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Προβληµατισµοί αλλά και προτάσεις µε ερέθισµα τις αρχαιότητες στο σταθµό Βενιζέλου

Rethink Thessaloniki Η απάντηση
στις αναζητήσεις µιας πόλης.».
Την περασµένη Τετάρτη
παρουσιάστηκαν στην
Αθήνα από τσ'Ιδρυµα
Ωνάση τα αποτελέσµατα
του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού
"Rethink Athens".
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Γράφει ο καθηγητής
Νικόλαος Σ. Μουσιόηουλος,
αντιπρόεδρος
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου
της Ελλάδος, τέως Κοσµήτορας
Πολυτεχνικής
Σχολής ΑΠΘ

Σύµπασα

η παρευρισκόµενη πολιτική
ηγεσία (πρωθυπουργός,
αρχηγοί των άλλων δύο κοµµάτων
της συµπολίτευσης, εκπρόσωπος
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης)
χειροκρότησαν την προοπτική της
ανάπλασης του κέντρου της Αθήνας, µε
έµφαση στην οδό Πανεπιστηµίου -έργων
που προγραµµατίζεται να έχουν υλοποιηθεί
πριν το τέλος του 2015.
To άκουσµα των παραπάνω µόνον απογοήτευση
και µελαγχολία µπορεί να προκαλέσει
στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
Γιατί, άραγε, να µην υπάρχει κάποιος
που να δροµολογήσει έναν αντίστοιχο
διαγωνισµό για την πόλη µας;
Υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι η Θεσσαλονίκη
υπήρξε διαχρονικά σηµαντικότερη
της Αθήνας, από τη ρωµαϊκή εποχή και
εντεύθεν; Αµφισβητεί κανείς ότι η Εγνατία,
ο κύριος πολιτιστικός, αλλά και εµπορικός
άξονας της πόλης µας έχει µια
ιστορική διαδροµή που θα δικαιολογούσε
µια, τουλάχιστον ανάλογη, αντιµετώπιση
µε την οδό Πανεπιστηµίου;
Οι σκέψεις που προηγήθηκαν οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι όλοι στη Θεσσαλονίκη
πρέπει να ενώσουµε τις φωνές µας,
απαιτώντας ένα πρόγραµµα "Rethink TTiessaloniki",
µε έµφαση στην Εγνατία.
Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι θα απαντηθούν
και τα ερωτήµατα που έχουν ανακύψει
σχετικά µε τα αρχαία στον σταθµό
"Βενιζέλου" του µετρό. Προσωπικά, πρεσβεύωΗ όλη συζήτηση για τα αρχαία
ότι η όλη συζήτηση δεν επιτρέπεται στο σταθµό Βενιζέλου του
να αποτελέσει πρόσχηµα για την
µετρό δεν επιτρέπεται να
καθυστέρηση του έργου, ούτε για µία
αποτελέσει πρόσχηµα για την
ηµέρα: η πόλη χρειάζεται το µέσο σταθερήςκαθυστέρηση του έργου ούτε
τροχιάς και έχει ήδη ταλαιπωρηθεί
για µία ηµέρα: πόλη χρειάζεται
υπέρµετρα από τα προσκόµµατα στην
το µέσο σταθερής τροχιάς και
ολοκλήρωσή του.
έχει ήδη ταλαιπωρηθεί
Σε ό,τι αφορά τον σταθµό "Βενιζέλου",
υπέρµετρα από τα προσκόµµατα
και εγώ προβληµατίζοµαι ως προς το ενδεχόµενο
στην ολοκλήρωσή του
µεταφοράς των ευρηµάτων,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
αφήνοντας άλλους ειδικότερους να αποφανθούν
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,
σχετικά µε τη δυνατότητα υλοποίησης,
ΤΕΩΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ
αλλά και τη σκοπιµότητα ενός
ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
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τέτοιου εγχειρήµατος. Θεωρώ αποδεδειγµένο
τρο και οχι ανταγωνιστικά προς αυτο.
ότι τα ευρήµατα είναι πειστήρια
Φυσικά, αυτό θα περιόριζε τις λωρίδες
όχι µόνο της δικής µας, αλλά της παγκόσµιας
των αυτοκινήτων σε δύο, το πολύ, ανά
πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως
διεύθυνση -αλλά αυτό ποιον θα πείραζε;
βεβαιώνουν πολυάριθµοι καθ' ύλην αρµόδιοι
Έτσι κι αλλιώς, τόσα χρόνια κυκλοφοριακά
συνάδελφοι. Θα προτιµούσα, λοιπόν, η Εγνατία δεν προσφέρει µεγαλύτερες
την εκδοχή να βρεθεί ένας τρόπος
παροχές (στο σηµείο των έργων στη Βενιζέλου
τα αρχαία να µείνουν στη θέση τους, υπό
έχουµε µετά βίας δύο λωρίδες),
την προϋπόθεση όµως, όπως ήδη ειπώθηκε, ενώ µετά την ολοκλήρωση του µετρό θα
ότι αυτό δεν θα σηµάνει νέα εµπόδιαξεχάσουµε (ελπίζω) τα λεωφορεία στο
για την ολοκλήρωση και λειτουργία
εν λόγω τµήµα της Εγνατίας -άρα, η εκδοχή
του µετρό. Και εδώ ακριβώς θα µπορούσε
του τραµ πιστεύω ότι είναι ρεαλιστική.
να βοηθήσει ένα πρόγραµµα "Rethink
Άλλωστε, σε πολλές πόλεις υπάρχουν
Thessaloniki",
εφόσον βέβαια προκηρυχθεί
εµπειρίες αρµονικής συνέργειας
και υλοποιηθεί τους αµέσως προσεχείςανάµεσα σε µετρό και τραµ -και στην
µήνες.
Αθήνα το "Rethink Athens" προβλέπει
Για να δώσω µόνον ένα ενδεικτικό παράδειγµα
τραµ στην Πανεπιστηµίου,
µολονότι
µιας πτυχής του προτεινόµενου
ακριβώς από κάτω περνάει το µετρό.
Είµαι περίεργος να ακούσω τι έχουν
προγράµµατος "Rethink Thessaloniki"
-και µε την υπόθεση εργασίας ότι τα ευρήµατα
να πουν οι συνάδελφοι συγκοινωνιολόγοι
παραµένουν στη θέση τους-, το
σχετικά µε τα παραπάνω. Γιατί, εάν αυτά
ερώτηµα θα µπορούσε να είναι πώς αυτό
που παρέθεσα είναι ρεαλιστικά, µπορεί
συµβιβάζεται µε τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία
να προκύψει ένα βουλεβάρτο µε ήπια
της πόλης. Για να µην πληγεί
κίνηση αυτοκινήτων, µε αρχιτεκτονικές
ανεπανόρθωτα το µετρό, εφόσον οδηγηθούµε
παρεµβάσεις που θα αναδείξουν τη σύγχρονη
σε κατάργηση του σταθµού "Βενιζέλου", Εγνατία, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα
πρέπει να βρεθεί τρόπος εξυπηρέτησης
σε όποιον θέλει να θαυµάζει
του επιβατικού κοινού ανάµεσα και την αρχαία έκδοση/Εχω την αίσθηση
στους σταθµούς Αγίας Σοφίας και
ότι µια τέτοια εκδοχή της πόλης θα ήταν
Πλατείας ∆ηµοκρατίας. Γιατί αυτό να
φιλικότερη στους κατοίκους της, θελκτική
µη µπορεί να γίνει µε επίγεια µεταφορά
στους ξένους και ευνοϊκή για εµπορικές
(π.χ., µε ελαφρύ τραµ ano την Πλατεία
δραστηριότητες.
Παράλληλα, βέβαια,
∆ηµοκρατίας µέχρι την Αγίας Σοφίας ή,
είναι η µόνη που θα µας επέτρεπε να
ακόµη καλύτερα, το Σιντριβάνι); To τραµ
έχουµε την πεποίθηση ότι σεβαστήκαµε
θα λειτουργούσε ως τροφοδότης του µέ¬ την ιστορία της πόλης µας.

