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11.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η δυνατότητα εξεύρεσης νέων χώρων στο πυκνοδοµηµένο πολεοδοµικό συγκρότηµα
της Θεσσαλονίκης είναι ακόµη εφικτή και εντοπίζεται κυρίως στους παρακάτω
χώρους:
Α. Υπαίθριοι χώροι ιδιωτικοί και δηµόσιοι


Ανάπτυξη πρασίνου σε Πλατείες και Πεζόδροµους
Οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες και πολεοδόµοι συµφωνούν: όσο λιγότερη είναι η
«επίπλωση» µιας πλατείας, όσο πιο ελεύθερη από κατασκευές, τόσο το
καλύτερο για τη λειτουργικότητα της, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί και
ιστορικά.
Όµως σε µία ελληνική πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που οι ελεύθεροι χώροι όσο
και οι πλατείες είναι σπάνιοι χώροι και ως εκ τούτου ο ρόλος που τους ζητείται
πολλαπλός, η χρήση πρασίνου κυρίως δένδρων και όχι διακοσµητικών
παρτεριών σε κατάλληλα σηµεία είναι απαραίτητη.
Τα δένδρα είναι το µοναδικό στοιχείο που όχι µόνο δεν εµποδίζει τη
λειτουργικότητα µιας πλατείας, αλλά της προσδίδει αισθητική και
περιβαλλοντική αξία.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
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Στους πεζόδροµους η φύτευση λειτουργεί ενισχυτικά στο ρόλο τους ως δίκτυα
πεζών, καθώς εκτός από την αισθητική και περιβαλλοντική τους αναβάθµιση
(σκιά, προστασία από τον άνεµο κλπ) αποτρέπει µε τον κατάλληλο σχεδιασµό
την υπερβολική ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, την διέλευση αυτοκινήτων και
µηχανών και την χρήση τους ως χώρους στάθµευσης.



Γραµµική φύτευση σε πεζοδρόµια και οδικές νησίδες
Οι δενδροστοιχίες στην πόλη είναι στοιχείο εξαιρετικά σπουδαίο του αστικού
τοπίου. Προστατεύουν τα κτίρια τα οδοστρώµατα και τους πεζούς από την
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η συµβολή τους στην αισθητική αναβάθµιση της
πόλης είναι σηµαντικότερη από άλλες κατηγορίες αστικού πρασίνου, ιδιαίτερα
αν αποτελούνται από µεγάλα πλατύφυλλα δένδρα, καθώς είναι δυνατό να
αναπτυχθούν σε όλο τον αστικό ιστό. Η δε περιβαλλοντική τους συµβολή είναι
ανεκτίµητη καθώς φιλτράρουν την σκόνη και τους ρύπους των δρόµων και
ρυθµίζουν το µικροκλίµα τους.
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Ανάπτυξη πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο δηµοσίων κτιρίων (σχολεία,
νοσοκοµεία, εκκλησίες κλπ)
Στην Ελλάδα η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των δηµόσιων κτιρίων
στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαµβάνει πλακοστρώσεις ή ασφαλτόστρωση
και πολύ σπάνια σποραδικά δένδρα ή φύτευση.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η δενδροφύτευση και η ένταξη των χώρων αυτών στο δυναµικό του πρασίνου
είναι πολύ σηµαντική για την πόλη καθώς η επιφάνεια τους είναι αρκετά
µεγάλη, και είναι διασπαρµένοι -ιδιαίτερα οι αυλές των σχολείων- σε όλο το
πολεοδοµικό συγκρότηµα.
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΝΤΕΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΥ
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∆ιαµόρφωση χώρων πρασίνου σε αδόµητα οικόπεδα
Η δέσµευση οικοπέδων που παραµένουν άχτιστα µπορεί να προσθέσει
πολύτιµους µικρούς χώρους στο δυναµικό των χώρων πρασίνου, οι οποίοι
εφόσον διαµορφωθούν κατάλληλα να λειτουργήσουν ως κήποι, µικρά πάρκα ή
«γωνιές» στο δίκτυο των δρόµων και των δηµόσιων υπαίθριων χώρων.

ΠΑΡΟ∆ΙΑ Α∆ΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α
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Ανάπτυξη πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιωτικών κτιρίων σε επίπεδο
οικοδοµικού τετραγώνου
Ακόµη και στις πλέον πυκνοδοµηµένες περιοχές υπάρχουν µικρότεροι ή
µεγαλύτεροι ακάλυπτοι χώροι µεταξύ των κτιριακών όγκων, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται κυρίως για στάθµευση, περάσµατα µεταξύ των κτιρίων ή
είναι εγκαταλελειµµένοι. Οι χώροι αυτοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί και µπορούν
να συµβάλλουν στην προσαύξηση, διεύρυνση και καλύτερη οργάνωση του
υπαίθριου χώρου της πόλης.
Αν και σε πρώτη φάση φαίνεται ότι εκτάσεις 100 ή 200 τ.µ. αποτελούν
επεµβάσεις µικρής κλίµακας και µη υπολογίσιµες, η συνεισφορά τους στη
βελτίωση των µικροκλιµατικών συνθηκών µιας αστικής περιοχής είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, ιδίως εάν συνδεθούν µε ένα δίκτυο τοπικού περιπάτου. Στην
περίπτωση αυτή διεισδύουν στο εσωτερικό των πυκνοδοµηµένων περιοχών και
δηµιουργούν περιβαλλοντικές ενότητες.
Η ζώνη που περιλαµβάνει υπαίθριους χώρους (προκήπια, αυλές, πρασιές) και
παρεµβάλλεται µεταξύ κτιρίων και δρόµων εάν φυτευτεί µπορεί να
λειτουργήσει ως φίλτρο προστασίας των κτιρίων από την ατµοσφαιρική
ρύπανση και τον θόρυβο, να δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής
ακτινοβολίας και να υποδεχτεί ανθρώπινες δραστηριότητες.
Ο εσωτερικός χώρος των οικοδοµικών τετραγώνων, ανεξάρτητα από το
µέγεθος τους και την κλίµακα των κτιρίων γύρω από αυτούς, , µπορεί να
διαµορφωθεί ως περίκλειστος ενιαίος υπαίθριος χώρος πρασίνου µε φυσική
διαµόρφωση, µετά την αφαίρεση των τοίχων περίφραξης των ιδιοκτησιών και
την συνένωση των ακαλύπτων. Εφόσον το µέγεθος του το επιτρέπει, µπορεί
να διαθέτει εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση υπαίθριων δραστηριοτήτων των
κατοίκων (παιχνίδι µικρών παιδιών, ήπια αναψυχή).

Ακόµη και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνει συνένωση των
ιδιοκτησιών, η διαµόρφωση ενιαίου χώρου και η σύνδεση του µε τον δηµόσιο
χώρο, η κατάλληλη επιλογή φυτεύσεων και υλικών δρουν καταλυτικά στη
βελτίωση του µικροκλίµατος τόσο εντός του χώρου αυτού όσο και των
κατοικιών που αναπτύσσονται γύρω του.
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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟ Ο.Τ.
(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ Ο.Τ.
(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΩΝ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
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Β. Κτίρια


Φύτευση των δωµάτων των κτιρίων
Οι κήποι στα δώµατα των κτιρίων είναι ένα από τα βασικά µέτρα για την
βελτίωση του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές. Μπορεί να θεωρηθεί ότι
«υποκαθιστούν» το φυσικό έδαφος που καταλαµβάνουν οι κατασκευές. Στο
αστικό περιβάλλον της πόλης παρέχεται ένα ευρύ πεδίο για την εφαρµογή των
κήπων στα δώµατα των κτιρίων καθώς η πλειοψηφία των οικοδοµικών έργων
καλύπτεται από δώµατα.
Στα κτίρια που περιβάλλονται µε πράσινο ή καλύπτονται από δώµατα µε
κήπους, η ανοδική κίνηση θερµού αέρα είναι ελάχιστη, αφού η θερµοκρασία
στην επιφάνεια των φυτών είναι µικρότερη από αυτήν του αέρα. Τα φυτά
διηθούν τον αέρα και συγκρατούν την σκόνη, ενώ παράλληλα εµπλουτίζουν
τον αέρα µε οξυγόνο. Ένα δώµα φυτεµένο µε γρασίδι δεσµεύει κατ΄ έτος
200gr / M2 σκόνης και ρύπων, ενώ τα 6 – 10 M2 παράγουν το οξυγόνο που
χρειάζεται ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το ποσοστό βελτίωσης
της ποιότητας του αέρα αυξάνεται σηµαντικά, όταν γίνεται συνδυασµός κήπων
σε δώµατα µε φυτά στις όψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους των
οικοπέδων τους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ

Τα φυτά κατακρατούν τον µεγάλο όγκο των βροχοπτώσεων και διευκολύνουν
την απορρόφηση του νερού από το έδαφος. Ιδιαίτερα τα φυτά και η στρώση
φύτευσης στους κήπους στα δώµατα λειτουργούν σαν σφουγγάρι, έτσι ώστε
µόνο το 30% του νερού οδηγείται στην αποχέτευση, ενώ το 70%
αποθηκεύεται στο χώµα και στην αποστραγγιστική στρώση, προσφέροντας
τροφή για τα φυτά και όλες τις θετικές επιδράσεις της βραδείας εξάτµισης στον
κύκλο του νερού, στο κλίµα και στο µικροκλίµα του κτιρίου. Με την
αποθήκευση του νερού και τη βραδεία απορροή του ελαφρώνουν σηµαντικά τα
δίκτυα οµβρίων των πόλεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ραγδαίας βροχής ή
καταιγίδας συµβάλλοντας στη αποφυγή των πληµµυρών. Τέλος το νερό των
κήπων που φεύγει στις αποχετεύσεις διηθείται, µε συνέπεια να µην µολύνεται
ο υπόγειος ορίζοντας.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ



Ανάπτυξη φυτών στις όψεις των κτιρίων
Σηµαντική ηχοπροστασία προσφέρει η παρουσία των φυτών στις προσόψεις
των κτιρίων (αναρριχώµενα, ζαρντινιέρες και γλάστρες σε µπαλκόνια και
παράθυρα) λόγω απορρόφησης, αλλά και προστασία από τη ρύπανση και την
ηλιακή ακτινοβολία. Η ανάπτυξη φυτών µπορεί να γίνει σε µεγάλες επιφάνειες
όταν πρόκειται για τυφλές όψεις και δεν επιβαρύνει µε πρόσθετα φορτία το
κτίριο, γι΄ αυτό και µπορούν να γίνουν επεµβάσεις µε ελάχιστο οικονοµικό
κόστος.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΗΠΟΥ
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ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Ανάπτυξη φυτών σε προεξέχοντα τµήµατα των όψεων των κτιρίων (βεράντες,
εξώστες, ζαρντινιέρες)

Η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος των κτιρίων αυξάνεται σηµαντικά
όταν η φύτευση στα δώµατα συνδυάζεται µε την ανάπτυξη φυτών στις όψεις
τους και στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων τους.
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Γ. Ανενεργοί χώροι ειδικών χρήσεων
Η πόλη περικλείει σήµερα ένα «λανθάνων» δυναµικό υπαίθριων χώρων που
παραµένουν ανενεργοί. Σε αυτούς περιλαµβάνονται «κενές» χρήσεων
αδιαµόρφωτες δηµόσιες εκτάσεις όπως:


Εγκαταλελειµµένα Στρατόπεδα
Τα στρατόπεδα Καρατάσου, Π. Μελά, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παπακυριαζή και
Ζιάκα στη ∆υτική Θεσσαλονίκη το πεδίο του Άρεως στο κέντρο καθώς και το
πρώην στρατόπεδο Κόδρα και το ενεργό ακόµα Νταλίπη στην ανατολική
Θεσσαλονίκη, αποτελούν ένα τεράστιο απόθεµα ελεύθερων χώρων για το
πολεοδοµικό συγκρότηµα.
Οι χώροι αυτοί, που εκτός από ορισµένα αξιόλογα ιστορικά κτίρια και σύνολα
περιέχουν σηµαντικές δεντροφυτεµένες εκτάσεις, θα πρέπει µε κάθε τρόπο να
διαφυλαχθούν από τον κίνδυνο οικοπεδοποίησης και να αναπτυχθούν σε
αυτούς µεγάλης κλίµακας χώροι πρασίνου µε ήπια αναψυχή που λείπουν
εντελώς από την πόλη.

ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΣΤΟ Π.Σ.Θ.
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Παλιές Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις
Τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα των Μύλων και των Κεραµείων ΑΛΛΑΤΙΝΗ
στην ανατολική Θεσσαλονίκη και του ΦΙΞ στην δυτική εκτός από τα σηµαντικά
κτίρια βιοµηχανικής κληρονοµιάς, περιλαµβάνουν µεγάλους υπαίθριους
χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την ανάπλαση τους µε
φύτευση και διαµόρφωση χώρων πρασίνου.

ΜΥΛΟΙ και ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ



Ανενεργά Κοιµητήρια
Στα κοιµητήρια Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής, ανενεργά πλέον, καθώς
και στο χώρο των Συµµαχικών κοιµητηρίων, υπάρχουν αξιόλογα αλσύλλια τα
οποία µε την κατάλληλη ανάπλαση των χώρων αυτών, µπορούν να ενταχθούν
στο αστικό πράσινο.

ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
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∆. Αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι
Η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρηµάτων είτε εκτεταµένων, είτε µε τη µορφή
θραυσµάτων µέσα στη σύγχρονη δοµή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης,
προσφέρει πολύτιµα κενά. Η διαµόρφωση των χώρων αυτών µε την ενσωµάτωση
χώρων πρασίνου µε συµβατή φύτευση στα κατάλληλα σηµεία, θα δώσει την
δυνατότητα για την απρόσκοπτη επισκεψιµότητα τους
(διαδροµές, χώροι
καθιστικών κλπ) και θα βοηθήσει στην ενσωµάτωση τους στον αστικό ιστό.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡ∆ΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ

ΖΩΝΗ ΤΕΙΧΩΝ

