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ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η χρήση του ελεύθερου χώρου , η λειτουργία του και η συµβολή του στην
κάλυψη των αναγκών του πολίτη της πόλης είναι το αντικείµενο της παρούσας
εργασίας, η οποία έχει ως στόχους :
•

την

αναγνώριση , την καταγραφή και την

κατηγοριοποίηση των

στοιχείων και των προβληµάτων εκείνων , που αποτελούν οχλήσεις για
την καθηµερινότητα του πολίτη.
•

την

επισήµανση των θεµάτων εκείνων που η λύση τους έγκειται στην

αρµοδιότητα των τοπικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης (και
δεν απαιτούν σηµαντικά κονδύλια ή αποφάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης).
•

τη διατύπωση προτάσεων αντιµετώπισης και κατά το δυνατόν εξάλειψης
των προβληµάτων

προκειµένου να επιτευχθεί η εξυγίανση και

αναβάθµιση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε :
•

στην

επιτόπια παρατήρηση και φωτογράφιση

των σηµαντικότερων

στοιχείων που συνιστούν τις αστικές οχλήσεις σε µια προεπιλεγµένη
περιοχή του ιστορικού κέντρου.
•

στην αποτύπωση - καταγραφή των παρατηρήσεων και των δεδοµένων
σε χάρτες
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η περιοχή έρευνας της οµάδας µας ορίζεται από τις οδούς Λ. Νίκης , Ίωνος
∆ραγούµη , Εγνατία και Γούναρη .
Η Μητροπόλεως, η Τσιµισκή και η Ερµού διασχίζουν την περιοχή παράλληλα
προς την παραλιακή λεωφόρο , ενώ η Αγίας Σοφίας, Αριστοτέλους και
Βενιζέλου, αποτελούν τους κατακόρυφους κύριους άξονες σύνδεσης της
παραλιακής µε το βόρειο τµήµα της πόλης.
Οι παραπάνω δρόµοι που εκτείνονται και έξω από τα όρια της περιοχής
έρευνας, αποτελούν τους βασικούς άξονες της πόλης που εξυπηρετούν τόσο το
οδικό δίκτυο κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όσο και τις µετακινήσεις

των

πεζών.
Η µεγάλη ποικιλία των χρήσεων και των δραστηριοτήτων χαρακτηρίζει την
περιοχή (κεντρικές λειτουργίες ). Η κατοικία επίσης αποτελεί κυρίαρχη χρήση
και εµφανίζεται µε διαφορετική πυκνότητα ανάπτυξης στις διάφορες περιοχές
του ιστορικού κέντρου, ενώ έντονες είναι οι εµπορικές δραστηριότητες και οι
λειτουργίας αναψυχής
Ως ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι στο ιστορικό κέντρο αναγνωρίζονται οι
δρόµοι, τα πεζοδρόµια , οι πεζόδροµοι , και οι πλατείες.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
•

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ

Οι πεζόδροµοι που διασχίζουν την περιοχή έρευνας θα µπορούσαν να
χωριστούν σε κύριους και δευτερεύοντες, τόσο από πλευράς έκτασης, όσο και
από πλευράς λειτουργίας και χρήσης.
Κύριοι πεζόδροµοι είναι ο άξονας της Αριστοτέλους και η ∆ηµ.Γούναρη.
Μεµονωµένοι µικρότεροι πεζόδροµοι είναι η Καλαποθάκη (απο Βενιζέλου έως
Κοµνηνών), η Ισαύρων , η Αγίας Θεοδώρας , η Γ. Σταύρου, η Ζεύξιδος, και η
Ικτίνου.

∆ίκτυο πεζοδρόµων µικρότερης έκτασης αναπτύσσονται στην αγορά

Βλάλη (Βλάλη, Κυδωνιάτου, Χαλκέων, Ασκητού, Μενεξέ), στην αγορά
Βατικιώτη και στην πλατεία ¨Αθωνος (Σολωµού, Παπαδοπούλου, Σπανδωνη,
Βατικιώτη, Παπαµάρκου, Μπαλάνου, ∆ηµητσα, ∆ραγούµη)
∆υο µικροί πεζόδροµοι που εντάσσονται στο πλέγµα των δρόµων της αγοράς
στο Μπεζεστένι είναι η Καρύπη και Κουντουρά. (φωτ. 7)

Το σηµαντικότερο δίκτυο αστικών υπαιθρίων χώρων στο ανατολικό τµήµα του
ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται πάνω στον πεζόδροµο
της ∆. Γούναρη.

Η Ροτόντα στο βόρειο σηµείο και η θάλασσα στο νότιο

αποτελούν βασικά στοιχεία θέας και προσανατολισµού τα οποία χαρακτηρίζουν
τον ιστορικό άξονα και χαράζουν µια πορεία που διασχίζει το ιστορικό κέντρο
από την οδό Εγνατία ως τη Λ. Νίκης.

Ο µνηµειακός άξονας της Αριστοτέλους αποτελεί έναν

από τους πιο

σηµαντικούς ελεύθερους χώρους της πόλης και ειδικότερα του ιστορικού της
κέντρου.

Ο άξονας σχεδιάστηκε από τον Hernest Hebrard µετά την

καταστροφική πυρκαγιά του 1917 ως µια ευθεία διάνοιξη κάθετη στη θάλασσα.
Στο τµήµα που περιλαµβάνεται στην περιοχή µελέτης µπορούµε να διακρίνουµε
δύο ενότητες:
α) την πλατεία Αριστοτέλους,
β) τον πεζόδροµο της οδού Αριστοτέλους, συνολικού πλάτους 30 µέτρων, που
ξεκινά από την οδό Μητροπόλεως µε µια ηµικυκλική διαπλάτυνση, και
καταλήγει στην Εγνατία ξανά µε διαπλάτυνση. (φωτ. 8) Ο πεζόδροµος
διακόπτεται εγκάρσια από τις οδούς Τσιµισκή, Βασιλέως Ηρακλείου και Ερµού.
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Ο σχεδιασµός του άξονα περιελάµβανε την επιβεβληµένη αρχιτεκτονική στις
όψεις των κτιρίων που έχουν µέτωπο στην πλατεία και την οδό Αριστοτέλους.
Οι σηµερινές χρήσεις στα κτίρια αυτά είναι αναψυχή, λιανικό εµπόριο,
υπηρεσίες στο ισόγειο και κατοικία, γραφεία και υπηρεσίες στους ορόφους.
Ο πεζόδροµος της Αριστοτέλους χωρίζει το δίκτυο πεζοδρόµων των αγορών
Βλάλη και Βατικιώτη, όπου κυριαρχούν τα µαγαζιά τροφίµων και λαϊκής
κατανάλωσης .
Οι πεζόδροµοι της Ικτίνου και της Ζεύξιδος βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την
εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ο πρώτος συνδέει µε διεύθυνση βορρά-νότου την
εκκλησία µε την οδό Τσιµισκή όπου αναπτύσσεται µεγάλης οικονοµικής
σηµασίας λιανικό εµπόριο και οδηγεί στην προέκτασή του , µέσω των οδών
Κούσκουρα και Βογατσικού, στη θάλασσα.
Η Ζεύξιδος,

µε αφετηρία την Ικτίνου και κάθετη προς αυτήν οδηγεί στην

διαµορφωµένη διαπλάτυνση του πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Π. Μελά
και Π. Π. Γερµανού.
•

ΠΛΑΤΕΙΕΣ :

Οι πλατείες στην περιοχή έρευνας , είναι οι εξής :
Πλατεία Ελευθερίας
Πλατεία Αριστοτέλους
Πλατεία Αθωνος
Πλατεία Αγίας Σοφίας
Πλατεία Φαναριωτών
Πλατεία Ναυαρίνου
Η πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται στην κατάληξη της Ίωνος ∆ραγούµη στη
θάλασσα και περιβάλλεται από τις οδούς Μητροπόλεως , Βενιζέλου και Νίκης.
Ο ελεύθερος χώρος της πλατείας διατίθεται για
αποτελεί

θέσεις στάθµευσης

και

το µοναδικό οργανωµένο υπαίθριο χώρο στάθµευσης σε όλο το

ιστορικό κέντρο . Λειτουργεί κατά τη διάρκεια της µέρας και της νύχτας

και

περιβάλλεται από ζώνη πράσινου µε δενδροφυτεύσεις, που αποµονώνουν το
εσωτερικό της πλατείας από τους περιβάλλοντες δρόµους . Αποτελεί κοµβικό
σηµείο για το οδικό δίκτυο της πόλης αφού εκτός του χώρου στάθµευσης , στο
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µέτωπο της πλατείας µε την οδό Μητροπόλεως βρίσκεται η αφετηρία –τέρµα
πολλών γραµµών των αστικών συγκοινωνιών της πόλης.
Η πλατεία Αριστοτέλους, αναπτύσσεται µεταξύ της παραλιακής λεωφόρου
Νίκης και της οδού Μητροπόλεως (Τσιµισκή) και έχει διαστάσεις 90 x 135µ.
Η πλατεία χρησιµοποιείται ως χώρος περιπάτου, συναντήσεων, υπαίθριων
παραστάσεων,

εορταστικών

εκδηλώσεων,

συναυλιών

και

πολιτικών

συγκεντρώσεων. (φωτ.1,2,3)
Η πλατεία της Αγίας Σοφίας (φωτ. 4) και ο αύλειος χώρος του ναού αν και
δεν προσφέρουν ποσοτικά σηµαντικό ελεύθερο χώρο, αποτελούν από άποψη
τόσο ιστορική , όσο και πολεοδοµική ένα σηµαντικό κοµβικό σηµείο στο κέντρο
της πόλης από το οποίο διέρχονται πολλοί ισχυροί οδικοί άξονες.
Η οδός Αγίας Σοφίας µε διεύθυνση βορρά-νότου , η Ερµού και Αλ. Σβώλου µε
διεύθυνση ανατολής – δύσης και η διαγώνια σε αυτές Παύλου Μελά
συναντιούνται στο σηµείο όπου βρίσκεται η εκκλησία, επιτρέποντας τον εύκολό
προσανατολισµό οδηγών και πεζών , τη θέα προς τη θάλασσα και τη σύνδεση
διαφορετικών τµηµάτων του κέντρου της πόλης µεταξύ τους.
Καθώς το επίπεδο της εισόδου στο ναό βρίσκεται υποβαθµισµένο σε σχέση µε
τους περιµετρικούς δρόµους (Κεραµοπούλου, Μ. Κινγκ , Αγίας Σοφίας) , στο
ίδιο χαµηλό επίπεδο διαµορφώνεται και η αυλή της η οποία οριοθετείται
αυστηρά µε φράχτη. Παράλληλα, η µικρή διαπλάτυνση που διαµορφώνεται
δυτικά του ναού αποδίδεται εν µέρει στην κυκλοφορία οχηµάτων, ενώ η µικρή
έκταση που υπολείπεται στην είσοδο του ναού διαµορφώνεται µε χαµηλές
φυτεύσεις και µονοπάτια.
Στο πεζοδρόµιο περιµετρικά του ναού εµφανίζονται πυκνές δεντροστοιχίες µε
νεαρά δέντρα και πυκνά χαµηλά κολωνάκια που αποτρέπουν τη στάθµευση
των οχηµάτων.
Η πλατεία Φαναριωτών,

αποτελεί ουσιαστικά µία σηµαντική διαπλάτυνση

που δηµιουργείται από τη συµβολή των οδών

Παύλου Μελά, Στρ. Καλλάρη,

∆ηµ. Γούναρη και Μητροπόλεως. (φωτ. 5)
Η πλατεία Ναυαρίνου (φωτ. 6) αποτελεί κοµβικό σηµείο στην πορεία του
πεζοδρόµου της ∆ηµ. Γούναρη. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε σηµείο όπου οι
βασικότερες στην ∆. Γούναρη κάθετες (Εγνατία, Αλ. Σβώλου και Τσιµισκή) δεν
την διασχίζουν ούτε την οριοθετούν, σε συνδυασµό µε το επαρκές απόθεµα
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χώρου έχουν ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα ανάπτυξης πεζοδρόµων και
χώρων στάσης.
Ο χώρος της πλατείας , χρησιµοποιείται τόσο από
περιοχής (παιδική χαρά, πάρκο), όσο και από

τους

τους επισκέπτες ή τους

περιπατητές (αρχαιολογικός χώρος, καταστήµατα αναψυχής).
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κατοίκους της

1, 2. Γενικές απόψεις της πλατείας Αριστοτέλους

3. Ο κεντρικός χώρος της πλατείας Αριστοτέλους
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4. Άποψη της πλατείας Αγ Σοφίας

5. Γενική άποψη της πλατείας Φαναριωτών

6. Γενική άποψη της πλατείας Ναυαρίνου

10

7. Ο πεζόδροµος της Καρύπη στο Μπεζεστένι

8. Η κατάληξη του πεζοδρόµου της Αριστοτέλους προς την Εγνατία
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