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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η βιοκλιματικΗ παρεμβασΗ θα επιφερει μειωσΗ 

2-3 βαθμουσ κελσιου τουσ θερινουσ μΗνεσ

συνεντευξΗ

μαρτιν κναϊτ
EΘΝΟΣ THΣ KYPIAKHΣ

ο ολλανδοσ που δινει νεα     πνοη στο κεντρο τησ αθηνασ

1. Ο αρχιτέκτονας 
Μάρτιν Κνάιτ, επι-
κεφαλής του γρα-
φείου Okra (φω-
τογραφία: Γιάννης 
Σούλης). Τον 
Απρίλιο του 2011 η 
πολιτεία απηύθυ-
νε αίτημα στον 
πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος Ωνάση 
Αντώνη Παπαδη-
μητρίου να αναλά-
βει τις δαπάνες 
του διαγωνισμού 
Rethink Athens, 
καθώς και των 
απαιτούμενων με-
λετών για την 
ανάπλαση του κέ-
ντρου. Το Ιδρυμα 
υιοθέτησε την 
προσπάθεια και 
συνέβαλε τα μέγι-
στα στη διεκπε-
ραίωση σε χρόνο-
ρεκόρ όλων  
των διαδικασιών.

2. Η οδός Πανεπι-
στημίου μετατρέ-
πεται σε κεντρική 
αρτηρία ενός πρά-
σινου δικτύου. Συ-
νολικά θα φυτευ-
τούν 800 δέντρα. 

3. Η πλατεία Ομο-
νοίας ανασχεδιά-
ζεται (όπως και  
η πλατεία Δικαιο-
σύνης) και ξανα-
παίρνει το παλιό 
τετράγωνο σχήμα 
της.

4. Το Τραμ θα 
φτάσει στην πλα-
τεία Αιγύπτου, 
ενώ θα δημιουρ-
γηθεί ποδηλατό-
δρομος έκτασης 
2,1 χλμ. από  
τη Διονυσίου  
Αρεοπαγίτου μέ-
χρι την Ομόνοια. 

5. Πέργκολες 
στην Ομόνοια. 

Της Μάγδάς Λιβέρη
magdaliveri@yahoo.gr

ΙδΙαΙτερα φιλικός και καταδεκτικός, 
μία μόλις ημέρα πριν αναχωρήσει 

για τις καλοκαιρινές διακοπές του, ο 
Μάρτιν Κνάιτ μιλά με ενθουσιασμό για 
το έργο της πολεοδομικής ανασυγκρό-
τησης της αθήνας, το οποίο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στο τέλος του  2016. 
Ο 48χρονος Ολλανδός αρχιτέκτονας 
είναι ο επικεφαλής του γραφείου Okra 
που επικράτησε στον ευρωπαϊκό αρχι-
τεκτονικό διαγωνισμό Rethink Athens, 
τον οποίο διοργάνωσε το Ιδρυμα Ωνά-
ση, αναλαμβάνοντας το έργο της ανά-
πλασης του κέντρου της αθήνας με 
άξονα την Πανεπιστημίου.

«Η ελλάδα είναι πανέμορφη. το 
αγαπημένο μου μέρος για διακοπές 
είναι η Νίσυρος, ένα ξεχωριστό νησί με 
πολύ θετική αύρα. Βέβαια το έργο μού 
έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω καλά 
και την πρωτεύουσα, την αθήνα».

Πόσες φορές χρειάστηκε να επισκε-
φτείτε την Αθήνα και ποια ήταν η 
πρώτη σας εντύπωση για την πόλη;

είχαμε ήδη κάνει ενδελεχή ανάλυση 
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, προ-
κειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργεί η πόλη. Μετά 
τη νίκη μας στον διαγωνισμό, την επι-
σκεφθήκαμε πολλές φορές για άλλους 
όμως λόγους, όπως για να συνομιλή-
σουμε με τους αξιωματούχους, τους βα-
σικούς συντελεστές του έργου, αλλά και 
για να δουλέψουμε μαζί με τους ελληνες 
συνεργάτες μας για την υλοποίησή του. 
το πρότζεκτ είναι ιδιαίτερο και το να 
αλλάξεις το κέντρο της πόλης είναι πε-
ρίπλοκο. Σε συνδυασμό με την ανάγκη 
να ετοιμάσουμε τα σχέδια σε πολύ σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, κάναμε μια 
ιδιαίτερη επιλογή: δημιουργήσαμε εντός 
του γραφείου μας έναν χώρο εργασίας 
ειδικά για την αθήνα, τοποθετήσαμε την 
ελληνική σημαία στον τοίχο και εργα-
ζόμασταν εκεί με μια ομάδα αποκλειστι-
κά για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. 

Για πολύ καιρό επισκεπτόμουν την 
αθήνα κάθε δύο εβδομάδες μαζί με τον 
διευθυντή του έργου, Μπαρτ Ντικ. δου-
λεύαμε μαζί και είχαμε συναντήσεις με 
το Ιδρυμα Ωνάση που εκπροσωπείτο 
από τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Συνερ-
γαστήκαμε με τα ελληνικά γραφεία που 
συμμετείχαν στο έργο, το Studio 75, το 
LDK και το Nama. επρεπε να διασφαλί-
σουμε ότι και η δουλειά στην αθήνα 
συνεχιζόταν με τον ίδιο τρόπο όπως και 
το έργο διεθνών εμπειρογνωμόνων, για 
παράδειγμα των βιοκλιματικών μηχα-
νικών και των σχεδιαστών φωτισμού.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση 
κατά τον σχεδιασμό του έργου;

Να δημιουργήσουμε σχέδια τα οποία 
θα είναι λειτουργικά. αρχικά υπάρχουν 
οι ιδέες, αλλά σταδιακά αυτές πρέπει να 
μετατραπούν σε σχέδια που να μπορούν 
να εγκριθούν από τις αρχές και να είναι 
εφαρμόσιμα. Φανταστείτε, ότι για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα στην αθήνα 
τέτοιας κλίμακας σχέδια δεν έχουν πραγ-
ματοποιηθεί όπως σε άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις. Μέσα σε ένα απαιτητικό πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου και δεδομένου 

»
Είναι σημα-
ντικό να 
συνδέσουμε 
τους χώρους 
μεταξύ τους, 
να φτιάξου-
με ένα καλό 
δίκτυο,  
το οποίο θα 
ενθαρρύνει 
τις χρήσεις 
του δημόσιου 
χώρου

»
Η μείωση της 
κυκλοφορίας 
των αυτοκι-
νήτων είναι 
δυνατόν να 
μετατρέψει 
την καρδιά 
της Αθήνας 
σε ένα πρά-
σινο και προ-
σιτό κέντρο

ο αρχιτέκτονας που 
οραματίστηκε μια νέα εποχή 
για την πρωτεύουσα και  
τους κατοίκους της μιλά για  
το έργο που περιλαμβάνει 
περισσότερο πράσινο, 
λιγότερα αυτοκίνητα και 
βελτιωμένη ποιότητα ζωής

του μεγέθους του ήταν πρόκληση το να 
μπορέσεις να συνεργαστείς με όλους 
τους εμπλεκόμενους με τέτοιον τρόπο 
ώστε το πρότζεκτ να πραγματοποιηθεί. 

Να τονίσω ότι η επιμονή του Ιδρύματος 
Ωνάση και η συμμετοχή των ελληνικών 
κυβερνητικών φορέων δημιούργησαν τις 
συνθήκες ώστε αυτό να γίνει εφικτό. εί-
χαμε μικρό περιθώριο να σχεδιάσουμε 
όλα τα στοιχεία και να παραγάγουμε 11 
βιβλία και εκατοντάδες σχέδια. ετσι, εί-
μαστε περήφανοι που η ομάδα μας, η 
οποία υποστηρίζεται από επτά γραφεία, 
κατάφερε να το υλοποιήσει έγκαιρα.

Η Αθήνα διαθέτει σημαντικά μνημεία 
από διαφορετικές περιόδους. Πώς 
καταφέρατε να τα εντάξετε αρμονικά 
μέσα σε ένα μοντέρνο σχέδιο;

Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα 
σχέδιο που θα είναι άνετο και αρμονικό 
στην πόλη, για το οποίο πενήντα χρόνια 

μετά δεν θα σκέφτονται ότι δεσπόζει η 
υπογραφή εκείνου που το σχεδίασε. Θα 
πρέπει να υπάρχει διαχρονικότητα, η 
αίσθηση ότι ήταν πάντα εκεί. Για τον 
δημόσιο χώρο το κλειδί είναι η «πρό-
σβαση για όλους». Θα βελτιωθούν οι 
συνεκτικοί δεσμοί ανάμεσα σε κοινω-
νικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις. Θα πρέπει η πόλη να 
αντιμετωπίζεται ως ένα συνεκτικό δίκτυο 
της δημόσιας σφαίρας σε όλες τις κα-
τευθύνσεις και να συνδέει τις παρακεί-
μενες γειτονιές, με αποκορύφωμα την 
οδό Πανεπιστημίου. Η αποκατάσταση 
της συνέχειας των κάθετων δρόμων 
ευνοεί τον περίπατο, ενώ η δημιουργία 
της νέας γραμμής του τραμ θα συμβάλει 
στη συνοχή την οποία επιδιώκουμε.

είναι σημαντικό να συνδέσουμε τους 
χώρους μεταξύ τους, να φτιάξουμε ένα 
καλό δίκτυο δημόσιας σφαίρας, το οποίο 
θα ενθαρρύνει τις χρήσεις του δημόσι-

ου χώρου και θα δημιουργεί συνδέσεις 
ανάμεσα στις διπλανές γειτονιές, όπως 
το Κολωνάκι και η Πλάκα και ανάμεσα 
στα εξάρχεια και στη βόρεια πλευρά του 
κέντρου. είναι σημαντικό να δημιουρ-
γήσουμε πράσινο στο κέντρο της πόλης. 
Η πλατεία Ομονοίας και δικαιοσύνης 
θα είναι πλατείες πλούσιες σε φυτά και 
με έντονη την παρουσία του υγρού στοι-
χείου. Η Πανεπιστημίου θα μετατραπεί 
σε κεντρική αρτηρία ενός πράσινου δι-
κτύου παρέχοντας σκιά και καταφύγιο. 
Οι δρόμοι μεταξύ της Σταδίου και της 
ακαδημίας θα γεμίσουν φυτά, ενώ και 
η Πατησίων θα βελτιωθεί.

Ποιοι ήταν οι στόχοι σας και ποια τα 
προβλήματα που αντιμετωπίσατε;

Οι προκλήσεις είναι σαφείς. αυτή τη 
στιγμή η αθήνα, σε αντίθεση με άλλες 
πόλεις, έχει τελείως άστατη κυκλοφορία 
στους δρόμους. Οι δημόσιες συγκοινω-

νίες χρειάζονται επέκταση και οι πεζοί 
μετά βίας έχουν χώρο για να μετακινη-
θούν. επιπλέον, το κλίμα της χρειάζεται 
βελτίωση, ώστε να μειωθεί το νέφος. Ολα 
αυτά βρίσκονται σε άμεση σύνδεση και 
με μια σειρά από άλλα προβλήματα, όπως 
είναι η μη αξιοποίηση των κτιρίων. το 
να μεταμορφώσεις την καρδιά της αθή-
νας σε ένα πραγματικό σύγχρονο κέντρο 
μητροπολιτικής πόλης απαιτεί τον μετα-
σχηματισμό του τριγώνου της πόλης σε 
ένα ελκυστικό μέρος. εχοντας ως κύρια 
κατεύθυνση τη δημιουργία μιας πόλης 
που να μπορεί να περπατηθεί, η μείωση 
της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων είναι 
δυνατόν να τη μετατρέψει σε ένα ζωντα-
νό, πράσινο και προσιτό κέντρο. 

Πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός 
ανθετικού, προσβάσιμου και ζωντανού 
κέντρου που θα συνδέεται και με τις πα-
ρακείμενες περιοχές αποτελώντας έναν 
αληθινό καταλύτη για την πόλη.

Πιστεύετε πως το κέντρο της πόλης 
μπορεί να γίνει πάλι ελκυστικό στον 
τομέα της μόνιμης κατοικίας;

Ναι, μπορεί. αυτά τα σχέδια θα μετα-
μορφώσουν την προοπτική του κέντρου. 
Και σε άλλες πόλεις οι άνθρωποι έχουν 
επιστρέψει στο κέντρο. ενα ζωντανό δί-
κτυο δημόσιων χώρων μπορεί να απο-
τελέσει τον καταλύτη για νέες εξελίξεις. 
Πράσινες και πλούσιες σε βλάστηση 
πλατείες θα ενεργοποιήσουν τις καθη-
μερινές χρήσεις και την τοπική οικονο-
μία. αυτή θα είναι η διακόσμηση του 
νέου κέντρου της πόλης και οι άνθρωποι 
θα ενδιαφερθούν ξανά γι' αυτό. 

Και να λάβετε υπόψη σας το εξής: κά-
θε πρωτεύουσα χρειάζεται ένα καλό και 
ζωντανό κέντρο, μια παλλόμενη καρδιά 
η οποία θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις 
και στην υπόλοιπη πόλη. το κλίμα θα 
βελτιωθεί στο κέντρο. το σχέδιό μας πε-
ριλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες για 

τη μείωση των φαινομένων της θερμικής 
αστικής νησίδας (urban heat island- UHI), 
για παράδειγμα φυσικό «κλιματισμό» 
από το πράσινο, προσαρμοσμένο πεζο-
δρόμιο, κλιματισμό του εδάφους και 
αποθήκευση νερού. Η στρατηγική δια-
μόρφωσης μιας αθήνας περισσότερο 
πράσινης συνδυάζεται με μια στρατηγική 
για το νερό, δεδομένου ότι η καλή κατά-
σταση των φυτών είναι ζωτικής σημασί-
ας για τη μείωση της θερμότητας.

Η ανάπλαση είναι αρκετή για να εξα-
λείψει ή να μειώσει τα ναρκωτικά, 
την πορνεία και ανάλογα φαινόμενα 
που ταλανίζουν την περιοχή;

Η μεταμόρφωση της δημόσιας σφαί-
ρας θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή. 
το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε ζωή 
στα κτίρια και να ενεργοποιήσουμε τα 
ισόγεια. Η αξιοποίηση και η μεταμόρ-
φωση των ισογείων, η διοργάνωση εκ-

δηλώσεων και η μεταφορά του κέντρου 
βάρους θα δημιουργήσει μια νέα ζωηρή 
ατμόσφαιρα. Η δημιουργία μιας κομβι-
κής ζώνης θα βελτιώσει τις ενεργές προ-
σόψεις και θα δημιουργήσει δεσμούς 
ανάμεσα στα κτίρια και στη δημόσια ζωή. 
εχουμε επίσης προτείνει τη στρατηγική 
του «θεάτρου των 1.000 δωματίων» (σ.σ. 
ενεργοποίηση των κενών χώρων και 
μετατροπή τους σε πυρήνες πολιτισμού 
και επιχειρηματικότητας). 

Κοινωνικά προβλήματα, όπως η δια-
κίνηση ναρκωτικών και η πορνεία χρει-
άζονται μια ευρύτερη προσέγγιση. Στη 
χώρα μου είχαμε επιτυχίες στον περι-
βάλλοντα χώρο των πόλεων, αλλά μόνο 
μετά τη δημιουργία μιας καλής δημόσι-
ας σφαίρας. Υστερα από αυτό αναπτύ-
ξαμε μία προσέγγιση στην οποία όλοι οι 
συμμετέχοντες ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για να προσφέρουν καταφύγιο σε αυτούς 
τους ανθρώπους.
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ανασχεδιάζεται  
η Λ. Αμαλίας, ολόκληρη  
η ζώνη της οδού 
Πανεπιστημίου ανάμεσα 
στην Ακαδημίας και τη 
Σταδίου, η πλατεία 
Ομονοίας και η οδός 
Πατησίων μέχρι το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Στην παρέμβαση 
περιλαμβάνεται και η 
πλατεία Δικαιοσύνης 
(απέναντι από το REX).  
Για τη χρηματοδότηση 
του έργου έχουν ήδη 
εξασφαλιστεί 78,5 εκατ. 
ευρώ από κοινοτικούς 
πόρους.


