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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον όρο «αστικές οχλήσεις» εννοούµε τα στοιχεία εκείνα του αστικού ιστού
τα οποία επιβαρύνουν λειτουργικά και αισθητικά – µορφολογικά τη δοµή της πόλης.
Ο ακριβής, ωστόσο, προσδιορισµός της έννοιας των «αστικών οχλήσεων»
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος, τόσο γιατί δεν αποτελεί κατοχυρωµένη και αποδεκτή
διεθνώς ορολογία, βάσει κάποιου κοινού ερµηνευτικού κώδικα προδιαγραφών, αλλά
και γιατί η «αστική όχληση» είναι µια, εν µέρει, υποκειµενική έννοια, µε βάση
διαφοροποιούµενα κάθε φορά κριτήρια. Η οριοθέτηση της έννοιας µπορεί να
κυµαίνεται ανάλογα µε την εικόνα του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος, το
χαρακτήρα και το τοπικό ύφος της περιοχής (ιστορικό κέντρο, παραδοσιακός
οικισµός, αστικό κέντρο κ.α.), αλλά και ανάλογα µε τις συνήθειες και τα βιώµατα των
κατοίκων. Έτσι, η έννοια προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο, βάσει ενός εθυµικού, µιας
συλλογικής εµπειρίας των πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Η αστική όχληση µπορεί, επίσης, να έχει είτε το χαρακτήρα της
δυσλειτουργίας, της παρεµπόδισης εποµένως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
(κυκλοφορία, εργασία, ψυχαγωγία κ.α.), είτε να αναφέρεται σε αισθητική επιβάρυνση
του αστικού τοπίου. Και στις δύο περιπτώσεις ή στο συνδυασµό τους, οι αστικές
οχλήσεις συντελούν στον κατακερµατισµό της εικόνας της πόλης, δυσχεραίνουν την
αντίληψη του αστικού τοπίου ως ενιαίου και αρµονικού συνόλου.
Η εµπειρική, µέχρι σήµερα, ανάγνωση των στοιχείων εκείνων που κατά
γενική σύµβαση εντάσσονται στην κατηγορία των «αστικών οχλήσεων» οδηγεί
αυτόµατα σε µια εξίσου εµπειρική καταγραφή και κατηγοριοποίησή τους, η οποία
στοιχειοθετείται βάσει στατιστικών δεδοµένων από έρευνες πεδίου και
ερωτηµατολόγια απευθυνόµενα στον πολίτη. Η απουσία θεσµικού πλαισίου το οποίο
να ενοποιεί τις διάφορες αντιλήψεις για το περιεχόµενο της έννοιας της αστικής
όχλησης και, άρα, να καθίσταται εφικτή η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου
προβλήµατος στο σύνολό της και όχι αποσπασµατικά και κατά περίπτωση, αποτελεί
έναν πρόσθετο παράγοντα διόγκωσης του φαινοµένου, ιδιαίτερα στην ελληνική
µεγαλούπολη.
Οι ελληνικές πόλεις, λόγω ιδιαίτερων φαινοµένων άναρχης δόµησης και
έλλειψης συντονισµού των αρµόδιων φορέων, στην ουσία, εξαιτίας της έλλειψης µιας
ενιαίας στρατηγικής για την οργάνωση, τη λειτουργία και την αισθητική των πόλεων,
εµφανίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τέτοια στοιχεία επιβάρυνσης και
αρνητικής φόρτισης, όπως είναι οι κοινώς ονοµαζόµενες «αστικές οχλήσεις».
Η άναρχη δόµηση των µεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας, η απουσία ή
υποβάθµιση του πραγµατικού δηµόσιου χώρου, ο οποίος θα πληροί προδιαγραφές
έκτασης, λειτουργικότητας και αισθητικής, απαρτίζουν πρωταρχικούς επιβαρυντικούς
παράγοντες στο πρόβληµα των αστικών οχλήσεων και ελαχιστοποιούν τις
δυνατότητες για δραστικές και αποτελεσµατικές λύσεις.
Παρ΄όλα αυτά, η τακτική των µικρών αλλά οργανωµένων και
προσανατολισµένων επεµβάσεων µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα, έως
και να αλλάξει άρδην την εικόνα της πόλης, να την καταστήσει περισσότερο βιώσιµη
και φιλική προς τους πολίτες της, λαµβάνοντας υπόψη ότι η πόλη αποτελεί το
υπόβαθρο όπου εκτυλίσσεται όλο το φάσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η παρούσα µελέτη που εκπονείται στα
πλαίσια οµάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις Αστικές Οχλήσεις, προκειµένου να
εστιαστεί το φαινόµενο στη µικροκλίµακα ενός οικοδοµικού τετραγώνου, να
εντοπιστούν, να καταγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν οι αστικές οχλήσεις, αλλά
και να επιχειρηθεί η συνοπτική παρουσίαση εφικτών προτάσεων αντιµετώπισης του
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προβλήµατος, όπως προκύπτουν από την ελληνική και, κυρίως, τη διεθνή εµπειρία.
Μια θεµελιώδης παραδοχή, που πρέπει να γίνει εξαρχής, είναι η διασφάλιση της
ενεργούς συµµετοχής του κατοίκου ή του εργαζόµενου στο χώρο, τόσο στο επίπεδο
της καταγραφής όσο και στο επίπεδο του ανασχεδιασµού και της εξυγίανσης του
αστικού τοπίου από τις οχλήσεις. Θα έπρεπε να θεωρείται, επίσης, δεδοµένη η
πολιτική βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εµπλεκόµενων και
αρµόδιων φορέων, ακόµα και αν αυτό προϋποθέτει µια µεγάλη αφαίρεση, η οποία µε
θεσµικά κα άλλα µέσα πίεσης, πρέπει να υπερκεραστεί.
Για τη διεξαγωγή της µελέτης επιλέχθηκε το οικοδοµικό τετράγωνο στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς Παύλου Μελά,
Π.Π.Γερµανού, Σπύρου Λούη, Γρ.Παλαµά και την Πλατεία Ναυαρίνου ως
οικοδοµικό τετράγωνο που συγκεντρώνει αντιπροσωπευτικά τις κυρίαρχες αστικές
οχλήσεις του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριµένο αστικό τµήµα
αποτελεί, αφενός, τυπικό παράδειγµα οικοδοµικού τετραγώνου του κέντρου της
πόλης, µε ισόγεια καταστήµατα, κατοικία και γραφεία στους υπόλοιπους ορόφους και
υψηλό συντελεστή δόµησης. Παράλληλα, ωστόσο, έχει και ιδιαιτερότητες που το
καθιστούν ενδεικτικό για το πρόβληµα των αστικών οχλήσεων, όπως είναι η
γειτνίασή του µε έναν από τους ιστορικούς άξονες της Θεσσαλονίκης (Γούναρη) και
ταυτόχρονα τόπο αναψυχής για τους περισσότερους κατοίκους της πόλης (πλ.
Ναυαρίνου), καθώς και η ταυτότητά του ως ένα από τα πιο εµπορικά και
πολυσύχναστα σηµεία του αστικού κέντρου. Τα χαρακτηριστικά αυτά του υπό µελέτη
οικοδοµικού τετραγώνου το επιφορτίζουν µε έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα
στους- έτσι και αλλιώς- στενούς δρόµους του κέντρου, αλλά και µε µια µεγάλη
συγκέντρωση ανθρώπινου δυναµικού κατά τις εργάσιµες και λοιπές ώρες. Η
παραδοξολογία σε κάθε αντίστοιχη τέτοια περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι τα
στοιχεία που καταλήγουν να αποτελούν «αστικές οχλήσεις» και να ενοχλούν πρώτα
και κύρια τους κατοίκους και περαστικούς, τοποθετούνται κατ’ αρχήν για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του πολίτη. Η άναρχη διασπορά τους όµως
στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο, απόρροια της έλλειψης προσανατολισµού,
συντονισµού και ελέγχου τόσο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και των αρµόδιων
δηµόσιων φορέων, δυσχεραίνει αντί να διευκολύνει την ελεύθερη κίνηση του
περαστικού και των οχηµάτων, υποβαθµίζει αισθητικά το αστικό τοπίο, ενοχλεί και
διαταράσσει την ιδιωτική ζωή των µόνιµων κατοίκων της περιοχής.
Το συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί
συγκεντρώνει, βάσει των παραπάνω, ένα µεγάλο φάσµα, ποιοτικό και ποσοτικό, των
κατά παραδοχή αστικών οχλήσεων.
Ενδεικτικά, µετά από αυτοψία της Οµάδας εργασίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη
των παρακάτω οχλήσεων:
∆ηµόσιος χώρος:
1. ∆ιαµόρφωση/πλακοστρώσεις πεζοδροµίων
2. ∆ενδροφύτευση πεζοδροµίων
3.Τραπεζοκαθίσµατα/ Οµπρέλες Πεζοδροµίου
4. Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
5. Οδοσήµανση
6. Ενηµερωτικές Επιγραφές ∆ρόµου σε Στύλους:
7. Ζαρτινιέρες
8. Στύλοι φωτισµού δρόµου /στύλοι ∆ΕΗ
9. Κολωνάκια στάθµευσης/µπάρες για ΑµΕΑ
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10. Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα
11. Κάδοι απορριµάτων / δοχεία απορριµάτων
12. ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ / Κουτιά ελέγχου φυσικού αερίου
13. Αφίσες/ εµπορικές – πολιτικές διαφηµίσεις
14. Ηχορύπανση από µόνιµες ή παροδικές εστίες θορύβου
15. Ακαθαρσίες ζώων
16. Περίπτερα-πλανόδιοι πωλητές
Ιδιωτικός χώρος:
1. Χρωµατισµοί προσόψεων
2. Κλιµατιστικά / κεραίες δορυφορικής τηλεόρασης
3. Επιγραφές / αφίσες σε προσόψεις
4. Ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα , υπόστεγα κοκ) –τέντες
5. Αυθαίρετες επεµβάσεις φωτισµού/ καλλωπισµού στις προσόψεις
Συνολικά οι παραπάνω οχλήσεις δεν έχουν µια µόνο αιτία, αλλά
στοιχειοθετούν ένα αποτέλεσµα διάφορων ενεργειών, είτε από επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα, είτε από πολίτες, είτε από δηµόσιους φορείς. Κοινό χαρακτηριστικό
όλων αυτών των επεµβάσεων στον αστικό χώρο είναι η σχεδόν αυθαίρετη και άναρχη
τοποθέτησή τους, είτε από τους ιδιώτες είτε από τους δηµόσιους φορείς.
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΛΗΣΕΩΝ
∆ηµόσιος χώρος:
1. ∆ιαµόρφωση – πλακοστρώσεις πεζοδροµίων
Για την ελληνική πραγµατικότητα, τα πεζοδρόµια αποτελούν τον κατ’ εξοχήν
δηµόσιο χώρο της πόλης. Μέχρι και την οριστική αλλαγή της εικόνας της ελληνικής
πόλης, οπότε και το φαινόµενο της αντιπαροχής, αλλά και άλλοι ιδιαίτεροι
κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες, οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση των
υπερκορεσµένων και άναρχα δοµηµένων αστικών κέντρων, το πεζοδρόµιο ήταν
χώρος συνάθροισης κοινού, πραγµατικό κύτταρο συνεύρεσης και κοινωνικοποίησης
των κατοίκων στο επίπεδο της γειτονιάς. Σήµερα, αποτελεί απλά ένα χώρο διέλευσης
πεζών, µε ιδιαίτερα στοιχεία στενότητας και κακοτεχνιών στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Παρ’ όλον αυτόν τον περιορισµό στο φάσµα των χρήσεων του πεζοδροµίου,
είναι εµφανής η ανάγκη οργάνωσης και συντήρησης των πεζοδροµίων της πόλης, για
λόγους ταυτόχρονα λειτουργικούς και αισθητικούς. Η διευκόλυνση της διέλευσης
των πεζών, των ανθρώπων µε ιδιαίτερα κινητικά προβλήµατα, είναι άµεση
συνάρτηση της αντίληψης του πεζοδροµίου ως χώρου τριών διαστάσεων που,
παράλληλα, εξυπηρετεί ανάγκες κυκλοφορίας ή στάσης, µετακίνησης πραγµάτων και
εµπορευµάτων, υποδοχής της εµπορικής κίνησης.
Τα πεζοδρόµια της πόλης της Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα του αστικού
κέντρου, κατ’ επέκταση και του εν λόγω οικοδοµικού τετραγώνου, χαρακτηρίζονται
κατ’ αρχήν από το ελάχιστο των διαστάσεών τους, την κακή κατασκευή και τη
µονοµέρεια στην επιλογή των υλικών επίστρωσης (πλάκες πεζοδροµίου). Οι
επιδαπέδιες εγκαταστάσεις (π.χ. σχάρες απορροής οµβρύων) ενσωµατώνονται µε
προχειρότητα και κατά τυχαίο τρόπο στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλοιώνοντας
και καταστρέφοντας συχνά το σχήµα και το ρυθµό της πλακόστρωσης. Οι
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κακοτεχνίες έχουν ως αποτέλεσµα το σπάσιµο των πλακών πεζοδροµίου, τη
χαλάρωση των αρµών ή την αλλοίωση των κλίσεων από πιέσεις που δέχονται λόγω
κατεστραµµένων υποδαπέδιων εγκαταστάσεων ή λόγω µεγάλου κινητού φορτίου.
Τα παραπάνω σηµατοδοτούν την ανάγκη διασφάλισης των κατάλληλων
κλίσεων των πεζοδροµίων, ώστε να µη λιµνάζουν νερά και να µη δυσχεραίνεται ο
βηµατισµός των περαστικών, όπως επίσης και την κατάλληλη επιλογή υλικών
πλακόστρωσης µε κριτήρια οικονοµίας, λειτουργικότητας και αισθητικής.
Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η επισκευή ή αλλαγή όλων των υποδαπέδιων
εγκαταστάσεων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οριστικές λύσεις του
συγκεκριµένου προβλήµατος.
2. ∆ενδροφύτευση πεζοδροµίων
Η δεντροφύτευση των πεζοδροµίων θα µπορούσε δυνάµει να αποτελεί ένα
κυρίαρχο ενοποιητικό στοιχείο στον κατακερµατισµένο σήµερα αστικό ιστό, να
κρύβει δυσάρεστες ή να αναδεικνύει ευχάριστες ή σηµαντικές θέες. Παρ’ όλα αυτά, η
µη οργανωµένη φύτευση δέντρων και η άστοχη, πολλές φορές, επιλογή είδους, η
ελλιπής συντήρηση των φυτεύσεων επιδεινώνουν αντί να εξωραΐζουν την εικόνα της
πόλης. ∆έντρα πολύ ψηλά ή ακλάδευτα, που ενοχλούν τους ενοίκους των ισογείων
και των ανώτερων ορόφων, έλλειψη φαντασίας ή πρωτοτυπίας στα είδη φύτευσης,
τυχαία και λανθασµένη, ως επί το πλείστον, τοποθέτησή τους στα πεζοδρόµια,
έλλειψη συνάρτησης ή αναφοράς στο ευρύτερο αστικό τοπίο, µη πρόβλεψη
τοποθέτησης σχαρών ή άλλων αισθητικών στοιχείων στη βάση των δέντρων, ούτως
ώστε να µη µετατρέπονται σε χώρους σκουπιδιών, κατασκευαστικές αστοχίες στις
κλίσεις, µε αποτέλεσµα πολλά και βρώµικα νερά να καταλήγουν στις ρίζες και τα
δέντρα να ξεραίνονται ή να σαπίζουν, είναι µερικά από τα προβλήµατα που
ευθύνονται για τη σύγχρονη εικόνα των αστικών φυτεύσεων.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, απαιτείται ειδική µελέτη από
εµπειρογνώµονες διαφόρων ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες τοπίου, αρχιτέκτονες,
γεωπόνοι), η οποία θα εστιάζει τόσο στο συνολικό σχεδιασµό του αστικού δηµόσιου
χώρου, οργανικό τµήµα του οποίου είναι και η χωροθέτηση και το είδος των
φυτεύσεων, όσο και στη µικροκλίµακα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
σηµειακής παρέµβασης στο αστικό τοπίο.
3. Τραπεζοκαθίσµατα / Οµπρέλες Πεζοδροµίου
Τα τραπεζοκαθίσµατα και οι οµπρέλες πεζοδροµίου των χώρων διασκέδασης
ή των διάφορων καταστηµάτων που προσφέρουν είδη φαγητού, ποτού ή γλυκών
αποτελούν µία από τις πιο επιβαρυντικές αστικές οχλήσεις για όλες τις µεγάλες
ελληνικές πόλεις. Η καταπάτηση του δηµόσιου χώρου από τις ιδιοκτήτες των
καταστηµάτων, η ασύδοτη ελευθερία στην επιλογή της χωροθέτησης και της µορφής
συντελούν στη λειτουργική και αισθητική αποδιάρθρωση του, έτσι κι αλλιώς,
περιορισµένου δηµόσιου αστικού χώρου. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι τόσο η
παρεµπόδιση της ελεύθερης κίνησης των διερχοµένων από τα πεζοδρόµια, όσο και η
ίδια η υποβάθµιση της έννοιας της διασκέδασης ή της αναψυχής που, υπό πιο
ευνοϊκές συνθήκες, θα προσέφεραν αυτά τα καταστήµατα στους πολίτες.
Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πεζοδρόµια ή πλατείες από
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια ανάπτυξης
τραπεζοκαθισµάτων από την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία. Η άδεια συνοδεύεται από
τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται η χωροθέτηση των
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τραπεζοκαθισµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση των πεζών, αλλά και η
ανεµπόδιστη προσέγγιση και χρήση του κοινόχρηστου αστικού εξοπλισµού:
παγκάκια και δοχεία απορριµάτων. Είναι, ωστόσο, σύνηθες φαινόµενο η παραβίαση
της άδειας από τους καταστηµατάρχες µε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων σε
έκταση µεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει η άδεια ή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποκλείεται η πρόσβαση των πολιτών σε παγκάκια ή άλλες µορφές εξυπηρετήσεων
του αστικού εξοπλισµού.
Το συγκεκριµένο πρόβληµα θα µπορούσε δραστικά να αντιµετωπιστεί,
εφόσον διασφαλιστεί µια συνολική µελέτη από τον αρµόδιο δήµο ή κοινότητα σε
επίπεδο αστικής και πολεοδοµικής κλίµακας, ούτως ώστε να προβλέπονται ειδικοί
χώροι ανάπτυξης εξοπλισµού στον υπαίθριο χώρο που αναλογεί σε κάθε κατάστηµα
ανάλογα µε τη δυναµική του, όπως πεζόδροµοι ή ζώνες ειδικής χρήσης. Η µελέτη
πρέπει να περιλαµβάνει, πέρα από την επιβεβληµένη πρόταση χωροθέτησης των
τραπεζοκαθισµάτων, εναλλακτικές προτάσεις µορφολογίας των τραπεζοκαθισµάτων
ή του λοιπού εξοπλισµού των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που θα
απαντούν σε µια ενιαία φιλοσοφία και θα αποτρέπουν ετερόκλητα στοιχεία και
σχεδιαστικές υπερβολές. Απαραίτητος κρίνεται, επίσης, ο αυστηρότερος έλεγχος και
η επιβολή προστίµων, όπου θεωρείται απαραίτητο, προκειµένου να περιοριστούν τα
φαινόµενα αυθαιρεσίας και καταπάτησης δηµόσιου χώρου.
4. Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
Ανάλογος µε την παραπάνω κατηγορία είναι και ο κινητός εξοπλισµός των
εµπορικών καταστηµάτων, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει από εξοπλισµό κάλυψης
λειτουργικών αναγκών του καταστήµατος (π.χ. καφάσια οπωροπωλείων, καλάθια ή
κινητές κρεµάστρες καταστηµάτων ρούχων, πάγκοι, µεταλλικές κατασκευές έκθεσης
προϊόντων κ.α.) µέχρι κινητές διαφηµιστικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στα
πεζοδρόµια.
Και για την ανάπτυξη αυτού του είδους εξοπλισµού, όπως και στην ανωτέρω
κατηγορία, απαιτείται ειδική άδεια από την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία, όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά όλα τα µετρικά και, εν µέρει, τα µορφολογικά
χαρακτηριστικά του εξοπλισµού. Αντίστοιχα, ανάλογα είναι τα φαινόµενα
αυθαιρεσίας και καταπάτησης δηµόσιου χώρου από τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων,
στοιχείο το οποίο έρχεται να λειτουργήσει προσθετικά στην όχληση των
τραπεζοκαθισµάτων, επιβαρύνοντας επιπλέον την ελεύθερη κίνηση και
δραστηριότητα των διερχοµένων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπου η ανάπτυξη
τέτοιου εξοπλισµού δε θεωρείται απαραίτητη για τις λειτουργικές ανάγκες και το
χαρακτήρα του καταστήµατος, θα µπορούσε να απαγορεύεται µέσω κατάλληλου
θεσµικού πλαισίου, πρόβλεψης προστίµων και αυστηρού ελέγχου από τις αρµόδιες
δηµοτικές υπηρεσίες.
5. Οδοσήµανση
Τα σήµατα κυκλοφορίας αποτελούν αναγκαίο εξοπλισµό για τη ρύθµιση της
κίνησης πεζών και οχηµάτων. Για τις ελληνικές πόλεις, όπου επικρατεί µεγάλη
κυκλοφοριακή φόρτιση, χωρίς να είναι εξασφαλισµένη η αντίστοιχη υποδοµή, η
πληροφορία που µεταδίδεται µέσω των σηµάτων κυκλοφορίας είναι απαραίτητη και
ανεπαρκής, όπως αποδεικνύεται από το καθηµερινό κοµφούζιο των δρόµων, παρ’ όλη
τη διαπιστωµένη πληθώρα τους.
Τα σήµατα συνήθως αναπτύσσονται άναρχα, σε ακατάλληλα σηµεία,

-5-

«κρύβονται» πίσω από άλλα στοιχεία όχλησης, καλύπτονται συχνά από τις φυτεύσεις
των πεζοδροµίων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνουν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και
να αποτελούν συνήθεις αιτίες ατυχηµάτων. Επιπλέον, όντας τοποθετηµένα άστοχα
και τυχαία, παρεµποδίζουν τη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόµια, οι οποίοι είναι
αναγκασµένοι να διέρχονται µέσω ενός πραγµατικού «δάσους» σηµάτων και άλλων
στοιχείων του αστικού εξοπλισµού.
Προκειµένου η οδοσήµανση να µην αποτελεί µια επιπρόσθετη όχληση, αλλά
ουσιαστικά να επιτελεί τον αρχικό απαραίτητο λειτουργικό της ρόλο, πρέπει και αυτή
να ενταχθεί σε ένα κανονιστικό κώδικα χωροθέτησης και σχεδιασµού του αστικού
εξοπλισµού, µε στόχο αυτός να είναι ευδιάκριτος και εύληπτος πανταχόθεν, ακόµα
και κατά την κίνηση των οχηµάτων. Τα σήµατα της τροχαίας πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται τόσο στις κυκλοφοριακές όσο και στις υπόλοιπες µελέτες
διαµόρφωσης του αστικού υπαίθριου χώρου. Η διεθνής εµπειρία, άλλωστε, έχει
αποδείξει πως τα στοιχεία αυτά δεν επιτελούν µονοδιάστατα λειτουργικό και
χρηστικό ρόλο, αλλά µπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν πραγµατικά στοιχεία
εξωραϊσµού και καλλωπισµού του δηµόσιου χώρου των πόλεων.
6. Ενηµερωτικές Επιγραφές ∆ρόµου σε Στύλους:
Οι επιγραφές αυτές έχουν, συνήθως, ρόλο πληροφοριακό για τον επισκέπτη ή
τον κάτοικο της πόλης υποδεικνύοντας την κατεύθυνση προς σηµαντικά σηµεία ή
µνηµεία της πόλης. Το σύνηθες, ωστόσο, φαινόµενο είναι η αµφίβολη ποιότητα της
αισθητικής και χρωµατικής κωδικοποίησής τους, ενώ η τοποθέτηση και χωροθέτησή
τους γίνεται µε τρόπο άλογο και ανοργάνωτο (πχ εµποδίζουν την οπτική επαφή µε
πινακίδες οδικής σήµανσης), µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούν πάντα το σκοπό
τους, όπως είναι η υπόδειξη µιας συγκεκριµένης κατεύθυνσης προς τον εποχούµενο
πολίτη.
Ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση
ανθρώπινου πλήθους στην πόλη, λόγω κάποιου σηµαντικού γεγονότος εορταστικού,
πολιτιστικού, ή άλλου περιεχοµένου (π.χ. «Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα,
Ολυµπιακοί αγώνες κ.α.), οι επιγραφές αυτές πληθαίνουν και σε αυτές τις
περιπτώσεις, η συσσώρευση της πληροφορίας και η ανεπαρκής συστηµατοποίησή της
µπορεί να προκαλέσει χάος και δυσφορία, ιδιαίτερα στον επισκέπτη της πόλης.
Χαρακτηριστική είναι δε, η παραµονή αυτών των επιγραφών µετά το πέρας των
εκδηλώσεων που προπαγανδίζουν, λόγω ολιγωρίας και αµέλειας των αρµόδιων
υπηρεσιών του δήµου.
Προκειµένου για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, απαιτείται, αφενός, η
οργάνωση και συστηµατοποίηση της πληροφορίας, έτσι ώστε να περιοριστεί το
αναγκαίο πλήθος τέτοιων επιγραφών στο ελάχιστο και, κατ’ επέκταση, να
ελαχιστοποιηθεί η αίσθηση όχλησης που προξενούν. Αφετέρου, κρίνεται σκόπιµο να
υιοθετηθεί από κάθε πόλη µια ενδεικτική φόρµα, στην οποία θα προσαρµόζεται κάθε
τέτοια επιγραφή και θα αποτελεί κοµµάτι ενός συνόλου αντιπροσωπευτικού για τον
κάθε δήµο ή κοινότητα. Έτσι, εξασφαλίζεται ο περιορισµός της όχλησης, ενοποιείται
αντιληπτικά η δηµόσια εικόνα της πόλης και, ταυτόχρονα, η πόλη αποκτά ένα
ιδιαίτερο ορόσηµο που τη χαρακτηρίζει και τη διακρίνει από τις υπόλοιπες.
7. Ζαρτινιέρες
Οι ζαρτινιέρες αποτελούν το σύνηθες στοιχείο καλλωπισµού του υπαίθριου
δηµόσιου αστικού χώρου. Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής εµπειρία ιδιαίτερα έχει
αποδείξει ότι η παρέµβαση στο αστικό τοπίο µπορεί να είναι πιο σύνθετη και
-6-

πρωτότυπη, να συνδυάζει τα οικολογικά, κοινωνικο-οικονοµικά, ιστορικά και
αντιληπτικά στοιχεία του τόπου οδηγώντας σε λύσεις διαµόρφωσης περισσότερο
εναρµονισµένες µε τα εγγενή χαρακτηριστικά του.
Στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά, η ζαρτινιέρα εξακολουθεί να είναι η «εύκολη
λύση» σε µια στοιχειώδη και συµβατική διαµόρφωση των πεζοδροµίων και
πεζόδροµων. Πέρα από το αισθητικό της περιεχόµενο, η ζαρτινιέρα, ως στοιχείο
αστικού εξοπλισµού, έχει ενίοτε και λειτουργική διάσταση. ∆ιάφοροι πολίτες,
συνήθως καταστηµατάρχες ή επαγγελµατίες, τοποθετούν ζαρτινιέρες στο πεζοδρόµιο
στις προσόψεις των καταστηµάτων τους, επιδιώκοντας µε αυτόν τον τρόπο να
οριοθετήσουν ή να διεκδικήσουν το «ζωτικό» χώρο που βρίσκεται µπροστά από το
κατάστηµά τους. Ως διαδικασία, προβλέπεται ειδική άδεια άναπτυξης αυτού του
εξοπλισµού από τον αρµόδιο δήµο, άλλα ιδιαίτερα σύνηθες φαινόµενο είναι η
παράκαµψη αυτής της διαδικασίας και η προτίµηση της αυθαίρετης οδού.
Συνεπακόλουθα, και παρά την κατ’ αρχήν καλή πρόθεση του αποκλεισµού των
δίτροχων από τα πεζοδρόµια, ο πεζός δυσκολεύεται να διασχίσει ορισµένα σηµεία
της διαδροµής που έχει επιλέξει, όντας αναγκασµένος να παρακάµπτει συνεχώς
αντικείµενα που «ξεπηδούν» άναρχα
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, απαιτείται η υιοθέτηση µιας
κατ’ αρχήν διαφορετικής προσέγγισης και φιλοσοφίας του δηµόσιου αστικού χώρου,
όχι απλά ως συµπληρωµατικού του ιδιωτικού, ως «κενού» που συνοδεύει το αστικό
«πλήρες», αλλά ως χώρου που στοιχειοθετεί το κατ’ εξοχήν σηµείο αναφοράς κάθε
πόλης, που υποδέχεται και πρέπει να διευκολύνει την ελεύθερη ανθρώπινη
δραστηριότητα σε όλες της τις εκφάνσεις.
Επιπλέον, αποφεύγοντας αφορισµούς για στοιχεία όπως η τυπική ζαρτινιέρα,
µπορεί να ειπωθεί ότι η πιο οργανική ένταξη αυτών στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον,
η ποικιλοµορφία και η λειτουργική τους χωροθέτηση, η ενσωµάτωσή τους σε µια πιο
συνολική αντιµετώπιση του αστικού χώρου, µπορούν να δώσουν ενδιαφέροντα
σχεδιαστικά αποτελέσµατα και να περιορίσουν ή να αντιστρέψουν οριστικά την
αίσθηση της όχλησης.
8. Στύλοι φωτισµού δρόµου (στύλοι ∆ΕΗ)
Οι ελληνικοί αστικοί δρόµοι συχνά χαρακτηρίζονται σκοτεινοί και ανεπαρκείς
στο επίπεδο του δηµόσιου φωτισµού και κατ’ επέκταση, της απαραίτητης αίσθησης
ασφάλειας. Η αιτία αυτού του φαινοµένου έγκειται στη δυσµενή αναλογία του
πλάτους του δρόµου σε σχέση µε το ύψος των οικοδοµών, ιδιαίτερα στα αστικά
κέντρα. Παράλληλα, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου εξασφαλίζεται ο απαραίτητος
φωτισµός, οι στύλοι της ∆ΕΗ είναι άναρχα τοποθετηµένοι και, λόγω της συµβατικής
τους µορφολογίας και της εγγύτητάς τους, συγκροτούν συνήθως ένα ενιαίαο όριο,
από το οποίο δεν είναι δυνατόν να περάσει ανεµπόδιστα ο πεζός.
Η επιλογή δε του είδους του φωτιστικού που θα χρησιµοποιηθεί για να
φωτίσει ένα πεζοδρόµιο, στερείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, φαντασίας και
πρωτοτυπίας, αλλά και λειτουργικής σηµασίας (φωτιστικά ιδιαίτερα ψηλά που
κρίβονται στις φυλλωσιές των δέντρων, φωτιστικά που διαχέουν το φως προς τα
πάνω και αφήνουν σκοτεινούς τους δρόµους και τα πεζοδρόµια κ.α.).
Και σε αυτήν την περίπτωση, η αίσθηση όχλησης που προκαλούν οι στύλοι
της ∆ΕΗ µπορεί να διασκεδαστεί µε µια την υιοθέτηση µιας διαφορετικής άποψης
από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες για τη σηµασία του φωτισµού τόσο προς τη
λειτουργική όσο και προς την αισθητική κατεύθυνση. Το φως και η σκιά αποτελούν
οργανικά στοιχεία διαµόρφωσης ιδιαίτερα του υπαίθριου χώρου και µπορούν να
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εµπλουτίσουν καθοριστικά τις εικόνες του αστικού τοπίου. Με αυτήν την έννοια, οι
στύλοι της ∆ΕΗ, όντας απαραίτητοι και αναντικατάστατοι, µπορούν, ωστόσο, να
αποτελέσουν στοιχεία «επένδυσης» στη χρηστική και αισθητική αξία της πόλης.
Εναλλακτικές µορφές φωτισµού δρόµων και πεζοδροµίων µπορούν να
προκύψουν µε την ενσωµάτωση, για παράδειγµα, των φωτιστικών στις προσόψεις
των κτιρίων και των καταστηµάτων, την εναλλαγή του τύπου τους (επιδαπέδια,
εντοιχισµένα, ψηλά, χαµηλά, προβολείς κ.α.), την ένταξή τους σε ένα κάναβο ο
οποίος θα συγκεντρώνει και θα συστηµατοποιεί και άλλα στοιχεία του αστικού
εξοπλισµού, µε στόχο να καθίστανται αυτά πιο εύληπτα και να συµβάλλουν στην
εξυγίανση του αστικού τοπίου.
9. Κολωνάκια στάθµευσης/µπάρες για ΑµΕΑ
Τόσο τα κολωνάκια στάθµευσης, όσο και οι µπάρες για ΑµΕΑ αποτελούν,
αναµφισβήτητα, απαραίτητο εξοπλισµό για την πόλη, προκειµένου να διασφαλίζεται
σε ένα βαθµό η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. Η τακτοποίηση
και αντιµετώπιση της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων και δικύκλων συνθέτουν
πρωταρχική προϋπόθεση επίλυσης ενός προβλήµατος που για τα µεγάλα ελληνικά
αστικά κέντρα φαίνεται να διογκώνεται και να διαιωνίζεται.
Η µέχρι σήµερα άναρχη χωροθέτηση των στοιχείων αυτών εµποδίζει
λειτουργικά την κίνηση του πεζού και επιβαρύνει αισθητικά την εικόνα των
πεζοδροµίων και εν γένει του δηµόσιου χώρου. Για την αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος, απαιτείται ένας συνολικότερος σχεδιασµός και πρόβλεψη της αστικής
οργάνωσης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτελούν την ίδια τη λειτουργία και χρήση
τους, να διευκολύνουν την κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων, ακόµα και να
αποτελούν στοιχεία καλλωπισµού και ενοποίησης της εικόνας της πόλης.
Ταυτόχρονα, απαιτείται η λήψη µέτρων από τους δηµόσιους φορείς για την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ιδιώτη οδηγού, έτσι ώστε να σέβεται το
διερχόµενο πεζό, και ιδιαίτερα αυτόν µε κινητικά προβλήµατα, να φροντίζει να τον
διευκολύνει στην ελεύθερη επιλογή της κίνησής του.
Η επίλυση του προβλήµατος της παράνοµης στάθµευσης δεν µπορεί παρά να
αποτελέσει, αφενός, οργανικό µέρος της συνολικότερης αντιµετώπισης του
κυκλοφοριακού προβλήµατος. Αφετέρου, τα στοιχεία αυτά που λειτουργούν ως
ρυθµιστές της κυκλοφορίας και της στάθµευσης αποτελούν, ταυτόχρονα, κυρίαρχα
στοιχεία της εικόνας του δηµόσιου αστικού χώρου, συµβάλλοντας στη µορφολογία
και στο χαρακτήρα του. Αυτή η διττή τους σηµασία, τόσο ως λειτουργικά όσο και ως
αισθητικά στοιχεία, προσανατολίζει στην ανάγκη εµπεριστατωµένης και
επιστηµονικής ενασχόλησης σε σχέση µε την αναβάθµιση της χρηστικής τους αξίας
και της σχεδιαστικής τους ποιότητας.
10. Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα
Το πρόβληµα των παράνοµα σταθµευµένων οχηµάτων οφείλεται, κατ’ αρχήν,
στην ανεπάρκεια δηµόσιων χώρων στάθµευσης ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου µε
καθόλου ή πολύ φθηνό εισητήριο θα µπορούν να σταθµεύουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ, οι
οποίοι εργάζονται ή κατεβαίνουν στο κέντρο για δουλειές, ψώνια ή άλλες τυχόν
δραστηριότητες. Πρόκειται, εποµένως, για ένα συνολικότερο πρόβληµα, που δε
δύναται να επιλυθεί στην κλίµακα ενός οικοδοµικού τετραγώνου ή µιας γειτονιάς.
Αντίθετα, απαιτεί δραστικές λύσεις µεγάλης κλίµακας, όπως η διευθέτηση του
κυκλοφοριακού προβλήµατος κάθε πόλης µε ειδική µελέτη, η εξασφάλιση χώρων

-8-

στάθµευσης σε πολυσύχναστα σηµεία της πόλης, κοντά στα εµπορικά κέντρα, σε
υπηρεσίες και τόπους συγκεντρωµένης εργασίας, η πεζοδρόµηση δρόµων όπου είναι
αυξηµένη η κυκλοφορία πεζών, η ενίσχυση και αναβάθµιση των αστικών µέσων
συγκοινωνίας.
Παρ’ όλα αυτά, και στο επίπεδο του οικοδοµικού τετραγώνου µπορούν να
προγραµµατιστούν ήπιες και µικρής κλίµακας παρεµβάσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα
αντιµετωπίσουν µερικά ή και σε µεγάλο βαθµό το µείζον πρόβληµα αυτής της
αστικής όχλησης. Αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν: διαµόρφωση των ρείθρων των
πεζοδροµίων µε επίπεδα, µεταλικά στοιχεία ή κολωνάκια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι απαγορευτική η ανάβαση των οχηµάτων, σχηµατισµό ενός αισθητικού και
λειτουργικού ορίου µεταξύ δρόµου και πεζοδροµίου από στοιχεία που, ταυτόχρονα,
εξυπηρετούν και άλλες αστικές ανάγκες (φωτισµός, οδοσήµανση, στάσεις,
καλλωπισµός υπαίθριου χώρου), µέσω των οποίων θα µπορεί να διέρχεται µόνο ο
πεζός και όχι τα τροχοφόρα, δηµιουργία ειδικών ελαφριών κατασκευών, όπου εκεί
και µόνο θα επιτρέπεται η στάθµευση δικύκλων.
Για την εφαρµογή των παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η λήψη θεσµικών
µέτρων και ελέγχου των ιδιοκτητών οχηµάτων, καθώς επίσης η φροντίδα
καλλιέργειας του αντίστιχου επιπέδου συνείδησης και αγωγής, µέσα από κοµβικές
δοµές, όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα.
11. Κάδοι απορριµάτων / δοχεία απορριµάτων
Οι κάδοι και τα δοχεία απορριµάτων αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη
διασφάλιση της καθαριότητας, της τάξης και του ευπρεπισµού της πόλης. Η εικόνα
της «βρώµικης» πόλης είναι αποθαρρυντική για το µόνιµο κάτοικο ή τον επισκέπτη
και δεν µπορεί να ισοσκελιστεί ακόµα και µε τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα ή άλλα
στοιχεία εξωραϊσµού του αστικού τοπίου. Αντίθετα, όταν οι κάδοι και τα δοχεία
απορριµάτων διασκορπίζονται άναρχα πάνω στα πεζοδρόµια, δυσχεραίνουν τόσο τη
συγκέντρωση και την αποκοµιδή των σκουπιδιών, όσο και τη διέλευση των ίδιων των
πεζών ή τη στάθµευση των οχηµάτων.
Στις ελληνικές πόλεις, αφενός, το πρόβληµα έχει αντιµετωπιστεί
αποσπασµατικά και σηµειακά, µέσω της τοποθέτησης ειδικών µπαρών, στις οποίες
προσαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις ο κάδος απορριµάτων και αποτρέπεται,
κατ’ αυτόν τον τρόπο, η παράνοµη στάθµευση στους ειδικούς προβλεπόµενους
χώρους. Το φαινόµενο, ωστόσο, αυτό δεν είναι γενικευµένο, αλλά ούτε και
συστηµατοποιηµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται µια κανονικότητα και
η απαραίτητη συχνότητα, µε τις οποίες απαντώνται οι κάδοι στα όρια των
πεζοδροµίων. Αφετέρου, τόσο οι κάδοι όσο και τα δοχεία απορριµάτων είναι, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, άχαρα και ογκώδη στοιχεία, που πραγµατικά
προκαλούν τις αισθήσεις των περαστικών µε τη δυσµορφία και τη δυσοσµία τους.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, απαιτείται µια ολοκληρωµένη µελέτη
από τον αρµόδιο δήµο σε επίπεδο πολεοδοµικού συγκροτήµατος, συνοικίας και
γειτονιάς, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργική και αντιληπτική
ενοποίηση αυτών των στοιχείων στην πόλη. Επιπλέον, µπορούν να αναζητηθούν και
εναλλακτικές λύσεις συγκέντρωσης των απορριµάτων, όπως η πρόβλεψη για
κεντρική εγκατάσταση αποκοµιδής απορριµάτων σε νέες πολυκατοικίες, η
τοποθέτηση, βάσει λειτουργικού και αισθητικού κανάβου, αµετακίνητων στοιχείων
στα οποία θα προσαρµόζονται οι κάδοι, η ενσωµάτωση των δοχείων απορριµάτων σε
άλλα κατακόρυφα στοιχεία αστικού εξοπλισµού (φωτιστικά δρόµου, οδοσήµανση), ο
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σχεδιασµός µεταλλικών πλαισίων, τα οποία θα υποδέχονται και θα προστατεύουν από
την υπερχείλιση τους κάδους και τα δοχεία.
12. ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ / Κουτιά ελέγχου φυσικού αερίου
Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ή τείνουν να γίνουν απαραίτητες
για όλες τις οικοδοµές. Συνήθως αποτελούν ογκώδεις κατασκευές, που δύσκολα
κρύβονται επιβαρύνοντας σηµαντικά τις προσόψεις των πολυκατοικιών. Η
τοποθέτησή τους στα ισόγεια των οικοδοµών τα καθιστά άµεσα αντιληπτά από τους
διερχόµενους στα πεζοδρόµια και τα συναρτά, κατ’ αυτόν τον τρόπο, πιο οργανικά µε
αυτό που θεωρείται «δηµόσιος χώρος».
Βάσει νοµοθεσίας, επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η διέλευση ορισµένων
λειτουργικών στοιχείων ή εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων θέρµανσης µε χρήση
φυσικού αερίου στις όψεις των κτιρίων, µε µέγιστο πλάτος εξοχής των παρπάνω
λειτουργικών στοιχείων ή εξαρτηµάτων τα 0,40 µέτρα, σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου και την τεχνική οδηγία του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) µε αριθµό 2471/86. Η νοµοθεσία αυτή,
ωστόσο, είναι ανεπαρκής, καθώς προβλέπει απλά µια µέγιστη διάσταση προεξοχής
και δεν αναφέρεται στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων αυτών (λοιπές
διαστάσεις, µορφολογία, χωροθέτηση), οι οποίες εξίσου συµβάλλουν στη διόγκωση
της αστικής όχλησης.
Για την επίλυση του προβλήµατος, πρέπει να µεριµνήσουν τόσο ο αρµόδιος
δήµος όσο και οι ιδιώτες, προκειµένου αυτές οι εγκαταστάσεις είτε να ενσωµατωθούν
στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, όπου αυτό είναι εφικτό, είτε να
καλυφθούν πίσω από ενιαία µορφολογικά στοιχεία (περσίδες, µεταλλικά πλαίσια,
άλλες κατασκευές), σε οργανωµένη διάταξη, ώστε να διασκεδαστεί ή και να
αντιστραφεί η αισθητική υποβάθµιση του αστικού χώρου.
13. Αφίσες/ εµπορικές – πολιτικές διαφηµίσεις
Ιδιαίτερα οι ελληνικές πόλεις κατακλύζονται από στοιχεία αστικής όχλησης
όπως είναι οι αφίσες και οι εµπορικές και πολιτικές διαφηµίσεις. Το φαινόµενο αυτό
είναι απόρροια της ανεπαρκούς πρόβλεψης κατάλληλων χώρων προοριζόµενων για
αφισοκόλληση ή τοποθέτηση διαφηµιστικών επιγραφών και του ελλιπούς ελέγχου
από τις αρµόδιες υπηρεσίες.Σε ειδικές κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες, όπως είναι
η ∆ιεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης ή οι περίοδοι εκλογικών αναµετρήσεων, το
φαινόµενο οξύνεται ιδιαίτερα και η όχληση που επιφέρει καθίσταται εντονότερη.
Μολονότι η υπάρχουσα νοµοθεσία ρυθµίζει την αρµοδιότητα των δήµων και
κοινοτήτων στα πλαίσια της διοικητικής τους περιφέρειας σε σχέση µε αυτήν την
όχληση, οι παραβάσεις είναι ιδιαίτερα πολλές, εξαιτίας της χαλαρότητας που
εφαρµόζεται και ελέγχεται ο νόµος. Ειδικότερα για τις πολιτικές και άλλες
κοινωνικού περιεχοµένου διαφηµίσεις, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο είναι
αρµόδιο να καθορίσει ζώνες και χώρους όπου θα τοποθετούνται -σε αυτές και µόνοοι διαφηµίσεις, µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή κινητά και προσωρινά πλαίσια.
Για την εµπορική διαφήµιση, ο νόµος προβλέπει ειδική άδεια χορηγούµενη
από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας, καθώς και τέλος διαφήµισης, και µόνο
για τους ειδικούς προβλεπόµενους χώρους. Ειδική άδεια, επίσης, απαιτείται για την
τοποθέτηση των προβλεπόµενων διαφηµιστικών πλαισίων, στα οποία πρέπει
υποχρεωτικά να αναρτώνται ο αριθµός αδείας και η εκδούσα δηµοτική ή κοινοτική
αρχή. Παραµένει, ωστόσο, καθοριστική έλλειψη του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου
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η απουσία προδιαγραφών για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των πινακίδων, όπως και
στην παραπάνω κατηγορία, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται το πρόβληµα της
ετερογένειας και του κατακερµατισµού του αστικού τοπίου.
Η αστική αυτή όχληση µπορεί να περιοριστεί µε τη διασφάλιση του
κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αφισοκόλληση και η
τοποθέτηση διαφηµιστικών επιγραφών να επιτρέπεται σε ορισµένα σηµεία της πόλης,
καθ’ υπόδειξη της αρµόδιας δηµοτικής υπηρεσίας και να ακολουθεί, βάσει αυτού,
αυστηρός έλεγχος και επιβολή προστίµων για κάθε παράβαση. Επιπλέον, η
υπάρχουσα νοµοθεσία πρέπει να συµπληρωθεί µε τη σύνταξη προδιαγραφών για την
τυπολογία και τη χωροθέτηση των αφισών και των διαφηµιστικών επιγραφών του
δηµόσιου χώρου, µετά τη διεκπεραίωση ειδικής µελέτης που θα στοχεύει στην
αντιληπτική ενοποίηση και την οργάνωση των στοιχείων αυτών σε κάθε αστική
ενότητα.
14. Ηχορύπανση από µόνιµες ή παροδικές εστίες θορύβου
Για το πρόβληµα της ηχορύπανσης υπάρχει σχετική νοµοθεσία, η οποία
προβλέπει ένα ανώτατο όριο ηχοστάθµης για οχήµατα και δίκυκλα, κατατάσσοντας
τα τροχοφόρα σε αντίστοιχες κατηγορίες µε κριτήριο µια αποδεκτή στάθµη θορύβου
προσδιοριζόµενη µε πανευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η νοµοθεσία, ωστόσο, αυτή έχει
υποστεί πολλαπλές τροποποιήσεις, µε αποτέλεσµα πλέον να καθίσταται ιδιαίτερα
«χαλαρή» και να µην ελέγχεται µε αυστηρότητα και αντικειµενικότητα.
Η αστική όχληση της ηχορύπανσης αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα
επιβάρυνσης του αστικού περιβάλλοντος που µπορεί να επιλυθεί µόνο µερικώς µε
σηµειακές επεµβάσεις και µέτρα τεχνικής φύσης. Η ρύθµιση του κυκλοφοριακού
προβλήµατος στα µεγάλα αστικά κέντρα µπορεί να επιδράσει καθοριστικά και στον
περιορισµό της ηχορύπανσης, ενώ, ταυτόχρονα, αξιόλογα θετικά αποτελέσµατα
µπορούν να προκύψουν µε την πρόβλεψη και τον έλεγχο πιο ολοκληρωµένης,
θεσµικά και τεχνικά, ηχοπροστασίας των κτιρίων.
Πέρα, ωστόσο, από τον ιδιωτικό χώρο, µέτρα πρέπει να ληφθούν και για το
δηµόσιο αστικό χώρο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προφυλάσσονται από τις αρνητικές
συνέπειες της ηχορύπανσης οι πεζοί και, εν γένει, οι χρήστες των δηµόσιων χώρων. Η
οργανωµένη φύτευση των δρόµων, η χρήση στοιχείων νερού (δεξαµενές, σιντριβάνια,
άλλα στοιχεία νερού), όπου αυτό είναι εφικτό, τα ηχοπετάσµατα σε µεγαλύτερους
αστικούς δρόµους, µπορούν αποδεδειγµένα να µετριάσουν την αίσθηση όχλησης που
προκαλούν οι δυσάρεστοι παροδικοί ή µόνιµοι ήχοι και να αναβαθµίσουν
πολύπλευρα το αστικό τοπίο.
15. Ακαθαρσίες ζώων
Πρόκειται για µια όχληση η οποία οφείλεται, αφενός, στη µεγάλη
συγκέντρωση πουλιών σε ακλάδευτα δέντρα, στο ιδιαίτερα οξύ, για τα ελληνικά
δεδοµένα, πρόβληµα των αδέσποτων ζώων και, αφετέρου, στην έλλειψη αγωγής και
της απαραίτητης κοινωνικής ευαισθησίας κάποιων ιδιοκτητών κατοικίδιων.
Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η επίλυση αυτού του προβλήµατος είναι
σύνθετη, αλλά και αναγκαία, καθώς το συγκεκριµένο φαινόµενο έχει βρεθεί ψηλά
στην κατάταξη των πολιτών µετά από σχετικές στατιστικές έρευνες, όσον αφορά
στην όχληση που προκαλεί στο διερχόµενο ή στο µόνιµο κάτοικο των πόλεων.
Για την επίλυση του προβλήµατος, επιβάλλεται, κατ’ αρχήν, η σωστή επιλογή
και καλύτερη εκπαίδευση των υπαλλήλων του δήµου που αναλαµβάνουν τη
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συντήρηση και φροντίδα του αστικού πράσινου. Η επιστηµονική βοήθεια και
συµβολή είναι καθοριστική, ούτως ώστε η συντήρηση και οι διαδοχικές φάσεις που
αυτή περιλαµβάνει να µη γίνονται εµπειρικά και ανορθόδοξα, αλλά λαµβάνοντας
υπόψη τις σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις.
Το πρόβληµα των αδέσποτων ζώων είναι ένα πρόβληµα ευρύτερου
κοινωνικού χαρακτήρα, για το οποίο, µάλιστα, έχουν κατά καιρούς ευαισθητοποιηθεί
διάφοροι φορείς και οργανώσεις (φιλοζωικές, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δηµόσιες
υπηρεσίες, κρατικοί φορείς, κ.α.). Ως τέτοιο, δεν µπορεί παρά να αντιµετωπιστεί µε
θεσµικά µέτρα που θα χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευαισθησία και θα επιχειρούν
να συνθέσουν όλες τις πτυχές αυτού του προβλήµατος χωρίς να καταφεύγουν σε µη
αποδεκτές κοινωνικά λύσεις.
Σηµαντική κρίνεται, επίσης, η διαπαιδαγώγηση των πολιτών και η θεσµικά
κατοχυρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος των ακαθαρσιών που προκαλούν τα
κατοικίδια, ιδιαίτερα σε πάρκα, πλατείες και χώρους πρασίνου.
Τέλος, πιο αποφασιστικά πρέπει να µεριµνήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες των
δήµων ή των κοινοτήτων για την καθαριότητα και τη συντήρηση των δηµόσιων
χώρων. Η καθαριότητα είναι σε µεγάλο βαθµό ελλιπής, αν περιορίζεται στην
αποκοµιδή των σκουπιδιών και δε συµπεριλαµβάνει τον καθηµερινό ευπρεπισµό και
την εξυγίανση των ελεύθερων χώρων της πόλης.
16. Περίπτερα-πλανόδιοι πωλητές
Η υπάρχουσα νοµοθεσία για τη χωροθέτηση και την ανάπτυξη του
εξοπλισµού των περιπτέρων είναι ιδιαίτερα αναλυτική, αλλά αναφέρεται κυρίως στις
υγειονοµικές υποχρεώσεις των κατόχων σχετικής άδειας λειτουργίας. Με βάση το
θεσµικό αυτό πλαίσιο, ο κάθε ενδιαφερόµενος, προκειµένου για την απόκτηση της
άδειας, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στην οικεία Υγειονοµική Υπηρεσία, στην
οποία θα επισυνάπτει φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου του, και, αν πρόκειται για
µισθωµένο περίπτερο, της Νοµαρχιακής αποφάσεως για το δικαίωµα µισθώσεως του,
καθώς και βεβαίωση της οικείας ∆ηµοτικής Αρχής ότι η τυχόν τοποθέτηση των
χρησιµοποιουµένων ψυγείων στο πεζοδρόµιο (σε επαφή µε τις αντίστοιχες πλευρές
του περίπτερου) είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας
για τις προσόδους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο νόµος προβλέπει τις µέγιστες διαστάσεις των τοποθετουµένων έξω από τα
αναπηρικά περίπτερα ψυγείων, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1,10µ. x
0,60µ., προκειµένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία πόλεων, ή
1,35µ. x 0,60µ., αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή σε χωριά.
Για τα παγωτά προβλέπεται µόνο ένα ψυγείο, ενώ η ψύξη των εµφιαλωµένων ή
εγκυτιωµένων αναψυκτικών ποτών προβλέπεται να γίνεται µε ψυγείο, το οποίο
βρίσκεται υποχρεωτικά εντός του περιπτέρου, εκτός ειδικών περιπτώσεων, για τις
οποίες πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη άδεια.
Από τα παραπάνω, γίνεται εµφανές ότι η ελλιπής νοµοθεσία όσον αφορά στη
χωροθέτηση, οργάνωση και µορφολογία των περιπτέρων, καθώς και ο ανεπαρκής
έλεγχος των αυθαιρεσιών, συντελούν στην παγίωση του τυχαίου διασκορπισµού των
περιπτέρων στο δηµόσιο χώρο και στην όξυνση της όχλησης που προκαλούν. Η
συµπλήρωση της νοµοθεσίας µε ανάλογες προδιαγραφές, η συστηµατοποίηση των
περιπτέρων σε προκαθορισµένες αποστάσεις, η χωροθέτησή και οριοθέτηση του
ζωτικού τους χώρου πάνω σε ειδικές ζώνες στα πεζοδρόµια, όπου θα
συγκεντρώνονται και άλλες εξυπηρετήσεις, η υιοθέτηση µιας κοινής µορφολογικής
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γραµµής, µπορούν να διασκεδάσουν σε µεγάλο βαθµό την αίσθηση της όχλησης που
προκαλούν τα περίπτερα.
Αντίστοιχα µέτρα µπορούν να ληφθούν και για το µετριασµό της αίσθησης
όχλησης που προξενούν οι πλανόδιοι πωλητές, µε ή χωρίς άδεια λειτουργίας. Σε
αυτούς µπορεί να παραχωρηθεί ειδικός χώρος, όπου θα επιτρέπεται να εµπορευτούν
τα προϊόντα τους, καθώς και επιδοτήσεις και προδιαγραφές για ειδικές κινητές
κατασκευές (καρότσια, πάγκοι, stands,κ.α.) οι οποίες θα φέρουν τα εµπορεύσιµα
προϊόντα, χωρίς να επιβαρύνουν αισθητικά το αστικό τοπίο και δίχως να
παρεµποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των πεζών στο δηµόσιο χώρο.
Ιδιωτικός χώρος:
Το φαινόµενο της πολυµορφίας του αστικού χώρου είναι ιδιαίτερα
αµφιλεγόµενο και σηµείο αιχµής και επιστηµονικής συζήτησης στα πλαίσια της
συγχρονης εποχής της µετανεωτερικότητας. Κατά γενική οµολογία, ωστόσο, το
πολύµορφο παζλ των σύγχρονων αστικών τοπίων είναι ζητούµενο και θεµητό, στο
βαθµό που διασφαλίζεται µια ενότητα και µια συνοχή, µια δυναµική ισορροπία µέσα
σε αυτήν την πολυµορφία. Σηµαντικός παράγοντας που µπορει να συντηρήσει ή να
διαρρήξει αυτήν την ισορροπία είναι ο ιδιωτικός χώρος, ως πιο ετερόκλητος και
διαµορφούµενος από ένα ευρύ φάσµα αισθητικής αντίληψης του κάθε ιδιώτη.
Βασικό συστατικό στοιχείο του ιδιωτικού χώρου, το οποίο διαδραµατίζει
καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα του αστικού τοπίου, είναι οι προσόψεις των
κτιρίων της πόλης. Ετερογενείς και συµβατικές στη µεγάλη τους πλειοψηφία σήµερα,
χωρίς συντήρηση και µε πολλές κακοτεχνίες, συνθέτουν µια φορτισµένη µε
δυσανάγνωστα µηνύµατα και κατακερµατισµένη αισθητική εικόνα.
1. Χρωµατισµοί προσόψεων
Η πρώτη ισχυρή εικόνα που λαµβάνει ο χρήστης του αστικού χώρου είναι τα
χρώµατα των προσόψεων των οικοδοµών. Από την τυχαία ανάµειξή τους και την
ετερογένειά τους αυτό που επικρατεί τελικά στην αντίληψη είναι ένα ενιαίο και
υποτονικό γκρίζο. Η αίσθηση αυτή προκύπτει από τη µη εναρµόνιση χρωµατικά των
όµορων οικοδοµών, την άστοχη επιλογή χρωµάτων στην ίδια οικοδοµή, τη
δηµιουργία, εν τέλει, αντι-αισθητικών και άχαρων µετώπων, που προκαλούν αίσθηση
δυσφορίας και όχλησης στους κατοίκους και στους περαστικούς.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, επιβάλλεται η διεκπεραίωση, κατ’
αρχήν, µιας ενιαίας µελέτης, η οποία θα προσδιορίζει αστικές ενότητες βάσει
προκαθορισµένων κριτηρίων (π.χ. εµπορικό κέντρο, ιστορικό σύνολο, περιοχή
κατοικίας) και θα υποδεικνύει χειρισµούς των προσόψεων των κτιρίων εντός
οριοθετειµένων και ακριβών µορφολογικών πλαισίων. Η µελέτη αυτή θα πρέπει να
αντιµετωπίζει την κάθε αστική ενότητα συνολικά, συγκεράζοντας το δηµόσιο και τον
ιδιωτικό χώρο, επιλύοντας το ζήτηµα του σχεδιασµού του αστικού χώρου σε πολλές
και διαδοχικές κλίµακες.
Προκειµένου για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος,
πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση και η αντικειµενικότητα για τη διεξαγωγή
διαγωνισµών, όπου µπορούν να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες και ρηξικέλευθες
προτάσεις, καθώς και η παροχή επιδοτήσεων και άλλων κινήτρων, που θα επιτρέπουν
την υλοποίηση του σχεδιασµού και την ενεργή συµµετοχή του ιδιώτη.
Τέλος, πρέπει να αναζητηθεί η πιο δηµιουργική και αποτελεσµατική
ποικιλοτρόπως προσέγγιση και άποψη για το αστικό τοπίο, οι οποίες πρέπει να
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προκύπτουν µετά από επιστηµονική και έγκυρη διερεύνηση και να διαπνέουν τόσο τη
φάση του σχεδιασµού όσο και της υλοποίησης µέσα από συνεχή επίβλεψη και έλεγχο
της διαδικασίας.
2. Κλιµατιστικά / κεραίες δορυφορικής τηλεόρασης
Τυπικά, για την εγκατάσταση εξωτερικής µονάδας κλιµατιστικού
µηχανήµατος απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδοµική υπηρεσία της εκάστοτε
νοµαρχίας. Πρακτικά, οι χρήστες αλλά και οι δηµόσιοι φορείς οι οποίοι εγκαθιστούν
κλιµατιστκό µηχάνηµα στην πρόσοψη του κτιρίου τους, δε µεριµνούν για την
εξασφάλιση της απαιτούµενης άδειας, αλλά ούτε και για την ένταξη του µηχανήµατος
στην πρόσοψη του κτιρίου κατά τρόπο αισθητικά αποδεκτό και λειτουργικά σωστό
και ασφαλή για το κοινό. Παρόλο που, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
κλιµατιστικά µηχανήµατα εγκαθίστανται αρκετά πιο πάνω από το επίπεδο του
πεζοδροµίου, δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες υπάρχουν εγκαταστάσεις
εξωτερικών µονάδων στο επίπεδο του δρόµου.
Το κόστος της οικοδοµικής άδειας για την εγκατάσταση κλιµατιστικού
µηχανήµατος έχει οδηγήσει όλους τους πολίτες, αλλά και τους δηµόσιους
φορείς,στην αυθαιρεσία, τόσο ως προς τη χωροθέτηση των κλιµατιστικών, όσο και
ως προς τις δεδοµένες προδιαγραφές των διαστάσεών τους. Αντίστοιχη είναι και η
κατάσταση µε τις κεραίες της δορυφορικής τηλεόρασης, οι οποίες έχουν πληθύνει
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στον αστικό χώρο, κατακλύζοντας τα αστικά µέτωπα
από άχαρα και ογκώδη κυρίαρχα, αντιληπτικά, στοιχεία.
Για τον περιορισµό της όχλησης, απαιτείται, σε πρώτη φάση, η
ελαχιστοποίηση του κόστους ειδικής άδειας, έτσι ώστε να µη λειτουργεί αποτρεπτικά
για τον ιδιώτη και να θεωρείται µέσα στις συµβατικές του υποχρεώσεις και εντός των
οικονοµικών του δυνατοτήτων. Επιπλέον, πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις και κίνητρα
στον ιδιώτη - κάτοικο της οικοδοµής, ώστε να µεταφερθούν και να
επαναχωροθετηθούν τα ήδη υπάρχοντα κλιµατιστικά ή κεραίες δορυφορικής
τηλεόρασης, βάσει ενός ενιαίου σχεδιασµού και οργάνωσης των προσόψεων των
κτιρίων.
Τέλος, στα γενικότερα πλαίσια ανασχεδιασµού και διαµόρφωσης των αστικών
µετώπων, θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη περιορισµού της αίσθησης όχλησης
που προκαλούν αυτές οι εγκαταστάσεις, µε την οργανική ένταξή τους σε ενιαία
µορφολογικά στοιχεία και κατασκευές (πλαίσια, περσίδες, µεταλλικές κατασκευές,
κ.α.) που θα εξωραΐζουν τις όψεις των οικοδοµών και θα συµβάλλουν στην καλύτερη
ενσωµάτωσή τους στο ευρύτερο αστικό τοπίο.
3. Επιγραφές / αφίσες σε προσόψεις
Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως προβλέπεται στην παραπάνω κατηγορία, για τις
επιγραφές στις όψεις κτιρίων απαιτείται ειδική άδεια από την εκάστοτε πολεοδοµική
διεύθυνση Νοµαρχίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, στα πλαίσια της έκδοσης άδειας
λειτουργίας του καταστήµατος, οι ιδιοκτήτες ενηµερώνουν µε τις τρέχουσες
προσαρµογές το αρχείο της πολεοδοµίας, όπου, ταυτόχρονα, υποδεικνύουν και τις
επιγραφές που πρόκειται να αναρτήσουν. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, η
διαδικασία για την ενηµέρωση φακέλου στη διεύθυνση πολεοδοµίας δεν
περιλαµβάνει τις εργασίες αναµόρφωσης των όψεων και, κατ’ επέκταση, τις
αναρτόµενες επιγραφές στις προσόψεις.
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Το πρόβληµα αυτής της αστικής όχλησης οξύνεται περισσότερο, καθώς οι
απαιτήσεις από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την υπόδειξη των
αναρτόµενων επιγραφών περιλαµβάνουν µόνο δεδοµένα χωροθέτησης, και όχι
µορφολογικά και αισθητικά στοιχεία ή ακριβείς διαστάσεις. Αντίστοιχα, οι
διαφηµιστικές αφίσες των καταστηµάτων, θεωρούµενες ως στοιχείο προσωρινό στις
όψεις των κτιρίων, αποτελούν στοιχεία που τοποθετούνται αυθαίρετα, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη στο ελάχιστο η δυσάρεστη και ακαλαίσθητη κυριαρχία τους στην
πρόσοψη, λόγω του πλήθους τους, της ετερογένειας και της µορφολογικής τους
υπερβολής τις περισσότερες φορές, προκειµένου να καθηλώσουν την προσοχή του
ενδεχόµενου πελάτη.
Για τη διασκέδαση της αίσθησης όχλησης που προκαλούν αυτά τα στοιχεία,
πρέπει οι επιγραφές ή οι αφίσες να τοποθετούνται σε αυστηρά προκαθορισµένα
σηµεία και να εντάσσονται σε κατάλληλες και ενιαίες κατασκευές, οι οποίες µπορούν
να συνδυάζονται µε τις αντίστοιχες όπου ενσωµατώνονται άλλα στοιχεία όχλησης
των προσόψεων κτιρίων (κλιµατιστικά, κεραίες). Οι κατασκευές αυτές δε θα
υποδηλώνουν απλά ότι «κρύβουν» ή ενσωµατώνουν οχλούσες εγκαταστάσεις, αλλά,
αντίθετα, θα αξιοποιούνται και ως στοιχεία καλλωπισµού και εξωραΐσµού των
όψεων, συµβάλλοντας και αποτελώντας οργανικό τµήµα της συνολικής σύνθεσης.
4. Ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα , υπόστεγα κοκ) –τέντες
Οι κάθε είδους ελαφριές κατασκευές αποτελούν, στη µεγάλη τους
πλειοψηφία, αυθαίρετες παρεµβάσεις στις προσόψεις των κτιρίων, οι οποίες δεν
εντοπίζονται στις οικοδοµικές άδειες, αν και αποτελούν βασικά δοµικά και αισθητικά
στοιχεία διαµόρφωσης. Πρόκειται για στοιχεία –τουλάχιστον οι ελαφριές
κατασκευές- που θα µπορούσαν δυνητικά να εξωραΐσουν τις συχνά άχαρες όψεις των
συγχρονων πολυκατοικιών και, ταυτόχρονα, να αποτελέσουν λειτουργικά στοιχεία
σκίασης στα πεζοδρόµια. Η έλλειψη ωστόσο ενιαίας αντιµετώπισης και
συστηµατοποίησης τα καθιστά ένα ακόµα επιβαρυντικό και ετερόκλητο σύνολο, το
οποίο απλά «συναρτάται» στη γενικότερη ανοµοιογενή αστική «πολυµορφία».
Για τις ελαφριές κατασκευές, τα στέγαστρα, τα υπόστεγα ή τις τέντες,
γενικότερα σκίαστρα ελαφράς κατασκευής, σταθερά ή κινητά, οριζόντια,
κατακόρυφα ή κεκλιµένα, ο νόµος προβλέπει την προεξοχή τους σε µέγιστο πλάτος
0,40µ. για τις κατοικίες ή µεγαλύτερο αυτού, µετά από σύµφωνη γνώµη της Ε.Π.Α.Ε.
Ειδικότερα σε καταστήµατα και εισόδους κτιρίων πα΄νω από κοινόχρηστους χώρους
επιτρέπεται να κατασκευάζονται µόνιµα προστεγάσµατα χωρίς κατακόρυφα
στηρίγµατα. Μια γρήγορη µατιά στο κέντρο της πόλης αρκεί για να αποδείξει πως η
υπάρχουσα νοµοθεσία ελάχιστα εφαρµόζεται στην πράξη, ιδιαίτερα σε περιοχές µε
εµπορικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η συγκέντρωση πολλών και ανοµοιόµορφων
ελαφριών κατασκευών και στεγάστρων σε λίγα τετραγωνικά χώρου, τα οποία
εξυπηρετούν, κατά κύριο λόγο, εµπορικές και οικονοµικές ανάγκες και ελάχιστα ή
καθόλου λειτουργικές (σκίαση) ή αισθητικές (καλλωπισµός προσόψεων) είναι το
κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων αστικών κέντρων.
Προκειµένου για την επίλυση του προβλήµατος αυτής της αστικής όχλησης,
απαιτείται -όπως και σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις που αναφέρονται στον
ιδιωτικό πρωτίστως χώρο-, η διεκπεραίωση ενιαίας µελέτης σε αστική κλίµακα, όπου
η κάθε οικοδοµή, σε όλα της τα επίπεδα, θα αντιµετωπίζεται ως οργανικό τµήµα ενός
ενιαίου και αδιάρρηκτου αντιληπτικά µετώπου.
Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται η διασφάλιση κινήτρων, οικονοµικών και
ευρύτερα κοινωνικών, προς τους κατοίκους των οικοδοµών και τους ιδιοκτήτες
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εµπορικών και άλλων καταστηµάτων, προκειµένου να µην υποτιµήσουν τη
διαδικασία αναµόρφωσης των αστικών µετώπων, αλλά, αντίθετα, να συµβάλουν
ενεργά και δηµιουργικά.
Η µελέτη πρέπει να προβλέπει τις ανάγκες των κατοίκων και των
καταστηµάτων για επαρκή φωτισµό και εξασφάλιση της απαιτούµενης αίσθησης
δροσισµού και σκιασµού και να εντάσσει τα αντίστοιχα δοµικά στοιχεία στη
γενικότερη φιλοσοφία της σύνθεσης και στο σχεδιασµό. Ο σχεδιασµός, προκειµένου
να καταφέρει να «πείσει» και να κερδίσει την εµπιστοσύνη του πολίτη, κάτοικου ή
χρήστη του αστικού χώρου, πρέπει να συνοδεύεται από επιστηµονική και τεχνική
αρτιότητα στην κατασκευή, γεγονός που αποτελεί ένα µεγάλο «στοίχηµα» για την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση ενός τέτοιου εγχειρήµατος.
5. Αυθαίρετες επεµβάσεις φωτισµού / καλλωπισµού στις προσόψεις
Οι επεµβάσεις αυτές συνήθως έχουν ως στόχο τον καλλωπισµό και τον
εξωραΐσµό των ακαλαίσθητων και κακοσυντηρηµένων προσόψεων κτιρίων ή, εφόσον
πρόκειται για ισόγεια καταστηµάτων, την αντιληπτική ενίσχυση των διακριτικών και
χαρακτηριστικών τους στοιχείων, προκειµένου να απορροφούν το βλέµµα του
ενδεχόµενου πελάτη. Υπάρχουν, επίσης, αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
όποιες επεµβάσεις έρχονται να καλύψουν παραλείψεις ή κακοτεχνίες του δηµόσιου
χώρου, όπως είναι ο ελλιπής φωτισµός των δρόµων, τα γκρίζα και στενά πεζοδρόµια,
η ανεπαρκής φύτευση των πεζοδροµίων. Σε άλλες, πάλι, περιπτώσεις, οι επεµβάσεις
αυτές εκπορεύονται από την αυθαίρετη πρωτοβουλία των καταστηµάτων,
προκειµένου να υπερισχύσουν αντιληπτικά, να µεταδώσουν διαφηµιστικά µηνύµατα,
να αυξήσουν, εν τέλει, την εµπορική τους κίνηση.
Ένα πρώτο µέτρο για την επίλυση του προβλήµατος αυτής της αστικής
όχλησης είναι η κατοχύρωση της υποχρέωσης προς τους ιδιώτες, κάτοικους ή
καταστηµατάρχες, να αιτούνται ειδικής άδειας στην εκάστοτε πολεοδοµική υπηρεσία,
µε ένα προσιτό κόστος, για κάθε επέµβαση που σκοπεύουν να εφαρµόσουν στο
τµήµα της πρόσοψης που αντιστοιχεί στο ζωτικό τους χώρο. Πιο ικανοποιητικό θα
είναι το αποτέλεσµα, εάν οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν συνολικότερη
πρόταση αναµόρφωσης και προσαρµογής της πρόσοψης, όπου κρίνεται απαραίτητο,
µε ένα µικρό ανώτατο οικονοµικό κόστος, το οποίο θα επιβαρύνονται εν µέρει οι ίδιοι
και, κατά το λοιπό, η πολιτεία και οι φορείς της. Με το µέτρο αυτό, εξασφαλίζεται,
αφενός, η ευκαιρία για ανασχεδιασµό των προσόψεων κατά τρόπο ευέλικτο και
προσαρµόσιµο σε διαφορετικές µορφολογικές προτάσεις και, αφετέρου, οριοθετείται
το πλαίσιο των επιτρεπόµενων επεµβάσεων που µπορούν να επιχειρήσουν οι κάτοικοι
των πολυκατοικιών και οι καταστηµατάρχες.
Οι επεµβάσεις, τέλος, στο δηµόσιο και κοινόχρηστο χώρο µπορούν να
περιορίσουν τις ανάγκες φωτισµού και εξωραΐσµού των αστικών µετώπων. Με την
ενίσχυση του φωτισµού δρόµων και πεζοδροµίων, την ενσωµάτωση κάποιων
φωτιστικών του αστικού εξοπλισµού στις προσόψεις των κτιρίων, προκειµένου να
εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και οι ανάγκες φωτισµού των οικοδοµών, την
οργανωµένη και άρτια αισθητικά φύτευση, η οποία δύναται να «κρύψει» αντιαισθητικά στοιχεία των όψεων, καθίσταται εφικτό να µετριαστεί η ετερογένεια και
ανοµοιοµορφία που προκαλείται από τέτοιου είδους επεµβάσεις.
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
•

•

•

•

•

•

•
-

-

-

Βασική αρχή της οµάδας εργασίας είναι η αντιµετώπιση του χώρου ως
οργανικό τµήµα ενός ευρύτερου αστικού πλαισίου, το οποίο πρέπει να
διακρίνεται από ενότητα, οµοιογένεια και συνέχεια, χωρίς ωστόσο να
αποκλείονται στοιχεία πρωτοτυπίας ή αισθητικής έκπληξης.
Η θεµελιακή αυτή αντίληψη καθοδηγεί στην αντιµετώπιση του οικοδοµικού
τετραγώνου ως τµήµα ενός «δικτύου», στο οποίο κυρίαρχο – εκ των
πραγµάτων και των δεδοµένων- ρόλο παίζει ο αστικός δηµόσιος χώρος. Το
δίκτυο αυτό ενδέχεται να υπακούει σε κανονιστικές αρχές και σχήµατα
(κάναβος), αλλά και να τα διαρρηγνύει, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε αναγνώσιµης αστικής ενότητας.
Βαρύτητα θα δοθεί στη «σκηνογραφία» του αστικού χώρου, όχι γιατί ο
ιδιωτικός χώρος δε διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα της
πόλης, αλλά γιατί ο δηµόσιος είναι πιο ελεγχόµενος, αφού διαµορφώνεται από
ενιαίους φορείς και όχι µοναδιαία υποκείµενα (ιδιώτες).
Μια πτυχή στη διερεύνηση οριστικής λύσης του προβλήµατος των αστικών
οχλήσεων είναι η ανάγκη παγίωσης της τακτικής του προσχεδιασµένου
δηµόσιου χώρου, όπου θα υπάρχουν κεντρικές κατευθύνσεις και αρχές
σχεδιασµού, µε στόχο να πληρούνται οι λειτουργικές και αισθητικές
απαιτήσεις µιας σύγχρονης πόλης του 21ου αιώνα.
Βασικό ενοποιητικό στοιχείο στη διαµόρφωση του αστικού δηµόσιου χώρου,
προκειµένου να αποφορτιστεί από τις αστικές οχλήσεις και να αποτελέσει
ταυτόχρονα τµήµα ενός ενιαίου συνόλου µπορεί να είναι η φύτευση, η οποία
θα οργανώνει άξονες, διαδροµές, φυγές και µεταβατικούς χώρους.
Επιπλέον βασικό στοιχείο είναι η οργάνωση του δηµόσιου χώρου και,
ειδικότερα, των πεζοδροµίων, εφόσον αναφερόµαστε σε οικοδοµικά
τετράγωνα, σε «ζώνες» ή λωρίδες ενιαίας χρήσης, όπως είναι οι ζώνες
κυκλοφορίας πεζών, οι ζώνες για εξυπηρέτηση των καταστηµάτων
(τραπεζοκαθίσµατα, εξοπλισµός καταστήµατος) και οι ζώνες για χωροθέτηση
του απαραίτητου αστικού εξοπλισµού (φωτισµός, οδοσήµανση κλπ).
Τέλος, οι παράµετροι που θα διερευνηθούν προκειµένου για το συνολικό
σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου στο επίπεδο του οικοδοµικού τετραγώνου,
αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο της πόλης, θα αναφέρονται στα εξής:
α) Κλίµακα. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα οµαλής ένταξης των στοιχείων
που σήµερα συγκαταλέγονται στην κατηγορία των «αστικών οχλήσεων» σε
ένα προκαθορισµένο φάσµα µεγεθών καθ’ ύψος και κατά µήκος. Σκοπός είναι
να µετριαστούν οι δυσανάλογες σχέσεις των τεράστιων οικοδοµών και των
πολύ στενών δρόµων και πεζοδροµίων, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση και την
αισθητική άνεση ή και απόλαυση του πεζού, του οδηγού και του κατοίκου του
κάθε οικοδοµικού τετραγώνου.
β) Κανονικότητα. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην υιοθέτηση ενός
«ρυθµού» και µιας τάξης στην οργάνωση των στοιχείων, έτσι ώστε να
διασκεδαστεί η αίσθηση του ετερόκλητου και ασύνδετου παζλ που δίνουν οι
σύγχρονες ελληνικές πόλεις.
γ) Μορφή. Η µορφή αποτελεί αναφορά στην αισθητική των στοιχείων, η
οποία δεν άπτεται µόνο υποκειµενικών αξιολογικών κριτηρίων, αλλά διέπεται
και από κοινά αποδεκτές αρχές. Σε αυτό το σκέλος, η συνεισφορά των ειδικών
µπορεί να είναι ουσιαστική και να συµβάλει στην αναβάθµιση του αισθητικού
κριτηρίου του κάθε πολίτη.
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δ) Τοπικότητα-χαρακτήρας. Σε κάθε περίπτωση, η ενοποίηση της εικόνας
της πόλης δεν µπορεί παρά να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε αστικής ενότητας, ενός συνόλου δηλαδή στοιχείων που λειτουργικά και
µορφολογικά έχει αναγνώσιµα όρια.
Με βάση τις παραπάνω αρχές, καθίσταται σαφές ότι τα στοιχεία που σήµερα
θεωρούνται αστικές οχλήσεις µπορούν να αποτελέσουν οργανικά ή ακόµα και
δυναµικά στοιχεία διαµόρφωσης του δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου και να
συµβάλουν στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του, να αποφορτίσουν από τις
λειτουργικές και αισθητικές επιβαρύνσεις ή ακόµα και να εξωραΐσουν το αστικό
τοπίο, εφόσον αυτά δεν αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά και µε λογική υποτίµησης.
Σαφές πρέπει να θεωρείται επίσης το γεγονός ότι απαιτείται η κατάλληλη
πολιτική βούληση και σύµπνοια των αρµόδιων φορέων, η αποφασιστική οικονοµική
στήριξη των σχεδιαστικών προτάσεων, η διασφάλιση της κατάλληλης επιστηµονικής
και τεχνικής στήριξης, καθώς και η λήψη µέτρων για την έγκυρη και έγκαιρη
ενηµέρωση και διαπαιδαγώγηση του πολίτη, κάτοικου, έπαγγελµατία, εργαζόµενου,
επισκέπτη του χώρου.
∆. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή του κειµένου, το οικοδοµικό
τετράγωνο της υπό µελέτη περιοχής, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Παύλου
Μελά, Π.Π.Γερµανού, Σπύρου Λούη, Γρ.Παλαµά και την Πλατεία Ναυαρίνου
αποτελεί, αφενός, ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των αστικών οχλήσεων που
συχνότερα απαντώνται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αφετέρου, διέπεται
από ιδιαιτερότητες που το καθιστούν οικοδοµικό τετράγωνο ειδικού ενδιαφέροντος
και προτεραιότητας στο ενδεχόµενο αναµόρφωσης και ανασχεδιασµού βάσει των
γενικών αρχών που έχουν περιγραφεί παραπάνω.
Πιο συγκεκριµένα:
-στην οδό Παύλου Μελά οι κυρίαρχες αστικές οχλήσεις εντοπίζονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
• Κακοτεχνίες σε πλακοστρώσεις πεζοδροµίων
• Ανεπαρκής και µη συντηρηµένη δεντροφύτευση
• Τραπεζοκαθίσµατα/ Οµπρέλες Πεζοδροµίου
• Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
• Οδοσήµανση
• Ζαρτινιέρες
• Στύλοι φωτισµού δρόµου /στύλοι ∆ΕΗ
• Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα
• Επιγραφές / αφίσες σε προσόψεις
• Ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα , υπόστεγα κοκ) –τέντες
• Αυθαίρετες επεµβάσεις φωτισµού/ καλλωπισµού στις προσόψεις
Η οδός Παύλου Μελά είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους δρόµους της
πόλης της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά του αστικού κέντρου, µε χαρακτηριστική
αντιληπτική κατάληξη την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, χαρακτηρισµένο και
αντιπροσωπευτικό µνηµείο της πόλης. Πρόκειται για δρόµο ο οποίος διασταυρώνεται
µε εξίσου σηµαντικούς άξονες του κέντρου της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο
επίκεντρο της εµπορικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Είναι δε δρόµος µονής
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κυκλοφορίας, ο οποίος κατέρχεται από την Αγία Σοφία προς το Λευκό Πύργο,
συνδέοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύο ιδιαίτερα χωρόσηµα της πόλης.
Κύριο γνώρισµα του δρόµου αυτού, όσον αφορά στις αστικές οχλήσεις, είναι η
µεγάλη ποσοστιαία κατάληψη των εκατέρωθεν πεζοδροµίων από τα πολλά και
διαδοχικά εµπορικά καταστήµατα και η ελαχιστοποίηση του ελεύθερου δηµόσιου
χώρου που αποµένει για άνετο και ελεύθερο περπάτηµα. Στη γωνία της Π. Μελά µε
την Π.Π. Γερµανού υπάρχει καφέ-µπαρ, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη όχληση, έχοντας
καταλάβει µεγάλο µέρος του πεζοδροµίου για τα τραπεζοκαθίσµατα και το λοιπό
εξοπλισµό του (φωτ. 1-2). Οι επιγραφές των καταστηµάτων που είναι διατεταγµένα
κατά µήκος της Π. Μελά αποτελούν, επίσης, ένα κυρίαρχο επιβαρυντικό στοιχείο,
ιδιαίτερα για το µέτωπο των προσόψεων επί της συγκεκριµένης οδού, καθώς είναι
αναρτηµένες σε διάφορα και αυθαίρετα ύψη και µορφολογικά ασύµβατες µεταξύ
τους. Η ελεύθερη κίνηση του πεζού δυσχεραίνει περισσότερο από την άναρχη
χωροθέτηση των στύλων της ∆ΕΗ, των φωτιστικών δρόµου, της οδοσήµανσης και
της δεντροφύτευσης, τη συγκέντρωση πολλών παράνοµα σταθµευµένων δικύκλων
στο πεζοδρόµιο, µε αποτέλεσµα ο διερχόµενος να εξαναγκάζεται να ακολουθήσει
τεθλασµένες πορείες, προκειµένου να αποφύγει τα εµπόδια που προκύπτουν στη
διαδροµή του. Το ελεύθερο και άνετο βάδην εµποδίζεται ακόµα από τις κακοτεχνίες
στην πλακόστρωση του πεζοδροµίου, ενώ, και αισθητικά, οι κακές και αντιαισθητικές συνδέσεις των πλακών, ιδιαίτερα στα σηµεία όπου αλλάζει η φορά ή το
σχήµα της πλακόστρωσης, συντελούν στην όξυνση του αισθήµατος όχλησης και
δυσφορίας (φωτ. 4-5-6).
Τέλος, στην υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος επί της συγκεκριµένης οδού
συµβάλλουν καθοριστικά οι επεµβάσεις στις προσόψεις των κτιρίων, ιδιαίτερα όσον
αφορά στη νεοκλασσικίζουσα πολυκατοικία στη γωνία Π. Μελά και Π.Π. Γερµανού,
η οποία παρουσιάζει ειδικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η ύπαρξη καφέ-µπαρ στο
ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας αλλοιώνει τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της
πρόσοψης, καθώς ένα πλήθος από ετερόκλητα και αµφίβολης αισθητικής στοιχεία,
όπως τέντες, επιγραφές, διαχωριστικά, φωτιστικά, κ.α. «αναρτάται» ή συγκολλάται
στην όψη κατά αυθαίρετο και άναρχο τρόπο.
-στην οδό Π.Π. Γερµανού οι κυρίαρχες αστικές οχλήσεις εντοπίζονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα , υπόστεγα κοκ) –τέντες
Επιγραφές / αφίσες σε προσόψεις
Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα
Περίπτερα / πλανόδιοι πωλητές
Ζαρτινιέρες
Ανεπαρκής και µη συντηρηµένη δεντροφύτευση
Τραπεζοκαθίσµατα/ Οµπρέλες Πεζοδροµίου
Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
Κακοτεχνίες σε πλακοστρώσεις πεζοδροµίων
Κάδοι – δοχεία απορριµάτων
ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ / Κουτιά ελέγχου φυσικού αερίου
Οδοσήµανση

Η οδός Π. Π. Γερµανού, όπως και η Π. Μελά, µε την οποία διασταυρώνεται,
αποτελεί µια από τις αρτηρίες του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης που
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συγκεντρώνουν ένα σηµαντικό ποσοστό της εµπορικής και ψυχαγωγικής
δραστηριότητας της πόλης. Προέκταση της Βογατσικού, που ξεκινάει από την
παραλία και της Ι. Κούσκουρα, καταλήγει στο ύψος της Εγνατίας στο µνηµείο του
ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, απελευθερώνοντας µια ιδιαίτερη θέα προς την
Αψίδα του Γαλερίου (Καµάρα). Η εγγύτητα ή η δίοδος αυτής της αρτηρίας από
σηµαντικά µνηµεία της πόλης της προσδίδει βαρύνοντα ρόλο, ενώ η διέλευσή της
από το εµπορικό και, εν γένει, οικονοµικό κέντρο της Θεσσαλονίκης ενισχύει,
αφενός, τη σηµασία της και, αφετέρου, αποτελεί πρωταρχικό αίτιο για την
επιβάρυνση κυρίως της κυκλοφοριακής φόρτισης που εµφανίζει η συγκεκριµένη
οδός.
Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της Π.Π. Γερµανού είναι η αυξηµένη αίσθηση
όχλησης που προκαλούν τα σταθµευµένα οχήµατα στα όρια των πεζοδροµίων, τα
οποία υποβαθµίζουν αισθητικά το περιβάλλον της ευρύτερης αστικής αυτής ενότητας
(φωτ. 8-9). Ιδιαίτερα, τα παράνοµα σταθµευµένα δίκυκλα στα πεζοδρόµια
δυσχεραίνουν την ελεύθερη και άνετη κίνηση των πεζών, η οποία είναι αυξηµένη
λόγω του έντονου εµπορικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της περιοχής (φωτ. 10).
Χαρακτηριστική της γενικότερης αντίστοιχης κατάστασης που επικρατεί στην
πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η ύπαρξη του περιπτέρου στη γωνία της Π.Π.Γερµανού
και της Παύλου Μελά, το οποίο έχει αυθαίρετα επεκτείνει το ζωτικό του χώρο,
παραβιάζοντας την υπάρχουσα νοµοθεσία και δηµιουργώντας ένα σχεδόν
απροσπέλαστο όριο για τους πεζούς που επιθυµούν να διασχίσουν κάθετα την οδό
(φωτ. 11-12). Εκατέρωθεν, δε, του περιπτέρου αναπτύσσονται ογκώδεις και µη
συντηρηµένες ζαρτινιέρες, τις οποίες έχει τοποθετήσει η δηµοτική αρχή και οι οποίες,
µε άναρχο και µη συστηµατοποιηµένο τρόπο, καταλαµβάνουν ένα µεγάλο ποσοστό
επιφάνειας των πεζοδροµίων, χωρίς να προσθέτουν στον καλλωπισµό και στην
αισθητική του (φωτ. 17-18). ∆ίπλα σε αυτές και σε απαγορευτική για την εύκολη
διέλευση απόσταση, αναπτύσσονται χώροι για κάδους απορριµάτων και σήµατα
κυκλοφορίας, τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο την αίσθηση όχλησης και
δυσφορίας που προκαλείται στους διερχόµενους πεζούς (φωτ. 13).
Σηµαντικό είναι και το πρόβληµα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων από καφέµπαρ που υπάρχει κατά µήκος της Π. Π. Γερµανού. Το συγκεκριµένο κατάστηµα έχει
τοποθετήσει µέρος του εξοπλισµού του, καθώς και τραπεζοκαθίσµατα πάνω σε
ξύλινη εξέδρα σε µη κτισµένο οικόπεδο, ενώ ταυτόχρονα δεσµεύει σηµαντικό
ποσοστό επιφάνειας από το πεζοδρόµιο για το λοιπό εξοπλισµό και τα τραπεζάκια
του. Τα τραπεζοκαθίσµατα µειώνουν σηµαντικά τον ελεύθερο και δηµόσιο χώρο του
πεζοδροµίου και, παράλληλα, σε ορισµένα σηµεία εµποδίζουν την πρόσβαση προς
τους δηµόσιους χώρους στάσης που έχει διαµορφώσει ο ∆ήµος (φωτ. 14-15-16). Ο
δηµόσιος χώρος υποβαθµίζεται σε µεγάλο βαθµό και από τις ακαλαίσθητες και µη
συντηρηµένες πλακοστρώσεις των πεζοδροµίων, στις οποίες τα «µπαλώµατα» εκεί
όπου -για διάφορους λόγους- έχουν αντικατασταθεί οι πλάκες, οι κακώς
ενσωµατωµένες εγκαταστάσεις και οι λανθασµένες κλίσεις αποτελούν ενδεικτικά
στοιχεία της υποτίµησης αυτού του πρωτεύοντα παράγοντα σύνθεσης της εικόνας
τουτ αστικού τοπίου.
Τέλος, το ετερόκλητο «παζλ» των αστικών οχλήσεων συµπληρώνεται από τις
παρεµβάσεις στον ιδιωτικό χώρο και ιδιαίτερα στις προσόψεις των κτιρίων επί της
οδού (κουτιά ελέγχου φυσικού αερίου, ακαλαίσθητες υδροροές, τέντες, επιγραφές και
διαφηµίσεις κλπ), οι οποίες, ιδιαίτερα στα χαµηλά επίπεδα (ισόγειο, πρώτος δεύτερος όροφος) και εντός του οπτικού πεδίου του πεζού ή του διερχόµενου,
επιφορτίζουν αρνητικά την αστική εικόνα (φωτ. 20).
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-στην οδό Σπ. Λούη οι κυρίαρχες αστικές οχλήσεις εντοπίζονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Επιγραφές / αφίσες σε προσόψεις
Οδοσήµανση
Αυθαίρετες επεµβάσεις φωτισµού/ καλλωπισµού στις προσόψεις
Κολωνάκια στάθµευσης/µπάρες για ΑµΕΑ
Στύλοι φωτισµού δρόµου /στύλοι ∆ΕΗ
Τραπεζοκαθίσµατα/ Οµπρέλες Πεζοδροµίου
Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα

Η οδός Σπ. Λούη είναι ένας µικρός σε µήκος και πλάτος δρόµος, ο οποίος
ξεκινάει από την Π.Π. Γερµανού και καταλήγει στην πλατεία Ναυαρίνου. Λόγω της
στενότητάς του, ο δηµόσιος χώρος (πεζοδρόµια, δρόµος) είναι ιδιαίτερα
περιορισµένος και, κατ’ επέκταση, δε χαίρει προτίµησης των καταστηµάτων
ψυχαγωγίας. Το χαρακτηριστικό της αυτό δικαιολογεί και την ύπαρξη
τραπεζοκαθισµάτων µόνο στην έξοδο της οδού αυτής προς την πλατεία Ναυαρίνου,
εκεί όπου ο δηµόσιος χώρος ανοίγει σηµαντικά και προσφέρεται για διάφορες
δραστηριότητες. Στο υπόλοιπο µήκος του, είναι ένας δρόµος κατοικίας, στον οποίο,
ωστόσο, αναπτύσσονται µικρά εµπορικά καταστήµατα στο επίπεδο του ισογείου
λόγω της διασταύρωσής του µε σηµαντικούς εµπορικούς δρόµους της πόλης, σε ένα
από τα πιο πολυσύχναστα και κεντρικά σηµεία της.
Ιδιαίτερη όχληση στη συγκεκριµένη οδό προκαλεί η ύπαρξη των γωνιακών
εµπορικών καταστηµάτων επί των οδών Σπ. Λούη και Π.Π.Γερµανού, τα οποία
φέρουν µεγάλες και έντονες επιγραφές και εξίσου ανοιχτές και σηµαντικής
επιφάνειας βιτρίνες (φωτ. 22). Σε αυτήν τη γωνία και προκειµένου να ρυθµιστεί η
κυκλοφορία από ένα δευτερεύοντα και µονής κυκλοφορίας δρόµο προς µια βασική
αρτηρία όπως είναι αυτή της Π.Π. Γερµανού, εντοπίζεται ιδιαίτερη όχληση από τα
σήµατα κυκλοφορίας, τα οποία είναι διασκορπισµένα στο πεζοδρόµιο και
εµποδίζουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο την κίνηση των πεζών επιβαρύνοντας, ταυτόχρονα,
αισθητικά το αστικό περιβάλλον (φωτ. 24-25).
Επιγραφές και πανό στις όψεις των κτιρίων ενισχύουν την πολυδιάσπαση και τον
κατακερµατισµό του αστικού χώρου, διαµορφώνοντας ακαλαίσθητα ενιαία µέτωπα
που, σε τόσο στενούς δρόµους, ισχυροποιούνται αντιληπτικά και κυριαρχούν στο
ευρύτερο τοπίο (φωτ. 26-27). Τα στοιχεία αυτά, τις περισσότερες φορές, έρχονται να
αναρτηθούν σε εξίσου έντονες χρωµατικά και γενικότερα µορφολογικά προσόψεις,
επιβαρύνοντας σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό την αισθητική του αστικού τοπίου και
υποσκάπτοντας την ανάδειξη των σηµαντικών και ωραίων στοιχείων του (φωτ. 28).
Τέλος, στο τέλος της οδού, όπου καταλήγει στην πλατεία Ναυαρίνου, η αίσθηση
της όχλησης οξύνεται, καθώς στα όσα ήδη αναφέρθηκαν προστίθεται η άναρχη και
αυθαίρετη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάων και εξοπλισµού καταστηµάτων, καθώς και
στοιχεία αστικού εξοπλισµού που απαντώνται σε δηµόσιους χώρους και πλατείες,
όπως κολωνάκια στάθµευσης, στύλοι ∆ΕΗ και φωτιστικά δρόµου, άτακτα και χωρίς
οργάνωση τοποθετηµένα στο χώρο.
-στην οδό Π.Π. Γερµανού οι κυρίαρχες αστικές οχλήσεις εντοπίζονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
•

Τραπεζοκαθίσµατα/ Οµπρέλες Πεζοδροµίου
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
Ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα , υπόστεγα κοκ) –τέντες
Αυθαίρετες επεµβάσεις φωτισµού/ καλλωπισµού στις προσόψεις
Επιγραφές / αφίσες σε προσόψεις
Κάδοι – δοχεία απορριµάτων
Κολωνάκια στάθµευσης/µπάρες για ΑµΕΑ
Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα
Οδοσήµανση
Κλιµατιστικά

Η πλατεία Ναυαρίνου αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και
αντιπροσωπευτικά στοιχεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αναπτυσσόµενη επί του
ιστορικού άξονα της ∆ηµ. Γούναρη, διαµορφωµένου ήδη ακόµα από το σχέδιο του
Γάλλου αρχιτέκτονα Εµπράρ, όπως και ο άξονας της Αριστοτέλους, συγκεντρώνει
ένα σηµαντικό αριθµό µνηµείων και ερειπίων από τα βυζαντινά τείχη της πόλης. Η
πλατεία αποτελεί, ουσιαστικά, διαπλάτυνση του πεζόδροµου της ∆. Γούναρη που
ξεκινάει από την Εγνατία και καταλήγει στην παραλιακή αρτηρία της πόλης.
Λόγω του χαρακτήρα της ως πλατείας, δηµόσιου χώρου, εποµένως, που
συγκεντρώνει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες µε αιχµή κυρίως την ψυχαγωγία,
εµφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ως προς τις αστικές οχλήσεις. Κύριο
γνώρισµα είναι η ύπαρξη τραπεζοκαθισµάτων και λοιπού εξοπλισµού καταστηµάτων
ψυχαγωγικού χαρακτήρα (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες κλπ), τα οποία,
ενσωµατωµένα συνήθως σε κινητές ή πιο µόνιµες κατασκευές, καταλαµβάνουν
σηµαντική επιφάνεια του δηµόσιου αστικού χώρου. Η δέσµευση και κατοχύρωση του
χώρου επιχειρείται από τους καταστηµατάρχες, συνήθως, µε έµµεσους και
ανορθόδοξους τρόπους που στόχο έχουν να παρακάµψουν τις νόµιµες διαδικασίες
αδειοδότησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Έτσι, η εξάπλωση αυτού του εξοπλισµού
γίνεται σταδιακά και το φαινόµενο διογκώνεται διαρκώς, εξοστρακίζοντας κάθε
έννοια πραγµατικού ελεύθερου δηµόσιου χώρου.
Ο αυξηµένος ανταγωνισµός µεταξύ αυτών των καταστηµάτων σε δηµόσιους
χώρους όπως οι πλατείες οδηγεί τους ιδιοκτήτες σε υπερακοντισµούς σε σχέση µε τη
διαµόρφωση των όψεων των καταστηµάτων τους, που επιβαρύνουν καθοριστικά το
αστικό τοπίο. Ο δηµόσιος χώρος, κατακλυζόµενος από τραπέζια και καρέκλες,
οµπρέλες, φωτιστικά και άλλα είδη βιοµηχανικού σχεδιασµού, κινητά ή σταθερά
πετάσµατα, τέντες και επιγραφές καθίσταται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας «βίαια»
σκηνοθετηµένος χώρος, αποκοµµένος από τα εγγενή χαρακτηριστικά του, από τον
οποίο σιγά-σιγά εξορίζεται ο «θίασος», η ανθρώπινη δηλαδή παρουσία, η οποία δεν
µπορεί ούτε να κινηθεί, ούτε να σταµατήσει, αλλά και ούτε να διασκεδάσει (φωτ. 30
έως 41).
-στην οδό Γρηγορίου Παλαµά οι κυρίαρχες αστικές οχλήσεις εντοπίζονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
•
•
•
•
•
•

Τραπεζοκαθίσµατα/ Οµπρέλες Πεζοδροµίου
Κινητός εξοπλισµός καταστηµάτων
Ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα , υπόστεγα κοκ) –τέντες
Στύλοι φωτισµού δρόµου /στύλοι ∆ΕΗ
Μηχανάκια στα πεζοδρόµια/ σταθµευµένα αυτοκίνητα – δίκυκλα
Οδοσήµανση
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• Κάδοι – δοχεία απορριµάτων
• Κλιµατιστικά
• Κακοτεχνίες σε πλακοστρώσεις πεζοδροµίων
• Ανεπαρκής και µη συντηρηµένη δεντροφύτευση
Η οδός Γρηγορίου Παλαµά συµπληρώνει το οικοδοµικό τετράγωνο της υπό
µελέτη περιοχής, καθώς αναπτύσσεται από την πλατεία Ναυαρίνου και µέχρι την
κεντρική αρτηρία της Τσιµισκή. Ως προς τα χαρακτηριστικά της, εµφανίζει όλα τα
στοιχεία που έχουν ήδη περιγραφεί, ως ένας ακόµη δρόµος του αστικού εµπορικού
και οικονοµικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, µε ιδιαίτερα προβλήµατα
κυκλοφοριακής και αστικής όχλησης. Πρόκειται για αρτηρία µονής κυκλοφορίας, η
οποία αξιοποιείται κυρίως για στάθµευση, καθώς κατηλήγει στην πλατεία
Ναυαρίνου, που αποτελεί αδιέξοδο για τα οχήµατα. Η απόληξη αυτή και η
διασταύρωση της οδού µε κεντρικές αρτηρίες όπως η Τσιµισκή και η Παύλου Μελά
καθιστούν την οδό Γρηγορίου Παλαµά έναν από τους ιδιαίτερα οχληρούς και
επιβαρυµένους δρόµους του κέντρου της πόλης.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της οδού είναι η απορρόφηση µέρους της όχλησης που
προκαλείται από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία
αναπτύσσονται επί της πλατείας Ναυαρίνου. Καφετέριες και µπαρ χωροθετούν τον
εξοπλισµό τους στην πλατεία και όσο βαθύτερα µπορούν στους όµορους δρόµους,
προκειµένου να αυξήσουν το ζωτικό τους χώρο. Η στενότητα, ωστόσο, των οδών, σε
αντίθεση µε τη µεγαλύτερη «ελεύθερη» επιφάνεια της πλατείας, διογκώνει την
αίσθηση όχλησης που προκαλείται από τις ίδιες πηγές στην πλατεία και στο δρόµο
(φωτ. 42-43).
Επιπλέον, η παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, ιδιαίτερα αυξηµένη προκειµένου να
εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες ή εργαζόµενοι στα µαγαζιά της πλατείας, συντελεί
καθοριστικά στη φόρτιση της όχλησης και δυσφορίας και λειτουργεί αποτρεπτικά
απέναντι στην ελεύθερη επιλογή της κίνησης των πεζών, ιδιαίτερα σε ένα δρόµο όπου
διοχετεύεται µεγάλο πλήθος ατόµων από και προς τον άξονα της Γούναρη (φωτ. 4445). Ο δηµόσιος χώρος που προορίζεται κυρίως για περπάτηµα περιορίζεται
σηµαντικά και από στοιχεία του αστικού εξοπλισµού, όπως είναι τα φωτιστικά
δρόµου, τα κολωνάκια στάθµευσης ή οι κάδοι απορριµάτων (φωτ. 46 και 49), αλλά
και από στοιχεία του ιδιωτικού εξοπλισµού όπως τα πεζούλια των καταστηµάτων
(φωτ. 50).
Η όχληση, ωστόσο, δεν προκαλείται µόνο από λειτουργικά εµπόδια, αλλά
οφείλεται, παράλληλα, και στην αισθητική υποβάθµιση που προκύπτει από την
ανάρτηση κλιµατιστικών, υδροροών, επιγραφών, διαφηµιστικών αφισών και άλλων
στοιχείων στα µέτωπα των πολυκατοικιών (φωτ. 46).
Τέλος, σηµαντική, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά, είναι η επιβάρυνση του
αστικού τοπίου επί της συγκεκριµένης οδού από τις κακοτεχνίες στις πλακοστρώσεις
των πεζοδροµίων και τις άστοχες επιλογές της φύτευσης, οι οποίες δε συνάδουν µε το
χαρακτήρα, το ύφος και τη χρήση της περιοχής.
Γενικά, είναι ιδιαίτερα ενδεικτική η κατάληψη της επιφάνειας του πεζοδροµίου
από τις οχλήσεις για τη συνολικότερη εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως
φαίνεται και από τα παρακάτω νούµερα: σε συνολική επιφάνεια 732 τετραγωνικών
µέτρων πεζοδροµίου για το υπό µελέτη οικοδοµικό τετράγωνο, τα 230 τετραγωνικά
(ποσοστό 30%) καλύπτονται από τραπεζοκαθίσµατα, τα 68 τετραγωνικά (ποσοστό
9%)από ζαρτινιέρες και τα 10 τετραγωνικά (ποσοστό 1%) από λοιπές οχλήσεις. Τα
τραπεζοκαθίσµατα παραµένουν η βασικότερη πηγή όχλησης, η οποία καταλαµβάνει
περίπου το 1/3 του ελεύθερου δηµόσιου χώρου.
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Ε. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η γενικότερη φιλοσοφία ανάπλασης και αποφόρτισης από τις οχλήσεις των
αστικών κέντρων, όπου εντοπίζεται και το µεγαλύτερο πρόβληµα, δεν µπορεί παρά
να ενσωµατώνει την ιδέα του «ενεργού» οικοδοµικού τετραγώνου και µάλιστα, όχι
αποσπασµατικά και επιλεκτικά, αλλά βάσει ενιαίων διατυπωµένων κριτηρίων µε
στόχο την «αρµονική ένταξη κάθε οικοδοµικού τετραγώνου στο φυσικό και οικιστικό
του περιβάλλον, την άρση των δυσµενών επιπτώσεων που δηµιουργεί η µεµονωµένη
µελέτη κάθε οικοπέδου, την αξιοποίηση του ακάλυπτου χώρου των οικοπέδων και την
εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του οικοδοµικού τετραγώνου»,
καθώς και τη διευκόλυνση της κίνησης, της στάσης ή ακόµα και της ψυχαγωγίας των
χρηστών του δηµόσιου χώρου.
Το ενεργό οικοδοµικό τετράγωνο περιλαµβάνει, κατ’ αρχήν, την ιδέα της
ενοποίησης των ακάλυπτων χώρων των οικοδοµικών τετραγώνων, µε γνώµονα την
αύξηση, ουσιαστικά, του υπαίθριου χώρου της πόλης και τη διαµόρφωση
µεταβατικών χώρων µε ηµιδηµόσιο-ηµιιδιωτικό χαρακτήρα. Οι χώροι αυτοί, µέσα
από έναν οργανωµένο και συνολικό σχεδιασµό, µπορούν να αναβαθµίσουν και να
εξυγιάνουν το δηµόσιο αστικό χώρο, να αποκαλύψουν πτυχές ανάδειξης των εγγενών
και διαµόρφωσης νέων στοιχείων του υπαίθριου χώρου.
Στο οικοδοµικό τετράγωνο της υπό µελέτη περιοχής µπορούν να κατατεθούν
ειδικότερες προτάσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα είναι ευέλικτες και προσαρµόσιµες σε
πολλές και ποικίλες περιπτώσεις, ώστε να συντείνουν στην ενοποίηση της εικόνας
της πόλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προτείνεται, αφενός, η διαµόρφωση ζωνών ειδικής
χρήσης στα πεζοδρόµια, οι οποίες θα επιλέγονται και θα ιεραρχούνται ανάλογα µε το
χαρακτήρα και την κοινωνική ταυτότητα στη µικροκλίµακα της ανάπτυξής τους.
Έτσι, προτείνεται η υιοθέτηση τριών ζωνών ειδικής χρήσης για τις µεγαλύτερες
και πιο πολυσύχναστες οδούς και, συγκεκριµένα στους δρόµους Παύλου Μελά και
Π.Π. Γερµανού. Η πρώτη ζώνη, από την εξωτερική παρειά του πεζοδροµίου, θα
συγκεντρώνει το βασικό αστικό εξοπλισµό που αφορά, κατά κύριο λόγο, στην κίνηση
πεζών και οχηµάτων (φωτιστικά, στύλοι ∆ΕΗ, οδοσήµανση, µπάρες και κολωνάκια,
µεταλλικοί υποδοχείς για τη στάθµευση δικύκλων, ενηµερωτικές επιγραφές, κάδοι
απορριµάτων) και, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα διακόπτεται για να παρεµβληθεί
ιδιαίτερη λωρίδα, στην οποία θα χωροθετούνται στοιχεία στάσης και ψυχαγωγίας
(τραπεζοκαθίσµατα, ζαρτινιέρες, φύτευση, διακοσµητικοί στύλοι φωτισµού και
διαβάσεις). Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η συστηµατοποίηση των στοιχείων
που σήµερα θεωρούνται και γίνονται αντιληπτά ως οχλήσεις, βάσει λειτουργικών
κριτηρίων, τα οποία καθοδηγούν, στο αµέσως επόµενο στάδιο, στην αντίστοιχη
αντιληπτική και µορφολογική τους διάκριση και οργάνωση.
Στη δεύτερη ζώνη θα συγκεντρώνεται η βασική κίνηση των πεζών, οι οποίοι
διέρχονται από τα πεζοδρόµια κυρίως για να µεταφερθούν από µια περιοχή σε µια
άλλη. Η ζώνη αυτή πρέπει να έχει υπολογίσιµες διαστάσεις, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η ελεύθερη επιλογή της κίνησης, ο ρυθµός του βηµατισµού, αλλά και
η κίνηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή µεταφορέων µε καρότσια.
Στην τρίτη ζώνη και από την εσωτερική πλευρά του πεζοδροµίου, θα προβλέπεται
µια µικρότερη σε πλάτος λωρίδα για την εξυπηρέτηση των καταστηµάτων, των
κατοίκων των πολυκατοικιών, καθώς και των ανθρώπων που επιθυµούν να κοιτάξουν
τις βιτρίνες των µαγαζιών. Σε αυτή τη ζώνη θα µπορεί να αναπτύσσεται ο κινητός ή
σταθερός εξοπλισµός των καταστηµάτων, χωρίς, ωστόσο, να εµποδίζει την κίνηση
και τη στάση του πεζού.
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Η διάκριση των ζωνών θα επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση στο είδος (υλικό και
χρώµα) της πλακόστρωσης, διαφοροποίηση στη µορφή των στοιχείων του αστικού
εξοπλισµού (φωτιστικά επιδαπέδια, εντοιχισµένα, ψηλά, χαµηλά, προβολείς κ.α.),
εναλλαγή του κανάβου µε τον οποίο αυτά διατάσσονται και οργανώνονται στο
δηµόσιο χώρο, έτσι ώστε η αντιληπτική τους διάκριση να καθίσταται σαφής και να
παραπέµπει σε διαχωρισµένες ενότητες λειτουργίας και χρήσης.
Στους δρόµους µικρότερης όχλησης (Σπ,. Λούη, Γρ. Παλαµά), οι λωρίδες θα
περιορίζονται σε πλάτος, ενώ από τους δρόµους αυτούς πρέπει να αποµακρυνθούν
τελείως οχλήσεις όπως τραπεζοκαθίσµατα ή εξοπλισµός καταστηµάτων. Επίσης, η
φύτευση των δρόµων αυτών πρέπει να διαφοροποιείται από την αντίστοιχη των
µεγαλύτερων αρτηριών, κυρίως ως προς το ύψος και τη διάµετρο της κόµης των
επιλεγόµενων δέντρων. Στους δρόµους αυτούς, µπορούν να προτιµηθούν
χαµηλότεροι θάµνοι, οι οποίοι θα δηµιουργούν πράσινους φράχτες που θα
διακόπτονται σε καθορισµένα σηµεία διάσχισης του δρόµου.
Στην πλατεία Ναυαρίνου, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ως πλατείας, αλλά
και της ιστορικής της σηµασίας, η οργάνωση και συστηµατοποίηση του χώρου,
καθώς και οι µορφολογικές επιλογές πρέπει να υποτάσσονται σε αυστηρότερα και πιο
ενιαία κριτήρια. Στόχος είναι να περιοριστεί σηµαντικά η ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισµάτων και ο χώρος που σήµερα έχουν καταλάβει τα καταστήµατα µε το
λοιπό εξοπλισµό τους, και να αφεθεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ελεύθερος χώρος για
ποικίλες και ελεύθερες δραστηριότητες. Αυτό µπορεί να καθίσταται δυνατό µε την
επιλογή µαλακών υλικών στα δάπεδα, το διαχωρισµό των λειτουργιών µε στοιχεία
νερού, κινητά ή σταθερά διαχωριστικά, τα οποία θα µπορούν να προσλάβουν πολλές
και διαφορετικές χρήσεις (καθιστικά, στοιχεία φύτευσης, στοιχεία παιχνιδιού και
δηµιουργικής δραστηριότητας).
Ειδικότερα για τα τραπεζοκαθίσµατα στα πεζοδρόµια ή στην πλατεία, τα οποία
αποτελούν µια από τις βασικότερες πηγές όχλησης, είναι δυνατό να υιοθετηθεί ο
αντιληπτικός διαχωρισµός τους από το δρόµο ή τον καθαρά δηµόσιο χώρο, µε την
τοποθέτηση καφασωτών πλαισίων, όπου θα αναρριχώνται φυτά ή θα αναρτώνται
άλλα αδιαφανή στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, αφενός, η ιδιωτικότητα
των καθήµενων στα τραπεζάκια, περιορίζεται η ηχορύπανση που προέρχεται από την
κίνηση του δρόµου αλλά και, αφετέρου, διασκεδάζεται η όχληση που προκαλούν τα
στοιχεία αυτά στη γενικότερη αισθητική και εικόνα του αστικού τοπίου. Η επιλογή
της µορφολογίας και των χρωµάτων των στοιχείων αυτών πρέπει να υποτάσσεται στις
κατευθύνσεις γενικότερης µελέτης του αστικού χώρου, µε γνώµονα την αρµονική
συνύπαρξή τους µε τα λοιπά στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Η οργάνωση των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού έχει εξίσου µεγάλη σηµασία,
προκειµένου να αυξηθεί ο χρησιµοποιούµενος από τους πεζούς χώρος και να
διευκολυνθεί η ανεµπόδιστη κίνηση και δραστηριότητα. Για τα στοιχεία αυτά
(φωτιστικά δρόµου, οδοσήµανση, ενηµερωτικές επιγραφές, δοχεία απορριµάτων κ.α.)
προτείνεται η οµαδοποίηση και ενσωµάτωσή τους πάνω σε σε µικρά βάθρα, κατά
τέτοιον τρόπο ώστε, αφενός, να καθίστανται πιο εύληπτα και αναγνωρίσιµα από
πεζούς και οδηγούς και, αφετέρου, να απελευθερώσουν το δηµόσιο χώρο για
ελεύθερα επιλεγόµενες δραστηριότητες.
Όσον αφορά στις προσόψεις των πολυκατοικιών του εν λόγω οικοδοµικού
τετραγώνου, προτείνεται η διεκπεραίωση µιας ενιαίας επιστηµονικής µελέτης για την
ανάπλαση των µετώπων,τη µορφολογική και χρωµατική τους ενοποίηση. Η µελέτη
µπορεί να περιλαµβάνει χρωµατική πρόταση για τα εξωτερικά περιβλήµατα των
οικοδοµών, επισκευές των γύψινων στοιχείων και των επιχρισµάτων, καθαρισµό των
εξωτερικών επιφανειών από ειδικά υλικά, καθώς και χρωµατική και µορφολογική
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πρόταση για τα κουφώµατα των ανοιγµάτων, βαφή των κιγκλιδωµάτων και
κατασκευές από γυψοσανίδες, επεµβάσεις οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν βασικά
ενοποιητικά στοιχεία των µέχρι σήµερα ετερόκλητων, αν και όµορων, όψεων.
Επίσης, η µελέτη αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή προϋπολογισµό και
γενναίες επιδοτήσεις από πλευράς της δηµοτικής αρχής, προκειµένου να αναµένεται
εφικτή η υλοποίησή της. Κριτήριο θα είναι η ανάδειξη και ο σεβασµός των
διατηρητέων ή αξιόλογων κτιρίων, όπως αυτό στη γωνία Παύλου Μελά και Π.Π.
Γερµανού, τα οποία θα καθορίσουν, στο µεγαλύτερο βαθµό, τις επεµβάσεις που θα
προταθούν στις νεότερες και «κατώτερες» αισθητικά και ιστορικά, οικοδοµές.
Επίσης, επιπλέον κριτήρια πρέπει να ενσωµατωθούν στις παρεµβάσεις στις
προσόψεις οι οποίες βλέπουν στην πλατεία Ναυαρίνου, όπου προτεραιότητα πρέπει
να δοθεί στην ενοποίηση όλων των µετώπων που αποτελούν «φόντο» σε αυτόν τον
ιδιαίτερα σηµαντικό άξονα της πόλης.
Τέλος, παράλληλα µε τη διευθέτηση του δηµόσιου υπαίθριου χώρου, πρέπει να
ανβαθµιστεί και να εξωραϊστεί και ο ιδιωτικός, του οποίου οι προσόψεις αποτελούν
οργανικό τµήµα και φόντο του δηµόσιου. Για τον ιδιωτικό χώρο, προτείνεται, γενικά,
η υιοθέτηση ενιαίων µορφολογικά στοιχείων, στα οποία θα ενσωµατώνονται τα
στοιχεία που γίνονται αντιληπτά ως οχλήσεις.
Έτσι, τα κλιµατιστικά, οι κεραίες δορυφορικής τηλεόρασης, τα ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ
µπορούν να ενταχθούν σε κατακόρυφα πλαίσια, τα οποία εξωτερικά θα δίνουν την
εντύπωση γλυπτικού διάκοσµου στις άχαρες σήµερα πολυκατοικίες, ενώ εσωτερικά
θα φέρουν τις οχληρές και αντι-αισθητικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα οι ατοµικές
κεραίες µπορούν να αντικατασταθούν από µια κεντρική κεραία, ενώ οι κεραίες
δορυφορικής τηλεόρασης µπορούν να µεταφερθούν στις ταράτσες των
πολυκατοικιών, ώστε να περιοριστεί η αισθητική όχληση. Αντίστοιχα πλαίσια σε
οριζόντιο επίπεδο µπορούν να ενσωµατώσουν τις επιγραφές και τις διαφηµιστικές
αφίσες των καταστηµάτων σε προκαθορισµένο ύψος και µε δοσµένες διαστάσεις.
Στην υιοθετούµενη µορφολογία των στοιχείων αυτών πρέπει να προσαρµοστούν και
οι τυχόν ελαφριές κατασκευές (στέγαστρα, διαχωριστικά, logo και λοιπά διακριτικά
στοιχεία) που οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων επιθυµούν για την επιχείρησή τους.
Στην ίδια λογική µπορεί να υποτάσσεται και µια ενδεχόµενη πρόταση για
αντικατάσταση των κοινότυπων και ετερόκλητων τεντών που χρησιµοποιούν οι
κάτοικοι των πολυκατοικιών για σκίαση. Οι τέντες µπορούν είτε να αντικατασταθούν
από µεταλλικές περιστρεφόµενες περσίδες οι οποίες, ανάλογα µε τις ανάγκες και το
εποχιακό κλίµα θα ανοίγουν και θα κλείνουν, είτε να ενοποιηθούν αντιληπτικά ως
προς την επιλογή των υφασµάτων µε χρωµατικά και µορφολογικά κριτήρια.
Τέλος, ειδικότερα µέτρα που µπορούν να διασκεδάσουν την ανοµοιογένεια και
τον κατακερµατισµό του αστικού χώρου, χωρίς, φυσικά, να υποτάσσονται σε µια
λογική µορφολογικής ισοπέδωσης, είναι η διατύπωση προδιαγραφών για λειτουργικά
στοιχεία ή στοιχεία καλλωπισµού των προσόψεων, όπως είναι τα φωτιστικά, τα
θηροτηλέφωνα, η διαµόρφωση των εισόδων των πολυκατοικιών. Γενικότερα, η
θεσµική κατοχύρωση των όποιων µέτρων και προτάσεων, όπως για παράδειγµα για
την αποµάκρυνση των ανακλαστικών τζαµιών από τις βιτρίνες των καταστηµάτων
(κατάστηµα επί της οδού Π. Μελά, φωτ. 3), κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση για να
διασφαλιστούν ουσιαστικά και ανάλογα των απαιτήσεων αποτελέσµατα.
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ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η αναβάθµιση του αστικού τοπίου και η αποφόρτισή του από τις οχλήσεις
αποτελούν µια διαδικασία, η οποία προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, την απαραίτητη
πολιτική βούληση των αρµόδιων φορέων, εκφρασµένη τόσο στη διερεύνηση των
δυνατοτήτων του αστικού τοπίου µε επιστηµονικό και µεθοδικό τρόπο, όσο και στη
χρηµατοδότηση για την υλοποίηση των µελετών που θα προκύψουν. Ταυτόχρονα,
όµως, δεν µπορεί παρά να λαµβάνει υπόψη τις κρίσεις και τις επιθυµίες των
κατοίκων, των εργαζόµενων και των επισκεπτών της πόλης, τις οποίες πρέπει να
αξιολογεί µε ενιαία και διατυπωµένα κριτήρια και ανάλογα να υιοθετεί µερικώς,
γενικώς ή καθόλου.
Προκειµένου αυτή η διαδικασία να γίνει υπόθεση του κάθε εµπλεκόµενου, είναι
σηµαντικό να λειτουργήσουν θεσµοί και όργανα που προβλέπονται από την
υπάρχουσα νοµοθεσία, όπως είναι τα ΠΕΓ (Πολεοδοµική Επιτροπή Γειτονιάς), η
συνέλευση των ιδιοκτητών του κάθε οικοδοµικού τετραγώνου, τα Συνοικιακά
Συµβούλια και τα Συµβούλια ∆ιαµερίσµατος, τα οποία θα συνεργάζονται µε
επιστηµονικούς και διοικητικούς φορείς για την εξεύρεση της καλύτερης σε όλα τα
επίπεδα λύσης. Μόνο µε αυτά τα εχέγγυα, µπορεί η πόλη της Θεσσαλονίκης να
ελπίζει σε µια ουσιαστική εξυγίανση και αναβάθµιση του αστικού τοπίου, η οποία θα
σηµατοδοτήσει µετρήσιµες αλλαγές και θετικές προεκτάσεις στη βελτίωση των όρων
και της ποιότητας ζωής του πολίτη.
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