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"Τοσυγκρότημα της Βαρβακείου αγοράς στο Μοναστηράκι που αυτές τις μέρες σφύζει από ζωή
μπορεί να γίνει το σήμα κατατεθέν της αναγέννησης του κέντρου της Αθήνας". Το στόχο αυτό
περιέγραψε στους καταστηματάρχες της Βαρβακείου, που συνάντησε σήμερα, ο υποψήφιος
Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Στην γεμάτη από κόσμο Βαρβάκειο, ο Κώστας Μπακογιάννης κουβέντιασε με τους επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται εκεί για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκσυγχρονιστεί η ιστορική
αγορά της πόλης και να γίνει πόλος έλξης όχι μόνο για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους αλλά και
για τους επισκέπτες της πρωτεύουσας απ΄ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξήγησε μάλιστα
πως αυτό μπορεί να γίνει: "Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που συναντιούνται τρία, γεμάτα αντιθέσεις,
διαφορετικά κομμάτια της Αθήνας. Αυτό της έντονης υποβάθμισης που υπάρχει εδώ, εκείνο του
"άβατου" των Εξαρχείων αλλά ταυτόχρονα και το αναπτυσσόμενο εμπορικό τρίγωνο. Το
συγκρότημα της Βαρβακείου μπορεί να γίνει το επίκεντρο της αστικής αναγέννησης που
σχεδιάζουμε για το κέντρο της Αθήνας, μαζί με την ενοποίηση του Αρχαιολογικού Μουσείου, του
ΕΜΠ και του Ακροπόλ. Ανακαινίζοντας πλήρως τα κτίρια της Βαρβακείου και της Δημοτικής
Αγοράς, ενοποιώντας οργανικά τις δυο αγορές και προχωρώντας σε παρεμβάσεις αστικής
ανάπλασης στην περιοχή. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών
πόλεων αξιοποιώντας διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που ξέρουμε με ποιο τρόπο
μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε άμεσα".
Η αναγέννηση της περιοχής - όπως προβλέπει το σχέδιο του συνδυασμού "Αθήνα Ψηλά" - θα έχει
πολλαπλά οφέλη, οικονομικά και κοινωνικά, για την Αθήνα καθώς οι έμποροι θα κάνουν καλύτερα
και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους, οι καταναλωτές τις αγορές τους και οι επισκέπτες τον
περίπατο τους σε σύγχρονες υποδομές, εφάμιλλες μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Ταυτόχρονα ο
Δήμος Αθηναίων μπορεί να συγκεντρώσει πολύτιμους πόρους που θα βελτιώσουν την
καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.
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