
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΕΡΑΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ AΝΝΗΣ ΕΩΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ:  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, 2004 - 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:  ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
  Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ,  

σχεδιασμός και διαχείριση του χώρου 
  Ουρανία Κλουτσινιώτη,  

χωροταξικές, πολεοδομικές, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 
  Παντελεήμων Σοφός, τοπογράφος μηχανικός 
  Λίνα Ζαχαρότου, πολιτικός μηχανικός 
  ΦΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
  Κώστας Ζαφείρης, συγκοινωνιολόγος 
  Αναστάσιος Κουρής, δασολόγος - φυτοτέχνης 
 
 
 
Συντονιστής Μελέτης:  Ράνια Κλουτσινιώτη, αρχιτέκτων – πολεοδόμος. 
 
Ομάδα Μελέτης: 
• για θέματα χωροταξικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και ειδικά 

αρχιτεκτονικά: 
οι αρχιτέκτονες –πολεοδόμοι  
Ρ. Κλουτσινιώτη, Β. Κιζήλου, και Ει. Τσακιροπούλου,  
οι σύμβουλοι μελέτης  
Σ. Κούλης, αρχιτέκτων, Αλ. Μποφίλιας, αρχιτέκτων τοπίου,  
Σπ. Παπαγρηγορίου, περιβαλλοντολόγος και Ν. Φαράκλας, αρχαιολόγος,  
καθώς και οι αρχιτέκτονες  
Μ. Κουτσουνά, Ή. Νανοπούλου, Ει. Νικητάκη, Λ. Μουσμούτη, Στ. Χριστόπουλος,  

• για θέματα κυκλοφοριακά:  
οι  συγκοινωνιολόγοι Κ. Ζαφείρης, ∆. Ρέντζος και Π. Ρωμανός, 

• για φυτοτεχνικά θέματα:   
ο δασολόγος Αν. Κουρής 

• για θέματα φωτισμού και δικτύων υποδομής:  
ο ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος  Γ. Λαδόπουλος  
και οι υδραυλικοί 
Κ. Ζαχαράτος και Π. Παναγιωτόπουλος και 

• για θέματα τοπογραφήσεων και στατικής  επάρκειας: 
ο τοπογράφος  Π. Σοφός και η πολιτικός μηχανικός Λ. Ζαχαράτου.  

 
 
 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η  ανάδειξη της ιστορικότητας και η ανάπλαση της Ιεράς Οδού 
αποτελεί μια από τις ποιοτικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας 
στην προσπάθεια ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και 
ανάδειξης αξόνων με ιστορική σημασία, που αναφέρονται 
ονομαστικά στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ήδη από το 1985 
(βλ. ΡΣΑ - Ν.1515/85). 
 
Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένες τις μεγάλες οδικές και 
συγκοινωνιακές παρεμβάσεις, που ήδη πραγματοποιήθηκαν την 
τελευταία εξαετία εντός της Περιφέρειας Αττικής ή βρίσκονται σε 
διαδικασία ολοκλήρωσης, προκύπτει ότι συντρέχουν πλέον οι 
προϋποθέσεις να υποβαθμιστεί σημαντικά ο χαρακτήρας της 
Ιεράς Οδού ως οδικού άξονα και να ενθαρρυνθεί η  ανάπτυξη  
κινήσεων επισκεπτών κατά μήκος του, πεζή ή με ποδήλατα ή 
ακόμη και με μηχανοκίνητα μέσα, που κινούνται όμως ήπια, με 
χαμηλή ταχύτητα.  



Μια προοπτική για τέτοιου είδους χρήση της οδού, επιτρέπει 
σαφώς την ομαλή ανάπτυξη της κατοικίας εντός των αστικών 
περιοχών των ∆ήμων και την αρμονική συνύπαρξή τους, όπως 
και την εγκατάσταση πλέγματος σημαντικών κοινοχρήστων 
χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων, ειδικά στα τμήματα του 
Ελαιώνα της Αθήνας. Επιτρέπει, επίσης, την σταδιακή ανάδειξη και 
αισθητική αναβάθμιση του συνολικού και συνεχούς ιστορικού της 
παρελθόντος, με στόχο τη δημιουργία μίας ξεχωριστής 
ταυτότητας της Οδού, η οποία θα πρέπει γίνεται αντιληπτή από 
τον επισκέπτη της περιοχής σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος 
του άξονα αυτού. 
 
Οι παραπάνω επισημάνσεις τίθενται ως οι σημαντικότεροι στόχοι 
ανάπλασης της Ιεράς Οδού στο συνολικό μήκος της, από την 
Ακρόπολη των Αθηνών έως το Ιερό της ∆ήμητρας και της Κόρης 
στην Ελευσίνα. 



 
 


