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         Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2015  

         Αρ. Πρωτ :   53 /Ε.Ε.  

Προς τον Δήμαρχο Αθηναίων  

Κύριο Γεώργιο Καμίνη  

Κοινοποίηση :   

Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Νέλλη Παπαχελά,    

Την Αντιδήμαρχο Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων, κα. Γκούμα Πηνελόπη. 

Την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του δήμου Αθηναίων, κα. Κοντοσταθάκου Ευαγγελία.  

Τη Διευθύντρια Κοινοχρήστων Χώρων , Τμήμα Μελετών, κα. Μελαμπιανάκη Ευεγενία. 

Τον σύμβουλο Δημάρχου για θέματα πολεοδομίας κο. Ευμολπίδη Γεώργιο 

Τον εντεταλμένο σύμβουλο για το Ιστορικό Κέντρο κο. Βλαχάκη Ηλία  

Την εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος κα.  Μυριβήλη Λενιώ.  

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,   

Λάβαμε γνώση του με αριθμό πρωτ. 217233/ 4-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Μελετών , Διεύθυνση 
Κοινοχρήστων Χώρων , της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής από το οποίο προκύπτει ότι τίθεται σε άμεσο 
κίνδυνο η συνέχιση λειτουργίας των ανθοπωλείων επί της πλατείας Αγίας Ειρήνης στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης , 
αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου  δεν προβούν άμεσα  στις εκ του νόμου ενέργειες.   

Μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί  μία ιστορική χρήση από την καρδιά της πόλης , λόγω μίας τυπικής 
παράλειψης εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου (λήψη της  απαιτούμενης άδειας από το Υπουργείο 
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Πολιτισμού προ της  ανακατασκευής του έργου) , θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω και ζητούμε να προβείτε σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια για την προστασία της χρήσης και τη διαφύλαξη του χώρου ως ιστορικό στοιχείο της πόλης 
μας:  

- Γνωρίζετε ότι η υπαίθρια αγορά των λουλουδιών επί της πλ. Αγίας Ειρήνης λειτουργεί ήδη από τα μέσα του 
19ου αιώνα  . Από τα ιστορικά στοιχεία προκύπτει ότι είχε αναπτυχθεί ήδη προ  του έτους 1842 και  απαρτιζόταν από 
14 ανθοπωλεία,  τα οποία  περιέβαλαν  την πλατεία του  ναού της Αγίας Ειρήνης . Αρχικά  λειτούργησε ως χονδρική 
αγορά και προµήθευε σε ικανοποιητικές τιµές όχι µόνο το κέντρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας. 
Σύντομα προστέθηκαν και τα ανθοπωλεία με την μορφή που τα ξέρουμε και λειτουργούν έως σήμερα. Η ενσωμάτωση 
τους στον ιστό της πόλης αποτυπώνεται σε πλήθος μελετών , δοκιμίων διηγημάτων ( βλ.σχετ. «η Εορτή του πατρός 
μου», του Εμμανουήλ Ροίδη ,  1895 :  «Το απόγευμα υπήγαμεν εις την Αγ. Ειρήνην να προμηθευθώμεν την γάστραν 
και εκάμαμεν τα δύο ανθοπωλεία άνω κάτω)  από τις αναφορές των οποίων αποδεικνύεται ότι  επί σχεδόν δύο αιώνες 
αποτελεί  σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης και κατά συνέπεια ιστορικό στοιχείο αυτής που οφείλετε να 
το διαφυλάξετε.  

- Το 1980 ο  Δήμος Αθηναίων,  στα πλαίσια της αναμόρφωσης της μελέτης και των σχεδίων της υπηρεσίας 
οικισμού  του Υπουργείου Δημοσίων έργων  για τη διαμόρφωση των οδών και των πλατειών του εμπορικού κέντρου 
της Αθήνας  προβλέπει ως προς τη διαμόρφωση της πλατείας Αγίας Ειρήνης « Το άνοιγμα του χώρου της πλατείας με 
την κατάλληλη διάταξη των ανθοπωλείων που υπάρχουν σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα αυτής , ώστε να 
δημιουργηθεί ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος της πλατείας  προς την οδό Αιόλου  και να αναδειχθεί  το διατηρητέο 
μνημείο της εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης» . Κατά τη μελέτη ο Δήμος Αθηναίων πιστεύει ότι η διατήρηση των 
ανθοπωλείων αποτελεί στοιχείο που από κοινωνική και αισθητική άποψη προσφέρει στη λειτουργία του χώρου και 
για το λόγο αυτό όχι μόνο τα διατηρεί αλλά από «θέσεις» ανθοπωλείων αποφασίζει να μετατραπούν σε κανονικά 
καταστήματα με ελαφρύ σκελετό ( βλ. εφημερίδα Βήμα 4/4/1980 Ανθρωπινό Εμπορικό Κέντρο στην Αθήνα) .  

- Κατά την πολεοδομική μελέτη που συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ανάπλασης Ελευθέρων 
Κοινοχρήστων Χώρων Αστικών Περιοχών και τη διεύθυνση κατασκευής έργων και μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ   και τις 
σχετικές μελέτες διαμόρφωσης που αφορούσαν  πεζοδρομήσεις στο παλαιό εμπορικό κέντρο  της Αθήνας  και 
συγκεκριμένα στο τρίγωνο που περιβάλλεται  από τις οδούς Αθηνάς – Μητροπόλεως και Σταδίου αναδείχθηκε ως 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πλατείας Αγίας Ειρήνης και τμήμα της ιστορικότητας αυτής  η λειτουργία των 
ανθοπωλείων επί αυτής. 

- Στα πλαίσια της ανωτέρω κοινής αντίληψης, με την  υπ' αριθ. 2856/27.11.2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίθηκε  η αρχιτεκτονική μελέτη και η εκτέλεση του έργου "Ανακατασκευή των δύο ανθοπωλείων στην 
Πλατεία Αγίας Ειρήνης, επί της οδού Αιόλου  από την ανώνυμη εταιρεία "Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 
Α.Ε.". Η ανωτέρω μελέτη διενεργήθηκε  στα πλαίσια της  ανάπλαση πλατειών και ελεύθερων χώρων στην περιοχή του 
Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας (βλ. άρθρο 2 στοιχ. 5.16 της 45810/24.9.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού (Β 909) και 
προέβλεπε την αντικατάσταση των από τα μέσα του 19ου αιώνα προϋφιστάμενων κατασκευών. Σύμφωνα με την  από 
15.11.2006 τεχνική έκθεση της ΕΑΧΑ , το έργο συνίσταται σε αυτόνομη ελαφρά κατασκευή ξύλινου φορέα και ξύλινων  
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