Μπορεί μία Γραμμή Μετρό να
τερματίζει στο κέντρο μίας
πόλης;
Είναι αλήθεια πως ο σχεδιασμός ενός έργου Μετρό είναι μία
περίπλοκη υπόθεση. Η δε υλοποίηση του και λειτουργία του
μακροχρόνια και με πολλές ανατροπές. Το έχουμε δει άλλωστε στο
παρελθόν. Στην υπό κατασκευή επέκταση της Γραμμής 3
στον
Πειραιά, όταν σχεδιάστηκε, αλλά και όταν δημοπρατήθηκε για
πρώτη φορά, περίπου το 2007, είχε 7 σταθμούς και δεν τερμάτιζε
στο Δημοτικό Θέατρο αλλά στην Ευαγγελίστρια, επί της
Γρ.Λαμπράκη, καλύπτοντας ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του κέντρου
της πόλης.
Ο σταθμός Ευαγγελίστρια, αποτέλεσε σημείο τριβής με την
Μητρόπολη Πειραιά καθώς είχε χωροθετηθεί ανάμεσα στο
Γηροκομείο και την εκκλησία και από τις αντιδράσεις τότε,
αποφασίστηκε τελικά να αφαιρεθεί ο σταθμός, στερώντας από τον
Πειραιά ένα μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο. Ο διαγωνισμός διεκόπη
και επαναπροκηρύχθηκε στα τέλη του 2008 με τη σημερινή του
μορφή. Ερώτημα αποτελεί γιατί δεν επελέγη κάποιο άλλο σημείο
για να μην χαθεί ο σταθμός.
Η αλήθεια είναι πως συνήθως σε αυτή τη χώρα ακούμε συνεχώς για
αιτήματα που πολλές φορές αγγίζουν και το υπερβολικό. Εδώ,
όμως στην περίπτωση του Μετρό έχουμε ένα παράδοξο. Με την
έναρξη λειτουργίας της επέκτασης η Γραμμή 3 θα τερματίζει (ή
θα έχει αφετηρία αν θέλετε) το Δημοτικό Θέατρο, στο κέντρο της
πόλης. Αυτό, με γυρίζει 19 χρόνια πριν, πίσω στο 2000 όταν
ξεκίνησαν να λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό.
Για όσους θυμούνται και οι δύο γραμμές είχαν ως αφετηρία/τέρμα
το Σύνταγμα. Είχαμε τις γραμμές Σύνταγμα-Εθνική Άμυνα και
Σύνταγμα-Σεπόλια. Λίγους μήνες μετά η γραμμή 2 επεκτάθηκε
μέχρι τη Δάφνη και 3 χρόνια μετά η γραμμή 3 επεκτάθηκε στο

Μοναστηράκι. Θέλω να πω, πως το Σύνταγμα λειτούργησε ως
τερματικός σταθμός αλλά προσωρινά μέχρι να επεκταθούν οι
Γραμμές 2 και 3. Δεν ήταν μόνιμο.
Ένα ερώτημα που υπάρχει σήμερα, είναι αν είναι ορθό να έχουμε
το κέντρο μίας πόλης ως τερματικό/αφετηρία μίας γραμμής Μετρό.
Συνήθως τα κέντρα μιας πόλης και σε αυτή την περίπτωση και ο
Πειραιάς έχει το Δημοτικό Θέατρο ως το νευραλγικό του κέντρο.
Εκεί θα κατέβει κόσμος για ψώνια, για δουλειά, για βόλτα. Το
Δημοτικό Θέατρο είναι για τον Πειραιά ότι είναι και το
Σύνταγμα για την Αθήνα.
Είναι λοιπόν κάπως παράδοξο το γεγονός, πως εκεί θα
ξεκινά/καταλήγει η Γραμμή 3 και από όσο γνωρίζουμε δεν
υφίστανται σχέδια περαιτέρω επέκτασης της Γραμμής είτε προς
Γρ.Λαμπράκη, είτε προς Καλλίπολη, είτε προς Χατζηκυριάκειο.
Σκόρπιες αναφορές για αιτήματα επέκτασης έχουμε δει αλλά
τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα που να οδηγεί σε κάποιο επίσημο
αίτημα.
Η νέα ΜΑΜ που σχεδιάζεται από την Αττικό Μετρό θα ήταν μία
εξαιρετική ευκαιρία να εξεταστεί κάτι τέτοιο καθώς όποια
πλευρά και αν διαλέξει να επεκταθεί θα βρει πυκνοκατοικημένες
περιοχές που εμπορικά θα μπορούσε να σταθεί σταθμός Μετρό. Αν
θα μπορούσαμε να βρούμε ένα αρνητικό παράγοντα, ίσως να ήταν
το γεγονός ότι η Γραμμή 3, γίνεται και με την επέκταση μέχρι
το κέντρο του Πειραιά θηριώδης με μήκος που θα φτάνει τα 50χλμ
(μαζί με το κοινό τμήμα με τον Προαστιακό από τη Δ.Πλακεντίας
μέχρι το Αεροδρόμιο).
Θα είχε πάντως εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούγαμε τόσο την
άποψη της νέο-εκλεγμένης Περιφέρειας όσο και του Δήμου Πειραιά
που συνεχίζει το έργο της, αλλά και φορέων της περιοχής. Είναι
γνωστό πως αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα είναι η Γραμμή 4
και η επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον αλλά μία μελλοντική
στρατηγική θα μας έδινε κάποιο στοιχεία για την μελλοντική
επέκταση της Γραμμής πέρα από το Δημοτικό Θεατρο.
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