πρέπει να διατηρηθούν).
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Το παραδοσιακό κέντρο και οι υπηρεσίες του παίζουν θρησκευτικό,
διοικητικό, εμπορικό και επαγγελματικό ρόλο και αυτή η οικονομική ένταση
μείωσε την ένταση άλλων δραστηριοτήτων στα υπόλοιπα μέρη του κέντρου,
που άρχισαν να χάνουν την λειτουργία και ισορροπία τους και τους βασικούς
παράγοντες του φυσικού χώρου.
Η οικονομική οργάνωση (η παραγωγή – το εμπόριο και η υπηρεσία – ο
εμπορικός κεντρικός χώρος) :
Η ιστορική πόλη (MEDINA, FES – JDID) περιέχει: 60% από τις
οικογένειες και 65 330 από 107 520 υπαλλήλους βρίσκονται στην MEDINA,
δηλαδή 60% από τον πληθυσμό των υπαλλήλων. Η συγκέντρωση σε αγορές
και η γραμμική τοποθέτηση των καταστημάτων εξηγούν το οικονομικό,
πολεοδομικό σύστημα που υποφέρει από ποιοτικές πιέσεις (η πίεση των
πεζών που δημιουργεί την γραμμική μορφή).
Η εξέλιξη και η ανάπτυξη σε γραμμική μορφή του κεντρικού εμπορικού
χώρου είναι ένα ελκυστικό σημείο και ένας άξονας πεζών.
Γενικά, η επέκταση του κάτω οικονομικού βιομηχανικού συστήματος
γίνεται για λογαριασμό των εμπορικών και κατοικημένων χωρών. Μια
ανισορροπία άρχισε στον ιστορικό ιστό και απειλεί την ουσία της παλιάς
πόλης.
Μελετήθηκαν οι καινούργιες και οι παραδοσιακές υπηρεσίες στο
επίπεδο των γειτονιών και των εισόδων και καθορίστηκαν τα προβλήματα των
κτιρίων:
-

Έλλειψη της βασικής λειτουργίας και η απομάκρυνση των παραδοσιακών
κτιρίων από το παραδοσιακό κέντρο.
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-

Έλλειψη της επαφής μεταξύ των καινούργιων εγκαταστάσεων και του
παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού.

-

Έλλειψη της συντήρησης των υπαρχόντων κτιρίων.

-

Απουσία έρευνας και έλλειψη διοίκησης στο επίπεδο των Υπουργείων.

-

Μεγάλη σπατάλη χώρου από τα καινούργια κτίρια, που δυσκολεύει την
ένταξή τους στον ιστορικό πολεοδομικό ιστό.
Έτσι, πρέπει να δημιουργηθούν μερικά κέντρα εξυπηρέτησης μέσα στις

γειτονιές της παλιάς πόλης, ώστε να βοηθούν στην διατήρηση του
περιβάλλοντος, την άνεση των κατοίκων και την πραγματική αναβίωση της
MEDINA.

3. Η κυκλοφορία στην παλιά πόλη.

Από την μελέτη των δυο συστημάτων κυκλοφορίας φάνηκε ότι η
αύξηση της εξέλιξης από τότε που κτίστηκε η DAR-DABIBAGH εφαρμόστηκε
σε δυο φόρμες.
Η αύξηση των αξόνων των πεζοδρόμων που κατευθύνονται από την
παλιά πόλη προς τα έξω, συνδέοντας τις πολεοδομικές ενότητες μεταξύ τους.
Η ρύθμιση ενός κυκλοφοριακού σχεδίου που προέκυψε από την
εμφάνιση της DAR-DABIBAGH. Αυτό το σχέδιο περικυκλώνει την MEDINA και
απέχει κάποια συγκεκριμένη απόσταση με επαφή στα ανοίγματα των
εισόδων.
Ο κυκλοφοριακός ιστός των πεζών είναι ο μοναδικός τρόπος για την
κυκλοφορία μέσα στην παλιά πόλη.
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Στην MEDINA, τα σημεία επαφής και διαπέρασης κοντά στις εισόδους
σ’ αυτά τα δυο συστήματα προκαλούν την εσφαλμένη, ανώμαλη και ανεπαρκή
εκμετάλλευση. Σε κάποιες περιοχές σταματά η κυκλοφορία οχημάτων έξω
από τα όρια του ιστορικού ιστού, ενώ σε άλλες προχωρά μέσα στην παλιά
πόλη.
Μελετήθηκε η σχέση της παλιάς πόλης με τις άλλες πολεοδομικές
ενότητες :
Οι άξονες των πεζοδρόμων σ’ αυτό το πολεοδομικό πλαίσιο
παρουσιάζουν έντονη συνέχεια και διαφορετική συγκέντρωση μεταξύ τους:
-

(FES – JDID, MELLA) 5 000 – 7 000 πεζοί / ώρα.

-

(το κέντρο της MEDINA, TALAA-S) 5 000 – 14 000 πεζοί / ώρα.

-

(MEDINA, EST) 5 000 – 14 000 πεζοί / ώρα.
Οι πολεοδομικά γειτονικές κατοικημένες περιοχές αποτελούνται από

ένα ποσοστό εργαζομένων πελατών και υπάρχει καθημερινή πίεση στην
δουλειά και την αγορά.
Μελετήθηκε ακόμη η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης προς την
MEDINA σε σχέση με τις στάσεις του λεωφορείου στα διάφορα σημαντικά
σημεία της παλιάς πόλης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη και η
δυσκολία της επαφής μεταξύ της MEDINA και των υπολοίπων πολεοδομικών
ενοτήτων.
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4. Το FES σαν παράδειγμα για την Ισλαμική αρχιτεκτονική:

Ο διαχωρισμός μεταξύ των ιδιωτικών και οικογενειακών δραστηριοτήτων:
Όπως θεωρείται στη λαϊκή κουλτούρα ‘’ο δρόμος’’ είναι το άντρα, ενώ ‘’το
σπίτι’’ είναι της γυναίκας.
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στις κοινωνικές δραστηριότητες : Οι αγορές
είναι δίπλα στα θρησκευτικά κτίρια, αφού το τζαμί είναι ο χώρος που
μαζεύονται οι άνθρωποι και η καλή ρύθμιση ανάμεσα στους κατοίκους μείωσε
τις επεμβάσεις της κυβέρνησης στην πολεοδομική ζωή της παλιάς πόλης.
Έτσι ο πολεοδομικός χώρος που φαίνεται ‘’ανώμαλος’’ είναι ρυθμισμένος
κατά κάποιο τρόπο που διατηρεί την ανεξαρτησία του ατόμου ή της
οικογένειας, μαζεύοντάς τους σ’ ένα αρμονικό κύκλο που ενώνει τον
πολεοδομικό ιστό.

Ο κυτταρικός ιστός :
Το βασικό στοιχείο σ’ αυτόν τον ιστό είναι ότι μπορεί να είναι μια
κατοικία ή ένα τζαμί (κύτταρο) αφού συγκεντρώνονται αυτά τα κύτταρα
γραμμικά ή περιφερειακά γύρω από έναν άδειο χώρο. Οι βασικές
παρατηρήσεις είναι :
Η επανάληψη αυτού του συστήματος σε διάφορα επίπεδα. Δωμάτια
γύρω από μια αυλή, μαζεμένα σπίτια, συνεχείς γειτονιές, με ‘’κενά επαφής’’
μέχρι τα όρια του κτισμένου περιβάλλοντος.
Οι πολλές δραστηριότητες και άξονες στους χώρους με πιθανότητα να
τοποθετηθεί το κύτταρο στο βάθος του χώρου μαζεύοντας πολλές
δραστηριότητες. Ο τρόπος της επαφής με τις πολλές δραστηριότητες είναι ένα
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σύστημα που βοήθησε την πόλη FES να έχει ανοίγματα στα αρχιτεκτονικά
σχέδια και στις κοινωνικές σχέσεις και της έδωσε τον Αραβοϊσλαμικό
χαρακτήρα.

5. Μελέτη των κινήτρων διατήρησης των ιστορικών στοιχείων :

Γενικά δεν πρέπει να θεωρείται το ιστορικό στοιχείο ανεξάρτητα από το
γενικό πλαίσιο και δεν πρέπει να χάνει την αρχική και βασική δραστηριότητά
του, αφού η μορφολογία και εξωτερική διατήρηση του μνημείου δεν είναι
αρκετή, ενώ πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εντάσσεται στο ζωτικό
σύστημα της πόλης. Την ίδια στιγμή, μερικές νομοθετικές αποφάσεις που
πάρθηκαν δείχνουν ανικανότητα λόγω της ανελαστικής τους μορφής, αφού
δεν δίνουν καμιά σημασία στους διαφόρους βαθμούς αξιολόγησης των
στοιχείων ανάλογα με την σημασία και τις πολεοδομικές τάσεις που έχουν
αυτά τα στοιχεία. Αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έλαβαν υπόψη ότι η
σπουδαιότητα της τέχνης δεν είναι μόνο στις σπάνιες διακοσμητικές όψεις,
αλλά κυρίως στην βασική λειτουργία των εσωτερικών χώρων, με αποτέλεσμα
ο εσωτερικός χώρος στην παλιά πόλη να καταστρέφεται εύκολα λόγω της
ελλιπούς νομοθεσίας. Έτσι η γενική αρχή του οποιουδήποτε προγράμματος
επέμβασης πρέπει να βασίζεται στη σωστή γνώση του αρχιτεκτονικού,
παραδοσιακού κτισμένου χώρου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτάθηκε ένα πρόγραμμα με αυτούς
τους σκοπούς :
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Επιβεβαίωση της αντοχής και της ιστορικής και τεχνικής αξίας της
αρχαιολογικής πολιτιστικής παράδοσης.
Εκτίμηση της προσωρινής κατάστασης του ιστορικού πλαισίου (η
τωρινή χρήση, οι κίνδυνοι που το απειλούν).
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτά τα κτίρια και αυτές
οι εγκαταστάσεις στην περίπτωση που επαναδιαρρυθμίζονται και λύνουν τις
καινούργιες ανάγκες των κατοίκων.
Επιλογή του κατάλληλου τρόπου επέμβασης.

Αξιολογήθηκαν οι εγκαταστάσεις (κτίρια) σε τρία στάδια.
Χωροθέτηση (η χρήση γης).
Τυποποίηση (ταυτότητα – περιγραφή – εκτίμηση).

Γενική εκτίμηση σε κατηγορίες :
-

επιλογή των κτιρίων.

-

καθορισμός των κτιρίων που χρειάζονται απόφαση για επέμβαση.

-

επιλογή των κτιρίων σε κατηγορίες αναλυτικής διατήρησης.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης εντοπίστηκαν οι κίνδυνοι και οι
Δυνατότητες, δεδομένου ότι τα περισσότερα κτίρια υπέφεραν από φυσική,
προχωρημένη ή απλή διάλυση εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων :
-

παλαίωση των υλικών και έλλειψη συντήρησης.

-

Αλλαγή της βασικής λειτουργίας του κτιρίου ή πρόθεση ενός επαγγέλματος
που δεν ταιριάζει με την φύση του κτιρίου.

-

υπερβολική εκμετάλλευση των εμβαδών.
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-

το κτίριο στις περιοχές μεταξύ του καινούργιου και του ιστορικού κτισμένου
πλαισίου, υποφέρει από την αλλαγή της μορφής του. Επίσης και στις
περιοχές μεταξύ της πεζής και μηχανικής κίνησης.

Ερευνήθηκε η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των ιστορικών κτιρίων,
αφού μπορούν να λύσουν τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων, αλλά με την
σύγχρονη

διατήρηση

του

αρχιτεκτονικού

τους

χαρακτήρα.

Αυτή

η

εκμετάλλευση άλλαξε κάποιες φορές την λειτουργία του κτιρίου. Γενικά το
πρόγραμμα καινούργιων κτιρίων στον παραδοσιακό ιστό πρέπει να περιέχει
την άποψη της αναπαλαίωσης μερικών κτιρίων ώστε να αντιμετωπίζουν τις
καινούργιες ανάγκες των κατοίκων.
Σ’ αυτό το στάδιο της μελέτης ερευνήθηκε η κατοικία, δηλαδή το γενικό
σύστημα με το οποίο κτίσθηκαν τα παραδοσιακά κτίρια, αφού καθορίστηκαν
πέντε (5) στοιχεία που με την επανάληψή τους δημιούργησαν τον τυχαίο
φυσικό ιστό.
Τα παραδοσιακά σπίτια στο FES διατηρούν ορισμένα αναλλοίωτα
στοιχεία (η αυλή και το σύστημα διατήρησής της, η μορφή και οι διαστάσεις
των αιθουσών, η τοποθέτηση των βοηθητικών χώρων) καθώς και στοιχεία
που μεταμορφώθηκαν (ο αριθμός και η τοποθέτηση των ορόφων, οι
διαστάσεις της αυλής, η στοά, ο αριθμός των όγκων). Από αυτή τη μελέτη
φάνηκε ότι αυτά τα σπίτια υποφέρουν από την αύξηση του πληθυσμού και το
χαμηλό οικονομικό επίπεδο της κοινωνίας εξαιτίας της έλλειψης εύκολης
κατοικίας, που επιτρέπει την επιλογή καινούργιας και της μεγάλης πίεσης από
μια διαφορετική τάξη, συνήθως με αγροτική καταγωγή.
Η κατάσταση της κατοικίας δείχνει :
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-

Αλλαγή στο τρόπο της χρήσης της κατοικίας.

-

Διανομή της ιδιοκτησίας μεταξύ των κατοίκων.

-

Ανεπαρκείς εγκαταστάσεις της κατοικίας.

-

Φυσική διάλυση της κατοικίας.

Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της κλασικής ισορροπίας
ανάμεσα στον κτισμένο και τον ελεύθερο χώρο, ενώ δεν υπάρχουν ελεύθεροι
χώροι για οποιοδήποτε πολεοδομικό πρόγραμμα ανανέωσης. Ακόμη
μεγιστοποιήθηκε η εμπορευματικοποίηση του χώρου (πολλά κτίρια κτίζονται
με εμπορικό τρόπο με μεγάλη εκμετάλλευση χώρου. Από την άλλη μεριά, οι
καινούργιες γειτονιές βοήθησαν στο να μειωθεί η πυκνότητα στην παλιά πόλη.

Από αυτή την μελέτη φάνηκε ακόμη η σημασία του ιστορικού
παραδοσιακού χώρου:
-

Λόγω της ποιότητας της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής παράδοσης της
πόλης FES που αποτελεί μεγάλο μέρος του πολεοδομικού ιστού.

-

Λόγω της παραδοσιακής κατοικίας που αποτελεί τα 2/3 του κατοικημένου
χώρου της παλιάς πόλης και στεγάζει περίπου 120.000 άτομα.
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3.4.

Γ. Προτάσεις

3.3.1. Γ- 1 : Προτάσεις στο γενικό πολεοδομικό επίπεδο

1.

Ο σκοπός στο πολεοδομικό πλαίσιο, δεν ήταν η επιλογή των

πολεοδομικών ενοτήτων που πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά ο καθορισμός των
περιοχών που έχουν την δυνατότητα να προσαρμοσθούν με τις προτάσεις και
σ’ αυτό το επίπεδο μελετήθηκαν οι δυσκολίες.
Σχετικά με τον βαθμό φυσικής δυσκολίας έγινε η εξής ταξινόμηση :
-

περιοχές όπου οι δυσκολίες που εμποδίζουν την πολεοδομική
εφαρμογή.

-

περιοχές που δεν εμφανίζουν, παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες.

-

περιοχές που έχουν μερικές δυσκολίες.

Απ’ αυτή την ανάλυση μπήκαν οι προτάσεις για τις μελλοντικές
βιομηχανικές περιοχές και οι περιοχές της αποχέτευσης.
Σχετικά με τις τεχνικές δυσκολίες μελετήθηκαν οι περιοχές ανάλογα με :
-

τα σταθερά στοιχεία (το παλάτι, τα νεκροταφεία κλπ).

-

την ιδιοκτησία της γης.

-

την αξία της γης.

Σχετικά με τις δυσκολίες στο γενικό πλαίσιο, καθορίστηκαν οι
προτάσεις σε σχέση με τις πιέσεις μεταξύ των στοιχείων του πολεοδομικού
συγκροτήματος, με τις εξής επισημάνεις :
-

οι αποστάσεις μεταξύ των βασικών κέντρων.

-

η απόσταση ανάμεσα στις πολεοδομικές ενότητες.

-

οι πραγματικές λειτουργίες.
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3. Η πρόβλεψη για την μελλοντική μορφή των πολεοδομικών
ενοτήτων και στοιχείων. Έγινε μια πρόβλεψη που προσαρμόζεται με την
εξέλιξη της πόλης και επιτρέπει να πραγματοποιηθούν τα εξής :
-

Στην περίπτωση που παραμείνει η MEDINA το βασικό, μοναδικό κέντρο,
απειλείται από μεγάλο κίνδυνο. Γι’ αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μια
πρόταση εξέλιξης σε διάφορους άξονες ώστε να μειωθεί ο κεντρικός ρόλος
της.

-

Πρόβλεψη μιας ακτινωτής κεντρικής μορφής και μιας γραμμικής
πολεοδομικής εξέλιξης. Με ένα ακτινωτό κεντρικό σύστημα θα αναβιωθεί ο
ρόλος της MEDINA, αλλά θα δημιουργηθεί μια πίεση που θα απειλεί την
MEDINA στην ουσία της, όμως θα έχει αυτό το σύστημα την δυνατότητα
να

υλοποιήσει

τη

μαζική

συγκοινωνία

με

κάποιες

επισημάνεις

(διορθώσεις).

Η μορφή της MEDINA εμποδίζει την ανάπτυξη, αλλά την ίδια στιγμή
περιέχει όλες τις δυνατότητες ενός ενιαίου κέντρου για μια πόλη που
πλησιάζει το ένα εκατομμύριο κατοίκους.
Το σύστημα με το μοναδικό κέντρο έχει την δυνατότητα να διατηρήσει
την λειτουργία της πόλης.
Η

διατήρηση

πολλών

βασικών

κέντρων

θα

μοιράσει

τις

δραστηριότητες ανάμεσα στα κέντρα, αλλά το σύστημα των δεύτερων
ορισμένων κέντρων θα είναι το κατάλληλο (σχέδιο 70).

3. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει η μορφή μιας συνεχούς εξέλιξης και
στρατηγικής στο πλαίσιο των ‘’διακοπών’’ μεταξύ των πολεοδομικών
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ενοτήτων, όπου δημιουργούνται κενά κοινωνικών σχέσεων σ’ αυτές τις
ενότητες. Το FES έχει αυτά τα προβλήματα και οποιαδήποτε επέμβαση
απαιτεί κίνητρα.
Ένα λειτουργικό σύστημα στους άξονες πεζοδρόμων και μια μαζική
συγκοινωνία να συνδέει τις πολεοδομικές ενότητες μεταξύ τους.
Η ελεγχόμενη πολεοδομική ρύθμιση στις περιοχές της διακοπής που
θα δημιουργήσει την επαφή ανάμεσα στις ενότητες.

4. Στην κλίμακα των επί μέρους πολεοδομικών ενοτήτων απαιτούνται
τα εξής:
Είναι πολύ εύκολο να εντάξουμε μερικές κοινωνικές ομάδες, με
αποτέλεσμα να μειωθούν τα κοινωνικά κενά.
Στο γενικό πλαίσιο μπορεί να ενταχθούν τα λαϊκά κτίρια μεγάλης
κλίμακας (σχολεία, νοσοκομεία).
Οι

πολεοδομικές

ενότητες

μπορούν

να

χωρέσουν

κάποιους

υπαλλήλους. Μερικές πολεοδομικές ενότητες που θα κατεδαφιστούν θα
βοηθήσουν να διασπαστούν οι δυνάμεις στην πολεοδομική ρύθμιση.

5. Η πυκνότητα των πολεοδομικών ενοτήτων :
Η πυκνότητα είναι η βάση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων
στην κοινωνία και στην διανομή της κατοικίας.
Η υψηλή πυκνότητα έχει μεν την δυνατότητα να μειώσει τη δαπάνη των
εγκαταστάσεων και να κτισθούν κτίρια μαζικών εξυπηρετήσεων, αλλά την ίδια
στιγμή θα δημιουργηθεί συμφόρηση στην κυκλοφορία και η διατήρηση των
ελεύθερων χώρων θα γίνεται πιο εύκολα.
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Στην MEDINA η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, γι’ αυτό και απαιτείται η
μείωσή της. Στην DAR DABIBAGH η πυκνότητα είναι πολύ χαμηλή, γεγονός
που βοηθάει στην πολεοδομική ισορροπία και στην μείωση της δαπάνης για
πολεοδομική ρύθμιση.

6. Ορίστηκαν οι προτάσεις και οι προβλέψεις μέχρι το έτος 2000:
-

Βάσει των δυσκολιών και των πολεοδομικών περιοχών σχετικά με την
διατήρηση του περιβάλλοντος, ορίστηκε η γραμμική μελλοντική μορφή
εξέλιξης (σχέδιο 71)

-

Στο επίπεδο της προεκτίμησης των ζωνών της κατοικίας : Οι κύριες
προτάσεις της πολεοδομικής ρύθμισης αφορούν το πλαίσιο της κατοικίας,
τα κτίρια μεγάλης κλίμακας και μαζικής χρήσης που τα περιλαμβάνει η
ζώνη μεγάλης συγκέντρωσης και τα ‘’επακόλουθά’’ της.

-

Η αναβίωση και η ένταξη του συστήματος των κέντρων θα γίνει με έναν
βασικό άξονα πεζοδρόμων και με την μαζική συγκοινωνία που θα συνδέει
και θα εξυπηρετεί αυτά τα κέντρα θα δημιουργηθούν δυο κέντρα
(υποκεντρικά) που θα αποκτήσουν μεγάλο ρόλο και θα οριστούν τα όριά
τους.

-

Τα διοικητικά κέντρα: Η κατανομή των κέντρων πρέπει να εξασφαλίζει την
ισορροπία στις πολεοδομικές ζώνες και ιδιαίτερα στην καινούργια πόλη και
στην MEDINA. Έτσι οι προτάσεις ήταν : Πολεοδομικά διοικητικά κέντρα
μεταξύ της MEDINA και FES JDID. ‘’Αποκεντρωμένα’’ διοικητικά κτίρια
στις περιοχές που αποτελούν την πόλη.

-

Τα μεγάλα ‘’μαζικά’’ κτίρια χρειάζονται πολύ χώρο γι’ αυτό δεν επιτρέπεται
να τοποθετηθούν στο κέντρο αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτό.
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-

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα και λειτουργίες : Η MEDINA δεν έχει την
δυνατότητα να λύσει τις ανάγκες αυτών των επαγγελμάτων. Γι’ αυτό η
ρύθμιση

της

παραδοσιακής

επαγγελματικής

ζώνης

είναι

από

τα

προβλήματα του πολεοδομικού σχεδίου που λύθηκε με την τοποθέτησή
τους στην ανατολική πλευρά της MEDINA.
-

Η μελλοντική μορφή της συγκοινωνίας έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
(σχέδιο 72).

Η γραμμική μορφή επιτρέπει την χρήση του εύκολου και λειτουργικού
συστήματος μαζικής συγκοινωνίας.
Ο συνδυασμός μεταξύ αυτής της μορφής, της γραμμικής κατανομής και
του γενικού συστήματος διευκολύνει την ανατροπή μεταξύ κέντρου / κατοικίας.
Τέλος, αποφασίστηκε ένα σχέδιο για την σταδιακή εκτέλεση του
συστήματος με πρόβλεψη για το 2000 με τα παρακάτω βασικά σημεία.
Η επαφή ανάμεσα στο έξω και μέσα του πολεοδομικού συστήματος.
Έγινε μια πρόβλεψη του κυκλοφοριακού συστήματος με σκοπό να επιτρέπει :
-

Μεταφορά των πεζών και των επισκεπτών με δικά τους οχήματα.

-

Τα φορτηγά που έρχονται να μπορούν να φτάσουν στα σημαντικά κέντρα.

-

Η διαπερατότητα του πολεοδομικού συστήματος με ή χωρίς στάθμευση
στο FES.

Η μορφή της μαζικής συγκοινωνίας όπου οι προτάσεις ήταν :
-

Ένα σύστημα Μετρό με ‘’υπόγειες διαβάσεις’’ κάτω από την MEDINA,
αλλά χωρίς να επηρεάζει τα κίνητρα της διατήρησης του ιστορικού ιστού
της MEDINA.
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-

Ένα σύστημα Τραμ σαν δεύτερη προτεραιότητα που μπορεί να
εφαρμοστεί λόγω της χαμηλής δαπάνης.

-

Το σύστημα τρόλευ και ειδικά τα λεωφορεία που είναι πολύ λίγα σ’ αυτό το
πολεοδομικό σύστημα.

Πράγματι, η σιδηροδρομική γραμμή θα προσαρμοστεί εύκολα με τα
κίνητρα της διατήρησης αφού :
-

επιβεβαιώνει την προτεραιότητα της μαζικής συγκοινωνίας.

-

έχει την δυνατότητα να χωρά περισσότερο κόσμο και σχεδιάζεται πιο
εύκολα στα δύσκολα μέρη.

-

μειώνει τους άχρηστους άξονες προς την MEDINA.

-

είναι καλύτερα από τα αυτοκίνητα.

-

στην περίπτωση που ρυθμίζεται καλά μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τους
ανθρώπους που τώρα έρχονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

-

στην περίπτωση του FES λόγω της μεγάλης δαπάνης του Μετρό,
θεωρείται το Τραμ σαν σιδηροδρομική γραμμή, το πιο κατάλληλο
σύστημα, οπότε μελετήθηκαν τα προβλήματα του Τραμ (δαπάνη – τεχνικά
προβλήματα) και έγιναν οι εξής προτάσεις :

-

δυο συστήματα (λεωφορείο – τρόλεϋ), μαζί με την λύση του Τραμ που
είναι η κατάλληλη σαν μια μεσαία φάση.

Τελικά μπήκε ο γραμμικός άξονας της μαζικής συγκοινωνίας
περνώντας στα βασικά και δευτερεύοντα

κέντρα του

συστήματος.
Ο σκοπός του κυκλοφοριακού συστήματος ήταν :
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πολεοδομικού

-

να βοηθήσει την επαφή μεταξύ των ζωνών των δραστηριοτήτων.

-

να εξυπηρετήσει καλά τους άξονες πεζοδρόμων.

-

να προσαρμόζεται όσο γίνεται με τις μελλοντικές προβλέψεις για εξέλιξη.

-

να εκμεταλλεύεται τον υπάρχοντα ιστό και να τον βελτιώνει.

-

να μην ανοίγει όσο γίνεται καινούργιους δρόμους και μεγάλα ανοίγματα.

7. Η πολιτική στο πλαίσιο της κατοικίας :
Η υπάρχουσα περιοχή κατοικίας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του
ζητήματος της ενοικίασης, αν ληφθεί υπόψη ότι σε 25 χρόνια 150% από τον
σημερινό πληθυσμό θα είναι ενοικιαστές. Οι προτάσεις να λυθεί αυτό το
πρόβλημα ήταν :
-

Η λαϊκή δυνατότητα πρέπει να κατευθυνθεί στην αγορά και το κτίσιμο
εδάφους (κατοικίας).

-

Ο τρόπος διανομής της κατοικίας πρέπει να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη
εκμετάλλευση (κτίρια με μεγάλη πυκνότητα – η ελαστικότητα σε πολλά
κτίρια).

-

Το κτίσιμο της κατοικίας πρέπει να είναι συνεχής προσπάθεια με
πραγματική βοήθεια των κατοίκων, αφού : λόγω των χαμηλών
δυνατοτήτων και της επείγουσας ανάγκης να στεγαστούν οι υπηρεσίες
πρέπει να πραγματοποιηθεί το κτίσιμο με αυτεπιστασία και εργασία των
κατοίκων.
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Με λίγα λόγια : Η κατοικία είναι η πρώτη προτεραιότητα στο
πολεοδομικό δομημένο περιβάλλον και θα δημιουργήσει στο γενικό πλαίσιο
τα πιο έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που χρειάζονται
πολύπλευρη βοήθεια:
-

με οικονομική βοήθεια να δοθούν στους κατοίκους 540 εκτάρια περίπου
στα 12 προσεχή χρόνια και συνολικά 1400 εκτάρια σε 22 χρόνια (2000)
ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα εδάφη που ταιριάζουν με την ανάπτυξη
προς την Ανατολή με ταυτόχρονη προσπάθεια να δημιουργηθούν άλλες
εναλλακτικές δυνατότητες σε άλλες ενότητες.

-

η καλή διανομή των κατοίκων για να μη δημιουργηθούν τα κοινωνικά κενά.

-

ένα πρόγραμμα για την εκτέλεση των εγκαταστάσεων με προσοχή στους
κοινωνικοοικονομικούς, πολιτιστικούς, εσωτερικούς παράγοντες, που θα
γίνει αποδεκτό από τους κατοίκους έχοντας τους κατάλληλους όρους
υγιεινής και την κοινωνική ζωή. Ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την
άμεση συμμετοχή των κατοίκων στο κτίσιμο του σπιτιού, με αποτέλεσμα
την αρμονική πολεοδομική εξέλιξη και τη λύση των αναγκών όλων των
τάξεων της κοινωνίας.

Γ-2 : Προτάσεις στο πλαίσιο της παλιάς πόλης.

Ο σκοπός των προτάσεων αυτών ήταν διττός, η συμπλήρωση των
σύγχρονων αναγκών και η προστασία του πολιτισμικού και του φυσικού
παραδοσιακού πλαισίου.
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Η πραγματοποίηση αυτών των σκοπών θα γίνεται παράλληλα και η
προστασία θα εφαρμοστεί σε όλες τις ζώνες παράλληλα με σκοπό να
πραγματοποιηθεί μια αρμονική εξέλιξη σ’ αυτές τις ζώνες.

1. Η πολιτική στο θέμα της κατοικίας.
Η προστασία του υπάρχοντος κτισμένου πλαισίου είναι απαραίτητη και
η βελτίωση της κατοικίας σημαίνει την προσαρμογή του κτισμένου πλαισίου
με τις βασικές ανάγκες των κατοίκων βάσει της υπάρχουσας κατάστασης
(πυκνότητα – εισόδημα κλπ). Η προστασία των βασικών στοιχείων της
παραδοσιακής κατοικίας είναι αναγκαία και η βελτίωση της κατοικίας είναι
επιβεβλημένη. Γι’ αυτό πρέπει να παρθούν τα κατάλληλα μέσα ελέγχου και να
υπάρξουν οι νόμιμες τεχνικές προϋποθέσεις ώστε να μη χειροτερέψει η
κατάσταση της κατοικίας.
Πρέπει αυτή η πολιτική να συνδέεται με την γενική πολιτική (π.χ. να
απαγορεύεται να πωλείται ή να ενοικιάζεται η κατοικία ανά δωμάτιο, με σκοπό
να επιστρέψει ο ξεχωριστός χαρακτήρας στην παλιά πόλη), τη βελτίωση των
εγκαταστάσεων, τη φροντίδα στα κτίρια υγιεινής κλπ και να μπουν οι βάσεις
και να θεσπιστούν νόμοι που βοηθούν τον ιδιοκτήτη να διατηρήσει την
κατοικία του. Όμως ο δήμος πρέπει να :
-

προετοιμάσει τις βάσεις και να επιτρέψει το κτίσιμο με τρόπο που να
ταιριάζει με τον εσωτερικό χαρακτήρα των παραδοσιακών κατοικιών.

-

να προδιαγράψει

τους όρους της κατοικίας που πρέπει να τους

ακολουθούν οι κάτοικοι (να απαγορεύεται η συμμετοχή 2 ή 3 οικογενειών
στο ίδιο σπίτι, ανάλογα με την κατάσταση του σπιτιού), να απαγορεύει την
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έλλειψη των κήπων και της αυλής και τις αλλαγές στη σχέση ‘’κτισμένος
χώρος / ελεύθερος χώρος’’.
-

να δηλωθούν από την ιδιοκτησία οι κατεστραμμένοι χώροι της παλιάς
πόλης με σκοπό να απαγορευθεί το σύγχρονο κτίσιμο και να μπορέσει να
τους χρησιμοποιήσει στην ισορροπία και στις ανάγκες της παλιάς πόλης.

Η εφαρμογή των βελτιώσεων πρέπει να περιέχει τις ρυθμιστικές και
τεχνικές τακτοποιήσεις (τροποποιήσεις).
Οι τεχνικές ήταν :
-

ο εσωτερικός χώρος πρέπει να περιέχει κάποιο ορισμένο εμβαδόν που να
εξασφαλίζει την ομόνοια μεταξύ των κατοίκων.

-

η κατοικία πρέπει να περιέχει τα οικονομικά και τα τεχνικά μέσα με τρόπο
που εξασφαλίζει τις σύγχρονες ανάγκες (κουζίνα – douch).

-

πρέπει να βρεθούν οι πιο εύκολες και οικονομικές λύσεις για τα πιο
διαδεδομένα προβλήματα (η φυσική διάλυση των σπιτιών).

-

να χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά μέσα και εργαλεία, αλλά με την
σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό σύγχρονα και εξελιγμένα αποτελέσματα.

-

η ρύθμιση των τεχνικών μέσων και εργασιακών ομάδων θα βοηθάει να
γίνουν οι βελτιώσεις χωρίς να αναγκάζει τους κατοίκους να αφήσουν τα
δικά τους σπίτια, ενώ πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθούν σε
άλλα σπίτια στην περίπτωση που χρειάζεται να αφήσουν τα σπίτια τους.
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Οι ρυθμίσεις ήταν :
-

να μπουν οι κανόνες που αναγκάζουν τους αδιάφορους ιδιοκτήτες να
συμμετέχουν

οικονομικά,

γεγονός

που

βοηθάει

τους

κατοίκους

(ενοικιαστές) να συνεχίζουν την διατήρηση και την βελτίωση του σπιτιού.
-

να μπουν τα οικονομικά, ρυθμιστικά, και διοικητικά μέτρα για τον έλεγχο
και την συνέπεια των βελτιώσεων.

-

να μπουν τα ρυθμιστικά μέτρα για την συμμετοχή των κατοίκων, όχι μόνο
οικονομικά, αλλά και με προσωπική εργασία και η δυνατότητα και ο
τρόπος με τον οποίο μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις για την
συμμετοχή τους.

2. Η πολιτική στο πλαίσιο των κοινωφελών εγκαταστάσεων. Η έλλειψη
ελεύθερων χώρων και τα προβλήματα της μορφολογίας στην παλιά πόλη
επέβαλε να χωριστούν οι υπηρεσίες που μπορούν να μπουν ή όχι στην παλιά
πόλη.
Προτάθηκαν οι υπηρεσίες στο γενικό πλαίσιο των πολεοδομικών
ενοτήτων της παλιάς πόλης:
-

Οι παλιές εγκαταστάσεις σ’ αυτό το επίπεδο (τα τζαμιά της Παρασκευής)
είναι μια πολιτιστική παράδοση που πρέπει να διατηρηθεί και είναι
αναγκαίο να αναβιωθεί και να τονωθεί.

-

Οι σύγχρονες υπηρεσίες παρουσιάζουν το πρόβλημα της υψηλής
εκμετάλλευσης του εδάφους, λόγω της κλίμακας και των αναγκών τους,
που δεν επιτρέπει την ένταξή τους στην παλιά πόλη. Μπορεί να μελετηθεί
η ένταξή τους έξω από το παραδοσιακό πλαίσιο, αλλά αυτή η μελέτη
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εντάσσεται στο γενικό σύστημα της πόλης και η κατανομή αυτών των
υπηρεσιών μπαίνει στο γενικό πλαίσιο της διόγκωσης.
Προτάθηκαν οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της γειτονιάς. Όσον αφορά τις
παλιές υπηρεσίες πρέπει να πραγματοποιηθούν τα εξής βήματα :
-

Η ανανέωση και η διατήρηση της δυνατότητας που έχουν οι παραδοσιακές
υπηρεσίες με την εκτίμηση της αρχαιολογικής τους αξίας.

-

Η διεύρυνση των υπηρεσιών (ευρύτερη χρήση), αλλά με σεβασμό των
παλιών κτιρίων.

-

Η επαφή τους με τις σύγχρονες υπηρεσίες, με ανάλογη προετοιμασία για
πολύπλευρη χρήση.

-

Η διεύρυνση των παραδοσιακών υπηρεσιών στις καινούργιες γειτονιές της
INTRA MUROS που δεν τις έχουν.

Στις σύγχρονες υπηρεσίες πρέπει να πραγματοποιηθούν τα εξής
βήματα:
-

Περιορισμός των ποσοτικών αναγκών από πολλές γειτονιές.

-

Ανάλυση των υπαρχόντων υπηρεσιών με οπτική εκμετάλλευση της
πυκνότητας στις γύρω περιοχές.

-

Αναδιανομή της δυνατότητας των σχολείων σχετικά με την πυκνότητα και
ένταξη των δημοτικών σχολείων στην παλιά πόλη, ενώ τα Λύκεια και οι
τεχνικές Σχολές έξω από τα όρια του παραδοσιακού ιστού.

-

Η κατοχή των κτιρίων σε περίπτωση κατεδάφισης και η ανταλλαγή τους με
κτίρια της ευρύτερης χρήσης.
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-

Η μελέτη των λειτουργικών μορφών που μπορούν να σχηματίζουν στο
πλαίσιο των πολεοδομικών ενοτήτων. Πιο μικρές ενότητες με πιο πυκνές ή
πιο χαλαρές συνδέσεις μαζεμένες γύρω από μια αυλή ή πολλές αυλές.

3. Στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων υγιεινής, πρέπει να γίνουν τα εξής
βήματα:
-

Ένας καινούργιος υδραυλικός ιστός (δίκτυο).

-

Προστασία των χαραδρών και του παραδοσιακού υδραυλικού ιστού στο
πάνω ποτάμι.

-

Ρύθμιση των χαραδρών και των υδραυλικών συστημάτων στο κάτω
ποτάμι.

4. Η πολιτική στο πλαίσιο της κυκλοφορίας και της μεταφοράς :
Θεωρήθηκε ότι η βελτίωση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης με
την MEDINA είναι ένα σημαντικό βήμα, που την ίδια στιγμή περιέχει πολλές
παραμέτρους, που απειλούν την διατήρηση της παλιάς πόλης :
-

Από μια πλευρά μπορεί να αναβιωθούν οι οικονομικές δραστηριότητες και
να αποφευχθεί ο κίνδυνος του μαρασμού.

-

Από την άλλη πλευρά μπορεί να προσελκύσει τους άξονες και τις πιέσεις
που απειλούν να υπερβούν τις δυνατότητες του πολεοδομικού ιστού στην
MEDINA και μπορεί να δημιουργηθεί η δυνατότητα της οπτικής
εκμετάλλευσης και ανανέωσης που κάποια στιγμή θα καταστρέψει και θα
κακοποιήσει το φυσικά διατηρημένο ιστορικό πλαίσιο.
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Σ’ αυτήν την κατεύθυνση δόθηκε η προτεραιότητα στην μαζική
συγκοινωνία και στην ανάγκη της διατήρησης του ιστού πεζοδρόμων στο
γενικό πολεοδομικό πλαίσιο που αρχίζει από την MEDINA και συνεχίζει στον
εσωτερικό ιστό.
Αυτός ο τρόπος σαν σκέψη αντανακλά το ρόλο της MEDINA σαν το
κεντρικό στοιχείο. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε ήταν σε πολλά επίπεδα:
-

Κατανομή των αξόνων στο σχήμα της κτένας που εξασφαλίζει την
ελεύθερη αναδιανομή των αξόνων. Η πίεση που έχει η MEDINA λόγω της
επαφής των αξόνων των αυτοκινήτων και των πεζών χρειάζεται την οπτική
ανακατανομή σε πολλούς περιφερειακούς άξονες (σχέδιο 73). Έτσι το
σύστημα με τις 9 πόρτες θα αξιοποιηθεί και θα βελτιωθεί (με την αύξηση
των σημείων προσέλευσης λόγω της μαζικής συγκοινωνίας και της μικρής
απόστασής τους από τους άξονες πεζοδρόμων) και ταυτόχρονα με την
διατήρηση του κτισμένου περιβάλλοντος INTRA MUROS. Στις επόμενες
τάσεις μπορούν να γίνουν ευρύτερες επεμβάσεις π.χ. η επιμήκυνση ενός
άξονα που συνδέει μεταξύ τους μερικές ενότητες.

-

Ρύθμιση και εγκατάσταση των σημείων της πίεσης της στάθμευσης. Το
σύστημα που μοιάζει με τα δόντια της κτένας αρχίζει από μια πολύ ανοιχτή
βάση και διαπερνά την πόλη από την μια πλευρά στην άλλη, για να
μπορέσει να μειώσει την ένταση όλης της κίνησης που δεν εφάπτεται
(απέχει κάποια απόσταση) με την MEDINA. Στο βάθος της μορφής αυτής
βρίσκονται τα σημεία της πίεσης της στάθμευσης που παίζουν ένα μεγάλο
ρόλο στην κατανομή του ενός συστήματος από το άλλο. Γι’ αυτό η ρύθμιση
των σημείων αυτών πρέπει να περιέχει τις περιοχές του ‘’τέρματος’’, με τις
κατάλληλες εγκαταστάσεις (στο τέλος των μαζικών συγκοινωνιών –
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καφενεία – στάσεις και χώροι στάθμευσης στα σημεία κυκλοφοριακής
πίεσης). Με μια σταδιακή εκκαθάριση για τα μέσα της συγκοινωνίας με την
προτεραιότητα των μέσων μαζικής συγκοινωνίας θα αποφευχθεί η
συμφόρηση των σημείων αυτών αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει την
εύκολη προσέγγιση.
-

Η πολύπλευρη χρήση της εύκολης σύνδεσης : Η ρύθμιση των αξόνων σε
όλο το μήκος πρέπει να προσαρμόζεται με τα μέσα συγκοινωνίας χαμηλής
κατανάλωσης εμβαδού, με την εξασφάλιση της μαζικής συγκοινωνίας, των
ταξί και ιδιαίτερα των δίτροχων.
Οι στάσεις της μαζικής συγκοινωνίας πρέπει να είναι κοντά στον
ιστορικό ιστό. Αυτή η πολιτική θα περιορίσει τους οδηγούς των ιδιωτικών
οχημάτων, λόγω της μεγάλης μεταμόρφωσης που θα γίνει στον
υπάρχοντα χώρο των αυτοκινήτων στις εισόδους της MEDINA, αλλά αυτή
η μεταμόρφωση είναι αναγκαία για την διατήρηση του ιστορικού
περιβάλλοντος με σκοπό την εύκολη σύνδεση με την MEDINA.

-

Διατήρηση του κτισμένου ιστορικού περιβάλλοντος και του ιστού
πεζοδρόμων. Η διαρρύθμιση των αξόνων πεζοδρόμων (INTRA MUROS)
πρέπει να σέβεται τα έντιμα στοιχεία μέσα στον ιστορικό ιστό και την
ποιοτική λειτουργία που έχει. Στην περίπτωση της διαφωνίας με τον
κυκλοφοριακό ιστό, η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον ιστό των
πεζοδρόμων και ιδιαίτερα τον πρώτο και δεύτερο ιστό. Οι διασταυρώσεις
ανάμεσα στα δυο συστήματα της κίνησης πρέπει να είναι ρυθμισμένη με
τρόπο που να επιτρέπει μια οπτική διασταύρωση ανάμεσά τους, αλλά
ταυτόχρονα να διευκολύνει την έξοδο από την παλιά πόλη (MEDINA).
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-

Η μορφολογική ανεξαρτησία ανάμεσα στον κτισμένο ιστό και τον ιστό
πεζοδρόμων, με τις στενές διαδρομές δεν επιτρέπει την διεύρυνση των
αξόνων. Γι’ αυτό η λύση είναι η μεγάλη εκμετάλλευση όλων των
δυνατοτήτων με την λειτουργική επαναρρύθμιση (κανόνες – μέτρηση για
τις ώρες της κίνησης κλπ.) και διευκόλυνση της κίνησης στους άξονες.
Τα καινούργια σημεία της στάθμευσης των αυτοκινήτων μπορεί να
δημιουργήσουν τις ανατροπές μέσα στην MEDINA και να καταλήξουν σε
συμφόρηση στον πρώτο ιστό.
Η καλή και αρμονική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων θα πετύχει την
καλή προσπέλαση.
Η βελτίωση μιας ενότητας απαιτεί καλή εξυπηρέτηση από την μαζική
συγκοινωνία και να εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή κίνηση την γενική πολιτική,
βάσει των γενικών αρχών της εξέλιξης της παλιάς πόλης που είναι :
-

Η διατήρηση του ιστορικού ιστού και δικτύου πεζοδρόμων, που
συνδέεται με το κεντρικό άξονα της ανάπτυξης και ιδιαίτερα στο
επίπεδο της σύνδεσης ανάμεσα στις δύο άκρες .

-

Η αναβάθμιση των εμπορικών λειτουργιών στην κεντρική ενότητα της
ανάπτυξης (η δεξιά ακτή).

-

Η εξάπλωση των υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη
προσπέλαση στα σημαντικά σημεία.

-

Η στάθμευση των αυτοκινήτων έξω από τα όρια του ιστορικού ιστού
παίζει τον κύριο ρόλο στην διατήρηση αυτής της πόλης.

5. Η πολιτική στα πλαίσια του εμπορίου, της εξυπηρέτησης και της
παραγωγής :
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Το

πολεοδομικό

οικονομικό

σύστημα

στην

είναι

MEDINA

‘’υποσύστημα’’ και ‘’υποκεντρικό’’ (ανώμαλο – και πρωτόγονο). Σ’ αυτό το
σύστημα οι λειτουργίες του εμπορίου, της εξυπηρέτησης και της παραγωγής
χρησιμοποιούν και διαμορφώνουν το χώρο με διαφορετικό τρόπο μεταξύ
τους:
-

Το εμπόριο και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την μεγαλύτερη έκταση και οι
μισές από αυτές βρίσκονται κοντά στο κέντρο. Με την συγκέντρωσή τους
διαμόρφωσαν την γραμμική εξάπλωση της αγοράς.

-

Η παραγωγή και τα κύτταρα που την αποτελούν είναι υποπαραγωγικά
(επιδιορθώσεις

–

επισκευές

–

συντήρηση)

έχουν

σχέση

με

τα

παραδοσιακά επαγγέλματα και κυριαρχούν, με αποτέλεσμα αυτό το μη
εμπορικό σύστημα χαμηλής παραγωγής να δημιουργεί εμπόδια στο γενικό
πλαίσιο.
Έτσι θεωρήθηκε ότι για να είναι καλές οι προτάσεις, η κατάλληλη λύση
πρέπει να στηρίζεται στην σωστή και βαθειά γνώση των βασικών λειτουργιών
στην MEDINA και αυτές ήταν :
-

Ένταξη των παραδοσιακών μαστόρων και επαγγελμάτων στις εισόδους ή
σε άλλους χώρους ώστε να μη δημιουργείται μεγάλος θόρυβος.

-

Αναβίωση των γειτονιών και βελτίωση των αξόνων των μεγάλων αγορών
στο κέντρο της MEDINA, με ιδιαίτερη μέριμνα σε μερικά παραδοσιακά
επαγγελματικά στοιχεία.
Μ’ αυτές τις συνθήκες μόνο ένα επιβεβλημένο σύστημα κατανομής των

πολεοδομικών δραστηριοτήτων σ’ αυτόν τον ιδιαίτερο ιστό, μπορεί να
βοηθήσει την ενότητα να λειτουργήσει με σεβασμό στην ιστορικότητά του,
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χωρίς να επηρεάζεται από τις άλλες ενότητες.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση

έγιναν οι προτάσεις σχετικά με το παραδοσιακό επάγγελμα που είναι οι εξής:
-

συγκέντρωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων.

-

εγκατάστασή τους σε κεντρικό χώρο στις υπάρχουσες αγορές.

-

αναβίωση και ενίσχυσή τους.

6. Πολιτική της πολιτιστικής αναβάθμισης:
Η MEDINA περιέχει τα ζωντανά, παραδοσιακά πολιτιστικά στοιχεία.
Έτσι όλες οι προτάσεις είχαν σαν στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση:
-

Βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων με την ένταξη των αναγκαίων
υπηρεσιών.

-

Επαναρρύθμιση των οικονομικών λειτουργιών. Αυτές οι προτάσεις
μπορούν να βοηθήσουν στην διατήρηση και αναβάθμιση των ποιοτικών
στοιχείων της πολιτιστικής ζωής, μια και αντανακλώνται στην MEDINA και
μπορεί να αποτελέσουν την μεθοδολογία που μπορεί να εξαπλωθεί σε
εθνικό επίπεδο. Μ’ αυτές τις σκέψεις προτάθηκαν:

-

Η ίδρυση ενός κέντρου παραδοσιακών επαγγελμάτων.

-

Η ίδρυση ενός κέντρου Ισλαμικών ερευνών.

-

Η διαρρύθμιση των κέντρων τουρισμού.

-

Ο καθορισμός πολιτιστικής πολιτικής σε πολλά επίπεδα.
Σε εθνικό πλαίσιο προτάθηκε η στήριξη εθνικής πολιτικής για την

πολιτιστική αναβάθμιση, ιδιαίτερα στην πόλη FES.
Σε παγκόσμιο πλαίσιο είναι προτιμότερο να ενδιαφερθούν και να
συμμετέχουν και άλλες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα οι ισλαμικές χώρες, σε μια
παγκόσμια οργάνωση σαν την U.N.E.S.C.O.
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η συσσώρευση των εμπορικών και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων
στις γειτονιές του κέντρου, έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση της
κατοικίας απ' αυτό. Συνεπώς προσθέτει μιαν ακόμη μεταβολή του
πολεοδομικού δικτύου στις ήδη υπάρχουσες, που αποκαλείται φαινόμενο
πόλης.
Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, σ' όλες τις πόλεις που είχαν άμεση
σχέση με την βιομηχανία, αρχίζει να παρατηρείται η εμφάνιση διαφόρων
μεταβολών:
α) Η διόγκωση και η ποιοτική ανάπτυξη του πολεοδομικού
φάσματος και ειδικά η συσσώρευση των περιφερειακών
λειτουργιών μέσα στην κεντρική ζώνη του.
β) Η ραγδαία εξέλιξη του κέντρου με τις διάφορες λειτουργίες του
σε βάρος της κατοικίας, με άμεση επίπτωση στις περιοχές που
προορίζονταν για κατοίκηση (καταστροφή ή συρρίκνωση της
γειτονιάς).
γ) Παρατηρήθηκε ότι οι άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης του
κέντρου της πόλης σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν, σε μεγάλο
βαθμό, με βάση τις καινούργιες οδικές αρτηρίες σε βάρος του
τρόπου ανάπτυξης των παλαιών κατοικιών. Η νέα πολεοδομική
επέκταση κατά μήκος των καινούργιων οδικών αρτηριών,
συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην συνεχή φόρτιση του κέντρου του
πολεοδομικού φάσματος με διάφορες καινούργιες
δραστηριότητες και την παρενόχληση της λειτουργίας της
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κατοικίας.
Στην πραγματικότητα, η απαλλαγή των κεντρικών αρτηριών από
τα

προαναφερθέντα

προβλήματα,

χρειάζεται

μια

ολοκληρωμένη

πολεοδομική πολιτική, η οποία θα έχει σαν σκοπό την ριζική
επαναρρύθμιση του πολεοδομικού συστήματος, τη διατήρηση αλλά και
τη διάσωση του ιστορικού κέντρου.
Η επίτευξη οποιασδήποτε ουσιαστικής βελτίωσης έχει άμεση σχέση με
την κυβερνητική πολιτική. Από την άλλη πλευρά οι τεχνικές διαρρύθμισης
έχουν άμεση σχέση με πολλά ζητήματα, όπως η χρηματοδότηση, το πολιτικό
κόστος, η ανάγκη υγειονομικής βελτίωσης, και ακόμη η βελτίωση της
διαμόρφωσης,

που

κάποιες

φορές

ταυτίζεται

με

τις

ανάγκες

των

αρχαιολογικών επεμβάσεων-ανασκαφών.
Συνήθως τα ιστορικά κέντρα περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες και
υπηρεσίες ευρέως φάσματος, όπως μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία
και άλλα. Οι δραστηριότητες αυτές διακρίνονται από σταθερά και ιδιαίτερα
μορφολογικά χαρακτηριστικά, που καθιστούν το ζήτημα της διάσωσης και
ανάπλασής τους απαραίτητο.
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2. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ

Είναι γνωστό ότι κάθε πόλη βρίσκεται στο δικό της γενικό χώρο ή
περιβάλλον. Ταυτόχρονα κάθε λειτουργία αυτής της πόλης και ειδικά οι
περιφερειακές, επηρεάζονται ριζικά απ' αυτό το γενικό περιβάλλον της πόλης,
περιφερειακό και υπεραστικό, καθώς και από τις αλλαγές στους βασικούς
άξονες, οι οποίοι συνδέουν τους διάφορους πολεοδομικούς πόλους της
πόλης.

Ο πολεοδομικός ιστός και το σύστημα λειτουργίας του:

i)

Οι βασικές λειτουργίες, που συγκεντρώνονται στους κύριους άξονες και
σε κεντρικές περιοχές, αποτελούν, ανάλογα με την σημασία τους, μια
σημαντική ζώνη μέσα στο γενικό σύστημα (Organisation spatial).

ii)

Κάθε λειτουργία απ’ αυτές χρειάζεται για την συνέχεια ύπαρξής της, μια
δημογραφική βάση (Seuil population), που αποτελεί μέρος του γενικού
συστήματος, η οποία αποτελεί μια ζώνη με το δικό της πεδίο ισχύος.

iii)

Η έκταση του πεδίου αυτού είναι αποτέλεσμα των διαστάσεων και του
περιβάλλοντος που επιθυμούν οι χρήστες του να αποκτήσει,
χρησιμοποιώντας τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Είναι δε
αποτέλεσμα της τάσης που ασκεί το πεδίο στο περιβάλλον του, ή της
σύγκρουσης με άλλα πεδία, αποτελώντας έτσι οργανωμένο τμήμα του
πολεοδομικού ιστού, ο οποίος κατά συνέπεια, αποτελείται από
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οργανωμένα πολεοδομικά κέντρα, και έτσι φαίνεται η ουσία της
θεωρίας των πολεοδομικών κέντρων.
3. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης έχουν εμφανιστεί και
εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι που καθορίζουν την επέμβαση αρμοδίων
οργάνων, με βασικό στόχο την εξεύρεση κατάλληλων τρόπων ανάπτυξης και
εξέλιξης των πόλεων, είτε αυτόνομα είτε συνολικά. Ενδεικτικά παραδείγματα
συναντώνται στα κράτη που η οικονομική και πολεοδομική ρύθμιση μιας
ζώνης συσχετίζεται και συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική και πολεοδομική
ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο.

(π.χ. στην Πολωνία, σε πρώτα φάση του ρυθμιστικού σχεδίου, προβλέφθηκε
για τα βιομηχανικά συγκροτήματα των μεγάλων πόλεων o κατάλληλος χώρος,
έξω από τον πολεοδομικό ιστό. Αυτή η βιομηχανική ζώνη περιελάμβανε τις
εργατικές κατοικίες και τις βασικές απαραίτητες υπηρεσίες της. Σε δεύτερη
φάση παρατηρούμε την ανάπτυξη και αναβάθμιση των μικρών και μεσαίων
πόλεων χάρη στον περιορισμό της εσωτερικής μετανάστευσης και μετατόπισης
του πληθυσμού απ' αυτές προς τις μεγάλες πόλεις και τα μεγάλα
πολεοδομικά κέντρα).
Μια τέτοια πολιτική ακολουθήθηκε πριν 40 περίπου χρόνια και στην
Γαλλία. Ήταν η πολιτική της Βιομηχανικής Αποκέντρωσης, που βασιζόταν και
συνδεόταν με τον εθνικό περιφερειακό πολεοδομικό σχεδιασμό.
Στην πραγματικότητα, η μεγάλη δυσκολία βρίσκεται στην προσπάθεια
επαναδιανομής των λειτουργιών και εγκαταστάσεων στις πολύ ανεπτυγμένες
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πολεοδομικά χώρες, επειδή απειλεί το υπάρχον πολεοδομικό σύστημα.
Γενικά, οι μεγάλης κλίμακας αυτές, δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις πρέπει
να μελετώνται μαζί με το γενικό πολεοδομικό σύστημα.
Ο κύριος και πρωταρχικός τρόπος επέμβασης είναι ο περιορισμός και ο
έλεγχος της πολεοδομικής διόγκωσης. Η όποια επέμβαση, χρειάζεται μια
μεθοδολογική και πολιτική βάση που να αρχίζει από την πρωτεύουσα σαν
κύριο πεδίο εφαρμογής της και να αναπτύσσεται περιφερειακά και
επαναστατικά στο γενικό επίπεδο.
Ο έλεγχος και ο περιορισμός της διόγκωσης της πρωτεύουσας
θεωρείται

απαραίτητη

και

βασική

επιλογή

σε

κάποιες

οικονομικά

ανεπτυγμένες χώρες και ειδικά σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Αυτή η πολιτική της επέμβασης, επηρεάζεται από το οικονομικό κόστος
των λειτουργιών και της ανάπτυξης και βασίζεται σε μια αρμονική ομαλή
εξέλιξη στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού.
Στην πραγματικότητα η πολεοδομική εξέλιξη σε κάποιες περιοχές
έφτασε σε πιεστικά επίπεδα, είτε λόγω της δημογραφικής, είτε λόγω της
πολεοδομικής διόγκωσης. Τότε το κέντρο αυτού του πολεοδομικού φάσματος
μετατρέπεται σε ένα ελκυστικό και προκλητικό κέντρο. Πράγμα που
επιβεβαιώνει την ανάγκη διάσωσής του, δημογραφικής και πολεοδομικής
απαλλαγής του, την πραγματική αναβίωσή του και την συνέχεια των βασικών
λειτουργιών του.
Διάφοροι είναι οι παράγοντες σ’ αυτό το κέντρο, που οδηγούν στην
συγκέντρωση

των

δραστηριοτήτων

που

αλληλοσυγκρούονται

και

δημιουργείται:
α) Η ολική κατανάλωση της ελεύθερης έκτασης του κέντρου που οδηγεί στην
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πολεοδομική περιφερειακή διόγκωση.
β) Η άνοδος του κόστους συγκοινωνίας και μεταφοράς, με άμεση συνέπεια,
να ξεκινά μια περίοδος ενερειακής υπερκατανάλωσης.
γ) Η μετατροπή της ιδέας απόκτησης μονοκατοικίας σε απραγματοποίητο
όνειρο και η οποία ιδέα, αντικαθίσταται με την πυκνή και μαζική κατοικία.
Γεγονός, που αντιπαρατίθεται με την άποψη της υπογεννητικότητας.
δ) Η ιδέα μετατροπής του πολεοδομικού κέντρου στην αρχική του μορφή
(χώρος κατοικίας), συνδέεται δε βασικά, με την αναγκαιότητα μετατροπής
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε πιο ρεαλιστικές και ανθρώπινες
λειτουργίες. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε τα μεγάλα
πολεοδομικά κέντρα των εξελιγμένων κρατών μέσα από τον ακόλουθο
αλγόριθμο:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΦΘΑΝΟΥΝ
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
(π.χ. Στην περίπτωση έλλειφης ενέργειας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΚΙΝΗΤΡΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
3. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με βάση την αξιολόγηση των διαφόρων μεταβολών μπορούμε να
αντιληφθούμε το πολεοδομικό σύστημα ερευνώντας τους πραγματικούς
μηχανισμούς, τις σκόπιμες επεμβάσεις και τα σημαντικά κίνητρα που παίζουν
συνεχώς

τον

κύριο

και βασικό

ρόλο

περιβάλλοντος, αλλά και στην χρήση του.
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στην αλλαγή

του

δομημένου

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Οποιαδήποτε λογική προσπάθεια για την κατανόηση των πολεοδομικών
μεταβολών, πρέπει να βασίζεται στην εξεύρεση των αιτίων τους και στην
αξιολόγηση των παραγόντων αυτών, πού με την σειρά τους οδηγούν στην
σταδιακή εξέλιξη. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στα εξής:

α) Μεταβολή Χρήσης γης.

Μπορούμε να την αποκτήσουμε εν μέρει από τα γεωγραφικά αρχεία, τις
σχετικές εκθέσεις «Land use surreγ» ή «Μode d΄occupation des sole» ή ακόμα
από την σωστή χρήση των αεροφωτογραφιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι
δύσκολο αυτά τα μέσα να μας δώσουν μια πλήρη εικόνα της σταδιακής
εξέλιξης.
Στην Γαλλία η προσπάθεια ρύθμισης των εκθέσεων που σχετίζονται με την
χρήση

γης

σημαντική
και

κατά
βάση

γνώση

άδειες.

Αυτή

τμήματα

και

αυτή

η

την
για

της

πάροδο

ρύθμιση

χιλιομετρικά

οργανωμένη

σχέση

ανάμεσα

καθώς

επίσης

και

μπορεί

ν’

κύτταρα.

επέκταση

ανάμεσα

σrα

στη γη.
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και

και

αρχίσει

Και

είναι

θα
σε

χρησιμοποιώντας

μέθοδος

στην
και

χρόνου,

εμπεριστατωμένη

εξέλιξης,

η

του

στις

δυνατόν
στο

αποτελέσει
βάθος
τις

ανάλυση
οικοδομικές

από

πολεοδομικά

δυο

περιπτώσεις

να

δομημένο

πολεοδομικά

μια

εξηγήσει

τη

περιβάλλον,

συγκροτήματα

και

β) Η μορφολογία του πολεοδομικού φάσματος.

Η αξιολόγηση της μορφολογίας και του σχήματος έχουν άμεση σχέση με
κάποια βασικά στοιχεία, όπως το ύψος, ο όγκος, η ηλικία, η σημερινή
κατάσταση και τα οικοδομικά υλικά των κτιρίων. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να
αξιολογούνται και να μελετώνται. Συνεπώς μπορούν ν’ αξιολογηθούν οι
μεταβολές σε μια περιοχή, αλλά και σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Θεωρείται

πολύ

δύσκολη

η

αξιολόγηση

και

ο

έλεγχος

των

περιβαλλοντολογικών μεταβολών, επειδή έχουν άμεση σχέση με το επίπεδο
κατανόησης των χρηστών και τις ανάγκες των κατοίκων. Πώς μπορούμε να
αξιολογήσουμε τους ελκυστικούς πόλους, τις οικογενειακές μεταβολές, το
πολεοδομικό περιβάλλον, την διπλή υπόσταση του πολεοδομικού επιπέδου
και του τρόπου ζωής των κατοίκων; Οι συνεχείς μεταβολές στην πόλη
θεωρούνται μια σημαντική έκφραση της πολεοδομικής δυναμικής και αποτελεί
μια βάση μέτρων και κριτηρίων (π.χ. σε στενό επίπεδο φαίνεται (εμφανίζεται)
στους δρόμους στους οποίους εντοπίζεται συσσώρευση και κυκλοφοριακό
πρόβλημα. Ακόμη και στη δημιουργία πεζοδρόμων. Σε ευρύτερο δε επίπεδο
φαίνεται από την μεταφορά τoυ κέντρου βάρους του πολεοδομικού
συστήματος και ακόμη από την υποβάθμιση μιας γειτονιάς του πολεοδομικού
περιβάλλοντος).
Η σύγχρονη αναπαλαίωση της «φθαρμένης» και «παλαιάς» γειτονιάς,
θεωρείται μια διακοπτόμενη φάση της πολεοδομικής εξέλιξης και κάποιες
φορές έρχεται σε αντίθεση με την φυσιολογική εξέλιξη. Οι μεταβολές των
λειτουργιών μπορούν να ελέγχονται από την σχέση των ατόμων με τα

247

επαγγέλματά τους και με τον χώρο άσκησής τους. Θεωρείται όμως, πολύ
δύσκολη η παρακολούθηση των επανακτιζομένων κτιρίων ανά

μ2

στο

πολεοδομικό φάσμα, η γνώση των διαφόρων κυκλοφοριακών αρτηριών και
ακόμα οι μεταβολές στον πληθυσμό των φοιτητών.
Αντίθετα πιο εύκολη είναι η παρακολούθηση των μεταβολών ενός
κτιρίου που παρέχεται για εμπορική δραστηριότητα. Αυτή δε θεωρείται ως η
ποιοτική και η ποσοτική έκφραση του φαινομένου (Εμπόριο), το οποίο
δημιουργεί τα διάφορα προβλήματα. Επίσης η δημογραφική πυκνότητα, τα
διάφορα οικογενειακά στοιχεία και οι συνθήκες της κατοικίας παίζουν
σοβαρότατο ρόλο στην μεταβολή του επιπέδου της γειτονιάς και του κέντρου
της πόλης. Πράγμα που τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ειδικών προγραμμάτων
προστασίας, αναπαλαίωσης, καθώς και αναβίωσης των ιστορικών κέντρων
των πόλεων, σε αρχαιολογικό και πολεοδομικό επίπεδο.
Σημαντικές

συνιστώσες

του

πολεοδομικού

μηχανισμού

είναι

η

μετακίνηση και n ανανέωση των κατοίκων και η πολεοδομική και αρχαιολογική
μεταμόρφωση των γειτονιών και κατ’ επέκταση της πόλης. Στην δεκαετία του
‘80 πραγματοποιήθηκαν δυο μελέτες σε περιοχές που δείξανε, απ' την μια την
παγκοσμιότητα, την οικουμενικότητα αυτών των πολεοδομικών μηχανισμών
και απ’ την άλλη τις δυνατότητες και προοπτικές που παρέχει μια
μεθοδολογική έρευνα είτε μικρή είναι είτε εκτενής.
Α. Η πρώτη αναφερόταν στις μορφολογικές μεταβολές στο Παρίσι (IntrαMuros) κατά την χρονική διάρκεια 1954-74. Από τις εκθέσεις που ετοίμασε ο J.
Bastiie αποδείχθηκε ότι σε 20 χρόνια το 24% της οικοδομημένης έκτασης
επαναοικοδομήθηκε. Σε περίπτωση που συνεχίζεται ο ρύθμος αυτός, 80 χρόνια
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είναι αρκετά να αλλάξουν ολόκληρο το ιστορικό κέντρο του Παρισιού. Στο 50%
των περιπτώσεων αρκετά πολεοδομικά τμήματα μοιράστηκαν με αποτέλεσμα:
1. Η ετήσια έκθεση σύγκρισης, δηλ. ο λόγος κτίσιμο προς κατεδάφιση να
είναι ανισότιμος υπέρ του πρώτου με κέρδος που ανέρχεται στις
700.000 μ2 ανά έτος.
2. Την αύξηση του συντελεστή δόμησης που οφείλεται στο αυξημένο όγκο
των κτιρίων, όπου ο Μ. Ο. ανερχόταν σε 6-20 μ.
3. Τη μεταβολή στη λειτουργία του δομημένου περιβάλλοντος, υπέρ της
κατοικίας και των γραφείων και σε βάρος της βιομηχανίας, όπου n
σχέση έφθασε το 6, 6-10%.
4. Την αύξηση της κατοικημένης ζώνης κατά 209 κατοικήσιμες μονάδες
λόγω της μείωσης των κατοίκων του κέντρου κατά 600.000 και της
μετακίνησής τους στην περιφέρεια κάτω απο την πιεστική πρόκληση των
ποιοτικών συνιστωσών.

Β. Η δεύτερη παρόμοια μορφολογική ανάλυση, έγινε στο Χονγκ-Κονγκ
για την περίοδο 1961-71. Το 1975 έγινε η πρώτη προσπάθεια ανάλυσης των
διαφόρων χαρακτηριστικών στοιχείων και παραγόντων, που βρίσκονται στις 27
κοινότητες, από τις οποίες αποτελείται η περιοχή έρευνας. Οι πληροφορίες που
χρησιμοποιήθηκαν απ’ τα αρχεία κατά την διάρκεια 1961-71, είχαν άμεση
σχέση με την δημογραφική, επαγγελματική και κοινωνική κατάσταση, καθώς
επίσης και με τις συνθήκες της κατοικίας. Ακολούθησε λεπτομερής και
επισταμένη σύγκριση των δυο αυτών παραμέτρων σ’ αυτή την χρονική περίοδο
με

ταυτόχρονη

προσπάθεια

μέτρησης
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των

πρωταρχικών

μεταβολών,

τονίζοντας τους βασικούς παράγοντες και τα κίνητρα που παίξανε τον βασικό
ρόλο σ’ αυτές τις μεταβολές.
Η τελευταία φάση της μελέτης αναφερόταν στα είδη των μεταβολών, στην
διάρθρωσή τους σε δυο περιόδους και τέλος στον εντοπισμό των μεταβολών,
που ήταν οι εξής:
-

Συγκέντρωση των τεχνών και του εμπορίου στο κέντρο και επέκτασή
τους, σε βάρος των παλιών λαϊκών γειτονιών.

-

Μετατροπή των γεωργικών περιοχών της χρεσονήσου Kowloon, σε
ζώνη λαϊκής κατοικίας, ενώ οι γεωργικές περιοχές που βρίσκονται στην
απέναντι πλευρά στο νότιο μέρος του Χογκ-Κονγκ μετατράπηκαν σε
ζώνες επιλεγμένης και αναβαθμισμένης κατοικίας.
Οι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν σ’ αυτές τις μεταβολές είναι το

ατομικό εισόδημα, οι περιοχές που κτίζονταν από τους επαναπατριζομένους
μετανάστες και η πολιτική της επανακατοίκησης στις γύρω περιοχές (όπου 44%
απ’

τους ενοικιαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τα περισσότερα κτίρια

ανήκουν στο κράτος ή σε ιδιώτες).
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3. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΧΩΡΟΥ

Τα

πιο

φανερά

φαινόμενα

του

πολεοδομικού

μετασχηματισμού

συσχετίζονται με την αλλαγή ιδιαιτερότητας και τις επαναλαμβανόμενες
λειτουργίες στο δομημένο πολεοδομικό φάσμα. Εν προκειμένω, μπορούμε ν’
αναφέρουμε ορισμένα απ' αυτά, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μεταβλητή κλίμακά
τους, όπως η αλλαγή χρήσης των κτιρίων και η ολοκληρωμένη αναπαλαίωση
και αλλαγή λειτουργίας των κτιρίων.

1) Η αλλαγή της χρήσης των κτίριων:

Η φύση του δομημένου περιβάλλοντος άρχισε να αλλάζει από τη στιγμή
που άρχισε να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες των κατοίκων του. Αυτό οδήγησε
σε ταχεία, βαθιά αλλά και πολύπλευρη αλλαγή στο επίπεδο των κτιρίων, του
δρόμου και σε τελική ανάλυση, του πολεοδομικού συστήματος. (π.χ. Η σχετική
έρευνα που έγινε στην παλαιά πόλη Φές (MEDINA) έδειξε ότι τα παλαιά και
παραδοσιακά κτίρια υποφέρουν από την αύξηση του πληθυσμού, το χαμηλό
οικονομικό επίπεδο της κοινωνίας, την έλλειψη εύκολης κατοικίας που δεν
επιτρέπει την επιλογή καινούριας και τη μεγάλη πίεση από μια διαφορετική
τάξη, συνήθως με αγροτική καταγωγή).
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2) Η κατάσταση της κατοικίας έδειξε:
-

αλλαγή στον τρόπο της χρήσης της κατοικίας.

-

διανομή της ιδιοκτησίας μεταξύ των κατοίκων.

-

ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή της κατοικίας.

-

φυσική διάλυση της κατοικίας.
Αυτά και άλλα είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της κλασικής

ισορροπίας ανάμεσα στον κτισμένο και τον ελεύθερο χώρο της παραδοσιακής
μορφής του πολεοδομικού ιστού της παλαιάς πόλης και γενικά του ιστορικού
κέντρου
(Βλέπε (FΕS MAROCCO) το ρυθμιστικό σχέδιο Β΄ Μέρος).
Σε γενικές γραμμές, από το τέλος του 19ου αιώνα έγιναν αυθόρμητες και
ανεξέλεγκτες βασικές αλλαγές στη λειτουργία του δομημένου χώρου, όπως:
-

Η απλή κατοικία μετατράπηκε σε χώρο διαφόρων λειτουργιών από
χαμηλού επιπέδου εισοδηματικές τάξεις.

-

Μια πολυκατοικία μετατράπηκε σε ξενοδοχείο, κτίριο γραφείων,
διοικητικές υπηρεσίες.

-

Το ισόγειο στα κτίρια μετατράπηκε σε συνεργεία και εμπορικά
καταστήματα.

-

Εμπορικές λειτουργίες μετεξελίχθηκαν σε νέες μορφές εμπορίου και
υπηρεσιών.
Η έλλειψη κατάλληλης πολεοδομικής νομοθεσίας επιτρέπει στο

δομημένο περιβάλλον να αντεπεξέρχεται τυχαία και αυθαίρετα σ’ όλες τις
μεταβλητές λειτουργίες και ανάγκες που συνήθως εκφράζουν απομονωμένες
αποφάσεις που οδηγούν σε ριζικές μορφολογικές αλλαγές, σε δημογραφική
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πυκνότητα συνοδευόμενη από υπερκάλυψη του χώρου από τάξεις χαμηλού
επιπέδου εισοδήματος.
Παρατηρείται στις μεγάλες πόλεις των βιομηχανικών χώρων ότι οι
εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους μετακινούνται από διάφορα
πολεοδομικά κέντρα και κατοικούν στο κέντρο αυτών των πόλεων. Το
φαινόμενο της αυξανόμενης δημογραφικής πυκνότητας εμφανίζεται
έντονα στις πρωτεύουσες του τρίτου κόσμου.
Στο Κάιρο, π.χ. η ετήσια μετακίνηση πληθυσμού απ’ την
επαρχία ανέρχεται σε 100.000 άτομα. στην περιοχή Μπαμπ Αλσουρία,
ξεπέρασε δε, η δημογραφική πυκνότητα τους 153.000 κατ./km2. Η
ζήτηση των ελεύθερων οικοπέδων (αποφεύγοντας το πρόβλημα της
διόγκωσης και της συσσώρευσης), οδηγεί στο μοίρασμα των κτιρίων και
των δωμάτων. Πράγμα που δημιούργησε ριζικές αρχιτεκτονικές αλλαγές
στο δομημένο περιβάλλον. Περίπου οι μισοί κάτοικοι του Καίρου ζουν
στην παλαιά πόλη και περίπου 1.000.000 ζουν σε απλά κτίρια που
βρίσκονται στο νεκροταφείο.
Από την γενική έρευνα των προβλημάτων και των δυνατοτήτων
της πόλης Φες στο Μαρόκο αποδείχτηκε ότι οι παράγοντες που
δημιούργησαν τα βασικά προβλήματα στο γενικό πολεοδομικό πλαίσιο
ήταν: αφ’ ενός η εγκατάλειψη και η μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη που
έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην φυσική εξέλιξη της πόλης, αφ’ ετέρου οι
αλλαγές στις κοινωνικές ομάδες που επηρέασαν το κτισμένο (δομημένο)
περιβάλλον. Η παλαιά πόλη της Φες (η Μεντίνα) και το (Fes Jdid)
περιέχουν το 60% του πληθυσμού αυτής της πολεοδομικής ενότητας και
θεωρούνται το κέντρο της πόλης,αφού περιέχουν και το 65% των
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υπαλλήλων, των υπηρεσιών του κέντρου, καθώς επίσης και των
σημαντικότερων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Η διόγκωση την οποία έζησε η Δαμασκός τα τελευταία χρόνια
ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη του ρυθμιστικού σχεδίου του 1968. Ο
πληθυσμός το 1984 ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερος από 1.200.000 άτομα
που πρόβλεπε το Ρ.Σ.Η αυξανόμενη οικοδόμηση μεγάλων στεγαστικών
συγκροτημάτων κατά μήκος των κεντρικών αξόνων με κατεύθυνση προς
την Δαμασκό συντείνει στην επιβάρυνση του κέντρου της παλαιάς
πόλης.
(Βλέπε: Αξιολόγηση των προβλημάτων της Δαμασκού)

ιι) Η ολοκληρωμένη αναπαλαίωση και η αλλαγή λειτουργίας των κτιρίων:
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συνήθως, σε κάποια παραδοσιακά
αρχαιολογικά κτίρια. Ανάλογα με τις ανάγκες αυτών των κτιρίων, στις οποίες
παίζουν σοβαρό λόγο η οικονομική πολιτική, το πολιτικό κόστος και οι τεχνικές
προϋποθέσεις.
π.χ. 1) Η επαναλειτουργία των βιομηχανικών κτιρίων στα Σικάγο.
2) Η επαναλειτουργία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην
Ευρώπη μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
3) Στο Παρίσι διατέθηκαν 556 εκτάρια για τις σιδηροδρομικές γραμμές.
Περίπου 130 εκτάρια απ' αυτά ήταν σπατάλη και έγινε προσπάθεια για
επανάχρησή

τους.

Στη

Βρετανία

καθορίστηκαν

προτεραιότητες

στα

πολεοδομικά έργα, οι οποίες ήταν:
α) έγινε προσπάθεια εντοπισμού και μελέτης των εσωτερικών πολεοδομικών
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αξόνων και δόθηκε το δικαίωμα απόφασης στους δήμους που μπορούσαν να
τους μετατρέπουν σε πεζοδρομήσεις, σε γρήγορες κυκλοφοριακές αρτηρίες ή
σε άξονες για τη μαζική συγκοινωνία (π.χ. στην πόλη Nottingham)
χρησιμοποιήθηκαν το παλιό ακτινωτό δίκτυο για τα λεωφορεία. Αυτή η λύση
προσέφερε 45 km περίπου και βοήθησε την σύνδεση του κέντρου με την
περιφέρεια.
β)

Επαναλειτουργία των αποθηκών σύμφωνα με τις γενικές ανάγκες rης

περιοχής.
γ)

Η συμμετοχή στα έργα πολεοδομικής αναβάθμισης και ανανέωσης

προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών εταιριών και ιδιωτικών κεφαλαίων. Εν πάσει
περιπτώσει η επαναλειτουργία ενός κτιρίου χρειάζεται την αποδοχή της κοινής
γνώμης.
Στην

πραγματικότητα

οι

πολεοδομικές

μέθοδοι

επέμβασης

στο

δομημένο περιβάλλον πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους, τους περιορισμούς, τις
πιέσεις και τις αποφάσεις των διαφόρων ομάδων κατοίκων που ζούνε σ’ αυτό.
Η πολεοδομική ρύθμιση πρέπει να παίζει έμμεσα ή άμεσα τον
πρωταρχικό ρόλο, λόγω της δυνατότητας κατανόησης της κλίμακας του
δομημένου περιβάλλοντος και της δυνατότητας προέγκρισής της από τους
κατοίκους.
Υπάρχουν διάφορες μορφές που δείχνουν τις πολλαπλές δυνάμεις που
ενεργούν στον πολεοδομικό χώρο όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε τις
εξής μεθόδους επέμβασης:
-

Πολεοδομικό συγκρότημα + αποφάσεις + χρηματοδότηση
(π.χ. η πολεοδομική ανανέωση στις Η.Π.Α)
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-

Πολεοδομικό συγκρότημα + ενδιαφέρον του πολεοδομικού τομέα
(π.χ. η εθνική οργάνωση αναβάθμισης της κατοικίας και η λαϊκή
οργάνωση (ΕΡΑD) που αναλαμβάνει τα έργα προστασίας).
Στις δυο περιπτώσεις αυτές βλέπουμε ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο
παίζει δευτερεύοντα ρόλο.

-

Μεγάλο ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα με την υποστήριξη της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
(π.χ. η ανανέωση σε μεγάλη κλίμακα των εμπορικών κέντρων στις

Η.Π.Α).
-

Ευρύτερη επανακατοίκηση με οικονομική χρηματοδότηση.
(π.χ. επανακατοίκηση των παλαιών γειτονιών από τάξεις χαμηλού
επιπέδου εισοδήματος).

-

Η κοινή αποδοχή των κατοίκων και η επέμβαση των κατοίκων ή των
τοπικών υπηρεσιών.
(π.χ. Η αναπαλαίωση των παλαιών γειτονιών στις Αμερικανικές

πόλεις).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
2. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
3. Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
4. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
5. Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
6. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
7. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
8. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Παρόλο που υπάρχει μεγάλη ποικιλία μέσων επέμβασης, παρατηρούμε
μια ομοιότητα των μέσων και των συστημάτων επέμβασης στα βιομηχανικά
κράτη που ανήκουν στο καπιταλιστικό σύστημα.
Το βασικό πρόβλημα απ' τη μια, είναι η κυριαρχία και o έλεγχος της
χρήσης γης, και απ' την άλλη, η σχετική νομοθεσία που ανέφεραν αρκετοί
πολεοδόμοι, ανάλογα με τις κυβερνήσεις και κάποιες φορές σε βάρος της
κοινής γνώμης.
Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα μέσα επέμβασης.
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2. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Κάποια κριτήρια, όπως ο έλεγχος των ενοικίων, θεωρούνται ευρύτερο,
κοινωνικό

ζήτημα

που

μπορεί

μακρόχρονα

να

δώσει

και

αρνητικά

αποτελέσματα.
Ο χαμηλός τόκος των ιδιωτικών κεφαλαίων σταματά στα έργα βελτίωσης
και αναβάθμισης του δομημένου χώρου, πράγμα που προκαλεί την
υποβάθμιση και τη φθορά του και την αντικατάσταση των κατοίκων με ομάδες
χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων. Ταυτόχρονα η απελευθέρωση των
ενοικίων θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και δομημένο
περιβάλλον.
Στην πραγματικότητα, οι επιπτώσεις των μέσων είσπραξης κάποιες
φορές είναι απρόβλεπτες και απεριόριστες.
Το γενικό σύστημα είσπραξης των πάγιων επηρεάζει δυναμικά τη χρήση
γης και την πολεοδομική αρχιτεκτονική αναπαλαίωση.
(π.χ. Στο κέντρο του Παρισιού απαγορεύονται οι μικροπωλητές μέχρι που
επιβάλλονται και ποινές με σκοπό να μην ανταγωνίζονται τις προβληματικές
εμπορικές λειτουργίες που αδυνατούν σε εθνικό επίπεδο).
Αυτά τα συστήματα είσπραξης, μπορούν να βοηθήσουν την πολιτική της
ανεξάρτητης

μονοκατοικίας

έξω

απ'

το

πολεοδομικό

φάσμα

ή

την

αναπαλαίωση της παλαιάς κατοικίας και αυτό επιτυγχάνεται μ’ ένα σύστημα
που θα έχει σαν βασικό σκοπό την πραγματική οικονομική ενίσχυση των
κατοίκων, καθώς και την δημιουργία πραγματικών κινήτρων για την διατήρηση
του ιστορικού πολεοδομικού ιστού. Αυτή η χρηματοδότηση θα παίξει τον
κυρίαρχο ρόλο στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.
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Για τον λόγο αυτό πρέπει να καθοριστεί η σωστή πολιτική, που θα
εντοπίσει τα έμμεσα κίνητρα που επηρεάζουν το δομημένο χώρο, το
ιστορικό

κέντρο

του

πολεοδομικού

πολεοδομικό μηχανισμό.
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φάσματος

και

γενικά

τον

3. Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει τους νόμους που ελέγχουν τους
διαφόρους τομείς (ενοικιάσεις, χρήση γης, εγκαταστάσεις, ενοποίηση ή
διανομή περιοχών, όροι δόμησης, πυκνότητα, κ.τ.λ.).
Παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα σαφή και αποτελεσματικά έγγραφα
(σχέδιο χρήσης, προστατευμένες ζώνες, κ.τ.λ.) και με άλλα πιο γενικά, όπου τα
κίνητρα δεν υπόκεινται σε ολικό έλεγχο (κυκλοφοριακό σχέδιο), τα τελευταία
χρόνια, εμφανίστηκαν διάφορα πολύπλοκα και σύνθετα έντυπα με πολλούς
πολύπλευρους σκοπούς.
Αναφερόμαστε στη νομοθεσία των Ευρωπαϊκών κρατών για την
προστασία και αναβίωση των ιστορικών πόλεων - πολεοδομικών τοπίων συνόλων:
Από την συγκριτική έρευνα των εθνικών επιτροπών του ΙCOMOS
σχετικά με την υφισταμένη νομοθεσία των διαφόρων κρατών για την
προστασία των αρχαίων συνόλων και ιστορικών οικισμών, αποδείχθηκε σε
γενικές γραμμές ότι ή τα υπάρχοντα νομοθετικά μέτρα είναι ανεπαρκή, ή η
εφαρμογή τους χωλαίνει, γεγονός που οφείλεται σε έλλειψη αποτελεσματικού
ελέγχου και κυρώσεων, στενότητα των οικονομικών πόρων, ανεπαρκή
πληροφόρηση του κοινού (και συνεπώς αδιαφορία του), έλλειψη ειδικών
(Sρecialistes) κλπ. Ελάχιστα κράτη διαθέτουν ειδική νομοθεσία, ενώ στα
περισσότερα η προστασία των αρχαίων συνόλων ή ιστορικών οικισμών
ρυθμίζεται είτε από τους γενικούς νόμους περί προστασίας των μνημείων είτε
από την πολεοδομική νομοθεσία ή από συνδυασμό των δύο.
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Το βασικό πρόβλημα είναι η «έγγειος» ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της.
Πάντως σε γενικές γραμμές, το όλο σύστημα βασίζεται στην κοινωνική
λειτουργία της ιδιοκτησίας και τους περιορισμούς που επιβάλλονται για χάρη
της.
Από την έρευνα και ανάλυση της νομοθεσίας και της διοικητικής
πρακτικής διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Το αντικείμενο της προστασίας έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει
εκτός από τα μνημεία και άλλα στοιχεία της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, δηλ. παλαιούς ή παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικές πόλεις ή
συνοικίες και γενικά ιστορικά και πολεοδομικά τοπία, τα οποία παρουσιάζουν
αξιόλογο ιστορικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον.
Ο νομοθετικός προσδιορισμός του αντικειμένου της προστασίας είναι
γενικός χωρίς ακριβή περιοριστικά κριτήρια (π.χ. εποχή, αξία, κάθε στοιχείου
του συνόλου κ.λ.π.), αλλά απλά ενδεικτικά στοιχεία. Έτσι παρέχεται μεγάλη
ελευθερία κρίσεως στον αρμόδιο φορέα για τον χαρακτηρισμό του «υπό
προστασία».
2) Το περιεχόμενο της προστασίας έχει επίσης διευρυνθεί και η
παραδοσιακή «παθητική προστασία», που επιβάλλει μόνο απαγορεύσεις,
μετατράπηκε σε «δυναμική», η οποία απαιτεί δράση και αποσκοπεί στην
συντήρηση, αποκατάσταση και αναβίωση των ιστορικών τοπίων που
θεωρούνται σαν ενιαίες οντότητες εντεταγμένες στην ευρύτερη περιοχή με
βάση τα κοινωνιοοικονομικά δεδομένα και τον γενικότερο σχεδιασμό. Γι’ αυτό
επιδιώκεται ο εμπλουτισμός της περιοχής «υπό προστασίαν» με νέες
δραστηριότητες και λειτουργίες, που να εναρμονίζονται προς τα γενικότερα

261

χαρακτηριστικά και δεδομένα και να αποτελούν πηγή ζωής για την πόλη και
εισοδημάτων για τους κατοίκους της.
3) Για την συγκέντρωση του αντικειμένου της προστασίας
καταγράφονται τα αγαθά της πολιτιστικής κληρονομιάς (μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και τα τοπία «υπό προστασία», ιστορικές πόλεις,
συνοικίες κλπ.). σε ειδικό μητρώο, συνήθως σύμφωνα με το πρότυπο
μητρώο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για την ορθή σύνταξή του επιδιώκεται
η επάνδρωση των αρμοδίων διοικητικών φορέων με ειδικευμένο προσωπικό.
4) Ο σχεδιασμός της προστασίας εντάσσεται στον πολεοδομικό
σχεδιασμό της πόλεως ή περιοχής, που στα περισσότερα από τα κράτη
εκφράζεται με τα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια, αλλά και στον
χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, γιατί η αναβίωση μιας παλαιάς πόλεως, με
συνέπεια την ανάπτυξή της, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα οικονομικά,
δημογραφικά, κοινωνικά, και λοιπά δεδομένα της περιοχής.
Επιδιώκεται λοιπόν, αλληλεξάρτηση και αλληλοεπηρεασμός μεταξύ του
πολεοδομικού σχεδιασμού και εκείνου της προστασίας των ιστορικών
συνοικιών ή πόλεων. Γι' αυτό θεσπίζεται η στενή συνεργασία και η λήψη
κοινών αποφάσεων των αρμοδίων φορέων για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
5) Ανάλογα με το διοικητικό σύστημα της χώρας -συγκεντρωτικό ή
αποκεντρωτικό-

o

χαρακτηρισμός

των

ιστορικών

πόλεων

«υπό

προστασία» συντελείται, είτε από την Διοίκηση (Γαλλία, Ιταλία) είτε από
τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης (Αγγλία, Γερμανία).
Πάντως, ακόμη και στα συγκεντρωτικά διοικητικά συστήματα ζητείται
υποχρεωτικά και η γνώμη των τοπικών αρχών, όταν όμως υπάρχει διαφωνία
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-αν και δεν υπάρχει νομοθετική δέσμευση - η διοίκηση αποφεύγει να
προβαίνει σε χαρακτηρισμούς (Βερσαλλίες). Γι’ αυτούς απαιτείται διοικητική
πράξη, η οποία εκδίδεται συνήθως μετά από συνεργασία των Υπουργών επί
των Μορφωτικών Υποθέσεων και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με την
βοήθεια διαφόρων κεντρικών και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες αυτές δυνατόν να είναι αρμόδιες για την πολεοδομία, τον
οικισμό, τα δημόσια έργα, τις κατασκευές, τα δίκτυα, την πολιτιστική
κληρονομιά, τον τουρισμό κλπ, και λειτουργούν κάτω από τον συντονισμό των
δυο αυτών Υπουργείων.
Εξ’ άλλου την «Δρώσα Διοίκηση» βοηθά στο έργο της η «συμβουλευτική
διοίκηση», με συμβούλια σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο Commission
Nationale des secteurs Sauvegardes, Συμβούλιο Μνημείων στην Ολλανδία).
Στα κράτη με αποκεντρωτικό διοικητικό σύστημα οι αρχές της τοπικής
αυτοδιοίκησης έχουν μεγάλες αρμοδιότητες για τον χαρακτηρισμό μιας
περιοχής «υπό προστασία» τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των
εργασιών. Η Κεντρική Διοίκηση έχει κατά κανόνα δικαίωμα ελέγχου της
διαπιστώσεως των τυπικών προϋποθέσεων -στην Γερμανία τα σχέδια των
τοπικών αρχών υποβάλλονται στην διοικητική αρχή, η οποία μόνο για λόγους
τυπικούς μπορεί να τα τροποποιήσει ή να τα απορρίψει χωρίς να ερευνήσει
την ουσία - καθώς και χαρακτήρα δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας επί
ενστάσεων και διαφωνιών, (στην Αγγλία π.χ. ο χαρακτηρισμός συντελείται από
την κοινότητα και απλώς κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο
αποφασίζει οριστικά,όταν υπάρχει διαφωνία).

263

Το κύριο χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας είναι η στενή
συνεργασία

και

o

συντονισμός

πολλών

φορέων

διαφόρων

αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο. Τούτο συμβαίνει,
γιατί ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως «υπό προστασία» και ο
σχεδιασμός της δεν είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά την υπηρεσία
την αρμόδια για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά έχει επιπτώσεις και
σε πολλούς άλλους τομείς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τουρισμού κλπ.
Απαιτείται
εξοπλισμένο

λοιπόν
με

διοικητικό

ειδικευμένο

υπόβαθρο
προσωπικό,

καλά

οργανωμένο

επάρκεια

τεχνικών

και
και

οικονομικών μέσων κλπ. Χαρακτηριστικά ελέχθη, ότι η προστασία των
ιστορικών πόλεων εξαρτάται περισσότερο από την ύπαρξη καλής
διοικήσεως παρά καλών νόμων. Άλλωστε οι νόμοι είναι γενικοί και δεν
είναι δυνατόν να ρυθμίζουν όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται
στην πράξη και καλείται να αντιμετωπίσει η Διοίκηση.
6) Η προστασία των ιστορικών πόλεων, συνοικιών, οικισμών κλπ.
θεωρείται ως έργο δημόσιας ωφελείας.
Προς χάρη της περιορίζεται η κυριότητα ως κοινωνικό δικαίωμα και
επιβάλλονται ορισμένοι «περιορισμοί» και δεσμεύσεις. Η έκταση και η ένταση
των περιορισμών εξαρτώνται από το κοινωνικό πολιτικό σύστημα κάθε
κράτους, την σύμφωνη με αυτά έννομη τάξη και την αντιμετώπιση του
δικαιώματος της ιδιοκτησίας.
Όπως είναι γνωστό τα τρία βασικά νομικά συστήματα στα οποία
θεμελιώνονται τα δίκαια των κρατών, του ρωμαϊκού δικαίου, του «Common
Law» και εκείνο των «σοσιαλιστικών» κοινωνιών, αντιμετωπίζουν με τελείως
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διαφορετικό τρόπο την έννοια της ιδιοκτησίας. Πάντως, στην διεύρυνση του
περιεχομένου και του αντικειμένου της προστασίας συνετέλεσε η τάση όλων
των σύγχρονων συνταγματικών έννομων τάξεων να θεσπίσουν είτε με ρητές
διατάξεις είτε νομολογικώς, τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας, βάσει
του οποίου η χρήση της πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και το συμφέρον
του κοινωνικού συνόλου (θεμελιώδης νόμος της Βόννης). Η ύπαρξη μάλιστα
ρητής συνταγματικής επιταγής διευκολύνει πάρα πολύ τον ερμηνευτή του
δικαίου στο έργο του. Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί εκδηλώνονται με την
απαγόρευση ορισμένων εργασιών, κατασκευών ή χρήσεων, είτε με την
χορήγηση άδειας εκτελέσεως μόνον κάτω από, ορισμένους όρους και
προϋποθέσεις και πάντοτε ύστερα από ειδική άδεια η έγκριση. Άλλωστε, εάν
υπάρχει ειδικό σχέδιο προστασίας, οποιαδήποτε εργασία ή χρήση επιτρέπεται
μόνον εφ’ όσον είναι σύμφωνη προς τα προβλεπόμενα απ’ αυτό.
Εξ’ αιτίας των παραπάνω συνεπειών και επιπτώσεων ,οι οποίες
αφορούν τους ιδιοκτήτες και τους συναλλασσόμενους με αυτούς, όπως και
κάθε τρίτο, διότι η κυριότητα είναι εμπράγματο δικαίωμα ERGA OMNES, η
σχετική απόφαση καταχωρείται στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής και
κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη,ο οποίος μπορεί να προβάλλει τις αντιρρήσεις του.
7) Ο έλεγχος των εργασιών και των χρήσεων στους τόπους «υπό
προστασίαν» είναι κυρίως προληπτικός και επιδιώκει την κάλυψη όλων
των ενεργειών και χρήσεων, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται ή
επηρεάζουν το περιβάλλον και το ύφος τους. Έτσι, με διάφορες διοικητικές
πράξεις, εκτελεστικές των βασικών νόμων διευκρινίζονται ποιες πράξεις
επιτρέπονται, με ποιους όρους επιβάλλονται περιορισμοί στην χρήση ή
εκμετάλλευση των ακινήτων, ενώ προβλέπονται ποινές και κυρώσεις για τους
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παραβάτες. Εκτός αυτού, o σχεδιασμός της προστασίας εντάσσεται στον
πολεοδομικό σχεδιασμό, για να υπάρχει παράλληλα έλεγχος και κυρώσεις.
8) Ως τελευταίο μέσο για την πραγματοποίηση των εργασιών
προστασίας στον τομέα «υπό προστασίαν» προβλέπεται η αναγκαστική
απαλλοτρίωση.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα μερικής αποζημιώσεως του ιδιοκτήτη
για την μερική δέσμευση της ιδιοκτησίας του, εξ αιτίας των περιορισμών που
επιβάλλει η πολιτεία, εάν o τελευταίος αποδείξει ότι έχει σοβαρό διαφυγόν
κέρδος και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) οι επιτρεπόμενες οικονομικές χρήσεις έχουν αισθητά χαμηλότερη
οικονομική απόδοση από την χρήση που είχε προηγουμένως το ακίνητο.
β) η εφαρμογή του προγράμματος προστασίας είχε σαν αποτέλεσμα την
σοβαρή κτιριακή μεταβολή του ακινήτου (Γαλλία).
Εάν ο ιδιοκτήτης με δόλο αμελεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την
συντήρηση του ακινήτου και αποσκοπεί στην αξιοποίηση του γηπέδου μετά
την καταστροφή του κτιρίου, μπορεί να προχωρήσει απαλλοτρίωση, έναντι
αποζημιώσεως, η οποία καθορίζεται, αφού αφαιρεθεί η αξία αναπτύξεως της
γης (Αγγλία).
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων του τόπου «υπό προστασίαν» υποχρεούνται,
είτε

να

εκτελέσουν τις εργασίες

συντηρήσεως

και αποκαταστάσεως,

βοηθούμενοι από το κράτος με διάφορα μέσα, (μακροπρόθεσμα, χαμηλότοκα
η άτοκα δάνεια, επιχορηγήσεις κλπ.) είτε να δεχθούν την εκτέλεση των
απαραίτητων εργασιών από το φορέα προστασίας. Στην τελευταία περίπτωση
προβλέπεται η λεπτομερής ρύθμιση της υποχρεώσεως προσωρινής διαμονής,
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μετεγκαταστάσεως, ενοικίων και λοιπών δαπανών, τα οποία αναλαμβάνει o
φορέας.
Οι φορείς εργασιών, είτε πρόκειται για τις αρχές της τοπικής
αυτοδιοικήσεως, είτε είναι ιδιωτικοί, δανειοδοτούνται ή επιχορηγούνται με
ευνοϊκούς όρους μέχρι ένα ορισμένο ποσοστό από το κράτος. Στους ιδιωτικούς
φορείς

παρέχονται

κίνητρα

κέρδους

(π.χ.

στην

Γαλλία

οι

εργασίες

αποκαταστάσεως συνδυάζονται με εργασίες αστικής ανανεώσεως). Το ύψος
της οικονομικής βοήθειας εξαρτάται από την σπουδαιότητα και την κατάσταση
του τόπου «υπό προστασίαν» των αναγκαίων δαπανών, αλλά και της
οικονομικής ευρωστίας κάθε χώρας. Για την κάλυψη των δαπανών αυτών
εγγράφεται ειδικό κονδύλιο στους δημόσιους προϋπολογισμούς
των κρατών (Γαλλία, Fοnds nationals d΄ amenagement foncier et d΄
urbanisme, Αγγλία, Consolidated funds κλπ.). Σε ορισμένα μάλιστα κράτη
επιδιώκεται n αυτοχρηματοδότηση των εργασιών προστασίας για την
δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εναρμονίζονται με την
φύση, το περιβάλλον και το ύφος των οικισμών «υπό προστασίαν», αλλά είναι
συγχρόνως και αποδοτικές (Spoleto, Φεστιβάλ των δυο κόσμων).
Τέλος,

με

την

ένταξη

του

σχεδιασμού

προστασίας

στον

πολεοδομικό σχεδιασμό, υπάρχει δυνατότητα δανειοδοτήσεως με
ευμενείς όρους, παρόμοιους προς εκείνους για την αστική κατοικία,
υποδομή και ανάπτυξη.
9) Σημαντικό ρόλο και βοήθεια στην πολιτεία προσφέρουν
ιδιωτικοί φορείς με κοινωφελή χαρακτήρα, οι οποίοι σε πολλά κράτη
έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για την προστασία των μνημείων με
διάφορα μέσα που αποσκοπούν στην πληροφόρηση του κοινού και την
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δημιουργία ευνοϊκής γνώμης, ώστε οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί ή οι
χρηματικές παροχές ή οι υποχρεωτικές εργασίες να γίνονται ευμενώς
αποδεκτές. (Αγγλία π.χ. Civic trust), ορισμένοι μάλιστα από αυτούς εκτελούν
με ίδια μέσα εργασίες προγραμματισμού προστασίας και αναδείξεως τοπίων
(National trust).
Στην Γαλλία μεγάλη ώθηση στην εφαρμογή του νόμου του 1962
(Loi Marlaux) έδωσε η εκτέλεση των προγραμμάτων προστασίας από τις
εταιρείες μικτής οικονομίας, φορείς που συνδυάζουν την δυνατότητα
συγκεντρώσεως

δημοσίων

και

ιδιωτικών

κεφαλαίων,

τον

αποτελεσματικό έλεγχο και την ευελιξία του νομικού προσώπου που
λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
10) Τέλος, επιδιώκεται με κάθε τρόπο και μέσο η ενημέρωση και
πληροφόρηση του κοινού για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και
την σημασία της προστασίας συντηρήσεως και αναβιώσεώς της, ώστε να
γίνει συνείδηση σε κάθε πολίτη ότι η συντήρηση των παλαιών οικισμών,
ιστορικών πόλεων κ.λ.π., δεν αποτελεί απλή επιταγή της πολιτείας, αλλά
ζωτική ανάγκη γι’ αυτόν και τους απογόνους του.

268

4. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η οργάνωση της κτηματικής αγοράς χρειάζεται την κατάλληλη νομοθεσία
που

θα

βοηθήσει στον

έλεγχο

των πολεοδομικών

μεταβολών

που

προέρχονται βασικά από την υπερβολική εκμετάλλευση της γης.
Αυτές οι μεταβολές μπορεί να είναι αόρατες, αλλά αφήνουν σοβαρά και
ορατά αποτυπώματα σ’ ολόκληρο το πολεοδομικό φάσμα.
Τα βασικά μέτρα αυτής της οργάνωσης συνίστανται σε:
α. Μείωση των τιμών των οικοπέδων
β. Επαναδιανομή των μεγάλης αξίας προϊόντων για κοινή ωφέλεια
γ.

Αποτύπωση της πυκνότητας των οικοπέδων με σκοπό την αύξηση της

αξίας αυτών της χαμηλής πυκνότητας. Αυτό δε, πάντα σε σύγκριση με τα
οικόπεδα που ετοιμάζονται n προορίζονται για εμπορική δραστηριότητα.
δ.

Καθορισμός αυτών των μέτρων που θα εξασφαλίσουν με την σειρά τους

την σταθεροποίηση των ακινήτων στα ιστορικά κέντρα, όσον αναφορά την αξία
τους πριν και μετά την ανανέωση και αναπαλαίωση τους.
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5. Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός υποφέρει απο πολλές μεταβολές. Δυο απ’
αυτές είναι: α) η προσπάθεια περιορισμού της πολεοδομικής διόγκωσης και β)
η επαναφορά της ισορροπίας ανάμεσα στα διάφορα πολεοδομικά κέντρα του
πολεοδομικού φάσματος και η αντιμετώπιση της απώθησης αναμεσά τους.
(π.χ. η ανισορροπία των λειτουργιών ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό τμήμα
του Παρισιού οδήγησε στην ματαίωση των προσπαθειών που είχαν σκοπό
τη δημιουργία κάποιων Διοικητικών λειτουργιών στο ανατολικό Παρίσι).
Στα διάφορα κράτη του κόσμου, η ανισορροπία αυτή, τροφοδοτείται απ’
την καθημερινή μετακίνηση του πληθυσμού (π.χ. μετακίνηση απ' την κατοικία
στο χώρο εργασίας) που χρησιμοποιεί το ιστορικό κέντρο ως πέρασμα.
Γεγονός, που το επηρεάζει αρνητικά από κυκλοφοριακή και δημογραφική
άποψη, ασκώντας μια πίεση και τονίζοντας παράλληλα την συσσώρευση στο
κέντρο, γεγονός που επιφέρει πολλές αρνητικές επιπτώσεις σ'αυτό.
Οι διάφοροι μέθοδοι του πολεοδομικού σχεδιασμού οδήγησαν στην
ανάπτυξη πολλών και σημαντικών ιδεών, όπως:
-

η διακοπή της πολιτικής και οικονομικής επικέντρωσης στο κέντρο που
οδηγεί σε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα.

-

η μείωση του κόστους των απλών λειτουργιών που υποφέρουν από την
αυξανόμενη κτηματική αξία στα κέντρα των πόλεων.

-

η καθοδήγηση προς τη κοινωνική δικαιοσύνη, βασισμένη στις ανάγκες των
κατοίκων.

-

Η αναπαλαίωση και αναβίωση του δομημένου περιβάλλοντος θεωρείται
πολύ βασικό βήμα στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Στον τομέα αυτό,
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παρατηρούμε ότι τα προγράμματα ανάπλασης που σχεδιάζονται και
εφαρμόζονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων ή ιστορικούς οικισμούς,
εμπεριέχουν εξαρχής τον πολύ βασικό στόχο της αποκατάστασης, της
προστασίας και της ανάδειξης όλων εκείνων των στοιχείων που
συγκροτούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την αξία αλλά και την ποιότητα που
τα σύγχρονα οικιστικά σύνολα δεν διαθέτουν, όπως τα κελύφη, τον
πολεοδομικό ιστό, αλλά και τις λειτουργίες της πόλης. Και όχι μόνο διότι και
στην παλαιά πόλη Φες και στη Δαμασκό έδειξε η έρευνα την ειδική
κοινωνική μορφή που διαθέτουν αλλά κυρίως, γιατί αυτή εξακολουθεί να
παίζει ένα σοβαρό ρόλο στην διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού στην
παλαιά πόλη, λόγω του κοινωνικού συστήματος και της λειτουργίας της
Ισλαμικής κοινωνίας που δεν άλλαξε και εξακολουθεί να βλέπει με τον ίδιο
τρόπο και την ίδια νοοτροπία που έχει ο χαρακτηριστικός πολεοδομικός
ιστός της παλαιάς πόλης.

(Βλέπε «Ισλαμισμός και πολεοδομία», «Η γειτονιά στην παλαιά πόλη της
Δαμασκού»).
-

Η καταστροφή και η αλλοίωση των στοιχείων που διαθέτει ένα ιστορικό
κέντρο, με αποτέλεσμα ακόμη και την οικονομική τους υποβάθμιση. Γι’
αυτό απαιτείται ένα σύνθετο πρόγραμμα νομοθετικών, διοικητικών,
οικονομικών και κοινωνικών μέτρων και ρυθμίσεων που θα βασίζονται στη
λεπτομερή αναγνώριση και ανάλυση της διαχρονικής τους εξέλιξης της
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους και των προβλημάτων τους.
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Στην Γαλλία π.χ. απ’ το 1972 που είναι η ημερομηνία ίδρυσης της ΑΝΑΗ
(«Agence Nationale pour lα Rehabilitation d΄Habitat») η σωστή επιλογή και
κατανόηση του όρου αναπαλαίωσης και η κατάλληλη νομοθεσία βοήθησαν
στην

επιτάχυνση

της

εφαρμογής

προγραμμάτων

αναπαλαίωσης

και

αναβίωσης. Ενώ στη διάρκεια 1948 -71 δεν υπήρχαν σοβαρές προσπάθειες
από τον ιδιωτικό τομέα για οικονομική υποστήριξη αυτών των προγραμμάτων.
Το

1962

ο

νόμος

χρηματοδοτώντας

το

Malraux
δήμο

για

εντόπισε
την

τις

προστατευμένες

εφαρμογή

των

ζώνες,

προγραμμάτων

αναπαλαίωσης στις γειτονιές με αρχαιολογική ή κτηματική αξία.
Δεν δόθηκε μεγάλη σημασία στην κοινωνική και μορφολογική πλευρά
μέχρι την ίδρυση της ΖΑC, η οποία καθόρισε μια φανερή πολιτική και
αναφέρθηκε ακόμη σε κάποιες μεθόδους επέμβασης.
Μετά απ’ αυτό ήρθε η ΑΝΑΗ για να ολοκληρώσει την πολιτική που
περιλαμβάνει και τονίζει την κοινωνική και μορφολογική πλευρά στην
προστασία και αναπαλαίωση του δομημένου χώρου. Απ’ την μια μπορούσαν
όλοι οι επενδυτές να ωφεληθούν απ’ τις οικονομικές επιχορηγήσεις, με σκοπό
την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών,και απ’ την άλλη καθορίστηκαν οι
μέθοδοι της επέμβασης σ’ ένα φανερό και καθοριστικό πλαίσιο. Έτσι άρχισε ο
προγραμματισμός και η δημιουργία μακρόχρονων πολεοδομικών ρυθμιστικών
σχεδίων.
Η σημασία αυτής της πολιτικής βρίσκεται στο συντονισμό διαφόρων
υπηρεσιών και οργάνων. Αυτές οι μέθοδοι και οι προγραμματισμοί, δώσανε
μεγάλη σημασία όχι μόνο στο δομημένο περιβάλλον αλλά και στο δημόσιο
χώρο του πολεοδομικού φάσματος.
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Ο δημόσιος χώρος της πόλης αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
«δρόμοι, πλατείες, πλατώματα, ελεύθεροι χώροι, τα εσωτερικά των
οικοδομικών

τετραγώνων,

που

στις

ισλαμικές

πόλεις

συνήθως

αντιστοιχούν στις εσωτερικές αυλές των παραδοσιακών σπιτιών, που σε
καμιά περίπτωση δε θεωρείται δημόσιος χώρος, οι όψεις των κελύφων
και ακόμα o εσωτερικός χώρος των Δημοσίων κτιρίων».
Η αποκατάσταση της μορφής και της λειτουργίας της Δαμασκού,
προσεγγίζεται με μια σειρά έργων, τα οποία απαιτούν στις περισσότερες
περιπτώσεις

σχεδιασμό

προγραμμάτων

προστασίας,

και

τα

οποία

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα την καταστροφή του πολεοδομικού ιστού και την
λειτουργική αλλοίωση των ιστορικών κελύφων. Στην έρευνα που έγινε στην
ιστορική πόλη «Medina-Fes jdid» που περιέχει το 60% απο τις οικογένειες, και
το 60% από τον πληθυσμό των υπαλλήλων, παρουσιάστηκε:
1) η έλλειψη της συντήρησης των υπαρχόντων κτιρίων
2) η απουσία έρευνας και έλλειψη διοίκησης στο επίπεδο των υπουργείων
3) η παλαίωση των υλικών
4) η αλλαγή της βασικής λειτουργίας του κτιρίου, η πρόσθεση ενός
επαγγέλματος που δεν ταίριαζε με την φύση του κτιρίου. πράγμα που είναι
από τα βασικά

προβλήματα, απ’ το οποίο υποφέρει τα παραδοσιακό

εμπορικό κέντρο της παλαιάς πόλης της Δαμασκού.
5) τα κτίρια στις περιοχές μεταξύ του καινούριου και του ιστορικού
κτισμένου πλαισίου, καθώς επίσης και στις περιοχές μεταξύ της πεζής και
μηχανικής κίνησης, υποφέρουν από την αλλαγή της μορφής τους.
6) η φόρτιση του κοινόχρηστου χώρου με κατασκευές ή χρήσεις ασυμβίβαστες
με την μορφή του.
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Γεγονός που προκαλεί τη φθορά και την αλλοίωση του ιστορικού
παραδοσιακού κέντρου της πόλης και τονίζει την ανάγκη να βρεθούν
ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπλασης. συντήρησης, αλλά και αναβίωσής
του. Πρέπει να τονίσουμε δε, τη διαφορά μεταξύ του όρου συντήρησης που
αντιμετωπίζει το κτίριο μεμονωμένα και περιορίζεται στην στατική και
μορφολογική κατάστασή του και μεταξύ του όρου αναβίωσης που το θεωρεί
σαν κοινωνικό αρχιτεκτονικό κύτταρο που εντάσσεται στον πολεοδομικό
παραδοσιακό ιστό, αλλά και στην συνολική κοινωνική μορφή του δομημένου
περιβάλλοντος. Τονίζοντας με τον τρόπο αυτόν την αρχιτεκτονική μορφή του
στο πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο και την κοινωνική λειτουργία του,
στο επίπεδο του κοινωνικού συστήματος της πόλης.
Οφείλω να τονίζω ότι στην μελέτη της Πλάκας, οι πρώτες προτάσεις για
την περιοχή που διατυπώθηκαν γύρω στο 1975, στα πλαίσια μιας αναλυτικής
μελέτης, έγιναν με στόχο την οριοθέτηση της περιοχής προστασίας και τη
μορφολογική και λειτουργική της αποκατάστασης σαν «σύνολο».

274

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της πόλης με ανακατασκευή ή
συμπλήρωση ή με εξ’ αρχής κατασκευή των δικτύων κοινής ωφελείας
(αποχέτευση, ύδρευση, ενεργειακό σύστημα, σύστημα πυρόσβεσης...) είναι
σε κάθε περίπτωση έργο πρώτης προτεραιότητας που αναβαθμίζει την
ποιότητα ζωής και την λειτουργία της πόλης. Ενώ παράλληλα μπορεί να
λειτουργήσει και στην οπτική της εικόνας της πόλης, στη μείωση της ρύπανσης
αλλά και στην οικονομία των ενεργειακών της πόρων ανάλογα με τις τεχνικές
που θα εφαρμοστούν (π.χ. υπογείωση καλωδίων, χρήση φυσικού αερίου
πόλης, κλπ.).
Στη μελέτη της Πλάκας, ένα από τα πιο βασικά αποτελέσματα ήταν η
διατήρηση της συνοικίας σαν σύνολο και όχι μόνο. Με την εφαρμογή του
διατάγματος ελέγχου των επιγραφών και διαφημίσεων, την απαγόρευση
χρήσης των δωμάτων των κτιρίων, την υπογείωση των εναέριων καλωδίων και
του δικτύου της τηλεοράσεως, και με την ανανέωση των δικτύων κοινής
ωφελείας και άλλων, βελτιώθηκε η οπτική εικόνα και η ποιότητα ζωής στην
περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι τα έργα αυτά απαιτούν συντονισμό και
συνεργασία πολλών φορέων.
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6. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η πεζοδρόμηση ενός τμήματος του οδικού δικτύου και κάποιες
μεμονωμένες προτάσεις δεν παίζουν ούτε σοβαρό ούτε αποτελεσματικό ρόλο
στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος του ιστορικού κέντρου χωρίς
να μελετηθούν ταυτόχρονα τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε αστικό
πολεοδομικό επίπεδο που θα μελετήσει το σύστημα συνολικά με σκοπό:
α) να βοηθά την επαφή μεταξύ των ζωνών των δραστηριοτήτων
β) να εξυπηρετήσει καλά τους άξονες πεζοδρόμων στην παλαιά πόλη
γ) να προσαρμόζεται όσο γίνεται με τις μελλοντικές προβλέψεις εξέλιξης με
σκοπό την απαλλαγή του ιστορικού κέντρου από τον πιο ισχυρό εχθρό του "το
αυτοκίνητο", και κατά συνέπεια, από την κεντρικότητα που απειλεί την ύπαρξη
και προκαλεί τη φθορά του, μετατρέποντας το σε θύμα πολεοδομικών αστικών
πιέσεων.
δ) να εκμεταλλεύεται τον υπάρχοντα ιστό και να τον βελτιώνει
ε) να μην ανοίγει, όσο γίνεται, καινούργιους δρόμους και μεγάλα ανοίγματα
Στην παλιά πόλη του ΦΕΣ "ΜΕDΙΝΑ" φάνηκε ότι από τότε που κτίστηκε
η "DAR-DABIBA", εμφανίστηκε διπλό κυκλοφοριακό σύστημα.

στ) Η αύξηση αξόνων των πεζοδρόμων που κατευθύνονται από την παλαιά
πόλη προς τα έξω, συνδέοντας τις πολεοδομικές ενότητες μεταξύ τους.
Η ρύθμιση ενός κυκλοφοριακού σχεδίου που προέκυψε από την
εμφάνιση της "DAR-DABIBA". Αυτό το σχέδιο περικυκλώνει την "MEDINA`,
απέχει κάποια συγκεκριμένα απόσταση με επαφή στα ανοίγματα και στις
εισόδους.
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Το κυκλοφοριακό δίκτυο των πεζών είναι ο μοναδικός τρόπος για την
κυκλοφορία μέσα στην παλιά πόλη. Μπορούμε να πούμε ότι τα σημεία επαφής
και διάσχισης κοντά στις εισόδους σ’ αυτά τα δυο συστήματα, προκαλούν την
εσφαλμένη, ανώμαλη και ανεπαρκή εκμετάλλευση. Σε κάποιες περιοχές
σταματά η κυκλοφορία οχημάτων έξω από τα όρια του ιστορικού ιστού, ενώ σε
άλλες προχωρά μέσα στην παλαιά πόλη.
Γεγονός που προκάλεσε ένα ρυθμιστικό κυκλοφοριακό σχέδιο στην νέα
και παλαιά πόλη, με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στην ΜΕDΙΝΑ που θα
βοηθάει να αναβιώσουν οι οικονομικές δραστηριότητες και να αποφύγει η πόλη
τον κίνδυνο του μαρασμού από την μια πλευρά και από την άλλη, μπορεί να
προσελκύσει τους άξονες και τις πιέσεις που απειλούν να υπερβούν τις
δυνατότατες του πολεοδομικού ιστού της.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση δόθηκε η προτεραιότητα στη μαζική συγκοινωνία
και στην ανάγκη της διατήρησης του ιστού πεζοδρόμων στο γενικό
πολεοδομικό πλαίσιο που αρχίζει από τη ΜΕDΙΝΑ και συνεχίζει στον
εσωτερικό ιστό.

Aυτή η αντιμετώπιση χρησιμοποιήθηκε σε πολλά επίπεδα

(βλέπε "Φες-Μαρόκο", β-2, γ-3).

Στη Δαμασκό τα προβλήματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά:
-

Το κεντρικό κυκλοφοριακό δίκτυο που ακολουθούν τα μέσα μαζικής
μεταφοράς δεν εξυπηρετεί και δημιουργεί προβλήματα.

-

Οι καινούριοι δρόμοι και άξονες που άνοιξαν τελευταία, διευκόλυναν τη ροή
στον προτεινόμενο περιφερειακό δρόμο, με αποτέλεσμα την αύξηση της
κυκλοφορίας προς την πόλη και μέσα στο κέντρο.
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Έτσι μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να μη μετατρέπεται η παλαιά πόλη
ή το ιστορικό κέντρο σε πεζόδρομο που θα εξυπηρετήσει τους πεζούς.
Αλλά πρέπει να γίνει μια σωστή γενική ρυθμιστική κυκλοφοριακή μελέτη
που θα επιτρέπει την ομαλή κίνηση των πεζών στα διάφορα σημεία
προσπέλασης στην παλαιά πόλη με βάση την δυνατότητα του πολεοδομικού
ιστού και με βάση την κοινωνική μορφή ειδικά σε μια ισλαμική κοινωνία. Με
σκοπό πάντα να διατηρείται το ιστορικό κέντρο ως ζωντανή κοινωνική
πολεοδομική ενότητα.
Και έτσι η πολεοδόμηση ενός τμήματος του οδικού δικτύου, έχει σαν
πρωταρχικό στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση της
αρχικής λειτουργίας και μορφής του πολεοδομικού ιστού, αλλά και την μείωση
της ρύπανσης και του θορύβου στην πόλη.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της, αποτελεί η μελέτη της ιδιαίτερης
μορφολογίας του πολεοδομικού ιστού, της αντοχής του σε κυκλοφοριακή
φόρτιση του πολεοδομικού χαρακτήρα και της κοινωνικής ιδιαιτερότητας της
περιοχής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και μέσα από τα μέτρα πολεοδόμησης, η
σημερινή λειτουργία της πόλης.
Οι αναλύσεις διαφορετικών μεθόδων επέμβασης σε εθνικό επίπεδο
έχουν τα εξής κοινά σημεία:
-

Ωφελούν τους κατοίκους αυτών των κτιρίων, πράγμα που θεωρείται
κίνητρο επέμβασης στους μηχανισμούς της κτηματικής αγοράς (π.χ. η
απόφαση της Α.Ν.Α.Η. σύμφωνα με την οποία απαγορεύτηκε η αύξηση
ενοικίων των αναπαλαιωμένων κτιρίων, αποφεύγοντας τη ριζική αλλαγή
της κοινωνικής μορφής και τάξεως των κατοίκων).

-

Δείχνουν ότι χρειάζεται πάντα ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα επέμβασης.
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-

Η αναπαλαίωση και η αναβίωση μελετά τον μηχανισμό του κτιρίου και
θεωρείται έργο ιδιαίτερο και διαφέρει απ’ την ανανέωση που μελετά μόνο
τη στατική πλευρά του κτιρίου.

-

Η αναπαλαίωση στηρίζεται κυρίως στην κοινή αποδοχή των κατοίκων και
των ενδιαφερομένων (αυτός ο παράγοντας διαφέρει από τη μια χώρα στην
άλλη).

-

Σε όλα τα κράτη οι πρώτες ενδείξεις και εμπειρίες στην αναπαλαίωση των
κατοικιών δείχνει την πιθανότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής σ’
ολόκληρο το πολεοδομικό φάσμα και αυτό πετυχαίνεται με την επέμβαση
στους εξωτερικούς κοινωνικούς και δημόσιους χώρους.
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7. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η ένταξη των προγραμμάτων προστασίας στον πολεοδομικό σχεδιασμό
των πόλεων μπορεί και φαίνεται υπερβολική ιδέα λόγω της αντίθεσης του
κυκλοφοριακού συστήματος και των προστατευμένων περιοχών. Στην
πραγματικότητα, υπάρχουν δυο βασικές γνωστές μέθοδοι προστασίας:
1) Προστασία του δομημένου χώρου μετατρέποντάς τον σε "γειτονιά μουσείο" με επιλεγμένες δραστηριότητες και λειτουργίες, εξυπηρετώντας τη
δημιουργία, τη μόρφωση και τις τέχνες (μάστορες, κλπ). Γεγονός που
επιφέρει οικονομική και κοινωνική άνθηση στην πόλη.
2) Προστασία που αποσκοπεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων, αλλά
ταυτόχρονα και στην ένταξη της προστατευμένης περιοχής στο κοινωνικόοικονομικό σύνολο της πόλης, τονίζοντας την ιδιαιτερότητα των κατοίκων
και των λειτουργιών και αποφεύγοντας τη διάχυσή τους στο πολεοδομικό
σύνολο.
Η 2η μέθοδος θεωρείται πιο εφαρμόσιμη και αποτελεσματική. Η Βενετία
είναι το καλύτερο παράδειγμα, όπου βλέπουμε ότι όλες οι δυνάμεις για την
προστασία της ζωντάνιας αυτής της πόλης συγκρούονταν με την ορατή
μείωση της λειτουργίας της κατοικίας (192.000 κατ. το 1951, 123.000 κατ. το
1969 και σήμερα είναι λιγότεροι).
Περίπου ο μισός πολεοδομικός ιστός που αποτελείται από 39.000
κατοικίες, χρειάζεται μερική επέμβαση, αναπαλαίωση και ανανέωση. Ακόμη και
οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν χρησιμοποιούν πια τα ισόγεια, λόγω της βλαβερής
υγρασίας, που απειλεί ακόμη και την ίδια την πολεοδομική ύπαρξη.
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Η μετακίνηση των κατοίκων δεν οδήγησε μόνο στη φθορά των κτιρίων,
αλλά και στην ανισορροπία λόγω της εισβολής των υπαλλήλων και διαφόρων
εμπορικών διοικητικών λειτουργιών, αταίριαστων στον χαρακτήρα της παλαιάς
πόλης. Εν πάση περιπτώσει, είναι φανερό ότι πρέπει να προστατεύεται η
βιοτική και αυθόρμητη μορφή της παλαιάς πόλης.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι και εφαρμογές, που βοηθούν στην
κατανόηση της σχέσης προστασίας του πολεοδομικού φάσματος και της
διατήρησης των οικονομικών λειτουργιών. Αυτές οι μέθοδοι και εφαρμογές
είναι οι εξής:
1) Η διατήρηση της μορφής και της ύπαρξης του ιστορικού κέντρου και η
παραμονή του ως κέντρο βάρους του εμπορίου της πόλης. Όπου
αυξάνεται υπερβολικά η κτηματική αξία του, και δημιουργούνται τα γιγάντια
εμπορικά κτίρια και όπου παρατηρείται ότι παρ’ όλη την διατήρηση του
κέλυφους

του

πολεοδομικού

φάσματος,

αντιμετωπίζει

ριζικές

και

σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική του μορφή. Όταν το εμπορικό κέντρο
της πόλης εντάσσεται στο ιστορικό κέντρο, τότε αυτό οδηγεί στη μείωση
της ζήτησης της περιφέρειας του κέντρου, η οποία μετατρέπεται σε
παραμελημένη και απρόσωπη ζώνη (Type 1).
2) Ανανέωση του πολεοδομικού πυρήνα, συνοδευόμενη από σχέδιο χρήσης
γης, που θα τονίζει τη χρήση των χαμηλών κτιρίων στολίζοντάς τον, με
ξεχωριστά κτίρια, ενώ αντίθετο βλέπουμε την κοντινή περιφέρεια του
κέντρου να ρυθμίζεται σύμφωνα με προγράμματα αναπαλαίωσης και
αναβάθμισης, με σκοπό την επαναλειτουργία της, ως ζώνη κατοικίας
(Type 2).
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3) προστασία ολόκληρου του ιστορικού κέντρου, χωρίς να επιβάλλεται
κάποια γενική εικόνα για τη λειτουργία του στο σύνολο, παρόλο που
περιέχει κάποιες εμπορικές λειτουργίες και πεζοδρομικές αρτηρίες και η
δημιουργία ανανεωμένης περιφερειακής ζώνης που συνήθως αποτελείται
από εμπορικά και διοικητικά κτίρια (Type 3).
Τέλος, οι πράξεις ανανέωσης της πολεοδομικής ύπαρξης, θεωρούνται
από

τις

πιο

εφαρμόσιμες,

ενδεδειγμένες

και

διάσημες

λύσεις

των

πολεοδομικών προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να δώσουν τη
ριζική λύση γι’ αυτές τις δημογραφικές, πολεοδομικές και άναρχες διογκώσεις
αυτών των μεγάλων πόλεων.
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Από την διερεύνηση και αξιολόγηση των προβλημάτων και των
δυνατοτήτων της ανάπλασης και αναβίωσης του ιστορικού κέντρου της
Δαμασκού και από την ανάλυση άλλων παραδειγμάτων πολεοδομικών
μελετών, μεθόδων και αρχών, προκύπτει ότι: Οποιαδήποτε πρόταση για
την διατήρηση και την αναβίωση του ιστορικού κέντρου της πόλης της
Δαμασκού, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να το αντιμετωπίζει σαν
ανεξάρτητο πολεοδομικό συγκρότημα, - απομονωμένο από ολόκληρη την
πόλη - για τους εξής λόγους:
Η παλαιά πόλη της Δαμασκού είναι το μοναδικό πολεοδομικό κέντρο με
παραδοσιακό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα είναι και το σημαντικότερο πολεοδομικό
κέντρο της πόλης. Επομένως, οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να αναφέρεται σε
δυο επίπεδα.
-

το αστικά επίπεδο.

-

Το επίπεδο της παλαιάς πόλης της Δαμασκού.

Τα ιδιαίτερα και έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά του ιστορικού κέντρου
της πόλης της Δαμασκού έχουν επηρεάσει την πολεοδομική και αρχιτεκτονική
μορφή της πόλης. Το γεγονός αυτό δεν μας επιτρέπει να το αντιμετωπίσουμε
σαν «πόλη-μουσείο». Αντίθετα, πρέπει να το διατηρήσουμε σαν ένα ζωντανό,
παραδοσιακό κέντρο. Θεωρώ δε, ότι το πιο ουσιαστικό και σοβαρό πρόβλημα
οποιασδήποτε πρότασης ή παρέμβασης, είναι n εξεύρεση της πολιτικής που
θα εγγυάται την διατήρηση του πολεοδομικού ιστού της παλαιάς πόλης και
ταυτόχρονα θα προστατεύει τον σημαντικό ρόλο της σαν κέντρο και περιοχή
κατοικίας, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες της.
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2. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η διατήρηση και η αναβίωση του ιστορικού κέντρου της πόλης, που
πεθαίνει και υποφέρει στο σύνολο της, θα αποτελέσει ένα ανεπαρκές βήμα, αν
δεν αρχίσει από το γενικό επίπεδο και δεν καταλήξει στο ιστορικό κέντρο. Είναι
γνωστό πια, ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται σε αστικό επίπεδο παίζουν
κύριο ρόλο και επηρεάζουν όλα τα πολεοδομικά κέντρα της πόλης, ειδικά τον
πυρήνα και το ιστορικό της κέντρο. Αυτό καθαυτό το γεγονός απαιτεί ένα
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό σχέδιο που θα αναλάβει την επίλυση των
προβλημάτων τόσο στο γενικό όσο και στο επίπεδο της παλαιάς πόλης. Ένα
ρυθμιστικό σχέδιο, που θα έχει τους εξής βασικούς στόχους:
1. Έλεγχος της πολεοδομικής επέκτασης μέσα από τον περιορισμό της
άναρχης πολεοδομικής διόγκωσης και της ίδρυσης νέων πολεοδομικών
κέντρων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να απαλλαγεί το ιστορικό κέντρο
από την πρόσθετη επιβάρυνση και πίεση που ασκεί η περιφερειακή και
άναρχη διόγκωση, όταν χρησιμοποιεί το κέντρο της πόλης για να καλύπτει
τις διάφορες καθημερινές της ανάγκες.
2. Προστασία της καρδιάς της Δαμασκού, του πράσινου, της περιοχής
«Αλγούτα». H πράσινη αυτή περιοχή που εξασφαλίζει την «δροσιά» που
χρειάζεται η Δαμασκός λόγω του ξερού και ζεστού κλίματός της κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού, θεωρείται μια όαση μέσα στην έρημο που την
περιβάλλει και πρέπει να διατηρηθεί με κάθε τρόπο. H περιοχή αυτή έχει
την ίδια σπουδαιότητα που έχει η αυλή και το συντριβάνι στο Δαμασκινό
σπίτι. Γι’ αυτό οι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να θεσπίσουν
την κατάλληλη νομοθεσία που θα προβλέπει:
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α)

την απαγόρευση της πολεοδομικής επέκτασης στα σημεία επαφής της πόλης
με την περιοχή Αλγούτα και μέσα σ’ αυτήν.

β)

την αποφυγή κάθε κυκλοφοριακής μελέτης ή πρότασης που προκαλεί
την δόμηση, με ταυτόχρονο έλεγχο της κτηματικής αγοράς και της
κερδοσκοπίας σ’ αυτή την περιοχή.
Μια καλή νομοθεσία θεωρείται ένα πολύ σημαντικά βήμα για το
μέλλον της περιοχής και της Δαμασκού εξ ολοκλήρου. Όμως μια
αποτελεσματική νομοθεσία πρέπει να συσχετίζεται με πίστη και
αυστηρή εφαρμογή της.

3. Σύνδεση των διαφόρων πολεοδομικών κέντρων μ’ ένα κυκλοφοριακό
δίκτυο που θα εξασφαλίζει την σωστή περιφερειακή σύνδεση μεταξύ τους
και με το Εθνικό κυκλοφοριακό δίκτυο, με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίσει την ομαλή και εύκολη λειτουργία τους, χωρίς να επιβαρύνεται
το ιστορικό κέντρο της Δαμασκού.
Έτσι επιτυγχάνεται να μειωθεί ο κεντρικός ρόλος της παλαιάς πόλης σε
επίπεδο κυκλοφοριακού δικτύου, με την χρήση ενός ακτινωτού
κυκλοφοριακού συστήματος, που θα τονίζει τον ρόλο των μέσων μαζικής
συγκοινωνiας και θα μοιράζει τις διάφορες δραστηριότητες της πόλης της
Δαμασκού, αλλά και θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα την ομαλή και σωστή
επαφή του κέντρου με τις γύρω γειτονιές, με αποτέλεσμα να παραμείνει
ένα ζωντανό και κατοικημένο κέντρο.
Επίσης εξασφαλίζονται διάφορα σημεία προσπέλασης στην παλαιά
πόλη, με την δημιουργία 7 σημείων «πόρτες της παλαιάς πόλης» γύρω
απ’ αυτήν.
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4. Διακοπή της διέλευσης των αυτοκινήτων μέσα από το τείχος της παλαιάς
πόλης

που

θα

αποτελεί

και

το

όριο

της

ζώνης

προστασίας-

απαλλάσσοντας έτσι το ιστορικό κέντρο από τον πιο ισχυρό εχθρό του «το
αυτοκίνητο», μετατρέποντας έτσι όλη την πίεση των αυτοκινήτων σε πεζή
ομαλή κίνηση και δίνοντας την ευκαιρία στον πολεοδομικό ιστορικό ιστό να
ξαναβρεί την ανθρώπινή του μορφή.
5. Κατασκευή έργων υποδομής με δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, - ρεύμα τηλέφωνο κλπ), σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τους κεντρικούς
άξονες, είτε είναι στο κέντρο, είτε στην περιφέρεια, ή ακόμα και σε κάποιες
δευτερεύουσες πόλεις που θα αποτελούσαν ενδεχομένως μια μελλοντική
λύση για την αποκέντρωση της Δαμασκού, και την εξισορρόπηση των
δυνάμεων στον πολεοδομικό μηχανισμό.
6. Μελέτη ενός ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου χρήσεων γης με την
υποστήριξη

και

συμμετοχή

όλων

των

εμπλεκομένων

(επιστημονικών κρατικών κλπ) σε εθνικό επίπεδο.

φορέων,

Ένα σχέδιο που θα

αποτελέσει μια σημαντική βάση για κάθε υπεύθυνη και σοβαρή μελέτη ή
πρόταση τόσο στο γενικό επίπεδο, όσο και – ιδιαίτερα - στο επίπεδο της
παλαιάς πόλης.
7. Για την εφαρμογή, αυτής της πολιτικής απαιτείται ένα χρονοδιάγραμμα,
στην επίτευξη του οποίου πρέπει να συνεργαστούν όλες οι υπηρεσίες, απ’
όλες τις ειδικότητες και με την κυβερνητική στήριξη. Επίσης αυτές οι
υπηρεσίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό την καθοδήγηση ενός οργάνου,
που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να νομοθετεί, καθώς και να
ελέγχει την εφαρμογή τους σε αστικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Εδώ οφείλω να υπενθυμίσω, ότι η σύσταση ειδικού συντονιστικού
οργάνου-φορέα, που ανέλαβε τη μελέτη και εφαρμογή του προγράμματος
προστασίας της Πλάκας, ήταν ένα πολύ βασικό διοικητικό μέτρο που
συντέλεσε στην επιτυχία αυτού του προγράμματος.
Η επιτυχία μιας τέτοιας συνολικής παρέμβασης θα δώσει τόσο στους
κατοίκους όσο και στον επισκέπτη την ευκαιρία να απολαμβάνουν την
ανθρώπινη και κοινωνική μορφή της αρχιτεκτονικής της παλαιάς πόλης της
Δαμασκού, βοηθώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ίδιο το
ιστορικό κέντρο να επιβιώσει και να καταπολεμήσει το πιο επικίνδυνο
φαινόμενο, το μαρασμό.
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3.

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Τονίζουμε ότι ο βασικός στόχος της επέμβασης, είναι να διατηρηθεί η
παλαιά πόλη ως ζωντανό κοινωνικό, ιστορικό κέντρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι
αντανακλά μια ισλαμική δομή (κοινωνικά και πολεοδομικά) και ότι θεωρείται
ένα πολύ καλό, ζωντανό παράδειγμα της ισλαμικής πόλης, επειδή διατηρεί την
πολεοδομική και την καθημερινή κοινωνική μορφή που έχουν δημιουργηθεί
σύμφωνα με τους κανόνές του Ισλάμ.
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να ληφθεί το ταχύτερο δυνατό ένα μέτρο.
Να σταματήσει άμεσα η εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου (IKOSHAR)
όσον αφορά την παλαιά πόλη.
Οι βασικοί στόχοι της επέμβασης είναι οι εξής:
1. Διατήρηση της πολεοδομικής μορφής της πύλης.
2. Διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής της πόλης.
3. Διατήρηση της κοινωνικής μορφής της γειτονιάς.
4. Αρμονική ένταξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στο σύνολο
της πόλης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά η πολιτική που
ακολουθεί ο Δήμος Δαμασκού, με την κατεδάφιση ιστορικών κτισμάτων
που βρίσκονται γύρω από τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για
την ανάδειξή τους. Με αυτό το τρόπο θα έχουμε το δέντρο χωρίς τις ρίζες
του.
5. Η διατήρηση των υπαρχόντων λειτουργιών και η ένταξη καινούργιων μετά
από σχετική μελέτη. Η ένταξη αυτών των λειτουργιών δεν πρέπει σε καμιά
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περίπτωση να διαταράξει το λειτουργικό σύστημα της γειτονιάς και ειδικά
την κοινωνική και την αρχιτεκτονική μορφή της.
π.χ. Οι δρόμοι έχουν μια μορφολογική και κοινωνική ιδιαιτερότητα
και δυναμική
6. Η επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην παλαιά πόλη με
προτεραιότητα στην μαζική συγκοινωνία και τη διατήρηση και αύξηση του
ιστού πεζοδρόμων, που αρχίζει από την παλαιά πόλη και συνεχίζει έξω
από τα τείχη της. Θεωρώ ότι η απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων στην
παλαιά πόλη είναι ένα πολύ βασικό και σοβαρό μέτρο για το σκοπό αυτό.
7. Η αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και εμπειρίας στην ακριβή
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, μέσα από τον συντονισμό της
ήδη υπάρχουσας ομάδας μελέτης της παλαιάς πόλης που έχει διοριστεί
από το Δήμο, το υπουργείο Θρησκευμάτων και το Πολυτεχνεiο της
Δαμασκού.
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4. Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ενέργεια αυτή αφορά το δεύτερο μέτρο που μπορεί να παρθεί άμεσα,
είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναβαθμίζει το ρόλο του πολυτεχνείου της
Δαμασκού και της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση των στόχων της
παρέμβασης.
Το Πολυτεχνείο της Δαμασκού διαθέτει άπειρες πληροφορίες και
εμπειρίες καθώς και πλήθος από δυνατότητες όσον αφορά την παλαιά πόλη,
κι έτσι θα έχουμε τα πιο σωστά και επιστημονικά αποτελέσματα. Επίσης είναι
δυνατό να αξιοποιήσουμε τις πολυπληθείς μελέτες που διαθέτει τόσο το
Πολυτεχνείο όσο και ο Δήμος Δαμασκού.
Η υπάρχουσα ομάδα πρέπει να αναλάβει να προετοιμάσει:
Α)

Πολεοδομικό σχέδιο που θα δείξει τις πολεοδομικές ενότητες και τις

γειτονιές της παλαιάς πόλης και θα περιλαμβάνει:
i)

Σχέδιο χρήσης γης που θα βοηθά στην αποτύπωση των
υπαρχουσών λειτουργιών, ανά γειτονιές και σε όλη την παλαιά
πόλη (Τζαμιά - Μέντρεσε - Χάνι - Χαμάμ - μαγαζιά).

ii)

Σχέδιο ιδιοκτησίας και μέγεθος οικοπέδων.

iii)

Σχέδιο κάλυψης οικοπέδων.

iv)

Σχέδιο αριθμού ορόφων και κτιριακού όγκου «που θα δείξει κατά
πόσο έχει αλλάξει η πολεοδομική αρμονία της παλαιάς πόλης».

v)

Κυκλοφοριακό σχέδιο με τους δρόμους και τις πεζοδρομήσεις.

vi)

Αποτύπωση των δικτύων (τηλέφωνο – ηλεκτρισμός – ύδρευση αποχέτευση).
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Β) Αρχιτεκτονική αποτύπωση.
Από την μελέτη της γειτονιάς στην παλαιά πόλη και την σημασία που
δείξαμε ότι έχει το παραδοσιακό αραβικό Δαμασκινό σπίτι, όπου έπαιξε μεγάλο
ρόλο

η

κοινωνική

ιδιαιτερότητα

(κοινωνικός

παράγοντας

που

έχει

παραμορφωθεί λόγω της κατοίκησης πολλών οικογενειών στο ίδιο σπίτι),
καταλαβαίνουμε λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η λεπτομερής αρχιτεκτονική
αποτύπωση των σπιτιών έσω-εξωτερικά. Το σχέδιο αυτό βοηθά στην
κατάδειξη

του

μεγέθους

παραμόρφωσης

της

εσωτερικής

αυλής

του

παραδοσιακού σπιτιού, και της φθοράς του, λόγω υλικής αντοχής.
Για την αξιολόγηση των σπιτιών αυτών πρέπει να χρησιμοποιηθούν
κάποιες παράμετροι με σκοπό να τονιστούν τρία πράγματα:
i)

Αν το κτίριο συμβιβάζεται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της παλαιάς
πόλης και είναι αξιόλογο ή απλώς ενδιαφέρον (αξιολόγηση ταξινόμηση).

ii)

Αν συμβιβάζεται η μορφή που έχει (βλάπτει ή όχι).

iii)

Κοινωνιολογική έρευνα που θα δείξει την κοινωνική κατάσταση και θα
αποτυπώσει τη γνώμη των κατοίκων για την παλαιά πόλη, την
κοινωνική ζωή μέσα σ’ αυτή και τον τρόπο ζωής μέσα στο Δαμασκινό
σπίτι που είναι ιδιαίτερος, ακόμα και τις πιθανές αντιδράσεις από τις
διάφορες κοινωνικές ομάδες για συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Αυτά θα
βοηθήσουν στην αποτύπωση ανά γειτονιά της κοινωνικής και
θρησκευτικής διαφοράς ανάμεσα στους κατοίκους της ίδιας πόλης,
καθώς επiσης πώς αντιμετωπίζει η νοοτροπία μιας θρησκείας το
αραβικό σπίτι σε σχέση με την νοοτροπία μιας άλλης.
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5. ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το νέο κυκλοφοριακό σύστημα επιδιώκει:
1) Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεπαρκούς και προβληματικής
υπάρχουσας μαζικής συγκοινωνίας (και να το θεωρήσει έργο πρώτης
ανάγκης).
2) Να λύσει το πρόβλημα της αυξημένης, τελευταία, ροής των αυτοκινήτων
προς το κέντρο (μετά την εφαρμογή του πρώτου μέρους του Ρ.Σ.Δ.).
3) Να μη βασίζεται στο αυτοκίνητο σαν βασικό μέσο μεταφοράς και να
χρησιμοποιήσει σιδηρόδρομο, ή τραμ, ή μετρό. Είναι γνωστό πια ότι μια
πόλη σαν τη Δαμασκό με πάνω από 3.000.000 κατοίκους και με
προβληματικό δίκτυο χρειάζεται ένα ηλεκτρικό μέσο και για λόγους
ρύπανσης αλλά και σαν μια πολύ καλή και κατάλληλη λύση του
κυκλοφοριακού προβλήματος.
Η πόλη της Δαμασκού, λόγω του κλίματος και της θέσης της υποφέρει
το καλοκαίρι από την πολλή ζέστη και τον καύσωνα. Οποιαδήποτε
κυκλοφοριακή ρύθμιση πρέπει να δώσει στο ηλεκτρικό μέσο μεταφοράς την
προτεραιότητα, γεγονός που με αναγκάζει να επιμένω στην οικονομική
πολιτική της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εισαγωγής αυτοκινήτων στη
χώρα και ειδικά στην Δαμασκό. Το τραμ αποτελεί εξίσου μια καλή λύση που
μπορεί να εφαρμοστεί στην πρώτη φάση λόγω και του χαμηλού του κόστους.
4) Να εξασφαλίσει την καλή εξυπηρέτηση των αξόνων πεζοδρόμων. Ειδικά
στα σημεία διακοπών και στις εισόδους της παλαιάς πόλης.
5) Τέλος, η σιδηροδρομική γραμμή προσαρμόζεται εύκολα με τα κίνητρα της
διατήρησης που είναι το πρώτο και το ουσιαστικότερο ζήτημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

5.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5.2.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.3.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.4.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας αναπτύξει και εξετάσει απόψεις, αρχές, μεθόδους και
διαφορετικές μεταξύ τους μεθοδολογίες επέμβασης για την διατήρηση και την
αναβίωση των παραδοσιακών αστικών κέντρων των μεγάλων πόλεων,
προκύπτουν κάποιες βασικές προτάσεις. Αυτές έχουν σαν βασικό στόχο την
διατήρηση και την αναβίωση του πολιτιστικού, παραδοσιακού και φυσικού
πλαισίου του πολεοδομικού φάσματος, καθώς επίσης και την αντιμετώπισή
τους σαν ένα ενιαίο σύνολο. Αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή όλων των
προτάσεων συνδυασμένα και παράλληλα σε όλες τις ζώνες και τις περιοχές
του ιστορικού κέντρου. Οι προτάσεις αφορούν τον ορισμό πλαισίων,
Νομοθετικού, Διοικητικού, Κοινωνικού και Οικονομικού.

294

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει απαραίτητα να προβλέπει τις κατάλληλες
ρυθμίσεις ώστε :
i)

Να νομιμοποιείται το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον και να
καταργούνται όλες οι προβλεπόμενες απ' το ρυθμιστικό σχέδιο
προτάσεις όσον αφορά την παλαιά πόλη.

ii)

Να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου συνοδευόμενα από σχετικές
τεχνικές προϋποθέσεις, με κύριο σκοπό την βελτίωση της κατοικίας,
αλλά και την αρμονική ένταξη των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων,
με αποτέλεσμα να μη χειροτερέψει η κατάσταση του παραδοσιακού
Δαμασκινού σπιτιού.

iii)

Να καθοριστούν οι κατάλληλοι όροι δόμησης, οι οποίοι θα προβλέπουν
το κτίσιμο με τρόπο ώστε να ταιριάζει με τnv παραδοσιακή μορφή της
περιοχής και να εξασφαλίσει την απαλλαγή των δωμάτων και των
αυλών των παραδοσιακών κτιρίων από τα πρόσθετα και παράνομα
στοιχεία που βλάπτουν την οπτική εικόνα της περιοχής. Καθώς επίσης
και να εξασφαλίσει την αρμονική σχέση κτισμένου προς ελεύθερου
χώρου.

iv)

Να καθοριστούν οι απαραίτητοι νόμοι τους οποίους θα ακολουθούν οι
χρήστες της κατοικίας π.χ.

v)

Να οριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και να προσεχθούν τα
οικονομικά μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη των σύγχρονων
αναγκών (κουζίνα - μπάνιο) στο παραδοσιακό σπίτι.

295

vi)

Να καθοριστούν ειδικοί κανόνες χρήσης της γης στην παλαιά πόλη
ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της κατοικίας και η
απομάκρυνση όλων των ξένων λειτουργιών απ’ αυτήν. Σημαντικό είναι
να αναφέρω στο σημείο αυτό, ότι το Προεδρικό Διάταγμα για τον
καθορισμό και τον έλεγχο των χρήσεων της γης στην Πλάκα, υπήρξε
ένα από τα βασικότερα μέτρα που αποσκοπούσαν στην προστασία και
στην αναβίωση της περιοχής και ήταν το πρώτο του είδους του στην
Ελλάδα.

vii)

Να καθοριστούν ορισμένα οικήματα, αλλά και συγκροτήματα ως
διατηρητέα κατόπιν μιας σοβαρής επιστημονικής καταγραφής και
αξιολόγησης του δομημένου περιβάλλοντος της παλαιάς πόλης.

viii)

Να καθοριστούν νόμοι απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών στην παλαιά πόλη με σκοπό την πληρέστερη, αλλά και
την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος προστασίας. Εξαιρώντας
τους κατοίκους της περιοχής που θα είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας
εισόδου και στάθμευσης, καθώς και του κατόχους συγκεκριμένης
αδείας.

ix)

Να καθοριστούν οι νόμοι απαγόρευσης και περιορισμού εγκατάστασης
επιγραφών και διαφημίσεων με στόχο την οπτική αποκατάσταση της
πόλης. Η σωστή και αυστηρή εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων
που

αναφέρθηκαν

αναλυτικά,

θα

εξασφαλίσουν

την

αποτελεσματικότητα του προγράμματος προστασίας και θα οδηγήσουν
στην αναβάθμιση της πόλης βοηθώντας την να ξαναποκτήσει την
χαμένη ανθρώπινη μορφή της.
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η κύρια και βασική διοικητική παρέμβαση με σκοπό την επιτυχία και τη
σωστή εφαρμογή του προγράμματος επέμβασης είναι η σύσταση ειδικού
συντονιστικού οργάνου, στο επίπεδο της παλαιάς πόλης, που θα αποτελείται
από επιτροπές (ομάδες), και το οποίο θα αναλάβει την εφαρμογή της πολιτικής
της επέμβασης στα ακόλουθα πλαίσια:
α. Το πλαίσιο των παραδοσιακών και σύγχρονων υπηρεσιών:
Η σχετική επιτροπή θα αναλάβει:
1) την διατήρηση και αναβίωση των παραδοσιακών υπηρεσιών
2) την ανάδειξη της αρχαιολογικής τους αξίας
3) την επαφή τους με τις σύγχρονες υπηρεσίες με ανάλογη προετοιμασία για
πολύπλευρη χρήση
4) την ανάλυση των υπαρχόντων υπηρεσιών σε σχέση με την πυκνότητα στις
γύρω περιοχές
5) την επαναδιανομή τους πιο αποτελεσματικά και εξυπηρετικά. Όλα αυτά
χωρίς να ταραχτεί το κοινωνικό και θρησκευτικό σύστημα (ειδικά όσον
αφορά τα Τζαμιά).

β. Το πλαίσιο της κυκλοφορίας και της στάθμευσης:
Η σχετική επιτροπή θα αναλάβει :
1) την εφαρμογή του καινούριου κυκλοφοριακού συστήματος που περιορίζει
την διέλευση των αυτοκινήτων κατανέμοντας τους βασικούς άξονες πριν
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φθάσουν

στα

σύνορα

του

ιστορικού

κέντρου,

δημιουργώντας

εγκαταστάσεις στα σημεία πίεσης της στάθμευσης,
2) να

επιβλέπει

την

σωστή

εφαρμογή

του

συστήματος

και

των

εγκαταστάσεων αυτών,
3) θα επιβλέπει τον περιορισμό της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην
παλαιά πόλη και την ρύθμιση του προβλήματος στάθμευσης των
κατοίκων, οι οποίοι θα κατέχουν μια ειδική κάρτα και θα σταθμεύουν σε
επιλεγμένες και καθορισμένες θέσεις,
4) να επιβλέπει τα έργα πεζοδρόμησης με βάση το καινούριο ρυθμιστικό
σχέδιο της παλαιάς πόλης,
5) την σωστή εκμετάλλευσή τους, αποφεύγοντας κάθε εμπορική κατάχρηση.
Στην Πλάκα λόγω της τουριστικής κίνησης τα μαγαζιά είχαν μετατρέψει τα
πεζοδρόμια σε μέρος εμπορικής και τουριστικής εκμετάλλευσης, τοποθετώντας
τραπέζια και καρέκλες εμποδίζοντας την κυκλοφορία πεζών και αλλοιώνοντας
την αρχική και ανθρώπινη λειτουργία τους.

γ. Στο πλαίσιο της κατοικίας και του Δαμασκινού σπιτιού :
Η σχετική επιτροπή πρέπει :
1) να ελέγχει τον τρόπο κτισίματος και αναπαλαίωσης ώστε να ταιριάζει με την
αρχική μορφή της πόλης
2) να φροντίζει να δηλωθούν από την ιδιοκτησία οι κατεστραμμένοι χώροι,
3) να

εφαρμοστούν

οι

όροι

κατοικίας

(κοινωνικά,

αρχιτεκτονικά,

οικονομικά) που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση και αναβάθμισή τους,
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και

4) να εφαρμόζει τα οικονομικά, ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα που θα
εξασφαλίσουν τη συνέχεια των βελτιώσεων,
5) να ρυθμίσει την συμμετοχή των κατοίκων όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με
προσωπική εργασία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πάρουν τις
αποφάσεις τους για την συμμετοχή τους.

δ. Το πλαίσιο του εμπορίου :
Η επιτροπή πρέπει με κάθε τρόπο να εφαρμόζει τα μέτρα που:
1) θα εμποδίζουν την επέκταση του εμπορίου στο κέντρο της παλαιάς πόλης
σε βάρος της κατοικίας αναγκάζοντας τους εμπόρους να έχουν τις
κεντρικές αποθήκες τους έξω από τα όρια της παλαιάς πόλης.
2) θα εξασφαλίζουν την αναβίωση των γειτονιών, αφαιρώντας τις περιττές
λειτουργίες ή προσθέτοντας τις απαραίτητες καινούριες βάσει μιας
κοινωνικής ανάλογης έρευνας.
3) για την αποτύπωση και απομάκρυνση των θορυβογενών δραστηριοτήτων
έξω από την παλαιά πόλη.
4) για τη συγκέντρωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων σε διάφορα σημεία
που θα εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία τους, τουριστικά, αλλά και
κοινωνικά, ταυτόχρονα. Αυτό με την εγκατάστασή τους σε κεντρικό χώρο
στις υπάρχουσες αγορές.
5) για την αναβίωση και την ενίσχυσή του, πρέπει να γίνουν καινούρια δίκτυα:
α) παροχής ύδατος, β) τηλεφώνου, γ) παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δ)
υπονόμων.
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σχετική επιτροπή , θα αναλάβει να εκπονήσει μια κοινωνιολογική
έρευνα, λαμβάνοντας δείγματα απ' όλους τους κατοίκους της παλαιάς πόλης,
(νοικοκυραίους, μαθητές, κλπ),

χρησιμοποιώντας κάποια συγκεκριμένα

στοιχεία διασταύρωσης όπως: φύλο, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική τάξη,
εισόδημα, κάτοικος ή μη της περιοχής, κλπ).
Αυτή η έρευνα θα βοηθήσει να διαφανεί:
α)

η πυραμίδα των ηλικιών,

β)

η σχέση εργαζομένου και χώρου

εργασίας (μέσα n έξω από την παλαιά, πόλη, γ) η οικογενειακή κατάσταση
και ο τρόπος ζωής των κατοίκων της, δ) η γνώμη των κατοίκων για την
παλαιά πόλη και το μέλλον της.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, πρέπει να παρθούν τα
απαραίτητα μέτρα και να δρομολογηθούν εκείνα τα έργα που είναι ικανά και
αναγκαία για την πολιτιστική, κοινωνική αναβάθμιση, αλλά, και την βελτίωση
των συνθηκών ζωής των κατοίκων μέσα στην παλαιά πόλη της Δαμασκού.
Ως έργα κοινωνικού χαρακτήρα μπορώ να αναφέρω τα παρακάτω:
i)

Αποκατάσταση της μορφής και της λειτουργίας του Δημοσίου χώρου
(δρόμοι πλατείες –πλατώματα - ελεύθεροι χώροι - όψεις κελύφων κλπ).

ii)

Η βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της πόλης με επιδιόρθωση,
συμπλήρωση, ή εξαρχής κατασκευή των δικτύων κοινής ωφελείας
(αποχέτευση, ύδρευση, κλπ.),

έργα που θα βοηθήσουν στην

αναβίωση της ποιότητας ζωής της πόλης.
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iii)

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην ιστορική πόλη και η εξασφάλιση θέσεων
στάθμευσης για τους κατοίκους.

Για την επιτυχία και την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων
ανάπλασης πρέπει n επιτροπή να εξασφαλίσει:
α) την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για κάθε βήμα που αφορά την
περιοχή τους και την πορεία εφαρμογής του προγράμματος.
β)

ότι η οικιστική ανάπλαση πρέπει να προγραμματίζεται μαζί με τους

κατοίκους και τους εργαζομένους των περιοχών.
γ)

ότι τα δικαιώματα συμμετοχής καθώς και τα υλικά δικαιώματα των

ενδιαφερομένων κατοίκων πρέπει να ρυθμίζονται κατάλληλα και στα πλαίσια
του κοινωνικού σχεδιασμού.
δ) ότι οποιαδήποτε επέμβαση και εφαρμογή ενός μέτρου προστασίας ή
ανάπλασης, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι σε βάρος της ισλαμικής
κοινωνιολογικής μορφής της παλαιάς πόλης.
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα οικονομικά μέτρα που θ’ απαρτίζουν το οικονομικό πλαίσιο θα
υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη να συντηρήσει το ακίνητό του, είτε εκτελώντας τις
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, με την βοήθεια του κράτους
(μακροπρόθεσμα, χαμηλότερα, ή άτοκα δάνεια, επιχορηγήσεις, κλπ.), είτε να
δεχτούν την εκτέλεση των εργασιών από τον φορέα προστασίας.
Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να ρυθμιστεί η σχέση ιδιοκτήτη ενοικιαστή με τρόπο που θα καθορίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις όσον
αφορά τις εργασίες συντήρησης ή την συνέχεια συντήρησης και προστασίας
του ακινήτου. Πρέπει αυτά τα μέτρα να βοηθούν και να επιδιώκουν την
πολιτική της αυτοχρηματοδότησης των εργασιών με την δημιουργία
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα εναρμονίζονται με τη φύση, το
περιβάλλον και το ύφος των οικισμών «υπό προστασίαν».
Πρέπει να δημιουργηθούν εταιρείες μικτής οικονομίας που θα
αναλάβουν την εφαρμογή των προγραμμάτων προστασίας, οι οποίες θα
συνδυάζουν

την

δυνατότητα

συγκέντρωσης

δημοσίων

και

ιδιωτικών

κεφαλαίων, τον αποτελεσματικό έλεγχο και την ευελιξία του νομικού
προσώπου που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
◼ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
(SAUVAGE) το σχέδιο και η μελλοντική μορφή της Δαμασκού το 20αιωνα.
◼ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΛΣΑΜ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ.
(JEAN SAUVAGE).
◼ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΣΤΗ ΜΑΜΑΙΛΟΥΚΗ ΕΠΟΧΗ.
Πολιτικά - Ιστορικά (οι επιπτώσεις στην πόλη).
(MOHMAD DAHMAN).
◼ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1850-1900.
(NAZIH KAWAKBI).
◼ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1850.
(JEAN PAUL PASKWAL).
◼ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ.
(AHMED TARABEN).
◼ ΔΑΜΑΣΚΟΣ: Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ .
Φυσιογνωμία - Προβλήματα - Μέλλον.
(MOHMAD DAHMAN).
◼ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1985.
Η ανακάλυψη της Καναινική Δαμασκού το παλάτι και την Αραμαική Δαμασκού.
(AHMAED GHASSAN SPANOS).
◼ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΥΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΑΜΑΣΚΟ.
(KARL WELTZINGER).
◼ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΥΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΑΜΑΣΚΟ.
(KARL WELTZINGER).
◼ ΤΟ ΤΟΙΧΟΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
Η υπηρεσία των αρχαιολογικών μνημείων και μουσείων.
◼ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
( Dr YOUSEF NAISE).
◼ Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ .
φωτογραφίες - ιστορίες (Dr Koutaiba Alshouhabi).
◼ Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΤΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ.
Η μελέτη και η ανάλυση της δομής της Δαμασκού.
◼ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΥΜΕΙΩΝ
Τα παλάτια των κυβερνητών της Δαμασκού.
Τεύχος 22&35 1972.
◼ ΤΑ ΧΑΜΑΜ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
(JEAN SAUVAGE - NAZIH KAWAKBI).
◼ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ.
(IKOCHAR).
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◼ TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
(FARID ZOUHA).
◼ Η ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
Προβλήματα και λύσεις.
(Dr Arch. SHOYBLI ALSHAMI).
◼ TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ.
(12-13 Απρ. 1982).
◼ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΔΑΜΑΣΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ.
Αρχιτεκτονικά στοιχεία - Το σπίτι και το περιβάλλον (Επιπτώσεις & Αποτελέσματα).
◼ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
Ψαχνει στην ιστορια της Δαμασκου σε 3000 χρονια (Πολεοδομικα - Αρχιτεκτονικα ).
(ABD ILKADER ALRIHAWI).
◼ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1982.
Η ορθή μέθοδος για την προστασία και αναβίωση του ιστορικού κέντρου της Δαμασκού.
(NAZIH KAWAKBI).
◼ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΓΟΥΤΑ.
◼ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ - ΑΛΓΟΥΤΑ 1976.
(EDGAR BIZANI).
◼ Η ΟΜΑΔΑ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ» -ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Αρχές - βάσεις - εξέλιξη.
◼ Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ (UNESCO).
Εμφάνιση της πόλης - ιστορική πολεοδομική εξέλιξη - φροντίδα των αρχαιολογικών
μνημείων τουριστικές προτάσεις.
◼ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΗΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
Ο πολιτισμός και η αντιμετώπιση της διάλυσης της - τα ποτάμια και ο ρόλος τους.
(Dr Arch. SHOUBLI ALSHAMI).
◼ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ρ.Σ.Δ. ΤΟΥ IKOCHAR ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ.
Μελέτη προβλημάτων και πρόταση λύσεων.
(Dr Arch. MOUHAMED BOURHAN TAIARA).
◼ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.
(ABD ALRAZAK MAOUAZ).
◼ Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΠΟΛΗ.
Σημαντικές μελέτες στην Ισλαμική πόλη (Πολεοδομικά - Λειτουργικά - Αρχιτεκτονικά Κοινωνικά).
(MOUHAMED OUTHMAN).
◼ Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΑΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
(Dr. ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α ΖΗΒΑΣ).
◼ Η ΠΛΑΚΑ.
Εφαρμογη μετρων για την αντιμετωπιση των προβληματων της- Αθηνα 1981.
(ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΛΥΤΑΣ).

304

◼ GREECE ANCIENT.
(GREAT BRITAIN ARCHITECTURE).
◼ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΝΥΜΣΙΩΝ.
◼ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1988.
Ομαδα μελετης:
-Λυρούδιας
-Μαιστρου
-Σουμελιδου
-Τζοβαρης
◼ PROTECTION & ANIMATION CULTURELLE DES MONUMENTS, SITES ET VILLES
HISTORIQUES EN EUROPE.
(Commission allemande pour l’ UNESCO).
◼ ARCHITECTURE & TRADITIONAL BUILDING.
◼ NEW LIFE IN OLD TOWNS.
Departement of the environment.
(ROBERT MATTHEW 1971).
◼ AN INTRODUCTION TO RENEWAL.
(MICHAEL GIBSON & MICHAEL LANGSTAFF).
◼ LES VILLES NOUVELLES.
(Y. BRISSY).
◼ LE SYSTEME POLITICOADMINISTRATIF ET L’AMENAGEMENT DU SECTEUR DES
HALLES.
(J.P.WORMS).
◼ PLANIFICATION URBAINE ET MOUVEMENTS SOCIEUX:
Le cas de la renovation urbaine a Paris.
(M.CASTELLS).
◼ LES VILLES FRANCAISES.
(J.G.CHARRE)
(L.M.COYAUD)
(S.JONAS)
◼ ARCHITECTURAL CONSERVATION IN EUROPE.
◼ LES VILLES DANS LA FRANCE MODERNE.
(ALBIN MICHEL 1988)
◼ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
(ROBER OZEL)
◼ URBAIN & REGIONAL STUDIES.
(R.H.WILIAMS)
◼ LES VILLES EN CROIX.
De la revolution de 1848 a la renovation Haussmannienne.
(FRANCOISE PAUL LEVY)
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
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Αρχιτέκτων μηχανικός
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