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Πρόλογος 
  
Λαµβάνοντας υπόψη τη συνέχεια του χώρου, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

αποµονώσει κανείς προς µελέτη ένα δρόµο της πόλης, όπως άλλωστε και 
οποιαδήποτε άλλη χωρική ενότητα. Οι σύνθετες σχέσεις και ροές που αναπτύσσονται 
στο χώρο διαµορφώνουν ζωτικές εξαρτήσεις που αναπτύσσονται πολύ πέρα από τα 
στενά γεωγραφικά όρια µίας αστικής ζώνης. 

Ωστόσο, µε την ανάλυση ενός δρόµου, ως µέρος µίας ευρύτερης γεωγραφικής 
ενότητας, µας δίνεται η δυνατότητα να δοµήσουµε µία µεθοδολογία προσέγγισης των 
θεµάτων του αστικού χώρου. Η µεθοδολογία αυτή αποτελεί εργαλείο για την 
καλύτερη κατανόηση της πόλης, ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση που επιδιώκεται 
µία παρέµβαση στον αστικό χώρο. 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας επιλέγεται προς µελέτη η οδός Κεραµεικού 
στη συνοικία Μεταξουργείο της Αθήνας. Η οδός Κεραµεικού είναι ένας δρόµος 
µικρός, σε πολλούς άγνωστος. Με µία πρώτη µατιά θα µπορούσε κανείς να πει ότι 
είναι ένας δρόµος «κοινός» στην Αθήνα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ένας δρόµος όπως 
τόσοι άλλοι. Είναι όµως τόσα πολλά αυτά που τον καθιστούν µοναδικό. 

Η εργασία αυτή στηρίζεται σε διαφορετικά επίπεδα έρευνας. Οι απλές 
παρατηρήσεις στην περιοχή, γέννησαν ερωτήµατα που απαντήθηκαν είτε µέσα από 
συζήτηση µε κατοίκους της περιοχής, είτε µέσα από τη βιβλιογραφία για την περιοχή 
είτε µέσα από γενική βιβλιογραφία για τα ζητήµατα της πόλης. Η εργασία αυτή 
αποτελεί συνέχεια δύο άλλων εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του ∆ΠΜΣ 
Πολεοδοµία και Χωροταξία, στο πλαίσιο των µαθηµάτων «Εισαγωγή στην 
κοινωνιολογική προσέγγιση του χώρου» και «Αστικός χώρος, παραγωγή και 
εργασία» τον Ιούνιο του 2004. Συµπεράσµατα και παρατηρήσεις των εργασιών 
αυτών ενσωµατώνονται στην παρούσα εργασία, σε µία προσπάθεια σφαιρικότερης 
προσέγγισης των θεµάτων του αστικού χώρου. 
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ΚΕΦ.1 – Ο ΧΩΡΟΣ 
 

1.1. Θέση στην πόλη και οδικό δίκτυο 
 
Η οδός Κεραµεικού βρίσκεται στο Μεταξουργείο, συνοικία για την οποία τα 

τελευταία χρόνια γίνεται πολύ συζήτηση πάνω στα νέα σχέδια για την πρωτεύουσα. 
Το Μεταξουργείο είναι µία από τις παλιότερες συνοικίες της Αθήνας κοντά στο 
κέντρο - µέρος θα έλεγε κανείς του κέντρου, που διατηρεί στενή σχέση µε τον 
ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της πόλης (βλ. χάρτη 1).  

Μαζί µε τις συνοικίες Γκάζι, Βοτανικός και Ακαδηµία Πλάτωνος δυτικά του 
ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το Μεταξουργείο καθιερώθηκε από τα µέσα του 19ου 
αιώνα ως περιοχή κατοικίας λαϊκών στρωµάτων σε ανάµιξη µε παραγωγικές 
δραστηριότητες. Η αναφορά στην κοινωνική σύνθεση των περιοχών δυτικά του 
κέντρου γίνεται πάντα σε αντιδιαστολή µε τις συνοικίες ανατολικά του κέντρου, 
θεωρώντας τον άξονα Πατησίων-Αθηνάς ως το ανεπίσηµο όριο µεταξύ τους. 

Το Μεταξουργείο βρίσκεται κάτω από την επιρροή και σε άµεση συσχέτιση 
µε τις λειτουργίες του κέντρου, ενώ παράλληλα είναι κοµβική η σηµασία του σε 
σχέση µε τις µετακινήσεις µέσα στην πόλη, καθώς αποτελεί πύλη του κέντρου από τη 
∆ύση. Περιτρυγυρισµένη από το Εµπορικό Τρίγωνο, την Ιερά Οδό, τον Ψυρρή, το 
Γκάζι, την Οµόνοια και το Σταθµό Λαρίσης, δέχεται όλες τις πιέσεις και αντιδράσεις 
που φέρνουν οι αλλαγές που συντελούνται στις περιοχές αυτές. 

Η Κεραµεικού συνδέεται µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο µε δρόµους που έχουν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα και ρόλο στην πόλη: την Ιερά Οδό, την Κωνσταντινουπόλεως, 
την Αχιλλέως, την Αγίου Κωνσταντίνου, την Πειραιώς. Η Ιερά Οδός βρίσκεται πάνω 
στο ίχνος της αρχαίας οδού που συνέδεε την Αθήνα µε την Ελευσίνα, ενώ η οδός 
Κωνσταντινουπόλεως παρακολουθεί τις γραµµές του τρένου. Η οδός Πειραιώς 
συνδέει το κέντρο της Αθήνας µε τον Πειραιά, ενώ η οδός Αγ. Κωνσταντίνου έχει 
µικρό σχετικά µήκος και συνδέει την πλατεία Οµονοίας µε την πλατεία Καραϊσκάκη. 

Μέσα στην περιοχή που ορίζουν οι άξονες αυτοί, περιοχή που συµπίπτει µε τη 
συνοικία του Μεταξουργείου, κυριαρχεί ένα δίκτυο κάθετων και παράλληλων 
δρόµων. Ένας από αυτούς τους δρόµους είναι και η οδός Κεραµεικού, παράλληλη 
προς την οδό Πειραιώς. Το βορειοανατολικό άκρο της βρίσκεται στη διασταύρωση 
των οδών Ζήνωνος και Νικηφόρου, κοντά δηλαδή στην πλατεία Οµονοίας. Το 
νοτιοδυτικό άκρο της οδού, στη γειτονιά του Κεραµεικού, βρίσκεται επί της Ιεράς 
Οδού. 
 Το πλέγµα των δρόµων που αναπτύσσεται στο Μεταξουργείο εξυπηρετεί 
κυρίως κινήσεις στη γενική κατεύθυνση Β∆-ΝΑ, τη σύνδεση δηλαδή µεταξύ της 
λεωφόρου Αχιλλέως και της Πειραιώς. Η κίνηση προς την κάθετη κατεύθυνση, 
δηλαδή ΒΑ-Ν∆ εξυπηρετείται από την Πειραιώς και το διάδροµο Αγίου 
Κωνσταντίνου - Αχιλλέως που αναπτύσσονται ακτινικά σε σχέση µε την πλατεία 
Οµονοίας, µε αποτέλεσµα οι δρόµοι του Μεταξουργείου µε χάραξη σε αυτή την 
κατεύθυνση, µεταξύ των οποίων και η Κεραµεικού, να έχουν περισσότερο τοπικό 
χαρακτήρα. Αντίθετα, πολλοί από τους δρόµους που τέµνουν κάθετα την Κεραµεικού 
εξυπηρετούν υπερτοπικές µετακινήσεις. Το γεγονός αυτό επηρεάζει ευθέως το 
χαρακτήρα της Κεραµεικού. Γενικά επικρατεί ησυχία κατά µήκος του δρόµου, ενώ σε 
ορισµένες διασταυρώσεις παρατηρείται αυξηµένη κίνηση οχηµάτων.  

Οι πλατείες Οµονοίας, Κουµουνδούρου, Καραϊσκάκη και Μεταξουργείου 
βρίσκονται πάνω στους οδικούς άξονες που περιβάλλουν το Μεταξουργείο. Κάθε 
ένας από τους χώρους αυτούς, µε τη δική του ιστορία, συνδυάζεται µε ιδιαίτερες 
χρήσεις και παρουσιάζει το δικό του µοναδικό χαρακτήρα. Η «τρίτη πλατεία» της 
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Αθήνας στη συµβολή των οδών Πειραιώς και Ερµού, µία πλατεία που 
περιλαµβανόταν σε όλα τα πρώτα σχέδια για την πόλη, ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκε. 

Λόγω της κεντρικής θέσης του Μεταξουργείου, αλλά και της γειτνίασής του 
µε σηµαντικούς οδικούς άξονες της πόλης, στην περιοχή αλλά και στις παρυφές της 
συγκεντρώνονται εγκαταστάσεις συγκοινωνιών και µεταφορών (ο σταθµός Λαρίσης 
οι σταθµοί του Μετρό Μεταξουργείο και Οµόνοια, οι αφετηρίες αστικών 
λεωφορείων, αφετηρίες τουριστικών λεωφορείων), καθιστώντας την περιοχή 
συγκοινωνιακό κόµβο. 
 

 
1.2. Γενική περιγραφή 

 
Σε όλο το µήκος της η οδός Κεραµεικού είναι ευθύγραµµη µε κατεύθυνση 

ΒΑ-Ν∆ και τέµνεται κάθετα σε αποστάσεις που κυµαίνονται ανάµεσα σε 30µ. και 
100µ. από δρόµους µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ. Στο νοτιοδυτικό άκρο της οδού 
παρουσιάζει µία µικρή εκτροπή στην κατεύθυνση της προς το Νότο, λίγο πριν 
καταλήξει στην Ιερά Οδό. Το πλάτος της οδού είναι σταθερό σε όλο το µήκος της και 
περίπου 11µ και παρουσιάζει µικρή κλίση προς το Γκάζι σε όλο το µήκος της. 

Εκατέρωθεν του δρόµου η δόµηση οργανώνεται σε οικοδοµικά τετράγωνα. Το 
µοναδικό οικοδοµικό τετράγωνο που διατηρείται σήµερα αδόµητο είναι αυτό που 
περιβάλλεται από τις οδούς Μυλλέρου, Λεωνίδου, Γιατράκου και Κεραµεικού. Το 
οικοδοµικό αυτό τετράγωνο µαζί µε το οικόπεδο του ιστορικού µεταξουργείου 
συνιστούν την πλατεία Αυδή, που χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία του χώρου δηµιουργεί 
µία τοµή αλλά και ένα σηµείο αναφοράς µέσα στη συνοικία. 

Η πληθυσµιακές πυκνότητες στη ζώνη της Κεραµεικού είναι από τις 
χαµηλότερες στο ∆ήµο της Αθήνας, µε τον πληθυσµό στα περισσότερα οικοδοµικά 
τετράγωνα να κυµαίνεται µεταξύ 1 και 300 κατοίκων/ha, ενώ µόνο σε περιορισµένο 
αριθµό οικοδοµικών τετράγωνα παρατηρείται πληθυσµιακή πυκνότητα µεταξύ 301 
και 500 κατοίκων/ha και µόνο σε δυο οικοδοµικά τετράγωνα περισσότερο από τόσο 
(Αττικό Μετρό Α.Ε 1997). Οι πληθυσµιακές αυτές πυκνότητες είναι πολύ πιο 
χαµηλές από άλλες κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, όπως τα Πατήσια, το Παγκράτι 
και ο Γκύζης, γεγονός που οφείλεται αφ’ ενός στο µικρό αριθµό ορόφων των κτιρίων 
(1 µε 2 όροφοι στα περισσότερα κτίρια) που περιορίζουν τη διαθέσιµη επιφάνεια, και 
αφ’ ετέρου στην εγκατάλειψη πολλών κτιρίων. 

Τα πεζοδροµία είναι αρκετά στενά, µε πλάτος περίπου 1,5µ. Στην περίπτωση 
πολυκατοικιών, αυτές κατά κανόνα διαθέτουν παρόδια στοά, µε αποτέλεσµα τη 
διεύρυνση του πεζοδροµίου µέχρι τα 5µ. περίπου. Ωστόσο, το µήκος των παρόδιων 
στοών είναι γενικά περιορισµένο, διότι οι µεταπολεµικές πολυκατοικίες 
εναλλάσσονται µε παλιότερα, συνήθως νεοκλασικά κτίρια στο µήκος του δρόµου, τα 
οποία στο επίπεδο κίνησης του πεζού δεν υποχωρούν σε σχέση µε την οικοδοµική 
γραµµή. Κατά συνέπεια, η επιφάνεια κίνησης των πεζών κατά µήκος του δρόµου 
παρουσιάζει διακυµάνσεις στο πλάτος. 

Σηµαντικό στοιχείο στη γενική οργάνωση της Κεραµεικού είναι οι 
δενδροστοιχίες που αναπτύσσονται σε όλο το µήκος του δρόµου. Τα περισσότερα 
από τα δέντρα είναι ακακίες που αγγίζουν σε ύψος τα 5µ.  
  

1.3. Κυκλοφορία – στάθµευση – συγκοινωνίες 
 

Ως προς την κυκλοφορία των οχηµάτων, η Κεραµεικού είναι µονόδροµος µε 
κατεύθυνση κίνησης από την Οµόνοια προς την Ιερά Οδό. Εξυπηρετεί συνήθως µόνο 
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τοπικές κινήσεις, κυρίως τις κινήσεις οχηµάτων κατοίκων ή εργαζοµένων στην 
περιοχή. Επίσης, αρκετά από τα οχήµατα που κινούνται στην Κεραµεικού καλύπτουν 
ανάγκες µεταφορών που σχετίζονται µε τις εµπορικές και µεταποιητικές χρήσεις κατά 
µήκος του δρόµου.  

Αρκετοί από τους δρόµους που τέµνουν κάθετα την Κεραµεικού 
(∆εληγιώργη, Κολωνού, Κολοκυνθούς, Μυλλέρου, Θερµοπυλών), οι οποίοι είναι 
επίσης µονόδροµοι, εξυπηρετούν υπερτοπικές µετακινήσεις, συνδέοντας τη λεωφόρο 
Αθηνών, την οδό Λένορµαν και το Σταθµό Λαρίσης µε την οδό Πειραιώς και 
κεντρικές συνοικίες, όπως το Εµπορικό Τρίγωνο το Θησείο και τον Ψυρρή. Η 
διέλευση οχηµάτων από τις κάθετες προς την Κεραµεικού οδούς κορυφώνεται τις 
µέρες και ώρες εξόδου και επιστροφής των Αθηναίων από εξορµήσεις εκτός 
Λεκανοπεδίου, προκαλώντας ιδιαίτερα υψηλή όχληση. 

Με πεζοδροµήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 90’, 
διακόπηκε η κίνηση οχηµάτων σε αρκετές από τις κάθετες στην Κεραµεικού οδούς. 
Συγκεκριµένα, πεζόδροµοι είναι σήµερα οι οδοί Ιάσονος, Ακαδήµου-Γιατράκου και 
Σαλαµίνος (βλ. χάρτη 2). Επίσης, πεζοδροµηµένες είναι οι οδοί Γρανικού και 
Μυρωνίδου, οι οποίες είναι παράλληλες στην Κεραµεικού. 

Στην Κεραµεικού καταλήγουν αρκετοί ιδιαίτερα στενοί δρόµοι (πλάτος 
µικρότερο των 4µ) και αδιέξοδοι, που µαζί µε τους πεζοδρόµους αποµονώνουν την τα 
οχήµατα σε ένα µικρό αριθµό δρόµων του οδικού δικτύου, εξασφαλίζοντας χαµηλή 
όχληση σε σχετικά µεγάλες χωρικές ενότητες. 

Σηµαντική επίδραση στην κυκλοφορία της περιοχής έχει το µέτρο του 
∆ακτυλίου. Η οδός Κεραµεικού, όπως άλλωστε και το σύνολο της περιοχής του 
Μεταξουργείου βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ακτυλίου, κάτι που, όπως 
σηµειώνεται από αρκετούς εµπόρους και βιοτέχνες στην περιοχή, δεν ευνοεί τις 
οικονοµικές δραστηριότητες. 

Ως προς τη στάθµευση, και στις δύο πλευρές του δρόµου παρατηρείται 
στάθµευση οχηµάτων παρά το κράσπεδο. Η στάθµευση είναι αυξηµένη τις εργάσιµες 
µέρες και ώρες και συχνά συνδυάζεται µε εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων και 
φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων στα καταστήµατα και τις βιοτεχνίες. Πολλοί από 
τους εργαζόµενους στην περιοχή επισηµαίνουν σηµαντικά προβλήµατα στη 
στάθµευση, ιδιαίτερα στο βορειοανατολικό τµήµα του δρόµου, κοντά δηλαδή στην 
Οµόνοια. Στο τµήµα αυτό παρατηρείται επίσης αυξηµένη στάθµευση οχηµάτων στον 
πεζόδροµο της Ιάσονος, αλλά και στους κάθετους προς την Κεραµεικού αδιέξοδους 
δρόµους. Στο νοτιοανατολικό τµήµα της Κεραµεικού, παρατηρείται λόγω των 
υφιστάµενων χρήσεων (κυρίως κατοικία) µικρότερη ζήτηση για στάθµευση, µε 
αποτέλεσµα να µη σηµειώνονται ιδιαίτερα προβλήµατα.  

Τα Σαββατοκύριακα τις νυχτερινές ώρες, παρατηρούνται προβλήµατα τόσο 
στην κυκλοφορία, όσο και στην στάθµευση. Η συγκέντρωση χρήσεων νυχτερινής 
διασκέδασης στην αρχή της Ιεράς Οδού, επί της Κεραµεικού, αλλά και στους γύρω 
δρόµους προκαλεί έντονη ζήτηση θέσεων στάθµευσης τις νυχτερινές ώρες και υψηλή 
όχληση για τους κατοίκους. 

Πολλά από τα αδόµητα οικόπεδα κατά µήκος της Κεραµεικού και στους 
κάθετους δρόµους λειτουργούν ως χώροι στάθµευσης (βλ. χάρτη 2), είτε για δηµόσια 
χρήση µε ηµερήσια χρέωση, είτε ιδιωτικοί, είτε άτυπα. Τα κτίσµατα της περιοχής δεν 
διαθέτουν χώρο στάθµευσης, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Αρκετές αφετηρίες αστικών λεωφορείων είναι διάσπαρτες στο 
βορειοανατολικό τµήµα του Μεταξουργείου, µερικές από τις οποίες βρίσκονται στην 
Κεραµεικού. Πρόκειται για γραµµές λεωφορείων που συνδέουν το κέντρο της 
Αθήνας µε τις δυτικές συνοικίες της πόλης. Η βασική κίνηση για τις περισσότερες 
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από τις γραµµές αυτές γίνεται µέσω των αξόνων που οριοθετούν το Μεταξουργείο, 
δηλαδή µέσω της Πειραιώς, της Ιεράς Οδού και της Αχιλλέως, ενώ λίγες µόνο 
γραµµές διασχίζουν εσωτερικά το Μεταξουργείο.  

Οι αφετηρίες των λεωφορείων της οδού Κεραµεικού προσελκύουν στην 
περιοχή καθηµερινά µεγάλο αριθµό επιβατών, που κινείται από και προς το κέντρο. 
Καµία από τις γραµµές αυτές δεν αναπτύσσεται κατά µήκος της Κεραµεικού. Λίγο 
µετά τα πρώτα µέτρα κίνησής τους επί της Κεραµεικού, τα λεωφορεία εκτρέπονται 
προς τους µεγάλους άξονες που περιβάλλουν το Μεταξουργείο, ενώ αρκετές 
λεωφορειακές γραµµές τέµνουν κάθετα την Κεραµεικού.   

Συνολικά, η Κεραµεικού βρίσκεται µέσα σε ένα πυκνό πλέγµα 
συγκοινωνιακών διαδροµών που ουσιαστικά συνδέουν κεντρικές περιοχές της 
Αθήνας µεταξύ τους αλλά και µε δυτικές συνοικίες.  

 
 
1.4. ∆οµηµένο περιβάλλον 

 
1.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά δόµησης 
 
Στη ζώνη της Κεραµεικού κυριαρχούν τα µικρά ύψη, δηλαδή η πλειοψηφία 

των κτιρίων έχει ένα ή δύο ορόφους. Ωστόσο δεν είναι αµελητέος ο αριθµός των 
ψηλών κτιρίων µε έξι, επτά ακόµα και οκτώ ορόφους. Μεγαλύτερη συγκέντρωση 
ψηλών κτιρίων παρατηρείται στα οικοδοµικά τετράγωνα κοντά στην Οµόνοια, ενώ τα 
µονώροφα και διώροφα κτίσµατα επικρατούν στο υπόλοιπο της περιοχής. Σε 
ορισµένα τµήµατα της Κεραµεικού οι εναλλαγές των υψών είναι ιδιαίτερα έντονες. 
Άλλοτε πάλι, σε µεγάλα µήκη στο µέτωπο των οικοδοµικών τετραγώνων 
παρουσιάζεται διαδοχή χαµηλών κτισµάτων, διαµορφώνοντας ένα αστικό τοπίο που 
σπάνια συναντά κανείς στην Αθήνα. Τα µικρά ύψη διαµορφώνουν ένα οικείο 
περιβάλλον, τόσο λόγω κλίµακας, όσο και λόγω του επαρκούς φυσικού φωτισµού 
στις όψεις των κτιρίων και στο επίπεδο του δρόµου. 

Το σύστηµα δόµησης είναι συνεχές. Μόνο σε ορισµένες νεοκλασικές 
κατοικίες δεν ισχύει αυτό, καθώς τα κτίσµατα απέχουν µεταξύ τους τόσο, ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα πέρασµα προς την αυλή της κατοικίας. 

Ο ακάλυπτος χώρος των πολυκατοικιών, στο εσωτερικό των οικοδοµικών 
τετραγώνων, συχνά χρησιµοποιείται ως βοηθητικός-αποθηκευτικός χώρος για τις 
ισόγειες χρήσεις και διαχωρίζεται µε ψηλό τοίχο από τους γειτονικούς ακάλυπτους 
χώρους, χωρίς επαφή µε το δηµόσιο χώρο του δρόµου. Σε αντίθεση µε τις αυλές των 
νεοκλασικών κτιρίων, οι ακάλυπτοι των πολυκατοικιών είναι απλά αδόµητοι χώροι 
και όχι χώροι ζωής. 

«Παραφωνία» στη δοµή του αστικού χώρου αποτελεί το οικοδοµικό 
τετράγωνο του παλιού µεταξουργείου, που µαζί µε το οικοδοµικό τετράγωνο όπου 
βρίσκεται η οικία Προβελέγγιου, αποτελούν µία αχανή και αδιαµόρφωτη πλατεία, 
που τέµνει τον αστικό ιστό. Ανάλογη είναι η επίδραση του κτιρίου της ∆ΕΗ, µεταξύ 
των οδών Μυλλέρου και Μαραθώνος, που καταλαµβάνοντας ολόκληρο το 
οικοδοµικό τετράγωνο. 

 
 
1.4.2. Τυπολογίες κτιρίων 
 
Ο κτιριακός πλούτος της περιοχής αποτελεί ιδιαίτερη συνιστώσα για τη 

φυσιογνωµία της. Κτίρια όλων των εποχών σχηµατίζουν ένα µωσαϊκό στο οποίο 
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αποτυπώνεται όλη η ιστορία της περιοχής. Οµαδοποιώντας τα κτίρια σε 
αρχιτεκτονικούς τύπους, διακρίνουµε κατά µήκος της Κεραµεικού και των παρόδων 
της: 

• κτίρια νεοκλασικά, λαϊκά ή αστικά, από τα πρώτα χρόνια της πρωτεύουσας 
του ελληνικού κράτους,  

• περιορισµένα δείγµατα εκλεκτικιστικής και µοντέρνας αρχιτεκτονικής,  
• πολυκατοικίες, αλλά και µονώροφα ή διώροφα κτίσµατα των µεταπολεµικών 

χρόνων, που στεγάζουν είτε κατοικίες είτε επαγγελµατικούς χώρους, 
• πρόχειρες κατασκευές µε φτηνά υλικά που λειτουργούν ως αποθήκες, 

συνεργεία ή εργαστήρια, 
• βιοµηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια που µετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις, 

στεγάζουν σήµερα κέντρα διασκέδασης. 
Σε γενικές γραµµές παρουσιάζεται οµοιογενής κατανοµή των διαφόρων 

αρχιτεκτονικών τύπων στο χώρο. Με µία πιο προσεκτική µατιά, παρατηρεί κανείς ότι 
υπάρχουν χωρικές νησίδες µε µεγαλύτερη συγκέντρωση κάποιου τύπου κτιρίων. 

Μεγάλη πυκνότητα µεταπολεµικών πολυκατοικιών παρατηρείται στα 
βορειοανατολικά οικοδοµικά τετράγωνα της Κεραµεικού, κοντά στην Οµόνοια. 
Επίσης, πολλές πολυκατοικίες υπάρχουν στο νότιο παρά στο βόρειο µέτωπο του 
άξονα, δηλαδή το µέτωπο προς την Πειραιώς, και µεταξύ των οδών Ζήνωνος και 
Θερµοπυλών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα οικόπεδα που βρίσκονται κοντά στο 
κέντρο ή σε µεγάλους οδικούς άξονες της πόλης παρουσίαζαν (αλλά και 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν) µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εντατική 
ανοικοδόµηση. 

Επίσης, µεγάλη πυκνότητα κτιρίων νεοκλασικής αρχιτεκτονικής ή µε 
νεοκλασικές επιδράσεις σηµειώνεται στο νοτιοδυτικό µέρος της Κεραµεικού. 
Μάλιστα, µπορούµε να διακρίνουµε ενδιαφέροντα νεοκλασικά σύνολα στις οδούς 
Σαλαµίνος, Ιάσονος, Θερµοπυλών, Μυκάλης και στο τµήµα της Κεραµεικού µεταξύ 
Κολοκυνθούς και Κολωνού. Αρκετά από τα κτίρια αυτά έχουν χαρακτηριστεί 
διατηρητέα από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Μάλιστα, η πεζοδρόµηση 
τµηµάτων του οδικού δικτύου στην περιοχή πραγµατοποιήθηκε µε το σκεπτικό της 
ανάδειξης των συνόλων αυτών και της ιστορικότητας της περιοχής. Με το ίδιο 
σκεπτικό, πραγµατοποιήθηκε από το ∆ήµο Αθηναίων βίαιη εκκαθάριση των 
κτισµάτων που βρίσκονταν στο άµεσο περιβάλλον του ιστορικού µεταξουργείου και 
της οικίας Προβελέγγιου στη γωνία Κεραµεικού και Μυλλέρου. Παρόµοια πρακτική 
εκκαθάρισης εφαρµόστηκε και σε άλλα οικοδοµικά τετράγωνα, πχ. στο οικοδοµικό 
τετράγωνο µεταξύ των οδών Κεραµεικού, Μαραθώνος, Αγησιλάου και Θερµοπυλών. 

Ως προς τα βιοµηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια που έχουν υποστεί επανάχρηση, 
λειτουργώντας σήµερα ως κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, µουσικές σκηνές ή 
θέατρα, αυτά εντοπίζονται κυρίως επί της Ιεράς Οδού. Ενώ µία εστία τέτοιων κτιρίων 
υπάρχει γύρω από την πλατεία Αυδή. 

Συνολικά θα λέγαµε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κτιριακού 
αποθέµατος στη ζώνη της Κεραµεικού είναι η µεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών 
τύπων. Μάλιστα µε παραπλήσια αναλογία και µε σχετική οµοιογενή κατανοµή στο 
χώρο εµφανίζονται τα προπολεµικά και τα µεταπολεµικά κτίρια (βλ. χάρτης 2). 
 
 

1.4.3. Η κατάσταση των κτιρίων 
 
Η κατάσταση των κτιρίων διαφοροποιείται σηµαντικά από κτίριο σε κτίριο. Η 

εικόνα της εγκατάλειψης και της απαξίωσης των κελυφών είναι ιδιαίτερα έντονη για 
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τα παλιά κτίσµατα (βλ. χάρτη 2). Ενδεικτικό της κατάστασης των προπολεµικών και 
ιδιαίτερα των νεοκλασικών κτιρίων της περιοχής είναι το γεγονός ότι πολλά από αυτά 
έχουν χαρακτηριστεί µε κόκκινο ή κίτρινο σταυρό µετά το σεισµό του 1999, κάτι που 
µεταφράζεται σε κτίρια ακατάλληλα να κατοικηθούν ή ακατάλληλα να κατοικηθούν 
εάν δεν πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές. Μέχρι και σήµερα, πέντε 
χρόνια µετά το σεισµό του 1999, τα κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζηµιές, 
παραµένουν ανεπισκεύαστα. 

∆εν είναι όµως και λίγες οι περιπτώσεις των κτιρίων, συνήθως νεοκλασικών 
κατοικιών ή παλιών εγκαταστάσεων µεταποίησης που έχουν αποκατασταθεί και 
επαναχρησιµοποιούνται µε χρήση συχνά διαφορετική απ’ ότι η αρχική τους. Βέβαια, 
δεν είναι και λίγες οι παλιές κατοικίες που αποκαταστάθηκαν διατηρώντας τη χρήση 
τους ως κατοικία, µε χαρακτηριστική περίπτωση κατοικίες στη Σαλαµίνος και τη 
Γρανικού. Η τάση για αποκατάσταση των παλιών κελυφών ξεκινά στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 και κλιµακώνεται ως τις µέρες µας. 

Σχετικά µε τα µεταπολεµικά κτίρια της περιοχής, δεν σηµειώνεται κανένα 
ίχνος ανανέωσης των κελυφών, αφήνοντας τη φυσική φθορά να τα υποβαθµίζει.  
Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις που παρατηρείται εγκατάλειψη ολόκληρων 
πολυκατοικιών. Μόνο σε ελάχιστες πολυκατοικίες, κυρίως προς την Οµόνοια, έχουν 
γίνει έργα ανανέωσης του κτίσµατος, µε αντικατάσταση των κουφωµάτων ή βάψιµο 
των όψεων. 

Όσον αφορά σε νέες κατασκευές, στη ζώνη της Κεραµεικού επισηµάνθηκε 
πολύ περιορισµένος αριθµός  πρόσφατα αναγερµένων ή υπό κατασκευή κτιρίων. 
 
 

1.4.4. Λειτουργίες 
 

Στη ζώνη της Κεραµεικού συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις 
επιτρέποντάς µας να τη χαρακτηρίσουµε πολυλειτουργική. Η χρήση της κατοικίας 
συνδυάζεται µε το εµπόριο, τη µεταποίηση και την αναψυχή. Βέβαια, οι διαβαθµίσεις 
κάθε µίας από αυτές τις χρήσεις είναι πολλές και ποικίλες.  

Στην ανάλυση µας δεν µπορούµε µε το χαρακτηρισµό «εµπόριο» να 
εξισώνουµε τα κινέζικα καταστήµατα ρούχων µε τα «παραδοσιακά» ψιλικατζίδικα 
και τις µεγάλες φαρµακαποθήκες. Ανάλογα, δεν µπορούµε κάτω από το 
χαρακτηρισµό «αναψυχή» να εξισώνουµε τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, µε τα 
αιγυπτιακά καφενεία και τα θέατρα.  

Στο τµήµα της Κεραµεικού κοντά στην Οµόνοια οι χρήσεις σχετίζονται µε τις 
λειτουργίες του κέντρου, ενώ εγκαταστάσεις δηµόσιων υπηρεσιών υπάρχουν σε 
ολόκληρη την υπό µελέτη ζώνη. Ως προς τη «µεταποίηση» και το «εµπόριο», αυτά 
είναι διάσπαρτα µέσα στον αστικό ιστό. 

Η κατοικία αποτελεί αναµφισβήτητα µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες 
στη ζώνη της Κεραµεικού. Κατοικία άλλοτε ιδιόκτητη, αλλά τις περισσότερες µε 
ενοίκιο. 

Οι µεταποιητικές δραστηριότητες αποτελούσαν πάντα σηµαντικό τµήµα των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων του Μεταξουργείου. Σήµερα η παρουσία 
µεταποιητικών µονάδων στην Κεραµεικού είναι έντονη, αν και φθίνουσα. 
Τυπογραφεία, εργαστήρια παραγωγής άρτου, πλεκτήρια και µεταλλουργεία είναι ένα 
δείγµα των διαφορετικών δραστηριοτήτων που συγκεντρώνονται στο δρόµο.    

Εστίες αναψυχής διαµορφώνονται γύρω από την πλατεία Αυδή και επί της 
Ιεράς Οδού, ενώ διάσπαρτα µέσα στην υπό µελέτη ζώνη υπάρχουν εστιατόρια, bars, 
θέατρα και νυχτερινά κέντρα (βλ. χάρτη 2). Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν 
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λίγα µόνο χρόνια, προσελκύουν κοινό από ολόκληρη την Αθήνα και είναι έκφραση 
της διαδικασίας «εξευγενισµού» (gentrification) που λαµβάνει χώρα στην περιοχή. 

Έντονη είναι η παρουσία οίκων ανοχής στο βορειοανατολικό τµήµα της 
ζώνης της Κεραµεικού (βλ. χάρτη 2). Στην πλειοψηφία τους οι οίκοι ανοχής 
στεγάζονται σε νεοκλασικά σπίτια, καθώς η στέγαση σε διαµερίσµατα πολυκατοικιών 
προϋποθέτει τη συγκατάθεση όλων των ενοίκων. Μεγαλύτερη συγκέντρωση σπιτιών 
παρατηρείται γύρω από την οδό Ιάσονος, η οποία ως πεζόδροµος και µε σειρά 
νεοκλασικών κτιρίων, ευνοεί τη συγκέντρωση οίκων ανοχής επ’αυτής. Η πορνεία στο 
Μεταξουργείο είναι µία υπερτοπική χρήση. Τα συνθήµατα και οι αφίσες στους 
τοίχους, καθώς και τα σχετικά σχόλια των περιοίκων, αποκαλύπτουν τις συγκρούσεις 
που υφίστανται γύρω από τη λειτουργία των οίκων ανοχής. Μία πολεοδοµική 
παρέµβαση στην περιοχή πρέπει να λάβει υπόψη τη χρήση αυτή, τις εργαζόµενες, 
τους πελάτες και όλο το πλέγµα των σχέσεων που αναπτύσσεται γύρω από το χώρο 
αυτό, αλλά και τις υφιστάµενες συγκρούσεις. 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της ζώνης της Κεραµεικού υπάρχουν πολλά 
καταστήµατα µεταναστών κυρίως Αράβων, Ινδών, Κινέζων, Πακιστανών, 
Γεωργιανών, Μπαγκλαντεσιανών (βλ. χάρτη 2). Τα καταστήµατα αυτά απευθύνονται 
κυρίως σε µετανάστες, πολλές φορές µάλιστα σε οµοεθνείς. Πρόκειται για 
καταστήµατα τροφίµων, δίσκων µουσικής, υπηρεσιών κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας, αλλά και για ταξιδιωτικά πρακτορεία, κουρεία, καφενεία. Ιδιαίτερα 
αισθητή είναι η παρουσία κινέζικων καταστηµάτων, µε τα χαρακτηριστικά κόκκινα 
φαναράκια, τα οποία, όπως επισηµαίνεται από πολλούς Αθηναίους, τείνουν να 
µετατρέψουν το Μεταξουργείο σε Chinatown.  
 

 
 

 
 

ΚΕΦ.2 Ο ΤΟΠΟΣ 
 
Η επεξεργασία από τους γεωγράφους και τους ανθρωπολόγους της έννοιας 

του «τόπου» οδήγησαν στη δεκαετία του ‘70 στην ανάδυση µίας θεώρησης που 
συνδέει το χώρο µε τη δράση των ανθρώπων (Καυτατζόγλου 1999). Ο «τόπος» 
εµπεριέχει την ιδιαίτερη σύνθεση ενός πλέγµατος κοινωνικών σχέσεων, πολλές από 
τις οποίες έχουν τις αναφορές τους και εκτείνονται πολύ πέρα από το συγκεκριµένο 
τόπο. Τα γεωγραφικά δεδοµένα προσλαµβάνουν δευτερεύουσα σηµασία, καθώς το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη µελέτη των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες 
καθορίζουν τελικά την ταυτότητα του τόπου.  

Ως κοινωνικά παραγόµενο θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε το χώρο και 
στην περίπτωση της οδού Κεραµεικού. Η ταυτότητα του δρόµου, όπως και κάθε 
άλλης χωρικής ενότητας, βασίζεται σε µία σειρά αλληλεπιδρόντων παραγόντων που 
σχετίζονται µε την παρουσία διαφορετικών κοινωνικών οµάδων, µε την ανάπτυξη 
πλέγµατος οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε πολιτικές επιλογές καθώς και µε 
ιστορικές συγκυρίες. Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται µε δοµές διαφόρων ειδών και 
ιεραρχήσεων που εξελίσσονται και µεταλλάσσονται µέσα στο χρόνο, επηρεάζοντας 
ανάλογα και τη δοµή του αστικού χώρου. Μέσα από τη ζύµωση των επιµέρους 
σχέσεων της κοινωνίας πλάθεται αντίστοιχα και η ταυτότητα του τόπου. 

Προκειµένου να σκιαγραφήσουµε την ταυτότητα της οδού Κεραµεικού 
επιλέξαµε να επικεντρωθούµε στην ανάπτυξη συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων 
που θεωρούµε ότι καλύπτουν επαρκώς τη σχέση των ανθρώπων µε τον αστικό χώρο. 
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Προσπαθούµε να διερευνήσουµε αόρατες πτυχές από τη ζωή της πόλης, πτυχές που 
δεν εντοπίζονται µε απλή παρατήρηση, αλλά απαιτούν µία πιο διεισδυτική µατιά στο 
«εσωτερικό» του δρόµου. 

Μέσα λοιπόν από τη σκοπιά των ανθρώπων και των µεταξύ τους σχέσεων, 
δίνεται έµφαση στην ιστορία του δρόµου και της γύρω περιοχής, στην ανάµιξη 
διαφορετικών οµάδων στο χώρο κάτι που δηµιουργεί ένα πολυσύνθετο µωσαϊκό, στις 
άτυπες δραστηριότητες και τέλος στη δοµή και λειτουργία του δηµόσιου χώρου. 

 
 
2.1. Η ιστορία 

 
Η ιστορία της οδού Κεραµεικού συνδέεται άµεσα µε την ιστορία ολόκληρης 

της συνοικίας του Μεταξουργείου.  
Η επιλογή για τη χάραξη της οδού τοποθετείται χρονικά στις πρώτες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η ιστορία των δύο αιώνων που µεσολάβησαν µέχρι σήµερα 
αποτυπώνεται εύγλωττα στον αστικό χώρο. Οι κάτοικοι, οι χρήσεις, τα κτίρια και οι 
δοµές, όπως αυτά υφίστανται σήµερα, δίνουν πληροφορίες για τις αστικές διεργασίες 
και µεταλλαγές που έχουν προηγηθεί. Η σηµερινή οδός Κεραµεικού συµπυκνώνει 
όλο το φάσµα των στοιχείων εκείνων που σηµάδεψαν, άλλα περισσότερο και άλλα 
λιγότερο, την ιστορία του τόπου. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουµπερτ και το σχέδιο του 
Κλέντσε, τα ανάκτορα χωροθετούνται στην Οµόνοια και στον αρχαιολογικό χώρο 
Θησείου - Κεραµεικού αντίστοιχα. Η προδιαγραφόµενη εξέλιξη του Μεταξουργείου 
σε ζώνη κεντρικών αστικών λειτουργιών κινητοποιεί τις αγορές γης. Η τελική όµως 
απόφαση για την ανέγερση των ανακτόρων στο αντιδιαµετρικά αντίθετο άκρο της 
πόλης «πάγωσε» τις εξελίξεις στην περιοχή (Αγριαντώνη, Χατζηϊωάννου 1995). Οι 
κατοικίες που κατασκευάζονται, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις 
εγκαταλείφθηκαν από τους αρχικούς εύπορους ιδιοκτήτες, κρατάνε ζωντανό για ένα 
διάστηµα το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της κατοικίας στην περιοχή. Η 
εγκατελειµµένη οικία Προβελέγγιου (αρχικά Μπότσαρη), στη γωνία Κεραµεικού και 
Μυλλέρου, αποτελεί µάρτυρα αυτής της φάσης που ουσιαστικά διήρκεσε περίπου 
είκοσι χρόνια (Αγριαντώνη, Χατζηϊωάννου 1995).  

Καθοριστικής σηµασίας για τη µετέπειτα εξέλιξη του Μεταξουργείου 
αποδεικνύεται η έλλειψη πρόβλεψης στα πρώτα σχέδια για την Αθήνα χώρων για 
παραγωγικές δραστηριότητες. Η λύση στο θέµα αυτό δίνεται µε την εγκατάσταση 
παραγωγικών µονάδων σε περιοχές της πόλης όπου κάτι τέτοιο δεν έρχεται σε 
σύγκρουση µε τις προβλεπόµενες από τους σχεδιασµούς χρήσεις και όπου οι αξίες 
της γης διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα. Η περιοχή δυτικά του άξονα της οδού 
Αθηνάς προσφέρεται για κάτι τέτοιο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύεται το 1852 από τη γαλλική εταιρεία «Βραµπέ» το 
µεταξουργείο, από το οποίο παίρνει και το όνοµά της η συνοικία. Η λειτουργία του 
µεταξουργείου επρόκειτο να έχει µακροσκοπικές επιπτώσεις στο µέλλον της περιοχής 
και αυτό γιατί ενίσχυε ορισµένες τάσεις µεγάλης διάρκειας που είχαν ήδη εγγραφεί 
στη δοµή της πόλης. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1856 εγκαθίσταται στην Κεραµεικού το 
Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα, που µερικά χρόνια αργότερα θα µεταφερθεί στη γωνία 
Πειραιώς και Μυλλέρου. Το Ορφανοτροφείο ιδρύει επί της Μυλλέρου εργαστήρια 
για την επαγγελµατική εκπαίδευση των τροφίµων του. 

Το µεταξουργείο και τα εργαστήρια του Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, σε 
συνδυασµό µε το εργοστάσιο παραγωγής φωταερίου και τη λαχαναγορά στο Γκάζι, 
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αποτελούν τον πρώτο παραγωγικό πόλο στην πρωτεύουσα. Σταδιακά το 
Μεταξουργείο γίνεται ο τόπος εργασίας πολλών Αθηναίων, ανδρών και γυναικών, 
που κινούνται καθηµερινά προς την περιοχή, περνώντας εκεί ένα µεγάλο µέρος της 
ζωής τους.  

Από τη δεκαετία του 1870, η αυξηµένη ζήτηση στέγης οδηγεί σε δυναµική 
είσοδο της κατοικίας στο Μεταξουργείο. «Η υποβαθµισµένη ήδη ταυτότητα της 
[περιοχής], αλλά και ο χαρακτήρας της νέας ζήτησης (µάζες µεταναστών, για πρώτη 
φορά σε τέτοια έκταση, από την ύπαιθρο και τις επαρχιακές πόλεις) συνέτειναν ώστε 
να διαµορφωθεί µία λαϊκή συνοικία µε µικρά και ταπεινά σπίτια» (Αγριαντώνη, 
Χατζηϊωάννου 1995: 165). Στο εξής οι παραγωγικές δραστηριότητες συνδυάζονται 
στο χώρο µε λαϊκή- µικροαστική κατοικία. Κάποια λιγοστά δείγµατα αστικών 
κατοικιών µαρτυρούν µία ιστορία κάθε άλλο παρά γραµµική. 

Τις δεκαετίες του ’50 και του ‘60 οι αυξηµένες στεγαστικές ανάγκες από την 
αστικοποίηση του πληθυσµού καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από τις πολυκατοικίες 
που ανοικοδοµούνται µε το σύστηµα της αντιπαροχής. Η τάση αυτή επηρεάζει και το 
Μεταξουργείο, σε πιο περιορισµένο βαθµό όµως απ’ ότι άλλες κεντρικές συνοικίες 
της Αθήνας, για λόγους που συνδέονται µε το µέγεθος των οικοπέδων, τη στενότητα 
των δρόµων και το ενδεχόµενο ανεύρεσης αρχαιολογικών λειψάνων που θα 
ανέστειλαν ή θα δυσκόλευαν την οικοδόµηση (Εταιρία Μελετών Περιβάλλοντος 
ΕΠΕ κ.α. 1991). Τις δεκαετίες αυτές γίνεται και η ανέγερση των περισσότερων 
πολυκατοικιών που υπάρχουν σήµερα στην Κεραµεικού. Με την κατασκευή 
πολυκατοικιών ενισχύεται η χρήση της κατοικίας, χωρίς όµως αυτό να δηµιουργεί 
σοβαρές πιέσεις σε βάρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η περιοχή 
εξακολουθεί να είναι µικροαστική, όπου η κατοικία συνυπάρχει µε µικρές βιοτεχνίες, 
συνεργεία αυτοκινήτων, αποθήκες χονδρεµπορίου, κ.α.  

Η σύνθεση του πληθυσµού παρουσιάζει σηµαντική αλλαγή στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, όταν οικογένειες µουσουλµάνων της Θράκης µετεγκαθίστανται 
στην Αθήνα και ειδικότερα στο δυτικό τµήµα του Μεταξουργείου, σε προπολεµικές 
κατοικίες µε αυλή. Συγκεντρώσεις µουσουλµανικών οικογενειών διαµορφώνονται 
στις οδούς Σαλαµίνας, Σφακτηρίας, Μυκάλης, Πλαταιών (Κουτρολύκου 1999). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, το Μεταξουργείο µπαίνει σε µία νέα 
φάση µεταλλαγών. Η ενίσχυση του κέντρου µε µεγάλα έργα συνοδεύεται από τη 
δηµιουργία νέων αγορών γης. Τα αποτελέσµατα της «αναβάθµισης» κεντρικών 
περιοχών, όπως ο Ψυρρής και το Εµπορικό Τρίγωνο, εντείνουν το ενδιαφέρον και για 
το Μεταξουργείο.  

Νέες χρήσεις εισέρχονται στην Κεραµεικού, όπως κέντρα διασκέδασης, 
εστιατόρια, θέατρα. Οι πεζοδροµήσεις τµηµάτων του οδικού δικτύου και οι 
εκκαθαρίσεις ολόκληρων οικοδοµικών τετραγώνων είναι µέρος ενός ευρύτερου 
σχεδίου για την «αναβάθµιση» της περιοχής, που έδωσε ώθηση στη διαδικασία του 
«εξευγενισµού» (gentrification). 

Η µελέτη «Σύστηµα Τραµ για την Ιστορική Αθήνα» που εκπονήθηκε το 1990 
προβλέπει τη δηµιουργία κυκλικών γραµµών γύρω από το κέντρο της Αθήνας. 
Σύµφωνα µε τις προτάσεις της µελέτης το τραµ διέρχεται από την πεζοδροµηµένη 
Κεραµεικού. Η πρόταση αυτή ενσωµατώνεται σε µελέτη του 1993 (Εταιρία Μελετών 
Περιβάλλοντος ΕΠΕ κ.α. 1993), η οποία περιλαµβάνει προτάσεις για τη ζώνη του 
∆ηµόσιου Σήµατος µεταξύ των οδών Πλαταιών και Σαλαµίνας και για τη ζώνη του 
ιστορικού µεταξουργείου. 

Σηµαντική εξέλιξη για την Κεραµεικού είναι η εφαρµογή µέρους των 
προτάσεων για τη ζώνη του ιστορικού µεταξουργείου, οι οποίες προέβλεπαν 
εκκαθάριση των οικοδοµικών τετραγώνων που περιβάλλονται από τις οδούς 
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Κεραµεικού, Μυλλέρου, Μεγ.Αλεξάνδρου και Γιατράκου από όλα τα κτίσµατα, µε 
στόχο την ανάδειξη του µεταξουργείου και της οικίας Προβελέγγιου. Με την 
υλοποίηση της πρότασης αυτής αφ’ενός αποµακρύνεται από την Κεραµεικού ένα 
µεγάλο µέρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούνταν έως πρότινος 
εκεί (συνεργεία, καταστήµατα λιανικού εµπορίου, κ.α.) και αφ’ ετέρου δηµιουργείται 
ένας µεγάλος δηµόσιος υπαίθριος χώρος στην καρδιά της συνοικίας µε άµεση 
επίδραση στις γύρω χρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, το έντονο µεταναστευτικό ρεύµα από την Ανατολική 
Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Ασία και την Αφρική που εκδηλώνεται επίσης από τη 
δεκαετία του ’90, δίνει νέα δυναµική στην Κεραµεικού, τόσο ως περιοχή κατοικίας, 
όσο και ως περιοχή οικονοµικών δραστηριοτήτων, µεταβάλλοντας το χαρακτήρα της. 

 
 
2.2. Το ανθρώπινο µωσαϊκό 
 
Ακόµα και ένα βιαστικό πέρασµα από την οδό Κεραµεικού αρκεί για να 

αντιληφθεί κανείς ότι εκεί συνυπάρχουν όλα και όλοι. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, 
εθνικότητας, οικονοµικής κατάστασης, άνθρωποι µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, µε 
διαφορετικό παρελθόν και διαφορετικό παρόν, ζουν και κινούνται στο ίδιο δρόµο. 
Πρόκειται για έναν τόπο πολυσυλλεκτικό, τόπο συνάντησης διασταυρωνόµενων 
κινήσεων και άτυπων επαφών µεταξύ µεταναστών και µικροαστών, φοιτητών και 
εργαζόµενων, νέων και ηλικιωµένων. Άλλωστε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της η 
περιοχή αποτελούσε σηµείο συνάντησης διαφορετικών οµάδων πληθυσµού που είτε 
κατοικούσαν, είτε εργάζονταν, είτε ψώνιζαν, είτε ψυχαγωγούνταν, είτε απλά 
διέρχονταν από εκεί. Η ανάµιξη των ανθρώπων αυτών δηµιουργεί ένα πολυδιάστατο 
κοινωνικό µωσαϊκό, µε πολλές κοινωνικές και οικονοµικές διαβαθµίσεις. 

Το κοινωνικό αυτό ψηφιδωτό αποτυπώνεται στην πόλη µε µικρά χωρικά 
πυκνώµατα οµάδων και χρήσεων, όπου κανείς συναντά µικροπεριοχές – ψηφίδες µε 
µεγαλύτερη παρουσία ορισµένων οµάδων ή µεγαλύτερη ένταση σε ορισµένες χρήσεις 
και άλλες περιοχές µε διαφορετικές εντάσεις και ιδιαιτερότητες: µικροπεριοχές µε 
κατοικίες χαµηλών οικονοµικών στρωµάτων (δυτικό τµήµα Κεραµεικού), 
µικροπεριοχές µε κατοικίες µεσαίων και ανώτερων οικονοµικών στρωµάτων 
(Σαλαµίνας µεταξύ Κεραµεικού και Γρανικού, Γρανικού), µικροπεριοχές όπου 
κυριαρχεί η εγκατάλειψη (Ιάσονος µεταξύ Κεραµεικού και Αγησιλάου, το 
οικοδοµικό τετράγωνο µεταξύ Κεραµεικού, Σαλαµίνος, Λεωνίδου, Θερµοπυλών), 
µικροπεριοχές µε καταστήµατα Κινέζων (Ακαδήµου), µικροπεριοχές µε 
συγκεκριµένες χρήσεις (οίκοι ανοχής στην Ιάσονος, θέατρα στην Ακαδήµου, 
εστιατόρια και bar στην Κεραµεικού απέναντι από την πλατεία Αυδή, νυχτερινά 
κέντρα στην Ιερά Οδό, τυπογραφεία στην Κεραµεικού από την πλατεία Αυδή έως τη 
∆εληγιώργη). Τα πυκνώµατα αυτά στο χώρο ευνοούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων 
σχέσεων µεταξύ των κατοίκων, τη δηµιουργία πυρήνων εµπορίου µε παραπλήσια 
είδη, αλλά και πόλων διασκέδασης και αναψυχής, διαµορφώνοντας έτσι εντάσεις και 
υφέσεις στον αστικό χώρο. 

Ωστόσο, κύριο χαρακτηριστικό των χωρικών αυτών πυκνωµάτων είναι ότι δεν 
αποκλείουν µειονότητες από το εσωτερικό τους. 

Άλλοτε πάλι επικρατεί µία πιο ασαφής κατάσταση, όπου καµία οµάδα δεν 
«κυριαρχεί» και όπου η συνύπαρξη ολοκληρώνεται χωρίς εντάσεις ή πιέσεις προς τη 
µία ή την άλλη κατεύθυνση.  

Η πλειοψηφία των πολυκατοικιών της Κεραµεικού αποτελούν απτά 
παραδείγµατα της συνύπαρξης διαφορετικών οµάδων στην πόλη. Μία µατιά και µόνο 
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στα ονόµατα των ενοίκων που σηµειώνονται στα κουδούνια της εισόδου αποδεικνύει 
ότι η αθηναϊκή πολυκατοικία είναι ένας πολυσυλλεκτικός οργανισµός, ένα µικρότερο 
ψηφιδωτό µέσα στο µεγάλο ψηφιδωτό της πρωτεύουσας: ονόµατα ελληνικά µαζί µε 
αλβανικά, πολωνέζικα και πακιστανικά.  

Σήµερα, και ενώ η ξενοφοβία και οι εκδηλώσεις ρατσισµού απέναντι στους 
ξένους αποκτούν σηµαντικές διαστάσεις, η συνύπαρξη διαφορετικών οµάδων και η 
κοινή εµπειρία στον αστικό χώρο συµβάλλουν, πιθανά, στη µείωση ακραίων 
φαινοµένων αστικής βίας. Σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζουν τα 
καταστήµατα των Ινδών, των Κινέζων, των Γεωργιανών, των Ρώσων και άλλων 
ξένων που βρίσκονται επί της Κεραµεικού (αλλά και στους γύρω δρόµους) προς το 
κέντρο. Τα καταστήµατα αυτά, εκτός από το γεγονός ότι επιτρέπουν τη διατήρηση 
των πολιτισµικών συνηθειών και την επικοινωνία µεταξύ των µελών µίας εθνικής 
κοινότητας, συµβάλλουν στην αναγνώριση του «άλλου» µέσα στην πόλη 
(Koutrolikou 2004β: 13). Ο Κινέζος που δέχεται τις υπηρεσίες του Πακιστανού 
κοµµωτή σε κουρείο της περιοχής, αλλά και οι Ρουµάνοι που συχνάζουν σε καφενείο 
ντόπιων είναι δύο µικρά παραδείγµατα «γέφυρας» ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες, 
είναι µέρος των σχέσεων που πλέκονται µέσα στο πολυεθνικό ψηφιδωτό της πόλης. 
Οι σχέσεις αυτές, απλές και καθηµερινές, αν και συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα στενές, 
ενισχύουν την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό, ενώ παράλληλα 
εντατικοποιούν τη διαδικασία ενσωµάτωσης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. 

Τους δεσµούς ανάµεσα στις ψηφίδες του µωσαϊκού ενισχύουν οι σχέσεις των 
µικρών παιδιών. Το παιχνίδι στην πλατεία Αυδή, στα πεζοδρόµια κάτω από τις στοές 
των πολυκατοικιών και στις πεζοδροµηµένες παρόδους διαµορφώνει γόνιµο έδαφος 
για την καλλιέργεια επαφών ανάµεσα στους ενήλικες, ενώ παράλληλα –και αυτό 
είναι ίσως το πιο σηµαντικό- διαµορφώνει τις προϋποθέσεις, ώστε οι µελλοντικές 
γενιές να αναγνωρίζουν το διαφορετικό ως κοµµάτι του ίδιου κόσµου. 

Η ανάµιξη των ανθρώπων στο χώρο εκδηλώνεται µε ανάλογο τρόπο τόσο στις 
υφιστάµενες χρήσεις, όσο και στα φυσικά χαρακτηριστικά του δοµηµένου 
περιβάλλοντος. 

Η κατοικία συνυπάρχει µε τη βιοτεχνία, τα γραφεία, το εµπόριο, τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες όλων ειδών, τον αγοραίο έρωτα, τα ναρκωτικά και τις 
υπηρεσίες συγκοινωνιών και µεταφορών. 

Από την άλλη πλευρά, οι µονώροφες µέτριας κατάστασης προπολεµικές 
κατοικίες των µουσουλµάνων της Θράκης διαδέχονται στο χώρο το νυχτερινό κέντρο 
«Κεραµεικός», το πολυώροφο µονολιθικό κτίριο της ∆ΕΗ, τα πολυτελή εστιατόρια 
της πλατείας Αυδή, το µικρό συνοικιακό καφενείο στη γωνία της Ακαδήµου, την 
αντικρινή µεταπολεµική πολυκατοικία, τα νεοκλασικά της «ανοχής» στην Ιάσονος 
και την εκκλησία των Αντβεντιστών της 7ης Ηµέρας (βλ. χάρτη 2). Η κοινωνική 
πολυπλοκότητα διαµορφώνει ένα σύνθετο αστικό τοπίο. 

Αν και η επικρατούσα άποψη µεταξύ των ανθρώπων της περιοχής είναι ότι η 
συµβίωση είναι αρµονική, σε επιτόπιες συζητήσεις ακούγονται απόψεις που 
αποκαλύπτουν το πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες. Εργαζόµενη σε θέατρο 
επιθυµεί τη λειτουργία και άλλων θεατρικών αιθουσών στην περιοχή. Από την άλλη, 
ιδιοκτήτης χαλκουργείου δυσανασχετεί µε τις κοσµικές εκδηλώσεις που 
φιλοξενούνται σε γειτονικό κτίριο, ενώ µουσουλµάνος από τη Θράκη, πρώην 
κάτοικος της περιοχής, σχολιάζει αρνητικά την παρουσία οικογενειών από την 
Αλβανία στην περιοχή. Οποιαδήποτε λοιπόν σκέψη, πρόταση ή παρέµβαση για την 
οδό Κεραµεικού, αλλά και γενικότερα για την περιοχή του Μεταξουργείου, πρέπει να 
γίνεται µε πολύ προσοχή, συνυπολογίζοντας όλες τις δυναµικές και τις υποβόσκουσες 
εντάσεις. 
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2.3. Το άτυπο 
 
Η δυναµική που αναπτύσσεται στον αστικό χώρο στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό 

σε άτυπες σχέσεις και καταστάσεις, τόσο µε τη διάσταση του µη κανονικού, όσο και 
µε τη διάσταση του ανεπίσηµου. Το άτυπο, είτε αφορά στις εργασιακές σχέσεις, είτε 
αφορά στη διαδικασία παραγωγής, είτε στη στέγαση, αποτελεί σηµαντικό µέσο 
κοινωνικής ενσωµάτωσης για µεγάλες οµάδες στις ελληνικές πόλεις. Η βαρύτητα του 
άτυπου είναι συχνά εξίσου σηµαντική µε αυτή του τυπικού, του κανονικού ή του 
επίσηµου και κατ’ επέκταση δεν µπορεί παρά να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στη 
διαδικασία του σχεδιασµού. 

Μεγάλο µέρος των σχέσεων και δραστηριοτήτων που εκτυλίσσονται στην 
Κεραµεικού είναι άτυπες. Η ποσοτική διάσταση του άτυπου δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
µε ακρίβεια, καθώς τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ενδεικτικά και σε καµία περίπτωση 
δεν µπορεί να οδηγήσουν σε γενικεύσιµα συµπεράσµατα. 

Ως προς τις εργασιακές σχέσεις, συµβοηθούντα ή µη αµειβόµενα µέλη 
οικογενειών, µετανάστες, µειονότητες και γυναίκες καταλαµβάνουν ρόλους 
σηµαντικούς, αλλά ανεπίσηµους ή µη κανονικούς. Η ιστορία επαναλαµβάνεται µε 
µικρές παραλλαγές στις περισσότερες από τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν στην 
επιτόπια έρευνα: στο χαλκουργείο του Ηλία τακτικά «βοηθά» ο συνταξιούχος 
πατέρας του, ο Στέφανος «βοηθά» µετά τη δουλειά στο καφενείο του θείου του, ο 
Αλί, από κάποια χώρα της Ασίας, τρυπώνει στο φασονατζίδικο του Χρίστου 
περιστασιακά, ενώ σε περιόδους µε µεγάλο φόρτο εργασίας βοηθάνε στη δουλειά και 
τα δύο παιδιά του Χρίστου, η µεσόκοπη γυναίκα από την Αλβανία φροντίζει 
ηλικιωµένο γέροντα που ζει σε πολυκατοικία της Κεραµεικού, ενώ η γειτόνισσα του 
∆ηµήτρη δέχεται «πελάτες» σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής (Βαταβάλη 2004β). 

Αλλά το άτυπο κατέχει σηµαντική θέση και στη διαδικασία παραγωγής. Οι 
άτυπες διασυνδέσεις που αναπτύσσονται µε το σύστηµα των υπεργολαβιών και του 
φασόν γίνονται οργανικές σχέσεις µεταξύ διαφορετικών σηµείων της πόλης. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση πλεκτηρίου που δέχεται παραγγελίες από µεγάλη 
εταιρεία ενδυµάτων µε έδρα τη Μεταµόρφωση και το οποίο µε τη σειρά του κάνει 
παραγγελίες σε άτοµα που δουλεύουν φασόν στο σπίτι στα Πατήσια, το Περιστέρι 
και τη Χαλκηδόνα. 

Από την άλλη πλευρά οι καταλήψεις στέγης είναι µία ακόµα άτυπη µορφή 
σχέσεων που χαρακτηρίζει την καθηµερινότητα της Κεραµεικού. Όπως αναφέρουν 
κάτοικοι της περιοχής, οι περισσότεροι καταληψίες είναι αλλοδαποί. Πάντως 
φαίνεται ότι η κατάληψη στέγης είναι «µία συνηθισµένη µορφή οικειοποίησης των 
άδειων σπιτιών στην περιοχή, η οποία πολλές φορές είναι εν γνώση των κατοίκων» 
(Κουτρολύκου 1999). Είναι µία πραγµατικότητα που επηρεάζει την κοινωνική 
σύσταση της περιοχής, αλλάζοντας συχνά τη συµπεριφορά των πιο µόνιµων 
κατοίκων. Το πλήθος των εγκατελειµµένων κτισµάτων αποτελεί λύση προσωρινή ή 
κάπως πιο µόνιµη για αστέγους ή οικονοµικά αδύνατους. Ωστόσο η εικόνα αρκετών 
ερµητικά κλειστών κτιρίων µε τούβλα, ξύλα και συρµατοπλέγµατα να φράζουν 
πόρτες και παράθυρα είναι «µέτρα άµυνας» των ιδιοκτητών απέναντι στους εν 
δυνάµει καταληψίες. 

 
2.4. Ο δηµόσιος χώρος 
 
Ο δηµόσιος χώρος της Κεραµεικού έχει πολλές ποιότητες και διαβαθµίσεις 

τόσο ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του, όσο και ως προς τη λειτουργία του. 
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Οι διαβαθµίσεις του δηµόσιου χώρου αποκτούν νόηµα µόνο µέσα από τη 
βίωση του χώρου, την καθηµερινή ή περιστασιακή χρήση του στα πλαίσια της 
κοινωνικής ζωής. ∆ιότι ο δηµόσιος χώρος, ανεξάρτητα από τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του, είναι πραγµατικά δηµόσιος όταν γίνεται φορέας της δηµόσιας 
ζωής, µε όλες τις διαβαθµίσεις που και αυτή παρουσιάζει. 

Ο δηµόσιος χώρος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της δηµόσιας σφαίρας, τόπος 
συνάντησης, ανταλλαγής, διαµόρφωσης της δηµόσιας ζωής. Είναι ο χώρος τον οποίο 
µοιράζονται, αλλά και συνυπάρχουν –συχνά από ανάγκη- οι διαφορετικές κοινωνικές 
οµάδες: οι εργαζόµενοι στο δρόµο για τη δουλειά, ένας Κινέζος που ξεφορτώνει 
εµπορεύµατα από ένα φορτηγάκι, η ηλικιωµένη γυναίκα στο παράθυρό της, µία 
οµάδα ανδρών που κουβεντιάζουν έξω από έναν οίκο ανοχής, τα παιδιά των 
µεταναστών που παίζουν µπάλα στο πεζοδρόµιο, ένας νεαρός που περιµένει το 
λεωφορείο στη στάση, µία παρέα µεταναστών στα παγκάκια της πλατείας, οι θεατές 
του θεάτρου, οι θαµώνες του καφενείου. Όλοι εκτίθενται και όλοι συµµετέχουν στην 
αστική εµπειρία. Μέσα από αυτή την εµπειρία γεννιέται και η ανοχή για το 
διαφορετικό, µε παράλληλη άµβλυνση των κοινωνικών ετεροτήτων. 

Ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του υπαίθριου δηµόσιου χώρου στη ζώνη 
της Κεραµεικού, η νεοκλασική ρυµοτοµία, µε την επανάληψη στοιχείων, καθιστά 
προβλέψιµη τη χωρική εµπειρία. Αν όµως ξεφύγει κανείς από τον ιστό των κάθετων 
και παράλληλων δρόµων που δηµιούργησαν οι σχεδιαστές του 19ου αιώνα, θα 
διακρίνει µία σειρά από στενά ή αδιέξοδα δροµάκια, περάσµατα µέσα από 
οικοδοµικά τετράγωνα και µικρά πλατώµατα. Οι σχηµατισµοί αυτοί του χώρου 
ξεφεύγουν από την κανονικότητα του νεοκλασικού σχεδιασµού, διαµορφώνοντας 
ενδιάµεσους χώρους που «ανταποκρίνονται σε εκείνους τους µεταβατικούς 
κοινωνικούς σχηµατισµούς οι οποίοι, τελικά, επιτρέπουν τη συγκρότηση των ατόµων 
σε σύνολο» (Κοσµάκη, Λουκόπουλος 1982: 112). 

Για ορισµένους –ίσως λίγους- ο υπαίθριος δηµόσιος χώρος της πόλης είναι 
ουσιαστικό κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους. ∆εν  είναι απλά ο χώρος που 
µεσολαβεί ανάµεσα σε αφετηρίες και προορισµούς, δεν είναι µόνο χώρος 
κατανάλωσης και θεάµατος. Για την Αθήνα, όπως και για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, 
αυτοί που βιώνουν τον υπαίθριο δηµόσιο χώρο είναι κυρίως οι µετανάστες. 
Σπρωγµένοι έξω από τα, συχνά, αβίωτα σπίτια τους, αλλά και επειδή είναι συχνά 
φορείς ζωντανών ακόµα παραδόσεων συλλογικής ζωής, παρέχουν δείγµατα 
οικειοποίησης ακόµα και ιδιαίτερα αφιλόξενων υπαίθριων δηµόσιων χώρων 
(Σταυρίδης 2001). 

Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, δραστηριότητες πιο ιδιωτικές επεκτείνονται 
εκτός του οίκου. Ρούχα και κουβέρτες απλωµένες στα συρµατοπλέγµατα του 
απέναντι οικοπέδου, δύο πλαστικές καρέκλες και απογευµατινή συζήτηση ενός 
ζευγαριού στο πεζοδρόµιο, η εξώπορτα είναι ανοιχτή και δύο νήπια παίζουν στα 
σκαλιά. Ο δηµόσιος χώρος είναι πολύτιµος. Καλύπτει ανάγκες απλές και 
καθηµερινές, που για άλλους είτε δεν υφίστανται, είτε καλύπτονται µε άλλους 
τρόπους. 

Μπορεί ο χώρος να µην είναι ευχάριστος, να έχει σωρούς από σκουπίδια, 
σπασµένα πεζοδρόµια, σταθµευµένα αυτοκίνητα, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση. Έτσι λοιπόν ο δηµόσιος χώρος της Κεραµεικού, µε τα σηµερινά 
χαρακτηριστικά του, µε τις δυνατότητες, τις ελαστικότητες και τις ελευθερίες που -
ακόµα- προσφέρει, γίνεται και αυτός µέσο ενσωµάτωσης για τους µετανάστες και 
τους οικονοµικά ασθενείς. 

Αυτός ο δηµόσιος χώρος δεν υπαγορεύει τρόπους συµπεριφορές, ούτε 
επιβάλλει συνήθειες. Η αίσθηση που αποκοµίζει κανείς είναι ότι όλοι µπορούν να 
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συµµετάσχουν µε τη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα στη δηµόσια ζωή. Όλες οι 
κοινωνικές οµάδες έχουν το δικαίωµα να εκφραστούν, δικαίωµα που σε άλλους 
χώρους της πόλης δεν αναγνωρίζεται. 

 
Μέσα στο δηµόσιο χώρο αναπτύσσονται κεντρικότητες, παράγονται εντάσεις. 

Στη διασταύρωση της Κεραµεικού µε την Πλαταιών τα δηµόσια τηλέφωνα στα δύο 
ψιλικατζίδικα συγκεντρώνουν τις απογευµατινές ώρες µετανάστες για να 
επικοινωνήσουν µε τις οικογένειες τους. Το σταυροδρόµι αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 
Γίνεται σηµείο συνάντησης, σηµείο όπου πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα θέλει να 
µοιραστεί τα νέα της οικογένειας ή που θα θέλει να πληροφορηθεί για την κατάσταση 
στην πατρίδα. 

Αντίστοιχες εντάσεις παράγονται από τα τοπόσηµα της οδού ή του άµεσου 
περιβάλλοντός της: το κτίριο του µεταξουργείου, το κτίριο της ∆ΕΗ, η βόρεια όψη 
της Ακρόπολης, οι καµινάδες στο Γκάζι. Η ιστορική φόρτιση, αλλά και η 
µοναδικότητα του ρόλου τους µέσα στην πόλη δηµιουργεί σηµεία αναφοράς µέσα 
στο χρόνο και το χώρο. Σηµεία αναφοράς σταθερά για τους περισσότερους, γύρω από 
τα οποία πλέκεται µέρος της δηµόσιας ζωής. 

 
Άλλοτε πάλι η δηµόσια ζωή εκτυλίσσεται σε κλειστούς χώρους που  συνήθως 

απευθύνονται σε πιο περιορισµένο κοινό, απ’ ότι ο υπαίθριος χώρος. Πρόκειται για 
µέρος του δηµόσιου χώρου µε µικρότερο βαθµό προσπελασιµότητας. Το «Κέντρο 
Κινεζικού Πολιτισµού και Επικοινωνίας», η «Στέγη Πυρσογιαννιτών» και τα γραφεία 
της τοπικής οργάνωσης της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι µερικοί µόνο από τους χώρους 
που έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, αλλά πρακτικά αποκλείουν όλους όσους δεν 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητές που στεγάζονται σε αυτούς. 

Πολλοί τέτοιοι χώροι υπάρχουν στη ζώνη της Κεραµεικού (βλ. χάρτη 2). Η 
πυκνότητά τους αυξάνεται προς το κέντρο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η 
λειτουργία τους είναι υπερτοπικής εµβέλειας. Απευθύνονται σε ανθρώπους µε κοινή 
εθνική ή τοπική καταγωγή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή ενδιαφέροντα και η 
σηµασία τους είναι πολλαπλή. Είναι χώροι επικοινωνίας, έκφρασης και δράσης των 
µελών µίας οµάδας. Στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί απευθύνονται σε οµάδες 
µεταναστών, τότε συχνά η λειτουργία τους στρέφεται  γύρω από την ευκολότερη 
προσαρµογή τους -ιδιαίτερα για τους νεοαφιχθέντες- στη ζωή της Αθήνας. Στις 
υπηρεσίες που προσφέρονται συµπεριλαµβάνεται υλικό για την εκµάθηση της 
ελληνικής γλώσσας, πληροφορίες για νέες θέσεις εργασίας και για κατοικίες προς 
ενοικίαση, υποδοµή τηλεπικοινωνιών. 

Αντίστοιχα, µέρος του δηµόσιου χώρου είναι τα καταστήµατα, τα θέατρα, τα 
εστιατόρια και τα καφενεία. Και σε αυτούς τους χώρους εκτυλίσσεται µέρος της 
δηµόσιας ζωής. ∆ιαφορετικές οµάδες ανθρώπων κινούνται και στους χώρους αυτούς. 
Άλλοτε πρόκειται για περαστικούς ή επισκέπτες της περιοχής, άλλοτε για ανθρώπους 
που συχνάζουν εκεί και άλλοτε για µόνιµους κατοίκους που διατηρούν µία πιο 
σταθερή σχέση µε τους χώρους αυτούς. 

Στο σηµείο αυτό δεν µπορεί κανείς παρά να αναφερθεί στα καφενεία της 
περιοχής. Πρόκειται για συνοικιακά καφενεία, µε αποκλειστικά ανδρικό πληθυσµό, 
ένα από τα οποία είναι αραβικό. Τα περισσότερα από τα καφενεία βρίσκονται στη 
γωνία του οικοδοµικού τετραγώνου –µία καθόλου τυχαία επιλογή. Γίνονται σηµείο 
αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα µάλιστα τις νυχτερινές ώρες, όταν 
αποτελούν τη µοναδική εστία ζωής στο δρόµο. 

Όσον αφορά στα καταστήµατα των µεταναστών, αυτά διαµορφώνουν µαζί µε 
τους υπόλοιπους χώρους συγκέντρωσης των εθνικών κοινοτήτων ένα πλέγµα 
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δηµόσιας ζωής, τµήµατα του οποίου ταυτίζονται µε το πλέγµα δηµόσιας ζωής άλλων 
οµάδων, σχηµατίζοντας ένα ιδιόµορφο αστικό παλίµψηστο. 

 
 
 

ΚΕΦ.3 ΜΕΤΑΞΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» ΚΑΙ «ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ» 
 

Η οδός Κεραµεικού, όπως και το µεγαλύτερο µέρος του Μεταξουργείου 
περιγράφεται σε συζητήσεις για την πόλη ως µία «υποβαθµισµένη περιοχή» (∆ελτίο 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 1993). «Υποβαθµισµένη» χαρακτηρίζουν την περιοχή του 
και πολλοί από τους κατοίκους της. Την ίδια αντίληψη έχουν και οι επίσηµες –
δηµοτικές- αρχές (City of Athens 2004, Εταιρία Μελετών Περιβάλλοντος ΕΠΕ κ.α. 
1991). 

Αναµφισβήτητα η ζώνη γύρω από την οδό Κεραµεικού αντιµετωπίζει πολλά 
και σοβαρά προβλήµατα . Τα προβλήµατα αυτά συνοψίζονται ως εξής: 

• Απαξίωση και εγκατάλειψη του οικιστικού αποθέµατος και ελλείψεις στην 
υποδοµή κυρίως των παλιών κτιρίων (χώροι υγιεινής, θέρµανση, κτλ). 

• Έλλειψη οργανωµένων δηµόσιων χώρων και επαρκούς αστικού εξοπλισµού. 
• Έλλειψη πρασίνου, µε άµεσες επιπτώσεις στο µικροκλίµα της περιοχής. 
• Κατάληψη µεγάλου µέρους του δηµόσιου χώρου από σταθµευµένα αυτοκίνητα. 

Υπάρχουν µάλιστα πολλά εγκατελειµµένα οχήµατα, σε κακή µάλιστα 
κατάσταση. 

• Προβλήµατα στη στάθµευση οχηµάτων για φορτοεκφόρτωση για 
επαγγελµατικούς λόγους. Το πρόβληµα αυτό σχετίζεται µε το είδος των 
χρήσεων, αλλά πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ίδιες οι χρήσεις δεν προκαλούν 
τέτοια όχληση ώστε να επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους από την περιοχή. 

• Ηχορύπανση από τη διερχόµενη κυκλοφορία, ιδιαίτερα στους κάθετους ως προς 
την Κεραµεικού δρόµους. 

• ∆υσχέρειες στην κίνηση των πεζών. Σε αρκετά σηµεία τα πεζοδρόµια είναι 
στενά ή καταλαµβάνονται από σταθµευµένα οχήµατα και από επέκταση των 
παρόδιων χρήσεων σε αυτά. 

• Οι υφιστάµενες χρήσεις είναι τέτοιες, ώστε τις βραδινές και νυχτερινές ώρες 
υπάρχουν τµήµατα της ζώνης της Κεραµεικού που νεκρώνουν, κάτι που 
επηρεάζει το αίσθηµα ασφάλειας. 

 
Τα προβλήµατα αυτά απαντώνται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στις 

περισσότερες περιοχές της Αθήνας. Αρκεί να αναφέρει κανείς το παράδειγµα της 
Κυψέλης και του Παγκρατίου, ή ακόµα και το Εµπορικό Τρίγωνο της Αθήνας. Το 
πρόβληµα εκείνο που παρουσιάζει µεγάλη ένταση στην Κεραµεικού είναι η 
εγκατάλειψη και η φθορά των κτιρίων, αλλά και πάλι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας 
που παρουσιάζουν σηµαντική εγκατάλειψη του κτιριακού αποθέµατος.  

Ωστόσο, για περιοχές της Αθήνας που έχουν παραπλήσια προβλήµατα µε την 
Κεραµεικού δεν χρησιµοποιείται στην ίδια έκταση ο χαρακτηρισµός της 
«υποβάθµισης», ούτε διατυπώνεται τόσο ρητά το αίτηµα για «αναβάθµιση». 

Φαίνεται λοιπόν ότι η κοινωνική σύσταση της περιοχής είναι αυτή που την 
καθιστά «υποβαθµισµένη» στη συνείδηση των Αθηναίων. Αυτό διατυπώνεται ευθέως 
µε σχόλια που καταλογίζουν την «υποβάθµιση» στην ύπαρξη µεταναστών, οίκων 
ανοχής και ναρκοµανών. Με βάση αυτή την προσέγγιση, η αποµάκρυνση αυτών των 
στοιχείων αυτών από την περιοχή και η αντικατάστασή τους από ανώτερα κοινωνικο-
οικονοµικά στρώµατα θα επιφέρει την «αναβάθµιση» της περιοχής. 
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Ωστόσο, πιστεύουµε ότι η «αναβάθµιση» δεν θα προέβαλλε ως άµεση ανάγκη 
εάν η περιοχή δεν παρουσίαζε οικονοµικό ενδιαφέρον για την αγορά των ακινήτων. 
Όπως αναφέρει η Καλλιόπη Πηλίτση «η εγκατάλειψη της [περιοχής] σε υπανάπτυχτη 
κατάσταση, είναι µία πολιτική συνειδητά ηθεληµένη, ώστε βαθµιαία να χάσει την 
αξία της και να φύγουν οι κάτοικοί της, και έτσι να την εξαγοράσουν ξένες ή 
εγχώριες µεγάλες εταιρείες για τη δηµιουργία υπερπολυτελών κτιρίων για γραφεία, 
µαγαζιά και κατοικίες, τα οποία θα πωληθούν µε µεγάλα κέρδη» (∆ελτίο Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων 1993: 49). Χωρίς να είναι σαφές εάν πρόκειται για µία «πολιτική 
συνειδητά ηθεληµένη», όπως σηµειώνει η Πηλίτση, είναι βέβαιο ότι οι επενδύσεις σε 
ακίνητα της περιοχής προβάλλουν ως µεγάλη πρόκληση, κάτι που επισηµαίνεται 
επανειληµµένα στον ηµερήσιο Τύπο (Λάµπρου 2004, Ρουµελιώτης 2004, ανώνυµο 
2004). 

Το ενδιαφέρον για την περιοχή διευρύνεται χάρη στα µεγάλα έργα ανάπλασης 
που έχουν ήδη γίνει (πεζοδρόµηση οδών ∆ιον.Αεροπαγήτη, Αποσ.Παύλου, Ερµού, 
Ανδριανού κ.α, ανάπλαση των πλατειών Οµονοίας, Κουµουνδούρου, Βαρβακείου 
Αγοράς, ανάπλαση των σταθµών του ΗΣΑΠ, λειτουργία του µετρό) ή που πρόκειται 
να γίνουν µελλοντικά (ανάπλαση της ζώνης των σιδηροδροµικών σταθµών του ΟΣΕ, 
δηµιουργία της πολιτιστικής ζώνης Ιεράς Οδού, επέκταση των έργων της ενοποίησης 
αρχαιολογικών χώρων µέσα από το Μεταξουργείο προς την Ακαδηµία Πλάτωνος, 
επανάχρηση του ιστορικού µεταξουργείου ως ψηφιακή βιβλιοθήκη) (βλ. χάρτη 3). 

Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι η εγκατάσταση νέων «ευγενών» 
χρήσεων στην Κεραµεικού και στο Μεταξουργείο γενικότερα. Πολυτελή εστιατόρια, 
αίθουσες τέχνης, θέατρα και χώροι µουσικών εκδηλώσεων καθιστούν όλο και πιο 
έντονη την παρουσία τους, αλλά και την επιρροή τους στον τόπο, προσελκύοντας και 
άλλες συναφείς χρήσεις. Όσοι σχετίζονται µε τις νέες αυτές χρήσεις ζητούν έργα και 
παρεµβάσεις που θα «αναβαθµίσουν» την περιοχή. Τα ενοίκια έχουν ανέβει 
σηµαντικά µέσα στα τελευταία χρόνια, πιέζοντας τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. 
Με παρεµβάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, όπως πεζοδροµήσεις και εκκαθαρίσεις 
µεγάλων οικοπέδων, ακόµα και ολόκληρων οικοδοµικών τετραγώνων, έχει 
αποµακρυνθεί µέρος του παλιού πληθυσµού και των παλιών χρήσεων.  

Είναι σαφές ότι η περιοχή βρίσκεται σε µία µεταβατική φάση. Ο 
µετασχηµατισµός της Κεραµεικού από ζώνη κατοικίας χαµηλών εισοδηµάτων, 
φτηνού εµπορίου και µονάδων µεταποίησης σε ζώνη κατοικίας υψηλών εισοδηµάτων 
και άλλων «ευγενών» χρήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και ενισχύεται τόσο από το 
χαρακτήρα γειτονικών περιοχών, όπως ο Ψυρρής και το Θησείο, όσο και από µεγάλα 
έργα που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. 

Τι σηµαίνει όµως ο µετασχηµατισµός αυτός για τους ανθρώπους; «Για 
κάποιον σηµαίνει καλύτερη στέγη. Για κάποιον άλλο σηµαίνει αδυναµία να καλύψει 
το κόστος της στέγης. Σηµαίνει ασφαλέστερους δρόµους και νέες εµπορικές 
επιχειρήσεις. Για άλλους σηµαίνει οµογενοποίηση µίας µέχρι πρότινος πολυσύνθετης 
γειτονιάς. Εξασφαλίζει στέγη σε µία οικογένεια. Συνεπάγεται υψηλότερο ενοίκιο για 
µία άλλη οικογένεια» (Smith 1996: 31).  

Ωστόσο σήµερα φαίνεται ότι η τάση του «εξευγενισµού», αν και κυριαρχεί, 
δεν παύει να συµβαδίζει µε δευτερεύουσες τάσεις. Η παρουσία µεταναστών χαµηλών 
εισοδηµάτων στην περιοχή, ιδιαίτερα µέσα από τις εµπορικές δραστηριότητες, 
αυξάνεται διαρκώς. Πρόκειται για µία παρουσία έντονη, που αναπτύσσεται πάνω σε 
ένα πυκνό πλέγµα λειτουργιών. Η παρουσία αυτή αναγνωρίζεται από τις επίσηµες 
αρχές της πόλης και µάλιστα προβάλλεται ως ένα από τα πιο σηµαντικά συστατικά 
στοιχεία της ταυτότητας της περιοχής. 
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«Το Μεταξουργείο είναι µία αθηναϊκή περιοχή χαµηλών κοινωνικών τάξεων, 
που αναπτύχθηκε το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα. [...] Σήµερα ο µικροαστικός 
χαρακτήρας της περιοχής διατηρείται και µάλιστα έχει ενισχυθεί µε την 
εγκατάσταση ξένων µεταναστών» (City of Athens 2004). 
 
Η παρουσία ξένων µεταναστών είναι το στοιχείο εκείνο που αποµονώνει ο 

συγγραφέας τουριστικού φυλλαδίου µε τίτλο «Ένας ασυνήθιστος περίπατος» (An 
unusual walk), που κυκλοφόρησε από το ∆ήµο Αθηναίων στη διάρκεια των 
Ολυµπιακών Αγώνων.  

Οι ξένοι στην πόλη αντιµετωπίζονται ως το στοιχείο εκείνο που αναδεικνύει 
µία νέα περιοχή µέσα στην πόλη, χαρίζει µία νέα εµπειρία στους Αθηναίους, 
διαµορφώνει νέες αγορές γης και νέες δυνατότητες επενδύσεων. Η προοπτική αυτή 
φαίνεται να ενθουσιάζει πολλούς: 

«Ο Κεραµεικός, το Μεταξουργείο, του Ψυρρή, τα σκοτεινά στενά πίσω από το 
δηµαρχείο, την Αγορά της Αθήνας, πολύ σύντοµα θα γίνουν το ελληνικό Καρτιέ 
Λατέν, το δικό µας Σόχο. ∆ίπλα στο κυριλέ εστιατόριο το πακιστανικό κουρείο, 
ένα ινδικό µαγαζί µε µπαχαρικά, ένα κινέζικο πολυκατάστηµα ρούχων, ένα 
γιαπωνέζικο µε σούσι κι από πάνω µια αβάν γκαρντ γκαλερί». 
(Ρουµελιώτης 2004) 
 
Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της περιοχής αποτελεί το στοιχείο εκείνο που µε 

κατάλληλη προβολή θα µπορούσε να χαρακτηρίσει την περιοχή, να τη 
διαφοροποιήσει σε σχέση µε άλλες περιοχές του κέντρου.  

 
Κάποιος που σχεδιάζει για την οδό Κεραµεικού δεν είναι δυνατόν να µη λάβει 

υπόψη του µαζί µε τα ιδιαίτερα «φυσικά» χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη 
ταυτότητα του τόπου, τις γενικότερες τάσεις και τους µηχανισµούς ανάπτυξης της 
περιοχής, όπως αυτά αναπτύχθηκαν από την αρχή αυτής της εργασίας. Αυτά είναι τα 
δεδοµένα του σχεδιασµού. 

Όσον αφορά στους στόχους του σχεδιασµού, αυτοί, για να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστικοί, δεν µπορεί παρά να λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα αυτά, 
και παράλληλα να ισορροπούν ανάµεσα στα διαφορετικά συµφέροντα και τις 
διαφορετικές πιέσεις. Μία πρόταση για την πόλη δεν είναι εύκολο –ίσως είναι 
αδύνατο- να τους ικανοποιήσει όλους. Η σχετικότητα εξάλλου των εννοιών της 
«αναβάθµισης» και της «υποβάθµισης» επιβεβαιώνει την επισήµανση αυτή. Γι’αυτό 
είναι σκόπιµο να τίθενται στόχοι µε το µικρότερο κοινωνικό κόστος, και µε ιδιαίτερη 
προσοχή για προτάσεις που θίγουν τα χαµηλά στρώµατα, ακριβώς επειδή είναι 
αδύναµα και ευάλωτα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακύπτει ένα σοβαρό ζήτηµα για τη ζώνη της 
Κερµεικού και γενικότερα για το Μεταξουργείο: η διαχείριση του µετασχηµατισµού 
της περιοχής. Η εµπειρία από τη σχετικά πρόσφατη ανάπλαση στον Ψυρρή 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα βίαιη για τους παλιούς χρήστες της περιοχής. Για να 
αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόµενα, κρίνεται ότι πρέπει να διαµορφωθεί µία 
στρατηγική παρέµβασης που να θεµελιώνεται στη σηµερινή ταυτότητα της περιοχής. 

Μία τέτοια στρατηγική µπορεί να θεµελιώνεται στον πολυεθνικό χαρακτήρα 
της περιοχής. Αυτή η επιλογή, αφ’ενός επιτρέπει τη διατήρηση µέρους του 
πληθυσµού των ξένων και κατ’ επέκταση των υφιστάµενων σχέσεων και δοµών, και 
αφ’ ετέρου µπορεί να συνδυαστεί µε τις νέες «ευγενείς» χρήσεις που εισέρχονται στη 
ζώνη της Κεραµεικού και στο Μεταξουργείο γενικότερα. 
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Τα µέτρα που θα µπορούσαν να στηρίξουν µία τέτοια στρατηγική θα έπρεπε 
να συµπεριλαµβάνουν τη σχεδιασµένη εισαγωγή χρήσεων πολιτισµού, εκπαίδευσης 
και αναψυχής, που να στρέφονται γύρω από την ιδιαίτερη ταυτότητα των 
διαφορετικών εθνικών οµάδων της περιοχής. 

Η ουσιαστική συµµετοχή των ξένων στο γενικό σχεδιασµό των παρεµβάσεων 
κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να δοθούν λύσεις που απαντούν σε πραγµατικές 
ανάγκες του πληθυσµού αυτού. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζεται ότι το σχέδιο δράσης 
και το πρόγραµµα διαχείρισης της παρέµβασης θα πρέπει να συνταχθεί µε 
συνεργασία των δηµοτικών αρχών και επιτροπών των διαφορετικών εθνικών 
κοινοτήτων. 

Ως αφετηρία για ένα τέτοιο σχέδιο δράσης θα µπορούσε να είναι η ένταξη 
µίας δυναµικής χρήσης στο κτίριο του µεταξουργείου ή ακόµα και στην οικία 
Προβελέγγιου, µε έµφαση στον πολιτισµό των ξένων µεταναστών. Μία τέτοια 
επιλογή, µε κατάλληλη προβολή, θα µπορούσε να επηρεάσει το χαρακτήρα της 
περιοχής συνολικά, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση µίας πολυεθνικής εικόνας. 

 
Αν και µπορούµε να προβλέψουµε ότι µε την αυξανόµενη είσοδο «ευγενών» 

χρήσεων στην Κεραµεικού θα αποµακρυνθεί µέρος του σηµερινού πληθυσµού της, 
πιστεύουµε ότι µε κατάλληλη διαχείριση της σηµερινής κατάστασης µπορεί να 
οδηγηθούµε σε ένα αποτέλεσµα που θα βασίζεται στην ταυτότητα του τόπου και δεν 
θα θίγει το σύνολο των ξένων που σήµερα ζουν ή εργάζονται εκεί. 
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