Προτάσεις σχεδιασµού χώρων πρασίνου
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16.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ*

Το οικοδοµικό τετράγωνο βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης,
στο τµήµα του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος που ορίζεται από την οδό Βασιλίσσης
Όλγας και τη γραµµή της παραλίας. Πρόκειται για περιοχή µικτής κατοικίας µε
πολυόροφες οικοδοµές υψηλής αξίας µε καταστήµατα εµπορίου και αναψυχής στα
ισόγεια.
Το Ο.Τ. αποτελείται από τέσσερα οικόπεδα µε τις αντίστοιχες πολυόροφες οικοδοµές.
Στο εσωτερικό του οικοδοµικού τετραγώνου οι µικροί ακάλυπτοι των οικοπέδων, που
«περίσσεψαν» από την οικοδόµηση τους, είναι περιφραγµένοι µε συµπαγείς
περιφράξεις. Ο αστικός εξοπλισµός του Ο.Τ. περιορίζεται στους κάδους
απορριµµάτων, στην σήµανση των δρόµων και σε κινητά παρτέρια σε ορισµένα
σηµεία, που λειτουργούν και ως εµπόδια στην στάθµευση αυτοκινήτων πάνω στα
πεζοδρόµια.
Η φυσική χλωρίδα περιορίζεται σε ένα δένδρο στον εσωτερικό ακάλυπτο και στο
αστικό πράσινο που περιλαµβάνει µερικά δένδρα στα πεζοδρόµια, θάµνους σε κινητά
παρτέρια και έναν αναρριχώµενο κισσό στο πλαϊνό σόκορο µιας πολυκατοικίας. Οι
εσωτερικοί ακάλυπτοι χώροι του οικοδοµικού τετραγώνου είναι επιστρωµένοι µε
πλάκες από τσιµέντο και αµελητέες περιοχές µε χώµα.
Αξιολόγηση της ανταπόκρισης στις λειτουργίες και τις χρήσεις γης
Σηµαντικά τµήµατα των ελεύθερων χώρων (πεζοδροµίων και ακαλύπτων)
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση του οξυµένου προβλήµατος της στάθµευσης
που αντιµετωπίζει η πυκνοδοµηµένη περιοχή κατοικίας. Η διέλευση των πεζών από τα
πεζοδρόµια του Ο.Τ. δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς το µικρό πλάτος σε πολλά
σηµεία, η κακή κατάσταση της πλακόστρωσης και η κατάληψη τους από διάφορες
χρήσεις (στάθµευση, φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων κλπ) εµποδίζουν την οµαλή
πορεία τους και τους εκθέτουν σε κίνδυνους. Υπαίθριες δραστηριότητες ή στάσεις
είναι σχεδόν αδύνατες. Η κυκλοφορία των οχηµάτων είναι έντονη όχι µόνο στον
άξονα της Βασιλίσσης Όλγας, αλλά και στους περιβάλλοντες το Ο.Τ. δρόµους για την
εξυπηρέτηση της κατοικίας και των καταστηµάτων.
Ανταπόκριση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα
Τα κυριότερα δοµικά υλικά των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, το σκυρόδεµα, τα
τούβλα η άσφαλτος των δρόµων και τα πλακόστρωτα των πεζοδροµίων είναι υλικά
µικρής ανακλαστικότητας, µεγάλης θερµοχωρητικότητας και χαρακτηρίζονται από
υψηλό συντελεστή θερµικής εκποµπής, δηλαδή επανεκπέµπουν το µεγαλύτερο
ποσοστό της θερµότητας που έχουν απορροφήσει. Η θερµική συµπεριφορά των
παραπάνω υλικών σε συνδυασµό µε την µεγάλη πυκνότητα και τον µεγάλο όγκο των
κτιρίων, καθώς και των µεγάλων επιφανειών ασφαλτόστρωσης, λειτουργούν ως
συσσωρευτές θερµότητας και ευνοούν την δηµιουργία του φαινοµένου της «θερµικής
νησίδας».
Η ατµοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος στην περιοχή είναι έντονα φαινόµενα, λόγω
του άξονα ταχείας κυκλοφορίας από τον οποίους διέρχονται καθηµερινά εκατοντάδες
αυτοκίνητα και των ενεργοβόρων κτιρίων (θέρµανση, κλιµατισµός). Οι
προαναφερθείσες συνθήκες τις περιόδους που επικρατούν ασθενείς άνεµοι η υπάρχει
νηνεµία, ευνοούν την παγίδευση των αερίων ρύπων και την εµφάνιση του
φαινοµένου της «θερµικής νησίδας».
Η αστικοποίηση της περιοχής, όπως και σε όλη την πόλη, είχε σαν αποτέλεσµα την
αδιαπερατοποίηση της εδαφικής επιφάνειας σε µεγάλο ποσοστό µε αποτέλεσµα να
µηδενίζεται η διείσδυση του όµβριου νερού στο έδαφος να αυξάνεται η ταχύτητα ροής
των απορρεόντων υδάτων και έτσι να διογκώνεται σηµαντικά η παροχή νερού µετά
από κάθε βροχόπτωση.
Η αισθητική τέλος, των υπαίθριων χώρων περιορίζεται σε µεµονωµένες επεµβάσεις
ιδιωτών (π.χ. φύτευση καλλωπιστικών φυτών), όσο για την ποιότητα τους αυτή
χαρακτηρίζεται από την παντελή έλλειψη συντήρησης τόσο των ιδιωτικών, όσο και
των δηµόσιων χώρων.
* Φοιτητική Εργασία της Κυριακής Πετρίδου στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών: Περιβαλλοντικός
Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
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Βελτιωτικές παρεµβάσεις
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται, ότι η περιβαλλοντική απόκριση του
διαµορφωµένου αστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρουσιάζει τα συνήθη
προβλήµατα των πυκνοδοµηµένων περιοχών, ως προς το µικροκλίµα της περιοχής και
των συνθηκών θερµικής άνεσης. Για την αναδιάρθρωση της σχέσης του δοµηµένου
και των ελεύθερων χώρων κοινόχρηστων και ιδιωτικών του οικοδοµικού τετραγώνου
και τον επανασχεδιασµό τους µε σκοπό την βελτίωση του µικροκλίµατος και των
συνθηκών άνεσης προτείνονται οι παρακάτω παρεµβάσεις:
Στον υπαίθριο χώρο
 Καθαίρεση των συµπαγών περιφράξεων των οικοπέδων του Ο.Τ. και της
µεταλλικής κατασκευής που χρησιµοποιείται για στάθµευση και ενοποίηση των
ακαλύπτων σε ενιαίο εσωτερικό υπαίθριο χώρο µε φυσική διαµόρφωση και
εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων των κατοίκων
(παιχνίδι, ήπια αναψυχή). Περιλαµβάνει καθιστικά στεγασµένα µε ξύλινη
πέργκολα, στην οποία θα στηριχθούν φυλλοβόλα αναρριχώµενα φυτά, περιοχή
για φύτευση και γραµµικό στοιχείο νερού µε πίδακες για τον δροσισµό το
καλοκαίρι, που θα λειτουργεί µε την κατάλληλη υποδοµή και ως κανάλι
επιφανειακής απορροής νερού στις περιπτώσεις ραγδαίας βροχής. Η ανακύκλωση
του νερού και η λειτουργία του πίδακα θα γίνεται µε ηλεκτρικό ρεύµα που θα
παράγεται από φωτοβολταϊκά πανέλα τοποθετηµένα στα δώµατα των
πολυκατοικιών.
 Επανασχεδιασµός των δρόµων που περιβάλλουν το Ο.Τ. και αναδιοργάνωση των
µετακινήσεων και των υποδοµών τους (πλην της Βασιλίσσης Όλγας, όπου δεν
είναι δυνατό να γίνουν τοπικές παρεµβάσεις, λόγω της λειτουργίας της ως άξονα
ταχείας κυκλοφορίας). Ο επανασχεδιασµός των δρόµων αφορά στην κίνηση των
αυτοκινήτων (µείωση του πλάτους των δρόµων και µονοδρόµηση τους), των
πεζών (συνεχόµενες προστατευµένες πορείες) και στην στάθµευση (οργάνωση
των θέσεων στάθµευσης)
 ∆ηµιουργία πεζόδροµου – πάρκου στο τµήµα της οδού Αγίου Σεραφείµ µεταξύ των
οδών Βασιλίσσης Όλγας και Νικολάου Μάνου, σε άµεση επικοινωνία µε τον
εσωτερικό υπαίθριο χώρου του Ο.Τ. Περιλαµβάνει περιοχές πρασίνου και
καθιστικών.
 Τα σκληρά δάπεδα τοποθετούνται στα τµήµατα κίνησης των πεζών και
αποτελούνται από βοτσαλόπλακες για τα πεζοδρόµια και πορώδεις κυβόλιθους
εγκιβωτισµένους σε άµµο για την διευκόλυνση της απορροής των επιφανειακών
υδάτων, στις υπόλοιπες απαραίτητες διαδροµές.
 Η κεντρική συνθετική ιδέα για τις επιστρώσεις αφορά στην δηµιουργία της
αίσθησης του προσανατολισµού µε την δηµιουργία λωρίδων από κυβόλιθους κατά
την φορά της κίνησης ή της στάσης και της δυνατότητας αλλαγής πορείας µε την
ενσωµάτωση εγκάρσιων λωρίδων από διάτρητους κυβόλιθους όπου φυτρώνει
γρασίδι.
 Γίνεται ευρεία χρήση χωµάτινων και φυτεµένων επιφανειών, καθώς και επιφάνειας
συµπιεσµένου χώµατος στο εσωτερικό του Ο.Τ. για την µείωση της θερµικής
εκποµπής και την αύξηση της υδατοπερατότητας του εδάφους.
 ∆ηµιουργούνται νησίδες πυκνού πρασίνου στον πεζόδροµο - πάρκο και στο
εσωτερικό του Ο.Τ., µε ευεργετικές για το µικροκλίµα των γύρω κτιρίων
επιδράσεις. Κατά µήκος της Βασιλίσσης Όλγας, στην είσοδο των υπαίθριων χώρων
από αυτήν την πλευρά και κατά µήκος των περιοχών στάθµευσης φυτεύονται
αειθαλή δένδρα, που προστατεύουν από τον θόρυβο του δρόµου και συντελούν
στην προστασία από τους ισχυρούς ψυχρούς Β∆ ανέµους και στην αποφυγή δινών
και στροβίλων τον χειµώνα. Τα υπόλοιπα δένδρα στο µικρό πάρκο είναι
φυλλοβόλα για την παροχή σκιάς και δροσισµό στην περιοχή των καθιστικών το
καλοκαίρι και την πρόσβαση του ηλιακού φωτός τον χειµώνα, σε συνδυασµό µε
οπωροφόρα δένδρα και καλλωπιστικούς θάµνους.
 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστοιχιών στα δώµατα των κτιρίων για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιµοποιηθεί για τον φωτισµό των δρόµων και των
υπαίθριων χώρων την άρδευση του πρασίνου και τη λειτουργία του σιντριβανιού.
 Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στο εσωτερικό του Ο.Τ.
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Στις κατοικίες
 Αξιοποίηση των δωµάτων για τον δροσισµό των κτιρίων µε φύτευση, προσθήκη
στοιχείων νερού και οριζόντιων στοιχείων για την ηλιοπροστασία τους.
 ∆ιαµόρφωση των δυτικών όψεων µε προσθήκη κατακόρυφων κινητών στοιχείων
για ηλιοπροστασία στους ψηλότερους ορόφους.
 Προσθήκη κατακόρυφης πέργκολας στις όψεις της οδού Β. Όλγας για το
φιλτράρισµα του αέρα τον δροσισµό, την ηλιοπροστασία και την ηχοµόνωση των
διαµερισµάτων.
 Σύνδεση των κατοικιών µε το δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής για θέρµανση,
χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.

ΦΥΤΕΥΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.

ΦΥΤΕΥΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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17.

ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συγκρότηµα Σχολείων στους Αµπελόκηπους *
Η πρόταση αφορά ένα οικοδοµικό τετράγωνο της περιοχής Αµπελοκήπων
Θεσσαλονίκης, όπου υφίσταται ήδη ένα πολυώροφο κτίριο κατοικίας και ένα κτίριο
∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ πρόκειται να κατασκευασθούν ακόµη Γυµνάσιο, Λύκειο και
Νηπιαγωγείο.
Επειδή το συγκεκριµένο Ο. Τ. βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο και ουσιαστικά διακόπτει
την γραµµική πορεία κατά µήκος της εµπορικής ζώνης της περιοχής, έγινε προσπάθεια
να διατηρηθεί, η υπάρχουσα σήµερα
-µέσω του αδόµητου χώρου-δυνατότητα
διέλευσης, συνδυαζόµενη µε την αναψυχή και την λειτουργία των σχολείων, µε
κατάλληλη οργάνωση και οριοθέτηση ιδιωτικών και δηµόσιων χώρων πρασίνου. Έτσι
προτείνεται η δηµιουργία ενός επιµήκους χώρου πρασίνου , ο οποίος διασχίζει
εγκάρσια το Ο.Τ. και οργανώνεται σε δύο επίπεδα.
Το επίπεδο που βρίσκεται χαµηλότερα από τη στάθµη των γύρω δρόµων,
κατασκευάζεται µε «µαλακά» υλικά, έχει περισσότερη φύτευση και διαρρέετε κατά
µήκος του από µικρό υδάτινο κανάλι, που καταλήγει σε ένα σιντριβάνι- καθιστικό
σκιασµένο από δένδρα.
Το δεύτερο επίπεδο, στην στάθµη των γύρω δρόµων, επιστρώνεται µε «σκληρά»,
αναπτύσσεται παράλληλα µε το προηγούµενο και δίνει την δυνατότητα γρήγορης
διέλευσης δια µέσου του Ο.Τ. εξασφαλίζοντας παράλληλα οπτική επαφή προς τον
παρακείµενο χώρο αναψυχής.
Γύρω από τον γραµµικό αυτό κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και αναψυχής,
χωροθετούνται τα κτίρια των τεσσάρων βαθµίδων εκπαίδευσης µε τις αυλές τους, για
τις οποίες προτείνεται η ανάλογη φύτευση και διαµόρφωση, ώστε να εξασφαλίζονται
οι απαιτούµενες, κατά ηλικία, προϋποθέσεις για τους µαθητές που τις χρησιµοποιούν.
Από τις σχολικές αυλές, για λόγους ασφαλείας, µόνον εκείνες του Γυµνασίου και του
Λυκείου έχουν την δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε το κοινόχρηστο πράσινο, έτσι
ώστε, κατά περίπτωση, να δίνεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των
χώρων.
Αντίθετα, οι αυλές του ∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου έχουν αυστηρή λειτουργική
οριοθέτηση, η πεζογέφυρα όµως που τους συνδέει µεταξύ τους, εξασφαλίζει στους
µικρούς µαθητές οπτική επαφή προς τους υπόλοιπους χώρους και λειτουργίες του
Ο.Τ. .
Γενικά η προτεινόµενη λύση στοχεύει στην δηµιουργία ενός συνόλου, όπου µέσω του
πρασίνου θα επιτυγχάνεται ταυτόχρονα οριοθέτηση των παρακείµενων αστικών
λειτουργιών (αναψυχή, εκπαίδευση, κατοικία) αλλά και δυνατότητα επιλεκτικής
επέκτασής τους στις επιµέρους χωρικές ενότητες, χωρίς αυτό να επηρεάζει την
ποιότητά τους.
Επίσης µέσω της κατάλληλης επιλογής φυτικού δυναµικού, επιχειρείται η αξιοποίηση
του φυσικού στοιχείου ως διδακτικού µέσου(εναλλαγές εποχών, κύκλος ζωής), ως
µέσου βελτίωσης της ποιότητας του αστικού τοπίου(αισθητική, οικολογική, λειτουργική)
αλλά και ως µέσου εξοικείωσης των χρηστών µε τον δηµόσιο αστικό χώρο.

* Φοιτητική Εργασία της Κατερίνας Μπλέτσα στο διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα: Αρχιτεκτονική
Τοπίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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Συγκρότηµα Σχολείων στους Αµπελόκηπους

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
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Μουσικό Σχολείο στα Τρίκαλα
(αρχιτεκτονικός διαγωνισµός – µελέτη ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ Α.Ε.)

ΚΑΤΟΨΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
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18.

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ *

Ο κεντρικός εµπορικός πεζόδροµος του ∆ήµου Καλαµαριάς στην οδό Κοµνηνών
βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του δήµου και ορίζεται από τα κτίρια της οδού
Κοµνηνών, τον χώρο του ∆ηµαρχείου Καλαµαριάς και του ναού της Μεταµορφώσεως
Πρόκειται για περιοχή γενικής κατοικίας, η οποία εκτός από ιστορικό κέντρο αποτελεί
και το εµπορικό κέντρο της Καλαµαριάς, µε οικοδοµές υψηλής αξίας και πλήθος
καταστηµάτων εµπορίου και αναψυχής στα ισόγεια και έντονη κίνηση πεζών και
αυτοκινήτων.
Αρχικά σχεδιάστηκε ως πεζόδροµος το τµήµα της οδού Κοµνηνών µεταξύ των οδών
Μεταµορφώσεως και Πασσαλίδη, µετέπειτα όµως και εξαιτίας της εξάπλωσης των
εµπορικών δραστηριοτήτων επεκτάθηκε και σε τµήµατα των Ο.Τ. πάνω και κάτω από
τους παραπάνω δρόµους µε παρόµοιο σχεδιασµό. Για τον ίδιο λόγο πεζοδροµήθηκαν
επίσης και τµήµατα σε µικρό βάθος των κάθετων προς τον κύριο πεζόδροµο δρόµων.
Η κύρια σχεδιαστική αρχή είναι η προσπάθεια δηµιουργίας ενιαίου χώρου µέσω των
υλικών και των µοτίβων της πλακόστρωσης, του αστικού εξοπλισµού (δοχεία
απορριµµάτων, παραδοσιακού τύπου φωτιστικά, οµοιόµορφα καθιστικά) και της
φύτευσης (χρήση διαφόρων τύπων δένδρων σε οµοιόµορφα παρτέρια) .
Αξιολόγηση της ανταπόκρισης στις λειτουργίες και τις χρήσεις γης
Η χρήση του πεζόδροµου κατά το µεγαλύτερο µέρος του εικοσιτετραώρου και σε όλη
τη διάρκεια του έτους είναι εντονότατη, καθώς είναι το κεντρικότερο σηµείο του
δήµου και συγκεντρώνει όλων των ειδών τις λειτουργίες (κατοικία, εµπόριο,
αναψυχή).
Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση και κατάληψη του χώρου από ορισµένες χρήσεις, όπως το
εµπόριο αλλά κυρίως η ψυχαγωγία (καφετερίες, εστιατόρια, µπαρ), δηµιουργεί
προβλήµατα στην χρήση του πεζόδροµου για άλλες δραστηριότητες και εµποδίζει σε
πολλές περιπτώσεις την απρόσκοπτη κίνηση τους. ∆ηµιουργούνται επίσης προβλήµατα
ηχορύπανσης στους κατοίκους της περιοχής και αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του
πεζόδροµου εξαιτίας της έντασης των συγκεκριµένων χρήσεων.
Λόγω δε της έντονης καθηµερινής χρήσης του πεζόδροµου και της ελλιπούς
συντήρησης, σε πολλά σηµεία η πλακόστρωση έχει φθαρεί ή και καταστραφεί,
δηµιουργώντας προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.
Ανταπόκριση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα
Το σύνολο των επιφανειών κίνησης - διέλευσης και στάσης -συγκέντρωσης των
χρηστών του πεζόδροµου, είναι επιστρωµένες µε σκληρά υλικά, σε µεγάλη ποικιλία
(βοτσαλόπλακες, χρωµατιστές πλάκες πεζοδροµίου, σχιστόλιθοι, κεραµικές και
µαρµάρινες πλάκες) σε µία προσπάθεια δηµιουργίας ποικιλίας στο περιβάλλον. Το
τελικό αποτέλεσµα όµως µόνο σύγχυση προκαλεί καθώς δεν επιτρέπει την
αναγνώριση στη διαφοροποίηση των χρήσεων (κίνηση – στάση, αλλαγή κατεύθυνσης,
είσοδος κλπ). Τα χρώµατα των υλικών ποικίλουν, αλλά σε ορισµένα σηµεία
δηµιουργούνται προβλήµατα θάµπωσης. Θετικά σηµεία είναι η ύπαρξη αρµών σε
περιοχές της πλακόστρωσης και το επαρκές σύστηµα απορροής των οµβρίων υδάτων.
Υπάρχει και εδώ το πρόβληµα δηµιουργίας του φαινοµένου της «θερµικής νησίδας»,
κατά την θερινή περίοδο λόγω των δοµικών υλικών των κτιρίων και των υπαίθριων
χώρων (σκυρόδεµα, τούβλα, άσφαλτος δρόµων, πλακόστρωτα πεζοδροµίων) και της
έλλειψης επιφανειών µε χώµα σε συνδυασµό µε την µεγάλη πυκνότητα των κτιρίων.
Ο σχεδιασµός, η µορφή, το είδος και η επιφάνεια του αστικού χώρου που
καταλαµβάνει η φύτευση έχουν προφανώς στόχο την «διακόσµηση» του πεζόδροµου.
Η σχεδιαστική επιλογή της διαµόρφωσης µεγάλων κτιστών παρτεριών κατά µήκος του
πεζόδροµου στο κέντρο ή πλευρικά, έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσµα την
παρεµπόδιση της πρόσβασης στα καταστήµατα και της διέλευσης. Γενικά η ποσότητα,
το είδος και ο τρόπος της φύτευσης δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει θετικά
αποτελέσµατα θερµικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες.

* Φοιτητική Εργασία της Κυριακής Πετρίδου στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών: Περιβαλλοντικός
Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
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Η ατµοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος στην περιοχή είναι αρκετά έντονα φαινόµενα,
λόγω της έντονης χρήσης τόσο του πεζόδροµου όσο και των αξόνων κυκλοφορίας στα
ακραία σηµεία του αλλά και των ενεργοβόρων κτιρίων (θέρµανση, κλιµατισµός). Οι
προαναφερθείσες συνθήκες τις περιόδους που επικρατούν ασθενείς άνεµοι η υπάρχει
νηνεµία, ευνοούν την παγίδευση των αερίων ρύπων και την εµφάνιση του
φαινοµένου της «θερµικής νησίδας».
Βελτιωτικές παρεµβάσεις
Για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών του πεζόδροµου και των συνθηκών
άνεσης των χρηστών του, καθώς και την αναδιάρθρωση της σχέσης του δοµηµένου
και των ελεύθερων χώρων κοινόχρηστων και ιδιωτικών προτείνονται οι παρακάτω
παρεµβάσεις επανασχεδιασµού του:
Στον υπαίθριο χώρο
 Ενοποίηση του πεζόδροµου µε τους ελεύθερους χώρους του ∆ηµαρχείου, του
ναού και τµηµάτων των κάθετων δρόµων και των ακαλύπτων των κατοικιών, σε
ενιαία και συνεχόµενη περιοχή διαδοχικών υπαίθριων χώρων, που κλιµακώνονται
από τον δηµόσιο υπαίθριο χώρο µε έντονες δραστηριότητες και κίνηση
(πεζόδροµος) σε χώρους στάσης, παιχνιδιού, µερικής αποµόνωσης (αλσύλλια
∆ηµαρχείου και ναού) και σε ηµιδηµόσιους µεταβατικούς χώρους (κάθετοι
πεζόδροµοι, ενοποιηµένοι ακάλυπτοι κατοικιών).
 Ενοποίηση του κύριου πεζόδροµου µε τα τµήµατα πέραν των οδών
Μεταµορφώσεως και Πασσαλίδη και επανασχεδιασµός του πεζόδροµου για την
διευθέτηση των χρήσεων και την απρόσκοπτη και προστατευµένη από τις καιρικές
συνθήκες κίνηση των πεζών. Στο κέντρο του πεζόδροµου τοποθετείται
συνεχόµενο στέγαστρο που περιλαµβάνει στην οροφή του ξύλινα σκίαστρα µε
νοτιοδυτικό προσανατολισµό, σε κανονικές αποστάσεις που επιτρέπουν την
ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και µε κλίση που επιτρέπει την δίοδο της ηλιακής
ακτινοβολίας τον χειµώνα ενώ παρέχει σκίαση το καλοκαίρι. Εκατέρωθεν του
στεγάστρου αυτού ορίζονται περιοχές για τα τραπεζοκαθίσµατα των καταστηµάτων
αναψυχής στεγασµένες µε ξύλινες πέργκολες. Στα υπόλοιπα στενότερα τµήµατα
του πεζόδροµου δηµιουργείται στο κέντρο τους συνεχής νησίδα πρασίνου καθιστικών «διάτρητη» από κάθετα περάσµατα.
 ∆ηµιουργία αλσυλλίου στην πλατεία µπροστά από το ∆ηµαρχείο που περιλαµβάνει
περιοχές πρασίνου και καθιστικών και περιοχές παιχνιδιού. Μπροστά από το
∆ηµαρχείο διαµορφώνεται ανοιχτή γραµµική πλατεία που περιλαµβάνει ένα
γραµµικό στοιχείο νερού µε καταρράκτες και ενσωµατωµένες γλυπτές εικαστικές
δηµιουργίες, για την ενίσχυση του φυσικού δροσισµού και την βελτίωση του
ηχητικού και αισθητικού περιβάλλοντος
 Ενοποίηση µε τον πεζόδροµο και διαµόρφωση του υπαίθριου χώρου του ναού µε
παρόµοιο τρόπο µε την πλατεία του ∆ηµαρχείου.
 Στα τµήµατα κίνησης των πεζών του πεζόδροµου και των πλατειών, τοποθετούνται
κυβόλιθοι από γρανίτη εγκιβωτισµένοι σε άµµο για την διευκόλυνση της απορροής
των επιφανειακών υδάτων, σκούρου χρώµατος για την αποφυγή του φαινοµένου
της θάµπωσης, που διακόπτονται από φιλέτα µαρµάρου ανοικτότερου χρώµατος.
Η χρήση πέτρας θεωρείται απαραίτητη λόγω της αντοχής της στην έντονη χρήση
των χώρων αυτών. Επιπλέον η αισθητική του «καλντεριµιού» συνάδει µε τις
ιστορικές µνήµες της περιοχής. Η αίσθηση του προσανατολισµού ενισχύεται από
την φορά των κυβόλιθων ενώ τα κάθετα φιλέτα µαρµάρου κατευθύνουν προς τις
πλευρές των καταστηµάτων και των άλλων χρήσεων που λειτουργούν στον
πεζόδροµο.
 Ενοποιούνται µε τους κάθετους πεζόδροµους ακάλυπτοι κτιρίων για την
δηµιουργία ήσυχων ηµιδηµόσιων χώρων µε καθιστικά, πράσινο, πέργκολες και
στοιχεία νερού. Στις σκιασµένες περιοχές αυτές µπορούν να στεγαστούν υπαίθριοι
χώροι εστιατορίων.
 Γίνεται ευρεία χρήση χωµάτινων και φυτεµένων επιφανειών, καθώς και επιφάνειας
συµπιεσµένου χώµατος στις δεντροφυτεµένες περιοχές των πλατειών, για την
µείωση της θερµικής εκποµπής και την αύξηση της υδατοπερατότητας του
εδάφους.

68












Ο κύριος στόχος των φυτεύσεων είναι να παρέχουν σκίαση τόσο στις διαδροµές,
όσο και στις περιοχές των διαφόρων λειτουργιών (Σχέδιο 7), ενώ ταυτόχρονα να
λειτουργούν σαν συνδετικά και λειτουργικά στοιχεία του χώρου, υποστηρίζοντας
την ταυτότητα του.
∆ηµιουργούνται νησίδες πυκνού πρασίνου στις πλατείες του ναού και του
∆ηµαρχείου από φυλλοβόλα δένδρα για την παροχή σκιάς και δροσισµό στην
περιοχή των καθιστικών το καλοκαίρι και την πρόσβαση του ηλιακού φωτός τον
χειµώνα.
Στην είσοδο του πεζόδροµου από την πλευρά της οδού Μεταµορφώσεως
φυτεύονται αειθαλή δένδρα, που προστατεύουν από τον θόρυβο του δρόµου και
συντελούν στην προστασία από τους ισχυρούς ψυχρούς Β∆ ανέµους τον χειµώνα.
Φυλλοβόλα δένδρα και αναρριχόµενα φυλλοβόλα φυτά στην περιοχή των
καθιστικών συµβάλλουν στην θερινή σκίαση και αφήνουν την ηλιακή ακτινοβολία
να περνάει τον χειµώνα. Η φύτευση συµπληρώνεται µε οπωροφόρα δένδρα και
θάµνους, για την ενίσχυση της ποικιλίας του οπτικού και αισθητικού
περιβάλλοντος (µυρωδιές, χρώµατα, αίσθηση της εναλλαγής των εποχών).
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστοιχιών στο δώµα του ∆ηµαρχείου για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιµοποιηθεί για τον φωτισµό των δρόµων και των
υπαίθριων χώρων, την άρδευση του πρασίνου και τη λειτουργία του σιντριβανιού.
Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στο εσωτερικό των Ο.Τ.
Θεωρήθηκε σκόπιµο να γίνουν κάποιες διευθετήσεις στους υπάρχοντες δρόµους
µε την εισαγωγή περιοχών µε κυβόλιθους για την αντιληπτική ενοποίηση των
τµηµάτων του πεζόδροµου και την µείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων για την
προστασία των πεζών, που κινούνται κατά µήκος του.

Στις κατοικίες
 Αξιοποίηση των δωµάτων για τον δροσισµό των κτιρίων µε φύτευση, προσθήκη
στοιχείων νερού και οριζόντιων στοιχείων για την ηλιοπροστασία τους.
 ∆ιαµόρφωση των δυτικών όψεων µε προσθήκη κατακόρυφων κινητών στοιχείων
για ηλιοπροστασία.
 Σύνδεση των κατοικιών µε το δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής για θέρµανση,
χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
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ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
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19.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟY ΠΟΛΙΧΝΗΣ *

Η πλατεία Αρκαδίου βρίσκεται στη βορειοδυτική περιοχή του ∆ήµου Πολίχνης, σε µια
αραιοδοµηµένη νησίδα του αστικού ιστού, η οποία οριοθετείται βόρεια και νότια από
δύο µεγάλες εκτάσεις ανοιχτών χώρων, το στρατόπεδο Καρατάσου και το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
Η πλατεία Αρκαδίου είναι ένας µικρός υπαίθριος χώρος σε σχήµα Γ, που περιβάλλεται
από κατοικίες και δηµόσια κτίρια, που λειτουργεί σαν τόπος υποστήριξης εκδηλώσεων
της δηµόσιας κοινωνικής ζωής, ενώ συνδυάζει σε κάποιο βαθµό και το ρόλο του
υπαίθριου χώρου πρασίνου - αναψυχής – παιχνιδιού. Η αναψυχή είναι η κύρια χρήση
της περιοχής και χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι, έχει δοθεί από
την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η ειδική άδεια σε όµορη ταβέρνα της περιοχής, για
τη χρήση κατά τη θερινή περίοδο µικρού τµήµατος ενός πεζόδροµου της πλατείας.
Το κοινωνικό προφίλ της πλατείας προσδιορίζεται από την αναλογία των διαφορετικών
οµάδων χρηστών σε κάθε στιγµή, των διαφορετικών δραστηριοτήτων, αλλά και των
διαφορετικών συχνοτήτων χρήσης της. Από άποψη ηλικίας, που συνιστά το κυριότερο
κριτήριο ταξινόµησης των χρηστών, παρατηρείται χρήση της πλατείας από παιδιά και
νέους του γειτονικού σχολικού συγκροτήµατος, κατά τις ηµέρες λειτουργίας του και
σε συγκεκριµένες ώρες το µεσηµέρι, όταν τελειώνουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις,
ενώ άλλες οµάδες χρηστών, κατά κύριο λόγο µητέρες µε παιδιά και βρέφη και άτοµα
της τρίτης ηλικίας, χρησιµοποιούν την πλατεία κυρίως το απόγευµα και το βράδυ,
κατά τη θερινή περίοδο.
Οι υπάρχουσες διαµορφώσεις καλύπτουν κάποιες από τις λειτουργικές απαιτήσεις της
πλατείας, αλλά σίγουρα όχι τις βασικότερες. Συγκεκριµένα, διευκολύνουν σε κάποιο
βαθµό τον κοινωνικό ρόλο της, κυρίως όσον αφορά στη χρήση του κεντρικού χώρου
και της παιδικής χαράς από παιδιά και νέους του γειτονικού σχολικού συγκροτήµατος.
∆ε διευκολύνουν όµως την κίνηση ή στάση άλλων οµάδων χρηστών της πλατείας
(π.χ. µητέρες και άτοµα τρίτης ηλικίας), λόγω της ανυπαρξίας προστασίας από τις
καιρικές συνθήκες. Η ύπαρξη νερού σηµειακά µε την µορφή σιντριβανιού στο οποίο
οδηγούν «όλοι οι δρόµοι» δεν είναι ικανή να δικαιολογήσει την απόδοση τόσης
σπουδαιότητας στον χώρο αυτό. Καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα και ο
τρόπος διαχείρισής του σιντριβανιού, η λεκάνη του µετατρέπεται σε κάδο
απορριµµάτων. Η πρόσβαση στην πλατεία, λόγω της διάταξης των ανοιγµάτων
εισόδου των πεζών από τους δύο οδικούς άξονες είναι προβληµατική. Η λειτουργία
της φύσης δεν ευνοείται, λόγω της µορφής και της έκτασης της υπάρχουσας
φύτευσης, αλλά και των υλικών επίστρωσης των δαπέδων. Τέλος, ο αστικός
εξοπλισµός µε το είδος και τη µορφή του προδιαγράφει την ανάπτυξη κάποιων
δραστηριοτήτων. Έτσι, τα υπάρχοντα στοιχεία αστικού εξοπλισµού (φωτιστικά
σώµατα, παγκάκια, καλάθια απορριµµάτων, εµπόδια πεζοδροµίων) επιτελούν το
λειτουργικό ρόλο τους, χωρίς να προσδίδουν όµως κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στην
πλατεία.
Αξιολόγηση της επάρκειας και του ρόλου της φύτευσης.

Ο σχεδιασµός, η µορφή και η επιφάνεια του αστικού χώρου που καταλαµβάνει η
φύτευση έχουν προφανώς στόχο την διαµόρφωση µιας εσωστρεφούς ταυτότητας
στην πλατεία. Η σχεδιαστική επιλογή της διαµόρφωσης µεγάλων διακοσµητικών
παρτεριών κατά µήκος των πλευρών της, έχει σαν αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της
ελεύθερης πρόσβασης και της διέλευσης. Παράλληλα, η δηµιουργία διαδρόµων
κίνησης προς ένα σηµείο αναφοράς τον κεντρικό πλακοστρωµένο κύκλο µε το
κυκλικό σιντριβάνι, δε διευκολύνει στη δηµιουργία χρηστικών χώρων (Σχέδιο1).
Η µορφή των φυτεύσεων είναι σποραδική και τυχαία, δεν φαίνεται να επιτελούν
κάποιο λειτουργικό σκοπό ενώ υπάρχει παντελής έλλειψη υψηλού πρασίνου και
βασικών συνδετικών και λειτουργικών στοιχείων (δενδροστοιχίες, πέργκολες µε
αναρριχώµενα φυτά κλπ). Αλλά και η ανάπτυξη της βλάστησης µε τη µορφή, την
σύνθεση και την ποικιλία της δεν επαρκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περιοχές των
καθιστικών έχουν φυτευτεί ανθοφόρα δενδρύλλια που δεν είναι ικανά να προσφέρουν
σκιά.
* Φοιτητική Εργασία της Κυριακής Πετρίδου και της Ασηµίνας Παπαδιαµαντή στο πρόγραµµα
µεταπτυχιακών σπουδών: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου
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Οι µοναδικός ρόλος των θάµνων είναι να οριοθετούν τα παρτέρια και έτσι αντί να
συνεισφέρουν στην ποικιλία της βλάστησης αποτελούν ένα µονότονο και µη ωφέλιµο,
από άποψη σκιάς, στοιχείο. Το µόνο θετικό είναι ότι υπάρχουν αρκετά µεγάλες
επιφάνειες µε γρασίδι. Γενικά η ποσότητα, το είδος και ο τρόπος της φύτευσης δεν
είναι σε θέση να δηµιουργήσει θετικά αποτελέσµατα θερµικής και οπτικής άνεσης
στους χρήστες.
Αξιολόγηση της χρήσης των δ οµικών υλικών.

Το σύνολο των επιφανειών κίνησης / διέλευσης και στάσης / συγκέντρωσης των
χρηστών της πλατείας, είναι επιστρωµένες µε σκληρά υλικά, που δηµιουργούν ένα
οµοιόµορφο και µονότονο περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσµα δεν επιτρέπει την
αναγνώριση στη διαφοροποίηση των χρήσεων, παρά µόνο στο χώρο της παιδικής
χαράς που είναι επιστρωµένος µε ελαστικές, αντικραδασµικές πλάκες ασφαλείας.
Η επιλογή των σκληρών υλικών είναι αποτέλεσµα του χαµηλού κόστους και της
µεγάλης αντοχής τους στην κίνηση των πεζών και στο χρόνο, καθώς δεν χρειάζονται
ιδιαίτερη συντήρηση. Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο µέρος των επιφανειών της
πλατείας είναι επιστρωµένο µε γκρι λειασµένες τσιµεντόπλακες, µε µικρό ποσοστό από
κόκκινες για τη δηµιουργία σχεδίων, ενώ ο κεντρικός κυκλικός χώρος είναι
επιστρωµένος µε λευκό ανάγλυφο µάρµαρο.
Το γκρι χρώµα που κυριαρχεί, µαζί µε το υλικό της ασφάλτου µε το οποίο είναι
διαστρωµένοι οι περιβάλλοντες δρόµοι, επιδεινώνει τις δυσµενείς συνθήκες θερµικής
άνεσης των χρηστών κατά τους θερινούς µήνες. Το λευκό χρώµα του µαρµάρου παρά
την αδρή επιφάνειά του, λόγω της ανακλαστικότητάς του δηµιουργεί προβλήµατα
θάµβωσης, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο και κατά τις µεσηµβρινές ώρες,
αποτρέποντας την χρήση του κεντρικού καθιστικού χώρου.
Γενικά, όλες οι επιφάνειες των σκληρών υλικών έχουν υπόστρωµα από µπετόν και
εποµένως δεν παρουσιάζουν υδατοπερατότητα, που είναι απαραίτητη για την απορροή
των οµβρίων και τον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
Επανασχεδιασµός της πλατείας µε στόχο τη
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της.

βελτίωση

Με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων στα
κεφάλαια που προηγήθηκαν προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:


Το κυριότερο πρόβληµα της πλατείας σε ότι αφορά στην λειτουργική και
περιβαλλοντική συµπεριφορά της είναι η άµεση έκθεση στον ήλιο κατά την
θερινή περίοδο και η έκθεση της στους ψυχρούς Β∆ ανέµους τον χειµώνα. Ο
σχεδιασµός της αφορά µόνο σε επιφανειακές διαµορφώσεις και δεν υπάρχει
καµία πρόβλεψη για ηλιοπροστασία και ανεµοπροστασία.



Το µεγάλο ποσοστό πλακοστρώσεων µε υλικά µικρής ανακλαστικότητας ή
ανοιχτόχρωµα, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σκίασης, δηµιουργούν
προβλήµατα υπερθέρµανσης και θάµβωσης και εποµένως έλλειψης άνεσης και
περιορισµένη χρήση της πλατείας, τις περισσότερες ώρες της ηµέρας, την
θερινή περίοδο.



Ο σχεδιασµός των διαµορφώσεων εµποδίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση,
αποτρέπει την διέλευση και ευνοεί την συγκέντρωση σε ένα κεντρικό σηµείο,
όπου η µοναδική δραστηριότητα είναι η στάση χωρίς όµως να υπάρχει
ιδιαίτερος λόγος γι αυτό εφόσον ούτε σκιά υπάρχει ούτε το σιντριβάνι
λειτουργεί.



Η παρεµπόδιση της διέλευσης εµποδίζει την σύνδεση και την συνέχεια των
γύρω πεζοδρόµων αποκλείοντας έτσι από την χρήση της πλατείας µιας µεγάλης
οµάδας χρηστών, των διερχόµενων και των περιπατητών που θα έδιναν
ζωντάνια και κίνηση στο χώρο όλες τις ώρες της ηµέρας.
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Η προβληµατική λειτουργία και η περιορισµένη χρήση της πλατείας, έχει
οδηγήσει τους ιδιοκτήτες στο κλείσιµο των περιµετρικών στοών των κτιρίων
εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση για λειτουργία καταστηµάτων.

Ο επανασχεδιασµός της πλατείας γίνεται µε σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών
παραµέτρων, για την παροχή καλύτερων περιβαλλοντικών συνθηκών (θερµικών,
οπτικών, ακουστικών) που θα συµβάλλουν στην συνολική αναβάθµιση του ελεύθερου
αυτού χώρου, ώστε να καταστεί πόλος έλξης για τους κατοίκους και τους κάθε είδους
χρήστες και να συµβάλλει θετικά στην βελτίωση του µικροκλίµατος της γύρω
περιοχής.
Η σχεδιαστική πρόταση λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που παρουσιάζει η
πλατεία, εκτός από την δηµιουργία ελκυστικού και άνετου περιβάλλοντος για τους
χρήστες της, επιδιώκει την σύνδεση της µε την γύρω περιοχή µέσω του δικτύου των
πεζοδρόµων, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και απρόσκοπτη πρόσβαση και να
ευνοείται εκτός από τη στάση και η διέλευση µέσω αυτής µε ευχάριστες και άνετες
διαδροµές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής πρότασης είναι:


Αρχιτεκτονική ∆ιαµόρφωση
Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας χάραξης είναι δύο κάθετες µεταξύ τους
διαδροµές, που διασχίζουν την πλατεία προεκτείνοντας τους άξονες των
πεζοδρόµων που εκβάλλουν σε αυτήν και εξασφαλίζουν την πρόσβαση, την
σύνδεση µε την γύρω περιοχή και την συνέχεια της πορείας των πεζών µέσα
από σκιασµένες µε δένδρα ή στέγαστρα διαδροµές.
Η οριζόντια διαδροµή στεγάζεται µε συνεχόµενο στέγαστρο, που προεκτείνεται
προς τον πεζόδροµο και περιλαµβάνει στην οροφή του ξύλινα σκίαστρα µε
περίπου νότιο προσανατολισµό, σε κανονικές αποστάσεις που επιτρέπουν την
ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και µε κλίση που επιτρέπει την δίοδο της
ηλιακής ακτινοβολίας τον χειµώνα ενώ παρέχει πλήρη σκίαση το καλοκαίρι. Η
κάθετη διαδροµή ορίζεται από δύο σειρές δένδρων εκατέρωθεν και διασχίζεται
στο κέντρο της από υδάτινη επιφάνεια στην οποία υπάρχει ένα γραµµικό
στοιχείο – καταρράκτης, για την ενίσχυση του φυσικού δροσισµού και την
βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος.
Οι διαδροµές αυτές ορίζουν και τις λειτουργικές περιοχές της πλατείας που
συνδέονται µεταξύ τους µε πλήθος δευτερευόντων διαδροµών, σχεδιασµένες
να µην διακόπτουν τη λειτουργία τους, αλλά αντίθετα να συµµετέχουν στην
οργάνωση τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν πολλαπλή πρόσβαση και σύνδεση
µε τον γύρω αστικό ιστό.



Λειτουργική οργάνωση
Ο λειτουργικός επανασχεδιασµός της πλατείας έγινε µε βάση τις ανάγκες των
χρηστών της και της δηµιουργίας πολυλειτουργικών χώρων, που θα δίνουν
την δυνατότητα χρησιµοποίησης τους όλες τις ώρες και όλες τις εποχές, από
διαφορετικές οµάδες χρηστών. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν δύο περιοχές
µε ξεχωριστή ταυτότητα.
Η «εξωστρεφής περιοχή» προς την πλευρά της οδού Αρετής διαµορφώνεται µε
εναλλασσόµενες λωρίδες από γρασίδι και πλάκες σχιστόλιθου, σε µία
αµφιθεατρική διάταξη µε ελαφριά κλίση προς το κέντρο. Οι µικρού πλάτους
κάθετες διαδροµές που διασχίζουν την περιοχή την συνδέουν µε τους άλλους
χώρους της πλατείας και προεκτεινόµενες προς την οδό Αρετής την ενοποιούν
αντιληπτικά και λειτουργικά µε τον χώρο των σχολείων, καθώς απευθύνεται
κυρίως προς αυτή την οµάδα χρηστών, παρέχοντας χώρο για πολλών ειδών
χρήσεις (παιχνίδι, οµαδικές δραστηριότητες).
Η «εσωστρεφής» περιοχή που συνορεύει µε την περιοχή της κατοικίας και
περιλαµβάνει την παιδική χαρά και την περιοχή των καθιστικών στεγασµένη µε
ξύλινη πέργκολα µε αναρριχόµενα φυλλοβόλα φυτά, σκιασµένη περιοχή για
ξεκούραση και αναψυχή, ακόµη και τις µεσηµβρινές ώρες το καλοκαίρι.
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Υλικά
Τα υλικά επίστρωσης των επιφανειών αποτελούν σηµαντικό παράγοντα που
επηρεάζει τόσο το θερµικό, όσο και το οπτικό περιβάλλον. Προτείνεται η
κάλυψη του εδάφους των λειτουργικών περιοχών µε πλάκες σχιστόλιθου,
φυσική πέτρα που παρουσιάζει µικρή ανακλαστικότητα ώστε να µειώνεται η
θάµβωση, σε συνδυασµό µε µεγάλου πλάτους αρµούς ή λωρίδες µε χώµα ή
γρασίδι για την µείωση των επιφανειακών θερµοκρασιών του εδάφους και την
εξασφάλιση της υδροπερατότητας. ∆εν γίνεται εκτεταµένη χρήση µεγάλων
επιφανειών µε γρασίδι, καθώς αυτές καθίστανται µη λειτουργικές, παρά µόνο
σε δύο σηµεία για την οριοθέτηση προστατευµένων χρήσεων (περιοχή
καθιστικών / παιδικής χαράς). Οι δύο κύριες διαδροµές καλύπτονται από
κυβόλιθους εγκιβωτισµένους σε άµµο για την αύξηση της υδροπερατότητας
τους. Στην παιδική χαρά χρησιµοποιείται άµµος θαλάσσης.



Φύτευση
Ο κύριος στόχος των φυτεύσεων είναι να παρέχουν σκίαση τόσο στις
διαδροµές, όσο και στις περιοχές των διαφόρων λειτουργιών της πλατείας, ενώ
ταυτόχρονα να λειτουργούν σαν συνδετικά και λειτουργικά στοιχεία του
χώρου, υποστηρίζοντας την ταυτότητα του.
Τα δένδρα αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία στη διαµόρφωση του τοπίου.
Επιλέχθηκαν αειθαλή δένδρα προς την πλευρά της οδού Αρετής σε δύο σειρές
για την ανεµοπροστασία τον χειµώνα και την σκίαση το καλοκαίρι της
«αµφιθεατρικής» περιοχής της πλατείας. Φυλλοβόλα δένδρα και αναρριχόµενα
φυλλοβόλα φυτά στην περιοχή των καθιστικών συµβάλλουν στην θερινή
σκίαση και αφήνουν την ηλιακή ακτινοβολία να περνάει τον χειµώνα. Η
φύτευση συµπληρώνεται µε οπωροφόρα δένδρα και θάµνους, για την
ενίσχυση της ποικιλίας του οπτικού και αισθητικού περιβάλλοντος (µυρωδιές,
χρώµατα, αίσθηση της εναλλαγής των εποχών).
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20.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ *

Η περιοχή κατοικίας δηµιουργήθηκε γύρω στο τέλος του 19ου αιώνα κατά την
επέκταση της πόλης εκτός των τειχών, ως ζώνη κατοικιών υψηλών εισοδηµάτων κατά
µήκος του Θερµαϊκού Κόλπου. Τα κτίρια (επαύλεις εκλεκτικιστικής µορφολογίας)
κτίζονται σε µεγάλα οικόπεδα µε κήπους, αρχικά ως εξοχικές κατοικίες κυρίως κατά
µήκος της σηµερινής οδού Βασιλίσσης Όλγας, που ονοµαζόταν «Λεωφόρος των
Εξοχών». Αργότερα µε την κατασκευή του τραµ αποκτούν χαρακτήρα µόνιµης
διαµονής.
Το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, γνωστό σαν σχέδιο Hebrar, που
εκπονήθηκε µετά την πυρκαγιά του 1917, περιλαµβάνει την περιοχή ως µελλοντική
επέκταση της πόλης, αξιοποιεί τις φυσικές κλίσεις για την διαµόρφωση των
οικοδοµικών νησίδων και ενσωµατώνει στον αστικό ιστό τις περιοχές των χειµάρρων
ως γραµµικές περιοχές πρασίνου που εισάγουν το φυσικό περιβάλλον από τους
πρόποδες του Σειχ – Σου στον ιστό της πόλης, ο οποίος φτάνει ως την ακτή
ακολουθώντας την φυσική γραµµή της παραλίας.
Το σχέδιο αυτό δυστυχώς δεν εφαρµόστηκε, αντίθετα στην διάρκεια των δεκαετιών
1960 και 1970 κατά την οποία η πόλη παρουσιάζει έντονο ρυθµό πληθυσµιακής
αύξησης, οι αξίες γης στην περιοχή αυξάνονται κατακόρυφα µε αποτέλεσµα την
έντονη αστικοποίηση της µε υψηλούς συντελεστές δόµησης, την εξαφάνιση σχεδόν
των ιδιαίτερα αξιόλογων από αρχιτεκτονική άποψη και περιβαλλοντική προσαρµογή
επαύλεων, τον κατακερµατισµό των οικοπέδων και την οικοδόµηση µεγάλου ύψους
πολυκατοικιών.
Την περίοδο αυτή διαµορφώνεται η Νέα Παραλία µε επίχωση της θάλασσας, ο
πυθµένας της οποίας στην περιοχή αυτή είχε βάθος µερικών µέτρων. Στις νέες
εκτάσεις που δηµιουργήθηκαν µε την επίχωση διαµορφώθηκε ο άξονας της λεωφόρου
Μ. Αλεξάνδρου και η παραλιακή ζώνη πρασίνου. Η επέκταση αυτή ισοπέδωσε τις
µικρές φυσικές κλίσεις του εδάφους προς τη θάλασσα, εξαφάνισε την φυσική γραµµή
της παραλίας αλλοιώνοντας δραµατικά το φυσικό ανάγλυφο σε µία εκτεταµένη
περιοχή, ενώ η χάραξη δρόµου ταχείας κυκλοφορίας (Μ. Αλεξάνδρου), απέκοψε την
άµεση πρόσβαση και την επαφή του αστικού ιστού µε την παραλιακή περιοχή
πρασίνου και την θάλασσα.
Οι κάθετοι προς τους δύο άξονες δρόµοι παρουσιάζουν πολύ µικρό πλάτος
δηµιουργώντας ουσιαστικά ένα συµπαγές φράγµα κατά µήκος της παραλίας, που
περιορίζει στο ελάχιστο τις φυγές και τη θέα για τον εσωτερικό αστικό ιστό, καθώς και
την κίνηση της ευνοϊκής θαλάσσιας αύρας. Είναι θετικό το γεγονός ότι σε ορισµένα
σηµεία διατηρητέα κτίρια µε σχετικά µικρό ύψος και µε τον περιβάλλοντα χώρο τους
δηµιουργούν πολύτιµα πολεοδοµικά κενά. Όλη η περιοχή είναι κρηπιδωµένη από την
πλευρά της θάλασσας, εκτός από την περιοχή των Οµίλων και το τµήµα κάτω από την
οδό Σοφούλη στις οποίες διατηρείται ελεύθερη ακτογραµµή. Ακόµη όµως και στις
περιοχές αυτές δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η
δυνατότητα εναλλακτικής επαφής και επίδρασης της θάλασσας στις λειτουργίες της
παραλίας.
Αξιολόγηση της επάρκειας υπαίθριων χώρων – φύτευσης
Η περιοχή είναι από τις περισσότερο προνοµιακές της πόλης από την άποψη της
ύπαρξης υπαίθριων ελεύθερων χώρων, καθώς όχι µόνο γειτνιάζει µε την παραλιακή
ζώνη πρασίνου, αλλά παρεµβάλλονται και εντός αυτής σηµαντικές περιοχές υπαίθριων
χώρων.
Το πλεονέκτηµα όµως αυτό παραµένει αναξιοποίητο καθώς οι περισσότεροι από τους
χώρους αυτούς είτε είναι εντελώς αδιαµόρφωτοι είτε δεν συντηρούνται και
παρουσιάζουν αραιή φύτευση µε έντονα σηµάδια φθοράς και κακής βιολογικής
κατάστασης. Σηµαντικά τµήµατα των ελεύθερων χώρων χρησιµοποιούνται για την
αντιµετώπιση του οξυµένου προβλήµατος της στάθµευσης που αντιµετωπίζει η
πυκνοδοµηµένη περιοχή κατοικίας.
* Φοιτητική Εργασία της Κυριακής Πετρίδου στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών: Περιβαλλοντικός
Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
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Μεταξύ της παραλίας και της Μ. Αλεξάνδρου υπάρχουν περιοχές πρασίνου άλλες
αδιαµόρφωτες µε σποραδικές και τυχαίες φυτεύσεις και άλλες στοιχειωδώς
διαµορφωµένες από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, περιφραγµένες και εποµένως
προσβάσιµες µόνο για συγκεκριµένες ώρες. Ο δε σχεδιασµός τους είναι
αποσπασµατικός, δεν λαµβάνει υπόψη τις γειτονικές περιοχές και δίνει µεγαλύτερη
προτεραιότητα στις κατασκευές παρά στο πράσινο και τις φυτεύσεις.
Λόγω του ασαφούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος της παραλιακής ζώνης οι χρήσεις είναι
ανεξέλεγκτες και τείνουν να επεκταθούν εις βάρος του πρασίνου (Ξενοδοχείο
«Μακεδονία Παλλάς», ∆ηµοτικά Αναψυκτήρια, οι εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού
Οµίλου τα αντλιοστάσια του ΟΑΘ).
Η µονοσήµαντη χρήση ευρωαµερικανικών λευκών για την διαµόρφωση
δενδροστοιχιών µε το αιτιολογικό ότι αναπτύσσονται γρήγορα δηµιουργεί προβλήµατα
και µεγάλους κινδύνους ατυχηµάτων όταν φυσά ισχυρός άνεµος, εξαιτίας του
αδύνατου ριζικού συστήµατος τους.
Σε ότι αφορά τους ακάλυπτους χώρους των οικοδοµικών τετραγώνων λόγω της
µεγάλης επιτρεπόµενης κάλυψης των οικοπέδων είναι ελάχιστοι και όπου υπάρχουν
σπανίως φυτεύονται και χρησιµοποιούνται κυρίως ως χώροι στάθµευσης. Με το
διάταγµα του 1971 καθορίζονται οικοδοµικές ενότητες µε συνένωση οικοπέδων για
την διαµόρφωση ενοποιηµένων ακάλυπτων χώρων µε πεζόδροµους, ελεύθερους
χώρους µε πράσινο. Η ευνοϊκή αυτή ρύθµιση που θα µπορούσε να βελτιώσει
σηµαντικά το µικροκλίµα των οικοδοµικών τετραγώνων, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς
καθώς εφαρµόστηκε σε ορισµένα µόνο σηµεία όπου ήταν δυνατό, ενώ η διαµόρφωση
τους γίνεται συνήθως µε σκληρά δάπεδα και µικρές περιοχές πρασίνου µε την µορφή
παρτεριών και χαµηλές κυρίως φυτεύσεις. Το ρυµοτοµικό διάταγµα της περιοχής
Σοφούλη προβλέπει οικοδοµικές µονάδες µε προκήπιο περιµετρικά των οικοπέδων, το
οποίο όµως στις περισσότερες περιπτώσεις έχει διαµορφωθεί σε χώρο στάθµευσης
αυτοκινήτων.
Αξιολόγηση της χρήσης των δοµικών υλικών
Τα κυριότερα δοµικά υλικά των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, το σκυρόδεµα, τα
τούβλα η άσφαλτος των δρόµων και τα πλακόστρωτα των πεζοδροµίων και των
πεζόδροµων είναι υλικά µικρής ανακλαστικότητας, µεγάλης θερµοχωρητικότητας και
χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή θερµικής εκποµπής, δηλαδή επανεκπέµπουν
το µεγαλύτερο ποσοστό της θερµότητας που έχουν απορροφήσει. Η θερµική
συµπεριφορά των παραπάνω υλικών σε συνδυασµό µε την µεγάλη πυκνότητα και τον
µεγάλο όγκο των κτιρίων, καθώς και των µεγάλων επιφανειών ασφαλτόστρωσης,
λειτουργούν ως συσσωρευτές θερµότητας και ευνοούν την δηµιουργία του
φαινοµένου της «θερµικής νησίδας» στην ζώνη της κατοικίας.
Στην παραλιακή ζώνη η ύπαρξη µεγάλων επιφανειών νερού και περιοχών µε χώµα,
γρασίδι και βλάστηση, που έχουν υψηλή θερµοχωρητικότητα, αλλά χαµηλό
συντελεστή θερµικής εκποµπής, σε συνδυασµό µε την κατά τόπους σκίαση της
επιφάνειας του εδάφους από τα δένδρα δηµιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες
µικροκλίµατος, που θα µπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στην γειτονική ζώνη
κατοικίας, αν δεν παρεµβάλλονταν η παραλιακή λεωφόρος µε ασφαλτοστρωµένο
κατάστρωµα µεγάλου πλάτους.
Βελτιωτικές παρεµβάσεις αστικού σχεδιασµού
Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση διαπιστώνεται, ότι η περιβαλλοντική απόκριση
του διαµορφωµένου αστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρουσιάζει τα συνήθη
προβλήµατα των πυκνοδοµηµένων περιοχών, καθώς δεν αξιοποιείται το πλεονέκτηµα
της γειτνίασης µε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (θάλασσα, ρέµατα, περιοχές
πρασίνου) και της ύπαρξης σηµαντικών πολεοδοµικών κενών (περιοχές διατηρητέων
κτιρίων, ακάλυπτοι οικοδοµικών νησίδων), για την βελτίωση του µικροκλίµατος της
περιοχής και των συνθηκών θερµικής άνεσης.
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Η ποιότητα του περιβάλλοντος ενός οικιστικού συνόλου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στους δοµηµένους και στους ελεύθερους
χώρους. Στον πλήρως διαµορφωµένο οικιστικό ιστό της περιοχής οι δυνατότητες
πολεοδοµικών παρεµβάσεων περιορίζονται στην αναδιάρθρωση της σχέσης του
δοµηµένου και των ελεύθερων χώρων κοινόχρηστων και ιδιωτικών και τον
επανασχεδιασµό τους.
Οι παρεµβάσεις που προτείνονται σε επίπεδο αστικού σχεδιασµού είναι:










∆ηµιουργία δικτύου ενοποιηµένων ελεύθερων χώρων που θα περιλαµβάνει και θα
αξιοποιεί τους ακάλυπτους χώρους των οικοδοµικών τετραγώνων οι οποίοι θα
ενοποιηθούν για να διαµορφωθούν ενιαίες περιοχές πρασίνου και θα συνδεθούν
µεταξύ τους µε δενδροφυτεµένους πεζόδροµους. Τα σκληρά δάπεδα θα πρέπει να
περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες διαδροµές, ενώ θα πρέπει να γίνει ευρεία
χρήση χωµάτινων και φυτεµένων επιφανειών για την µείωση της θερµικής
εκποµπής και την αύξηση της υδατοπερατότητας του εδάφους.
Οι περιοχές των διατηρητέων κτιρίων ο περιβάλλοντας χώρος των οποίων είναι
συνήθως φυτεµένος µε ψηλά δένδρα θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν στο δίκτυο
των ελεύθερων χώρων µε ενίσχυση των φυτεύσεων για την δηµιουργία νησίδων
πυκνού πρασίνου, µε ευεργετικές για το µικροκλίµα των γύρω κτιρίων επιδράσεις.
Ανασχεδιασµός της παραλιακής ζώνης και ενοποίηση των χώρων πρασίνου µε
δίκτυο εσωτερικών διαδροµών, πύκνωση της βλάστησης και των δενδροστοιχιών
µε φυτικά είδη ανθεκτικά στις ειδικές συνθήκες της περιοχής (ισχυροί Β άνεµοι,
επιφανειακός θαλάσσιος υδροφόρος ορίζοντας), περιορισµό των πλακοστρώσεων
και των σκληρών δαπέδων, µείωση των περιοχών µε λειτουργίες αναψυχής και
ορθολογική ενσωµάτωση τους στις περιοχές πρασίνου.
Η κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε την
µερική υποβίβαση του επιπέδου της παραλιακής οδού Μ. Αλεξάνδρου µε ανοιχτά
τµήµατα για τον φυσικό αερισµό και φωτισµό της, ώστε να γίνει δυνατή η
ενοποίηση της παραλιακής ζώνης πρασίνου µε την ζώνη της κατοικίας και το
δίκτυο των εσωτερικών ενοποιηµένων ελεύθερων χώρων της. Οι περιοχές των
διατηρητέων κτιρίων και των χώρων κοινωφελών δραστηριοτήτων είναι οι πλέον
ενδεδειγµένες για να γίνει αυτή η ενοποίηση. Με την πρόταση αυτή θα µπορούσε
να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά, το πρόβληµα της ρύπανσης καθώς οι ρύποι θα
φιλτράρονται από τις υπερκείµενες δενδροστοιχίες, οι οποίες σε συνδυασµό και µε
το χαµηλότερο επίπεδο του δρόµου θα δηµιουργήσουν και φράγµα θορύβου προς
τη ζώνη κατοικίας.
Στο χαµηλότερο δε επίπεδο της Μ. Αλεξάνδρου θα υπάρχει η δυνατότητα
αξιοποίησης τοπικά του χώρου κάτω από τις περιοχές πρασίνου, για την
διαµόρφωση υπόγειων χώρων στάθµευσης, που θα έδιναν λύση στο οξυµένο
πρόβληµα της περιοχής.
Τα ρέµατα της περιοχής αντιµετωπίστηκαν µόνο σαν φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς
και αγνοήθηκε η αξία τους σαν σηµαντικό στοιχείο του οικοσυστήµατος της πόλης.
Η πρόταση για την αποκατάσταση της ανοικτής κοίτης τους στον υπάρχοντα
αστικό ιστό είναι ανέφικτη για τα περισσότερα. Παρόλα αυτά για το ρέµα Αλλατίνη
υπάρχει η δυνατότητα αυτή, καθώς ένα τµήµα του είναι ήδη ανοικτό, ενώ το
τµήµα από την οδό Σοφούλη και έως τη εκβολή του διέρχεται από κοινόχρηστους
χώρους, στους οποίους µάλιστα διατηρείται και µέρος της βλάστησης του.
Προτείνεται λοιπόν η διάνοιξη της κοίτης έως την εκβολή του, η ενίσχυση της
φύτευσης και η σύνδεση της παραρεµµάτιας περιοχής µε τον περιβάλλοντα χώρο
του διατηρητέου συγκροτήµατος των Μύλων Αλλατίνη, καθώς και µε το παραλιακό
τµήµα κάτω από την οδό Σοφούλη όπου διατηρείται η ελεύθερη ακτογραµµή.

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται σε ότι αφορά στις κατοικίες είναι:




Αξιοποίηση των δωµάτων για τον δροσισµό των κτιρίων µε φύτευση, προσθήκη
στοιχείων νερού και οριζόντιων στοιχείων για την ηλιοπροστασία τους.
∆ιαµόρφωση των δυτικών όψεων µε προσθήκη κατακόρυφων κινητών στοιχείων
για ηλιοπροστασία.
Προσθήκη κατακόρυφης πέργκολας σε όψεις της οδού Β. Όλγας για το
φιλτράρισµα του αέρα τον δροσισµό, την ηλιοπροστασία και την ηχοµόνωση των
διαµερισµάτων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RUROS *

*«RUROS – Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces», 2004
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