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12.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά
κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και
Κωνσταντίνο Κιτσίκη και τον άγγλο αρχιτέκτονα τοπίου Thomas Mawson µετά την
πυρκαγιά του 1917. Συγκεκριµένα είχε προβλεφθεί ένα επίµηκες δίκτυο πρασίνου το
οποίο συνέδεε την ανατολική µε την δυτική πόλη, το κέντρο και το περιαστικό δάσος
του Σέιχ – Σου. Από τα λίγα στοιχεία αυτού του σχεδίου που υλοποιήθηκαν είναι τα
πάρκα της ΧΑΝΘ και του Λευκού Πύργου και το γραµµικό πάρκο της Νέας Παραλίας.

Οι επεµβάσεις στο πράσινο που έγιναν έκτοτε και οι µελέτες που εκπονήθηκαν
αφορούν τοπικές παρεµβάσεις όπως:


Ανάπλαση του ρέµατος του ∆ενροποτάµου



Αναπλάσεις στο ∆υτικό τόξο



Ανάπλαση Νέας Παραλίας



Ανάπλαση της παράκτιας ζώνης της Καλαµαριάς



Αναβάθµιση του περιαστικού δάσους Σέιχ-Σου



∆ηµιουργία υπερτοπικού πόλου αναψυχής στο Στρατόπεδο Κόδρα



Ανάπλαση της περιφερειακής τάφρου της Θεσσαλονίκης

Η µελέτη των παραπάνω περιοχών πρασίνου και των ελεύθερων δηµόσιων χώρων
έγινε ως µεµονωµένων τµηµάτων και όχι ως αστικών χώρων που ανήκουν σε ένα
ευρύτερο πολεοδοµικό σύνολο. Οι επιµέρους παρεµβάσεις ίσως έχουν σηµειακά θετικά
αποτελέσµατα, αλλά δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο σύµπλεγµα οδών και
τµηµάτων πρασίνου στην πόλη που να τη δοµεί να την διαπερνά και προσφέρει στον
χρήστη πολλαπλά οφέλη. Αυτό οδηγεί σε λύσεις και αποτελέσµατα µε ηµεροµηνία
λήξεως γιατί οι πόλεις εξελίσσονται και κάθε τµήµα τους διογκώνεται.
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Το αστικό πράσινο όµως, στη σηµερινή εποχή, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
«αστική υποδοµή» απαραίτητη για τη λειτουργία της πόλης και µε στόχο τη
δηµιουργία ενός δικτύου πρασίνου, ενός ολοκληρωµένου συµπλέγµατος οδών και
υπαίθριων χώρων, που θα διατρέχει την πόλη.
Απαραίτητα δοµικά στοιχεία για την σύνθεση ενός τέτοιου δικτύου είναι:


Οι διαδροµές πρασίνου
Επιµήκεις ανοιχτοί χώροι σε συνδυασµό µε τα δίκτυα κυκλοφορίας, που
εξυπηρετούν οικολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες και συνδέουν
χώρους πρασίνου, οργανωµένα τµήµατα του αστικού ιστού και χώρους
βλάστησης.



Τα τµήµατα πρασίνου
Μεγάλα τµήµατα αστικού πρασίνου σφηνοειδούς µορφής τα οποία εισέρχονται στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα και συνδέονται µε το περιαστικό πράσινο. Η ανάπτυξη
των χώρων αυτών µπορεί να ακολουθήσει τις διαδροµές των ρεµάτων σε όλο το
πολεοδοµικό συγκρότηµα.

Ο ρόλος των παραπάνω χώρων είναι πολύ σηµαντικός γιατί αποτελούν τα εργαλεία
και τις συνδετήριες αρτηρίες για την σύνδεση των χώρων πρασίνου και την
ολοκληρωµένη επικοινωνία ενός πράσινου ιστού µε κύριο στόχο τη διείσδυση της
φύσης στον πυκνό αστικό ιστό.

Στη Θεσσαλονίκη είναι εφικτή η ανάπτυξη ενός Ενοποιηµένου Συνεχούς ∆ικτύου
Πρασίνου, που θα εντάξει και θα συνδέσει όλους τους υφιστάµενους και τους
δυνητικούς χώρους πρασίνου είτε τοπικής κλίµακας είτε κλίµακας πόλης
χρησιµοποιώντας ως κύριους άξονες τις διαδροµές των ρεµάτων.
Τα ρέµατα της πόλης µπορεί να έχουν κλείσει στο µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής
τους µέσα στον αστικό ιστό, όµως σε αρκετά τµήµατα της πορείας τους διατηρήθηκαν
υπαίθριοι χώροι ως πάρκα, γραµµικές νησίδες κατά µήκος των οδών που
κατασκευάστηκαν πάνω από την κοίτη τους ή και µε χωροθέτηση λειτουργιών όπως
σχολεία, αθλητικούς χώρους κλπ, ενώ σε λίγες περιπτώσεις διατηρείται ανοιχτή και η
κοίτη τους.
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Η διαµόρφωση και ενοποίηση όλων των παραπάνω χώρων καθώς και η διάνοιξη της
κοίτης των ρεµάτων όπου αυτό είναι ακόµη δυνατό, θα δηµιουργήσει ροές πρασίνου
από το περιαστικό δάσος από όπου πηγάζουν τα ρέµατα, οι οποίες θα «εκβάλλουν»
στο παραλιακό µέτωπο της πόλης και θα συνδέσουν τις δύο αυτές φυσικές περιοχές.
Τα δίκτυα αυτά θα περιλαµβάνουν και τα ιστορικά µνηµεία, τους αρχαιολογικούς
χώρους, έτσι ώστε να αναπτύσσονται παράλληλα και πολιτιστικά δίκτυα.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΟΙΤΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

Στην δυτική Θεσσαλονίκη ο χείµαρρος ∆ενδροποτάµου που πηγάζει από τον
Χορτιάτη και διασχίζει το πολεοδοµικό συγκρότηµα για να εκβάλλει στον Θερµαϊκό, θα
εντάξει τους Βυζαντινούς Νερόµυλους, τα στρατόπεδα Καρατάσου, Παπακυριαζή και
Μ. Αλεξάνδρου, τους Λαχανόκηπους και την περιοχή των πρώην βυρσοδεψείων. Η
σύνδεση µε το δίκτυο αυτό των υπαίθριων χώρων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου των
στρατοπέδων Π. Μελά και Στρεµπενιώτη, των κοιµητηρίων Αγίας Παρασκευής και
Συµµαχικών καθώς και του άλσους Πολίχνης θα διαµορφώσει ένα εκτεταµµένο και
ενοποιηµένο πλέγµα αστικού πρασίνου στο ιδιαίτερα υποβαθµισµένο και
πυκνοδοµηµένο αυτό τµήµα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης.

ΡΕΜΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
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Στην κεντρική πόλη η αποµάκρυνση της ∆ΕΘ και του Γ΄ΣΣ σε συνδυασµό µε τους
υπαίθριους χώρους του ΑΠΘ θα δώσει την ευκαιρία να αποκτήσει η πόλη το µεγάλο
αστικό πάρκο σε κλίµακα πόλης και θα κατεβάσει κυριολεκτικά το δάσος µέχρι τη
θάλασσα, παρέχοντας έναν πραγµατικό πνεύµονα πρασίνου στην πόλη. Στο ιστορικό
κέντρο η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου των
ιστορικών µνηµείων σε συνδυασµό µε του ιστορικούς άξονες της πόλης
(Αριστοτέλους, Γούναρη, διαδροµή των τειχών) µπορεί να δηµιουργήσει ένα υψηλής
ποιότητας «πράσινο» πολιτιστικό δίκτυο.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τέλος στην ανατολική Θεσσαλονίκη τα ρέµατα ΥΦΑΝΕΤ και Αλλατίνη, καθώς και
ένα δευτερεύων που ξεκινά από τον κήπο του Καλού, τα οποία περιλαµβάνουν
περιοχές όπου η κοίτη τους είναι ανοικτή καθώς και σηµαντικές ενότητες πρασίνου και
δεντροστοιχιών θα αποτελέσουν διαδρόµους πρασίνου – προεκτάσεις του δάσους
µέσα σε µία περιοχή µε πολύ έντονη οικιστική πυκνότητα. Η σύνδεση των ενοτήτων
αυτών µεταξύ τους και µε την περιφερειακή τάφρο καθώς και µε τους περιβάλλοντες
χώρους των γηπέδων του ΠΑΟΚ του ΑΡΗ και του Καυταντζόγλειου, του Παπάφειου
της Νοµαρχίας και του Ιπποκράτειου, των συγκροτηµάτων των Μύλων και των
Κεραµείων Αλλατίνη, του Άλσους Νέας Ελβετίας, του στρατοπέδου Κόδρα και των
παραλιακών περιοχών της Νέας Παραλίας, του Μεγάρου Μουσικής, και της
Καλαµαριάς, θα ολοκληρώσει το ενοποιηµένο πλέγµα αστικού πρασίνου στην
ανατολική πόλη.

ΡΕΜΑ ΥΦΑΝΕΤ
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ΡΕΜΑ ΑΛΑΤΙΝΗ

ΡΕΜΑ ΚΗΠΟΥ ΚΑΛΟΥ

