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ταυτότητα τόυ Πρόγραμματός Λυκαβηττός

Γιώργος Καμίνης  
Δήμαρχος Αθηναίων

Μαρία Λογοθέτη 
Διευθύντρια Γραφείου Δημάρχου 

Ελένη Μυριβήλη  
Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας  

& Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

Γιώργος X. Αποστολόπουλος  
Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής, Κατασκευών & Κτιριακών Έργων 

Μαρία Καλτσά 
Αρχιτέκτων - Συντονίστρια Προγράμματος Λυκαβηττός 

μΝημόΝΙό ςυΝΕργαςΙας: 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΚΤΥΟ 100 RC – Εταίρος γραφείου ανθεκτικότητας Δήμου αθηναίων

ΧόρηγόΙ:  
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Υποστηρικτέσ:έταιροσ:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
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Δημήτρης Πούλιος, Μαριάννα Αναστασοπούλου,  
Ελένη Κουτσοπούλου-αρχιτέκτονες. Ναμα αΕ:  
Κώστας Λαζαράκης, υδραυλικά έργα, Μιχάλης 
Καλούδης και Γιώργος Σουλεϊμέτζογλου, κυκλοφοριακά 
έργα, Φανή Δημοπούλου, οδικό έργο στον λόφο. 
ςτη μελέτη επισκευής του μονοπατιού συνέβαλαν οι 
Δημήτρης Κυριακάκης, Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Πρασίνου και αστικής Πανίδας και Νίκος Χαβάκης, 
δασολόγος, τμηματάρχης Πρασίνου 2ου & 3ου  
Διαμ/τος. Ευγένιος Γυαλιάς, τεύχη δημοπράτησης. 
- όι μελέτες των πρώτων επεμβάσεων στον λόφο  
με τίτλο “Έργα επείγοντος χαρακτήρα και άμεσης  
υλοποίησης επί υφιστάμενων υποδομών του λόφου που 
θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική 
προστασία του” εκπονήθηκαν με τη συμβολή και υπό  
την παρακολούθηση της Δ/νσης Δασών αθηνών,  
του Δ/ντή Σωτηρίου Σίμνου και του Αθανασίου  
Αγγελόπουλου, δασολόγου, από την οποία και  
εγκρίθηκαν έχοντας προηγουμένως τη σύμφωνη  
γνώμη της γενικής Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ςΧ της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης αττικής, του ςώματος του Δημοτικού ςυμβουλί-
ου του Δήμου αθηναίων, της Εφορίας αρχαιοτήτων  
αθηνών και της υπηρεσίας Νεωτέρων μνημείων και  
τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού
- η υλοποίηση των έργων υποστηρίχθηκε από τις αρμό-
διες υπηρεσίες και τον ςυντονιστή της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης αττικής του υπουργείου Εσωτερικών,  
Σπυρίδωνα Κοκκινάκη 

Άλλες δομές και Δ/νσεις του Δήμου αθηναίων  
που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του  
Προγράμματος Λυκαβηττός
- γραφείο γ.γ. Δήμου αθηναίων, Γιάννης Ευμολπίδης,  
ειδικός σύμβουλος. Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου, γρα-
φείο τύπου, και Νομική Διεύθυνση. Σαμάνθα Φανού, 
σύμβουλος αντιδημάρχου αστικής υποδομής, κατα-
σκευών και κτιριακών Έργων. γενική Δ/νση τεχνικών 
υπηρεσιών & Έργων. Δ/νσεις ηλεκτρολογικού, αποχέ-
τευσης, ςχεδίου Πόλεως και αστικού Περιβάλλοντος.  
Σωτήρης Πορικός και Πάρις Σαλτάρης, τοπογράφοι,  
Δ/νση Δόμησης. τμήμα ςχεδιασμού, Προγραμματισμού, 
Διοικητικής υποστήριξης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης της Δ/νσης Πρασίνου, Γεώργιος Θέος, τμηματάρχης 
- μελέτη ανακατασκευής του κτηρίου της Πράσινης τέ-
ντας βάσει της υα που διέπει τα κυλικεία Λυκαβηττού, 
ΦΕκ566/2008: τμήματα μελετών, τεκμηρίωσης και Προ-
γραμματισμού, και Επίβλεψης της Δ/νσης κτιριακής 
υποδομής. ςαμάνθα Φανού, σύμβουλος αντιδημάρχου 
αστικής υποδομής, κατασκευών και κτιριακών Έργων

ςτην πρόσκληση του Δήμου αθηναίων να 
συμμετάσχουν σε θεματικές συναντήσεις και ειδικά 
εργαστήρια ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν με 
επισημάνσεις και προτάσεις εκπρόσωποι των:
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Περιφέρεια  
Αττικής-Δ/νση Περιβάλλοντος. Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος - Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και  Δ/νση  
Προστασίας Δασών. ΕΤΑΔ ΑΕ, ιδιοκτήτης του θεάτρου 
Λυκαβηττού και του μεγάλου χώρου στάθμευσης.  
ΓΠΑ. ΕΜΠ. ΕΚΠΑ-Παν/μιο Αιγαίου-Παν/μιο Πατρών,  
διεπιστημονικό μεταπτυχιακό τμήμα. ΣΕΤΕ. Ένωση  
Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής. Ξενοδοχειακό  
Επιμελητήριο Ελλάδος. Εθνικό Αστεροσκοπείο.  
Γραφείο Ανθεκτικότητας Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών. ΣΕΠΟΧ. ΕΛΛΕΤ. WWF. Πανελλήνιος 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου. Ελληνική Ορνιθολογι-
κή Εταιρεία.  Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Παντείου Παν/μιου. Athens Partnership. This is Athens. 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Φιλοδασική  
Ένωση Αθηνών. ΚΟΙΝΣΕΠ Μονοπάτια της Ελλάδος. 
Post Scriptum. Εκπρόσωπος Ξενοδοχείου Μεγάλη  
Βρετανία. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Βρετανικό  
Συμβούλιο. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
του Παντείου Παν/μίου. Αθλητικός Σύλλογος  
Αμπελοκήπων. Ένωση Πολιτών Κολωνακίου.  
Πολιτιστικός, Αθλητικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος  
“Ο Αρδηττός”. “Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΥΔΑΠ”.  
Ενεργοί Πολίτες. Sports Event Company. Event 
Company Athyr. Lycabettus run. ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι  
Συγκοινωνιολόγοι. Στράτος Παπαδημητρίου, καθηγητής 
ςυστημάτων μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιά.  
Νίκος Μεγγρέλης, ειδικός ςύμβουλος για τον Εθνικό κήπο

ςτο Πρόγραμμα Λυκαβηττός προσέφεραν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες από τις δομές του Δήμου οι:
αντιδήμαρχοι κοινωνίας των Πολιτών, και καθαριότητας. 
ςύμβουλοι του γραφείου Δημάρχου. EATA. όΠαΝΔα. 
Πρόεδρος και μέλη της 1ης Δημοτικής κοινότητας.  
Δ/ντες των 1ου, 4ου, 5ου, 6ου,7ου Δημοτικών  
τμημάτων. Athens Culture Net. ςυναθηνά

Οι φωτογραφίες από την επίσημη παρουσίαση του Προ-
γράμματος Λυκαβηττός είναι του φωτογράφου Νικόλα 
Κομίνη. Οι φωτογραφίες των ενοτήτων του καταλόγου εί-
ναι των συντελεστών κάθε ενότητας, και κάποιες από αυτές 
αξιοποιούνται επιπλέον στο πλαίσιο παρουσίασης του Προ-
γράμματος Λυκαβηττός συνολικά. Κάθε άλλη εικόνα φέρει 
αναφορά στην προέλευσή της.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ερευνητικό έργο 
“Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού  
και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της 
ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείρισή του”
Ερευνητική ομάδα του έργου: 
Δρ. Μαρία Παπαφωτίου, καθηγήτρια, επιστημονική 
υπεύθυνος του προγράμματος, Δρ. Αναστασία 
Ακουμιανάκη, αναπλ. καθηγήτρια, Δρ. Αγγελική 
Παρασκευοπούλου, Επίκ. καθηγήτρια, Δρ. Άννα-Μαρία 
Βισίλια, Λέκτορας του Εργαστηρίου ανθοκομίας & 
αρχιτεκτονικής τοπίου, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
του Διετούς Προγράμματος μεταπτυχιακών ςπουδών 
«αρχιτεκτονική τοπίου» του γεωπονικού Πανεπιστημίου 
αθηνών, στην φάση α’ «ανάλυση τοπίου του Λόφου 
του Λυκαβηττού για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού 
και την αειφορική διαχείρισή του», Ανδρεοπούλου Χ., 
αρχιτέκτων, Γαλάτη Μ., αρχιτέκτων, Μυροφορίδου 
B., αρχιτέκτων, Γόγολος Δ., αρχιτέκτων, Κόντος 
Ι., γεωπόνος, Παπακωνσταντίνου Ε., γεωπόνος, 
Πορφυράκη Θ., γεωπόνος, Χούντας Κ., αρχιτέκτων, 
Χρηστάρα-Παπαγεωργίου Φ., γεωπόνος, και στην 
φάση β’ «ςενάρια ενεργοποίησης του Λόφου του 
Λυκαβηττού» οι Ανδρεοπούλου Χ., αρχιτέκτων,  
Γαλάτη Μ., αρχιτέκτων, Μυροφορίδου B., αρχιτέκτων

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ, ερευνητικό έργο:  
“Στρατηγική σχεδιασμού και παρεμβάσεις  
προτεραιότητας για την αναζωογόνηση  
και ενεργοποίηση του λόφου Λυκαβηττού”
Ερευνητική ομάδα του έργου: 
Δρ. Αθανάσιος Παγώνης, Επίκουρος καθηγητής, επι-
στημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Δρ. Κώ-
στας Μωραΐτης, καθηγητής, Δρ. Μυρτώ Κιούρτη, μετα-
διδακτορική ερευνήτρια, Ξενοφώντας Διαλεισμάς, Πανα-
γιώτα Πασσιά, Παναγιώτης Ρούπας, και Αντώνης Χαζά-
πης, υποψήφιοι διδάκτορες ΕμΠ και Δημήτρης Λούκος, 
αρχιτέκτων μηχανικός. ό Κωσταντίνος Αποστολίδης, 
υποψήφιος διδάκτωρ ΕμΠ και η Κυριακή Βρανά, αρχιτέ-
κτων μηχανικός, ασχολήθηκαν με την επεξεργασία σχε-
διαστικής πρότασης για το χώρο του θεάτρου. όι ειδικοί 
μελετητές κυκλοφοριακών έργων της Εταιρείας “ΠόΛΙΝ-
ΔΕ ςύμβουλοι μηχανικοί”, Δημήτρης Ευαγγελίδης και 

Γιώργος Λυμπερόπουλος ήταν σύμβουλοι της ερευνητι-
κής ομάδας σε θέματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού 

ςυΝΕργατΕς τόυ γραΦΕΙόυ αΝΘΕκτΙκότητας τόυ  
Δημόυ αΘηΝαΙΩΝ γΙα τό Πρόγραμμα Λυκαβηττός
- 100RC/ΔΙκτυό 100 αΝΘΕκτΙκΩΝ ΠόΛΕΩΝ τόυ 
ΙΔρυματός ROCKEFELLER, Κωνσταντίνα Καρύδη,  
αν. Διευθύντρια Ευρώπης & μέσης ανατολής
- Amy Chester και Idan Sasson - Research by Design 
(RBD), εμπειρογνώμονες συνεργάτες 100RC
- Georgeen Theodore - INTERBORO, εμπειρογνώμων 
συνεργάτης 100RC, καθηγήτρια New Jersey Institute of 
Technology (NJIT). όι φοιτητές του θέματος Master of 
Infrastructure Planning NJIT MIP 601/602 “The Lycabettus 
Studio”: F. Elmenghaw, K. Mokrinskaya, A. Thiagarajan D. 
Tirumalapadma, A. Griffith, B. Zhang, P. Sakha, P. Dawadi, 
A. Luna, B. Mourato, B. Nagle, C. Yee Ng, L. Torres
- γραφείο ανθεκτικότητας Δήμου αθηναίων - Κώστας 
Γεωργίου, επικεφαλής, Ανθή Χρήστου, υπεύθυνη 
συντονισμού και επικοινωνίας για το Πρόγραμμα 
Λυκαβηττός, Ελισάβετ Μπαργιάννη, αρχιτέκτων τοπίου. 
Πρακτική  άσκηση: Δ. Κοντοδήμα, Ά. Μουρελάτου, 
φοιτήτριες Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
- Δρ. Διονύσιος Μουρελάτος, αρχαιολόγος, διδάσκων 
στο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
ςπουδών (ΔΠμς) του τμήματος Ιστορίας & 
αρχαιολογίας του Παν/μίου αθηνών σε συνεργασία 
με το τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών του Παν/μίου 
Πατρών και το τμήμα Πολιτισμικής τεχνολογίας & 
Επικοινωνίας του Παν/μίου αιγαίου, υπεύθυνος για τη 
συνεργασία του ΔΠμς με το γραφείο ανθεκτικότητας. 
Ερευνητική ομάδα: Ε. Τόσκα, Μ. Τεπερικίδου

αΝαΠτυΞη μΕΛΕτΩΝ γΙα Εργα ςτόΝ ΛόΦό,  
ΕγκρΙςη καΙ ΔημόΠρατηςη ΕργΩΝ
- Δ/νση όδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων 
Χώρων, Βάγια Τουρή, αρχιτέκτων, Προϊστάμενη  
Δ/νσης. Βασιλική Τρυφωνίδου, Πολ. μηχ. τμηματάρχης 
μελετών, τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της 
Δ/νσης. ςύμβουλοι της τεχνικής υπηρεσίας για την 
ανάπτυξη των μελετών έργων: Μαρία Καλτσά, ειδική 
σύμβουλος Δημάρχου για τον αστικό ςχεδιασμό,  

ταυτότητα Εργόυ
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Άγαλμα αθηνάς στο Πανεπιστήμιο, στο βάθος ο Λυκαβητός. Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙα/μΙΕτ. 

το “Πρόγραμμα Λυκαβηττός: το παρόν και του μέλλον του αστικού 
δάσους της αθήνας” εκπονήθηκε με τη συμβολή πολλών δυνάμεων,  
και μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου αθηναίων γιώργου καμίνη. 

Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 με τη συλλογή και προετοιμασία των 
απαραίτητων στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου, και τη σύνταξη των 
τοπογραφικών διαγραμμάτων. το Φθινόπωρο του 2017 δρομολογήθηκε 

η συνεργασία με το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών και τη ςχολή 
αρχιτεκτόνων του ΕμΠ, και επετεύχθη η ανταπόκριση χορηγών στο αίτημα 

του Δήμου αθηναίων να στηρίξουν το έργο των Πανεπιστημίων. 

ςτο τέλος του 2017 το γραφείο ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του Δήμου 
αθηναίων, με τη συνδρομή των Εταίρων του Δικτύου 100 ανθεκτικών 

Πόλεων/100 RC, προσκάλεσε ξένους εμπειρογνώμονες προκειμένου να 
διαμορφώσουν ένα σχέδιο ευρείας διαβούλευσης με επιλεγμένους Εταίρους, 

φορείς στην πόλη, καθώς και τους πολίτες. από τον Ιανουάριο ως τον 
όκτώβριο του 2018, το Πρόγραμμα Λυκαβηττός εντατικοποιήθηκε και 

αναπτύχθηκε με την πρακτική διαρκούς αλληλοτροφοδότησης όλων με τις 
διαπιστώσεις των συμμετεχόντων, ενώ οι δράσεις διαβούλευσης διήρκεσαν 

από τον μάρτιο έως τον όκτώβριο.

την άνοιξη του 2108 ξεκίνησε ή εκπόνηση των επειγουσών αντιπλημμυρικών 
μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες σταδιακά 

επεκτάθηκαν και εμπλουτίστηκαν με διαρκή ενημέρωση και στοιχεία από τους 
συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και τη διαβούλευση, και με τη συνδρομή 

ειδικών συμβούλων.

το “Πρόγραμμα Λυκαβηττός: το παρόν και του μέλλον του αστικού 
δάσους της αθήνας” παρουσιάστηκε δημόσια από τον Δήμαρχο αθηναίων 

και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό, σε εσπερίδα στο Ωδείο αθηνών,  
στις 16 όκτωβρίου του 2018.

όι μελέτες έργων αδειοδοτήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς,  
αφού πρώτα εγκρίθηκαν από το ςώμα του Δημοτικού ςυμβουλίου  

στις 11 απριλίου 2019, με στόχο τη δημοπράτησή τους ως το  
Φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
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ό Λυκαβηττός αποτελεί το πλέον διακριτό και χαρακτη-
ριστικό γεωγραφικό τοπόσημο της αθήνας. η μορφο-
λογική εξέλιξη του λόφου έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και 
αποκαλύπτει την εξέλιξη του τρόπου κατοίκησης της 
πόλης. με τη γιγάντωση της πρωτεύουσας, λόγω του 
μεγέθους του και της επιρροής του στον χώρο απέκτησε 
πολύτιμη αξία ως αστικός πόρος. τα τελευταία χρόνια, ο 
Λυκαβηττός που είχε κατακτήσει δεσπόζουσα θέση στη 
συλλογική συνείδηση των αθηναίων ως τόπος αναψυ-
χής και θερινών συναυλιών, δέχεται μεγάλη αύξηση των 
αστικών πιέσεων ενώ συνεχίζει να προσφέρει στους επι-
σκέπτες και τους χρήστες του πληθώρα από αδιαμόρ-
φωτους φυσικούς χώρους με οικολογικό ενδιαφέρον, 
και πεζοπορικές διαδρομές.
ό Λυκαβηττός αποτελεί επίσης με την ακρόπολη ένα 
ισχυρό δίπολο μέσα στον κεντρικό αστικό ιστό. ςτην 
αρχαιότητα ο λόφος φορτίσθηκε με μύθους ενώ στη 
νεότερη εποχή εξυπηρέτησε την πόλη πρώτα με τη λα-
τόμευσή του -διαθέτοντας τα σπλάχνα του για το χτίσι-
μο γειτονιών της νέας πρωτεύουσας- και στη συνέχεια 
προσφέροντάς της την οικολογική του αξία. ςήμερα 
διαπιστώνεται τεράστια αύξηση της επισκεψιμότητάς του 
καθότι αποτελεί τον κύριο τόπο πανοραμικής αναγνώ-
ρισης της αθήνας, και απόλαυσης της θέας της. Παρά 
τη σημασία του όμως, βιώνει σοβαρή υποβάθμιση και 
αναζητεί τη σύγχρονη ταυτότητά του.
ό λόφος, με έκταση 442,8 στρεμμάτων, αποτελεί τον 
μεγαλύτερο πνεύμονα αστικού δάσους (το Πεδίον του 
Άρεως έχει έκταση 230 στρεμμάτων και ο Εθνικός κήπος 
150,8). ό μεγαλύτερος άξονας του έχει διεύθυνση βα-
ΝΔ, με μήκος που ξεπερνά τα 1.000 μέτρα ενώ το μέγι-
στο πλάτος του είναι περίπου 500 μέτρα. το υψόμετρό 
του κυμαίνεται μεταξύ 150 και 270 μέτρων και η υψηλό-
τερη κορυφή εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό άκρο του, στο 
εκκλησάκι του αγ. γεωργίου. ό δήμος είναι ιδιοκτήτης 
όλου του Λυκαβηττού πλην έκτασης 35,608 στρεμμάτων 
-του μεγάλου γηπέδου στάθμευσης και του ανενεργού 
σήμερα θεάτρου- που έχουν περιέλθει στο χαρτοφυλά-
κιο των ακινήτων της ΕταΔ, η οποία επιδιώκει την αξιο-

ποίησή τους. το τουριστικό συγκρότημα στην κορυφή 
του και το τελεφερίκ ανήκουν στον δήμο, και η εκμετάλ-
λευσή είχε παλαιότερα εκχωρηθεί στα “Ελληνικά τουρι-
στικά ακίνητα α.Ε.” αλλά μετά από διεκδίκηση ετών επέ-
στρεψε στον δήμο που μπορεί πλέον να αξιοποιεί έσοδα 
από αυτά, προς όφελος του λόφου και της πόλης.

η μυθολογία έχει υφάνει της εκδοχές της για τον λόφο 
στην αρχαιότητα οι οποίες σχετίζονται με τις μορφολο-
γικές του ιδιότητες, και τη θέση του στην τοπιογραφία 
και τον χώρο της πόλης. από μαρτυρίες του Πλάτωνα 
και του Ξενοφώντα γνωρίζουμε πως ο Λυκαβηττός ήταν 
άδενδρος. η δε δυναμική αντίστιξη του λόφου με τον 
λόφο της ακρόπολης αποτυπώνεται στα σχέδια των πε-
ριηγητών από τον 17ο αιώνα, ενώ η εξέλιξή του από τον 
19ο αιώνα και μετά φανερώνει τους μετασχηματισμούς 
της αθήνας. 
τον 19ο αιώνα ο λόφος φυτεύτηκε με ελαιόδενδρα, κά-
ηκε, δεν ξαναφυτεύτηκε και χρησιμοποιείτο ως βοσκο-
τόπι. Όνειρο του αρχιτέκτονα της νεοκλασικής αθήνας, 
Ε. τσίλλερ, ήταν να γίνει ο Λυκαβηττός άλσος, οπότε το 
1886 κατέθεσε μια ολοκληρωμένη, ρομαντική πρόταση 
ανάπλασης η οποία δεν υλοποιήθηκε. όι δασολόγοι 
Π. βαλσαμάκης και κ. ςάμιος ξεκίνησαν το έργο φύτευ-
σης το οποίο συνέχισε η Φιλοδασική Ένωση αθηνών 
ήδη πριν τις αρχές του 20ου αιώνα, επιδιώκοντας την 
ανάπτυξη φιλοδασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης 
στην αθήνα. Έτσι, διαμορφώθηκε το αστικό πράσινο 
του Λυκαβηττού που σε συνδυασμό με την πράσινη 
λοφοσειρά της κεντρικής αθήνας (αρδηττός, Φιλοπάπ-
που, ςτρέφη) συνιστούν την ιστορική πράσινη ζώνη μη-
τροπολιτικής σημασίας. 
Ως μέρος της ιστορικής τοπιογραφίας της αθήνας, το 
επιβλητικό γυμνό ανάγλυφο του Λυκαβηττού συνεισέφε-
ρε διαδοχικά στην επόπτευση και κατόπτευση της αρχαί-
ας πόλης, σε τολμηρές προτάσεις αισθητικής κατοίκη-
σης της νέας πρωτεύουσας, και την πολεοδόμηση της 
νεότερης πόλης. ςήμερα ο λόφος παραμένει κυρίαρχο 
στοιχείο του αστικού τοπίου. η ένταση της ανοικοδόμη-
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με βάση όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις, το 2016, 
οπότε παρά τη διαρκούσα και εντεινόμενη κρίση ήταν 
ορατή πλέον η δυνατότητα χρηματοδότησης των 
πρώτων έργων αναζωογόνησης του λόφου, ο δήμος 
αθηναίων αποφάσισε  να επιδιώξει την έναρξη της συ-
νολικής αναβάθμισής του. για να την επιτύχει με τρόπο 
ολοκληρωμένο, προσκάλεσε πολλούς κατάλληλους 
φορείς, ειδικούς και ομάδες της πόλης, και με τη συμβο-
λή των δομών και υπηρεσιών του επεδίωξε μια ανοιχτή 
συνεργασία μαζί τους. ςτόχος της συνεργασίας ήταν 
να προσδιορισθούν οι στόχοι, οι προτεραιότητες, οι 
τύποι παρέμβασης, οι χρόνοι και οι τρόποι υλοποίησης 
παρεμβάσεων που θα ορίζονταν μέσα από τη σύνταξη 
ενός στρατηγικού πλαισίου, το οποίο θα αποτελούσε 
τον επιχειρησιακό οδηγό για την υλοποίηση παρεμβάσε-
ων σε βάθος χρόνου. 
Προσδοκία του δήμου ήταν ο προσδιορισμός και η στα-
διακή απόδοση μιας σύγχρονης ταυτότητας στον λόφο, 
με οραματική διάσταση και με ρεαλιστική και ποιοτική 
προσέγγιση όλων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. 
το εγχείρημα έπρεπε να εκφράσει πολλές διαφορετικές 
φωνές, δηλαδή να αναγνωρίσει τις διαφορετικές δυνά-
μεις που δρουν στον χώρο εκφράζοντας διαφορετικές 
ανάγκες της πόλης, και ακολουθώντας σύγχρονες 
πρακτικές να επιδιώξει τη μεταξύ τους σύνδεση ώστε να 
διατυπωθεί ένα βιώσιμο πλαίσιο που θα καθορίζει την 
αναζωογόνηση, προστασία, και λειτουργία του λόφου. 
H πρόταση που προκρίθηκε από τον δήμαρχο αθηναί-
ων ήταν ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις παρέμβασης 
να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα μιας ανοιχτής διαδι-
κασίας αλληλοτροφοδότησης πολλών δυνάμεων που 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός 
πολυεπίπεδου στρατηγικού σχεδίου-πλαίσιο, συμμετέχο-
ντας στο “Πρόγραμμα Λυκαβηττός”. 
με γνώμονα αυτή τη θεώρηση, ο Δήμαρχος απηύθυνε 
καταρχήν πρόσκληση συνεργασίας στα αρμόδια Πα-
νεπιστήμια της πόλης για το φυσικό και δομημένο περι-
βάλλον, το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών και τη ςχο-
λή αρχιτεκτονικής του Εθνικού μετσόβειου Πολυτεχνείου, 
με αίτημα τη συμβολή τους στο Πρόγραμμα Λυκαβητ-
τός μέσα από την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου, πολυ-
διάστατου ερευνητικού έργου για την αναζωογόνηση 
του λόφου. η υλοποίηση του προγράμματος απαιτούσε 
την ανεύρεση χορηγιών, και στη σχετική πρόσκληση του 
δήμου ανταποκρίθηκαν άμεσα το κοινωφελές Ίδρυμα ς. 
Λάτση και το Ίδρυμα α.γ. Λεβέντη τα οποία στήριξαν με 
χορηγίες τους το έργο των δύο Πανεπιστημίων.
το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών ανέλαβε να επικε-
ντρωθεί σε ζητήματα τοπιακού σχεδιασμού, σχεδιασμού 
περιβαλλοντικών υποδομών και προστασίας του εδά-

φους από τη  διάβρωση, βελτίωσης των φυτεύσεων, και 
οικολογικής διαχείρισης. η ςχολή αρχιτεκτόνων του ΕμΠ 
ανέλαβε να επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν σε 
βελτίωση της προσβασιμότητας και ένταξης στην πόλη, 
στην ανάπτυξη χρήσεων, δραστηριοτήτων και τουρι-
στικών λειτουργιών, την ανάδειξη σημείων στάσης και 
θέας, τη βελτίωση των μονοπατιών και του αστικού εξο-
πλισμού. μετά από τις πρώτες in situ αναγνωρίσεις των 
πολλών επιμέρους θεμάτων, συμφωνήθηκε με τον δήμο 
πως το πρόγραμμα θα στόχευε στην:
- αναζωογόνηση του Λυκαβηττού και απόδοσή του 
στην πόλη με σημερινούς όρους, ως έναν σημαντι-
κό φυσικό πνεύμονα πρασίνου αλλά και κοινό αστικό 
πόρο
- Δημιουργία ενός ελκυστικού αθηναϊκού τοπόσημου, 
σημαντικού για την ταυτότητα πόλης
- Διατύπωση σύγχρονων, βιώσιμων αστικών στρατη-
γικών και πρακτικών με αναφορά στο περιβάλλον, τις 
ανάγκες της κοινωνίας, τη διαχείριση του τουρισμού, τη 
συντήρηση και λειτουργία του λόφου 
ςυντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα για τον λόφο και 
αφού συγκεντρώθηκαν οι πρώτες βασικές πληροφορίες 
και καταγραφές από τις υπηρεσίες του δήμου και τα Πα-
νεπιστήμια, δρομολογήθηκε η δεύτερη φάση του Προ-
γράμματος Λυκαβηττός με σημείο εκκίνησης τη σύνδεσή 
του με τη ςτρατηγική ανθεκτικότητας για την αθήνα του 
2030. η υπεύθυνη για αυτό αντιδήμαρχος “Πρασίνου, 
αστικής Πανίδας, αστικής ανθεκτικότητας και Προσαρ-
μογής στην κλιματική αλλαγή” Λενιώ μυριβήλη ανέλαβε 
την εποπτεία όλων των σχετικών θεμάτων με τη στήριξη 
του γραφείου ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του δή-
μου αθηναίων, και κάλεσε διεθνείς εμπειρογνώμονες να 
συνεισφέρουν με τις ειδικές τους γνώσεις και εμπειρίες 
στην ανάπτυξη του προγράμματος.
αξιοποιώντας τις 100 ανθεκτικές Πόλεις (100RC), εταί-
ρους του δήμου της αθήνας, και με τη συμβολή του 
Ιδρύματος Rockefeller, το γραφείο ανθεκτικότητας και 
βιωσιμότητας ανέλαβε τη δρομολόγηση μιας πρωτότυ-
πης, κοπιώδους, ανοιχτής διαδικασίας διαβούλευσης με 
τους εταίρους στην πόλη και τους πολίτες, και την ενδυ-
νάμωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών. 
τον σχεδιασμό της διαβούλευσης πραγματοποίησαν -με 
ανάθεση από τις 100RC- οι ομάδες εμπειρογνωμόνων 
Rebuild by Design (RbD) και INTERBORO, με στήριξη από 
το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών 
«Διαχείριση μνημείων: αρχαιολογία, Πόλη και αρχιτεκτο-
νική» του τμήματος Ιστορίας και αρχαιολογίας του Πα-
νεπιστημίου αθηνών, και του τμήματος Πολιτισμικής τε-
χνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου αιγαίου, 
καθώς και με τη συμβολή του Ινστιτούτου τεχνολογίας 

σης και κατοίκησης κατέφαγε τους πρόποδες των αστι-
κών λόφων, οδήγησε σε καταπάτηση των ορίων που 
έθετε το ανάγλυφο των λοφοσειρών και είχε ως συνέ-
πεια είτε τον οπτικό αφανισμό είτε τη μερική απώλεια της 
οπτικής συνέχειας και του βαθμού αντίληψής τους μέσα 
στην αττική τοπιογραφία, και συνεπώς την απομείωση 
της πολλαπλής νοηματοδότησης που κάποτε προσέ-
φεραν. Ωστόσο ο Λυκαβηττός εξακολουθεί να δεσπόζει 
λόγω της κλίμακας και της αδρότητας των κορυφών 
του, ενώ οι δομημένοι όγκοι που κατέκτησαν τους πρό-
ποδές του εξακολουθούν να φανερώνουν το ανάγλυφό 
του: ο λόφος ξεπροβάλλει χαρακτηριστικά από το συ-
νεχές τοπίο του δομημένου χώρου, και ενδυναμώνεται η 
αξία του και η αμφίδρομη σχέση του με την πόλη. 
κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, στη δυτική πλευρά του 
Λυκαβηττού κατασκευάστηκαν υπόγειες εγκαταστάσεις 
καταφυγίου του αρχηγείου της αντιαεροπορικής άμυ-
νας. ςτις αρχές της δεκαετίας του ’60, με πρόταση της 
Άννας ςυνοδινού, στη λατομημένη βόρεια πλαγιά του 
Λυκαβηττού προστέθηκε το θέατρο μετά από ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης στον τάκη Ζενέτο. ςτόχος ήταν η 
δημιουργία ενός πυρήνα καλλιτεχνικής δραστηριότητας 
που θα προσέφερε στην πόλη έναν πολιτιστικό χώρο 
που θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς εκείνον 
του Ωδείου ηρώδου του αττικού. ό Ζενέτος σχεδίασε στο 
κοίλο το περίφημο “Θέατρο αχιβάδα” που έμοιαζε να αι-
ωρείται πάνω από το έδαφος. τελικά, προς απογοήτευ-
σή του, υλοποιήθηκε ένα προσωρινό, λυόμενο θέατρο 
3000 θέσεων το οποίο αγαπήθηκε πολύ, συμπλήρωσε 
μισό αιώνα ύπαρξης και  εγκαταλείφθηκε. Πρόσφατα, 
η ΕταΔ, ως ιδιοκτήτης του θεάτρου και της έκτασης που 
το περιβάλλει, δραστηριοποιείται ώστε να καταστεί δυνα-
τό να επισκευαστεί το θέατρο, και επίσης να αναπλαστεί 
ο μεγάλος χώρος στάθμευσης μετά από μελέτη που θα 
επιλεγεί με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
η στρωματογραφία, λοιπόν, της μνήμης και η πολιτι-
σμική και πολιτιστική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών 
τοποθέτησαν  τον  Λυκαβηττό σε εξέχουσα θέση στη 
συλλογική μας συνείδηση. κάθε ενσυνείδητος αθηναί-
ος θεωρεί ότι ο  λόφος του “ανήκει” και έχει άποψη για 
αυτόν. Ποιες παρεμβάσεις αναζωογόνησης πρέπει τότε 
να επιλέξουμε για τον λόφο;  Ποια πρέπει να είναι η σύγ-
χρονη ταυτότητά του; Πόσες δραστηριότητες “χωράει” 
και ποιες θα είναι αυτές ώστε να ενδιαφέρουν όλες τις 
ηλικίες και ομάδες πληθυσμού; μέσα από ποιες δια-
δικασίες πρέπει να  διατυπώνονται οι προτάσεις; Πως 
θα αναβαθμιστεί  η καθημερινότητα των γειτονιών του 
και ταυτόχρονα η λειτουργία του που συνδέεται με τον 
υπερτοπικό του χαρακτήρα; και κυρίως, πως αντισταθ-
μίζεται η ανάδειξη και προβολή του λόφου ως αθηναϊ-
κού τοπόσημου με την ανάγκη προστασίας ενός σημα-

ντικού περιβαλλοντικού πόρου και πολύτιμου αστικού 
δάσους; 
Ως το κυρίαρχο αστικό δάσος του κέντρου της πόλης ο 
Λυκαβηττός συμβάλλει στον μετριασμό των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής και μπορεί να συνεισφέρει στην 
ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της πόλης, ενώ ως 
κοινός αστικός πόρος μπορεί να παρέχει πολλά οφέλη 
στους αθηναίους και τους επισκέπτες του με τρόπο βιώ-
σιμο, σύγχρονο, και στο πλαίσιο μιας αστικής οικολογί-
ας. Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η συνολική προστα-
σία του, η αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει, και η αναζωογόνησή του.
ό λόφος σήμερα περιλαμβάνει εκτενείς φυσικούς χώ-
ρους πρασίνου και άλλους τόπους αδιαμόρφωτους ή 
βραχώδεις, ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος, υποβαθ-
μισμένες περιπατητικές διαδρομές, σημαντικής αξίας 
τουριστικούς-ψυχαγωγικούς πόλους, και αδρανείς ή 
εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται άναρ-
χα από τους επισκέπτες, στερείται βασικών υποδομών 
εξυπηρέτησης, και κυριαρχείται από το αυτοκίνητο. Εξα-
κολουθεί όμως να παρέχει την εντυπωσιακότερη θέαση 
της πρωτεύουσας και να την χαρακτηρίζει με την πα-
ρουσία του, να διαθέτει ένα πλούσιο οικοσύστημα και 
να ασκεί επιρροή στις γύρω γειτονιές, και να αποτελεί 
υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής μητροπολι-
τικής εμβέλειας. Ποια θα πρέπει είναι η ταυτότητά του 
από τώρα και στο μέλλον,και ποια συστατικά θα την 
ορίσουν; 
από τη σύσταση της πρωτεύουσας, ο Λυκαβηττός βίω-
σε δύο χαρακτηριστικές περιόδους. κατά τον 19ο αιώνα 
ο ρομαντικός νεοκλασσικισμός έφερε στην αθήνα τα 
αστικά πολεοδομικά ιδεώδη και ο λόφος απετέλεσε τόπο 
γραφικό -προσφέροντας απόλαυση της θέας του- αλλά 
και σημαντικό λόγω της αξιοσημείωτης θέσης του στην 
ιστορία, στο ανάγλυφο και τη γεωμετρία της προτεινό-
μενης νέας πόλης. αργότερα, μετά το δεύτερο μισό του 
20ο αιώνα, απετέλεσε πόλο έλξης για απόλαυση του 
θεάτρου παρέα με το αυτοκίνητο. την τρίτη του περίοδο, 
στον 21ο αιώνα, καλούμαστε να τον προστατέψουμε 
και εμπλουτίσουμε ως το μεγάλο αστικό δάσος της αθή-
νας, να περιορίσουμε το αυτοκίνητο και να αποδώσου-
με τον χώρο που καταλάμβανε στους γύρω κατοίκους 
και επισκέπτες του, ενώ η πολιτιστική και πολιτική τάξη 
και ιστορία επιβάλουν την προβολή του πέρα από τον 
Ελληνικό χώρο. 
Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στο ερευνητικό έργο 
του ΕμΠ, “η πολιτιστική σημασία της πόλης των αθηνών 
και η δυνατότητα συσχέτισής της με τον λόφο του Λυκα-
βηττού, αποτελεί, πέρα από κάθε άλλο συγκριτικό πλεο-
νέκτημά του, το ισχυρότατο χαρακτηριστικό του”
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ασφαλτοστρωμένης σήμερα κεντρικής διαδρομής που 
συνδέει τον εσωτερικό δρόμο του λόφου με την εκκλη-
σία του αγίου Ισιδώρου, το καταφύγιο, και την Πράσινη 
τέντα. Επίσης, έχει επισημανθεί η ανάγκη εκπόνησης 
ειδικών μελετών και κυρίως: υδρογεωλογικής, ολοκλη-
ρωμένης αντιπλημμυρικής-αντιδιαβρωτικής προστασί-
ας, φύτευσης περιοχών και εμπλουτισμού του εδάφους 
και ενίσχυσης των υφιστάμενων φυτεύσεων, άρδευσης, 
θεματικών μονοπατιών, σήμανσης, διευθέτησης της ζώ-
νης του Περιφερειακού δρόμου του Λυκαβηττού, βιοποι-
κιλότητας-χλωρίδας-πανίδας, πρόσβασης με δημόσιο 
μέσο μεταφοράς, συμπληρωματικής μελέτης φωτισμού, 
οικονομικής-διαχειριστικής μελέτης βιωσιμότητας για τη 
βιώσιμη και ποιοτική συντήρηση και λειτουργία του λό-
φου.
Δεδομένης της μεγάλης αύξησης των επισκεπτών και 
την επικείμενη επαναλειτουργία του θεάτρου, μια εκ των 
πλέον κρίσιμων επόμενων μελετών θα πρέπει να αφο-
ρά στη βιώσιμη, ασφαλή, και αποτελεσματική κινητικό-
τητα στον λόφο η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τη 
δημιουργία διαβαθμισμένων ζωνών πρόσβασης ώστε 
να αναδειχθεί και να προστατευθεί η χλωρίδα και η πα-
νίδα του. 
Χωρίς αμφιβολία, το βιώσιμο μέλλον του λόφου επιτάσ-
σει τον σταδιακό περιορισμό του ΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 
την αντικατάστασή του από ένα σύστημα δημόσιας με-
ταφοράς, το οποίο πρέπει να έχει σημαντική μεταφορική 
ικανότητα και μεταβλητή, ανάλογα με την ζήτηση, με 
δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον 2.000 ατόμων/ώρα 
πριν και μετά το τέλος των εκδηλώσεων στο θέατρο. 
η εναέρια σύνδεση του λόφου με cable car διαρκούς 
κίνησης από την περιοχή του άλσους του «Ευαγγελι-
σμού», συνδυαζόμενο με το μΕτρό και τελικό προορι-
σμό τον μεγάλο χώρο στάθμευσης που θα αναπλασθεί 
ως πλατεία μαζί με τον χώρο του θεάτρου προσελκύο-
ντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε καθημερινή βάση, 
μπορεί να διασφαλίσει δραστική μείωση της χρήσης του 
αυτοκινήτου ενώ θα καταστήσει τον λόφο προσβάσιμο 
σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα και αμΕα, και θα 
διευκολύνει την πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέ-
ρας χωρίς να εμποδίζει τους περιπατητές στον δρόμο, ο 
οποίος θα αποτελεί πλέον κύρια διαδρομή των πεζών. 
Πρόκειται για ελκυστική εμπειρία, οικονομικά βιώσιμη και 
περιβαλλοντικά φιλική, εύκολα υλοποιήσιμη και αισθη-
τικά κατάλληλη πρόταση καθότι δεν παρεμβαίνει στην 
περιοχή θέασης του λόφου από την ακρόπολη, και πι-
θανά δεν θα “ακουμπήσει” το φυσικό τοπίο του λόφου 
καθότι ίσως δεν είναι απαραίτητη η ενδιάμεση στήριξη 
της διαδρομής πάνω από την περιοχή του λόφου σε πυ-
λώνες.
το Πρόγραμμα Λυκαβηττός ολοκληρώθηκε και πα-
ρουσιάστηκε δημόσια από τον Δήμαρχο αθηναίων 
κύριο καμίνη και τους συμμετέχοντες σε αυτό, σε μεγά-
λη εκδήλωση-εσπερίδα στις 16 όκτωβρίου 2018. Έκτοτε 
εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του υΠΠόα και της 

Δ/νσης Δασών αθηνών της αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης αττικής οι μελέτες των πρώτων έργων. η διαδικα-
σία δημοπράτησής τους έχει ξεκινήσει, στοχεύοντας σε 
έναρξη των έργων το Φθινόπωρο του 2019.
κάνοντας έναν απολογισμό του σύνθετου αυτού προ-
γράμματος και της προσπάθειας που κατεβλήθη από 
όλες τις ομάδες για την ολοκλήρωσή του, αξιολογώ 
ως εξέχουσας αξίας τις ποικίλες συνεργασίες και την 
εξωστρέφεια με την οποία προσεγγίστηκαν οι πολλές 
προσαρμοσμένες λύσεις υψηλού επιπέδου και αποτελε-
σματικότητας για τη βελτίωση του φυσικού και ανθρω-
πογενούς περιβάλλοντος του λόφου. το εγχείρημα ήταν 
απαιτητικό αλλά και συναρπαστικό καθότι δεν έχει επι-
χειρηθεί ποτέ στο παρελθόν σύμπραξη με συνδυασμό 
τόσων δυνάμεων και σε τέτοια κλίμακα. βασικός στόχος 
του δήμου παραμένει οι προτάσεις μας να συναντή-
σουν τις προσδοκίες των εταίρων, πολιτών, και επισκε-
πτών της αθήνας. 
τιμώντας τη συμβολή των δύο Πανεπιστημίων στο Πρό-
γραμμα Λυκαβηττός ίσως αρκεί να αναφέρω μια 
φράση τους που συμπυκνώνει τις χιλιάδες σελίδων των 
παραδοτέων:
“ό λόφος του Λυκαβηττού προσεγγίζεται ως ιδανικό 
πεδίο μελέτης της σχέσης μεταξύ της φύσης και του 
ανθρωπογενούς στοιχείου, η οποία σήμερα τείνει να 
αποτελέσει το σημαντικότερο παράγοντα για την περαι-
τέρω ανάπτυξη και τον επανασχεδιασμό των αστικών 
χώρων” (γΠα)
“ό Λυκαβηττός μπορεί να γίνει αντιληπτός ως σημείο 
κατόπτευσης όχι απλά του αθηναϊκού υλικού τοπίου 
αλλά πολύ ουσιαστικότερα ως κορυφαίο σημείο κατό-
πτευσης της πολιτικής ιστορίας των αθηνών και των 
‘διόδων’ επιρροής της στη νεότερη Δυτική πολιτική ιστο-
ρία” (ΕμΠ)
Έχοντας εισηγηθεί τη μεθοδολογική προσέγγιση του 
“Προγράμματος Λυκαβηττός” και αναλάβει την ευθύ-
νη του συντονισμού του, στην ολοκλήρωσή του αντι-
λαμβάνομαι πως έχει παραχθεί μια  μήτρα σύγχρονης 
αθηναϊκής αστικής οικολογίας. ό Λυκαβηττός γνωρίζει 
πλέον τον τρόπο ώστε να μπορεί να αναμετρηθεί με τις 
προκλήσεις τις εποχής του, και έχει να δώσει πολλά στην 
πόλη αλλά και να πάρει από αυτή. 

του Νιου τζέρσεϋ (NJIT). όι ομάδες εμπειρογνωμόνων 
συνεργάστηκαν με το γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το 
Εθνικό μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανατροφοδότηση 
των επιστημονικών διαπιστώσεων με τις απόψεις, τις ιδέ-
ες και το όραμα των πολιτών, συνεργατών και εταίρων 
της πόλης της αθήνας. 
η άντληση περισσότερων πληροφοριών που κρίθηκαν 
ως αναγκαίες ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα 
θα ενσωματώσει τις ανάγκες και επιθυμίες ενός ευρέως 
φάσματος ενδιαφερόμενων μερών ενώ θα παραμείνει 
ρεαλιστικό ως προς το όραμά του, έγινε μέσα από μια 
σειρά θεματικών συναντήσεων και εργαστηρίων με ειδι-
κούς φορείς, συναντήσεις με ομάδες πολιτών, και δρά-
σεις όπως ερωτηματολόγια και διαδραστικά παιχνίδια 
με θέμα τον λόφο που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό. 
ςυνολικά, στη διαδικασία διαβούλευσης και διαλόγου 
κατατέθηκαν οι απόψεις και οι επισημάνσεις περισσότε-
ρων από 1.450 άτομα, εκ των οποίων τα 1.200 ανταπο-
κρίθηκαν στην έρευνα κοινής γνώμης που υλοποιήθηκε, 
ενώ περισσότερα από 250 συμμετείχαν σε εργαστήρια 
και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις. 
η πρώτη διατύπωση της συλλογικής οραματικής πρό-
τασης για τον Λυκαβηττό καθώς και των βασικών κα-
τευθυντήριων αρχών ανάπτυξης του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε σε μια αρχική συνάντηση με 30 
συμμετέχοντες-εκπροσώπους δημοσίων, ακαδημαϊκών, 
και μη κυβερνητικών οργανισμών, στην οποία επιβεβαι-
ώθηκαν:
- η υπερτοπική σημασία του Λόφου ως κύριο τουριστι-
κό αξιοθέατο με άξονα τη θέα, χώρος πολιτισμού, ανα-
ψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μητροπο-
λιτικής σημασίας και εμβληματικό τοπόσημο, μέρος της 
ιστορικής τοπιογραφίας της πόλης
- η διάσταση της περιβαλλοντικής και οικολογικής ση-
μασίας του λόφου, ως πολύτιμου «φυσικού» πόρου που 
επηρεάζει θετικά τη βιοποικιλότητα, τη δημιουργία ενδι-
αιτημάτων και το κλίμα στο κέντρο της πόλης, και χρήζει 
προστασίας
- η τοπική σημασία του Λόφου ως χώρος πρασίνου 
που διαπλέκεται με την καθημερινότητα των κατοίκων 
των διαφορετικών γειτονιών που τον περιβάλλουν
για περίπου ένα έτος, ο δήμος, η πανεπιστημιακή κοι-
νότητα, η τοπική κοινωνία και φορείς της συνομίλησαν 
και αναγνώρισαν ποικίλες προκλήσεις και ζητήματα του 
λόφου που ανήκουν σε 3 ενότητες: φυσικό περιβάλ-
λον-δομημένο περιβάλλον-άνθρωποι. κυρίως όμως 
“συνδέθηκαν” η επιστημονική, διοικητική, και εμπειρική 
προσέγγιση οδηγώντας στη σύζευξη της θεωρίας με 
την πράξη, και του οράματος με το αποτέλεσμα. ςτην 
πραγματικότητα η σύζευξη αφορά στη χωρική απο-

τύπωση ενός ευρύτατα αποδεκτού οράματος που θα 
χαρακτηρίζεται από την οικολογική, λειτουργική, και το-
πιογραφική ιδιότητα του πρασίνου και του λόφου στο 
πλαίσιο της σύγχρονης πόλης.

η ΕΠΙΛόγη τΩΝ ΠρΩτΩΝ ΕργΩΝ Πρός ΔημόΠρατηςη
τα πρώτα έργα επελέγησαν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος με βάση τις αναγνωρίσεις των επειγόντων προ-
βλημάτων και προτεραιοτήτων που αυτό έθεσε, λαμβά-
νοντας επίσης υπόψη τους περιορισμούς στο ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο και τη δυνατότητα άμεσης χρηματοδό-
τησης των έργων από τον δήμο. η Δ/νση όδοποιίας, 
αποχέτευσης & κοινοχρήστων Χώρων, μετά από συ-
νεννόηση με τη Δ/νση Δασών αθηνών, με βοήθεια από 
ομάδα ειδικών μελετητών, και με τη στήριξη συμβούλων 
ανέλαβε τη σύνταξη των μελετών έργων επείγοντος 
χαρακτήρα και άμεσης υλοποίησης επί υφιστάμενων 
υποδομών του λόφου, τα οποία θα συμβάλλουν άμεσα 
στην προστασία του, ενώ ταυτόχρονα, θα αποτυπώ-
σουν το στίγμα της νέας ταυτότητας του Λυκαβηττού. 
Πρόκειται για:
- Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων, ήπιων, καλαίσθητων 
αντιπλημμυρικών-αντιδιαβρωτικών τεχνικών και υλικών, 
κατάλληλων για τη θωράκιση διαβρωμένων πρανών 
στη Να πλευρά του λόφου
- αντικατάσταση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου 
και νέα επίστρωσή του με υδατοπερατά υλικά ώστε ο 
χαρακτήρας του να είναι συμβατός με του αστικού δά-
σους και να αποτελέσει ευχάριστη, κύρια πεζοπορική 
διαδρομή 
- Ήπια αποκατάσταση με φυσικά υλικά ενός περιμετρι-
κού μονοπατιού μήκους 3 χλμ. το οποίο θα συνδέει επι-
μέρους περιοχές
- ςε βάθος καθαρισμό του πρασίνου 
όι προγραμματιζόμενες επεμβάσεις θα εμπλουτισθούν 
με την αναβίωση του ιστορικού στεκιού “Πράσινη τέντα” 
στη ΝΔ πλευρά του λόφου, τη μελέτη για την  ανακατα-
σκευή της οποίας ολοκλήρωσε το τμήμα μελετών της 
αρμόδιας Δ/νσης κτιριακής υποδομής του δήμου αθη-
ναίων, ενώ το κόστος για την κατασκευή και τη λειτουρ-
γία της ανέλαβε ενδιαφερόμενος ο οποίος επελέγη μέσα 
από ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό. 
το Πρόγραμμα Λυκαβηττός παρέχει το απαραίτητο 
υπόβαθρο ώστε να μπορούν να προκηρυχθούν επιμέ-
ρους αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και να αναπτυχθούν 
μελέτες που θα αντιμετωπίσουν συστηματικά  και εναρ-
μονισμένα τα σημαντικά θέματα και τις ελλείψεις στον 
λόφο, όπως π.χ. τον αναγκαίο νέο αστικό εξοπλισμό και 
επίπλωση ή τη δημιουργία ποιοτικών πλατωμάτων θέα-
σης και φιλοξενίας δραστηριοτήτων, και ανάπλασης της 
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ΕΝότητα Ι : ΦυςΙκό ΠΕρΙβαΛΛόΝ
γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών

Ερευνητικό Πρόγραμμα “ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού  
και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας

αυτού και την αειφορική διαχείρισή του”

θεματικά πεδία 

01/ Ιστορικά στοιχεία για τις φυτεύσεις του Λόφου
02/ Ενδημικά είδη της Ελλάδας στον Λόφο
03/ όι φυτοκοινωνίες του λόφου
04/ τα πετρώματα και η διαδικασία λατόμευσης στον λόφο του Λυκαβηττού
05/ υδρολογικά στοιχεία του λόφου
06/ η ζωνοποίηση του Λυκαβηττού
07/ Θεματικές διαδρομές, οι κόμβοι και τα σημεία ενδιαφέροντος
08/ η βοτανική διαδρομή
09/ η γεωλογική διαδρομή
10/ η διαδρομή του νερού
11/ Νταμάρι - βοτανικό Εργαστήριο (βοτανικός κήπος αυτοφυών)
12/ Νταμάρι - γεωλογικός κήπος
13/ Νταμάρι - κήπος βροχής (raingarden)
14/ Νταμάρι Ελεύθερου καθιστικού
15/ η διαδρομή στην κοιλάδα της Χαρουπιάς
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το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών και ειδικότερα το Εργα-
στήριο ανθοκομίας & αρχιτεκτονικής τοπίου και το μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα ςπουδών «αρχιτεκτονική τοπίου» του 
τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, μέσω του ερευ-
νητικού προγράμματος «ανάλυση τοπίου του λόφου του 
Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της 
ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείρισή του» επιδιώ-
κει την ανάδειξη του Λόφου του Λυκαβηττού ως τοπόσημο 
αναφοράς, πνεύμονα πρασίνου και κοιτίδα βιοποικιλότη-
τας. η ολοκληρωμένη τοπιακή και περιβαλλοντική αντιμετώ-
πιση, κρίνεται ότι θα οδηγήσει στην αποτελεσματική στρα-
τηγική αναζωογόνησης του Λόφου του Λυκαβηττού και της 
ανθεκτικότητας του Δήμου αθηναίων. 

το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών εστιάζει στα παρακάτω:
• τοπιακός χαρακτήρας: κρίνεται απαραίτητη η ανάδειξη 

των ιδιαιτεροτήτων του τοπίου του λόφου
• περιβαλλοντική ανάλυση του Λόφου, χλωρίδα και πανίδα: 

καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης χλωρίδας 
και πανίδας, πιθανότητα ύπαρξης απειλουμένων ή υπό 
εξαφάνιση ειδών

• διαχείριση υδάτων: Aξιολόγηση πολιτισμικών ζητημάτων 
που σχετίζονται με την ιστορία και τον συγκεκριμένο τόπο, 
συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων, προσδιορισμός 
των χαρακτηριστικών των υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων, ανάλογη αξιολόγηση του συστήματος άρδευ-
σης, ανάδειξη τρόπου συλλογής όμβριων υδάτων

• έδαφος: Διαπίστωση  προβλημάτων διαβρώσεων, προσ-
διορισμός χαρακτηριστικών του εδάφους

• στρατηγική ενεργοποίησης του λόφου με την ανάδειξη 
μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος.

η ΔΙΕρΕυΝηςη τόυ τόΠΙόυ τόυ Λυκαβηττόυ

Ερμηνεία του τοπίου και ο προσδιορισμός του χαρακτήρα 
του λόφου του Λυκαβηττού.
ό λόφος του Λυκαβηττού αποτελεί έναν  ιδιαίτερο «εμβλη-
ματικό χώρο» στο λεκανοπέδιο της αθήνας. το ανάγλυφο, 
ο χαρακτήρας, η ποικιλία φυτοκάλυψης με έντονη την πα-
ρουσία δασωδών περιοχών συνθέτουν ένα χώρο ιδιαίτερα 
σημαντικό με βιοκλιματική, αισθητική και λειτουργική συνει-
σφορά στην καρδιά της πόλης. η ανάπτυξή του σε ύψος 
277 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας δίνει τη δυνατότητα 

θεάσεων περιφερειακά σε όλο το λεκανοπέδιο καθιστώντας 
τον «εμβληματικό τοπόσημο» τοπικής και υπερτοπικής ση-
μασίας. μπορεί να αποτελέσει «το μάτι της πόλης προς τα 
έξω» και το παρατηρητήριο ανάδειξης του αττικού τοπίου, 
αλλά και αντίστροφα «το μάτι της πόλης προς τα μέσα», 
αφού το χαρακτηριστικό επιβλητικό μεσογειακό βραχώδες 
τοπίο, με το στεφάνι από πεύκα να αγκαλιάζει περιφερειακά 
στη βάση του λόφου, οι γεωλογικοί σχηματισμοί εντός του 
και η εντυπωσιακή βιοποικιλότητα που διαθέτει προσδίδουν 
στο λόφο ένα πολυεπίπεδο χαρακτήρα. 
ό λόφος του Λυκαβηττού επίσης προσεγγίζεται ως ιδανικό 
πεδίο μελέτης της σχέσης μεταξύ της φύσης και του ανθρω-
πογενούς στοιχείου, της σχέσης η οποία σήμερα τείνει να 
αποτελέσει το σημαντικότερο παράγοντα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη και τον επανασχεδιασμό των αστικών χώρων. 
Έτσι ο λόφος διαχωρίζεται σε τέσσερις χωρικές ενότητες, με 
σκοπό την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσι-
κού στοιχείου και της ανθρώπινης δράσης. ςυγκεκριμένα, 
εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά του τοπίου σε συνδυασμό 
με την προσέλευση των επισκεπτών στις ενότητες αυτές.
η χωρική ενότητα α, στη βόρεια πλευρά του λόφου, χαρα-
κτηρίζεται από τα έντονα πρανή του λατομείου στα οποία 
μπορεί κανείς να διακρίνει είδη χασμόφυτων. ό ασφαλτο-
στρωμένος χώρος στάθμευσης, στον οποίο λειτουργεί κα-
ντίνα και η περιοχή είναι εξοπλισμένη με καθιστικά είναι από 
τα πολυσύχναστα σημεία του λόφου. Παράλληλα, στο κοί-
λο του βράχου είναι κατασκευασμένο το θέατρο, το οποίο 
αποτελεί τοπόσημο για τον Λόφο.  
η πρόσβαση τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων, γί-
νεται μέσω του ασφαλτοστρωμένου δρόμου από τη δυτική 
πλευρά του λόφου. 
Παράλληλα, σε αυτή την ενότητα εντάσσεται η κύρια έξαρ-
ση του λόφου. Πρόκειται για την πιο πολυσύχναστη περιο-
χή του λόφου. ςυγκεκριμένα εντοπίζεται μια διαδρομή που 
περιλαμβάνει πλατώματα καθιστικών από τα οποία μπορεί 
κανείς να απολαύσει την θέα προς την πόλη. Χαρακτηρι-
στικά τοπόσημα της διαδρομής αποτελούν η εκκλησία των 
αγίων Ισιδώρων, το υπόσκαφο καταφύγιο και το πλάτωμα 
της «πράσινης τέντας» .
ςτους πρόποδες του βράχου εντοπίζονται σημεία που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για τα γεωλογικά τους 
χαρακτηριστικά, όσο και για τις φυτοκοινωνίες που παρου-
σιάζονται εκεί. τέτοια σημεία είναι οι βράχοι που δημιουρ-
γούν σπηλιές, όπως επίσης και ένας χώρος με εναποθέσεις 
αδρανών υλικών, στα οποία πλέον αναπτύσσονται ενδια-

Λυκαβηττός: τοπόσημο αναφοράς, πνεύμονας πρασίνου  
και κοιτίδα βιοποικιλότητας

μαρία Παπαφωτίου
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την ύπαρξη ποικίλλων χασμοφυτικών ειδών. η συμβολή 
του στον εντοπισμό και τη χωροθέτηση των υφιστάμενων 
φυτοκοινοτήτων, αλλά και αυτών που δεν σώζονται πλέον, 
μέσω επιτόπιων περιπάτων για τον εντοπισμό και την κατα-
γραφή τους, είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια προς 
την κατεύθυνση της αποκατάστασης του χαρακτήρα του 
τοπίου και της βιοποικιλότητας των ειδών του Λόφου.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες του τάκη 
ςτεφάνου, εικαστικού και καθηγητή στο τμήμα Πλαστικών 
τεχνών και Επιστημών της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, παιδιόθεν κατοίκου της περιοχής του Λυκαβηττού και 
ερασιτέχνη φυσιοδίφη, οι κάτοικοι της περιοχής του Λυκα-
βηττού συνήθιζαν να έχουν στενότερη σχέση με το Λόφο. 
«...όι μηδικές έχουν επεκταθεί πολύ στο Λόφο. Έχουν επι-
θετικό ριζικό σύστημα και κλέβουν την υγρασία από τα 
χασμόφυτα. κάποτε στις παρειές του Λόφου από τα μέσα 
κιόλας του Φθινοπώρου, υπήρχαν λειμώνες από ανθοφό-
ρες πόες με πολλά αυτοφυή ή και ενδημικά είδη που πλέον 
έχουν περιοριστεί σημαντικά και οι κάτοικοι συνήθιζαν να 
ξαπλώνουν στα πολύχρωμα χαλιά κάνοντας πικνίκ και 
άλλες δραστηριότητες. το χαρουπόδασος επίσης υπήρχε 
πολύ πριν τις δενδροφυτεύσεις των πεύκων, μάλιστα, χα-
ρουπιές υπήρχαν και στη ΝΔ πλευρά του Λόφου και την 
ευρύτερη περιοχή της Δεξαμενής. ςτην ανατολική πλευρά 
που ήταν πολύ δύσβατη από τις πολλές τσουκνίδες, τις 
μολόχες και τα γαϊδουράγκαθα υπήρχαν τρεις πικραμυ-
γδαλιές. Επίσης, ο κόσμος, κυρίως από τη βόρεια πλευρά 
συνήθιζε να μαζεύει όλων των λογιών τα χόρτα: βαλσαμό-
χορτο, ζοχούς, βρούβες, μυρώνια, καυκαλίθρες, ξυνολά-
πατα, ρόκα κ.α. τέλος το τωρινό parking, αποτελούσε βο-
σκότοπο του κυρ. βασίλη (ιδιοκτήτης «γαλατάδικου» στην 
πλατεία του κολωνακίου τη δεκαετία του ’50 και του ‘60), 
όπου βοσκούσαν αγελάδες και  γιδοπρόβατα...»1.

Γεωλογικά στοιχεία της περιοχής του Λυκαβηττού
η γεωλογία της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει μία ποι-
κιλία διαφορετικών πετρωμάτων όπως αργιλικοί σχιστόλι-
θοι, ψαμμίτες, πηλίτες, μάργες κ.α., τα οποία σχηματίστη-
καν στο θαλάσσιο βυθό κατά τη διάρκεια της ανύψωσης 
των ορεινών όγκων. η ονομασία που έχει επικρατήσει για 
τον συγκεκριμένο γεωλογικό συνδυασμό είναι ο «σχιστόλι-
θος των αθηνών». Πάνω από το σχιστόλιθο των αθηνών 
βρίσκονται επικαθήμενα τα υπολείμματα ενός σχετικά νέου 
ασβεστόλιθου, σχηματίζοντας κορυφές λόφων σε διάφο-
ρα σημεία της πόλης (π.χ. ακρόπολη, Λυκαβηττός, τουρ-
κοβούνια, Λόφος ςτρέφη).
ό Λόφος του Λυκαβηττού αποτελεί υπόλειμμα από τη γε-
νική διάβρωση του ασβεστολιθικού λοφώδους τοπίου, ο 
οποίος μαζί με το Λόφο του Φιλοπάππου, την ακρόπολη, 
και τα τουρκοβούνια ανήκει στους αλπικούς σχηματι-

1   Προφορική μαρτυρία του τάκη ςτεφάνου, συνταξιούχου καθηγητή 
στο τμήμα Πλαστικών τεχνών & Επιστημών της τέχνης του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων

σμούς, δηλαδή τους σχηματισμούς που ανυψώθηκαν με 
την αλπική όρογένεση 2.
Παρατηρώντας κανείς τον γεωλογικό χάρτη της ευρύτερης 
περιοχής διακρίνονται τα είδη εδαφών που παρατηρούνται 
στο Λόφο του Λυκαβηττού και στη γύρω περιοχή. τα εδά-
φη αυτά είναι: μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, κορύματα κλιτύων 
έκλυτα και ανώτερη ασβεστολιθική βαθμίδα (επί του Λό-
φου) και αθηναϊκοί σχιστόλιθοι (πέριξ του Λόφου).

Το νερό στο λόφο του Λυκαβηττού
Η διάβρωση του εδάφους
η γεωγραφική θέση, η κλίση του εδάφους, η έκταση της 
επιφάνειας απορροής και η τοπολογία του Λυκαβηττού 
αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους εξέτασης, για 
την πραγματοποίηση μίας ολοκληρωμένης αξιολόγησης 
της υπάρχουσας κατάστασης των φυσικών στοιχείων του 
Λόφου. με τον τρόπο αυτό, γίνεται εφικτή η ορθή αντι-
μετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων, των φερτών 
υλικών και των φαινομένων διάβρωσης, τα οποία παρα-
τηρούνται σε μεγάλο ποσοστό της έκτασης του Λόφου, 
αλλά και στις παρακείμενες περιοχές.
ςυγκεκριμένα ο Λόφος του Λυκαβηττού χαρακτηρίζεται 
από μία ποικιλία κλίσεων επιφανειών. κάθε πλευρά του πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εναλλαγές στις 
εξάρσεις και στις βυθίσεις κάνουν το τοπίο αρκετά ελκυ-
στικό, ενώ ταυτόχρονα παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο 
στη χωροθέτηση των λειτουργιών που ενδεχομένως θα 
μπορούσε να φιλοξενήσει ο Λόφος.
ςημαντικό δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι η 
εκτίμηση της πορείας των ροών του νερού στις περιπτώ-
σεις βροχόπτωσης, το οποίο σε συνδυασμό με την κλίση 
των επιφανειών και το είδος του εδάφους θα δώσει περισ-
σότερα στοιχεία για την πρόβλεψη των πλημμυρικών φαι-
νομένων και των σημείων απόθεσης φερτών υλικών.
ςε όλη την έκταση του Λυκαβηττού παρατηρούνται περιοχές 
διάβρωσης, όπου το νερό έχει δημιουργήσει βαθιές αυλα-
κώσεις. Εντονότερο παρατηρείται το φαινόμενο αυτό στη 
νότια και στη νοτιοανατολική πλευρά του Λόφου. ςε πολυά-
ριθμα σημεία εμφανίζεται συγκέντρωση φερτών υλικών, τα 
οποία έχουν παρασυρθεί εξαιτίας των έντονων βροχοπτώ-
σεων, κυρίως στην βόρεια και στην βορειοδυτική πλευρά. 
Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινο-
μένων (π.χ. έντονες καταιγίδες) οι περιοχές γύρω από το 
Λόφο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, τόσο από 
τον όγκο του νερού που κατέρχεται από αυτόν, όσο και 
από τα φερτά υλικά (π.χ. χώμα, μπάζα, κλαδιά κτλ). Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδός αναπήρων 
Πολέμου, στην οποία οι κάτοικοι επινοούν αυτοσχέδιες με-
θόδους απομάκρυνσης του νερού και των φερτών υλικών 

2   [Πηγή : Επεξηγηματική μελέτη του γεωλογικού Χάρτη της αττικής, 
ΠαΠαΔΕας Δ. γ. Δρ. γεωλόγος ΙγμΕ]

φέροντα είδη χασμοφύτων.
ςτο υψηλότερο σημείο του λόφου βρίσκεται η εκκλησία του 
αγίου γεωργίου και το καφέ-εστιατόριο, από όπου μπορεί 
να έχει κάποιος πανοραμική θέα του λεκανοπεδίου. Εκεί 
φτάνει κάποιος μέσω μιας ανηφορικής διαδρομής με ρα-
μπόσκαλες. όι αθάνατοι στο βραχώδες πρανές στα αρι-
στερά και η θέα της πόλης στα δεξιά δίνουν ένα ιδιαίτερο 
χαρακτήρα σε αυτή την διαδρομή.
η χωρική ενότητα β, στην δυτική πλευρά του λόφου, χαρα-
κτηρίζεται από έντονο πρανές με δενδρώδη και θαμνώδη 
είδη φυτών, πυκνή και άναρχη δασική βλάστηση. ςτο τμή-
μα αυτό εισέρχεται κάποιος από τις εισόδους στην περιοχή 
του κολωνακίου. η κίνηση των επισκεπτών γίνεται σε ένα 
δίκτυο χωμάτινων και πέτρινων μονοπατιών, αποτελώντας 
ένα πολυσύχναστο τμήμα του λόφου. η επισκεψιμότητα 
στην ενότητα β αφορά κυρίως την πρόσβαση και μετά-
βαση στην ενότητα α, ενώ είναι αξιοσημείωτη η απουσία 
σημείων στάσης. 
η χωρική ενότητα γ, στο νότιο και ανατολικό τμήμα, χαρακτη-
ρίζεται από ήπιας κλίσης πρανές με δενδρώδη και θαμνώδη 
δασική βλάστηση. ςτο νότιο τμήμα, εντοπίζονται είσοδοι για 
την πρόσβαση των πεζών, όπως επίσης και ο χώρος του 
τελεφερίκ με το οποίο μπορεί να ανέβει κάποιος στην κορυ-
φή του λόφου, στο καφέ-εστιατόριο και στον αϊ γιώργη. η 
επισκεψιμότητα στην συγκεκριμένη ενότητα είναι μέτρια, με 
βασικούς επισκέπτες τους κατοίκους των γύρω περιοχών. 
και εδώ, όπως και στην χωρική ενότητα β, υπάρχει δίκτυο 
μονοπατιών, καθώς και σημείων στάσης με διαμορφω-
μένα καθιστικά. Επίσης διακρίνονται στοιχεία διαχείρισης 
υδάτων του λόφου, όπως η περιμετρική τάφρος αντιπλημ-
μυρικής προστασίας των όμορων συνοικιών και τα κάθε-
τα στις υψομετρικές καμπύλες, πέτρινα κανάλια διοχέτευ-
σης των ομβρίων προς την περιμετρική τάφρο.
η χωρική ενότητα Δ βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του λό-
φου. Χαρακτηρίζεται από έντονα πρανή, με δενδρώδη και 
θαμνώδη δασική βλάστηση. ςτο τμήμα αυτό, εντοπίζονται 
σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος τα οποία προέρχονται 
από προηγηθείσα λατομική δραστηριότητα του χώρου. 
Χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής, αποτελεί η «κοιλά-
δα με τις χαρουπιές». Πρόκειται για μία κοιλάδα όπου στα 
πρανή της, φανερώνονται τα αθηναϊκά γεωλογικά στρώ-
ματα. κυρίαρχο στοιχείο είναι οι χαρουπιές, ανάμεσα στις 
οποίες διαμορφώνεται ένα χωμάτινο μονοπάτι το οποίο 
καταλήγει σε ένα έντονο πρανές. ςυνεχίζοντας κάποιος 
βρίσκεται σε ένα μικρό νταμάρι, με έντονες κλίσεις. μέσω 
μιας σιδερένιας σκάλας μπορεί να καταλήξει στην κορυφή 
του βράχου από όπου εκτυλίσσεται μια πανοραμική θέα 
προς το λεκανοπέδιο.
Εξίσου ενδιαφέροντα σημεία αποτελούν οι περιοχές των  
τεσσάρων λατομείων, στα οποία εντοπίζονται είδη αυτο-
φυούς βλάστησης, κυρίως με χασμόφυτα. μια  χωμάτινη 
διαδρομή συνδέει τα σημεία αυτά ενώ οι εντυπωσιακές 
χρωματικές αποτυπώσεις της διαστρωμάτωση των πετρω-
μάτων σε συνδυασμό με τα ενδιαιτήματα στο χώρο προσ-
δίδουν στα σημεία αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γεωλογικό, 
αισθητικό και βοτανολογικό. 

ςτη χωρική ενότητα Δ, μπορεί να διακρίνει κάποιος στοι-
χεία διαχείρισης υδάτων του λόφου, όπως την περιμετρική 
τάφρο αντιπλημμυρικής προστασίας των όμορων συνοι-
κιών, και τα κάθετα στις υψομετρικές καμπύλες, πέτρινα 
κανάλια διοχέτευσης ομβρίων. 
η κίνηση στην περιοχή γίνεται μέσω ενός δικτύου από χωμά-
τινες διαδρομές. η πρόσβαση για τους πεζούς γίνεται από 
τις εισόδους στο βόρειο τμήμα και από την βασική ασφαλ-
τοστρωμένη διαδρομή στην βορειοανατολική πλευρά του 
λόφου. αυτή η περιοχή του λόφου, παρόλο που χαρακτηρί-
ζεται από ενδιαφέροντα σημεία, δεν έχει τόσο συχνή χρήση.

Η χλωρίδα στο λόφο του Λυκαβηττού
ςτην παρούσα μελέτη κρίθηκε απαραίτητο να ξεκινήσει 
μια ενδεικτική καταγραφή της χλωρίδας του λόφου του 
Λυκαβηττού, με ιδιαίτερη έμφαση στα αυτοφυή είδη και τη 
διερεύνηση της ύπαρξης Ελληνικών ενδημικών ειδών, κα-
θώς η βιοποικιλότητα του Λόφου θεωρήθηκε ως αναπό-
σπαστο τμήμα του αττικού τοπίου. η μελέτη αναφέρεται σε 
ενδημικά είδη του Ελλαδικού χώρου συνολικά και όχι σε εν-
δημικά είδη του Λόφου, καθώς για τον εντοπισμό τέτοιων 
θα πρέπει να γίνει συστηματική μελέτη από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Έτσι δημιουργήθηκαν Χάρτες όπου αποτυ-
πώνονται ενδεικτικές φυτοκοινωνίες του Λόφου, οι οποίοι 
βασίζονται σε επιτόπιες παρατηρήσεις και καταγραφές της 
ερευνητικής ομάδας του γεωπονικού Πανεπιστημίου αθη-
νών, βιβλιογραφική έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών 
από κατοίκους της περιοχής του Λυκαβηττού και λάτρεις 
του φυσικού του τοπίου. κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο, 
λόγω της έλλειψης συστηματικής καταγραφής της βιοποι-
κιλότητας της χλωρίδας του Λόφου. από αυτούς, αντλή-
θηκαν στοιχεία για το πρόσφατο παρελθόν της ποικιλίας 
των φυτικών ειδών, κάποια από τα οποία  πλέον δεν μπο-
ρεί να συναντήσει κανείς στο Λόφο. Εντύπωση προκαλεί 
ο ζήλος μη εξειδικευμένων ανθρώπων να παρατηρήσουν 
και να καταγράψουν την ταυτότητα του Λόφου, κάτι που 
φανερώνει ότι υπάρχει αληθινό ενδιαφέρον. τα στοιχεία 
αυτά του πρόσφατου παρελθόντος, μπορούν να αποτε-
λέσουν τους κατευθυντήριους άξονες σε ζητήματα αποκα-
τάστασης της βιοποικιλότητας του Λόφου. 
καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά του αντώνη Ζώη, 
καθηγητή αρχαιολογίας στα Πανεπιστήμια αθηνών και 
Ιωαννίνων και κατοίκου της περιοχής του Λυκαβηττού, ο 
οποίος ασχολήθηκε επί εικοσαετίας με την καταγραφή των 
ειδών της βιοποικιλότητας του Λόφου, ακολουθούμενη 
από εκτεταμένη φωτογραφική τεκμηρίωση. ό ίδιος υπο-
στήριζε ότι στο Λόφο απαντώνται περί τα 550 ενδημικά 
είδη, κάποια από τα οποία δεν βρέθηκαν στην υφιστάμενη 
βιβλιογραφία, κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας 
από εξειδικευμένους συστηματικούς βοτανολόγους. η 
πλούσια βιοποικιλότητα του Λόφου αιτιολογείται από την 
ύπαρξη των ασβεστολιθικών πετρωμάτων, που ευνοούν 
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βρίσκονται σε σημαντικά για το Λόφο σημεία, το μπαλκόνι 
της Πράσινης τέντας, την εκκίνηση της διαδρομής για τον 
αη-γιώργη από την πλατεία και τον αποσπερίτη. ςτις τρεις 
Διαδρομές εντοπίζονται ςημεία Ενδιαφέροντος, που αναδει-
κνύουν τα πολλαπλά τοπία του Λόφου και τη θεματική της 
κάθε Διαδρομής. όι Διαδρομές τέμνονται σε οκτώ σημεία 
του Λόφου, τα οποία ορίζονται ως κόμβοι Προσανατολι-
σμού στα οποία προβλέπεται η απαιτούμενη σήμανση για 
κάθε διαδρομή. 

Η Βοτανική Διαδρομή
η προτεινόμενη βοτανική Διαδρομή αποσκοπεί στην ανάδει-
ξη του βοτανικού στοιχείου, καθώς επίσης στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των χρηστών του χώρου σε θέματα 
που αφορούν στην ιδιαίτερη φύση και αισθητική του τοπί-
ου. Εντοπίζονται και αναδεικνύονται χαρακτηριστικές φυτο-
κοινωνίες του Λόφου με ελληνικά ενδημικά και αυτοφυή είδη 
με ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση της ταυτότητας 
του αττικού τοπίου, οι οποίες αποτυπώνονται ενδεικτικά σε 
χάρτες που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό.
ςτο σχεδιασμό της βοτανικής Διαδρομής εντοπίζονται Είσο-
δοι, κόμβοι Ενημέρωσης και ςημεία Ενδιαφέροντος.
Ως οι καταλληλότερες είσοδοι για την έναρξη της βοτανι-
κής Διαδρομής κρίνονται οι είσοδοι που γειτονεύουν με το 
Λόφο της ςχιστής Πέτρας και την Πλατεία κιτσίκη. η πρώτη, 
διότι ο Λόφος της ςχιστής Πέτρας, όντας ασβεστολιθικός, 
παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα σε ποικιλία ενδημικών 
χασμόφυτων. η Πλατεία κιτσίκη επιλέγεται ως ένας πυρήνας 
πρασίνου που προτιμάται από τους κατοίκους της περιο-
χής και είναι ιδανικό κατώφλι για την εκκίνηση μιας «πράσι-
νης» διαδρομής.
ςτον κόμβο αυτό Ενημέρωσης α τέμνονται πολλές περιο-
χές αξιοσημείωτες από άποψη βοτανικού ενδιαφέροντος. 
Πρώτον, είναι το σημείο στο οποίο ξεκινά η ανάβαση προς 
την κορυφή του αγίου γεωργίου, διαδρομή η οποία χαρα-
κτηρίζεται ως τοπόσημο λόγω της σημαντικής παρουσίας 
των αθάνατων (Agave americana) και των φραγκοσυκιών 
(Opuntia stricta). Επιπλέον στο σημείο αυτό βρίσκεται και ο 
βράχος με τις Φραγκοσυκιές, ο οποίος όντας ασβεστολιθι-
κός, παρουσιάζει έντονη βιοποικιλότητα. ςημειώνεται η ση-
μασία των ειδών Silene colorata, Silene corinthiaca, Silene 
spinescens, τα οποία είναι ελληνικά ενδημικά. Επιπλέον, 
στην περιοχή αυτή απαντάται λειμώνας με τα είδη Anthemis 
arvensis και Matricaria chamomilla. Όλα αυτά τα στοιχεία 
σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηρι-
στικά συνθέτουν ένα σκηνικό απείρου κάλλους.
Επιπρόσθετα, ως προέκταση της Διαδρομής αυτής, ση-
μειώνεται η παρουσία της Πράσινης τέντας, αλλά και του 
μεγάλου Χαλικώνα, ο οποίος θα αναλυθεί εκτενέστερα πα-
ρακάτω, στα ςημεία Ενδιαφέροντος. 
ςτον κόμβο Ενημέρωσης β τέμνονται οι διαδρομές της ανά-

βασης του αγίου γεωργίου και της διαδρομής που οδηγεί 
στην Πλατεία και το Θέατρο Λυκαβηττού. Πρόκειται για ένα 
κομβικό σημείο στις ανώτερες υψομετρικές βαθμίδες του 
Λόφου, που περιβάλλεται από ασβεστολιθικά βράχια, δια-
θέτει υψηλή βιοποικιλότητα, και ως εκ τούτου ενδείκνυται για 
ενημερωτικές δραστηριότητες. 
Ως κόμβος Ενημέρωσης γ, προτείνεται το Πέτρινο Περίπτε-
ρο του αποσπερίτη. ςτο υφιστάμενο κτίριο, προτείνεται με 
κατάλληλη διαμόρφωση του, να λειτουργήσει Πρότυπο 
Φυτώριο Πολλαπλασιαστικού υλικού των Φυτικών Ειδών 
του Λυκαβηττού, για τον πολλαπλασιασμό των αυτοφυών 
ειδών, αλλά και για τη δημιουργία του υλικού για την τρο-
φοδότηση των φυτεύσεων του Λόφου, όπου κριθεί απα-
ραίτητο. Επιπρόσθετα σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
προτείνεται η οργάνωση σεμιναρίων με θέμα την ελληνική 
χλωρίδα και ενημέρωση του κοινού μέσω δραστηριοτήτων.
ςτους Χαλικώνες συναντώνται γεωλογικά και βοτανικά 
στοιχεία ενδιαφέροντος. η κατάβαση των υδάτων από τα 
ανώτερα ασβεστολιθικά στρώματα έχει δημιουργήσει τη 
συσσώρευση φερτών υλικών, με αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία Χαλικώνα, στον οποίο έχει αναπτυχθεί μεγάλη κοινότητα 
Euphorbia characias subsp. Wulfenii. ςε συνδυασμό με την 
ύπαρξη μεγάλης βιοποικιλότητας στα περιβάλλοντα ασβε-
στολιθικά βράχια, συντίθεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό. 
η κοιλάδα της Χαρουπιάς είναι μια περιοχή ιδιαίτερου εν-
διαφέροντος από γεωλογικής και βοτανικής άποψης και 
το μοναδικό σημείο στο Λυκαβηττό στο οποίο εντοπίζεται 
μεγάλη κοινότητα του είδους Ceratonia siliqua και δευτερευ-
όντως του είδους Quercus ilex, γεγονός που συνθέτει ένα 
δάσος εντός της Χαράδρας. όι Χαρουπιές φυτεύτηκαν από 
τη Δασική υπηρεσία πριν από 40 - 50 χρόνια (Διεύθυνση 
Πρασίνου Δήμου αθηναίων, προσωπική επαφή). ςύμφωνα 
με τις μαρτυρίες του καθηγητή αντώνη Ζώη και έπειτα από 
in situ ξενάγηση στη συγκεκριμένη περιοχή, στις πετρώ-
δεις πλαγιές της κοιλάδας της Χαρουπιάς άλλοτε δέσποζε 
μεγάλη κοινότητα Thymbra capitata και Thymus vulgaris. 
Προτείνεται να εξετασθεί η περιοχή για να διερευνηθεί η αλ-
λοίωση του τοπίου του παρελθόντος και να εντοπισθούν 
παθογένειες (μη ικανοποιητική άρδευση, διάβρωση πετρω-
μάτων κ.ά). ςε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, προτείνεται ο 
εμπλουτισμός των υπαρχόντων ειδών για την ενίσχυση της 
φυτοκοινωνίας. 

Η Γεωλογική Διαδρομή
O Λυκαβηττός έδωσε τα «σπλάχνα» του για το χτίσιμο της 
νεοκλασικής αθήνας. η γεωλογική Διαδρομή θα συνδέει 
τον επισκέπτη με αυτό το κομμάτι της ιστορίας του Λόφου. 
Θα αναδεικνύει σημεία του λόφου που προσφέρουν στον 
επισκέπτη μια ιδιαίτερη σχέση με το βράχο, καθώς και τη 
γνωριμία με τα διαφορετικά είδη πετρωμάτων του, την ανώ-
τερη ασβεστολιθική βαθμίδα, τα καρύματα κλιτύων έκλυτα, 

από τις εισόδους των κατοικιών τους.
κατά τη διαδικασία της έρευνας έγινε η προσπάθεια απει-
κόνισης της διαβάθμισης των κλίσεων του λόφου και του 
συνόλου των υποθετικών ροών του νερού κατά τη διάρκεια 
βροχόπτωσης με συνδυασμό των οποίων προέκυψε ένας 
χάρτης διαβρώσεων όπου απεικονίζονται κατά προσέγγιση 
οι περιοχές της εδαφικής διάβρωσης του Λόφου. 

Το στοιχείο του νερού
το νερό έχει σημαντικό ρόλο σε κάθε τόπο με δασικό χα-
ρακτήρα. ςτους πρόποδες του Λόφου, ανάμεσα από τον 
Λυκαβηττό και τον λόφο της ςχιστής Πέτρας υπάρχει η 
πηγή του ηριδανού ποταμού και η Δεξαμενή. ςτον ίδιο τον 
Λόφο του Λυκαβηττού το υγρό στοιχείο εκφράζεται μέσω 
των εγκάρσιων πέτρινων αυλακιών, του περιμετρικού ρεί-
θρου-αποστραγγιστικού σωλήνα, των κρηνών και ως ίχνος 
μέσω των διαβρώσεων του εδάφους.
ςυγκεκριμένα σε σημεία του Λόφου καταγράφηκαν πέτρινα 
στοιχεία που τέμνουν τις ισοϋψείς και πιθανότατα χρησιμεύ-
ουν στην ομαλή απορροή του νερού της βροχής. Ωστόσο, 
το νερό δεν διατρέχει αυτά τα σημεία μόνιμα, παρά μόνο τις 
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. ςυνεπώς, η παρουσία 
του νερού εκφράζεται και σε αυτή την περίπτωση ως το 
ίχνος του.
Παράλληλα εντοπίστηκαν πέντε πέτρινες κρήνες που βρί-
σκονται περίπου στο ίδιο υψόμετρο, εκτός από μία που βρί-
σκεται κοντά στην κεντρική είσοδο. αν και καμία από αυτές 
δεν είναι σε λειτουργία, αποτελούν σημαντικά στοιχεία του 
τοπίου. μάλιστα, δύο εξ’ αυτών δημιουργούν καθιστικά 
εκατέρωθέν τους. τα καθιστικά αυτά, σε συνδυασμό με τις 
κρήνες, δημιουργούν ένα τοπόσημο, ένα σημείο στάσης 
στα πολλά μονοπάτια που διατρέχουν τον λόφο. Παρόλα 
αυτά, η ένδειξη της εγκατάλειψή τους είναι έντονη και μάλι-
στα φυτεύσεις και χώματα κατακλύζουν τις δύο από αυτές.
ςημαντικό στοιχείο αποτελεί το ρείθρο που διατρέχει, σχεδόν 
περιμετρικά, τον Λόφο και διακόπτεται στο νότιο και νοτιο-
δυτικό τμήμα του. ςε κάποια σημεία είναι μόνο μία χωμάτινη 
αυλάκωση, ενώ σε άλλα σημεία στηρίζεται από πέτρινους 
τοίχους αντιστήριξης στην μία ή και τις δύο του πλευρές. 
ακόμα, σε πολλά σημεία χρησιμοποιούνται ξύλινες γέφυ-
ρες, όπου χρειάζεται η διάβαση περιπατητών. το ρείθρο 
χρησιμεύει ως αγωγός των βρόχινων υδάτων. το νερό δεν 
το διατρέχει μόνιμα, όπως συμβαίνει και στα κάθετα στοι-
χεία νερού, καθώς οι περίοδοι βροχοπτώσεων λαμβάνουν 
χώρα σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Άρα, η πα-
ρουσία του νερού εκφράζεται και εδώ ως το ίχνος του.

ςΕΝαρΙα ΕΝΕργόΠόΙηςης  
τόυ ΛόΦόυ τόυ Λυκαβηττόυ
το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών διατυπώνει ότι ο συ-
γκερασμός φυσικής, ιστορικής και πολιτισμικής αξίας του 
Λόφου του Λυκαβηττού οφείλει να αποτελεί τη βάση σε 
οποιαδήποτε πρόταση ανάπλασης –αναζωογόνησης του 
Λόφου, προστατεύοντας το χαρακτήρα του αττικού τοπίου. 

H ολοκληρωμένη αειφορική προσέγγιση πιθανών επεμβά-
σεων στο Λόφο οφείλει εκ των προτέρων να στοχεύει στην 
ισορροπία μεταξύ των επεμβάσεων και των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών του τοπίου. η «ανθεκτικότητα» του φυσικού 
περιβάλλοντος του Λόφου του Λυκαβηττού σε δραστηρι-
ότητες και επισκεψιμότητα αποτελεί κομβικό στοιχείο για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και της βιοκλιματικής προ-
σφοράς του Λόφου στην πόλη των αθηνών.
με βάση την ανάγνωση του τοπίου γίνεται μία ενδεικτική 
ζωνοποίηση του λόφου με στόχο την ανθεκτικότητα και 
την ισορροπία μεταξύ λειτουργιών και βιοποικιλότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη αφενός την αλληλεπίδραση του αν-
θρωπογενούς στοιχείου με το φυσικό στοιχείο και τη βιο-
ποικιλότητα και αφετέρου τη γεωμορφολογία του Λόφου 
και τις κλίσεις των διαφόρων περιοχών (και ως εκ τούτου 
την προσβασιμότητα). 
η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο 
εξαρτάται από την προσβασιμότητα των περιοχών, την 
ύπαρξη δημοφιλών σημείων-τοπόσημων, τις προσφερόμε-
νες δραστηριότητες, τη ροή επισκεπτών κοκ.
όι κλίσεις του εδάφους, πέραν της επίδρασης στην προ-
σβασιμότητα των εκάστοτε περιοχών, χαρακτηρίζουν και 
τον πλούτο της φυσικής χλωρίδας του Λόφου, καθώς οι 
περιοχές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κλίση είναι οι 
βραχώδεις πλαγιές, στις οποίες παρατηρείται υψηλή βιοποι-
κιλότητα χαρακτηριστική της φυσικής χλωρίδας του Λόφου, 
κυρίως λόγω της μεγάλης ποικιλίας χασμοφύτων.

Oι Παρεμβάσεις
το γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών, έχοντας αναλύσει το 
τοπίο του Λυκαβηττού, θέτει ως στρατηγική βάση για την 
αρμονική ένταξη του αρχιτεκτονήματος στον τόπο: 
•   την ανάδειξη και προστασία της χλωρίδας
•   την ανάδειξη του στοιχείου του νερού και τη σύνδεσή του 

με ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
•   την ανάδειξη των ιδιαίτερων γεωλογικών στοιχείων του 

Λόφου

η στρατηγική πρόταση για την ενεργοποίηση του Λόφου 
αφορά στη δημιουργία τριών Θεματικών Διαδρομών, βα-
σισμένων πάνω σε υπάρχοντα μονοπάτια, που θα αναδει-
κνύουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του Λόφου: 
η βοτανική Διαδρομή, η γεωλογική Διαδρομή και η Διαδρο-
μή του Νερού.
όι Διαδρομές εκτείνονται σε όλη την έκταση του Λόφου 
και σε κάποια σημεία αλληλοεπικαλύπτονται. τρεις Είσο-
δοι, που επιλέγονται για την συμβολική τους σχέση με τα 
τρία στοιχεία του χαρακτήρα του τοπίου, ενημερώνουν τον 
επισκέπτη πριν ανηφορίσει για το Λόφο. αντίστοιχα, τρία 
σημεία επάνω στο Λόφο, επιλέγονται ως κόμβοι Ενημέ-
ρωσης των τριών Θεματικών Διαδρομών. αυτοί οι κόμβοι 
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τις ισοϋψείς, συνδέοντας τα ενδιαφέροντα σημεία σχετικά με 
την θεματική του νερού. Διασταυρώνεται με άλλες διαδρο-
μές σε διάφορα σημεία του Λόφου, τους κόμβους Προσα-
νατολισμού. ςυναντάει ακόμα και δύο κόμβους Ενημέρω-
σης.
μεγάλο τμήμα της διαδρομής αφορά στο μονοπάτι που 
διαρθρώνεται εκατέρωθεν του περιμετρικού ρείθρου νε-
ρού στη βάση του Λόφου. ακόμα, διέρχεται από τα κάθετα 
στοιχεία νερού, τα οποία χρησιμεύουν στην ομαλή ροή του 
νερού από τα ανώτερα επίπεδα του Λόφου στο περιμετρικό 
ρείθρο, τις κρήνες καθώς και από τον μεγάλο Χαλικώνα, 
σημείο ενδιαφέροντος αφού είναι εμφανής η εναπόθεση 
φερτών υλικών από την έντονη ροή υδάτων και την κοιλά-
δα της Χαρουπιάς, όπου παρατηρεί κανείς τους σχηματι-
σμούς των βράχων και του εδάφους από τη διάβρωση και 
την πλούσια βλάστηση που κυριαρχεί στο κέντρο της κοιλά-
δας λόγω της έντονης ροής ρου νερού.

Προτάσεις ενεργοποίησης σημείων ενδιαφέροντος
το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάδειξη των Νταμαριών και 
της Χαράδρας στη βορειοδυτική πλευράς του Λόφου. Προ-
τείνεται η δημιουργία διαδρομής με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
η οποία περιλαμβάνει θεματικούς «κήπους» στους οποίους 
κατά καιρούς θα λαμβάνουν χώρα εργαστήρια παρόμοιας 
θεματολογίας. 

Νταμάρι - Βοτανικό Εργαστήριο  
(Βοτανικός Κήπος Αυτοφυών)
Προτείνεται η φύτευση υπάρχοντος νταμαριού, μέρους 
της βοτανικής Διαδρομής, με σκοπό τη δημιουργία μικρού 
βοτανικού κήπου με αυτοφυή είδη της χλωρίδας του Λό-
φου, με έμφαση στα ελληνικά ενδημικά είδη. ςτον βοτανικό 
κήπο – εργαστήριο μπορεί να φιλοξενούνται προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που αφορούν στην ελληνική 
χλωρίδα.

Νταμάρι - Γεωλογικός Κήπος
ςε υπάρχον νταμάρι, μέρος της γεωλογικής Διαδρομής, 
προτείνεται η δημιουργία ενός γεωλογικού «κήπου», όπου 
ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα γνωριμίας με λατομευμένα 
εκθέματα από τα πετρώματα του Λόφου. Παράλληλα δια-
μορφώνεται ένα αμφιθέατρο με υλικό λατομευμένο από τα 
βράχια του Λόφου. ό γεωλογικός κήπος μπορεί να φιλοξε-
νήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αντικείμενο τη γεωλο-
γία ή/και τη διαδικασία της λατόμευσης.

Νταμάρι – Κήπος Βροχής (Raingarden)
ςε νταμάρι, μέρος της Διαδρομής του Νερού, προτείνεται 
να δημιουργηθεί ένας κήπος βροχής (Raingarden) από 
αυτόχθονα φυτά), με σκοπό τη μείωση της απορροής των 
ομβρίων μέσω της απορρόφησής τους από το έδαφος. 

Νταμάρι Ελεύθερου Καθιστικού
ςτο νταμάρι «Ελεύθερο καθιστικό», το οποίο βρίσκεται σε 
κοινό τμήμα των τριών θεματικών διαδρομών, προτείνεται η 
δημιουργία λίθινων καθιστικών, με υλικά από τους βράχους 
του Λόφου με σκοπό την εναρμόνιση της παρέμβασης με 
το τοπίο, ως φυσικά στοιχεία εναποτεθειμένα μπροστά από 
το βράχο προέλευσής τους.

η Διαδρομή στην κοιλάδα της Χαρουπιάς
η διαδρομή – μονοπάτι στην κοιλάδα της Χαρουπιάς απο-
τελεί βασικό άξονα και στις τρεις προτεινόμενες Θεματικές 
Διαδρομές. ςτην φυτεμένη με χαρουπιές κοιλάδα υπάρχει 
ένα φυσικό μονοπάτι, το οποίο αναδεικνύεται.
η προτεινόμενη Διαδρομή δημιουργείται στο κέντρο της 
κοιλάδας, ελαφρώς υπερυψωμένη, τόσο για λόγους ασφά-
λειας σε περίπτωση έντονης απορροής υδάτων, όσο και 
για να υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης του ίχνους του 
νερού στο έδαφος. 
ανάμεσα στις χαρουπιές δίνεται η δυνατότητα παρατή-
ρησης των εντυπωσιακών χρωμάτων του βράχου, που 
υποδηλώνουν διαφορετικά γεωλογικά υποστρώματα, μέσα 
από τα φυλλώματα των δέντρων.

ΕΠΙΛόγός
η οριοθέτηση περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας 
στο Λόφο του Λυκαβηττού αποτελεί και μία πρόθεση σύν-
δεσης του μύθου με το σήμερα. Όπως η θεά αθηνά, για 
να προστατεύσει τον Ερεχθέα, τον έκλεισε σε ένα πιθάρι, η 
σχεδιαστική πρόταση οριοθετεί τις ευαίσθητες περιοχές και 
προστατεύει τη χλωρίδα τους δημιουργώντας θύλακες με 
ενότητες διαφορετικής βαρύτητας στο Λόφο. η αντιστοιχία 
των περιοχών αυτών στο μύθο είναι η χρήση των ερπετών 
από τη θεά. το μυστικό της θεάς αθηνάς προστατεύεται, 
όπως προστατεύεται η βιοποικιλότητα. Άλλωστε, σύμφωνα 
με το μύθο το μυστικό αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημι-
ουργία του Λόφου. ςε αντιστοιχία, τα πολύπλοκα οικοσυ-
στήματα αποτελούν την απαρχή κάθε γεωλογικού στρώμα-
τος, κάθε ξεχωριστού φυτού, κάθε μοναδικού λόφου, όπως 
ο Λόφος του Λυκαβηττού.

τους μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και τους αθηναϊκούς σχι-
στόλιθους.
Προτείνεται λοιπόν η ανάδειξη σημείων γεωλογικού ενδια-
φέροντος, όπως «η ςχιστή Πέτρα», η οποία θεωρείται αδιά-
σπαστη ενότητα με τον Λυκαβηττό μέχρι και τον 19ο αιώνα. 
Εξαιτίας της εκτεταμένη λάξευσής του, ο τεράστιος πέτρινος 
όγκος έχει «σχιστεί» δημιουργώντας τον κύριο βράχο με την 
ψηλή κορυφή και έναν πολύ μικρότερο δίπλα του.
Πάνω στο Λόφο, στην πλατεία του χώρου στάθμευσης, 
αντιλαμβάνεται κανείς τα ίχνη της λατομικής δραστηριότη-
τας του ασβεστολιθικού βράχου. Ενδιαφέρον επίσης στην 
προτεινόμενη διαδρομή έχουν σπηλιές που έχουν δημι-
ουργηθεί στο κάθετο πρανές του βράχου, χαλικώνες που 
έχουν προκύψει από την εναπόθεση φερτών υλικών από το 
ασβεστολιθικό τμήμα του λόφου λόγω της απορροής των 
υδάτων και μικρά νταμάρια τα οποία δημιουργούν τοπία-α-
γκαλιές με τα απότομα πρανή τους. 
Ιδιαίτερο σημείο της διαδρομής αποτελεί η «κοιλάδα με τις 
χαρουπιές» στο βορειοανατολικό κομμάτι του λόφου, κα-
θώς στα πρανή της χαράδρας φανερώνονται τα αθηναϊκά 
γεωλογικά στρώματα.

Η Διαδρομή του Νερού
ςτη Διαδρομή του Νερού υπογραμμίζεται η αίσθηση του 
επισκέπτη αναφορικά με το νερό, που προκύπτει από δια-
φορετικές ποιότητες της διαδρομής σε σχέση με τα στοιχεία 
του νερού. ό επισκέπτης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί 
για τα ιστορικά στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των βρό-
χινων υδάτων σχετικά με το Λόφο. Έτσι, ως σημεία ενδιαφέ-
ροντος της Διαδρομής του Νερού επιλέγονται εκείνα που 
λειτουργούν προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των υδά-
των και έχουν και αισθητική αξία που εξυπηρετεί την ανάδει-
ξη της σχέσης του επισκέπτη με τα στοιχεία του νερού.
η στρατηγική για τα όμβρια ύδατα χρήζει ξεχωριστής μελέ-
της, εστιασμένης στο ζήτημα της απορροής των υδάτων. 
Ωστόσο, η γενική ιδέα είναι ότι επιλέγονται βασικές κατευ-
θύνσεις στα ανώτερα και στα κατώτερα υψόμετρα του 
Λόφου. βασιζόμενοι στο ότι τα ασβεστολιθικά πετρώματα 
είναι υδατοπερατά και ότι επηρεάζονται έντονα από την δι-
αδικασία της καρστικοποίησης3 θεωρείται ζώνη που κατά 
την διάρκεια των βροχοπτώσεων διαβρώνεται και το νερό 
παρασύρει φερτά υλικά. ςτα ανώτερα στρώματα επιλέγεται 
διαχείριση των φερτών υλικών και στα κατώτερα συλλογή 
και διανομή των υδάτων. Έτσι, προτείνεται η δημιουργία 
στρατηγικής διαχείρισης στη βάση της ζώνης των ασβεστο-

3   Νικολαϊδης, Νικόλας, [Χανιά, 2011], «αξιολόγηση ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών ασβεστολιθικών πετρωμάτων κύπρου ως προς την 
καταλληλότητά τους για την παραγωγή υδραυλικής ασβέστου», Πο-
λυτεχνείο κρήτης, σελ:11 
καρστικοποίηση = η διαδικασία αποσάθρωσης και διάβρωσης πε-
τρωμάτων από το νερό και άλλους παράγοντες. 

λιθικών πετρωμάτων με πρακτικές που να επιβραδύνουν 
ή/και να συλλέγουν τα φερτά υλικά συλλογής και αποθή-
κευσης των υδάτων, όπως δεξαμενές συλλογής νερού και 
φερτών υλικών, αναβαθμίδες κλπ. τα wires (αναβαθμίδες) 
μειώνουν την ορμή των φερτών υλικών αλλά και του νερού. 
αφού στα ανώτερα επίπεδα γίνεται η διαχείριση των φερ-
τών υλικών και μία πρώτη συλλογή υδάτων, στα κατώτερα 
των ασβεστολιθικών πετρωμάτων στρώματα προτείνεται 
η διανομή του νερού. τα raingardens (κήποι βροχής) από 
ιθαγενή φυτά που απορροφούν και φιλτράρουν τα νερά σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, ρείθρα που τέμνουν τις ισοϋ-
ψείς, αλλά και το υπάρχον περιμετρικό ρείθρο, με τα κάθετα 
στοιχεία νερού, είναι ενδεικτικές προτεινόμενες λύσεις. 
ςημεία εκκίνησης της Διαδρομής του Νερού εκτός του Λό-
φου είναι ο λόφος της ςχιστής Πέτρας, η πλατεία Δεξαμενής 
και η πλατεία κιτσίκη. η σχέση του επισκέπτη με τις τρεις 
αυτές πλατείες αφορά τον συμβολισμό τους σχετικά με τα 
υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα. 
ό λόφος της ςχιστής Πέτρας αποτελεί σημείο πλησίον του 
οποίου εικάζεται ότι βρισκόταν η πηγή του ηριδανού ποτα-
μού4. Έτσι, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τον ηριδανό ποταμό 
και τη σύνδεση μέσω των υπόγειων υδάτων του Λυκαβητ-
τού με τον κεραμεικό.
η πλατεία Δεξαμενής αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο ενδια-
φέροντος σε σχέση με την ιστορία του νερού στην περιοχή, 
καθώς εκεί βρίσκεται η δεξαμενή του αδριάνειου υδραγω-
γείου και άρα σημείο ιστορικής σημασίας για τον επισκέ-
πτη. ςτο σημείο αυτό εντοπίζεται η χάραξη του αδριάνειου 
υδραγωγείου, που διατρέχει μεγάλο τμήμα της αθήνας5 και 
υδροδοτούσε την περιοχή. η πλησιέστερη είσοδος αποτελεί 
κατώφλι της Διαδρομής του Νερού. 
η πλατεία κιτσίκη, συνδέεται με την Πλατεία Δεξαμενής μέσω 
του αδριάνειου υδραγωγείου βάση πληροφορίας που προ-
έκυψε από σχετικό εργαστήριο6. αφού ολοκληρωθούν οι 
κατάλληλες αρχαιολογικές μελέτες προτείνεται να εξεταστεί 
η δυνατότητα επίσκεψης του υπόγειου υδραγωγείου μεταξύ 
πλατείας κιτσίκη και Δεξαμενής.
η Διαδρομή του Νερού πάνω στον Λόφο εκτείνεται σε διά-
φορα υψομετρικά επίπεδα. όργανώνεται σε ισοϋψείς δα-
κτυλίους σε δύο επίπεδα, αλλά και μονοπάτια που τέμνουν 

4   Έρευνα που διεξήχθη από το ΙγμΕ όπου εκτιμάται η πορεία του πο-
ταμού ηριδανού, χρησιμοποιώντας γεωραντάρ στην περιοχή από 
τον λόφο του Λυκαβηττού έως τον κεραμεικό. (Πηγή: μαρίνα Πα-
παϊωάννου, η συμβολή της γεωφυσικής στην ανίχνευση υπόγειων 
κατασκευών στο αστικό περιβάλλον, 2002, IGME)

5   ςαχίνης, γιώργος, Προϊστάμενος αξιολόγησης & υποστήριξης Νέων 
Δραστηριότητων, ΕυΔαΠ

6   Πρόκειται για εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε από το δίκτυο 100 
ανθεκτικές Πόλεις στο ςεράφειο, στο τραπέζι 4, με την συμβολή του 
γιώργου ςαχίνη
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων

Ερευνητικό Πρόγραμμα “Στρατηγική σχεδιασμού και παρεμβάσεις προτεραιότητας  
για την αναζωογόνηση και ενεργοποίηση του λόφου Λυκαβηττού”

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
28+1 Θεματικά πεδία
01/ Ευρύτερες συνδέσεις μεταξύ λόφου και πόλης (αστικά νήματα)
02/ Λυκαβηττός και Τουρισμός: Οι πιάτσες κεντρικών ξενοδοχείων γύρω από το λόφο
03/ Ρύθμιση της κυκλοφορίας και συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
04/ Η κεντρικότητα του Λυκαβηττού
05/  Οι γειτονιές περιμετρικά του λόφου: πολεοδομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά
06/ Προσεγγίζοντας το λόφο με τα πόδια
07/ Ιεράρχηση των εισόδων
08/ Ανασχεδιασμός περιφερειακού και ανάδειξη κατωφλιών εισόδου (l)
09/ Ανασχεδιασμός περιφερειακού και ανάδειξη κατωφλιών εισόδου (2)
10/ Τυπολογικός πίνακας εισόδων ( l)
11/ Τυπολογικός πίνακας εισόδων (2)
12/ Καταγραφή χρήσεων και δραστηριοτήτων
13/ Ζώνες επισκεψιμότητας
14/ Χρήση και κεντρικότητα μονοπατιών
15/ Συγκεντρώσεις και χωρική κατανομή χρηστών
16/ Χαρακτηριστικά χρήσεων/ δραστηριοτήτων
17/ Πρόταση ανάπτυξης χρήσεων / δραστηριοτήτων
18/ Ανάλυση κλίσεων και καταλληλότητες
19/ Ανάλυση θεάσεων: τύποι
20/ Ανάλυση θεάσεων: ζώνες
21/ Ανάλυση μονοπατιών: ενσωμάτωση
22/ Ανάλυση μονοπατιών: συνδεσιμότητα
23/ Προτεινόμενο δίκτυο κύριων μονοπατιών
24/ Κεντρική περιηγητική διαδρομή (αστικά καλντερίμια)
25/ Πόλοι κεντρικότητας και κύριες ζώνες εξυπηρετήσεων
26/ Χώροι ανάπτυξης δραστηριοτήτων: το λανθάνον δυναμικό του λόφου
27/ Ο Λυκαβηττός ως εναλλακτικό “μνημείο” των Αθηνών
28/  Το βλέμμα των Αθηνών: ο χώρος της αλάνας ως πεδίο κατόπτευσης της Αθηναϊκής ιστορίας
29/ Στρατηγικό Διάγραμμα (key diagram)
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το αίτημα διατύπωσης μιας ολοκληρωμένης στρατη-
γικής για την αναζωογόνηση και ενεργοποίηση ενός 
τόσο σημαντικού αστικού πόρου όπως ο Λυκαβηττός 
αποτελεί εκ των πραγμάτων μοναδική ευκαιρία οραμα-
τισμού και εγχείρημα στρατηγικού σχεδιασμού. ςπάνια 
έχουμε την ευκαιρία να «ακουμπήσουμε» τα ιερά αντι-
κείμενα της πόλης αυτά που κατέχουν θεμελιακή σημα-
σία1 για τη συγκρότηση της ιδιαίτερης ταυτότητας της. 
και ένα τέτοιο εγχείρημα αναπόφευκτα προκαλεί δέος 
σε κάθε νοήμονα οραματιστή, όσο φιλόδοξος και αν 
είναι, ως προς τη διαχείριση σημαντικών παρακατα-
θηκών όπως η ιστορία της πόλης, η συλλογική μνήμη 
αλλά και το περιβαλλοντικό κεφάλαιο ειδικά σε μια επο-
χή που βαραίνει πάνω μας η σκια της κλιματικής αλλα-
γής. Ενώπιον αυτών των σημαντικών προκλήσεων η 
Πολιτεία έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλει-
στικά το εργαλείο του ρυθμιστικού σχεδιασμού. ό Λυ-
καβηττός καλύπτεται έτσι από ένα πλαίσιο προστασίας 
που απαγορεύει σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια ή πα-
ρεμβάση με πιθανόν αρνητικό περιεχόμενο. Ως χαρα-
κτηρισμένος χώρος πρασίνου στο γενικό Πολεοδομικό 
ςχέδιο της αθήνας ο λόφος προστατεύεται επίσης από 
τη δασική νομοθεσία που περιορίζει σημαντικά οποια-
δήποτε μορφή μεταβολής της σχέσης μεταξύ σκληρών 
και μαλακών επιφανειών και φυτεύσεων με μεγάλη λε-
πτομέρεια που φτάνει έως τη χρήση των υλικών. το ίδιο 
ισχύει βέβαια και για τα κτίσματα του λόφου με κυριότε-

1   αναφέρουμε χαρακτηριστικά τρεις ιδιότητες: 
όι λόφοι της αθήνας αποτελούν  συγκροτησιακό στοιχείο της εικο-
νογραφίας του αστικού τοπίου. ό Λυκαβηττός ως ο μεγαλύτερος 
και συνάμα ο πιο κεντρικός λόφος της πόλης αποτελεί το αντίπαλο 
δέος της ακρόπολης. 
ό Λυκαβηττός ως αντικείμενο συλλογικής μνήμης για πολλές γενιές 
αθηναίων αποτελεί ενεργό σημείο αναφοράς για χιλιάδες πολίτες, 
μέρος της καθημερινότητας τους και του οπτικού τους πεδίου.
ό Λυκαβηττός ως αστικό δάσος αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό οι-
κολογικό πόρο της πόλης.

ρο παράδειγμα το υπαίθριο θέατρο του Ζενέτου που εί-
ναι κηρυγμένο νεώτερο μνημείο από το υΠΠό. όρθώς. 
Ωστόσο η προσπάθεια παγίωσης των πραγμάτων δεν 
επαρκεί αν αναλογιστεί κανείς δύο σημαντικές παρα-
μέτρους.  η πρώτη έχει να κάνει με τη διαχείριση ενός 
οικοσυστήματος που βρίσκεται σε συνεχή μεταβολισμό 
και έχει ανάγκη συνεχών διορθωτικών παρεμβάσεων 
προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί σε ισορροπία. 
αυτό αφορά τόσο τις φυσικές διεργασίες όπως η ανα-
νέωση της φύτευσης, η διαχείριση των ομβρίων και η 
αντιμετώπιση της διάβρωσης του εδάφους, όσο και 
τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συνδέονται με 
ζητήματα όπως η συντήρηση των υποδομών, η ασφά-
λεια και η παροχή σύγχρονων εξυπηρετήσεων. 

η δεύτερη έχει να κάνει με το αίτημα του στρατηγικού 
οραματισμού που αναπόφευκτα χαρακτηρίζει ένα 
τόσο εμβληματικό τοπόσημο σε μια κατεξοχήν τουρι-
στική πόλη όπως η αθήνα. η επαναδιαπραγμάτευση 
της σχέσης μιας πόλης με το παρελθόν και το μέλλον 
της και ο συνακόλουθος επαναπροσδιορισμός της 
ταυτότητας της είναι κάτι που συμβαίνει σε συγκεκριμέ-
νες χρονικές στιγμές στην ιστορία της ως αποτέλεσμα 
συνδυασμού συγκεκριμένων πολιτικών συνθηκών και 
συγκυριών. μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να σχεδια-
σθεί και να υλοποιηθεί εντός των στενών περιορισμών 
που θέτει ο εκάστοτε ρυθμιστικός σχεδιασμός και το δι-
αχειριστικό πλαίσιο. Είναι εκ των πραγμάτων μια «βίαιη» 
μεταβολή που τοποθετεί τα πράγματα σε μια νέα τροχιά 
που εφόσον εγκατασταθεί γίνεται η νέα κανονικότητα. 

η εικόνα γνωστών Ευρωπαϊκών πόλεων που θεωρού-
με σήμερα αυτονόητα παγιωμένη στην οποία κανείς 
δεν θα τολμούσε να παρέμβει αποτελεί στην πραγμα-
τικότητα το αποτέλεσμα πολλών διαδοχικών τέτοιων 
δομικών αλλαγών στο αστικό τοπίο που έλαβαν χώρα 
σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους σε ανταπόκριση 
με συγκεκριμένες αιτιάσεις της εποχής. Παρεμβάσεις 

Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του Λυκαβηττού  
με την πόλη της Αθήνας ως εγχείρημα στρατηγικού οραματισμού 

Θάνος Παγώνης
Επίκουρος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
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βάση τις σημερινές συνθήκες.  Ζητούμενο μιας τέτοιας 
προσπάθειας δεν είναι τόσο η εφεύρεση νέων στοιχεί-
ων πόσο μάλλον ο συνολικός επανασχεδιασμός του 
λόφου βάσει κάποιου masterplan αλλά περισσότερο 
η ανάδειξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών του Λυκα-
βηττού που έχουν χάσει τη διαύγεια τους ή έχουν «απο-
συνδεθεί» από το αρχικό τους πλαίσιο και η επανατο-
ποθέτηση τους στο σύγχρονο αστικό τοπίο με βάση τη 
σημερινή συνθήκη. η προτεινόμενη από το πρόγραμμα 
στρατηγική είναι οργανωμένη σε 29 θεματικά πεδία που 
παρουσιάζονται σε μια σειρά από διαγράμματα στην 
παρούσα έκδοση. ςτα πλαίσια αυτού του εισαγωγικού 
κειμένου θα αναφερθούμε σε τρία χαρακτηριστικά ση-
μεία που δίνουν το στίγμα της λογικής διατύπωσης της. 
το πρώτο έχει να κάνει με την κατανόηση της σχέσης 
του λόφου με την πόλη της αθήνας «από έξω προς τα 
μέσα» και τις μεταβάσεις από την πόλη προς το λόφο. 
το δεύτερο έχει να κάνει με την κατανόηση των ιδιοτήτων 
του λόφου «από μέσα προς τα έξω», έτσι όπως αποκα-
λύπτωνται από τη συντακτική ανάλυση του χώρου και 
τη χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί. 
το τρίτο έχει να κάνει με την κατασκευή μιας νέας αφή-
γησης για το Λυκαβηττό σε ανταπόκριση με τις σημερι-
νές συνθήκες.   

1)   Η μεγάλη εικόνα από την πόλη προς το λόφο: 
πολεοδομική σημασία, προσβασιμότητα  
και ένταξη στην πόλη 

αφετηριακό σημείο οποιασδήποτε στρατηγικής ορα-
ματισμού για το Λυκαβηττό αποτελεί η κατανόηση της 
σημασίας του λόφου για την πόλη της αθήνας. ό Λυ-
καβηττός είναι αυτό που είναι πρωτίστως εξαιτίας της 
θέσης στην οποία βρίσκεται και της οργανικής ένταξης 
του στη ζωή του κέντρου της πόλης με πολυεπίπεδες 
πολεοδομικές, λειτουργικές και νοηματικές συνδέσεις. 

η τοπογραφική έξαρση του Λυκαβηττού έχει παίξει 
καθοριστικό ρόλο στην πολεοδομική οργάνωση της 
κεντρικής περιοχής της αθήνας, τόσο ως προς τη διάρ-
θρωση του βασικού οδικού δικτύου όσο και ως προς 
τις χρήσεις γης και τη συγκρότηση των διαφορετικών 
γειτονιών που περιβάλλουν το λόφο. Έτσι η παρουσία 
του λόφου έχει προσδιορίσει τη χάραξη των κεντρικών 
αρτηριών που διασχίζουν το πολεοδομικό κέντρο της 
αθήνας και φέρουν το κύριο βάρος της υπερτοπικής 
κυκλοφορίας αλλά και τον κύριο κορμό του δικτύου 
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης (Λ. αλεξάνδρας, βασι-
λίσσης ςοφίας, ακαδημίας). η οργάνωση της κυκλο-
φορίας προφανώς συνδέεται με τη διάρθρωση των 

χρήσεων γης εξαιτίας της συγκέντρωσης σημαντικών 
λειτουργιών μητροπολιτικής εμβέλειας κατά μήκος τους. 
αυτή δεν είναι ισοβαρώς κατανεμημένη αλλά αντίθε-
τα συγκεντρώνεται στην νοτιοανατολική πλευρά κατά 
μήκος του άξονα της βασιλίσσης ςοφίας και δευτερευ-
όντως κατά μήκος του άξονα της Πανεπιστημίου με το 
ςύνταγμα να αποτελεί το σημαντικότερο πολεοδομικό 
επίκεντρο. από αυτή την άποψη μπορεί να ειπωθεί πως 
ο λόφος χαρακτηρίζεται από μια «μπροστινή πλευρά» 
που περιλαμβάνει το κολωνάκι και το ςύνταγμα και μια 
«πίσω» πλευρά που περιλαμβάνει τις γειτονιές κατά μή-
κος της λεωφόρου αλεξάνδρας. 

Θεωρώντας μακροσκοπικά τη διάρθρωση των χρήσε-
ων γης μπορεί να ειπωθεί πως ο αστικός ιστός περιμε-
τρικά του λόφου παρουσιάζει μια τριμερή διάρθρωση 
που σχετίζεται με το ανάγλυφο του εδάφους. τα επίπεδα 
τμήματα κατα μήκος των κεντρικών κυκλοφοριακών 
αξόνων όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες λει-
τουργίες υπερτοπικής εμβέλειας παρουσιάζουν χαρα-
κτήρα πολεοδομικού κέντρου. καθώς μετακινούμαστε 
προς την κατεύθυνση του λόφου όπου αυξάνεται η κλί-
ση του εδάφους ξεκινά η γνωστή τυπολογία της γενικής 
κατοικίας με εμπορικές χρήσεις στα ισόγεια, γραφεία, 
επαγγελματικές υπηρεσίες στους ορόφους σε συνδυ-
ασμό με κατοικία που κυριαρχεί στους άνω ορόφους 
χωρίς βέβαια να αποκλείεται η χρήση της σε χαμηλότε-
ρους ορόφους η και ημιυπόγεια σε ορισμένες γειτονιές 
όπως η Νεάπολη και τα Εξάρχεια όπου διαμένουν χαμη-
λοεισοδηματικές κατηγορίες με φοιτητές και μετανάστες. 
ςυνεχίζοντας προς την άνω ζώνη με τις μεγαλύτερες 
κλίσεις καθώς πλησιάζουμε στην περίμετρο του εναπο-
μείναντος φυσικού τμήματος του λόφου, οι εμπορικές 
χρήσεις σταδιακά μειώνονται και κυριαρχεί η αμιγής κα-
τοικία που απευθύνεται κυρίως σε ανώτερα εισοδημα-
τικά στρώματα εξαιτίας της προνομιακής θέας και της 
γειτνίασης με το χώρο πρασίνου σε συνδυασμό με κά-
ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες σε χαμηλότερους 
ορόφους όπως γραφεία αρχιτεκτόνων και μηχανικών. 
αυτή η πολεοδομική διάρθρωση προσδιορίζει σε γενικές 
γραμμές και τον κοινωνικό χαρακτήρα των γειτονιών 
γύρω από το λόφο που χαρακτηριζεται από σημαντικές 
διαφοροποιήσεις.

η αναγνώριση και ενίσχυση των συνδέσεων του λόφου 
με τον αστικό ιστό δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρω-
ταρχικό μέλημα της στρατηγικής για την αναζωογόνη-
ση και ενεργοποίηση του. αυτό το επιχειρούμε σε δύο 
επίπεδα. αφενός σε επίπεδο πόλης αναγνωρίζονται οι 
συνδέσεις του Λυκαβηττού με βασικά σημεία αναφοράς 
του κέντρου της πόλης και ιεραρχούνται οι κυριότερες 

όπως η κατασκευή του δακτυλίου Gürtel στη βιέννη και 
η διαμόρφωση των όχθεων του ςηκουάνα σε αστικούς 
δημόσιους χώρους στο Παρίσι του 19ου αιώνα εμπερι-
είχαν εξ ορισμού το στοιχείο της οραματικής σύλληψης 
και του βίαιου επαναπροσδιορισμού της κατάστασης 
των πραγμάτων σε ανταπόκριση με ένα νέο ιδεώδες. 
αυτό εκ των πραγμάτων επέφερε αλλαγές στην ταυτό-
τητα της πόλης. η εμπειρία του τοπιακού σχεδιασμού 
σε χώρες όπου αυτός αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, 
όπως η Ισπανία, μας διδάσκει πως το τοπίο δεν είναι 
κάτι «ιερό» που δεν το ακουμπάμε αλλά κατεξοχήν αντι-
κείμενο σχεδιασμού, συχνά με σκοπό την αποκατάστα-
ση πρωθύστερων επιβλαβών ενεργειών με βάση τη 
σημερινή καλύτερη αντίληψη μας για τη διαχείριση των 
οικολογικών διεργασιών και της μνήμης. ό Λυκαβηττός 
άλλωστε αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα 
δημιουργημένου τοπίου. 

Επιχειρώντας κανείς μια σύντομη αναδρομή στο παρελ-
θόν μπορεί να διακρίνει τρία χαρακτηριστικά επεισόδια 
στρατηγικού οραματισμού και δομικών αλλαγών όπου 
η ταυτότητα του λόφου και η σχέση του με την πόλη 
επαναπροσδιορίζεται. το πρώτο είναι η περίοδος της 
Νεοκλασσικής αθήνας έως το μεσοπόλεμο κατά την 
οποία ο Λυκαβηττός μετατρέπεται από βοσκότοπο σε 
αστικό δάσος («αερικόν θεραπευτήριο» με βάση τους 
οραματισμούς του τσίλλερ) και περιπατητικό προορι-
σμό απόδρασης από τους σκονισμένους δρόμους της 
πόλης για την αναδυόμενη αστική τάξη. η εμπειρία από-
λαυσης του νεοδημιουργημένου δάσους αφορά τους 
αστούς κατοίκους της πόλης αλλά και διακεκριμένους 
επισκέπτες που προσεγγίζουν το λόφο με τα πόδια. η 
τέλεση αυτής της δομικής μεταβολής καθώς και η μετέ-
πειτα οριοθέτηση του λόφου ως χώρου πρασίνου του 
οποίου η ιδιοκτησία περιήλθε στο Δήμο ήταν κάθε άλλο 
παρά ομαλή με έντονες συγκρούσεις μεταξύ συλλογι-
κού και πληθώρας ατομικών συμφερόντων σε βάθος 
χρόνου, εν προκειμένω, τους κτηνοτρόφους τσιφλικά-
δες, τους ιδιοκτήτες του λατομείου και τους οικοπεδού-
χους περιμετρικά του λόφου. 

το δεύτερο επεισόδιο επαναπροσδιορισμού της ταυτό-
τητας του Λυκαβηττού τοποθετείται στη μεταπολεμική 
περίοδο με το μοντερνισμό, το κοσμοπολίτικο πνεύμα 
της αθήνας του ‘60 και την προώθηση του τουρισμού 
μέσω του Εότ και του Φεστιβάλ αθηνών. ςτην περίοδο 
αυτή ο Λυκαβηττός μετατρέπεται από προνόμιο των 
αστών κατοίκων του κέντρου σε εμβληματικό τοπόσημο 
υπερτοπικής σημασίας. όι αλλαγές στο λόφο υποκι-
νούνται από τον ενθουσιασμό και την επιμονή εμπνευ-
σμένων ανθρώπων όπως η Άννα ςυνοδινού και ο τά-

κης Ζενέτος. Είναι η εποχή που αφήνει κληρονομιά στο 
λόφο τις τουριστικές του υποδομές, το υπαίθριο θέατρο 
με το τελεφερίκ αλλά και το μεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ 
σημάδι της κυριαρχίας του ιδιωτικού αυτοκινήτου. ςτο 
Λυκαβηττό φτάνουν οι πρώτοι τουρίστες για την από-
λαυση της θέας και ξεκινούν οι βραδυνές παραστάσεις 
στο θέατρο που προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκε-
πτών.  

το τρίτο επεισόδιο είναι η περίοδος που διανύουμε σή-
μερα με την έκρηξη του μαζικού τουρισμού εν μέσω κρί-
σης, τις μισθώσεις airbnb που κατακλύζουν το κέντρο 
και την καθιέρωση της αθήνας σε year-round προο-
ρισμό city break αλλά και προορισμό κρουαζιέρας 
προσεχώς με την προοπτική μετατροπής του Πειραιά σε 
home port. ςτην περίοδο αυτή το τουριστικό προϊόν της 
αθήνας επαναπροσδιορίζεται ριζικά εξαιτίας της επί-
δρασης του διαδικτύου και των πολλαπλών ψηφιακών 
εφαρμογών που προάγουν την εξατομικευμένη εμπειρία 
«ανακάλυψης της πόλης» στη βάση διαφορετικών δια-
θέσιμων επιλογών και προτιμήσεων διαχέοντας περισ-
σότερο από ποτέ τα όρια μεταξύ τουριστικής εμπειρίας 
και αστικής καθημερινότητας. όι προκλήσεις αυτές αντι-
μετωπίζονται μέσα από το πρίσμα της αστικής ανθεκτι-
κότητας  νοούμενης ως στρατηγικής για την αντιμετώ-
πιση αυξημένων φυσικών απειλών και κοινωνικοοικονο-
μικών πιέσεων σε συνθήκες περιορισμένων διαθέσιμων 
πόρων που επιβάλλουν την αναζήτηση δυνατοτήτων 
συνεργατικής δράσης για την επίτευξη των στόχων του 
σχεδιασμού. τέλος, καθοριστικό στοιχείο για το μέλλον 
του Λυκαβηττού στην τρέχουσα περίοδο αποτελεί η 
απώλεια του υπερτοπικού του χαρακτήρα εξαιτίας της 
παύσης της λειτουργίας του υπαίθριου θεάτρου που 
αποτέλεσε για πολλά χρόνια βασικό προσδιοριστικό 
στοιχείο της ταυτότητας του και που μετά από αρκετά 
πλέον χρόνια απουσίας δημιουργεί ένα σημαντικό κενό 
και συνάμα ευκαιρία στρατηγικού οραματισμού. 

η συμβολή του ερευνητικού προγράμματος του ΕμΠ2 
είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Επιχειρεί να θέσει ένα 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για τις βραχυπρόθεσμες 
παρεμβάσεις αλλά και το μακροχρόνιο σχεδιασμό με 

2   το ερευνητικό πρόγραμμα της ςχολής αρχιτεκτόνων μηχανικών 
ΕμΠ «ςτρατηγική ςχεδιασμού και Παρεμβάσεις Προτεραιότητας για 
την αναζωογόνηση και Ενεργοποίηση του Λόφου Λυκαβηττού» 
που εγκρίθηκε στις 23.04.2018 με κωδικό 92000500  αναπτύχθηκε 
σε δύο κύριες φάσεις. ςτην πρώτη φάση  διενεργήθηκαν 
καταγραφές, χαρτογραφήσεις και ανάλυση ιδιοτήτων και 
δυνατοτήτων του λόφου. η δεύτερη φάση περιέλαβε τη 
διατύπωση μιας στρατηγικής για την αναζωογόνηση και 
ενεργοποίηση του Λυκαβηττού οργανωμένη σε άξονες που 
συνδέονται με συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβάσεων.
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τουρίστες-περιηγητές. η δεύτερη κατηγορία παρου-
σιάζει διασπορά, χωρική και χρονική με διαβαθμίσεις 
συχνότητας και περιοδικότητας. όι κυριότερες δραστη-
ριότητες που απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε 
κάτοικους της άμεσης και των γύρω περιοχών, είναι το 
τρέξιμο και το περπάτημα (με ή χωρίς κατοικίδια). Πα-
ράλληλα ωστόσο καταγράφωνται πολλές άλλες, όπως 
γυμναστική, ποδηλασία (βουνού και δρόμου), ποικίλα 
αθλήματα (skate, rollers, κλπ.), μηχανοκίνητος μοντελι-
σμός, μηχανοκίνητες επιδείξεις δεξιοτήτων (αυτοκίνητα, 
μηχανές), και εν γένει ξεκούραση-αναψυχή (ανοικτά 
party, πικνίκ, και λοιπές δράσεις που σχετίζονται με το 
περιαστικό πράσινο και τους ανοικτούς ελεύθερους χώ-
ρους). Επίσης επί του λόφου απαντώνται εποχικές δρα-
στηριότητες, ετήσιες τελετές (κανονιοβολισμοί εθνικών 
εορτών, θρησκευτικές λειτουργίες, κλπ.), διοργάνωση 
αθλητικών αγώνων (τρέξιμο, ποδήλατο, κλπ.), αλλά και 
συμβάντα που είναι μοναδικά και όχι επαναλαμβανόμε-
να (υπαίθριες καλλιτεχνικές performance, αστικές εξε-
ρευνήσεις- σπηλαιολογία, κλπ.).
ςτο β’ στάδιο της έρευνας προχωρήσαμε σε μια πιο 
συστηματική αναγνώριση του τρόπου ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων στο χώρο (χωρική έκφραση, ένταση 
χρήσης, χρονικότητα, απεύθυνση, κτλ). τα κύρια ευρή-
ματα παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

– Παρατηρείται αποκλεισμός ευαίσθητων ηλικιακών 
ομάδων (παιδιά και ηλικιωμένοι).

– τα δύο κύρια προφίλ χρηστών του λόφου (κάτοικος/
περίοικος-τουρίστας/επισκέπτης) συνυπάρχουν ομα-
λά και οι χρήσεις-δράσεις/δραστηριότητες που τους 
αφορούν είναι ποσοτικά κατανεμημένες εξίσου και 
για τις δύο κατηγορίες.

– όι χρήσεις-δράσεις/δραστηριότητες αφορούν τόσο 
μεμονωμένα άτομα, όσο και ομάδες, ενώ αυτές που 
αφορούν πλήθος είναι λίγες και αποσπασματικές 
(κυρίως σχετίζονται με το θέατρο).

– η χωρική έκφραση των χρήσεων-δράσεων/δραστη-
ριοτήτων τείνει προς σημειακές χρήσεις, και λιγότερο 
προς γραμμικές και εκτατικές, γεγονός που μαρτυρά 
την ύπαρξη λανθάνοντος χωρικού δυναμικού.

– το μεγαλύτερο μέρος των χρήσεων-δράσεων/δρα-
στηριοτήτων σχετίζεται με την αναψυχή, και αμέσως 
μετά με την φυσιολατρία.

– Περίπου 6-9 δραστηριότητες συγκεντρώνουν όλο το 
φορτίο του λόφου με κυρίαρχες τις: θέαση, τρέξιμο, 
βόλτα κατοικίδιων, περίπατος, εστίαση, οργανωμέ-
νες τουριστικές επισκέψεις.

– όι χρήσεις-δράσεις/δραστηριότητες λαμβάνουν 
χώρα σχεδόν αποκλειστικά κατά την διάρκεια της 
ημέρας.

– η κομβικότερη παράμετρος προσέλκυσης δραστη-
ριοτήτων είναι η τοποθεσία του λόφου, και η πιο 

σημαντική παράμετρος αποθάρρυνσης τους είναι η 
γεωμορφολογία.

– η θέα αν και σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη μόνο 
δύο δραστηριοτήτων, κατέχει κομβικό ρόλο λόγω της 
έντασης που τις χαρακτηρίζει.

ςτα πλαίσια της στρατηγικής προχωρήσαμε στη δια-
τύπωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων, έναν καταστατικό χάρτη του λόφου, 
με σκοπό τη διατήρηση και διεύρυνση του υφιστάμενου 
πλέγματος χρήσεων, την ενίσχυση της υπερτοπικότητας 
και την αντιμετώπιση του μερικού αποκλεισμού ορισμέ-
νων ομάδων.

Παράλληλα προς την χαρτογράφηση των χρήσεων διε-
νεργήθηκαν αναλύσεις της μορφολογίας του λόφου με 
σκοπό τον εντοπισμό των ιδιοτήτων που παρέχει η ίδια 
η τοπογραφία. τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν 
για τη διερεύνηση στρατηγικών ανάδυσης τοπιακών 
οργανώσεων μέσα από την διαχείριση της υπάρχου-
σας τοπογραφίας και των υποδομών με σκοπό την 
αξιοποίηση του λανθάνοντος δυναμικού του χώρου. τα 
είδη των χαρτογραφήσεων που επιλέχθηκαν κατά την 
διαδικασία της ανάλυσης είναι τα παρακάτω:

η ανάλυση κλίσεων εδάφους μέσω αλγορυθμικών 
υπολογισμών οδήγησε σε αναγνώριση περιοχών που 
παρουσιάζουν καταλληλοτήτες για διαφορετικές κατη-
γορίες δραστηριοτήτων. 
η ανάλυση θεάσεων μέσω ισοοπτικών διαγραμμάτων 
(isovists) κατέστησε δυνατή την αναγνώριση του λόφου 
ως ενεργού πεδίου θεάσεων, τόσο προς το εξωτερικό 
όσο και προς το εσωτερικό αυτού, και την ταξινόμηση 
των διαφορετικών θεάσεων ως προς τα τυπικά τους 
χαρακτηριστικά.
η ανάλυση μονοπατιών μέσω space syntax αποκάλυ-
ψε την κατανόηση του βαθμού ενσωμάτωσης και δια-
συνδεσιμότητας του λόφου με τον αστικό ιστό επιτρέ-
ποντας προβλέψεις επισκεψιμότητας και αναγνώριση 
σημείων που θα μπορούσαν να ενισχυθούν προγραμ-
ματικά. 

τα ευρήματα της συντακτικής ανάλυσης και ανάλυσης 
των θεάσεων αξιοποιήθηκαν για τη διατύπωση της 
πρότασης χωρικής οργάνωσης  η οποία συγκροτείται 
πάνω σε δύο άξονες. ό πρώτος αναφέρεται στην ιε-
ράρχηση του δικτύου των μονοπατιών για τη δημιουρ-
γία ενός συστήματος κύριων περιηγητικών διαδρομών 
με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης στο 
λόφο για την απόλαυση της θέας, του προσανατολι-
σμού και της ασφάλειας των επισκεπτών. ό δεύτερος 
αναφέρεται στον επαναπρογραμματισμό του χώρου 
και την αναγνώριση εκείνων των περιοχών, μικρότερων 
και μεγαλύτερων, που θα μπορούσαν να υποδεχτούν 

διαδρομές πρόσβασης προς το λόφο (αστικά κατώ-
φλια). αφετέρου σε επίπεδο γειτονιάς επιδιώκεται η ενί-
σχυση της αλληλεπίδρασης του λόφου με τις πρακτικές 
της καθημερινότητας των περιοίκων μέσω της αύξησης 
της διεπαφής μεταξύ λόφου και γύρω περιοχών κατοι-
κίας. ςτην περίμετρο του Λυκαβηττού εντοπίζονται 21 
«κατώφλια» εισόδου που συνδέονται με το δίκτυο των 
μονοπατιών. τα δύο εξ’ αυτών εξυπηρετούν την είσοδο 
και έξοδο των αυτοκινήτων, ένα αφορά την πρόσβα-
ση στον λόφο μέσω του τελεφερίκ και τα υπόλοιπα 18 
αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης των πεζών. ςτα 
πλαίσια της α’ φάσης του προγράμματος μας απα-
σχόλησε η μελέτη των χαρακτηριστικών των γειτονιών 
που αναπτύσσονται περιμετρικά του λόφου. ςτο στάδιο 
της στρατηγικής επεξεργαστήκαμε προτάσεις για τη 
βελτίωση των διασυνδέσεων του λόφου με την πόλη με 
άξονα την αλλαγή του χαρακτήρα του περιφερειακού 
δρόμου. ςυγκεκριμένα προτείνεται η μονοδρόμηση του 
(προς την κατεύθυνση της κλεομένους) και η βελτίωση 
της σήμανσης και οριοθέτησης των 18+2 εισόδων πε-
ζών που διαφοροποιούνται σε κύριες και δευτερεύου-
σες. ςτόχος είναι ο περιφερειακός να πάψει να αποτελεί 
σκληρό όριο, όπως είναι σήμερα, και να μετατραπεί σε 
ζώνη περιπάτου για τις καθημερινές ανάγκες μετακίνη-
σης κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών με ευκολία 
μετάβασης προς το λόφο σε επιλεγμένα σημεία.

Πέρα από την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η βελ-
τίωση της υπερτοπικής προσβασιμότητας αποτελεί βα-
ρύνον ζήτημα και ως προς άλλες διαστάσεις της βιωσι-
μότητας και της ανθεκτικότητας του Λυκαβηττού, αφού 
αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα κρίσιμων παραμέ-
τρων προγραμματισμού και χρήσης του χώρου, όπως 
το τι είδους δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν 
στο λόφο (από φυσιολατρία έως συναυλίες), το ποιους 
αφορούν, (τουρίστες, επισκέπτες ή κατοίκους των γύρω 
περιοχών) αλλά και πόσους (ολιγάριθμους περιηγητές 
ή τουριστικά γκρουπ). Επιπλέον σχετίζεται ευθέως και 
με το ζήτημα επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας 
του λόφου δεδομένου ότι η μετακίνηση δεν είναι απλά 
ένα ουδέτερο μέσον αλλά μέρος της συνολικής εμπει-
ρίας περιήγησης των επισκεπτών. ςημείο αφετηρίας 
του προβληματισμού αποτέλεσε η διαπίστωση της μή 
ύπαρξης ενός μοναδικού σημείου προορισμού των 
επισκεπτών. ό λόφος δεν έχει έναν, αλλά δύο βασικούς 
προορισμούς στις δύο κορυφές του αη γιώργη και 
του Θεάτρου. ςε αυτούς προστίθεται και ένας τρίτος 
πόλος προσέλκυσης επισκεπτών με την εκκλησία του 
αγ. Ισίδωρου, την Πράσινη τέντα που πρόκειται να επα-
ναλειτουργήσει και το καταφύγιο. τα σημεία αυτά είναι 
προσβάσιμα με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές 
περιοχές. το τελεφερίκ για παράδειγμα μπορεί να εξυπη-
ρετεί τον αη γιώργη από το κολωνάκι αλλά δεν βολεύει 
για την εξυπηρέτηση του θεάτρου ακόμη λιγότερο αν 

κάποιος προσέρχεται στο λόφο μέσω του δικτύου με-
τρό. Ζητούμενο είναι άρα η πολυτροπική προσβασιμό-
τητα. Επιπλέον η προοπτική της επαναλειτουργίας του 
θεάτρου μετά από πολυετή διακοπή της λειτουργίας του 
θέτει νέα δεδομένα επαναπρογραμματισμού του λόφου 
που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως ζητήματα εικόνας και 
λειτουργίας του χώρου δημιουργώντας νέες ανάγκες 
μετακίνησης.
ςτα πλαίσια της α’ φάσης της έρευνας αναλύσαμε τις 
συνθήκες της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του Λυκα-
βηττού και τους διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης. 
ςτα πλαίσια της στρατηγικής διερευνήσαμε εναλλακτικές 
προτάσεις σχεδιασμού της προσβασιμότητας λαμβά-
νοντας υπόψη τόσο λειτουργικά ζητήματα κυκλοφορι-
ακής εξυπηρέτησης που σχετίζονται με αλλαγές στην 
πρόσβαση των οχημάτων στο εσωτερικό του λόφου 
όσο και ποιότητας και εμπειρίας του χώρου που σχετί-
ζονται με παρεμβάσεις φυσικού επανασχεδιασμού του 
κυκλοφοριακού δικτύου. ςυγκεκριμένα  προτείνονται 
συνδυαστικά δύο καινοτομικές παρεμβάσεις με οικο-
λογικό περιεχόμενο που θα μπορούσαν να αλλάξουν 
ριζικά την εμπειρία της περιήγησης στο λόφο. η πρώτη 
προτείνει την αποξήλωση της ασφάλτου σε συνδυα-
σμό με την κατάργηση του πάρκινγκ στην αλάνα του 
θεάτρου και μετατροπή του εσωτερικού δρόμου πρό-
σβασης σε κεντρική περιηγητική διαδρομή,  ένα θαυ-
μάσιο περίπατο οργανικά συνδεδεμένο με το φυσικό 
τοπίο. η δεύτερη προτείνει τη δημιουργία μιας νέας ενα-
έριας σύνδεσης τελεφερίκ (cable car) στην αλάνα του 
θεάτρου από τη θέση του σταθμού μετρό του Ευαγγε-
λισμού, που θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον σταθμό 
μετεπιβίβασης, προσφέροντας έτσι μια οικολογική εναλ-
λακτική λύση στην μετακίνηση με αυτοκίνητο. 

2)   Η αποκάλυψη των ιδιοτήτων του χώρου (ανάγλυφο, 
θεάσεις, χρήσεις, δυνατότητες δράσης) 

ςημαντική παράμετρο για τη λειτουργία και ενεργοποίη-
ση του Λυκαβηττού αποτελεί το ζήτημα της ανάπτυξης 
χρήσεων, δράσεων και δραστηριοτήτων. για τη διερεύ-
νηση του τρόπου ανάπτυξης δραστηριοτήτων διενερ-
γήθηκαν στο α’ στάδιο της έρευνας καταγραφές μέσω 
επιτόπιας και διαδικτυακής παρατήρησης και χαρτο-
γραφήσεις που αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός πλού-
σιου μωσαϊκού χρήσεων, αλλά και ενός λανθάνοντος 
δυναμικού από ανεκμετάλλευτες ακόμη δυνατότητες. 
όι περισσότερες χρήσεις εντάσσονται σε δύο γενικές 
κατηγορίες,  αυτές που σχετίζονται με υπάρχουσες 
υποδομές και εμφανίζουν σταθερή και οργανωμένη λει-
τουργία και αυτές που διαχέονται σε όλη την έκταση του 
λόφου και για τις οποίες δεν απαιτείται ιδιαίτερη υποδο-
μή ή θέση. η πρώτη κατηγορία εντοπίζεται κυρίως στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου, ιδιαίτερα στην κορυφή 
του αγ. γεωργίου και στην αλάνα του θεάτρου όπου 
παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από 
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η τεχνολογία μαζί μπορούν να αναγεννήσουν την Πόλη 
του ανθρωπισμού.

η συζήτηση γύρω από τη διαπλοκή της ταυτότητας μιας 
πόλης και των ονομαζόμενων iconic κτιρίων που αυτή 
διαθέτει ενέχει σήμερα έντονη πολιτική χροιά. ςτην προ-
σπάθεια διαφόρων πόλεων να κατακτήσουν μια θέση 
στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού και της βιομηχα-
νίας του πολιτισμού αγοράζοντας κτίρια με υψηλό πο-
λιτισμικό κεφάλαιο, όπως το Bilbao με το Guggenheim 
του Ghehry, το Dubai με το Burj Khalifa των Skidmore, 
Owings & Merrill ή το Πεκίνο με το στάδιο των Herzog  
και De Meuron, η κριτική σήμερα δεν εστιάζει μόνο ή 
τόσο στις μορφές αλλά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
ςτην περίπτωση του Λυκαβηττού μπορούμε να ισχυρι-
στούμε ότι το κτίριο-λόφος που θα κατασκευάσουμε, 
ως υπαρκτή πραγματικότητα αλλά και ως ιδεολόγημα, 
δεν ανήκει σε εταιρεία γίγαντα, ούτε σε κάποιον μεγιστά-
να, ανήκει στο Δήμο, δηλαδή σε όλους. 

Παράλληλα ο Λυκαβηττός ως μια υπερμεγέθης συλλο-
γική κτήση προτείνει μια ακόμα ενδιαφέρουσα πολιτικά 
εκδοχή συγκρότησης της μητροπολιτικής κλίμακας στην 
αθηναϊκή οικιστική συνθήκη. η βάση του Λυκαβηττού 
στην πραγματικότητα είναι ένα κτιριακό συγκρότημα, 
καθώς οι ρίζες του λόφου έχουν εποικιστεί από τις τυπι-
κές αθηναϊκές πολυκατοικίες που χτίστηκαν βάσει του 
συστήματος της αντιπαροχής. η ιδιότυπη αυτή αστική 
συνθήκη που στηρίζεται στην διασπορά της γαιοκτησί-
ας και στην συνεπακόλουθη μικρή ιδιοκτησία θεμελιώνει 
ως συνθήκη, την επίτευξη ενός αρκετά πρώιμου και μαζι-
κού εκδημοκρατισμού. ό Λυκαβηττός ως έμβλημα ενός 
συσσωρευτικού τύπου οικιστικής ανάπτυξης4 μπορεί 
να προταθεί ως δημοκρατική εναλλακτική στο διεθνές 
στερέωμα σε συντονισμό με τις φωνές κριτικής απέναντι 
στα κτίρια σύμβολα της corporate ταυτότητας ή τους 
ουρανοξύστες σφραγίδες της σημερινής μοναρχίας. 

ανάμεσα στην κτιριακή βάση του λόφου και το παρα-
τηρητήριο της κορυφής, στον Λυκαβηττό μεσολαβεί μια 
ζώνη φυσική. ςτην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
φύση ανθρωπογενή, κατασκευασμένη, το αποτέλεσμα 
μιας μακραίωνης μάχης που έδωσε η ελληνική κοινωνία 
με τον ίδιο της τον εαυτό. ό πράσινος Λυκαβηττός είναι 
δηλαδή απόκτημα, πολιτισμική κατάκτηση της νεότερης 
Ελλάδας και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράση-
μο και ταυτόχρονα ως κινητήριος μοχλός  στη διαρκή 
προσπάθεια να αυτοπειθαρχήσουμε ως κοινωνία συ-

4   μαρία μαντουβάλου, αστική γαιοπρόσοδος, τιμές γης και διαδι-
κασίες ανάπτυξης του αστικού χώρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, τχ 88, 1995

νάπτοντας μια σχέση με τη φύση που δεν είναι εχθρική, 
ανταγωνιστική ή καταστροφική αλλά αντιθέτως βαθιά 
συμφιλιωτική. ςτις σύγχρονες συζητήσεις περί ανθεκτι-
κότητας, περί φυτεμένων κτιρίων ή απέναντι σε κατακό-
ρυφους τεχνητούς κήπους, ο πράσινος Λυκαβηττός, 
ως λόφος - κτίριο μπορεί να αρθρώσει τη δική του ανα-
τρεπτική πρόταση. ςυνδυάζοντας τις τρεις παραπάνω 
αφηγήσεις η αθήνα αποκτά έτσι τον δικό της iconic 
ουρανοξύστη, ο οποίος είναι υπερ-νεωτερικός γιατί έχει 
κατασκευαστεί από μια γυναίκα, μια αρχαία θεά, είναι 
απολύτως δημοκρατικός,  πράσινος και απέναντι σε 
ανταγωνιστικά σύμβολα προτείνει μια ιδιότυπη, αριστο-
φανική κριτική.

το 1336, ο Πετράρχης αποφασίζει να ανέβει στο όρος 
βεντού. κατεβαίνοντας γράφει ένα από τα καταστατι-
κά κείμενα της Νεωτερικότητας, όπου για πρώτη φορά 
στην ιστορία του Δυτικού πολιτισμού, η εμπειρία ανά-
βασης σε ένα βουνό, αποτυπώνεται ως στοχαστική και 
προσλαμβάνεται ως αφορμή ενδοσκόπησης5. ςήμερα 
εμείς κατασκευάζουμε εκ νέου τον Λυκαβηττό προτείνο-
ντας τον ανασχεδιασμό μιας πορείας πάνω στο σώμα 
του, που είναι ταυτόχρονα υλική και διανοητική. Παράλ-
ληλα με τις παρεμβάσεις αναζωογόνησης και ενεργο-
ποίησης του λόφου χρειάζεται και η οικοδόμηση μιας 
αφήγησης ικανής να εμπνεύσει τους αθηναίους και 
τους Φίλους της αθήνας να στρέψουν το βλέμμα τους 
προς την σημερινή πόλη και να ξανασκεφτούν κριτικά 
τη δική τους θέση σήμερα απέναντι στη συλλογική συν-
θήκη οικοδόμησης της.

5   Πετράρχης, η ανάβαση στο όρος βεντού, [“La lettera del Ventos” 
Familiarum Rerum Libri, IV, 1], Άγρα, αθήνα: 2008.

δραστηριότητες υφιστάμενες και προτεινόμενες. Ειδικό-
τερα προτείνεται η ανάπτυξη τριών πόλων δραστηριο-
τήτων σε συνδυασμό με την ανάπλαση υφιστάμενων 
υποδομών: ύψωμα αη γιώργη,  χώρος της αλάνας του 
θεάτρου (πλατεία των αθηνών) και γραμμική πλατεία 
‘Πράσινης τέντας’. Επιπλέον προτείνονται νέοι χώροι 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε μεμονωμένα ση-
μεία (κόμβους), μικρές επιφάνειες (πλατώματα με χρή-
ση) και ευρύτερες περιοχές (περιοχές δραστηριοτήτων).

3)   Κατασκευή μιας νέας αφήγησης για το Λυκαβηττό: 
Το βλέμμα των Αθηνών (Athens Eye)3

ςύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής «ορα-
ματίζομαι» σημαίνει «δημιουργώ έναν εξιδανικευμένο 
στόχο στον οποίο επικεντρώνονται οι ελπίδες μου ή 
αποβλέπουν οι ενέργειές μου». μέσα στη μακρά Διάρ-
κεια της ιστορίας  η ρητορική γύρω από τον οραματι-
σμό παραμένει κραταιά. από τα  οράματα (visions) των 
μάγων της προνεωτερικότητας, τους οποίους σήμερα 
η γραμματεία επανεξετάζει ως πρώιμους κοινωνικούς 
μεταρρυθμιστές, στην έννοια του ιδανικού (ideal) της 
αναγέννησης, τις μεγάλες ουτοπίες του Διαφωτισμού, 
τις πρωτοπορίες του μοντέρνου, την κριτική και τις 
μυθολογίες του μεταμοντερνισμού φτάνουμε μέχρι τις 
σύγχρονες  νοηματοδοτήσεις του όρου. 

ςτην εποχή της απότομης διαπολιτισμικής εγγύτητας η 
συζήτηση γύρω από τις πόλεις και τα οράματά τους 
αρθρώνεται πλέον πάνω στην έννοια  της «ταυτότη-
τας». ρευστοποιώντας τον όρο στο μεταβιομηχανικό 
περιβάλλον των διεθνών εμπορικών συναλλαγών μιλά-
με επίσης για κοινωνίες και «branding». ταυτόχρονα η 
διεθνής κουβέντα για τις πόλεις και την ταυτότητά τους 
στρέφεται στην ονομαζόμενη «iconic architecture», την 
ικανότητα δηλαδή που έχει ο αρχιτεκτονικός και  αστικός 
σχεδιασμός να παράγουν όχι μόνο αφηγήσεις αλλά και 
ευφυείς, κατανοητές από όλους αναπαραστάσεις των 
αφηγήσεων. ςε αυτό το περιβάλλον, η αναζήτηση ενός 
νέου οράματος για τον Λυκαβηττό, δεν είναι απλώς επί-
καιρη, αλλά επιτακτική, ενώ η κατασκευή του προϋποθέ-
τει το κατάλληλο αφήγημα και στη συνέχεια την έξυπνη 
αναπαράστασή του. 

με αυτό το σκεπτικό, συγκροτήσαμε μια αφήγηση η 
οποία πιστεύουμε πως θα μπορούσε να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός νέου οράματος για τον λόφο. Ως γνω-

3   το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί σύμπτυξη της εισήγησης της 
μυρτώς κιούρτη: «το βλέμμα των αθηνών: αναστοχασμός πάνω 
στον μύθο του Λυκαβηττού» που περιλήφθηκε στην έκθεση της α’ 
φάσης του προγράμματος.

στόν, ένας από τους λίγους πολεοδομικούς νόμους 
στον οποίο έχουμε συλλογικά υπακούσει αφορά την 
απαγόρευση της ανέγερσης κτιρίου στο κέντρο της 
αθήνας με ύψος μεγαλύτερο από αυτό της ακρόπολης. 
η ακρόπολη υψώνεται 70 περίπου μέτρα πάνω από τη 
στάθμη της πόλης, ο Λυκαβηττός 110. κατά συνέπεια 
είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσουμε ότι, όσο η ακρό-
πολη προσλαμβάνεται από το διεθνές στερέωμα ως 
το υπέρτατο icon των αξιών του δυτικού πολιτισμού, 
δηλαδή του ανθρωπισμού και της Δημοκρατίας, η 
αθήνα δεν θα αποκτήσει ποτέ στο κέντρο της ουρανο-
ξύστες ψηλότερους από τον Λυκαβηττό. ςυνθέτοντας 
τα παραπάνω υποστηρίζουμε ότι ο Λυκαβηττός μπορεί 
να προσληφθεί ως το φυσικό Alter Ego του Πύργου 
του Eiffel, του Εmpire State Building ή του London Eye. 
Όπως κάθε μεγάλη μητρόπολη κατέχει τα εμβληματικά 
της κτίρια που προσφέρουν αναγνωριστικές θεάσεις 
από ψηλά έτσι και η αθήνα, έχει και θα έχει το δικό της 
ανάλογο έμβλημα, μόνο που εδώ αυτό εμφανίζεται με 
τη μορφή ενός λόφου. 

το αφήγημα που θέλει να νοηματοδοτήσει και να συ-
στήσει στο διεθνές κοινό τον Λυκαβηττό ως το φυσικό 
ανάλογο ενός ουρανοξύστη εμπεριέχει στοιχεία οραμα-
τισμού καθώς, όπως θα φανεί στη συνέχεια, μια τέτοια 
ιδεολόγηση απαντά με οραματικό τρόπο σε τρεις θεμε-
λιώδεις προβληματικές γύρω από την πόλη έτσι όπως 
αυτές αρθρώνονται σήμερα στη διεθνή σκηνή. Πρόκει-
ται για τη διαπραγμάτευση της σχέση της πόλης με την 
ιστορία, την πολιτική και τη φύση. 

η πρώτη αναφέρεται στη γένεση του Λυκαβηττού που 
σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο προέκυψε από την ερω-
τική συμπλοκή της αθηνάς με τον Ήφαιστο. η επανα-
νοηματοδότηση του Λυκαβηττού ως κατασκευή της 
θεάς της σοφίας στο πλαίσιο της ανορθόδοξης και 
συγκρουσιακής της ερωτικής συμπλοκής της με τον δύ-
σμορφο θεό της τεχνολογίας συντονίζεται με σύγχρο-
νες ανθρωπολογικές και ψυχαναλυτικές ερμηνείες του 
αρχαίου Ελληνικού κόσμου και ειδικά των συμβόλων 
που αφορούν την τεχνική, τη διανόηση, τη δημιουργία 
και τον ρόλο που μπορεί να κατέχει ως προς αυτά ο άν-
θρωπος. Παράλληλα ένα τέτοιο αφήγημα προτείνει για 
ένα διευρυμένο κοινό, μια χαριτωμένη εκ πρώτης, ανα-
κουφιστική όμως υποδορίως, μυθοποίηση μιας από τις 
πλέον ισχυρές λανθάνουσες φοβίες που υποδαυλίζουν 
με εντάσεις τις σύγχρονες κοινωνίες, το άγχος και την 
αμφιθυμία απέναντι σε μια δυναμική, πολλά υποσχό-
μενη αλλά και σε ένα βαθμό ανεξέλεγκτη τεχνολογία. ό 
Λυκαβηττός  ως ριζοσπαστικό αρχιτεκτόνημα φανερώ-
νει και άρα εκτονώνει πανάρχαια άγχη, προσφέροντας 
μια ανακουφιστική εκδοχή του μέλλοντος: η σοφία και 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ - 
                  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Γραφείο Ανθεκτικότητας Δήμου Αθηναίων
Συνεργατικές και συμμετοχικές πρακτικές με τους εταίρους στην πόλη και τους  

ανθρώπους τηςγια την αναζωογόνηση και ενεργοποίηση του λόφου Λυκαβηττού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

11 Θεματικά πεδία 

01/  Λυκαβηττός - Σύνδεση του προγράμματος με τη στρατηγική 
ανθεκτικότητας της Αθήνας για το 2030

02/  Άντληση πληροφοριών από τους πολίτες _ Σχεδιασμός μιας 
πολυεπίπεδης διαδικασίας διαβούλευσης

03/  Τα εργαλεία της διαβούλευσης

04/  Επιλογή πληροφοριών για τους τρόπους χρήσης του λόφου _ Πλαίσιο 
λειτουργίας των ανοιχτών χώρων

05/  Εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα: 
“Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον του Λυκαβηττού”

06/  Η διαβούλευση στις γειτονιές γύρω από τον Λυκαβηττό μέσω ενός 
κινητού σταθμού συμμετοχής

07/  Η διαβούλεση με το ευρύ κοινό μέσω ενός δίγλωσσου ερωτηματολογίου

08/  6 θεματικές συναντήσεις, 27 Μαϊου - 6 Ιουνίου 2018, Δημαρχείο Αθηνών

09/  Πρόγραμμα δράσεων - Επιστροφή στον Λυκαβηττό

10/  Ανάδειξη της σχέσης του λόφου με το νερό - Αναφορά στο Αδριάνειο 
υδραγωγείο

11/  Συγκριτική μελέτη για τη διαχείριση μεγάλων ανοιχτών χώρων
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εφικτό και ότι θα έχει την απαραίτητη υποστήριξη κατά 
την υλοποίηση του. 

Το κοινό οραματικό πλαίσιο που αρθρώθηκε από το 
πρώτο συνεργατικό εργαστήριο εμπειρογνωμόνων, ήταν 
το εξής: «Ο Λυκαβηττός το 2030 θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και πρότυπο περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, 
οικονομικής διαχείρισης και κοινωνικής συμμετοχής». 

Οι προκλήσεις που αναγνώρισε και κλήθηκε να απαντή-
σει το «Πρόγραμμα Λυκαβηττός», οι οποίες σχετίζονται 
τόσο με τον ίδιο τον λόφο όσο και με την πόλη της Αθή-
νας γενικότερα, είναι:

•  Η μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας 
• Η προστασία του λόφου από διαβρώσεις 
• Η προστασία των γύρω περιοχών από πλημμύρες 
•  Η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας [χλωρί-

δας/πανίδας]
•  Η παραγωγή σωστής τεκμηρίωσης και δεδομένων
•  Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών των επισκεπτών με 

βιώσιμο τρόπο
• Η υποστήριξη της πολιτιστικής διάστασης του λόφου 
• Η συμβολή του στην ταυτότητα της πόλης
• Η βελτίωση της διαχείρισης του λόφου
• Η οικονομική βιωσιμότητα του λόφου

Τα παραδοτέα του «Προγράμματος Λυκαβηττός» συνο-
ψίζονται ως εξής: 

- 1. Δημιουργήθηκε ένα ανοιχτό πλαίσιο/οpen 
framework που οριοθετεί άμεσες αλλά και μελλοντι-
κές παρεμβάσεις στον λόφο του Λυκαβηττού

- 2. Χρησιμοποιήθηκε μια πρότυπη και εξωστρεφής 
διαδικασία εμπλοκής πολιτών, οι οποίοι κατά την 
διάρκεια 8 μηνών είχαν ενεργή συμμετοχή ανατρο-
φοδοτώντας την ερευνητική δουλειά των πανεπιστη-
μίων. Από αυτή την διαδικασία προέκυψαν περί τις 
1400 απαντήσεις σε ψηφιακό ερωτηματολόγιο. Στα 
δε 12 θεματικά εργαστήρια διαβούλευσηςσυμμετείχαν 
πάνω από 250 άτομα και 50 οργανισμοί και ιδρύματα

- 3. Παράχθηκε για τον δήμο ειδική έκθεση που αφορά 
επενδυτική πρόταση για την βιώσιμη κινητικότητα στο 
λόφο του Λυκαβηττού από την εταιρεία Doplemayer, 
μέλος της πλατφόρμας των συνεργατών των 100 
Resilient Cities. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε ένα ερ-
γαστήριο με ειδήμονες στην Αθήνα και επιτόπια έρευ-
να στην περιοχή του Λυκαβηττού

- 4. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός τεσσάρων έργων 
άμεσης προτεραιότητας που αφορούν την προ-
στασία του λόφου από τις καταρρακτώδεις βροχές 
(πλημμύρες και διαβρώσεις εδάφους) αλλά και τις 
πυρκαγιές, με έτοιμες μελέτες εφαρμογής και περίο-
δο υλοποίησης μεταξύ 2018-20205. Εξασφαλίστηκε 
επιπλέον επενδυτική υποστήριξη για τον Λυκαβηττό 
μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου NCFF (Natural 
Capital Financing Facility) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων που προορίζεται για πράσινες και μπλε 
υποδομές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά στην 
περαιτέρω υποστήριξη και θωράκιση του λόφου και 
της βιοποικιλότητας του, όπως και τον σχεδιασμό και 
δημιουργία Πράσινου Διαδρόμου που θα ενώνει τον 
Λυκαβηττό με τον λόφο του Στρέφη

- 6. Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ δή-
μου Αθηναίων, ΕΥΔΑΠ και Πράσινου Ταμείου με 
στόχο την πολιτιστική και οικολογική ανάδειξη της 
Δεξαμενής του Λυκαβηττού, που είναι η κατάληξη 
του Αδριάνειου υδραγωγείου.  Η βιώσιμη διαχείριση 
των εκατομμυρίων τόνων νερού το χρόνο που μετα-
φέρονται ως τον Λυκαβηττό ακόμη και σήμερα από 
το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο είναι ένα ακόμη μέρος του 
«Προγράμματος Λυκαβηττός»

Η υποστήριξη και η θωράκιση του Λυκαβηττού από τον 
Δήμο Αθηναίων φαίνεται ότι θα συμπληρωθεί με την 
ανακαίνιση του αμφιθεάτρου των 3.000 θέσεων στην κο-
ρυφή του λόφου, το οποίο σχεδιάστηκε από τον διάση-
μοαρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτο και κατασκευάστηκε στα μέσα 
της δεκαετίας του 1960. Το θέατρο που σταμάτησε να 
λειτουργεί το 2011, για λόφους στατικής επικινδυνότητας, 
πρόκειται να υποστηριχτεί στατικά και να επαναλειτουρ-
γήσει μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια.

Το Πρόγραμμα Λυκαβηττός παρουσιάστηκε στου Αθηναί-
ους πολίτες στις 16 Οκτωβρίου 2018. Η ανακοίνωση αυτή 
αποτελεί ένα ορόσημο ενός μακροχρόνιου προγράμ-
ματος το οποίο ξεκίνησε το 2017 και θα ολοκληρωθεί το 
2030. Τα επόμενα βήματα είναι η υλοποίηση τεσσάρων 
έργων άμεσης προτεραιότητας, η πολιτική απόφαση σχε-
τικά με τη διαχείριση των μεγάλων πρασίνων χώρων της 
Αθήνας, η ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου για την κι-
νητικότητα του Λυκαβηττού, και ο σχεδιασμός των έργων 
ολιστικής υποστήριξης του λόφου ως πράσινη υποδομή 
της πόλης (NCFF-EIB). Κι ενώ σε όλο το έργο η προτεραι-
ότητα δίδεται πάντα στο φυσικό περιβάλλον, ο δήμος έχει 
αναλάβει και την βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος 
του λόφου, συμβάλλοντας έτσι στην ολιστική αναζωογό-
νηση αυτού του ζωτικού για την Αθήνα δημόσιου χώρου.

Ένας από τους βασικούς στόχους του “Προγράμματος 
Λυκαβηττός” ήταν να καταγραφούν οι τρόποι με τους 
οποίους ο εμβληματικός αυτός λόφος μπορεί να συνει-
σφέρει στην αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη της Αθήνας. Τα 
κύρια ερωτήματα που θέσαμε ως Γραφείο Ανθεκτικότη-
τας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων και ως Αντι-
δημαρχία Πρασίνου, Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, ήταν: 

1.   Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο λόφος: α. ποιες οι 
αιφνίδιες κρίσεις (όπως καταρρακτώδεις βροχές και 
πλημμύρες) και β. ποιες οι χρόνιες πιέσεις; (όπως η 
αδυναμία αξιόπιστων προγραμμάτων προστασίας 
και συντήρησης του λόφου)

2.   Πώς μπορεί να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του λόφου 
απέναντι σε αυτές και άλλες μελλοντικές προκλήσεις;

3.   Στηρίζει την ανθεκτικότητα της Αθήνας ο λόφος του 
Λυκαβηττού, και πως μπορούμε να ενισχύσουμε τη 
θετική επιρροή του; 

Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και τα απο-
τελέσματα του Προγράμματος Λυκαβηττός, κατά κύριο 
λόγο κατάφεραν να φέρουν στην επιφάνεια τα πολλα-
πλά και πολλαπλασιαστικά, υφιστάμενα και δυνητικά 
οφέλη για την Αθήνα, αυτού του μεγάλου χώρου πρα-
σίνου. Τα οφέλη είναι κυρίως οικολογικά (π.χ. οξυγόνο, 
δροσισμός, βιοποικιλότητα, κ.α.), αλλά και κοινωνικά 
(π.χ. υγεία και ανακούφιση/αναψυχή για όλες τις κοινω-
νικές τάξεις) και οικονομικά (π.χ. προαγωγή του τουρι-
σμού, θέσεις εργασίας, άνοδος κύκλου εργασιών στην 
πόλη, αξία ακινήτων κλπ). 

Με το Πρόγραμμα Λυκαβηττός μελετήσαμε τρόπους για 
να ενισχύσουμε τα οικοσυστημικά και λοιπά οφέλη του 
λόφου, να τον θωρακίσουμε από νέες μελλοντικές προ-
κλήσεις, και τέλος να κάνουμε αυτό το ίδιο το πρόγραμ-
μα κτήμα των ανθρώπων του δήμου αλλά και των κατοί-
κων της πόλης, κερδίζοντας την υποστήριξή τους. Αλλά 
και η διαδικασία που ακολουθήσαμε, βασισμένη στην 
συμμετοχή πολλών εταίρων που ανατροφοδοτούσαν 
συνεχώς από διαφορετικές οπτικές τον ίδιο τον σχεδια-

σμό του έργου, κατ’ ουσίαν υποστηρίζει την ανθεκτικότη-
τα των αποτελεσμάτων αυτής της αστικής παρέμβασης. 

Αφενός λοιπόν, το «Πρόγραμμα Λυκαβηττός» κατέληξε σε 
ένα master plan, ή μάλλον σε ένα open framework, ένα 
συνεκτικό “ανοιχτό πλαίσιο”. Πρόκειται για μοντέλο ανθε-
κτικού αστικού σχεδιασμού το οποίο καλύπτει οριζόντια 
όλο το φάσμα των λειτουργιών του λόφου, συσχετίζο-
ντας δράσεις που αφορούν την διαχείριση μεγάλων χώ-
ρων πρασίνου, την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 
την δυνατότητα πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς, την με-
γιστοποίηση της πολιτιστικής του αξίας, και του ιστορικού 
του ρόλου ως εμβληματικό τοπόσημο της πόλης. Αφε-
τέρου, για το σχεδιασμό αυτού του “ανοιχτού πλαισίου” 
ακολουθήσαμε μια καινοτόμο συμμετοχική διαδικασία 
σχεδιασμού με στόχο ακριβώς να αναπτυχθεί ένα πολύ-
πλευρα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό έργο με μεστό πε-
ριεχόμενο που έχει ήδη κερδίσει κοινωνική υποστήριξη για 
αναγκαίες άμεσες ή μελλοντικές παρεμβάσεις στον λόφο. 

Η καινοτόμος μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στο 
«Πρόγραμμα Λυκαβηττός» αναπτύχθηκε και εφαρμό-
στηκε από την ομάδα Rebuild By Design (με την ευγενι-
κή χορηγία των 100 Resilient Cities – pioneered by the 
Rockefeller Foundation) σε συνεργασία με το Γραφείο 
Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας. Η μεθοδολογία αυτή, 
που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διαφορετικές 
πόλεις διεθνώς, χρησιμοποιεί το συμμετοχικό σχεδιασμό 
για την επίλυση αστικών προβλημάτων, βοηθώντας 
πόλεις ή και κοινότητες να οικοδομήσουν την ανθεκτι-
κότητά τους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πολύ διαφορετικά 
εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν αν καλλιεργηθούν 
συγκεκριμένοι τρόποι συνεργασίας μεταξύ σχεδιαστών, 
ερευνητών, εταίρων στην πόλη, μελών της κοινωνίας 
των πολιτών, στελεχών της διοίκησης και εμπειρογνωμό-
νων. Η δε συνεργασία αυτή παραμένει για ένα μεγάλο 
διάστημα στο επίκεντρο μιας επαναληπτικής δημιουρ-
γικής διαδικασίας στοχεύοντας σε λύσεις που συνδυά-
ζουν την οικονομική, την κοινωνική και την οικολογική 
ανθεκτικότητα της πόλης. Η σύμπραξη ανθρώπων μέσα 
και έξω από τον δήμο από την αρχή του σχεδιασμού 
ενός έργου, εξασφαλίζει το ότι αυτό θα είναι ρεαλιστικό, 

Το Πρόγραμμα Λυκαβηττός:  
το παρόν και το μέλλον του αστικού δάσους της Αθήνας» και η Αστική Ανθεκτικότητα

Ελένη Μυριβήλη
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV : ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ
Έργα επείγοντος χαρακτήρα και άμεσης υλοποίησης  

επί υφιστάμενων υποδομών του λόφου του Λυκαβηττού  
που θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

18+1 Θεματικά πεδία
01/ Χάρτης έργων άμεσης υλοποίησης στον λόφο του Λυκαβηττού
02/ Υδραυλικά έργα (περιβαλλοντική διαχείριση)
03/ Υδραυλικά έργα σε περιοχές των πρανών του λόφου
04/ Υδραυλικά έργα_ Ειδικά έργα στις βατές περιοχές του νέου δρόμου
05/  Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου: αντικατάσταση των υλικών του - μετατροπή του σε κύρια 

πεζοπορική διαδρομή _ Τμήμα Α
06/  Ο σχεδιασμος του νέου δρόμου: αντικατάσταση των υλικών του - μετατροπή του σε κύρια 

πεζοπορική διαδρομή _ Τμήμα Β
07/ Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου _ Περιοχή του τμήματος Α (1)
08/ Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου _ Περιοχή του τμήματος Α (2)
09/ Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου _ Περιοχή του τμήματος Α (3)
10/ Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου _ Περιοχή του τμήματος Β (1)
11/ Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου _ Περιοχή του τμήματος Β (2)
12/ Ο σχεδιασμός του νέου δρόμου _ Περιοχή του τμήματος Β (3)
13/ Τυπολογία τομών επί του νέου δρόμου
14/ Ο νέος δρόμος ως κύρια περιπατική διαδρομή (Παράθεση εικόνων-κολλάζ) 
15/ Ο σχεδιασμός του περιμετρικού μονοπατιού
16/ Ο σχεδιασμός του περιμετρικού μονοπατιού _ Μέρος του περιμετρικού μονοπατιού
17/ Μέρος του περιμετρικού μονοπατιού - συνδυασμός με αντιπλημμυρικές επεμβάσεις
18/ Χαρακτηριστικές τομές του περιμετρικό μονοπατιού
19/  Ο σχεδιασμός της Πράσινης Τέντας _ η κατασκευή του νέου κυλικείου “Πράσινη Τέντα”  και 

η αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου
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Εικόνα από το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ
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ΕΝΟΤΗΤΑ V : ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Αρχείο Εικόνων  
• Οι σημαντικές αναπλάσεις περιοχών ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε.
• Η ανάγκη πολλών επιμέρους αναπλάσεων και αναβαθμίσεων
• Η πλούσια φύση του λόφου
• Η θέαση της πόλης
• Ο Ziller και η ρομαντική θεώρηση του Λυκαβηττού
• Το δίπολο Ακρόπολη – Λυκαβηττός
• Μικρό ιστορικό του προγράμματος
• Η δημόσια παρουσίαση του προγράμματος
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Οι σημαντικές αναπλάσεις περιοχών ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε.

Το θέατρο της Άννας Συνοδινού στο Λυκαβηττό, 1965. Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. 
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Η ανάγκη πολλών επιμέρους αναπλάσεων και αναβαθμίσεων
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Η πλούσια φύση του λόφου
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Η θέαση της πόλης
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Εθνική Πινακοθήκη, Ziller Ernst, Στοά με θέα προς την Ακρόπολη, μελάνι σε χαρτί 

Ziller Ernst, Τμήμα αναπαυτηρίου, υδατογραφία σε χαρτί 1886 Εθνική Πινακοθήκη, Ziller Ernst, Τμήμα βράχων με γέφυρα και περίπτερο, υδατογραφία σε χαρτί 1885

Ο Ziller και η ρομαντική θεώρηση του Λυκαβηττού - προτάσεις για τον εξωραϊσμό του λόφου (ανεκτέλεστες)
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Από το βιβλίο του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά “ΑΘΗΝΑ- 
Ένα όραμα του νεοκλασικισμού”.

Χαλκογραφία του P. Rabin, 1674. Άποψη της Ακρόπολης, της πόλης, του λόφου 
και του Ολυμπείου. Από το βιβλίο του Κ. Μπίρη “Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ-Πρωτεύουσα του 
Ελληνισμού”, 2017, σε επιμέλεια Γ. Παπαγεωργίου-Βενετά.

Το δίπολο Ακρόπολη – Λυκαβηττός

Άποψη του Λυκαβηττού από την Ακρόπολη 1930. Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. 
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Πανόραμα Αθηνών με την Ακρόπολη και τον Λυκαβητό, 1890. Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. 
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Άποψη της Αθήνας στο στυλ του Poussin του William Gell, 1801, Μουσείο Μπενάκη. 

Χαλκογραφία-άποψη της Αθήνας των αρχών του 19ου αιώνα από το Υδραγωγείο του Αδριανού, από λεύκωμα των J. Stuart-N. Revett, Μουσείο Μπενάκη. 
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Μικρό ιστορικό του προγράμματος
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Η δημόσια παρουσίαση του προγράμματος
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J. C. Hobhouse, η Αθήνα το 1810 από τα χαμηλά του Λυκαβηττού.
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Συντονισμός και επιμέλεια έκδοσης:   
Μαρία Καλτσά   

Σχεδιασμός καταλόγου: 
Ελένη Κουτσοπούλου 

Σχεδιασμός template: 
Γιώτα Πασσιά, Παναγιώτης Ρούπας

Η συμπλήρωση κάθε template  
έγινε από τον αντίστοιχο μελετητή

Παραγωγή εντύπου
ΑΘΑΝ. ΧΑΡ. ΔΟΥΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Έκδοση 1.0 _ Απρίλιος 2019

Η έκδοση υλοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Λυκαβηττός. Διανέμεται 
δωρεάν. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
του περιεχομένου για ενημερωτικούς 
λόγους, με μοναδική υποχρέωση την 

αναφορά της πηγής.

Άποψη της Αθήνας προς Λυκαβηττό υπό το φως της Σελήνης, 1905. Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. 
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