
O Κόσμος FRIDAY 3 AUGUST 2012ΕΛΛΑΔΑ 9

Μια υποβαθµισµένη περιο-
χή, που κατά το 19ο αιώνα 
αποτελούσε τον πυρήνα του 

κέντρου της Αθήνας αλλά τα τελευ-
ταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, 
αναµένεται να βρει λίγη από τη χα-
µένη της αίγλη µετατρεπόµενη σε 
«κρυµµένο κήπο». Ο λόγος για την 
πλατεία Θεάτρου, πίσω από το δη-
µαρχείο της Αθήνας, όπου η «Ενο-
ποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ) δροµο-
λογεί την ανάπλαση της περιοχής. 

Το έργο παίρνει πλέον τον δρό-
µο της υλοποίησης µετά την πρό-
σφατη έγκριση της προµελέτης από 
το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου 
Αθηναίων. Θα ακολουθήσει η εκ-
πόνηση της οριστικής µελέτης και 
της µελέτης εφαρµογής, που ανα-
µένεται να παραδοθούν ως το τέ-
λος του έτους. 

Η ολοκλήρωση του έργου της 
ανάπλασης της πλατείας Θεάτρου 
υπολογίζεται µέσα στο 2013.

«Η αισθητική αναβάθµιση της 
πλατείας Θεάτρου δεν λύνει τα 
προβλήµατα της πλατείας, αλλά εί-
ναι ένα πρώτο λιθαράκι. ∆ηµιουρ-
γεί ένα καινούριο περιβάλλον που 
στόχο έχει να προσελκύσει τους κα-
τοίκους και τους χρήστες της πλα-
τείας» λέει στο ΑΜΠΕ ο διευθυντής 

της ΕΑΧΑ, Θεοδόσης Ψυχογιός. 
Για την ανάπλαση της περιοχής της 
πλατείας Θεάτρου θα υλοποιηθεί η 
βραβευµένη µε το πρώτο βραβείο 
πρόταση, που κατατέθηκε στον αρ-
χιτεκτονικό διαγωνισµό της «Ενο-
ποίησης Αρχαιολογικών Χώρων 
και Αναπλάσεις». Η πρόταση που 
προκρίθηκε και θα υλοποιηθεί εί-
ναι αυτή των Ματθαίου Παπαβασι-
λείου και Βαλεντίνας Καρβουντζή, 
που αντιµετωπίζει την πλατεία Θε-
άτρου ως κρυµµένο κήπο.

«Στην παρούσα οικονοµική και 
πολιτική συγκυρία και µε δεδοµέ-
νο ότι η επέµβαση αφορά περιοχή 
της πόλης που ‘καταρρέει’, η πρό-
ταση σχηµατοποιείται στην ανάγκη 
προσφοράς της προσδοκίας και της 
ελπίδας» σηµειώνουν οι µελετητές.

Σύµφωνα µε την πρότασή τους 
η πλατεία Θεάτρου, που εκτείνεται 
σε έναν χώρο εµβαδού µόλις 1,5 
στρέµµατος, λειτουργεί ως µικρός 
κρυµµένος κήπος, στρωµένος µε 
πατηµένο χώµα, φυτεµένος και 
στις τρεις διαστάσεις του και εναρ-
µονισµένος µε την ιστορία της 
περιοχής. Ο κήπος αυτός αναδει-
κνύει την αξία των µαλακών δαπε-
δοστρώσεων και τη σπουδαιότητα 
της φύτευσης για τη βελτίωση των 
κλιµατικών συνθηκών.

Σε «κρυµµένο κήπο» µεταµορφώνεται η πλατεία Θεάτρου
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Jetset Travel Marrickville, Shop 88f, Marrickville Metro Shopping Centre,
Cnr. Murray and Smidmore Streets, MARRICKVILLE.  N.S.W. 2204

Telephone: 9550-6133   Facsimile: 9565-2899  MOBILE:0417358577
Email: info@metrotravelcentre.com.au   Web:www.jetset.com.au/Marrickville

Oι εκδρομές μας είναι ευχάριστες, πολυτελείς, πάντα με την συνοδεία 
της Ελένης Γεωργά. Η τιμή περιλαμβάνει: αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο, 
πρωινό, μερικά δείπνα, μερικές εκδρομές, και πούλμαν μεταφοράς. 
Για κρατήσεις καλέστε την Ελένη Γεωργά στο 0417358577. 
14 Αυγούστου 2012 – Adelaide 4 ημέρες $470 
11 Σεπτεμβρίου 2012 – Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμι, Τουρκία, γύρος της Αθήνας, $3500, 17 ημέρες
23 Οκτωβρίου 2012 – Cairns, Barrier Reef, Daintree Rainforest, Port Douglas,  $1250, 7 ημέρες
06 Φεβρουαρίου 2012 – Melbourne, Geelong, Victoria $470 
15 Μαΐου 2013 - Ελλάδα και εκδρομή στους Αγίους Τόπους (Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ) $3900, 12 μέρες
15 Ιουνίου 2013 - Γύρος των Κυθήρων και Aθήνα, $3250 11 ημέρες
30 Αυγούστου 2013 – Γύρος της Μυτιλήνης και Αθήνα,  $3250 11 ημέρες
12 Σεπτεμβρίου 2013 – Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμι, Τουρκία, γύρος της Αθήνας, $3500, 17 ημέρες

Oι τιμές μας στα αεροπορικά εισιτήρια για Ελλάδα και Κύπρο είναι τα φθηνότερα. Ρωτήστε μας για τις τιμές των αναχωρήσεων του 2013. 
Πουλάμε αεροπορικά εισιτήρια σε λογικές τιμές για όλους τους προορισμούς. 

Μιλήστε με το ελληνικό προσωπικό μας: Ελένη Γεωργά, Μαριά Λουκά, Μαρί Σιρχάνη και Ευτυχία Γεωργά στο 95506133.


