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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 

«RETHINK ATHENS: H AΘΗΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» 
 
 
«Η Στοά Αρσακείου και η έκθεση με τίτλο ‘‘Rethink Athens: Η Αθήνα στο 

κέντρο’’ είναι μόνο μια πρώτη εικόνα των όσων θα ακολουθήσουν στην Αθήνα 
μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης». Με αυτή τη φράση ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Ωνάση Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, έδωσε ένα σαφές στίγμα τόσο για 
το περιεχόμενο της Έκθεσης του Rethink Athens, που ξεκινά από αύριο Τετάρτη 19 
Φεβρουαρίου 2014, όσο και για την ίδια την ανάπλαση στο κέντρο της Αθήνας.  
 

Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 
στις 18 Φεβρουαρίου 2014, στη Στοά του Βιβλίου, με θέμα τις λεπτομέρειες της 
Έκθεσης «Rethink Athens: H Αθήνα στο κέντρο», συμμετείχαν: ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Ωνάση Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος και  Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, η κα Κατερίνα 
Κουτσογιάννη από το αρχιτεκτονικό γραφείο Αντονά που είχε την Αρχιτεκτονική 
Επιμέλεια της Έκθεσης (ο κ. Αριστείδης Αντονάς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω 
ασθένειας),  καθώς και ο Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Παναγιώτης 
Τουρνικιώτης  (Επιστημονική Επιμέλεια Έκθεσης). 
 

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Πανεπιστημίου Πατρών και Επιμελητής της Διεθνούς Επιθεώρησης Αρχιτεκτονικής 
«ΔΟΜΕΣ» Γιώργος Πανέτσος. 
 
  Στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Δρ. Αντώνης 
Παπαδημητρίου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, με τις απαραίτητες αλλαγές που 
έφερε το πέρασμα των χρόνων, οι ανάγκες της νέας εποχής και βέβαια τα 
διεθνή πρότυπα για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πόλεων, το Rethink Athens 
αποτελεί πλέον ένα ώριμο, μελετημένο, τεκμηριωμένο σχέδιο για την 
αναζωογόνηση της Αθήνας. Αυτό το σχέδιο παραδίδουμε στους πολίτες. Και 
όχι, η δουλειά του Ιδρύματος δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσουμε μαζί τους, ως 
πολίτες κι εμείς να πιέζουμε, να ελέγχουμε, να ζητούμε την υλοποίηση των 
υποσχέσεων της Πολιτείας για την εφαρμογή του σχεδίου, για την επιστροφή 
της υγιούς επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης, της κατοικίας στο κέντρο της 
πόλης, ενώ κλείνοντας την ομιλία του τόνισε: «Καθώς για το Ίδρυμα Ωνάση 
ολοκληρώνεται ο κύκλος του Rethink Athens που άρχισε με την ανακοίνωση 
του διαγωνισμού τον Μάρτιο του 2012, συνεχίστηκε με την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων τον Φεβρουάριο του 2013 και κλείνει σήμερα με την παράδοση 
των μελετών από το Ίδρυμα Ωνάση στην Πολιτεία και τους πολίτες, 



 

  

 

σημειώνουμε στο ημερολόγιό μας μια νέα συνάντηση μαζί σας: Στην 
ανθρώπινη, ζωντανή Αθήνα του 2016». 
 

Από την πλευρά του,  ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Δρ. Χρήστος 
Τσίτουρας τόνισε: «Με την ευκαιρία της Έκθεσης για την παρουσίαση των 
Οριστικών Μελετών του Έργου ''Ανάπλασης του Κέντρου της Αθήνας με Άξονα 
την οδό Πανεπιστημίου'', που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ωνάση, θα ήθελα 
πρωταρχικά να ευχαριστήσω το Ίδρυμα για τη διοργάνωση της Έκθεσης αυτής 
και γενικότερα για την καθοριστική συμβολή του στην εκπόνηση και 
χρηματοδότηση των μελετών του έργου.  Παράλληλα, θα ήθελα να 
διαβεβαιώσω ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που αναλαμβάνει πλέον τη 
δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία 
που διαθέτει, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το έργο αυτό 
να υλοποιηθεί εμπρόθεσμα, με σεβασμό στην ποιότητα και με συναίσθηση της 
ευθύνης, από τη διαχείριση ενός έργου που θα αναβαθμίσει καθοριστικά την 
ευαίσθητη αυτή περιοχή του Κέντρου της Αθήνας». 
 

Στον χαιρετισμό της  στην εκδήλωση, εκ μέρους του γραφείου Αντονά, η κα 
Κατερίνα Κουτσογιάννη δήλωσε: «Επιχειρήσαμε να μετατρέψουμε μια σειρά από 
εγκαταλειμμένα, κενά καταστήματα, παραταγμένα σε μια αθηναϊκή στοά του 
κέντρου σε ιδιότυπο, αποσπασματικό αναγνωστήριο, όπου κανείς μπορεί να 
δει από κοντά και να εξετάσει τα τεχνικά σχέδια που αφορούν το μεγάλο υπό 
εξέλιξη έργο της Πανεπιστημίου». 

 
Τέλος, ο καθηγητής Παναγιώτης Τουρνικιώτης μεταξύ άλλων τόνισε: «Για την 

εκπόνηση των οριστικών μελετών του μεγάλου έργου της επέκτασης του τραμ 
και της ανάπλασης της Πανεπιστημίου, που εκτείνεται από την αρχή της 
λεωφόρου Αμαλίας ως την Ομόνοια και την οδό Πατησίων, συνεργάστηκαν 
Έλληνες και ξένοι μηχανικοί πολλών ειδικοτήτων. Οι μελέτες τους δεν είναι 
μόνο πλήρεις και καλά συντονισμένες, αλλά είναι πρωτοποριακές σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, ιδίως στην κατεύθυνση της λειτουργικής αναδιοργάνωσης 
του δημόσιου χώρου και της πολυδιάστατης αναβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Με τη νέα κυκλοφοριακή οργάνωση το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται από 
χώρο διέλευσης αυτοκινήτων σε τόπο προορισμού για όλους τους πολίτες. Με 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό βελτιώνεται η λειτουργική και αισθητική ποιότητα 
του δημόσιου χώρου αναδεικνύοντας την ιστορική και πολιτιστική 
φυσιογνωμία της πρωτεύουσας, ενώ διαμορφώνονται συνθήκες 
περιβαλλοντικής άνεσης, με φυτεύσεις, υδάτινα στοιχεία και άλλες 
βιοκλιματικές παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπορικής και οικονομικής λειτουργίας της 
πόλης. Η επόμενη μέρα της Αθήνας ανήκει στον 21ο αιώνα και θα συνδέσει την 
κληρονομιά της ιστορίας με τη ζωντάνια και την καθημερινότητα του δημόσιου 
βίου. Η Αθήνα έχει μεγάλη ιστορία και κοιτάζει εμπρός, γιατί οι πολιτείες που 
έχουν μεγάλο παρελθόν το αναδεικνύουν σχεδιάζοντας το μέλλον τους». 
 

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε επίσης ένα εντυπωσιακό βίντεο - 
προβολή της Αθήνας, όπως αυτή θα προκύψει μετά την ανάπλαση 
του Rethink Athens, δημιουργίας και παραγωγής του Ολλανδικού αρχιτεκτονικού 



 

  

 

γραφείου OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV -νικητή του Ευρωπαϊκού 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας. Το 
βίντεο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και οι επισκέπτες της Έκθεσης 
(Δωμάτια: Δ18 και Δ08 ) καθ' όλη της διάρκειά της. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
την ξενάγηση των δημοσιογράφων στα δωμάτια της Έκθεσης. 

 
Η Έκθεση «Rethink Athens: Η Αθήνα στο κέντρο» φιλοξενείται σε 19 

καταστήματα της Στοάς Αρσακείου (γνωστή κι ως Στοά Ορφέα), με την ευγενική 
παραχώρηση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
 

Από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 10 Μαρτίου, η Έκθεση θα προσφέρει 
στους επισκέπτες της μια μοναδική ξενάγηση στο μέλλον της Αθήνας, καθώς θα 
έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις οριστικές μελέτες του 
έργου Rethink Athens, να θαυμάσουν αντίστοιχες αναπλάσεις σε άλλες μεγάλες 
πόλεις μέσα από την παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Αστικού 
Δημόσιου Χώρου  CCCB (δωμάτια: Δ36, Δ39, Δ40), αλλά και να γνωρίσουν τις 
λεπτομέρειες του ερευνητικού προγράμματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
Reactivate Athens / 101 Ideas (Δωμάτιο: Δ12). 
 

Έκθεση «Rethink Athens: Η Αθήνα στο κέντρο» 

Στοά Αρσακείου  

(είσοδος από Πανεπιστημίου 47-49, από Σταδίου 44-46 και από Αρσάκη 4-6, 
πρόσβαση ΑΜΕΑ από Στοά του Βιβλίου) 
Διάρκεια Έκθεσης:  
19 Φεβρουάριου - 10 Μαρτίου 2014 
Ημέρες / ώρες λειτουργίας:  
Δευτέρα έως Κυριακή / 09:00 - 21:00 (είσοδος ελεύθερη) 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τις ξεναγήσεις, όσο και για 
τις λεπτομέρειες της Έκθεσης  (09:00-17:00): 210 3713015 και στις ιστοσελίδες 
www.rethinkathens.org, www.facebook.com/RethinkAthens  
Αρχιτεκτονική επιμέλεια: 
Αριστείδης Αντονάς 
Επιστημονική επιμέλεια: 
Παναγιώτης Τουρνικιώτης 
Οργάνωση - συντονισμός - παραγωγή - επικοινωνία: 
Ίδρυμα Ωνάση 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
RETHINK ATHENS 
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