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Κεφάλαιο 1 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ακούγεται συχνά η άποψη ότι η πόλη χαρακτηρίζεται κυρίως 
από κτήρια και ότι αυτά είναι οι βασικοί υποδοχείς κάθε 
αστικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Στο κτισμένο 
περιβάλλον λοιπόν στο οποίο μερικοί προσθέτουν το πολύ-πολύ 
και τις επιφάνειες για την κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς 
βασίζεται - σύμφωνα με την παραπάνω άποψη - η "ταυτότητα" 
της πόλης και βρίσκουν θέσεις όλες οι απαραίτητες γι' αυτή 
λειτουργίες. 

Η αντίληψη αυτή είναι απόλυτα λαθεμένη ή σκόπιμα 
παρουσιασμένη κυρίως για να εξυπηρετήσει οικονομικές 
βλέψεις. Στη χώρα μας μια τέτοια θέση μπορεί να μην έχει 
διατυπωθεί θεωρητικά, όμως υπάρχει διάχυτη, όχι μόνο στην 
αντίληψη που δημιουργεί η σύγχρονη ελληνική πόλη σε 
κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και στην πρακτική που ακο-
λουθείται απ'όλους που ασχολούνται με το "κτίσιμο" της 
πόλης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι άλλοτε στα ακίνητα του κέντρου 
της Αθήνας (τομέας Κ) είχε επιτραπεί ποσοστό κάλυψης του 
ισογείου 100% με το αιτιολογικό ότι το ισόγειο είναι αυτό 
που αποφέρει οικονομικά οφέλη στους επιχειρηματίες. Έτσι 
μηδενίστηκε ο ακάλυπτος χώρος σε πολλά οικοδομικά τετράνωνα 
και μάλιστα μετά από θεσμοθέτηση από την Πολιτεία. 

Παράλληλα, ένα άκτιστο οικόπεδο μέσα στην πόλη θεωρείται 
ότι δεν επιτελεί τον προορισμό του και νια τούτο και η 
Πολιτεία - άλλοτε μάλιστα με έμφαση - επιβάλλει στον 
ιδιοκτήτη το φόρο ακάλυπτων χώρων. Έτσι τον υποχρεώνει 
έμμεσα να το "αξιοποιήσει" κτίζοντας το σαν τ'άλλα. Ακόμα 
και στις διάφορες φορολογίες που επιβάλλονται από τις 
οικονομικές εφορίες στα άκτιστα οικόπεδα και σε άλλα γήπεδα 
στα όρια της πόλης εκτιμάται η αξία των ακινήτων με την 
υπόθεση μιας πλήρους οικοδομικής αξιοποίησης τους. 

Όμως ένα άκτιστο οικόπεδο αποτελεί σήμερα μία λειτουργία 
συχνά πιο σημαντική από άλλες λειτουργίες κτισμένου χώρου, 
πολλές από τις οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν και σαν 
παρασιτικές. Η λειτουργία μάλιστα αυτή του άκτιστου 
οικοπέδου είναι μία κοινωνική προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. 
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Όταν λοιπόν ακόμα και στην περίπτωση ενός ιδιωτικού 
αχρησιμοποίητου οικοπέδου σε μία κτισμένη περιοχή 
διαπιστώνεται πόσο τούτο λειτουργεί σαν πνεύμονας στη ζωή 
της πόλης, είναι φανερό ότι στο σύνολο των ακάλυπτων από 
κτίρια και ελεύθερων χώρων πέφτει ένα σημαντικό φορτίο να 
δεχτούν λειτουρνίες και να επιτελέσουν έργο που κανένα 
κτίριο ή τεχνολογικό επίτευγμα δεν μπορεί να καλύψει. 

 
Είναι λοιπόν η προσφορά των υπαίθριων χώρων και του 
πρασίνου στην πόλη και τους κατοίκους της σημαντική και 
πολυσύνθετη. Για να απλοποιήσουμε κάπως το θέμα ας τη 
χωρίσουμε σε δύο μεγάλες ομάδες. 

 

   Η πρώτη συγκεντρώνει τη συμβολή στο φυσικό χώρο και το 
περιβάλλον δηλαδή στις φυσικές διεργασίες σε έμψυχα και 
άψυχα. 

 

Η δεύτερη αποτελεί την προσφορά των υπαίθριων χώρων και 
του πράσινου στο κοινωνικό, ψυχολογικό και αισθητικό 
επίπεδο. 

 

Θα μπορούσε τέλος να υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει και 
μία τρίτη ομάδα προσφοράς και συμβολής των υπαίθριων χώρων 
και κυρίως του πρασίνου. Πρόκειται για την οικονομική 
προσφορά. Το μεγάλο αυτό αντικείμενο είναι αδύνατο να 
καλυφθεί εδώ παρ'όλο ότι γίνονται ορισμένες νύξεις μέσα από 
τις άλλες θεωρήσεις(1) 

 

Ας αναφερθούν μόνο μερικά αντικείμενα όπως: 

 

(α) η εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. με τη μείωση ή 
κατάργηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων) 

(β) μείωση δαπανών καθαρισμού νερών, αέρα, εδάφους από 
ρύπους αλλά και των δρόμων της πόλης από τη σκόνη 

(γ) εκμετάλλευση της ξυλείας 

(δ) αξιοποίηση καρποφόρων δένδρων και γενικότερα αγροτική 
οικονομία 

(ε) συμβολή στην ψυχική και σωματική υγιεινή του πληθυσμού 
(προγράμματα προληπτικής ιατρικής που μειώνουν το κόστος 
νοσηλείας) (στ) αύξηση της παραγωγικότητας του ενερνού 
πληθυσμού με τη βελτίωση συνθηκών εργασίας και την καλύτερη 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 
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1.2. Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
Είναι γνωστό ότι στη σύγχρονη πόλη η ρύπανση του 
περιβάλλοντος (ατμοσφαίρας, εδάφους, υπεδάφους, νερών αλλά 
και κτιστού περιβάλλοντος) έχουν φτάσει σε πολλές 
περιπτώσεις σε απαράδεκτο βαθμό. Οι πηγές της ρύπανσης 
σχετίζονται με τα απόβλητα και την όλη δραστηριότητα των 
βιομηχανιών, με τις θερμαντικές εγκαταστάσεις, μετά τρο-
χοφόρα, τα καυσαέρια τους, το θόρυβο αλλά και την παρουσία 
τους με τη σκόνη κ,λ.π. Παράλληλα παράγοντας στη διατήρηση 
της ρύπανσης είναι η υψηλή κτιριακή πυκνότητα που 
δυσκολεύει την ανανέωση του αέρα και την εξουδετέρωση των 
αποβλήτων στα πλαίσια των διεργασιών της φύσης. Ακόμα τα 
κτίρια και γενικότερα η πόλη δυσκολεύουν τις κινήσεις των 
νερών και μολύνουν το έδαφος και τη θάλασσα με τα στερεά 
και υγρά απόβλητα τους. 

 

Τέλος με την άντληση φυσικών πόρων για οικοδομικά υλικά 
και άλλες πρώτες ύλες, όχι απλώς ρυπαίνεται,αλλά και 
καταστρέφεται το περιβάλλον. 

 

Είναι φυσικό ότι όλα αυτά σχετίζονται με το νενικότερο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα και την οικολογική διάσταση της 
ανάπτυξης, όμως εδώ ας περιορισθούμε σε μερικά στοιχεία 
απ'αυτά που συνδέονται άμεσα με τον αστικό χώρο και το θέμα 
μας. 

 

Εάν εξετάσουμε λ.χ. τη σύσταση και μόνο του ατμοσφαιρικού 
αέρα μέσα σε μία πυκνοκατοικημένη και ανοργάνωτη πόλη, θα 
διαπιστώσουμε πόσο επικίνδυνα έχουν αλλοιωθεί οι αναλογίες 
των στοιχείων που τον αποτελούν, θα εντοπίσουμε δηλ. 
μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αυξημένο 
διοξείδιο του άνθρακα, αιθάλη, διοξείδιο του αζώτου, 
μόλυβδο, αρσενικό, νιτρικό οξύ κ.ά. 

 

 

 

(1) Χαρακτηριστικές είναι οι δυτικογερμανικές δημοσιεύσεις με γενικά σύνθημα: 
"GFUN HILFT SPAREN" (το πράσινο μας βοηθάει να κάνουμε οικονομία), που εκδίδονται 
απο' συνεργαζο'μενες ομοσπονδίες και ενώσεις αρχιτεκτόνων τοπίου, φορε'ων μελέτης 
και οργάνωσης υπαιθρίων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. και επιχορηγούνται 
απο το Ομοσπονδιακό' Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και. Πολεοδομίας (Bonn-Bad 
Godesberg). 
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Με τέτοιες διαπιστώσεις δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός 
ότι η ύπαρξη ελεύθερων χώρων και ειδικότερα πρασίνου 
βελτιώνει σημαντικά τις αναλογίες των στοιχείων της 
ατμόσφαιρας. Τα δέντρα εμπλουτίζουν σε οξυνόνο την 
ατμόσφαιρα, γιατί κατακρατούν τον άνθρακα και φιλτράρουν 
τον αέρα, όχι μόνο από τη σκόνη και τους αιωρούμενους 
μικροοργανισμούς αλλά και από το θόρυβο. Ακόμα και μέσα 
στην ίδια πόλη, στις περιοχές όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι 
ακάλυπτοι χώροι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ πιο 
υγιεινό μικροπεριβάλλον από άλλες, που την στερούνται. 

 

Αυτά έχουν διαπιστωθεί από παλαιότερα,όμως η ένταξη 
σχετικών αναλύσεων στα πλαίσια του πολεοδομικού σχεδιασμού 
έγινε κυρίως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στα μεγάλα αστικά 
κέντρα των έντονα βιομηχανοποιημένων χωρών. Ι Πίνακας 1.α.|. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η χρησιμότητα, εξ άλλου των ελεύθερων χώρων και ειδικότερα 
του πρασίνου στην πόλη επεκτείνεται και στην αντιμετώπιση 
των θορύβων, την οπτική απομόνωση, την αισθητική βελτίωση 
της εικόνας της πόλης, ενώ οι δυνατότητες αναψυχής που 
προσφέρει βοηθούν μαζί με όλα τ* άλλα σε μία κατά το 
δυνατόν ομαλότερη ψυχοσωματική ανάπτυξη των κατοίκων. 

 

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η παρουσία των ελεύθερων χώρων 
στις κατάλληλες ζώνες μέσα στην πόλη έχει και άλλες 
σκοπιμότητες. 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. α. 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 50. 
 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ Μ3 ΑΕΡΑ. 

1
 
Μέσα στα μεγάλα εμπορικά κέντρα                 

 2
 
Στις κεντρικές λεωφόρους (Grands Boulevards)         

 3
 
Στη λεωφόρο Champs-Elyses                       

 4
 
Στη βάση του Πύργου Eiffel                        

 5
 
Στο πάρκο Montsouris                            

 6
. 

Στην παρυφή του δάσους Fontainebleau                  
50 

 Πηγή: Plan d1 Urbanisme Directeur de Paris, 
    120. Βλέπε και Α. Αραβαντινό, 1972,, σελ. Ε.5. 
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Υπάρχουν πραγματικά ορισμένα στοιχεία της φυσικής τοπογρα-
φίας του χώρου μιας πόλης, που πρέπει να μείνουν κατά το 
δυνατόν κοντά στην αρχική-φυσική - τους κατάσταση. Η 
υποτίμηση αυτής της αναγκαιότητας, με την αλλοίωση ή 
εξαοάνιση των φυσικών αυτών στοιχείων, δεν έχει μόνο 
δυσάρεστα αισθητικά αποτελέσματα, αλλά πολλές φορές είναι 
μοιραία για την ασφάλεια και τη ζωή των κατοίκων, ενώ οι 
οικονομικές επιπτώσεις είναι πάντα μεγάλες. Ετσι, η α-
ποψύλωση μιας πλαγιάς με μεγάλη κλίση και η κατασκευή 
οικισμού πάνω σ'αυτή, μεγαλώνει τις πιθανότητες για 
κατολισθήσεις και άλλες καταστροφές ή ατυχήματα, ενώ το 
κόστος πολεοδόμησης του και η εξασφάλιση των έργων υποδομής 
και ανεκτών συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, είναι 
απαράδεκτα υψηλό. 

 

Ακόμα, οι ρεματιές, οι χείμαρροι, τα ποτάμια, καθώς και οι 
περιοχές χαμηλών εδαφών (γούβες) είναι στοιχεία της φυσικής 
τοπογραφίας, που δεν πρέπει να αλλοιώνονται αβασάνιστα, για 
χάρη μιας κερδοσκοπικής οικοπεδοποίησης τους. Τα στοιχεία 
αυτά είναι οι φυσικοί δρόμοι των νερών της βροχής προς τη 
θάλασσα, στα πλαίσια του όλου ζωογόνου για τον άνθρωπο 
κύκλου τους. Η παρεμπόδιση των διεξόδων αυτών είναι ολέθρια, 
όπως λ.χ. το χτίσιμο σε ρεματιά που ισοδυναμεί με 
ανθρωποκτονία(2) . Αλλ'ούτε και η αντικατάσταση της 
ρεματιάς με ένα δρόμο και ένα κλειστό αποχετευτικό ανωγό 
είναι η ορθή αντιμετώπιση. Και τούτο γιατί η διατομή του 
ανωγού θα υπολογιστεί, ασφαλώς, για λόγους 
οικονομοτεχνικούς, να καλύπτει τις συνηθισμένες αιχμές των 
βροχοπτώσεων, ενώ δεν θα ανταποκριθεί στις εξαιρετικές 
νεροποντές, που θα μεταβάλλουν σε χείμαρρο το δρόμο. 

 

Για τους παραπάνω λόγους είναι προτιμότερο οι ρεματιές να 
παραμένουν ρεματιές και με την κατάλληλη δενδροφύτευση και 
διαμόρφωση τους να προσφέρονται σαν πνεύμονες πρασίνου στην 
πόλη, ενώ ταυτόχρονα θα εξακολουθούν να επιτελούν το έργο 
τους σαν φυσικές διέξοδοι των νερών. 

 

 

 

(2) Και μόνο τις πλημμύρες της Αθήνας αν αναλογιστούμε καυ τους τιναγμούς 
ανθρώπων κατά δεκάδες εξ αυτυ'ας κάπουας νεροποντής (ι.χ. στυς 2 Νοεμβρίου 1577) 
καταλαβαίνουμε το με'γεθος του εγκλήματος. |Ευκ. Ι.ΐΙ. 
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Εκτός όμως από τις πλημμύρες υπάρχουν και άλλα φυσικά 
φαινόμενα με τα οποία η φύση παίρνει εκδίκηση απ'τον 
άνθρωπο γιατί την απομάκρυνε από τις πόλεις του. Το 
καταστροφικό έργο λ.χ. των σεισμών έχει απόλυτη συνάρτηση 
με το βαθμό φόρτισης της πόλης με κτίρια και τη σχέση τους 
με τους υπαίθριους χώρους. Οι μενάλες πυκνότητες 
μεγαλώνουν τις καταστροφές αποδεκατίζοντας τον πληθυσμό 
και δημιουργώντας οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά 
προβλήματα στους επιζώντες. Με την απουσία ικανοποιητικού 
πλέγματος υπαίθριων χώρων είναι αδύνατη όχι μόνον η 
διαφυγή των κατοίκων, αλλά και η εξασφάλιση της παροχής 
βοήθειας, της δημιουργίας των καταυλισμών και στη συνέχεια 
των ημιμόνιμων οικισμών με λυόμενα. Και το χειρότερο δεν 
υπάρχει χώρος νια να οργανωθούν οι κοινωνικοοικονομικές 
λειτουργίες μιας "υπαίθριας" αστικής ζωής που θα κρατήσει 
τον πληθυσμό και την ουσιαστική ζωή στην πόλη. 

Αλλά ας αναφερθούμε και σε ένα άλλο φυσικό 
φαινόμενο:τον καύσωνα. Χρειάσθηκε να δοκιμασθούν οι 
ελληνικές πόλεις τον Ιούλιο του 1987, χρειάστηκε να 
μεταφερθούν στα νοσοκομεία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και 
να χαθούν μόνο στην Αθήνα περί τους 1.500 για να συνει-
δητοποιηθεί η ανάγκη για αποκατάσταση της ισορροπίας 
ανάμεσα στον κτισμένο και τον άκτιστο χώρο της πόλης. 

Η ύπαρξη ακάλυπτων χώρων επαυξάνει την κυκλοφορία του 
αέρα μειώνοντας τις πιθανότητες δημιουρνίας νέφους,ενώ οι 
χώροι πρασίνου εξασφαλίζουν εκτός των άλλων και μείωση 
κατά μερικούς βαθμούς της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. 
Αντίθετα τα κτίρια και τα καταστρώματα των οδών δρουν σα 
θερμοσυσσωρευτές αποδίδοντας θερμότητα ακόμα και τη νύκτα 
και καθιστώντας τον καύσωνα αδιάκοπο. 
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 Υπάρχουν πολλoi παγιδευμένοι... 

24 0Ι ΠΝΙΓΜΕΝΟΙ 
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ... 
• Δισεκατομμύρια οι ζημιές, φρίκη και χάος 

 

 
 

 ELK. 1.1: Αποσπάσματα από τις εφημερίδες επόμενες ημέρες της καταστροφικής 
πλημμύρας στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 1977. Αποτέλεσμα; τουλάχιστο 24 νεκροί από 
πνιγμό και απροσδιόριστες υλικές καταστροφές (πηγή: "Τα Νέα" 3-11-77 και 23-11-77). 

 

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

Ρ*.  AlyaAiu     Νίκαια.    Κορυ6αλλΛ<.   Kipcrraivi. ; 
Πίραμα_ "Ενα «ovropieo ιών «ΠΕΟΠ* μίσα ai ί 
ρίματα    *α(     χιΐμαρρους.   Μια   NpO0*4#ttn    ν<ι ϊ 
βροομι  ττ^ν ίζ/|γηαη γιατί στίς ? ΐΊο»μ6ρΙηο wvl ϊ 
γη«αν   τΛαοι    ανθροιίοι.    yunl    καταστράφηκαν ; 
tome TipicM.olfc, καΙ νοικοκυριά 

Γιατί 

«χτιζουν πανω στο θάνατο;» 

2 ΣΠΙΤΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ρους.    Ι"ΙΊ.-   (ii*j-a  4 ZJZ"IZT< £'*■$< r<cMn*p(no     yov-ιςι 
ftu»*<i   ιών   vtpw*   *V   *P°- 
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Τέλος ακόμα και στην περίπτωση αστικών πυρκαίών οι 
υπαίθριοι χώροι δρουν ευεργετικά στην αντιμετώπιση τους. 
Βέβαια δασώδεις εκτάσεις με εύφλεκτη χλωρίδα (π.χ. 
χαλέπιος πεύκη, θάμνοι κ.λ.π.) εφ' όσον δεν καθαρίζονται 
και δεν ελέγχονται κανονικά επαυξάνουν τους κινδύνους. 
Όμως γενικά ο ακάλυπτος χώρος αποτελεί καταφυγή για τον 
πληθυσμό, διακόπτει την επέκταση του μετώπου της φωτιάς 
και διευκολύνει τα πυροσβεστικά οχήματα και τα συνεργεία 
βοήθειας. Προϋπόθεση πάντως αποτελεί ο ακάλυπτος χώρος να 
είναι πραγματικά ελεύθερος και να μην είναι λ.χ. 
κατειλημμένος από σταθμευμένα αυτοκίνητα οπότε η πρόσβαση 
των πυροσβεστικών καθίσταται αδύνατη(3). 

1.3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Επειδή ένα κύριο συστατικό σχεδόν όλων των υπαίθριων 
και ελεύθερων χώρων είναι το πράσινο ας αναφέρουμε 
περιληπτικά μερικές από τις φυσικές διεργασίες στις οποίες 
συμμετέχει αποφασιστικά τούτο επηρεάζοντας και τα λοιπά 
φυσικά στοιχεία και την πόλη(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Μια τέτοια οδυνηρή εμπειρία αποκτήθηκε και στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο με την πυρκαϊά 
του μεγάλου αμφιθέατρου (ΜΑΧ) της οδοΰ Τοσίτσα(1980) Λο'γω του ο'τι όλος ο 
περίβολος είχε μετατραπεί σε υπαίθριο πάρκιν ήταν αδύνατη η είσοδος των 
πυροσβεστικών οχημάτων και η καταστροφή ολοκληρώθηκε. 
(4) Βλε'πε P.Hubotter, F.Spengelin, D.Stube., 1982, σελ. 26, χ.ε. 
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(α) Η παραγωγή οξυγόνου 

Είναι βέβαια σε όλους γνωστός ο ρόλος της βλάστησης στην 
ανανέωση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας. Ας δώσουμε όμως 
μερικά στοιχεία που συνδέουν πράσινο, οξυγόνο και πληθυσμό. 

Σύμφωνα με έρευνες που γίνονται στη Δ. Γερμανία μία 
επιφάνεια φυλλώματος (δηλαδή το άθροισμα της άνω 
επιφάνειας όλων των φύλλων) γύρω στα 25 m2 μπορεί σε μία 
ηλιόλουστη ημέρα να καλύψει τις ανάγκες σε οξυγόνο ενός 
ανθρώπου. Για τις ετήσιες ανάγκες σε οξυγόνο είναι 
αναγκαία μία επιφάνεια φυλλώματος 150 m2 κατ'άτομο. Αυτά 
φυσικά ισχύουν για τις κλιματολογικές συνθήκες της Δ. 
Γερμανίας και για τη χλωρίδα που φύεται εκεί. Έτσι μας 
πληροφορούν ότι στην ίδια χώρα μία οξειά 100 ετών ελεύθερα 
τοποθετημένη με ύψος 25m και προβολή διαμέτρου 15m 
διαθέτει περίπου 800.000 φύλλα με μία συνολική επιφάνεια 
1.600 m2. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο δένδρο παράγει ο-
ξυγόνο νια να καλύψει τις ανάνκες 10 κατοίκων. Δηλαδή 
χρειαζόμαστε για κάθε 2-3 οικογένειες ένα τόσο μεγάλο 
δένδρο. Φυσικά οξειές και μάλιστα τέτοιου μεγέθους είναι 
δύσκολο να δημιουργηθούν με μία συχνότητα ενός δένδρου ανά 
2-3 κατοικίες. Όμως στο γενικό "υπολογισμό" προσμετρούνται 
όλα τα φυτά και το καθένα - μικρό ή μεγάλο - προσφέρει τον 
"οβολό" του που σε καμιά περίπτωση δεν είναι αμελητέος. 
Αλλά ας επανέλθουμε στην οξειά του παραδείγματος για να 
προσθέσουμε ότι το δένδρο αυτό κατά τη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης αφομοιώνει από το περιβάλλον σε μία ώρα 2.352 
γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα και 960 γραμμάρια νερό 
ενώ παράλληλα απορροφά 6.075 θερμίδες ηλιακού φωτός. Έτσι 
παράγει 1.600 γραμμάρια υδατανθράκων και αποδίδει 1.712 
γραμμάρια οξυγόνου. 

Γενικά σε μία επιφάνεια πρασίνου ενός εκταρίου (10.000m2) 
που περιλαμβάνει δένδρα, θάμνους και χλόη,αποδίδονται 600 
kg οξυγόνου σε 12 ώρες,ενώ δεσμεύονται 900 kg διοξειδίου 
του άνθρακα. 

Είναι λοιπόν φανερό πόσο δυσμενείς είναι οι συνθήκες σε 
μία εκτεταμένη πυκνοκτισμένη περιοχή και ιδίως στα 
κεντρικά της οικοδομικά τετράγωνα όπου ο αέρας που τελικά 
κατορθώνει να μπει μέσα στα σπίτια νια να εισπνευσθεί από 
τους κατοίκους είναι τόσο νοθευμένος και φτωχός σε οξυγόνο 
ώστε να γίνεται σοβαρά σκέψη για χρήση φιαλών οξυγόνου! 
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(β) Η Συγκράτηση εδαφών. 

Τα δένδρα και οι θάμνοι, ειδικότερα διάφοροι τύποι 
βλάστησης με μεγάλες ρίζες έχουν τη δυνατότητα να 
συγκρατούν τα εδάφη και να τα κρατούν συνεκτικά. Έτσι 
αποφεύγονται κατολισθήσεις, διαβρώσεις και αποσαθρώσεις 
τόσο σε ορεινούς όγκους και ελεύθερους χώρους που 
περιβάλλουν την πόλη όσο και σε αστικά πάρκα με έντονο 
ανάγλυφο αλλά και σε μικρότερες ακάλυπτες επιφάνειες. 
Παράλληλα μειώνονται οι φερτές ύλες και οι προσχώσεις 
χειμάρρων ποταμιών και ακτών,ενώπροστατεύονται οι αγωγοί 
και τα φρεάτια ομβρίων από εμφράξεις. 

Τέλος οι ρίζες των δένδρων μειώνουν το βαθμό απόπλισης των 
εδαφών από τα θρεπτικά συστατικά τους που αλλιώς 
κατεβαίνουν σε χαμηλότερους ορίζοντες στη γη και χάνονται. 

(γ) Συγκράτηση υδροφόρου ορίζοντα 

Όταν δεν υπάρχει βλάστηση στις ακάλυπτες επιφάνειες της 
πόλης - και πολύ περισσότερο όταν τούτες είναι 
επιστρωμένες - τότε. τα όμβρια ύδατα ρέουν ταχύτατα 
επιφανειακά ή μέσα από τους αποχετευτικούς αγωγούς και 
έτσι δεν ενισχύουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Αποτέλεσμα είναι 
ότι ακόμα και οι χωμάτινες επιφάνειες ξεραίνονται και 
γίνονται ολιγότερο υδατοπερατές» Αυτό οδηγεί συχνά σε 
πλημμύρες. 

Αντίθετα όταν υπάρχει βλάστηση τούτη εξασφαλίζει τη 
σύνδεση με τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ μειώνει την ποσότητα 
των νερών που ενισχύουν τους κάθε είδους χείμαρρους και 
προξενούν καταστροφές. Συγκεκριμένα ένα μέρος της 
βροχόπτωσης εξατμίζεται πάνω στα φύλλα, ένα άλλο 
απορροφάται από το γρασίδι και τα βρύα. Το υπόλοιπο με τη 
βοήθεια των ριζών διεισδύει στο χώμα. Εκεί κατά ένα μέρος 
αποθηκεύεται και κατά ένα άλλο μετά από φιλτράρισμα φθάνει 
μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα τον οποίο και εμπλουτίζει. 
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 (δ) Προστασία από τον άνεμο. 

Η βλάστηση προστατεύει πρώτα-πρώτα αυτό τούτο το χώμα από 
το να το ξεσηκώσει ο άνεμος, αλλά και από το να το 
αποξηράνει. Παράλληλα το χειμώνα μειώνονται οι κίνδυνοι 
παγετού ακριβώς γιατί η βλάστηση δεν αφήνει -παρά τον 
κρύο άνεμο - να κατέβει σημαντικά η θερμοκρασία της 
επιφάνειας του εδάφους. Έτσι προστατεύονται δρόμοι, 
κτίρια αλλά και ολόκληροι οικισμοί από υπερβολικά χαμηλές 
θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιστορικά κέντρα 
της Δ. Γερμανίας όπως οι πόλεις Luneburg, Einbeck, 
Νortheim κ.ά. που διαθέτουν κατά μήκος των παλαιών τειχών 
και της περιφερικής τάφρου πλούσια δασοκάλυψη, 
προστατεύονται από τον άνεμο και εξασφαλίζουν το χειμώνα 
ηπιότερες θερμοκρασίες. 

(ε) Καταπολέμηση της σκόνης. 

Λόγω της επιβράδυνσης της ταχύτητας του ανέμου μέσα από 
τη βλάστηση, η αιωρούμενη στην ατμόσφαιρα σκόνη 
επικάθεται στα φύλλα από τα οποία ξεπλένεται με την πρώτη 
βροχή. Σε αστικούς δρόμους με δενδροστοιχίες 
διαπιστώνεται ότι το κατάστρωμα και τα πεζοδρόμια 
(τουλάχιστον ως προς τη σκόνη) παραμένουν καθαρότερα από 
ότι σε δρόμους του αυτού πλάτους αλλά χωρίς δένδρα. 

(στ) Επιρροή στις συνθήκες μικροκλίματος 

Ήδη αναφερθήκαμε στον άνεμο και τις χαμηλές θερμοκρασίες 
που αποφεύγονται με τη βλάστηση. Αντίθετα σε ημέρες 
καύσωνα η θερμοκρασία όπου υπάρχει βλάστηση παραμένει 
χαμηλότερη. 

Τα δέντρα απορροφούν νερό το οποίο στη συνέχεια 
εξατμίζεται με κατανάλωση σχετικής ενέργειας που τελικά 
ψύχει το περιβάλλον. Σε ένα εκτάριο δάσους οξειάς 
εξατμίζονται κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας 
μέχρι 40.000 λίτρα νερού. Από ένα m2 επιφάνειας 
φυλλώματος οξειάς εξατμίζονται 50-60 λίτρα νερού το χρόνο. 

Ο καθένας το καλοκαίρι αισθάνεται έντονα τη 
μικροκλιματική διαφορά όταν εγκαταλείποντας ένα δρόμο της 
πόλης εισχωρήσει σε ένα παρκάκι. Το ευχάριστο συναίσθημα 
δεν οφείλεται μόνο στην παρεχόμενη σκιά αλλά και στις 
ανεκτότερες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 
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Κατά τον Κ. Κασσιό ένα δένδρο που διοχετεύει στην 
ατμόσφαιρα μέχρι 400 λίτρα νερό την ημέρα καταναλώνει 
230.000 κcal/ημέρα ενέργεια - θερμοκρασίας που 
αντιστοιχεί σε 5 κλιματιστικά μηχανήματα (αιρ-κοντίσιον) 
συνεχούς λειτουργίας. 

Εκτός από τα παραπάνω σημεία είναι δυνατόν να εντοπισθούν 
και άλλα που η συμβολή τους μπορεί κατά περίπτωση να 
είναι αποφασιστική. 

Με την ευκαιρία αυτή όμως ας τονισθεί, ότι ο κατά 
περίπτωση σωστός προγραμματισμός και η ικανοποιητική 
σύνθεση είναι οι προϋποθέσεις που μεγιστοποιούν τις 
παραπάνω συμβολές και ελαχιστοποιούν τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις. Άρα η σχηματοποιημένη αναφορά που προηγήθηκε 
δεν θα πρέπει να απομονώνεται αλλά να εξετάζεται σε 
συνδυασμό με τα θέματα που θα παρουσιασθούν στα επόμενα 
κεφάλαια. 
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Κεφάλαιο 2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι αρχιτέκτονες τοπίου Olmstead 
και NoTen έδωσαν νια πρώτη φορά έναν πλήρη κατάλογο με τις 
απαραίτητες, για την σύγχρονη πόλη, κατηγορίες αστικών 
υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου1. 0 κατάλογος περιλάμβανε 
τις ακόλουθες έξη κατηγορίες χώρων: 

α. δρόμοι, βουλεβάρτα και λεωφόροι - πάρκα (parkways) 
β. πλατείες, κοινόχρηστο πράσινο (commons)2, δημόσιοι κήποι 
γ. παιδικές χαρές τριών κατηγοριών: για μικρά παιδιά, παιδιά 

σχολικής ηλικίας και για εφήβους 
δ. μικρά πάρκα γειτονιάς 
ε. μεγάλα πάρκα μέσα στην πόλη, και 
στ. μεγάλα πάρκα έξω από την πόλη. 

Ήδη ορισμένοι από τους παραπάνω τύπους, π.χ. parkwaysk' 
commons, δεν συναντώνται στις σημερινές πολεοδομικές μελέτες 
και εφαρμογές. Νέοι τύποι κυριάρχησαν, π.χ. πεζόδρομοι και 
παρκοπεζόδρομοι, ενώ ιστορικοί τύποι που είχαν ξεχαστεί για 
αιώνες, όπως οι τύποι της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής αγοράς, 
επανεμφανίζονται σήμερα σε προτάσεις αρχιτεκτόνων και 
πολεοδόμων. 

Οι τύποι των αστικών υπαίθριων χώρων αναδύονται μέσα από 
τις αντιλήψεις και τα πρότυπα πολεοδομικής ορνάνωσης και 
καθημερινής ζωής που επικρατούν σε μία δεδομένη ιστορική 
εποχή. 

0 ρόλος χους μέσα στο πολεοδομικό περιβάλλον εξαρτάται 
από το χαρακτήρα, τη λειτουργία της πόλης καθώς και το 
κοινωνικοπολιτιστι-κό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή 
αναπτύσσεται και εξελίσσεται. 

 

1. Ο κατάλογος δημοσιεύτηκε στο περιοδικό' "Charities and the Commons" (Μ. 
Scott, 1969, σελ. 71-72). · 

2. To κοινόχρηστο πράσινο (commons) έχει. τις ρίζες του στους αγροτικούς 
οικισμούς της Νέας Αγγλίας στη Βόρειο Αμερική. Ηταν μια κου-νόχρηστη έκταση 
στο κέντρο του οικισμού, φυτεμένη με γρασίδιχαι χρήση βοσκότοπου' σήμερα, 
απαλλαγμένη από την παληά της χρήση λειτουργεί σαν κεντρικός χώρος 
πρασίνου και αναψυχής. 
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Τα δίκτυα των αστικών υπαίθριων χώρων (δρόμοι, 
πλατείες, κήποι, πάρκα), η πλοκή τους μέσα στο δομημένο 
ιστό της πόλης και η ένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον 
εκφράζουν και προσδιορίζουν ταυτόχρονα την ταυτότητα της 
ιτόλης. Σε ορισμένα μάλιστα παραδείγματα τα κυρίαρχα 
στοιχεία του δικτύου τελικά ανάγονται σε διαχρονικά 
σύμβολα της πόλης' όπως η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη 
Βενετία και η κεντρική πλατεία στην Σιέννα. 

Μέσα στην ιστορική εξέλιξη της πόλης, ένα δίκτυο 
υπαίθριων χώρων μπορεί να αυτονομηθεί από τις ιστορικές 
συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε και να ενταχθεί 
οργανικά στην νέα ανάπτυξη της πόλης προσλαμβάνοντας νέες 
χρήσεις και σημασίες, όπως έγινε με το δίκτυο υπαίθριων 
χώρων της Ρώμης. Άλλες φορές - τις περισσότερες-
καταστρέφεται ή εγκαταλείπεται. Οι τύποι όμως των χώρων 
που περιλαμβάνει είναι πιθανόν να επαναλειτουργήσουν ως 
σχεδιαστικά πρότυπα σε μεταγενέστερες εποχές και σε 
άλλους νεωνραφικούς χώρους. Αυτό συνέβη με τα δίκτυα των 
μεσαιωνικών πόλεων τα οποία τους δυο τελευταίους αιώνες 
αποτέλεσαν πρότυπα σχεδιαστικών αρχών για θεωρητικούς της 
αστικής σύνθεσης (Urban Design) όπως ο Camillo Sitte και 
ο Gordon Cullen. 

Η δύναμη "αντίστασης" ορισμένων τύπων δημόσιων 
υπαίθριων χώρων στο χρόνο, η ελαστικότητα και 
προσαρμοστικότητα τους σε αλλαγές κοινωνικοοικονομικών 
και πολιτιστικών συνθηκών, καθώς και η λειτουργία τους ως 
διαρκούς πηγής άντλησης ιδεών και προτύπων καθιστούν α-
ναγκαία τη διαχρονική εξέταση τους. Γιατί ενώ τα στοιχεία 
που προσδιορίζουν τη μορφή τους συνδέονται άμεσα με το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο αρχικά εμφανίστηκαν, η εκάστοτε 
λειτουργία τους (δηλ. ένταξη στο πολεοδομικό περιβάλλον) 
συσχετίζεται με τις εγγενείς δυνατότητες προσαρμογής τους 
στις αλλαγές του παραπάνω πλαισίου. 
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Μέσα από τη διαχρονική εξέταση των δημόσιων υπαίθριων 
χώρων και χώρων πρασίνου παρατηρεί κανείς ορισμένες 
ομοιότητες ή διαφορές

στην τυπολογία που είναι δυνατόν να συσχετιστούν με 
ομοιότητες ή διαφορές στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των 
αντίστοιχων πλαισίων ανάπτυξης. Για παράδειγμα όταν η 
κλίμακα της πόλης είναι περιορισμένη και η αυτονομία της 
τονισμένη αναφερόμαστε σε δίκτυα υπαίθριων χώρων που 
έχουν διαμορφωθεί "οργανικά", όπως τα δίκτυα της Αρχαϊκής 
και Κλασσικής Ελληνικής ή της Μεσαιωνικής πόλης. Αντίθετα 
όταν η κλίμακα της πόλης είναι μεγάλη και η ίδια ανήκει 
σε ένα κράτος με ισχυρή κεντρική διοίκηση αναφερόμαστε 
συνήθως σε δίκτυα αξονικά και ιεραρχημένα, με 
εξειδικευμένες χρήσεις και "θεατρικό" χαρακτήρα όπως τα 
δίκτυα της Ρώμης ή του Παρισιού μετά τις επεμβάσεις του 
Οσμάν . 

Στην σημερινή μεγαλούπολη οι περισσότερες κατηγορίες 
δημόσιων υπαίθριων χώρων συνυπάρχουν κάτω από 
διαφορετικές εκφράσεις και αρχές σχεδίασης, είναι λίγες 
όμως οι περιπτώσεις που συγκροτούν δίκτυα. Η έλλειψη και 
ο κατακερματισμός των υπαίθριων χώρων αναψυχής και 
πρασίνου αναγνωρίζονται σήμερα ως προβλήματα εγγενή της 
ίδιας της σύγχρονης πόλης. 

Η επάρκεια και η συγκρότηση ενός δικτύου υπαίθριων 
χώρων και πρασίνου που είναι σήμερα ζητούμενο σε υία 
πολεοδομική μελέτη αποτελούσε συνήθως μόνιμο 
χαρακτηριστικό της προβιομηχανικής πόλης. Οι κατηγορίες 
βέβαια των υπαίθριων χώρων που η τελευταία περιλάμβανε 
ήταν πολύ λιγότερες από αυτές που απαρίθμησαν οι Οlmstead 
και Νοlen' ήταν όμως απόλυτα ενσωματωμένες στην ευρύτερη 
πολεοδομική οργάνωση . 

Για πολλούς μελετητές σήμερα η προβιομηχανική πόλη 
αποτελεί ένα ιδανικό πρότυπο διαδικασίας και μορφής 
συγκρότησης δικτύου υπαιθρίων χώρων. Η αναφορά όμως σε 
έναν τύπο δικτύου συνήθως γίνεται αποσπασματικά και 
ανεξάρτητα από τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώθηκε 
και ολοκληρώθηκε. Η χρήση του δε σαν σχεδιαστικό πρότυπο 
σήμερα τις περισσότερες φορές παραγνωρίζει τις συνθήκες 
και τα ζητήματα που θέτει το σύγχρονο πολεοδομικό 
περιβάλλον. 
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2.2. ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 

Δύο κατηγορίες αστικών υπαίθριων χώρων προβάλλουν 
μέσα από μία διαχρονική εξέταση της πόλης: 

α. Οι κήποι και τα πάρκα:η οργάνωση τους βασίζεται 
στην εκτεταμένη φύτευση. Λειτουργούν σαν τόποι ανάπαυσης 
και αναψυχής ή σαν χώροι εισαγωγής σε σημαντικά κτίρια 
(π.χ. ναούς.ανάκτορα). 

β. Οι δρόμοι και οι πλατείες:ενιαίες επιφάνειες με 
κύριο προορισμό την υπαίθρια κοινωνική ζωή και ανταλλαγή. 
Τα στοιχεία φύτευσης εδώ δεν ήχαν πρωτεύοντα ρόλο. 

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες αντιπροσωπεύουν και σήμερα 
τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο του 
σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου: Ι.    
"ην προσέγγιση του Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
(Landscape Planning & Architecture) 2. Την προσέγγιση της 
Πολεοδομικής Σύνθεσης (Urban Design). 

Η εμφάνιση τους και η εξέλιξη τους παρακολουθεί την 
ιστορία συγκρότησης και εξέλιξης της πόλης. Καταλήγουν δε 
σε "τελειωμένες μορφές" ήδη από την προβιομηχανική εποχή. 
Οι μορφές αυτές εκφράζουν και την ισορροπημένη σχέση του 
ανθρώπου με το περιβάλλον της φύσης. Αν και ο φόβος και η 
ανασφάλεια απέναντι στα φαινόμενα της φύσης παραμένουν 
και εκφράζονται με συμβολικά στοιχεία στον τρόπο οργάνωπ 
σης και διαμόρφωσης του. χώρου, τό φυσικό τοπίο στην 
εποχή ανάπτυξης των αρχικών τύπων αστικών υπαίθριων χώρων 
θεωρείται περισσότερο· σαν φυσικός πόρος (resource)1. 
Είναι η εποχή της συνεχούς, επίπονης 

 

 

1. 0 Ε.Α. Gutkind, στο βιβλίο του "Our World from the Air",.διακρίνει τέσσερα 
ιστορικά στάδια στη στάση του ανθρώπου απε'ναντι στο πε-βάλλον. Το πρώτο στάδιο 
χαρακτηρίζεται από" τον φο'βο απε'ναντι στις απροσδιο'ριστες δυνάμεις της φύσης 
και συναντάται στις πρωτόγονες κοιυο'τητες που ζουν από" το κυνη'γι και τη 
μικροκαλλιε'ργεια. Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται απο' μια αναπτυσσόμενη 
αυτοπεποίθηση και οργανωμε'νη προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος. Το τρίτο 
στάδιο χαρακτηρίζεται απο επιθετικότητα και επιβολή' του ανθρώπου πάνω στη φΰση. 
Είναι το στάδιο απο' τη Βιομηχανική' Επανάσταση έως ση'μερα. Εκφράζεται απο' τις 
συ'γχρονες επεκτάσεις αστικών περιοχών σε βάρος δασικών εκτάσεων., τα βιομηχανικά 
απόβλητα και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Το τέταρτο στάδιο, που σύμφωνα με 
τον Ε.Α.Gutkind αφορά το μέλλον, είναι η οικολογική' στάση του ανθρώπου απέναντι 
στο περιβάλλον. (Ε.Α.Gutkind, 1952). 
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και προσεκτικής καλλιέργειας της γης. Οι γράνες 
καλλιέργειας ρυζιού στην Κίνα και την Άπω Ανατολή γενικά, 
οι διευθετήσεις των ποταμιών για άρδευση στους αρχαίους 
πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και η απόλυτη προσαρμογή της 
μεσαιωνικής πόλης στα τοπογραφικά χαρακτηριστικά του 
φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντιπροσωπευτικές εκφράσεις 
της παραπάνω εποχής. 

2.2.1. Οι κήποι και τα πάρκα 

Η έννοια του κήπου ως πηγή αισθητικής απόλαυσης έχει τις 
ρίζες της στη μυθολογία. Οι περισσότερες θρησκείες 
περιγράφουν ως τόπους παραδείσου κήπους με δένδρα, φυτά και 
νερό. Οι καταβολές όμως της οργάνωσης του χώρου του κήπου 
βρίσκονται στην πρακτική της αγροτικής καλλιέργειας, τα δε 
πρότυπα της μπορούν να αναχθούν στην οργάνωση του 
περιφραγμένου κήπου (Μ.Laurie, 1975, σελ. 13). 

Οι κήποι εμφανίζονται για πρώτη φορά στις αναπτυγμένες 
αγροτικές κοινωνίες της Ασίας1. Οι διαστάσεις και η μορφή 
τους είναι εκείνες των αγρών. Τα στοιχεία του χώρου (φυτά, 
δένδρα, νερό) έχουν συμβολική αλλά και λειτουργική σημασία. 
Έτσι το νερό συμβολίζει την πηνή της ζωής ενώ ταυτόχρονα 
εξασφαλίζει και ένα ευχάριστο μι-κροπεριβάλλον σε περιόδους 
υψηλής θερμοκρασίας. 

Αρχικά οι κήποι και τα πάρκα δεν έχουν οργανική σχέση με 
την πόλη. Αποτελούν προνόμιο της άρχουσας τάξης ή 
συνδέονται με τους ναούς, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις 
είναι δημόσιοι ή κοινόχρηστοι. Διακρίνονται σε κήπους γύρω 
από κτίρια, σε κήπους ενταγμένους σε κτιριακά συγκροτήματα 
και σε εκτεταμένους κήπους ή πάρκα. 

(α) Κήποι γύρω από κτίρια. 

Αρχικά η οργάνωση τους υποτάσσεται στο κτίριο. Τα 
στοιχεία του χώρου (άνθη, δένδρα, πέρνκολες) 
διατάσσονται συμμετρικά και έχουν ως σκοπό την
 εξασφάλιση της ευθύγραμμης συνέχειας προς την είσοδο 
του κτιρίου. 

 

1. δηλ. στον γεωγραφυκό εκείνο χώρο ο'που το έδαφος προσφερόταν γι,α εκτεταμε'νη 
καλλι,έργευα και, η αγροτική παραγωγη' αποτελούσε όχι μό-νο τον μοναδικό σχεδόν 
οικονομικό πόρο άλλα και την κύρια πηγη' πλούτου. Αντίθετα σε' χώρους όπου η 
αγροτυκη' παραγωγη' ήταν περιορισμένη η η οικονομία στηρμζόταν σε άλλες 
δραστηριότες (π.χ. εμπόριο) όπως στην Αρχαία Ελλα'δα οι κη'ποι δεν εμφανίζονται ως 
οργανωμένοι χώρου. Η φύτευση εδώ εφαρμόζεται σημειακά με χρηστική (π.χ. σκιά) η 
συμβολυκη' σημασία. 
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Εικ.2.1: Κήπος κατοικίας ενός ανώ- Εικ.2.2: Διαυορφωση κήπου στο 

τερου κυβερνητικού υπαλλήλου στην Ισλαμικό ανάκτορο Τάζ Μαχάλ 

Αρχαία Αίγυπτο (2.000 π.Χ.).      της Ινδίας (1632-53). 

^Ζ .Τ 

Εικ.2.3: Βίλλα Μεστοί (1450). 
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 Το νερό αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
ορνάνωσης του χώρου. 

Αρχικά παραδείγματα κήπων γύρω από κτίρια 
συναντάμε στην Αρχαία Αίγυπτο (3.500-500 π.Χ), 
συσχετισμένα με ναούς και σπίτια ευγενών (Εικ.2.1). 
Παρόμοια διάταξη, αν και καταλάμ3αναν μεγαλύτερη 
έκταση, ακολουθούσαν και οι κήποι των Βασιλέων της 
Περσίας(500π.Χ). 

Η συμμετρική διάταξη και η υποταγή του ελεύθερου 
χώρου στο κτίριο ακολουθείται και αργότερα στην 
Αραβική Αρχιτεκτονική. Παράδειγμα αυτής της 
λογικής,αν και με τονισμένο τον χαρακτήρα του α-
νοικτού χώρου,αποτελεί το Ισλαμικό ανάκτορο Ταζ 
Μαχάλ στην Ινδία (1650). (Εικ.2.2). 

Ενδιαφέρουσα προσαρμονή της αρχής της 
αξονικότητας στις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις 
του εδάφους αποτελούν οι διαμορφώσεις γύρω από 
βίλλες μελών της άρχουσας τάξης (ευγενών, αστών, 
καρδιναλίων) της Ιταλίας στην εποχή της Αναγέννησης 
(Βίλλα Μεδίκων, Βίλλα Ντ'Εστέ, Βίλλα Λάντε) (Εικ. 
2.3). Η σύνθεση του κήπου στηριζόταν στις αρχές του 
Alberti1" ο οποίος πρότεινε την σύνδεση του με το 
κτίριο μέσω στεγάστρων,.καθώς και τη χρήση 
βαθμιδωτών επιπέδων και κλιμάκων ανάλογα με τις 
κλίσεις του εδάφους. Επίσης συνιστούσε την σύνδεση 
όλων των στοιχείων οργάνωσης του χώρου μέσω ενός 
άξονα και έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση τοπικών 
υλικών κατασκευής και στην ενσωμάτωση της σύνθεσης 
στο φυσικό περιβάλλον. 

Χάρις σε όλα τα προηγούμενα ο Ιταλικός, κήπος 
τελικά υπερβαίνει το ρόλο του συμπληρωματικού 
στοιχείου και έχει ισοδύναμο ρόλο με το κτίριο στην 
οργάνωση του χώρου. Η Ιταλική αρχιτεκτονική τοπίου 
επηρέασε αργότερα τις αρχές οργάνωσης των Γαλλικών 
κήπων και πάρκων που θα εξετάσουμε στο επόμενο 
κεφάλαιο, 

1. Η θεωρία του Αlberti (1450) στηριζόταν στα κείμενα του Πλίνιου (43 
μ.Χ). 
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(β) Κήποι ενταγμένοι σε κτιριακά συγκροτήματα. 

Το θέμα του κήπου εδώ εντάσσεται στον τύπο του 
αεθρΐου (χαρακτηριστικό της αρχαίας Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής κατοικίας) και της αυλής (χαρακτηριστικό 
της μουσουλμανικής κατοικίας), με τη διαφορά ότι η 
φύτευση και τα άλλα στοιχεία φυσικής διαμόρφωσης, 
όπως νερό και πέργκολες, αποτελούν πλέον τα 
κυρίαρχα στοιχεία. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
αυτού του τύπου πρασίνου υπαίθριου χώρου αποτελούν: 

ΐ. Τα ισλαμικά τεμένη και ανάκτορα της Ισπανίας. 
Οι κήποι επικοινωνούν μεταξύ τους και 

περιβάλλονται από κιονοστοιχίες. Το νερό αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης (πηγή στο κέντρο του 
κήπου, κανάλι ή δεξαμενή). Η φύτευση ακολουθεί 
γεωμετρικά σχήματα ενώ οι πλακοστρώσεις είναι 
περιορισμένες και χαρακτηρίζονται συνήθως από 
έγχρωμα πλακάκια. Παραδείγματα αποτελούν οι κήποι 
του τεμένους της Κόρδοβας καθώς και των ανακτόρων 
του Αλκαζάρ, της Αλάμπρας και της Χενεραλίφε1. 
(Εικ.2.4). 

ϋ. Τα μεσαιωνικά κάστρα και τα μοναστηριακά 
συγκροτήματα. 

Σε αυτά κυριαρχεί η εσωστρέφεια και η αυτάρκεια. 
Η φύτευση εξυπηρετεί λειτουργικούς κυρίως σκοπούς 
καθώς επικρατέστερα είδη είναι τα οπωροφόρα, τα 
αμπέλια, τα λαχανικά και τα βότανα. Η οργάνωση του 
χώρου ακολουθεί γεωμετρικά σχήματα και την αρχή του 
διαχωρισμού του ενός είδους καλλιέργειας από το 
άλλο (Εικ. 2.5). Οι διαστάσεις είναι προσαρμοσμένες 
στις πρακτικές καλλιέργειας, άρδευσης και 
συγκομιδής. Προς το τέλος του Μεσαίωνα οι κήποι των 
κάστρων αρχίζουν να εμπλουτίζονται με στεγασμένα 
καθιστικά, κρήνες, παρτέρια με άνθη, μικρές λίμνες 
και να λειτουργούν ως χώροι ψυχαγωγίας. 

ι'ϋ. Οι αγγλικοί κολλεγιακοί υπαίθριοι χώροι. 
Η έκταση τους είναι συνήθως πολύ μεγάλη σε 

σχέση με τις διαστάσεις των κτιρίων που τους 
περιβάλλουν. Χαρακτηρίζονται ως χώροι 

1. Εκτεταμένη περιγραφή αυτών των κήπων περιε'χεται στις σσ 46 - 57 του 
βιβλίου "Αρχιτεκτονική Τοπίου και Περιβάλλον" των Ν.Κανταρτζή και 
Γ.Τσακαλιδη. 
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ELK.  2.5:  Μεσαιωνικό μοναστήρι. 
 

 

περιπάτου και πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης.   
Κυριότερα παραδείγματα αποτελούν οι κήποι των 
πανεπιστημίων Oxford και Cambridge. 

(γ) Εκτεταμένοι κήποι και πάρκα 

Η κλίμακα τους διαφέρει από την κλίμακα των κήπων 
που περιβάλλουν ένα κτίριο ή εντάσσονται στη 
διάταξη ενός κτιριακού συγκροτήματος. Η υπαίθρια 
διαμόρφωση καταλαμβάνει μεγάλη έκταση ενώ το κτίριο 
(συνήθως ανάκτορο) αποτελεί ουσιαστικά ένα σημείο 
μέσα στην οργάνωση του χώρου. 
 

 
 

 

 

 Εικ. 2.4:  Η αυλή των λεόντων, Αλάμπρα (14ος αι. 
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Εικ. 2.6: Κάτοψη ανακτόρου Κατσούρα στην Ιαπωνία. 
 

 

 Εικ. 2.7: Τμήμα διαμόρφωσης του ανακτόρου Κατσούρα. 
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Η αρχική τους λειτουργία ήταν η εξασφάλιση ενός ελεγχόμενου 
φυσικού τοπίου και μιας ασφαλούς περιοχής κυνηγιού, 
αποκΛειστικά για τους βασιλείς ή αυτοκράτορες και την αυλή 
τους. Σπάνια ανοίνονται σε άλλα κοινωνικά στρώματα, και αυτό 
συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις εορτών ή τελετών. Συναντώνται 
αρχικά στις ισχυρές αυτοκρατορίες της Μέσης και Άπω Ανατολής 
ενώ στη Δύση εμφανίζονται μετά το Μεσαίωνα. Οι αρχές 
οργάνωσης τους διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον τοπίο, τη 
χρήση τους και την επικρατούσα φιλοσοφική αντίληψη. 

Πρώτοι οι Ασσύριοι βασιλείς διαμόρφωσαν πάρκα για κυνήγι  
γιορτές και συγκεντρώσεις. Από περιγραφές γνωρίζουμε ότι τα 
παραπάνω πάρκα ήταν συμμετρικά φυτεμένα, με διαμορφώσεις 
που ακολουθούσαν γεωμετρικά σχήματα και περιλάμβαναν 
τεχνητούς λόφους και λίμνες. 

Η διαμόρφωση αυτοκρατορικών πάρκων στην Κίνα 
χρονολογείται από πολύ παλιά (200 μ.Χ). Αποτελούσαν μεγάλης 
κλίμακας έργα και περιλάμβαναν τεχνητούς λόφους, τεχνητές 
λίμνες και ζωολογικό κήπο. η διαμόρφωση αποσκοπούσε στη 
μίμηση του φυσικού τοπίου σε μικρογραφία. Παρόμοια αντίληψη 
διαμόρφωσης επικράτησε και στους Ιαπωνικούς κήπους και 
πάρκα (Εικ.2.6,2.7) με τη διαφορά ότι η έμφαση εδώ δίνεται 
περισσότερο στα κατασκευαστικά στοιχεία παρά στα φυσικά 
υλικά. Άμμος ή άργιλος χρησιμοποιούνται για να καλύψουν και 
να ορίσουν επίπεδες επιφάνειες ενώ μεγάλες πλάκες από πέτρα 
σε σειρά (Ιαπωνικά βήματα) διαμορφώνουν ελικοειδή μονοπάτια 
για τους περιπατητές. Χρησιμοποιούνται επίσης μεγάλοι 
βράχοι και πέτρες κατά απομίμηση της κοίτης των χειμάρρων. 
Από τον 17ο αιώνα αρχίζουν να κατασκευάζονται δημόσια πάρκα. 
Η Ιαπωνική αρχιτεκτονική τοπίου επηρέασε σημαντικά την 
Αγγλική και Αμερικανική παρκοτεχνία κατά τον 18ο και 19ο 
αιώνα. 

Η οργάνωση του τοπίου κατ"απομίμηση της φύσης, που 
συναντάμε στα πάρκα αλλά και στους μικρούς ιδιωτικούς κήπους 
της Κίνας και της Ιαπωνίας, έχει τις ρίζες της στις 
φιλοσοφικές και θρησκευτικές αντιλήψεις των δύο λαών. Η Φύση 
θεωρείται η πηγή της τελειότητας, την οποία ο άνθρωπος 
πρέπει να πλησιάσει μέσω της αυτοσυγκέντρωσης και της 
απομόνωσης. Γι'αυτό το λόγο κάθε σπίτι είχε τον κήπο του* 
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μικρογραφία φυσικού τοπίου με δένδρα-μινιατούρες και 
πέτρες - βράχους, όπου κάθε στοιχείο είχε συμβολική 
σημασία. 

Αντίθετη αντίληψη συναντάμε στην οργάνωση των Γαλλικών 
Πάρκων του 17ου αιώνα. Εδώ η ισχυρή αξονική οργάνωση, η 
συμμετρία, οι μαθηματικές αναλονίες και η προοπτική στο 
άπειρο εκφράζουν με άλλο τρόπο τον πλούτο, τη δύναμη και την 
οριοθετημένη κοινωνική δομή. Το αποτέλεσμα δηλώνει τη 
διάθεση για κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη Φύση. 

Οι αρχές ορνάνωσης τους Γαλλικού πάρκου προέκυψαν από 
την συγχώνευση τεσσάρων προτύπων: 

i. χα παρτέρια, τα οποία χρησιμοποιούσαν στο Μεσαίωνα για 
να διαχωρίσουν το ένα είδος φαρμακευτικού χόρτου από το άλλο  
Αυτός ο τρόπος διαχωρισμού χρησιμοποιείται και στο Γαλλικό 
κήπο όπου τα παρτέρια περιλαμβάνουν άλλες φορές χρωματιστές 
επιστρώσεις και κο-νιάμματα και άλλες άνθη και θάμνους. 

ϋϊ. το ίδιο το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Γαλλίας το οποίο 
χαρακτηρίζεται από επίπεδη τοπογραφία kol πυκνά δάση. Οι 
διαμορφώσεις κήπων τείνουν να εμφανίζονται ως εκκαθαρίσεις 
στο δάσος με ελάχιστες διαφοροποιήσεις επιπέδων και τεχνητή 
προοπτική. 

ίϋ. η πρακτική του κυνηγιού, στο δάσος που περιβάλλει τους 
κήπους, n οποία απαιτούσε τη χρησιμοποίηση μονοπατιών που 
ξεκινούσαν ακτινωτά από ένα κεντρικό σημείο, παρέχοντας 
προοπτική και πολλές δυνατότητες γlo το ομαδικό κυνήγι. Το 
ακτινωτό πρότυπο ενσωματώθηκε αρχικά στο σχέδιο των πάρκων 
και αργότερα στη ρυμοτομία της πόλης 

1ν. το πρότυπα του Ιταλικού κήπου τα οποία μετέφεραν Ιταλοί 
καλλιτέχνες και τεχνίτες προσκεκλημένοι από τους Γάλλους 
βασιλείς του 16ου αιώνα. Η συμμετρία και. αξονικότητα των 
Ιταλικών κήπων προσαρμόστηκε ανάλογα στο επίπεδο Γαλλικό 
έδαφος. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Γαλλικής Σχολής 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποτελούν το Vaux le Vicompte 
(1650-61) και οι Βερσαλλίες (1662-65)(Elk.2.8 ,2.9) 
σχεδιασμένα από τον Andre Le Notre. H οργάνωση του χώρου 
στις Βερσαλλίες επηρέασε σημαντικά τις παρεμβά- 
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Εικ. 2.8:Άποψη των Βερσαλλιών. 

 

 

Εικ.  2.9:  Το σχέδιο των Βερσαλλιών. 
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σεις και τα σχέδια πόλεων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Έτσι 
το Παρίσι του Οσμάν και η Ουάσιγκτον του L*Enfant θα 
αποτελέσουν εφαρμογές των αρχών οργάνωσης του Γαλλικού 
πάρκου στο δομημένο χώρο. 

Αν και η Γαλλική κηποτεχνία μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα 
στην Αγγλία δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο ανοικτό, με 
χαμηλούς και ομαλούς λόφους και διεσπαρμένα δέντρα, Αγγλικό 
τοπίο. Εκεί, το κίνημα του Ρομαντισμού στην ποίηση και 
ζωγραφική που εξήρε την ομορφιά της φύσης και ή επίδραση της 
παρκοτεχνίας της Άπω' Ανατολής, είχαν σαν αποτέλεσμα την 
ανάδειξη μιας νέας μορφής πάρκου. Η μορφή αυτή βασιζόταν 
στην άμεση οπτική αντίληψη της Φύσης, στη σταδιακή ανάπτυξη 
ειδυλλιακών τόπων και στη διαφοροποίηση (Εικ.2.10). Τα 
παρτέρια και η επίπεδη προοπτική του Γαλλικού κήπου πολύ 
σύντομα αντικαθίστανται από καμπύλες επιφάνειες καλυμμένες 
με γκαζόν, συστάδες δέντρων, ό-φιοειδείς ποταμούς και 
μονοπάτια. Δεν υπήρχε οπτική διακοπή ανάμεσα στον κήπο και 
στο περιβάλλον, ευρύτερο φυσικό τοπίο' ακόμη και ο φράχτης, 
σύμβολο της ιδιοκτησίας βυθιζόταν, 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Αγγλικής Σχολής 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποτελούν το Blenheim Palace, όπως 
σχεδιάστηκε από τον Lancelot Brown το 1758, ο κήπος του 
Rousham που σχεδιάστηκε από τον Kent το 1738-40 και το 
Regents Park, σχεδιασμένο από τον John Nash (1810). 

Όπως η Γαλλική σχολή επηρέασε άμεσα ή έμμεσα την σύνθεση 
όχι μόνο των πάρκων αλλά και των πόλεων, έτσι και η Αγγλική 
σχολή είχε ευρεία εφαρμογή και επίδραση, και ιδιαίτερα στη 
Β. Αμερική. Από αυτήν άντλησαν αρχές οι εισηγητές των 
συστημάτων πρασίνου (Olmstead, Downing) στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα. 

Παρά την κλίμακα τους τα πρώτα πάρκα απευθύνονταν μόνον 
σε Βασιλείς και ιδιώτες της ανώτερης τάξης,, Δεν ήταν 
οργανικά ενταγμένα στην πόλη ούτε και αποσκοπούσαν σε 
δημόσια χρήση. Αργότερα όμως, με τις μεγάλες επεκτάσεις των 
πόλεων κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση, ενσωματώθηκαν στην 
πόλη και αποτέλεσαν έναν έτοιμο πυρήνα συστήματος δημοσίου 
πρασίνου (βασιλικά πάρκα στο Λονδίνο). 
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 K.  2.10:  Chiswick House ( 1 72 5) ,  αρχ.  
W. Kent ,  

 

 

 
Εικ.  2.11:  Blenheim Palace  (1/58), αρχ.   Lancelot Brown. 
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Εξαίρεση στα προηγούμενα απετέλεσε το κοινόχρηστο 
πράσινο του Αγγλικού χωριού που μεταφυτεύτηκε στους 
πρώιμους αποικιακούς οικισμούς της Νέας Αγγλίας στη Β. 
Αμερική. Το κοινόχρηστο πράσινο (common ή village green) 
ήταν μία έκταση φυτεμένη με γρασίδι, κυκλικού ή ορθογωνίου 
σχήματος. Αρχικά αποτελούσε κοινόχρηστο βοσκότοπο, σύντομα 
όμως λειτούργησε σαν δημόσιο πάρκο και περιελάμβανε 
εκκλησίες kol δημόσια κτίρια. 

2.2.2. Δρόμοι και Πλατείες 

Ενώ οι κήποι και τα πάρκα εντάσσονται στην οργάνωση και 
λειτουργία της πόλης πολύ αργότερα από την αρχική τους 
εμφάνιση, οι δρόμοι και οι πλατείες αποτελούν από την αρχή 
κύρια συστατικά στοιχεία του οικισμού ή της πόλης. Αποτελούν 
τους κατ'εξοχήν χώρους δημόσιας ζωής και κοινωνικής 
ανταλλανής, η δε εικόνα τους αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα 
της πόλης στην οποία ανήκουν. Είτε αναπτύσσονται σταδιακά 
είτε με προκαθορισμένο σχέδιο φθάνουν από πολύ νωρίς σε 
"πλήρεις" μορφές ορισμένες από τις οποίες αποτελούν και 
σήμερα παραδείγματα αναφοράς για την πολεοδομική σύνθεση 
(urban design). 

Ως υλικοί χώροι προσδιορίζονται διαφορετικά από τους 
χώρους πρασίνου που εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα 
περιβάλλοντα τετράγωνα, κυψέλες ή κτίρια παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τυπολογίας τους. Το 
πράσινο δεν αποτελεί το κύριο στοιχείο 

διαμόρφωσης του χώρου, ορισμένες μάλιστα φορές απουσιάζει 
εντελώς. Το δάπεδο, συνήθως επιστρωμένο, αποτελεί το κύριο 
μέσο ενοποίησης του χώρου. 

Αν και ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως συνειδητή και 
ολοκληρωμένη πράξη εφαρμόζεται από πολύ παληά (γύρω στο 
3.000 π.Χ),οι ανοικτοί οημόσιοι χώροι της πόλης ταυτίζονταν 
μέχρι το 300 π.Χ. με τους δρόμους και τους -φυτεμένους ή 
μη - υπαίθριους χώρους .μπροστά από τους ναούς (P. Zucker, 
1966). 

Οι πόλεις αποτελούσαν τόπους συγκέντρωσης της αγροτικής 
παρα-γωνής. Η επιφάνεια τους ήταν περιορισμένη έτσι ώστε 
να μην καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης. Το 
σύστημα ρυμοτόμησηςεί- 
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χε σαν αφετηρία τον τρόπο υποδιαίρεσης, γεωμετρικό ή 
μη, της αγροτικής γης. Οι δρόμοι καθώς και τα 
τετράγωνα ή οι κυψέλες κατοικιών είχαν περιορισμένο 
μέγεθος. Ορισμένες φορές (όπως στην Αίγυπτο και την 
Ινδία) συναντάμε ομαδοποιήσεις κατοικιών γύρω από 
εσωτερικές κοινόχρηστες αυλές (A.B.Gallion, S.Eisner, 
1983, σ. 11). 

0l δρόμοι-άξονες αποτελούσαν το κύριο στοιχείο 
της πολεοδομικής οργάνωσης και συνέδεαν την πόλη με 
τον εξωτερικό περίγυρο της. Περιλάμβαναν τις 
ακόλουθες λειτουργίες: 

α. σύνδεση με τους ευρύτερους εμπορικούς άξονες. 
Συχνά οι ιστορικοί της πόλης συνδέουν την 
ανάπτυξη και τον πλούτο μιας πόλης με τη θέση 
της στην τομή δύο αξόνων εμπορίου 
(J.Rykwert,1978, σ. 16). 

β. Παρελάσεις και θριάμβους βασιλέων και 
αυτοκρατόρων (Νινευί, Βαβυλώνα). 

γ. Τελετουργικές πορείες προς ιερά ή ναούς 
(Αιγυπτιακές πόλεις), (J.Rykwert, 1978, σσ 17-
18), και 

δ. Συμβολική αναπαράσταση του αστρικού κόσμου και 
ειδικότερα των σημείων του ορίζοντα. Έτσι στην 
Κίνα και την Ινδία οι άξονες διατρέχουν την πόλη 
από Βορρά προς Νότο και από την Ανατολή προς τη 
Δύση. 0 άξονας από Β προς Ν είχε συνήθως τη 
μεγαλύτερη σημασία kol εκατέρωθεν αυτού 
αναπτύσσονταν τα επίσημα κτίρια. Στο σημείο 

τομής των δύο αξόνων εδραζόταν η θρησκευτική ή η 
κοσμική εξουσία, (Εικ.2.12), (P.Whetley, 1971, 
σσ 411-453). 

 
 
 

 
Euc. 2.12: Πεκίνο (Α  
ιερή πό-λη, Β : 
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Εμπορικός ή συμβολικός ο κύριος δρόμος αποτελεί και 
σήμερα τον κατεξοχήν δημόσιο χώρο στους μικρούς 
οικισμούς. Περικλείει δύο σημασίες, την σημασία της 
σύνδεσης και την σημασία του τόπου. Η τελευταία από 
πολύ παληά σημειώνεται συχνά με μία διεύρυνση του 
δρομου,  (Η.L.Malt, 1970,.σ. 6). 
 
Η πλατεία ετυμολογικά προέρχεται απο την πλατειά 
οδό. Σημαίνει μια επίπεδη έκταση που μπορεί να 
είναι το κέντρο ενός οικισμού, ο τόπος των 
συναντήσεων, του εμπορίου, ή και έξω από το κέντρο 
αλλά σε σύνδεση με αυτό, (Μ. allet, 1968, σ.179). 

Η αρχαία Ελληνική Αγορά αποτελεί τον πρώτο 
ολοκληρωμένο τύπο όπου ο δημόιος ι,παϋριος χώρος 
αποτελεί το αποφασιστικό στοιχείο οογάνωση; του 
κτισμένου χώρου, (P. Zucker, 1966). Αποτελεί εστιακό 
σημείο της πόλης και χωροθετείται συνήθως στο κέντρο 
της, κοντά στην Ακρόπολη, στο λιμάνι ή την πύλη. 
Λειτουργεί ταυτόχρονα σαν εμπορικό κέντρο, χώρος 
ρυγκέντρωαης των πολιτών και σαν τόπος αγώνων και 
θεαμάτων. Περιλαμβάνει συνήθως κτίρια καταστημάτων 
με στοές, βουλευτήριο, δικαστήριο, ναούς, κρήνες. 

Με την εμφάνιση της Αγοράς η Ακρόπολη, η οποία 
αποτελούσε μέχρι τότε το κέντρο της πολιτικής και 
θρησκευτικής εξουσίας, χάνει την αρχική της σημασία, 
(J.B.Ward-Perkins, 1974, σ.12). Η μετατόπιση του 
κέντρου βάρους στην Ελληνική πολεοδομική ορνάνωση 
εκφράζει και την αλλαγή στον οικονομικό ρόλο της 
πόλης καθώς και στο πολιτικό της σύστημα. Με την 
ανάπτυξη του εμπορίου νέα κοινωνικά στρώματα, όπως 
έμποροι και τεχνίτες, εμφανίστηκαν ζητώντας τον έ-
λεγχο της εξουσίας μέσω του δημοκρατικού 
πολιτεύματος. 

Η οργάνωση του χώρου της Αγοράς εκφράζει την 
πολυφωνία της δημοκρατικής διακυβέρνησης της πόλης-
κράτους. Η κυριαρχία του κεντρικού άξονα που 
χαρακτήριζε την οργάνωση των υπαίθριων χώρων των 
ιερών και ανακτόρων στις Αιγυπτιακές και Ασσυριακές 
πόλεις απουσιάζει. 0 χώρος βρίσκεται σε άμεση οπτική 
σχέση με τους δρόμους που τον συνδέουν με την πόλη 
χωρίς να ορίζεται από αυτούς ενώ είναι ανοικτός προς 
τον περιβάλλοντα χώρο ο οποίος συνήθως περιλαμβάνει 
και άλλες δημόσιες λειτουργίες. 0 χώρος 
συμπληρώνεται σταδιακά και δεν διέπεται 
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από ενιαία αντίληψη στην σύνθεση των κτιρίων 
(P.Zucker, 1966). Η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω των 
υλικών και των αναλογιών στους ρυθμούς των κτιρίων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα Αγοράς της Αρχαίας Ελ-
ληνικής πόλης των αρχαϊκών και πρώτων κλασσικών 
χρόνων αποτελεί η Αγορά της Αρχαίας Αθήνας. 
(Εικ.2.13).  

 

2.13: Η αγορά της Αθήνας και η σχέση της με την πόλη, (5oς  

αιώνας π.Χ). 

Από τα στοιχεία που έχουμε το πράσινο στην Αθηναϊκή 
αγορά ήταν περιορισμένο σε συστάδες δέντρων δίπλα 
στις κρήνες ή κοντά στα διάφορα κτίρια (1.Τραυλός, 
1960, σ. 64-65). 

 

Αντίθετα από την Αθήνα και τις άλλες πόλεις της 
λάδας οι οποίες αναπτύσσονταν χωρίς σχέδιο, οι 
Ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, οι Ελληνικές 
αποικίες στη Νότια Ιταλία, Σικελία και αλλού, καθώς 
και οι Ελληνιστικές πόλεις αργότερα αναπτύσσονται 
βάσει ενός αυστηρά καθωρισμένου ορθογωνικού σχεδίου 
το οποίο βασιζό- 
 
 
 

 

ΑΘΗΝΑ 
5oς~π.Χ.ΑΙΩΝ 
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Εικ. 2.14: Πριήνη (Α : αγορά, Β : Ναός 

Αθηνάς, C : θέατρο, D : Στάδιο). 

 

Εικ. 2.15: Μίλητος (Α : αγορά, Β : θέατρο, C : Στάδιο, D : Λιμάνι). 
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ταν στην επανάληψη ενός τύπου οικοδομικού τετραγώνου 
(Ιπποδάμειο σύστημα). 

Το σύστημα αυτό στηριζόταν στην σαφή διάκριση 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, στη διάκριση 
των περιοχών μεταξύ τους, στην πρόβλεψη και 
εξασφάλιση εκτάσεων για δημόσιες χρήσεις και 
λειτουργίες. Οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι (πλατείες-
οδοί) εντάσσονται σε ένα σύστημα καθέτων αξόνων. Η 
Αγορά τοποθετείται στο κέντρο της πόλης σε συνεκτική 
σχέση με το λιμάνι, τις οδούς προς την ενδοχώρα 
καθώς και με τους υπόλοιπους δημόσιους χώρους και 
τις περιοχές κατοικίας, (Εικ.2.14,2.15). Σαφείς 
οικοδομικοί κανονισμοί ρύθμιζαν τις σχέσεις των 
κτιρίων με τους δρόμους και τους υπαίθριους χώρους. 

Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται σταδιακά τα 
διάφορα κτίρια, καταστήματα, ναοί, βουλευτήρια, 
θέατρα και νυμνάσια. Τα κτίρια αντιμετωπίζονται σαν 
ξεχωριστές ενότητες οι οποίες εντάσσονται σε ένα 
ενιαίο σύνολο που το χαρακτηρίζει σχετική και όχι 
αυστηρή συμμετρία καθώς και ενιαία αντίληψη του 
μεταβατικού ημιυπαιθρίου χώρου (στοές, αναλογίες 
στις όψεις). Οι είσοδοι στην αγορά ορίζονται με 
πύλες ή με ειδικά διαμορφωμένα τμήματα μιας συνεχούς 
στοάς. Εκτός από το κύριο κτίριο της Αγοράς υπάρχουν 
και ειδικά κτίρια (κρεατα-γορά, ψαραγορά κ.λ.π.). 
Καθώς ο χώρος καταλαμβάνεται βαθμιαία από 
επιχειρήσεις η πολιτική λειτουργία μειώνεται και 
μεταφέρεται στο βουλευτήριο (P.Zucker, 1966). 

Η ανοικτή, "μη κανονική", αντίληψη της Αθηναϊκής 
Αγοράς αντικαθίσταται από εκείνη του περίκλειστου 
γεωμετρικά καθορισμένου χώρου. 0 τύπος αυτός 
παραπέμπει στο στοιχείο του αίθριου που χαρακτηρίζει 
την αρχαία Ελληνική κατοικία (Εικ.2.16,2,17,2.18). 

Με βάση, ανάλογο σύστημα δρόμων και δημοσίων 
υπαίθριων χώρων αναπτύχθηκε και η Ρωμαϊκή πόλη . Η 
έμφαση όμως εδώ δίνεται περισσο- 

ί. Ο J.B. Ward-Perkins τονίζει τις ομοιότητες μεταξύ των δυο συστημάτων 
και υποστηρίζει την άποψη ο'τι τα προ'τυπα του σχεδιασμού της Ρωμα'ίκη'ς 
πο'λης ανιχνεύονται στις Ελληνικές αποικίες της Ν. Ιταλίας και στις 
Ετρουτσκικε'ς πόλεις της Κεντριχη'ς και Βο'ρειας Ιταλίας, (J. Β. Ward-
Perkins, 1974, σ. 22-36). 
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ΕίΚ. 2.16: Πριηνη. Κάτοψη Αγοράς (350 π.Χ) 

 

Είκ. 2.17: Πριηνη. Αναπαράσταση  Εικ. 2.18: Πριηνη. Ισομετρικό τμήματος 
Αγοράς.     ενός σπιτιού με αίθριο 
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τερο στους δρόμους παρά στις πλατείες (forum) ως ξεχωριστές 
ενότητες χώρων. 

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά της ευρείας εφαρμογής του 
Ρωμαϊ-κού πολεοδομικού συστήματος: 

(α) οι δύο κύριοι άξονες από Β προς Ν και από Α προς Δ. 
(KardOKai Decumanus), 

(β) η τοποθέτηση των πλατειών στο σημείο τομής των δύο 
παραπάνω αξόνων (Εικ.2.19), και 

(γ) η αξονική τοποθέτηση των σημαντικότερων κτιρίων και η 
αυστηρά συμμετρική οργάνωση των forum (Εικ. 2.21). 

 

ELK. 2,19: Timgad, Αλγερία. Οι μη προσχεδιασμένες, ακανόνιστες, επεκτάσεις της 

πόλης (200 μ.Χ) είναι σε αντίθεση με το αυστηρό γεωμετρικό σχέδιο της Ρωμαϊκής 

αποικίας (100 μ.Χ). Στο σχέδιο αυτό διακρίνονται οι δύο κάθετοι κύριοι άξονες και 

το Forurn τοποθετημένο στο σημείο τομής των παραπάνω αξόνων. 
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Εικ. 2.20: Αυτοκρατορικά forum στη Ρώμη. Κάτοψη. 

 

ELSC. 2.21: Augusta Raurica. Κάτοψη του forum (2QS αι. μ.Χ). 1. Ι ός, 2. ανοικτός 
χώρος περιβαλλόμενος από στοά και καταστήματα, Βασιλική, 4. Η έδρα του συμβουλίου 

της πόλης. 
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Η δημόσια αστική ζωή αποτέλεσε το μέσο για να αναπτύξει 
η Ρωμαϊκή πόλη ασυνήθιστες για τα δεδομένα της εποχής 
δημόσιες εξυπηρετήσεις όπως συστήματα ύδρευσης και 
απυχετευσης, διάστρωση δρόμων και καλή συντήρηση των 
υπαίθριων χώρων και των κτιρίων, καθώς και δημόσιους χώρους 
όπως κτίρια λουτρών και χώρους θεαμάτων (στάδια, 
αμφιθέατρα). Οι δημοτικές αρχές διαχειρίζονταν και ασκούσαν 
αυστηρό έλεγχο για την τήρηση των κανονισμών που αφορούσαν 
τον υπαίθριο δημόσιο χώρο όπως απαγόρευση κατάληψης 
δημόσιου χώρου από ιδιωτικές κατασκευές - σκάλες, αυλές 
κ.λ.π. - απαγόρευση υπέρβασης μεγίστου ύφους σπιτιών-2,5 μ. 
περίπου - απαγόρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων στο κέντρο της 
πόλης από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, έλεγχος των 
όψεων των κτιρίων, (J.B. Ward-Perkins, 1974, σ.σ. 33-36). 
Χαρακτηριστικό επίσης της δημόσιας Ρωμαϊκής ζωής ήταν η 
εξειδίκευση των λειτουργιών και ο προσανατολισμός 
περισσότερο στο θέαμα παρά στη συμμετοχή στις πολιτικές 
δραστηριότητες. 

Τα forum είναι εξειδικευμένα. Το κεντρικό forum στην 
τομή των δύο αξόνων αποτελεί συνήθως το διοικητικό και 
θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Μικρότερες εξειδικευμένες 
αγορές ή στάδια χωροθετουνται στα σημεία συνάντησης των 
κυρίων αξόνων με δευτερεύοντες άξονες. 

 
ELK. 2.22: Προοπτικό αναπαράστασης του κέντρου της Augusta Raurica. Στην συνέχεια του 
Α.Δ. άξονα το θέατρο και ένας ναός. Στο τέλος του άξονα μια κλειστή αγορά. 
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Το σχήμα της αγοράς είναι τετράγωνο ή ορθογώνιο. 
Κυριαρχείται από άξονες συμμετρίας. Οι άξονες των κτιρίων 
είναι συμμετρικοί ως προς τον κύριο άξονα. Τα κτίρια δεν 
αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητες ενότητες αλλά ως τμήματα 
ενός συμπαγούς συνόλου. Η τυπολογία τους είναι ενιαία 
(αγορά ή βασιλική), και η στοά αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο. 

Στους αυτοκρατορικούς χρόνους δημιουργούνται στη Ρώμη 
οι αυτοκρατορικές αγορές (imperial fora). Χαρακτηρίζονται 
από μνημειακότη-τα στην σύνθεση. Συνδέονται μεταξύ τους 
αξονικά και η κάθε αγορά, αν και διατηρεί τη χωρική της 
ενότητα, γίνεται κρίκος μιας αξονικής ακολουθίας 
(Εικ.2.20). 

Το σύστημα των πλατειών της Ρωμαϊκής πόλης υποτάσσεται 
στο σύστημα των κύριων δρόμων οι οποίοι λειτουργούν ως 
γραμμικά κέντρα και φέρουν δημόσια κτίρια με στοές. 0 άξονας 
τους συμπίπτει τις περισσότερες φορές με τον άξονα των 
πλατειών. Τα σημεία τομής των δρόμων με τις αγορές 
υπογραμμίζονται με πύλες ή στοές. Είναι επιστρωμένοι και 
λειτουργούν σαν χώροι παρελάσεων και θριάμβου του Ρωμαϊκού 
στρατού. 

Απόγονος άλλοτε του ρωμαϊκού forum (Ε.Ρ.Τσάμπερλαιν, 
1972, σ. 109-129), άλλοτε του σλαβικού Bundling1 ή του 
γερμανικού Angerciorf1 είναι π μεσαιωνική πλατεία. 0 τύπος 
αυτός υπαίθριου χώρου αναπτύ-σθηκε χωρίς προσχεδιασμό και 
δεν ακολουθεί αυστηρά γεωμετρικές συνθετικές αρχές. 

. Η μεσαιωνική πόλη της οποίας κεντρικό στοιχείο 
αποτελούσε η μεσαιωνική πλατεία, κτισμένη σε Λόφους για 
αμυντικούς λόγους, ακολουθούσε τους κανόνες που υπαγόρευε 
η τοπογραφία του εδάφους. Μικρή 

1. Κυκλική, ελλειψοειδής ή ακανόνιστη διάταξη κατοικιών γΰρω από έναν ακάλυπτο 
χώρο. Ανάλογο χοίρο αποτελεί" το κοινόχρηστο πράσινο των αγγλικών χωριών (P.Zucker  
1966). 

2. Η τυπολογία των μεσαιωνικών πλατειών μελετήθηκε διεξοδικά για πρώτη φορά στο 
τέλος του 19ου αι. ατό τον Cam4.11o Sitte, (C.Sitte, 1965, πρώτη έκδοση στα 
Γερμανικά 1889). σαν ένα πεδίο άντλησης συν-θετιχών αρχών. Η δημοσίευση του 
βιβλίου του Sitte δεν είχε αρχικά μεγάλη απήχηση- η επαναδημοσίευσή του στα 
αγγλικά επηρέασε σημαντικά τις σύγχρονες θεωρήσεις σχεδιασμού αστικών δημοσίων 
χώρων. 
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σε μένεθος περιβαλλόταν από τείχη. Μεγάλη συνοχή και 
πλήρης εκμετάλλευση του χώρου χαρακτήριζε το δομημένο 
περιβάλλον. Το πράσινο ήταν περιορισμένο. Το κάστρο 
και ο ναός αποτελούσαν τα σημεία αναφοράς. Οι κύριοι 
δρόμοι ξεκινούσαν ακτινωτά από την κεντρική πλατεία 
μέχρι τις πύλες του τείχους. Δευτερεύοντες 
περιφερειακοί δρόμοι συνέδεαν τοιιο προηγούμενους 
(Εικ. 2.23). 

 

Εικ. 2.23: ΝοθΓοΊΊηαθη Α:Η πλατεία στο κέντρο της πόλης. Το σχέδιο δείχνει 

ακανόνιστους δρόμους που ξεκινούν ακτινωτά από την πλατεία καθώς και τους 

περιφερειακούς που συνδέουν τους προηγούμενους. 

Η μεσαιωνική πόλη όμως ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο 
αποτέλεσμα των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών της εποχής, Η οικονομία της στηριζόταν στην 
αγροτική παραγωγή και η γη ήταν μοιρασμένη στους 
φεουδάρχες, οι οποίοι παρείχαν στρατιωτική υποστήριξη 
στον ανώτατο άρχοντα της χώρας και προστασία στους 
χωρικούς από τις επιδρομές. Οι κάτοικοι εξαρτώντο από 
τους φεουδάρχες. Οι τελευταίοι για να προσελκύσουν 
ανθρώπους στη μικρή τους επικράτεια ενίσχυαν την 
αστική ζωή. Παρείχαν ορισμένα δικαιώματα και προνόμια 
στους κατοίκους της πόλης τους. Σιγά-σιγά οι έμποροι 
και οι τεχνίτες ίδρυσαν συντεχνίες για να ενισχύσουν 
και να προστατεύσουν την κοινωνική και οικονομική 
χους θέση- 

Η ομοιογένεια και η συνοχή που χαρακτηρίζει το 
δομημένο περιβάλλον της πόλης χαρακτήριζε και τις 
σχέσεις μεταξύ των κατοίκων 

 
 
 
 



42 

της καθώς -και τη δημόσια ζωή. Η πόλη ήταν μια 
δημόσια σκηνή (Α.Gal-lion, S.Eisher, 1983, σ. 31) 
όπου πάνω της εκτυλισσόταν νεγονότα και 
δραστηριότητες που σήμερα αφορούν στην ιδιωτική ζωή. 
Η έλλειψη χώρου ενίσχυε αυτή την τάση 
(Ε.Ρ.Τσαμπερλαιν, 1972). 

Το εργαστήρι ή μαγαζί καταλάμβανε το ισόγειο των 
σπιτιών τα οποία ήταν κτισμένα σε συνεκτικές σειρές 
κατά μήκος των στενών δρόμων. Τα όρια μεταξύ του 
δημοσίου και ιδιωτικού χώρου ήταν ασαφή. 0 δρόμος 
λειτουργούσε σαν αγορά και χώρος κοινωνικής 
συναναστροφής. Περιγράφοντας τη μεσαιωνική πόλη η 
Francoise Choay (1969) χαρακτηρίζει τα κτίρια και το 
δρόμο σαν αδιαίρετους χώρους* τα μεν ορίζουν τους δε. 
Οι δρόμοι λοιπόν λειτουργούν ως χώροι και ως 
συνδετήρια στοιχεία της πόλης (W.Ellis, 1978, σ.117). 
Είναι δε απόλυτα ενσωματωμένοι στο οικιστικό σύνολο 
(Εικ.2.24). 

        
 

ELK. 2.24: Bruges:Ι.Πλατεία-αγορά, II. ο κεντρικός δρόμος ως συνδετήριο 

στοιχείο της πολεοδομικής οργάνωσης, III. πλατεία, b πλατεία εκκλησίας. 

-Κατά τον Paul Zucker οι σημαντικότεροι τύποι της 
μεσαιωνικής τιλατείαζ  είναι: 

(α) ο διευρημένος δρόμος: Αποτελεί εξέλιξη του 
δρόμου-αγοράς. Σημειώνεται με ένα δημόσιο κτίριο 
(δημαρχείο ή εκκλησία) κτισμένο παράλληλα ή κάθετα 
στη γραμμή κυκλοφορίας και στο κέντρο του συνήθως 
τοποθετείται ένα ή περισσότερα σημεία αναφοράς, (Εικ. 
2.25). 

(β) η πλατεία ως πλευρική επέκταση: Με την εξάπλωση 
της αγοράς και την αύξηση της κίνησης ο δρόμος 
διαπλατύνεται και από τις δύο πλευρές και 
δημιουργείται ένας προστατευμένος χώρος (Εικ.2.25) Το 
δημαρχείο ή η εκκλησία της πόλης κτιζόταν εκεί είτε 
στη μία 
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πλευρά, ή στο μέσο όχι όμως πάνω στον κύριο δρόμο. Ορισμένες 
φορές οι διαπλατύνσεις ή οι επεκτάσεις στον κύριο δρόμο μιας 
μεγαλύτερης πόλης ήταν περισσότερες της μιας και 
χαρακτηρίζο- 

 

Εικ. 2.25: Verona. Η πλατεία ως διευρυμένος δρόμος (I.Piazza Erbe) 

[και ως πλευρική επέκταση (II.Piazza dei Signori).        | 

νταν από μια ειδική λειτουργία (π.χ. αγορά αγγειοπλαστικών  
ψαριών κ.λ.π.). 

 (γ) η πλατεία στην πύλη της πόλης: Έχει τριγωνικό σχήμα 
και από αυτή ξεκινούν συνήθως ακτινωτά δύο ή τρεις δρόμοι. 
Λειτουργεί 

 

ELK. 2.26: Carcassonne. Η πλατεία στην πύλη της πόλης (Α). 

σαν αγορά οπωροκηπευτικών προϊόντων και κέντρο 
διαμετακόμισης (Εικ.2.26). (δ) η πλατεία στο κέντρο της 
πόλης: Αποτελεί την κύρια πλατεία της πόλης και κέντρο 
κατάληξης του συστήματος των δρόμων. Λειτουργεί συνήθως 
σαν πλατεία αγοράς και συνδέεται με την πλατεία της 
εκκλησίας. Τα περιβάλλοντα κτίρια είναι συνδεδεμένα με 
στο- 
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ές, γείσα, στέγες και ως σύνολο δημιουργούν την αίσθηση του 
περίκλειστου χώρου (Elk.2.23).  

(ιε) το προαύλιο της εκκλησίας (parvis): Εδώ σε αντίθεση 
με την πλατεία της αγοράς δεσπόζει ένα μεγάλο κτίριο,-η 
εκκλησία-και τα επί μέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία της 
πλατείας αναφέρονται σε αυτήν. Η πλατεία αυτή αποτελεί το 
χώρο των μυστηρίων που 

 

ELK. 2.27: Brunswick. Η πλατεία ως προαύλιο της Εκκλησίας (II). Η πλατεία 

συνδέεται οπτικά με την πλατεία της αγοράς (Ι). Οι δύο πλατείες μαζί σχηματίζουν 

ένα πολεοδομικό σύνολο. 

λειτουργούν σαν λαϊκές γιορτές. 0 χώρος της είναι 
περίκλειστος και ορίζεται κατά τις τρεις πλευρές από σπίτια 
ενώ κατά την τετάρτη από το κτίριο της εκκλησίας (Elk.2.27)  
(στ) ομαδοποιημένες πλατείες: Ορισμένες φορές ο 
διαχωρισμός της πλατείας της Αγοράς από την πλατεία της 
εκκλησίας έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση συνόλων 
πλατειών οι οποίες συνδέονται οπτικά (Εικ.2.27). 

Υπάρχουν όμως και πλατείες που δεν μπορούν να ενταχθούν 
στην παραπάνω ομαδοποίηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η Piazza del Campo στη Siena (Elk.2.28), όπου ένα 
μεγάλο ημικύκλιο-υποσυνείδηση επιβίωση της Λατινικής 
αντίληψης του χώρου - περικλείεται από μια σειρά 
τετραόροφων κτιρίων. Η επιφάνεια της πλατείας έχει μικρή 
κλίση προς το κέντρο και ανοίγει σαν αχοιβάδα. Η παραπάνω 
δε εντύπωση εντείνεται με την ακτινωτή πλακόστρωση. Το νερό 
της κρήνης διατηρείται σε χαμηλό ύφος για να μη διασπάσει 
την ενότητα του χώρου. Ένα άλλο παράδειγμα βασίζεται στην 
αντίθετη αρχή. Ενα μνημείο ή ένα κτίριο γύρω από το οποίο 
αναπτύσσεται η πλατεία (π.χ* η 
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Εικ. 2.28: Siena, Piazza del Campo. 

Piazza dei Signori στη Βενετία σε συνάρτηση με το Palazzo 
della Reg-gione). 

Ανάλογη, οργανική σχέση ανοικτών χώρων με την πόλη και 
τα κτίρια συναντάμε και στην αραβική πόλη, Η τελευταία 
σύμφωνα με τον L. Halprin (1963) χαρακτηρίζεται από: 

(α) ένα ευρύχωρο ανοικτό χώρο στην είσοδο της πόΑης: Είναι 
ο χώρος συγκέντρωσης για τους εργαζόμενους στα χωράφια, 
ο χώρος στάσης για τα καραβάνια, ο χώρος του πανηγυριού. 
Δίνει την αίσθηση της άφιξης σε ένα'τόπο . 

(β) δύο κύριους δρόμους: 0 ένας οδηγεί στο κέντρο της πόλης 
και ο άλλος είναι περιφερειακός 

(γ) κοινόχρηστες αυλές: Εξυπηρετούν μια μικρή ομάδα 
κατοίκων. Έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται 
ως εξωτερικοί χώροι, για μαγείρεμα και άλλες οικιακές 
δραστηριότητες. 

(δ) κοινοτικές πλατείες: Είναι διεσπαρμένες μέσα στην πόλη  
Κάθε ομάδα σπιτιών (γειτονιά) βλέπει στην δική της 
κοινοτική πλατεία 
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(ε) την κεντρική πλατεία: Αυτή ορίζεται από το τζαμί και 
αποτελεί το κέντρο της πόλης 
(στ) τους εμπορικούς δρόμους δίπλα στην κεντρική πλατεία: 
Περιλάμβαναν το παζάρι και τα καφενεία. 

Με την αλλαγή της εποχής-από τον Μεσαίωνα 
στηνΑναγέννηση-αλλάζουν και οι κανόνες οργάνωσης του 
χώρου της πόλης στη Δύση. Η ανάπτυξη της πόλης στηρίζεται 
στην συσσώρευση πλούτου από την ανταλλαγή των προϊόντων 
και στις επιθετικές εκστρατείες στην πλούσια Ανατολή. 
Οι πόλεις επεκτείνονται και η εξουσία-πολιτική και 
εκκλησιαστική συγκεντρώνεται σε ορισμένα κέντρα (Ρώμη, 
Βενετία). Η νέα αυτή δύναμη εκφράζεται με τη διαμόρφωση 
νέων αστικών υπαιθρίων χώρων που μελετούνται από 
επώνυμους αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες. Οι τελευταίοι 
αναπτύσσουν μια διαφορετική αντίληψη του χώρου από αυτή 
του Μεσαίωνα και αντλούν πρότυπα από τη Ρωμαϊκή 
πολεοδομία και αρχιτεκτονική. 

Η νέα αντίληψη εκφράζεται σε συνολικά σχέδια για την 
ιδανική πόλη (π.χ. Palma Nova από τους Savorgnan και 
Scamozzi, Sforzinda από τον Antonio Filarete),(Εικ.2.29) 
και στην Πολεοδομική και Αρχι- 

 
Εικ. 2.29: Σχέδιο ιδανικής πόλης στην Αναγέννηση. Palma 
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τεκτονική θεωρία της εποχής, (π.χ. η θεωρία του Leone 
Batista Α1-herti). 

Η γενική ιδέα που κυριαρχεί στα παραπάνω σχέδια και στα 
θεωρητικά κείμενα είναι η συμβολική αναπαράσταση ενός 
γεωμετρικά καθορισμένου κόσμου όπου η γη εξακολουθεί να 
αποτελεί το κέντρο του. "Από όλες τις πόλεις η πιο άνετη 
είναι η κυκλική(L.B.Alberti, 1738, IV. iii). Τα σχέδια για 
την ιδανική πόλη βασίζονται σε έναν κύκλο στον οποίο 
εγγράφεται ένα άστρο και μια πλατεία με μια εκκλησία στο 
κέντρο. Η ιδανική πόλη της Αναγέννησης απομακρύνεται από 
την κοινοτική μορφή ζωής της μεσαιωνικής πόλης και εκφράζει 
το κέντρο ενός μικρού απολυταρχικού κράτους. Στο κέντρο της 
ιδανικής πόλης ανακαλύπτουμε το παλάτι του Άρχοντα 
συσχετισμένο με τη μεγάλη πλατεία (Chr.N.Schulz, 1974, σσ 
228-229). 

Με την περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης τα κέντρα 
πολλαπλασιάζονται. Η σύνδεση και η συνέχεια παίρνουν 
μεγαλύτερη σημασία από τον συγκεκριμένο τόπο. Οι πλατείες 
δεν αποτελούν αυτοτελή σύνολα αλλά στάσεις σε μια 
πορείαΤΤΪέννοια της στάσης ενισχύεται με κάποιο στοιχείο 
τοποθετημένο κεντρικά (π.χ. οβελίσκος, γλυπτό). 0 δρόμος 

 

Εικ. 2.30: Αναπαράσταση του σχεδίου του Πάπα 
Σίξτου του 5 Ρώμη. 
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ως μέσο σύνδεσης των διαφόρων τόπων και τρόπος εξασφάλισης 
της συνέχειας επανέρχεται στο προσκήνιο. Το σύστημα των 
δρόμων και σημείων της Ρώμης του Πάπα Σιξτου του 5ου, 
ησειραϊκή τοποθέτηση των Βασιλικών πλατειών του Παρισιού 
εκφράζουν τη νέα αντίληψη οργάνωσης του αστικού χώρου 
(Εικ.2.30). 

Στην Place Ventome (1699-1708) οι ομοιόμορφες όψεις που 
κτίσθηκαν χωρίς σπίτια πίσω τους εξασφαλίζουν μεν την 
αξονική συνέχεια του αστικού χώρου αλλά ταυτόχρονα 
συντελούν στον κατακερματισμό του. Πίσω από τις 
εκλεπτυσμένες όψεις των πλατειών καιτωνανέτων δρόμων 
συνωστίζεται ο πληθυσμός της πόλης. Η έλλειψη υγιεινής, 
ύδρευσης, αποχέτευσης ενισχύουν την εξάπλωση των επιδημιών 
στον αστικό πληθυσμό του 16ου και 17ου αιώνα. 

Την ίδια εποχή ολοκληρώνονται ορισμένες από τις πιο 
σημαντικές πλατείες. Η πλατεία του Καπιτωλίου στη Ρώμη 
σχεδιασμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο το 1544, η πλατεία του Αγ. 
Πέτρου σχεδιασμένη από τον Bernini (Εικ.2.31) και η πλατεία 
του Αγ.Μάρκου στη Βενετία. Κοινό χαρακτηριστικό στα 
παραπάνω παραδείγματα είναι ότι η πλατεία αποτε- 

 

Εικ, 2,31: Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. 
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λεί το κυρίαρχο στοιχείο οργάνωσης του αστικού χώρου. Τα 
στοιχεία διαμόρφωσης της, οι στοές, το εστιακό μνημείο, οι 
σκάλες που συνδέουν τα διάφορα επίπεδα και οι πλακοστρώσεις 
τονίζουν την σημασία της και την συνέχεια της με το σύστημα 
των δρόμων και των υπολοίπων αστικών χώρων της πόλης. 

2.3. ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΑΙ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ 

2.3.1. Οι Βερσαλλίες και η Νεοκλασσική πόλη. 
"Όποιος γνωρίζει πως να σχεδιάζει ένα πάρκο καλά δεν 

έχει καμ-μία δυσκολία στο να επεξεργαστεί το σχέδιο νια την 
οργάνωση μιας πόλης ανάλογα με τη δεδομένη περιοχή και τις 
συνθήκες. Πρέπει να υπάρχουν πλατείες, σημεία διασταύρωσης, 
δρόμοι. Πρέπει να υπάρχει κανονικότητα και φαντασία, 
σχέσεις και αντιθέσεις, συνηθισμένα και ασυνήθιστα στοιχεία 
που να ποικίλλουν τη σκηνή' μεγάλη πειθαρχία στις λε-
πτομέρειες, σύνχυση, αναστάτωση και αταξία στο σύνολο1". 

Από την αρχή η αστική πόλη διαφέρει από τις 
προηγούμενες* δεν έχει προκαθορισμένα όρια,ξεπερνά την 
παραδοσιακή περιτειχισμένη πόλη και κατά συνέπεια θεωρητικά 
- και αργότερα και στην πραγματικότητα-είναι αόριστη 
(C.Aymonymo, σ.71-72). Η ενσωματωμένη ασάφεια και αταξία 
της πόλης δεν αντιμετωπίζεται από την αρχή (τέλη 18ου, αρ-
χές 19ου αιώνα) ως φαινόμενο του νέου οικονομικού της ρόλου 
- πεδίο για παραγωγική ανάπτυξη και έδαφος παράγωγης 
γαιοπροσόδου -αλλά μόνο ως θέμα μορφολογικής διάστασης που 
επιλύεται μέσω της εικονογραφικής αισθητικής. 

Παράλληλα η κρίση του παλιού συστήματος αξιών, που 
συνοδευόταν από την κρίση των παλαιών αρχέτυπων σχημάτων για 
την πόλη οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της 
Φύσης ως παγκόσμιας αξίας. Η ανάπτυξη της επιστήμης της 
Φυσικής οδήγησε στην απομυθοποίηση των φυσικών φαινομένων 
και συνέδεσε τη Φύση με τη Λογική, Παράλληλα η ανάπτυξη της 
αρχαιολογίας, έφερε στη δημοσιότητα την Αρχαία Ελληνι- 

1. Μ.Α. Laugier, Observations sur l' Arclutecture, the Hague 176 5, p.p. 3.12-313 
O'TIIOC αναφέρεται, στο M.Tufuri, Arclutecture and Utopia, Design and Capitalist 
Development, the MIT Press, Press, Cambridge Mass., 1979, p.4. 
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κή αρχιτεκτονική, η οποία θεωρήθηκε πρότυπο Λόγου και 
Αισθητικής. 
0 Γάλλος θεωρητικός Laugier συσχετίζει την οργάνωση των 
απλών φυσικών στοιχείων της πρωτόνονης καλύβας με εκείνη 
του αρχαίου Ελληνικού ναού-αέτωμα, θριγκός, κολώνες - 
(Chr. N. Schulz, 1975, σ. 322-323). Κτίριο και πόλη 
έπρεπε να εκφράζουν την σύνδεση Λόγου και Φύσης σύμφωνα 
με τις θεωρήσεις της εποχής. 

Το πάρκο αποτέλεσε το μέσο για την υλοποίηση της 
παραπάνω σύνδεσης στην πόλη. 0ι συνθετικές αρχές των 
Βερσαλλιών αποτέλεσαν το νέο πρότυπο πολεοδομική!" 
οργάνωσης και εφαρμόστηκαν και σε παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενες πόλεις (π.χ. Παρίσι, Λονδίνο) και στον 
σχεδιασμό νέων πόλεων (π.χ Ουάσιγκτον). Οι επιμήκεις 
άξονες, τα οικοδομικά τετράνωνα - καρτέρια - , οι 
διαγώνιοι άξονες και τα ακτινωτά σχήματα πoυ υποδηλώνουν 
την τάση νια ανοικτή επέκταση της πόλης χαρακτηρίζουν τις 
νέες πολεοδομικές διατάξεις (Εικ.2.32,2.33). 

0 δρόμος αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο. Ηνεοκλασσική 
πόλη στηρίζεται στην οδική συνέχεια. Η συνέχεια αυτή 
τονίζεται με την κτιριακή συνέχεια κατά μήκος των 
δρόμων,η οποία όμως ταυτόχρονα καθιερώνει την ασυνέχεια 
ανάμεσα στα σχεδιασμένα τμήματα της πόλης που 
κατοικούνται από τους αστούς και τα ασχεδίαστα τμήματα 
που κατοικούνται από τις "κατώτερες" τάξεις. Οι πλατείες 
χάνουν την αξία τους ως κυρίαρχα στοιχεία οργάνωσης της 
πόλης και παίζουν το ρόλο των ενδιάμεσων ή τελικών στάσεων 
στο σύστημα των αξόνων. Ακολουθούν συμβατικά γεωμετρικά 
σχήματα-(ορθογώνια, τετράγωνα, κύκλους) και χα-
ρακτηρίζονται από περιγραφική διαμόρφωση (Εικ.2.34). Δεν 
συναντώνται μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά διεισδύουν και 
στις περιοχές κατοικίας των αστών, 0 ρόλος τους ως τόπων 
συγκέντρωσης των πολιτών και ενοποιητικών στοιχείων του 
αστικού χώρου είναι περιορισμένος. Η μη εντατική χρήση 
τονίζεται με τη φύτευση που υπεισέρχεται σαν απαραίτητο 
στοιχείο διαμόρφωσης και περιγράφει τα γεωμετρικά 
σχήματα.  

Η φύτευση χαρακτηρίζει και τους άξονες (βουλεβάρτα) 
οι οποίοι λειτουργούν και ως χώροι, περιπάτου των αστών. 
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Εικ. 2.32:  Βερσαλλίες. Το πρωτότυπο οργάνωσης της νεοκλασσικής πόλης 

 
Εικ.  2.33:   Νεοκλασσικά σχέδια πόλεων,  α.   Καρλσρούη, β.  Λονδίνο. 

 
 

Εικ.  2.34:  Παρίσι. Place de l’ Etoile  
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2.3.2. Οι πλατείες -πάρκα στα σχέδια των πόλεων 
αποικιών 

Την ίδια εποχή οι περισσότερες νέες πόλεις που 
ιδρύονται στην Β.Αμερική διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο 
με πρόβλεψη επέκτασης από την αρχή της εγκατάστασης 
των πρώτων κατοίκων. Το σχέδιο αυτό είχε σαν στόχο να 
καθορίσει με σαφήνεια τα όρια της δημόσιας και 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Οι πόλεις αυτές ήταν μικρές σε 
μέγεθος και η κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η 
αγροτική καλλιέργεια. Όπως και στις αρχαίες Ελληνικές 
και Ρωμαϊκές αποικίες ένας αυστηρός ορθογωνικός 
κάνναβος χαρακτηρίζει την πολεοδομική διάταξη. Δύο ή 
περισσότεροι κάθετοι άξονες διασχίζουν την πόλη. Στο 
κέντρο της πόλης στην τομή των κύριων αξόνων 
τοποθετείται μια τετράγωνη πλατεία που καλύπτεται με 
χαμηλό πράσινο. Τετράγωνες ή κυκλικές μικρές 
πλατείες-πάρκα κατανέμονται στα κέντρα των 
ομοιόμορφων επιμέρους ενοτήτων τετραγώνων. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα νέων πόλεων αποτελούν η 
Φιλαδέλφεια και η Ιαβάννα  (Εικ.2.35,2.36). 

Τα σχέδια των παραπάνω πόλεων χαρακτηρίζονται από 
πρόθεση ισοκατανομής των ελεύθερων χώρων και της 
ιδιωτικής γης. 0 ουδέτερος ορ- 

 

 

 

 

Β;Επί μέρους πλατείες 
πάρκα. Είκ. 2.36: 
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θογωνικός κάνναβος και οι χαμηλές πυκνότητες 
εκφράζουν απόλυτα τις αρχικές προθέσεις. Με την 
αύξηση όμως της σημασίας και του μεγέθους ορισμένων 
πόλεων - κυρίως μετά την ίδρυση του νέου αμερικανικού 
κράτους-οι διαγώνιοι άξονες άρχισαν να επικρατούν. 
Κλασσικό παράδειγμα συμβιβασμού του αποικιακού 
καννάβου και των νεοκλασσικών διαγώνιων αξόνων 
αποτελεί η πρωτεύουσα των Η.Π.Α. Ουάσιγκτον 
(Εικόν.2.37). Σχεδιασμένη το 1791 από τον Γάλλο 
αρχιτέκτονα Pierre Chartes L' Enfant, μαθητή του Le 
Notre, σε συνεργασία με τον Thomas Jeferson, από τους 
σημαντικότερους πολιτικούς του νέου αμερικανικού 
κράτους εκφράζει τον συμβιβασμό ανάμεσα στη 
μεγαλοπρέπεια του Ευρωπαϊκού δεσποτισμού και την 
αντιαστική ιδεολογία που κυριαρχούσε στις πρώην αποι-
κίες {Μ. Tafuri, 1979). Το σχέδιο προέβλεπε επίσης 
μεγάλες πλατείες πάρκα στο κέντρο της πόλης και προς 
τον ποταμό Potomac καθώς και μικρότερες πλατείες στις 
επιμέρους ενότητες. 

 

2.3.2. Εισαγωγή του πάρκου στην πόλη. 

Αν στις πρώτες σχεδιασμένες πόλεις της Αμερικής 
υπήρχε . η πρόβλεψη για υπαίθριους δημόσιους χώρους 
και πράσινο πολύ σύντομα με την 
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άνοδο των αξιών της αστικής νής και την συνειδητοποίηση του 
νέου ρόλου της πόλης ως πρωταγωνιστή στην οικονομική 
ανάπτυξη η πρόβλεψη αυτή αρχίζει να εκλείπει. "Οι πλατείες 
δεν είναι απαραίτητες" οι άνθρωποι μένουν σε σπίτια, όχι σε 
πλατείες1" αναφέρει στην εισήγηση της η επιτροπή για το 
Σχέδιο της Νέας Υόρκης (1811). Κατά την άποψη της επιτροπής 
"μια πόλη συνίσταται από σπίτια και όταν οι δρόμοι τέμνονται 
κάθετα τα σπίτια είναι φθηνότερα για να κτιστούν και 
ανετότερα για να ζει κανείς". Έτσι πρότεινε την εφαρμογή 
ενός αυστηρά ορθογω-νικού συστήματος δρόμων και τετραγώνων 
πάνω στο νησί του Manhattan ανεξάρτητα από την τοπογραφία 
του εδάφους και τη μορφή της ακτής. Το σύστημα αυτό έμελλε 
να αποτελέσει το μοντέλο ρυμοτόμησης των πόλεων στις Η.Π.Α. 
Σαράντα πέντε όμως χρόνια αρνότερα (1856) η έλλειψη πρό-
βλεψης για δημόσιους υπαίθριους χώρους και πράσινο ανάγκασε 
το Δήμο να αγοράσει σε μεγάλο κόστος έκταση 8.400 
στρ.2(Εικ.2.38 ,2.39) για να διαμορφώσει το κεντρικό πάρκο 
της πόλης. 

Δέκα χρόνια νωρίτερα στην Αγγλία , ο Δήμος του 
Birkinhead ήταν ο πρώτος δήμος που ενεργοποίησε την πρόσφατη 
νομοθεσία (1833-1843) η οποία επέτρεπε, τη μεταφορά 
κρατικών κεφαλαίων και άσκηση φορολονί-ας για δημιουργία 
δικτύων υποδομής (ύδρευσης και αποχέτευσης) καθώς και αγορά 
γης για κοινωφελείς σκοπούς (M.Laurie, 1975, σ. 62). 

Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των συναφών 
υπηρεσιών οι πόλεις αναπτύσσονται ραγδαία. Η κερδοσκοπία 
στη γη ήταν το όχημα επέκτασης της πόλης. Οι εργολάβοι 
λειτουργούσαν πρακτικά ως "πολεοδόμοι" των νέων περιοχών 
κατοικίας. Η συνήθης μορφή επέκτασης ήταν η εφαρμογή ενός 
ορθογωνικού συστήματος δρόμων και τετρανώνων από το οποίο 
απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για πλατείες ή πάρκα. 0 πληθυσμός 
συνωστιζόταν σε min κατοικίες και οι συνθήκες υγιεινής και 
διαβίωσης ήταν άθλιες (Εικ.2.40). 

Η ιδεολογία που επεκράτησε ήταν όχι η προσπάθεια άρσης 
του προβλήματος της αστικής βιομηχανικής πόλης εν τη γενέσει 
αλλά η "διόρ- 

1. Όπως  αναφέρεται   στο   L.Benevolo.   1977,   Vol.   Ι,   σ.213. 

2. Το κο'στος ήταν της τάξης των $5.500.000.  Τα χρήματα αυτά συγκεν 
τρώθηκαν απο' τη φορολογία που επε'βαλλε ο Δήμος στους πολίτες. Πηγή': 
A.Gallion,   S.Eisner,   1983,   σ.   52. 
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2.38: Η αλλαγή στο ύψος 

των κτιρίων της Ν. Υόρκης 

μέσα σε διάστημα 55 

χρόνων. 

Εικ.2.39:Το σχέδιο της 

Ν.Υόρκης arCentral Park 

Είκ.2·40:Τυπική 

περιο-χή κατοικίας 

εργατών. 
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θωση" των προβλημάτων της πόλης μέσα από την αποσπασματική 
και εκ των υστέρων αντιμετώπιση. Η ένταξη των πάρκων εκ των 
υστέρων στην πόλη θεωρήθηκε σαν "απαραίτητη ανάγκη" και 
"στοιχειώδης προϋπόθεση" για τη βελτίωση των αστικών 
συνθηκών υγιεινής. 

Έτσι το πάρκο από διαμορφωμένο τμήμα εξοχής με 
αποκλειστικά ιδιωτική χρήση αποκτά τον 19ον αιώνα νέα 
σημασία σαν δημόσιος αστικός χώρος με διπλό προορισμό:την 
υγιεινή και την αναψυχή των κατοίκων. Στην αρχή αναπτύσσεται 
στις παρυφές της πόλης. Πολύ γρήγορα όμως θα αποτελέσει ένα 
σημαντικό πόλο επέκτασης της και σιγά - σιγά θα ενσωματωθεί 
μέσα στο αναπτυσσόμενο αστικό περιβάλλον, θα λειτουργήσει 
επίσης ως ο κύριος τόπος αναψυχής των κατοίκων1. 

Από την αρχή η διαμόρφωση και λειτουργία ενός αστικού πάρκου 
αντιμετωπίζεται ως αυτοχρηματοδοτούμενη δημοτική 

επιχείρηση. Στο Bir-kinhead Park (Εικ.2.41) το πρόγραμμα 
περιελάμβανε δύο κύριες λειτουργίες, ιδιωτική κατοικία και 
δημόσια αναψυχή. Το μοντέλο του παραπά-ω προγράμματος ήταν 

το Regent Park - περιουσία του Στέμματος - όπως 

jk  

ELK. 2.41: 
Birkinhead 
Park, Αγγλία 

(1843 

1. To 1871 ο 
αριθμο'ς των 
επισκεπτών του 

Κεντρικού 
Πάρκου της 

Η.Υόρκης 
υπολογίστηκε 30.0QO (μέσος όρος) την ημέρα. Τον ίδιο χρο'νο ο πληθυσμός της πόλης 
μόλις έφθανε το 1.000.000 κατοίκους. Πηγή: Μ. Laurie, 1975, σ. 66. 

 
Ρ     ΜΟ ίιίΜΜ 
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σχεδιάστηκε από τον John Nach το 1810 (Elk.2.42). Από 
τη μια πλευρά σαν δημόσιο πάρκο από την άλλη σαν 
κερδοφόρα επιχείρηση που προσέφερε νέους τύπους 
κατοικίας στους αστούς. Στο Birkinhead η πώληση της 
οικοδομήσιμης γης σε υψηλές τιμές λόγω της γειτνίασης 
με το πάρκο κάλυψε το κόστος του ίδιου του πάρκου. 
(M.Laurie, 1975, σ.63). Το 1872 υπολογίστηκε ότι η 
ετήσια αύξηση στους-άμεσα συσχετισμένους με την 
ανάπτυξη του κεντρικού πάρκου της Ν.Υόρκης-φόρους 
υπερέβαινε των 

 
 

 

 

τον ετήσιο τόκο της αξίας γης και του κόστους των βελτιώσεων κατά 4 
εκατομ. δολλάρια. (M.Laurie, 1975, σ.67). Η χρήση των δημόσιων πάρκων 
ενθαρρυνόταν και από τις συναφείς αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. 
cricket, ιππασία, παγοδρομία). 

Όσον αφορά στο σχέδιο της διαμόρφωσης τα όρια των πάρκων ακο-
λουθούσαν ένα γεωμετρικό - ακανόνιστο ή κανονικό σχήμα, εφ' όσον το 
άμεσο περιβάλλον τους χαρακτηριζόταν από αστικά οικοδομικά τετράγωνα. 
Η εικόνα όμως του ίδιου του πάρκου αποσκοπούσε στην εντύπωση ενός 
εξοχικού τοπίου, ακόμα και όταν περιβαλλόταν από νεοκλασσι- 
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κά κτίρια ή βουλεβάρτα (π.χ. Regent Park). Η 
διαμόρφωση ακολουθούσε τις αρχές της αγγλικής σχολής 
κηποτεχνίας. Καμπύλοι δρόμοι, λίμνες και χαμηλοί λόφοι 
που κατασκευάζονταν από το χώμα των εσκαφών, συστάδες 
από δέντρα και γρασίδι χαρακτηρίζουν την σύνθεση. 

Η κυκλοφορία εντός του πάρκου ήταν ξεχωριστή από 
την κυκλοφορία της πόλης. Ένας περιφερειακός δρόμος 
διέτρεχε το σύνολο της έκτασης ενώ ένας κεντρικός 
δρόμος λειτουργούσε σαν χώρος περιπάτου και καθιστικού. 
Οι σχεδιαστές των πρώτων πάρκων ήταν από τους 
κυριότερους αρχιτέκτονες και πολεοδόμους της εποχής 
(John Nash για το Regents Park, Joseph Paxton για το 
Birkinhead Park, Frederick Law Olmsted νια το Central 
Park. (Εικ. 2.43). 0 τελευταίος ήταν και ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε τον τίτλο του αρχιτέκτονα τοπίου 
(Landscape architect) το 1883 και ασχολήθηκε μετά το 
Central Park αποκλειστικά με σχεδιασμό πάρκων. 

Διαφορετικές μορφές εισαγωγής του πάρκου στην πόλη 
εμφανίζονται σε ορισμένες παραδοσιακές ευρωπαϊκές 
πόλεις - Βιέννη, Κολωνία, Κοπεν-χάγη, Εδιμβούργο, 
Leipzig, Lubeck κ.λ.π. -όπου η δημόσια έκταση με- 

 

 

Εικ. 2.44α: Η Βιέννη πριν από το 1857. ELK. 2.44β: Η Βιέννη μετά το 1857.
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ταξύ των τειχών που περιέβαλλαν την παλιά πόλη 
επέτρεψε τη δημιουργία ενός δακτυλίου με πάρκα και 
δημόσια κτίρια (όπερα, βιβλιοθήκες, δημαρχείο, 
μουσεία, αγορές). Στην περίπτωση του δακτυλίου της 
Βιέν- 
 

νης1 ο δακτύλιος αυτός λειτούργησε ως ενοποιητικό στοιχείο 
της παλαιάς και της νέας πόλης χωρίς η πρώτη να υποστεί 
επεμβάσεις ανάλογες με εκείνες του Παρισιού. 
(Εικ.2.44 ,2.45). 

 

ELK. 2.45: Λεπτομερής διαμόρφωση του Δακτυλίου της Βιέννης. 

2.3.3. Ία  συοχήραχα πάρκων και η κίνηση για εξωραϊσμό των 
πόλεων. 

"Οι πρόγονοι μας ήταν κάτοικοι των δασών' εμείς είμαστε 
κάτοικοι διαμερισμάτων» Αυτό μόνο αρκεί για να εξηγήσει την 
ασυγκράτητη επιθυμία για το φυσικό στοιχείο από τους 
κατοίκους των πόλεων την έξοδο στο καθαρό αέρα, έξω από την 
σκόνη των εργοστασίων και τον συ- 

1. Σχεδιάστηκε μετά onto αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προχηρυ'χθηκε το 1857. Η λυ'ση 
κου βραβευ'τηχε ανήκε στον Ludwig Forster (1797-1863). Πηγή: L. Benevolo, 1977, 
σ. 84. 
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νωστισμό των κατοικιών, στο πράσινο της εξοχής. Αυτό εξηγεί, 
γιατί για τους ανθρώπους των πόλεων στην επιθυμία τους για 
τη φύση κάθε δέντρο, κάθε μικρό κομμάτι πράσινου, κάθε 
γλάστρα είναι κάτι το ιερό, και, σύμφωνα με αυτό το λαϊκό 
ένστικτο, ούτε ένας θάμνος δεν θα έπρεπε να θυσιαστεί ακόμα 
και για την π to ουσιαστική πολεοδομική ανάπτυξη* αντίθετα, 
πολύ περισσότερο πράσινο θα έπρεπε να προστεθεί σε αυτό που 
ήδη αναπτύσσεται εκεί" (C.Sitte, 1965, σ.167). 

Το κοινό ανταποκρίθηκε στις προθέσεις των σχεδιαστών 
των πρώτων πάρκων. Μετά την επιτυχία των τελευταίων μια 
ευρύτερη κίνηση εμφανίστηκε στις μενάλες πόλεις της Ευρώπης 
και της Αμερικής που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση χώρων 
πρασίνου και αναψυχής στην πόλη. 

0 F.L.Olmstead αποτέλεσε τον κύριο εκφραστή αυτής της 
κίνησης. Σχεδίασε πάρκα και συστήματα πάρκων για τις 
μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής - Detroit, Buffalo, 
Brooklyn, Βοστώνη. Στη Βοστώνη συνδύασε τη διαμόρφωση 
πάρκου με την αντιπλημυρρική διευθέτηση του ποταμού Charles 
και τα έργα για την υγιεινή της πόλης. Το σύστημα των πάρκων 
αποσκοπούσε επίσης στην σύνδεση των περιοχών κατοικίας 
μεταξύ τους και με την εξοχή (Εικ.2.46). Τις ιδέες του 
Olmstead ακολούθησαν και άλλοι μεταξύ των οποίων οι Η. 
Cleveland και Ch. Elliot οι οποίοι το 1901 ίδρυσαν το πρώτο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών αρχιτεκτονικής τοπίου στο 
Harvard University. Από το παραπάνω πρόνραμμα προέκυψε 
αργότερα το 1907, το πρώτο πρόγραμμα σπουδών πολεοδομίας στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο. 

Κατά το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού δύο 
τάσεις κυριάρχησαν στον σχεδιασμό των συστημάτων πάρκων, Η 
μία είχε νεοκλασ-κή κατεύθυνση και αντλούσε τις ιδέες της 
από τον επανασχεδιασμό της Ουάσινγκτον σύμφωνα με τις ιδέες 
του L.Entant. Ονομάστηκε κίνηση για τον εξωραϊσμό των πόλεων 
(M.Scott, 1969, σ. 47-48) και εκφράστηκε στα σχέδια για τον 
ανασχεδιασμό των υφιστάμενων πόλεων (Σικάγο, S, Francisco), 
όπως και στον σχεδιασμό πάρκων και δημόσιων κτιρίων. Η 
δεύτερη είχε σαν σκοπό την εξασφάλιση συστήματος πρασίνου 
που να συνδέει την πόλη με τα νέα προάστεια (M.Scott, 1969, 
σ. 60). Εκφραστές της ήταν οι Fr.Law Olmstead Jr. και Nolen . 
Το μορφολογικό πρότυπο 
 

 
 
 
 
 
 



62 

            Εικ. 2.46: Το σύστημα πάρκων της Βοστώνης. 
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ELK. 2.47; Benjamin Fraklin Parkway, Φιλαδέλφεια, 

(σχέδιο James Η. Windrim, 1892). 
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για τη διείσδυση του πρασίνου από τα προάστεια στην πόλη ήταν 
πρόσθετα βουλεβάρτα και ακτινωτές λεωφόροι με συνεχείς 
λωρίδες πάρκων δεξιά και αριστερά. Το πρωτότυπο για τις 
παραπάνω λεωφόρους ήταν η Benjamin Franklin Parkway η οποία 
προτάθηκε το 1890 από τον James Η. Windrim και περιλάμ3ανε 
δεντροφυτευμένες αλέες για πεζούς και αυτοκίνητα, πάρκα και 
κήπους. 0 δρόμος αυτός υλοποιήθηκε το 1919 (Εικ. 2.47). 

Η υλοποίηση του σίστήματος πρασίνου στηριζόταν στη 
δυνατότητα των δήμων να αγοράσουν έγκαιρα μια πράσινη ζώνη, 
τμήμα της οποίας θα προωριζόταν για πίρκα ενώ το υπόλοιπο 
για ενοικίαση, με στόχο να μηδενιστε, πρακτικά το κόστος γης 
των πάρκων (M.Scott 1969,σ.60). Παράλληλα οτηριζόταν στον 
αυστηρό έλεγχο από πλευράς δήμου των δικτύων αποχέτευσης 
στην πρόληψη της ρύπανσης των ρεμμάτων και στην κατασκευή 
από τους δήμους συστημάτων αποχέτευσης για τα μεγαλύτερα 
προάστια καθώς και, στην συνεχή συντήρηση των δημόσιων 
δρόμων και των πάρκων. Επίσης είχε προταθεί από την εταιρεία 
των Qlmsteads η αποζημίωση των ιδιοκτητών γης στην περίπτωση 
που η πόλη θέλει να εξασφαλίσει ορισμένα δικαιώματα 
πάνωστοείδος και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της γης. Οι 
Olmstead και Nolen πρότειναν επίσης και τους τύπους των 
αστικών υπαιθρίων χώρων και χώρων πρασίνου που θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει μια πόλη. θεωρούσαν δε την πόλη ως ένα σύνολο 
αλ-ληλοσυσχετιζόμενων συστημάτων* οι αρτηρίες κυκλοφορίας 
συσχετίζονται με τα μεγάλα πάρκα και το περια'στικό πράσινο, 
οι μικρές παιδικές χαρές τοποθετούνται δίπλα στα δημοτικά 
σχολεία, τα πάρκα γειτονιάς και οι μεγαλύτερες παιδικές 
χαρές κατανέμονται συστηματικά και συσχετισμένα με τα 
σχολεία. Το μορφολογικό αυτό πρότυπο ήταν η βάση της ι-ιδέας 
της μονάδας γειτονιάς η οποία αναπτύχθηκε αργότερα από τον 
Clarence Arthur Perry. 

Όμως η κίνηση εξωραϊσμού των πόλεων δεν κατώρθωσε να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής τα οποία 
συνοψίζονται στην καταστροφή του δομημένου και κοινωνικού 
ιστού της γειτονιάς. Οι πα-ληές γειτονιές των πόλεων 
αντιμετώπιζαν ραγδαίες.αλλαγές" οι άλλες 

1. ίδε κεφάλαιο 2.1. 
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χρήσεις άρχιζαν να επικρατούν σε περιοχές κατοικίας. Η 
ύπαρξη πάρκου δεν εξασφάλιζε σταθερό μέλλον σε μια περιοχή. 
Ολόκληρες γειτονιές εγκαταλείπονταν από τους παλαιούς τους 
κατοίκους οι οποίοι κατευθύνονταν προς τα προάστια, ενώ οι 
νέοι. μετανάστες αντιμετώπιζαν στεγαστικά προβλήματα. 
Παράλληλα μεγάλωνε και η δυσαρέσκεια των πολιτών για τους 
φόρους που απαιτούσε η υλοποίηση των προγραμμάτων ε-
ξωραϊσμού των πόλεων και για τον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό 
της τοπικής αυτοδιοίκησης . Μια νέα κατεύθυνση άρχισε να 
επικρατεί στο σχεδιασμό της πόλης" ο έλεγχος των χρήσεων γης 
και ο σχεδιασμός των κηπουπόλεων. 

2.4. 01 ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΙΣ 

"Η πόλη θα πρέπει να είναι μια πόλη χωρίς ευθύγραμμους 
και στενούς δρόμους, χωρίς ασφυκτικές σειρές σπιτιών' δεν 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μονότονους δρόμους με σπίτια εν 
σειρά, ούτε κλειστά τετράγωνα. Δεν θα υπάρχει ανάγκη να 
διανύει κανείς μεγάλες αποστάσεις καθημερινά από το σπίτι 
στον τόπο εργασίας.... Στις κηπουπόλεις το κάθε σπίτι 9α 
περιβάλλεται από έναν κήπο, οι δρόμοι θα είναι φαρ-δείς και 
ανοικτοί και θα ορίζονται όχι από τούβλα και κονίαμα αλλά 
από δένδρα με πλούσιο φύλλωμα και πανταχόθεν ελεύθερα σπίτια  
0 κάθε κάτοικος θα μπορεί να προσεγγίσει τον τόπο εργασίας 
του με τα πόδια, αν θέλει, θα περπατά μέσα από συνεχόμενους 
κήπους που θα μοιάζουν με τον δικό του ... Η διαδρομή θα 
παρέχει την ησυχία της εξοχής." (A.R.Sennett, 1905, σ.5). 

Αν και αποτελεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολεοδομικού 
σχεδιασμού η κηπούπολη είναι περισσότερο μια έννοια 
βασισμένη στη φαντασία και τον συμβολισμό (Εικ.2.48). Οι 
καμπύλοι δρόμοι και τα επικλινή φυτευμένα με γρασίδι 
επίπεδα, η έντονη κλίση στις στέγες των σπιτιών, τα 
πτυσσόμενα παράθυρα και οι περίτεχνες είσοδοι, όλα αυτά 
δηλώνουν κοινότητες που δίνουν αξία στην παράδοση της 
οικογένει- 

1. "γυατύ θα έπρεπε ου πολίτες να ψηφίζουν γυα κατασκευαστικά προγράμματα που 
πλουτίζουν τουε υδυοκτητες που επωφελουνταυ καυ τους πολιτικούς που 
δωροδοκούνταυ" "(από εφημερίδα του Συκάγου στο M.Scott 1969, σ. 80). 
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ας, στην οριοθέτηση της ατομικής ιδιοκτησίας και στη ζωή 
στην ύπαιθρο (R.Stern, 1981, σ.5). Ο E.Howard, ο ιδρυτής του 
κινήματος των κηπουπόλεων συμ3ί3ασε στο μοντέλο της 
κηπούπολης δύο αντικρουόμενες τάσεις της εποχής του: την 
αντίθεση στον αστικό τρόπο ζωής μέσα από τη δημιουργία 
αυτόνομων κοινοτήτων και την προάσπιση της παραδοσιακής 
οικογενειακής ζωής μέσα από τη μεταφύτευση του χωριού ή της 
κωμόπολης στα σύνορα της αναπτυσσόμενης πόλης. Η δεύτερη 
τάση πήγαζε από τα ίδια τα ιδανικά της Βικτωριανής 
εποχής,δηλαδή την έμφαση περισσότερο στην ιδιωτική παρά 
στην κοινωνική ζωή και στην προφύλαξη της οικογενειακής ζωής 
από την α-ταξία, τον συνωστισμό και την έλλειψη οργάνωσης 
της μητρόπολης. 

Η ιδεατή κηπούπολη σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του 
Howard θα έπρεπε να είναι αυτόνομη ως προς την σχέση της 
με την μητρόπολη, να συνδυάζει την εργασία και την κατοικία 
και να περιλαμβάνει κοινοτικές εξυπηρετήσεις και 
εκπαιδευτικές λειτουργίες. Η ανάπτυξη της θα έπρεπε να 
προέρχεται κυρίως από την καλλιέργεια της γης,ενώ η 
βιομηχανική παραγωγή θα ήταν περιορισμένης κλίμακας, δεν 
θα έβλαπτε το φυσικό περιβάλλον και θα συνδεόταν με την 
αγροτική παρανωγή. Η παραπάνω ανάπτυξη θα στηριζόταν στην 
κοινοτική οργάνωση και όχι στη ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο έδινε κατά τον Howard μια 
λύση στο πρόβλημα του συνωστισμού στη δόμηση και στις 
λειτουργίες της βιομηχανικής πόλης,που οφειλόταν στην 
αποκλειστικά ατομική ιδιοκτησία και εντατική εκμετάλλευση 
της αστικής γης,με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των τιμών 
γης προοδευτικά από τα περίχωρα προς το κέντρο της πόλης 
(L.Benevolo, 1977, VI, σ. 351). Η αντικατάσταση της ιδιω-
τικής κερδοσκοπίας από την κοινοτική ανάπτυξη θα περιόριζε, 
σύμφωνα με τους υποστηρικτές του κινήματος των κηπουπόλεων 
τον συνωστισμό των κτιρίων και θα πολλαπλασίαζε τους 
υπαίθριους χώρους. Τα κτίρια της πόλης θα κάλυπταν μόνο το 
ένα έκτο της διαθέσιμης γης το δε υπόλοιπο θα ήταν πράσινο 
ιδιωτικής και κοινοτικής χρήσης 

Οι πρώτες πειραματικές εφαρμογές των κηπουπόλεων στην 
Αγγλία  
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Living in the Suburbs - Working in the Smoke. 

To-morrow 

 

ELK. 2.48: Απόψεις κηπουπόλεων σύμφωνα με σκίτσα 
σχεδιαστών τους. α,β. Σκίτσα του R.Unwin για μια κηπούπολη 
στην Αγγλία. γ. Διαφήμηση για τη Welwyn Garden City (L.de 
Soissons) δ. Όψη δρόμου στο Port Sunlight (Thomas 
Mawson). 

 

Yes 

 

 

 

Living and   
 

  
 

UHng&Mxtingm the Sun at WELWYN GARDEN 
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ELK, 2.49: Αρχικά παραδείγματα: 

α. Port Sunlight (1888, αρχ. τοπίου Th.Mawson) β. Letchworth 
(1904, αχεδ. των Parker & Unwin) 
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(Εικ.2.49), προσέγγιζαν τις παραπάνω αρχές οργάνωσης. Οσον 
αφορά όμως στις συνθετικές ιδέες αυτές πήγαζαν από τη 
νεοκλασσική ρυμοτομία όπως αυτή είχε εφαρμοστεί στις 
σχεδιασμένες περιοχές κατοικίας των αστών (Royal Cresent, 
Εδιμβούργο κ.λ.π.) . Τα διαφοροποιητικά στοιχεία στη νενική 
σύνθεση του χώρου ήταν αφενός μεν η έμφαση στο κέντρο του 
οικισμού,το οποίο χαρακτηριζόταν από δημόσια κτίρια και 
πάρκα και από το οποίο ξεκινούσαν ακτινωτοί δρόμοι που 
οδηγούσαν στην ύπαιθρο' αφετέρου δε η σχέση πρασίνου με τα 
κτίρια κατοικίας, που αποσκοπούσε στο να τονίσει την εικόνα 
του εξοχικού περιβάλλοντος και όχι στο να προβάλλει την 
κτιριακή συνοχή. Η σχέση υπαιθρίου χώρου-κτιρίου 
ακολουθούσε τις αρχές της αγγλικής κηποτεχνίας. 

Το μοντέλο της κηπούπολης ήρθε τελικά να δώσει 
ιδεολογική κάλυψη σε ένα φαινόμενο που είχε ήδη ξεκινήσει 
ασχεδίαστα με την επέκταση του δικτύου των σιδηροδρομικών 
γραμμών και των γραμμών τραμ* την εξάπλωση δηλαδή της πόλης 
στην ύπαιθρο και την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής 
κατοικίας στα πολλαπλασιαζόμενα μεσαία κοινωνικά στρώματα 
(S.Β.Warners 1978). Σιγά-σιγά η βασική ιδέα της αυτόνομης 

 

ELK. 2.50: Τυπικό παράδειγμα σχεδιασμένου προαστείου : Warrington Garden Suburb  

Αγγλία (1907). 
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κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της κηπούπολης 
ατόνισε και οι περισσότερες εφαρμογές αφορούσαν στην 
περιγραφή της εικόνας μιας περιοχής κατοικίας παρά στην 
εξασφάλιση της κοινοτικής ανάπτυξης. Έτσι τα παραδείγματα 
υλοποίησης των συνθετικών αρχών της κηπούπολης αφορούσαν 
σε σχεδιασμένα προάστια (garden suburbs) για τη στέγαση των 
μεσαίων στρωμάτων (Εικ.2.50) και σε πρότυπα χωριά (model 
villages) για τη στέγαση των εργατών (Εικ.2.51). 

 

Μετά τη συγχώνευση της έννοιας της κηπούπολης με εκείνη της 
εξαρτώμενης από τη μητρόπολη προαστιακής περιοχής 
κατοικίας το κέντρο Βάρους της συνθετικής επεξεργασίας 
μετατοπίστηκε* ενώ στις πρώτες εφαρμογές η έμφαση δίνεται 
στην άμεση σύνδεση του κέντρου του οικισμού με τις επί 
μέρους περιοχές κατοικίας μέσω των διαγωνίων αξόνων στη 
συνέχεια αυτή μετατοπίζεται στην επεξεργασία των επί μέρους 
μονάδων νειτονιάς και των τετραγώνων που τις απαρτίζουν. 
Ήδή από το 1906 οι Parker και Unwin στρέφονται στην 
επεξεργασία του τετραγώνου 
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ELK. 2.52: Τμήμα του Hamstead Garden Suburb (πολεοδόμοι Parker και Unwin, 1906). 

Κατανομή πρασίνου και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων στο εσωτερικό του τετραγώνου. 

 

ELK. 2.53: Από το "συνωστισμένο" τετράνωνο στο ευρύτερο οικοδομικό 

τετράγωνο. Παραδείγματα τετραγώνων από την Νέα Υόρκη. ____________  
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ELK. 2.54:  To πρώτο ευρύτερο οικοδομικό τετράγωνο (Sunnyside garden 
CI.S.Stein  και  H.Wright,  1924). 

 

ELK. 2.55: Ομαδοποιημένες κατοικίες στο εσωτερικό ευρύτερου τετράγωνου (Rudburn  

CI. Stein και H.Wright, 1928). 
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<K kite Mot&tTfic 

ELK. 2.55: Διάγραμμα διάρθρωσης των επί μέρους τμημάτων μιας κηπούπολης από 

τον E.Howard. 

 
ELK. 2.57: Διάρθρωση της Rudburn Garden City σε γειτονιές. Το κέν- 

-τρο βάρους έχει μετατοπισθεί από το κέντρο της νέας πόλης στα επί 

μέρους τμήματα της. ______________j ___________________________ 

 

Ν.Β. 
AOUGIUMONLY. ?

UM MUST OCPEM9 WW 
SlTt SSLICTCD 
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ELK. 2.58: Greenbelt Maryland (πολεοδ, Η. Walker, 1933), Κατανομή των 

υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου στις επί μέρους γει τονιές και στα 

ευρύτερα οικοδομικά τετράγωνα. Η έμφαση στο κέντρο του οικισμού είναι 

υποτονισμένη, 
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ως ιδιαίτερης μονάδας με εσωστρεφή διάταξη (Hampstead 
Garden Suburb, Εικ. 2.52). Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
CI. Stein και Η. Wright εισάγουν στην Β. Αμερική τον τύπο 
του ευρύτερου οικοδομικού τετραγώνου (super block, 
Εικ.2.53,2.54,2.55),το οποίο περιλαμβάνει στο εσωτερικό 
του υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους και πράσινο (San-nyside 
Gardens, 1924). 

Η ιδέα της μονάδας γειτονιάς ως επί μέρους μονάδας της 
νέας πόλης υποστηρίχθηκε και προπαγανδίστηκε φανατικά από 
ορισμένους πολεοδόμους και κοινωνιολόγους όπως ο L.Mumford, 
ο P. Geddes o Arth. Perry κ.α. Η γειτονιά νοείται σαν ένα 
ξεχωριστό οργανικό σύνολο όπου η υλική ενότητα συμπίπτει με 
την κοινωνική ενότητα. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον τρόπο 
διάταξης των κατοικιών και στην υπαίθρια διαμόρφωση (Εικ. 
2.57,2.50). 

Στη μονάδα γειτονιάς στηρίχθηκε ο σχεδιασμός των νέων 
πόλεων στο μεσοπόλεμο και μετά το Β'Παγκόσμιο πόλεμο. Οι 
προθέσεις όμως των πρώτων υποστηρικτών της δεν 
επιβεβαιώθηκαν. Η οριοθέτηση της μονάδας και η τοποθέτηση 
των κτιρίων γύρω από επί μέρους κοινόχρηστους χώρους δεν 
είχαν σαν άμεσο αποτέλεσμα την ανάπτυξη στενών σχέσεων 
γειτονίας μεταξύ των κατοίκων ούτε εξασφάλιζαν στοιχειώδη 
κοινοτική ζωή. Αντίθετα μάλιστα με δεδομένη την πολύ χαμηλή 
πυκνότητα, τη μεγάλη απόσταση της νέας πόλης από τη 
μητρόπολη και τον πλήρη διαχωρισμό του τόπου εργασίας από 
τον τόπο κατοικίας η μονάδα γειτονίας της νέας πόλης δεν 
αποδείχθηκε βιώσιμη (Π,Κοσμάκη-Λουκοποΰλου Δ.Λουκόπουλος, 
1982 s σ.116). 

2.5. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ! ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ TOY ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

Την ίδια εποχή που αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και 
κοινωνιολόγοι, συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην 
συγκρότηση της μονάδας γειτονιάς και του ευρύτερου 
οικοδομικού τετραγώνου, επιτείνεται η διαδικασία 
υποβάθμισης του δημόσιου υπαίθριου χώρου στις υφιστάμενες 
περιοχές της πόλης ενώ παράλληλα οι νέοι-ελεύθεροι χώροι που 
δημιουρ- 
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γούνται συντείνουν τις περισσότερες φορές στην αποδιάρθρωση 
των δικτύων υπαίθριων χώρων στο σύνολο της πόλης. 

Η εξάπλωση των προαστίων στην ύπαιθρο είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της χρήσης του αυτοκινήτου ως αποκλειστικού 
σχεδόν μέσου μεταφοράς. Η διαμπερής κυκλοφορία και οι 
υπερυψωμένοι αυτοκινητόδρομοι που κατασκευάστηκαν για να 
διευκολύνουν την συνεχώς αυξανόμενη κίνηση συνετέλεσαν στην 
υπο3άθμιση και τον κατακερματισμό του υφιστάμενου δικτύου 
υπαίθριων χώρων και του δομημένου περιβάλλοντος. Τον 
κατακερματισμό επέτειναν οι μενάλης κλίμακας αναπλάσεις 
γιατί αφενός μεν εξαφάνισαν δίκτυα ενσωματωμένα στον 
πολεοδομικό και κοινωνικό ιστό αφετέρου αδυνατούσαν να 
αρθρώσουν νέα βιώσιμα πρότυπα. 

Η φονξιοναλιστική αντίληψη που επικράτησε στις 
παραπάνω αναπλάσεις και στις περισσότερες νέες 
περιφερειακές αναπτύξεις χαρα-τηριζόταν από μια 
μηχανιστική υπαγωγή της έννοιας του χώρου στην έννοια 
απαιτούμενη επιφάνεια. 

Η επάρκεια όμως ως προς τα μεγέθη ή η εξασφάλιση απλώς 
καλών συνθηκών φωτισμού και αερισμού στα κτίρια απέχει πολύ 
από το να δώσει από μόνη της χώρους ικανούς να προσελκύσουν 
κοινωνικές δραστηριότητες. Η έννοια του τόπου και της 
συνέχειας που χαρακτήριζε τους ανοικτούς χώρους στο 
παρελθόν και η οποία αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση 
ανάπτυξης κοινοτικής ζωής δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα σε 
αδιάφορες και μονότονες παρατάξεις κτιρίων. Τα Ψηλά και 
πανταχόθεν ελεύθερα κτίρια, είτε συνδέονται με υπαίθριους 
διαδρόμους είτε όχι, αφενός μεν απομακρύνουν τον υπαίθριο 
χώρο από τον άνθρωπο αφετέρου τον υποτάσσουν υποβαθμίζοντας 
το ρόλο του σε εκείνον του πράσινου υπόβαθρου. Η έλλειψη κάθε 
ανθρώπινης κλίμακας και διαβάθμισης από τον ιδιωτικό στο 
δημόσιο χώρο που χαρακτήριζε την φονξιοναλιστική οργάνωση 
συνέβαλε επίσης στη διάσπαση της σχέσης ανάμεσα στο κτίριο 
και τον υπαίθριο χώρο και τελικά ανάμεσα στον άνθρωπο και 
το δομημένο περιβάλλον (Εικ. 2.59,2.60). Έτσι οι 
"ελεύθερες" επιφάνειες που σχεδιάστηκαν για να αποδοθούν 
στο σύνολο του πληθυσμού κατέληξαν να είναι άχρηστες,δηλαδή 
κενές επιφάνειες χωρίς χρήση. Οι κατεδαφίσεις συγκροτημάτων 
κατοικίας στην Ευρώπη και την Αμερική σή-  
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Εικ. 2.59: Η φονξιοναλιστική αντίληψη για το δομημένο περιβάλλον της πόλης: 

Ουδέτερες παρατάξεις κτιρίων και αδιάφοροι υπαίθριοι χώροι. 

Εικ. 2.60: Πρόταση του Le Corbusier για την Ville Radleuse: Ελικοδρόμιο, 

υπερυψωμένοι αυτοκινητόδρομοι και άνθρωποι που περπατούν σε σειρές. 
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μέρα συμβολίζουν την αποτυχία της μεταπολεμικής 
αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας να διαμορφώσουν ένα οικείο 
και βιώσιμο περιβάλλον. Υποδηλώνουν επίσης την 
ανελαστικότητα και την αδυναμία των νέων συγκροτημάτων να 
δεχτούν βελτιώσεις και τροποποιήσεις 

Βέβαια ο κατακερματισμός των λειτουργιών της πόλης 
(εργασία, κατοικία, ψυχαγωγία, κυκλοφορία), είτε προκύπτει 
μετά από την εφαρμογή ενός ρυθμιστικού σχεδίου,είτε 
διαμορφώνεται μέσα από τη λογική της ελεύθερης αγοράς, 
είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί μόνο 
με το φυσικό σχεδιασμό. Η διασπορά όμως αυτού του 
κατακερματισμού σε όλα τα τμήματα της πόλης και η έκφραση 
του μέσα από τη φονξιοναλιστική πολεοδομία και 
αρχιτεκτονική καθιστά αδύνατη την άρθρωση ενός 
στοιχειώδους δικτύου δημοσίων ανοικτών χώρων. 

Σε πόλεις που τα ίχνη της ιστορίας τους δεν έχουν 
καταστραφεί, οι λίνες υπαίθριες διαμορφώσεις που έχουν 
επιβιώσει και ενταχθεί στην καθημερινή ζωή αναπληρώνουν 
έστω και αποσπασματικά την έλλειψη ενός τέτοιου δικτύου. Η 
ελαστικότητα των παλαιότερων υπαίθριων χώρων στις αλλανές 
που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες και η προσαρμοστικότητα τους 
σε διαφορετικές εκφράσεις τρόπου ζωής, παρά την αλλαγή των 
ιστορικών συνθηκών αρχικής διαμόρφωσης τους, τους καθιστά 
σήμερα πρότυπα άντλησης ιδεών και τρόπων σύνθεσης νέων 
δικτύων. Οι σημερινές προσπάθειες ανασύστασης του δημοσίου 
υπαιθρίου χώρου στο επίπεδο του πολεοδομικού ιστού έχουν 
πολλές και διαφορετικές αφετηρίες προτύπων (μεσαιωνική πόλη  
νερκλασσική πόλη, κηπουπόλεις κ. λ.π.). 

Η παραπάνω στροφή στον τρόπο σχεδιασμού των υπαίθριων 
χώρ(ον παρατηρείται σε μια εποχή όπου αρχίζει να αλλάζει 
ο ρόλος των μεγάλων αστικών κέντρων στην Ευρώπη και την 
Αμερική. Η αλλαγή αυτή στον οικονομικό ρόλο και λειτουργία 
των μεγαλουπόλεων είναι άμεσα συσχετισμένη με την αλλαγή 
στον τρόπο παραγωγής. Η αντικατάσταση της εν σειρά με την 
αυτοματοποιημένη παραγωγή και η παράλληλη ενκατάλειψη των 
παλαιών βιομηχανικών μονάδων και η μεταφύτευση τους στις 
χώρες του τρίτου κόσμου συντελούν στη μείωση του εργατικού 
πληθυσμού στα παλαιά αστικά κέντρα. Παράλληλα παρατηρείται 
και μια συρρίκνωση του 
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κράτους προνοίας με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των 
στεγαστικών προγραμμάτων που αφορούσαν στην ανέγερση 
συγκροτημάτων κατοικίας για τον εργατικό πληθυσμό . 

Παράλληλα με τις παραπάνω μεταβολές στο ρόλο της 
πόλης και του κράτους προνοίας σημειώνονται σημαντικές 
κοινωνικές ανακατατάξεις μέσα στην πόλη. Η συνακόλουθη 
με την αλλαγή στον τρόπο παραγωγής αύξηση της 
απασχόλησης για ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς 
καθώς και η διόγκωση και επέκταση του τριτογενή τομέα 
είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ορισμένων μεσαίων 
κοινωνικών στρωμάτων (επαγγελματίες, στελέχη 
επιχειρήσεων). Η ενερνειακή κρίση των αρχών του '70 
αποτέλεσε την αφετηρία για μετακίνηση των παραπάνω 
στρωμάτων προς τις κεντρικές περιοχές κατοικίας της 
πόλης (gentrification) και την εγκατάσταση τους σε 
γειτονιές με κάποια ιστορία, ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
ποικιλλία εξυπηρετήσεων. Οι αλλανές στην ίδια τη μονάδα 
νοικοκυριού (άτομα ή ολιγομελείς οικογένειες) και στην 
εργασία των δύο φύλλων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των προτιμήσεων ορισμένων μεσαίων κοινωνικών 
στρωμάτων ως προς το χαρακτήρα και την σύσταση της 
περιοχής κατοικίας τους. Η μεγάλη απομονωμένη μονάδα σε 
μια κηπούπολη δίνει τη θέση της σε μια μικρότερη μονάδα 
που βρίσκεται μέσα σε ένα συνεκτικό ιστό εξυπηρετήσεων 
και χώρων κοινωνικής επαφής. 

Η προτίμηση αυτή εκφράστηκε σε ιδεολογικό επίπεδο 
με την τάση συντήρησης και βελτίωσης των ιστορικών 
περιοχών κατοικίας και τα κινήματα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος από την εξάπλωση της πόλης. Εξ 
άλλου η ανάπτυξη του τουρισμού σε πόλεις που το 
ιστορικό τους κέντρο είχε συντηρηθεί προσεκτικά 
ενίσχυσε τις τάσεις επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού και για άλλες χρήσεις πλην 
κατοικίας (αναψυχή3 τουριστικές εξυπηρετήσεις). Η επα-
ναδραστηριοποίηση του παλαιότερου πολεοδομικού ιστού 
συνεπάγεται 

1. Η αποτυχύα των παλαιότερων παραδευγμάτων >iat η εγκατάλευψη πολλών από" 
αυτά απο τους κατοίκους τους n οποία οδήγησε σε ορισμε'νες περυπτώσευς ακο'μα 
και, σε κατεδάφιση τους, σημάδευε b ορυστυχά την αλλαγή στην κρατι-κη' πολιτική' 
στε'γασης καο την εγκατάλειψη ενίσχυσης προγραμμάτων φθηνής κατουκίας γυα τα 
χαμηλά εισοδήματα. 
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και επανασχεδιασμό του δικτύου των υπαιθρίων χώρων. 0 
επανασχεδιασμός αυτός αφενός μεν έχει την έννοια της 
αποκατάστασης όπως είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν αφετέρου 
της απόδοσης του στους πεζούς. Οι πεζοδρομήσεις υπαιθρίων 
χώρων αποτελούν τις πιο συνηθισμένες παρεμβάσεις στις 
κεντρικές περιοχές. Τις περισσότερες φορές όμως μεταφέρουν 
το πρόβλημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων στις νειτονικές 
περιοχές. 

Ένας άλλος τρόπος αποκατάστασης των παραπάνω υπαίθριων 
χώρων είναι η αποσαφήνιση του πλαισίου τους μέσω αυστηρών 
κανονισμών ελέγχου της δόμησης. Η επανάληψη των κανόνων από 
τους οποίους διέπονται τα παλαιά κτίρια έχει eav στόχο την 
εξασφάλιση της συνέχειας στην εξέλιξη του πολεοδομικού 
ιστού. 

Η μορφή των ιστορικών δικτύων υπαίθριων χώρων, είτε αυτά 
ήταν σχεδιασμένα σύμφωνα με αυστηρούς γεωμετρικούς 
κανόνες,είτε είχαν αναπτυχθεί οργανικά αποτελεί επίσης 
πρότυπο οργάνωσης των ελεύθερων χώρων στους σημερινούς 
νέους οικισμούς. Παρόλη τη διαφοροποίηση ως προς τις 
μεθόδους προσέγγισης οι σχεδιαστικές τάσεις συγκλίνουν ως 
προς ορισμένα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. 
Τα χαρα-τηριστικά αυτά είναι: 

(α) Η ήπια σχέση πεζού - αυτοκινήτου: Αυτή εκφράζεται με 
τεχνικές μείωσης της ταχύτητας των αυτοκινήτων, π.χ. 
μεταβολές στο οδόστρωμα, αποφυγή της διαμπερούς 
κυκλοφορίας κ.λ.π. ή την συνύπαρξη στάθμευσης 
αυτοκινήτων και πεζοδρόμων στους τοπικούς δρόμους 
(παρκοπεζόδρομοι)χ(Εικ. 2.61). 

(β) Η δημιουργία ενός δικτύου υπαιθρίων χώρων που να 
   περιλαμβάνει σε μια συνέχεια τόπους δραστηριοτήτων και      
   χώρους πρασίνου για όλες τις ηλικίες. Η ήπια μετάβαση από 
   τον ιδιωτικό στον επί μέρους κοινόχρηστο χώρο και εν    
   συνεχεία στο δημόσιο χώρο χαρακτηρίζει πολλά από τα    
   νέα παραδείγματα. 
(γ) Η οριοθέτηση των υπαιθρίων χώρων μέσω της διάταξης των 

κτιρίων έτσι ώστε να αποδοθεί σε κάθε επιφάνεια 
κοινόχρηστης εξυπη- 

1. Εκτενής αναφορά στις παραπάνω τεχνυκε'ε γυνεταυ στο βιβλύΌ του Α. Αραβαντινου 
(1986), σ.523-54-0. 
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ELK. 2,61: Παραδείγματα τεχνητών λύσεων για Μείωση της ταχύτητας των  

αυτοκινήτων και συνδυασμό parking και πεζόδρομων. 
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ρέτησης η έννοια του τόπου. Η τάση καθορισμού ενός 
"θετικού" υπαίθριου χώρου δηλαδή ενός χώρου που βρίσκεται 
σε ισοδύναμη σχέση με τα περιβάλλοντα κτίρια αποτελεί τον 
αντίποδα της συνθετικής αντίληψης της φονξιοναλιστικής 
πολεοδομικής σύνθεσης, όπου ο ελεύθερος χώρος οριζόταν 
αρνητικά δηλαδή αποτελούσε το υπόλοιπο του κτιρίου (Εικ. 
2.62). (δ) Η εξασφάλιση μέσω του δημόσιου υπαίθριου χώρου 
της ενότητας ανάμεσα στις κεντρικές λειτουργίες και στην 
κατοικία. Ετσι παρατηρούμε μια τάση επαναφοράς του 
διευρυμένου δρόμου και της κεντρικής εμποριι ής πλατείας 
της πόλης του μεσαίωνα ή της στοάς και της αγορές της 
αρχαίας Ελληνικής ή Ρωμαϊκής πόλης αντί της δι .ιμόρφωσης 
κλειστών εμπορικών κέντρων (Εικ. 2.63). 

(ε) Η εξασφάλιση συνοχής και σχετικής πυκνότητας στο 
δομημένο περιβάλλον καθώς και η μίξη των χρήσεων 
κατοικίας με άλλες μη ο-χλούσες χρήσεις;έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η έκφραση στοιχειώδους κοινωνικής ζωής 
στους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. Πολλά νέα 
παραδείγματα χαρακτηρίζονται από χαμηλό μεν ύφος 
κτιρίων (2 έως 4 ορόφους) αλλά μέση πυκνότητα. Έτσι από 
τη μια πλευρά δεν επαναλαμβάνεται το φαινόμενο του 
αχανούς υπαιθρίου χώρου που χαρακτήριζε τα μεσοπολεμικά 
και μεταπολεμικά οικιστικά συγκροτήματα, αφετέρου δεν 
παρατηρείται έλλειψη ζωής που χαρακτήριζε τις 
αραιοκατοικημένες κηπουπόλεις (Εικ.2.63). 

Στα παραπάνω μορφολογικά χαρακτηριστικά καταλήγουν 
παραδείγματι; που έχουν διαφορετικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και αφετηρίες προτύπων. Οι προσεγγίσεις αυτές 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε εκείνες που αποσκοπούν μόνο στο 
τελικό συνθετικό αποτέλεσμα και σε εκείνες που έχουν στόχο 
την καθιέρωση ορισμένων διαδικασιών σχεδιασμού και έκφρασης 
των ομάδων του ατόμου που συμβιώνουν σε μια.περιοχή : Στην 
πρώτη κατηγορία εντάσσονται: 

1. Εχτενη'ς αναφορά στυς θεωρη'σευς που δϋ'νουν ε'μφαση στη δυαδυχασία σχεδυασμοΰ στο 
Π. Κοσμάκη - Λουκοποϋ"λου , Δ.Λουκο'πουλος (επυμ.) 1982, σελ. 109-202. 
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Transform this ..................... to this. 

 

ELK. 2.62: Παραδείγματα διαμόρφωσης "θετικού" υπαιθρίου χώρου 

κατά Chr. Alexander. 

 

  

ELK. 2.63: Spijkenisse - Waterland, Ολλανδία (1974-76). 

α. ο ιστός, 0. οι λειτουργίες: Α. εμπορική πλατεία , Β.. 

Πλατεία, C. Παιγνιδότοπος, D. Εμπορικός δρόμος, Ε. αυ-

τοκινητόδρομος, F. Δρόμος κατοικίας, 1-20. Χώροι αναψυχής 

και κοινωνικού εξοπλισμού. 
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ELK. 2.65(α.β·¥·δ): Chr„Alexander:Σταδιακή ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

ενός αστικού δημόσιου χώρου (εφαρμογή: S.Francisco). 
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α. η τοπιογραφική προσέγγιση (townscape); Δίνει έμφαση στην 
σταδιακή αποκάλυψη της εικόνας των επί μέρους υπαιθρίων 
χώρων της πόλης. Οι υπαίθριοι χώροι αντιμετωπίζονται ως 
τόποι που εντάσσονται σε ένα δίκτυο δρόμων. Εκφραστής 
αυτής της προσέγγισης είναι ο G.Cullen. Οι οπτικές αρχές 
που προτείνει για την εξασφάλιση της συνέχειας στην 
εικόνα της πόλης έχουν σαν αφετηρία τους τον τρόπο 
οργάνωσης των υπαίθριων χώρων της μεσαιωνικής πόλης (Εικ  
2.64α). 

β. η τυπολογική προσέγγιση: Δίνει έμφαση στην ανασυγκρότηση 
του δημόσιου υπαίθριου χώρου μέσω της χρήσης ορισμένων 
ιστορικών τύπων υπαιθρίων χώρων. Οι τύποι αυτοί 
αναφέρονται σε δρόμους και πλατείες καθώς και στα κτίρια 
που τους περιβάλλουν. Εκφραστές αυτής της άποψης είναι 
η R. και L.Krier. Η τυπολογία που προτείνουν αναφέρεται 
σε δίκτυα δρόμων - πλατειών που οργανώνονται 3άσει 
αυστηρών γεωμετρικών αρχών. Τα πρότυπα οργάνωσης έχουν 
τις πηγές τους στα πρότυπα οργάνωσης της ρωμαϊκής πόλης 
όπως αυτά έχουν εξελιχθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί μέσα από 
τον χρόνο (Εικ.2.72β). 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται: 

α) η προσέγγιση της διαδικασίας διαμόρφωσης ολοκληρωμένων 
συνόλων στην πόλη: Δίνει έμφαση στην σταδιακή ανάπτυξη 
μιας οικιστικής ενότητας. Οι υπαίθριοι χώροι λειτουργούν 
ως γενεσιουργά στοιχεία στην παραπάνω διαδικασία. 
Εκφραστής αυτής της προσέγγισης είναι ο Chr. Alexander. 
Πρότυπα τρόπου ανάπτυξης αποτελούν οι πόλεις που έχουν 
δημιουργηθεί και εξελιχθεί οργανικά (Εικ. 2.65α,β,γ,δ). 

Β) η προσέγγιση της ελαστικότητας και προσαρμοστικότητας 
του πολεοδομικού ιστού: Δίνει έμφαση στην εξασφάλιση 
ικανών περιθωρίων για νέες χρήσεις και ερμηνείες. 
Εκφραστές αυτής της προσέγγισης είναι οι St. Anderson και 
J. Habraken. Και οι δύο θεωρούν ως προϋπόθεση 
ισορροπημένης λειτουργίας ενός δομημένου περιβάλλοντος 
τη λεπτομερή κατανομή και πολυπλοκότητα στα πεδία χρήσης 
και ελέγχου (δημόσια, κοινόχρηστα, ιδιωτικά). Σημασία 
έχει ο τρόπος διαβάθμισης από τον ιδιωτικό στο δημόσιο 
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Εικόνα 2.66: α : N.J.Habrakeninpdrcaan για διαμόρφωση νέου πολε-δομικού ιστού. 

Με νκ-ρίζο είναι σημειωμένοι οι ιδιωτικοί υπαίθριοι χώροι ενώ 

με λευκό οι δημόσιοι. Ρ : Μελέτη των κανόνων διαμόρφωσης 

υφιστάμενων υπαίθριων χώρων. 

χώρο καθώς και η δυνατότητα έκφρασης των ομάδων και των 
ανθρώπων που βιώνουν μια περιοχή. Οι υπαίθριοι χώροι 
που δέχονται αυτές τις εκφράσεις δεν είναι μόνο οι 
δημόσιες πλατείες αλλά και οι δρόμοι και οι μικρότερης 
κλίμακας υπαίθριοι χώροι στο εσωτερικό των τετραγώνων. 
Πρότυπα οργάνωσης αποτελούν αυτοδιοικούμενες πόλεις 
στις απαρχές της αστικής ανάπτυξης (π.χ Άμστερνταμ, 
Σαβάννα) (Εικ, 2.66α,β). 

Κοινό χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων που δίνουν 
έμφαση στη διαδικασία σχεδιασμού και εξέλιξης του 
δομημένου αστικού περιβάλλοντος είναι ότι θεωρούν ότι οι 
υπαίθριοι χώροι πλέκουν μαζί με τα κτίρια τον ιστό μιας 
πόλης. Η διαδικασία πλοκής είναι μια διαδικασία που απαιτεί 
χρόνο και δεν μπορεί να γίνει με μεγάλης κλίμακας 
παρεμβάσεις. Η αντίληψη της προσεκτικής παρέμβασης και της 
μη διατάραξης της ισορροπίας του αστικού δομημένου 
περιβάλλοντος είναι ανάλογη της οικολογικής προσέγγισης 
στο περιβάλλον της Φύσης. Και στις δύο περιπτώσεις το 
περιβάλλον (δομημένο ή φυσικό) νοείται ως πηγή 
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(resource) με λανθάνουσες δυνατότητες μεταβολής ή 
εξέλιξης. Η όποια παρέμβαση οφείλει να ενταχθεί στα 
περιθώρια που περικλείει το δυναμικό του περιβάλλοντος. 
Και στις δύο περιπτώσεις σημασία έχει επίσης η 
αναννώριση των χαρακτηριστικών του κάθε τόπου και οι 
κανόνες λειτουργίας του. Η ιστορία εδώ δεν θεωρείται ως 
ένας απλός κατάλογος τύπων και εικόνων, οι οποίοι 
μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από συγκεκριμένες 
συνθήκες, αλλά ως τρόπος προσέγγισης των δυνατοτήτων 
μεταβολής και εξέλιξης ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος. 
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Κεφάλαιο 3 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
3.1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Στην προβιομηχανική πόλη, και ιδιαίτερα στον περιτειχισμένο 
οικισμό π.χ. του μεσαίωνα, οι μεγάλες επιφάνειες του πρασίνου 
ήταν αναπτυγμένες έξω απ'τα όρια του. Αυτό ήταν δικαιολογημένο. 
Οι αμυντικοί λόγοι και η ανάγκη για πυκνή οικοδόμηση λόγω 
στενότητας χώρου δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη μεγάλων ελεύθερων 
χώρων. 

Όμως η μικρή απόσταση ανάμεσα στην κατοικία και την ύπαιθρο 
δεν δημιουργούσε προβλήματα ανεπάρκειας σε πράσινο ή 
προσιτοτητάς 

του. 

Βέβαια, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, κήποι ηγεμόνων και 
σε κάποιο βαθμό και άλλες επιφάνειες πρασίνου συναντώνται σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και περιτειχισμένων πόλεων. Όμως 
συνηθέστεροι είναι οι τύποι δημόσιων υπαίθριων χώρων με τη 
μορφή πλατείας και βέβαια και δρόμου, που φυσικά 
χρησιμοποιούνται από κοινού από πεζούς, έφιππους και αμάξια. 

Με τη βιομηχανική επανάσταση οι πόλεις άρχισαν να 
διογκώνονται άρα η απόσταση της κατοικίας απ'τα όρια της πόλης, 
δηλαδή την ύπαιθρο και το πράσινο, γίνεται μεγαλύτερη, σχεδόν 
απαγορευτική ιδίως για τους απασχολούμενους στο δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα. 

Παράλληλα,οι αναπτυσσόμενες πόλεις άρχισαν να χάνουν και 
τους λιγοστούς μέσα στον ιστό τους ακάλυπτους χώρους,που με 
ρυθμό αλλού γρηγορότερο κι αλλού αργότερο μετατρεπόντουσαν σε 
εργοστάσια, λαϊκές κατοικίες, γραφεία αλλά και επιφάνειες 
κυκλοφορίας των νέων μέσων μεταφοράς. Έτσι και πάλι οι αστικοί 
υπαίθριοι χώροι ήταν κυρίως οι πλατείες και οι δρόμοι. 

Τα πάρκα, μάλλον παριαστικού χαρακτήρα, αλλά και η αγροτική 
ύπαιθρος, λόγω της απόστασης, ήταν σχεδόν πολυτέλεια να 
προσεγγισθούν από τις μεγάλες λαϊκές μάζες που την αναζητούσαν 
μόνο τις Κυριακές και τις γιορτές, ενώ συχνότερη χρήση γινόταν 
από τις ευπορότερες τάξεις και τους διανοούμενους. 

Ήταν λοιπόν ανάγκη οι ελεύθεροι χώροι να ξαναπλησιάσουν την 
πόλη,τον άνθρωπο, την κατοικία του, τους χώρους εργασίας, 
εκτός αν ο ίδιος εγκαταλείποντας την παλαιού τύπου πόλη,, 
αναζητούσε μία άλλη μορφή στέγασης κοντύτερα στη φύση. 

Στην πραγματικότητα και οι δύο παραπάνω επιδιώξεις 
αποτέλεσαν τη διέξοδο στο πρόβλημα της ανεπάρκειας των 
ελεύθερων χώρων. 
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Συγκεκριμένα οι τάσεις που κυρίως μεταπολεμικά διαμορφώθηκαν 
- με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στις καταστραμένες απ'τον πόλεμο 
πόλεις των αναπτυγμένων χωρών - ήταν απ'τη μια μεριά το σπάσιμο 
της μονολιθικότητας του διαμορφωμένου αστικού χώρου και από 
την άλλη η εξεύρεση νέων χώρων για κατοικία, και 
συμπληρωματικές της χρήσεις. Το τελευταίο αυτό σήμαινε στην 
ουσία επέκταση των πόλεων, αλλά με πυκνότητες και προδιαγραφές 
τέτοιες που να επιτρέπουν την άνετη ανάπτυξη των ελεύθερων 
χώρων. 

Ας θυμίσουμε εδώ τις θεωρίες και τις εφαρμογές νέων τύπων οι-
κιστικών ενοτήτων όπως οι κηπουπόλεις στη Βρεττανία, οι 
αμερικανικές προαστειακές επεκτάσεις με τις στρατιές των 
μονοροφων, αλλά και τα βόρεια προάστεια της Αθήνας (και 
μεταπολεμικά) οι "νέες πόλεις" και τα εκτεταμένα συγκροτήματα 
οργανωμένης δόμηοης σ'όλη την Ευρώπη1 , 

Για όλες τις παραπάνω μορφές νέων οικιστικών ενοτήτων έχει 
α-ακουστεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζονται σαν υπνουπόλεις ή 
σαν "έρημοι" ιδιαίτερα όπου δεν προβλέφθηκαν και θέσεις 
απασχόλησης. Όμως ως προς το κριτήριο υπαίθριοι χώροι και 
πράσινο, οι μορφές αυτές έχουν ανταποκριθεί γενικά προς 
αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να διαπιστώνεται συχνά ότι ο 
κτισμένος χώρος και ο ακάλυπτος εξισορροπούνται (Εικ.3.1). 

Το αισθητικό θέμα αλλά και η ιστορική διάσταση του χώρου έ-
μπαιναν και αυτά στις παραμέτρους του σχεδιασμού. Όμως κυρίως 
έ- πρεπε να ληφθούν υπόψη νέα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και 
απαιτήσεις του συνόλου πια του πληθυσμού και όχι ισχυρών 
μειοψηφιών. 

Συγκεκριμένα 8α μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία πίεση για με-
γαλύτερη "κοινωνικοποίηση" του αστικού χώρου. Αυτό 
παρατηρήθηκε σε χώρες διαφόρων κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, 
νωρίτερα βέβαια στις αναπτυγμένες,, οι οποίες και 
ανταποκρίθηκαν, με τον κατάλληλο σχεδιασμό . 

Παράλληλα με τις επεκτάσεις η άλλη επιδίωξη, δηλαδή της ανα-
διάρθρωσης των κτισμένων περιοχών ώστε να διεισδύσει ο 
ελεύθερος χώρος μέσα σ'αυτές, δημιούργησε μία άνεση και πολύ 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σ'αυτές. Και εδώ υπάρχουν 
κριτικές όπως λ.χ. ότι αλλοιώθηκε η συνεκτικότητα, η ταυτότητα 
και n εικόνα παλαιών πόλεων. 

 

1. Βλ. Α.Αραβαντινός, 1986, σελ. 353 Η.ο. Κεφ. 14-: "Οι οικιστικές ενότητες και 
η οργάνωση τους". 
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ΐικ. 3.1; Το προάστειο Vallingby 20 χμ. ΒΔ του κέντρου της Στοκχόλ :μης. Σχεδιάστηκε 

και κτίστηκε στη δεκαετία του 50 για πληθυσμό 24.000 κατοίκων. Με μαύρο σημειώνονται 

τα κτίρια και οι βασικές αρτηρίες. Όλες οι λευκές επιφάνειες είναι κυρίως δημόσιοι 

υπαίθριοι ,χώροι (πηγή: F. Jaspert, 1957, σελ. 63). 

 

 

Παράλληλα με τις επεκτάσεις η άλλη επιδίωξη, δηλαδή της 
αναδιάρθρωσης των κτισμένων περιοχών ώστε να διεισδύσει ο 
ελεύθερος χώρος μέσα σ'αυτές, δημιούργησε μία άνεση και πολύ 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σ'αυτές. Και εδώ υπάρχουν 
κριτικές όπως λ.χ. ότι αλλοιώθηκε η συνεκτικότητα, η 
ταυτότητα και n εικόνα παλαιών πόλεων. 



 
Εικ. 3.2: To κέντρου του Leibzig (Λ.Δ.Γερμανία). Αριστερά: πρίν από το Β1 Παγκ. 
πόλεμο. Δεξιά: οσχεδιασμός ανοικοδόμησης του στη δεκαετία του '50.' Με την 
κατάργηση του παραδοσιακού χαρακτήρα και του συνεχούς οικοδομικού συστήματος 
διευρύνονται οι υπαίθριοι χώροι μέσα και γύρω από τα νέα κτιριακά συγκροτήματα 
αλλά βέβαια αλλοιώνεται η; ταυτότητα ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα 
της Ευρώπης, (πηγή: F. Jaspert , 1961, σελ. 472). 
 

 Αυτό πράγματι έγινε και μάλιστα και σε περιπτώσεις 
ιστορικών κέντρων, ιδιαίτερα τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 
όταν οι ανάγκες για στέγαση δεν επέπτρεπαν την "πολυτέλεια" 
εφαρμογής προγραμμάτων αποκατάστασης και διατήρησης (Εικ. 
3.2). 

Όμως γενικά η πολιτική της "διάσπασης" του άλλοτε 
συνεκτικού αλλά και πολλές φορές απάνθρωπου αστικού 
οικοδομικού όγκου με την προσαύξηση των ελεύθερων χώρων, 
έχει στην περίπτωση που έγινε στα πλαίσια συστηματικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού κυρίως θετικές επιπτώσεις. 

Η μείωση του χρόνου εργασίας του ενερνού πληθυσμού, οι 
κοινωνικές παροχές μεταφραζόμενες οε χώρο και πολεοδομικές 
λειτουργίες (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, κ.λ.π.)> Π 
ιδιαίτερη φροντίδα για ορισμένες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, 
υπερήλικες, ομάδες ειδικών προβλημάτων), η υποστήριξη από 
την πολιτεία της σωματικής άσκησης και μιας πιο φυσικής ζωής 
(αθλητισμός, ακτές, πεζοπορία, πι,κ-νικ κ.λ.π), αλλά και η 
επαύξηση των διεξόδων για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες υπαίθριου χώρου (θεάματα, εκθέσεις, 
φεστιβάλ, γιορτές κ^λ.π) όλα τούτα βαραίνουν υπέρ της 
αποφασιστικής διεύρυνσης της ακάλυπτης επιφάνειας σε βάρος 
της κτισμένης ακόμα.και σε μια υφιστάμενη πόλη. 
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3.2. ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ. Η ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ 

Η μεγάλη ποικιλία των επιφανειών που εντάσσονται σε ό,τ 
ι χαρακτηρίζουμε σαν αστικούς υπαίθριους χώρους και πράσινο 
δυσκολεύει γενικεύσεις ως προς την κατανομή τους στο χώρο της 
πόλης. Για κάθε μια κατηγορία ισχύουν και άλλες αρχές. 

Αν εξετάσουμε λ.χ. τους πεζόδρομους και τις πλατείες, 
διαπιστώνουμε ότι το ιδανικό είναι μία διασπορά τους σε όλο 
το χώρο της πόλης, ανεξάρτητα βέβαια αν στα κέντρα των πόλεων 
ή σ'άλλα σημεία μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού η πύκνωση και 
το μέγεθος τους μπορεί να υπερτερούν σε σχέση με τις λοιπές 
ζώνες της πόλης. 

Στις περιπτώσεις που υπαίθριοι χώροι πλαισιώνουν 
συνοδευτικά μία άλλη κύρια λειτουρνία,τότε η χωροθέτησή τους 
ακολουθεί τους όρους χωροθέτησης της κύριας λειτουργίας. 

Έτσι έχουμε λ.χ. μία ιεραρχημένη διασπορά των ελεύθερων 
χώρων των σχολικών εγκαταστάσεων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματική εκπαίδευση κ.λ.π.) και οι 
αποστάσεις τούτων απ'την κατοικία προφανώς ακολουθούν τις 
προδιαγραφές προσιτότητας της λειτουργίας που πλαισιώνουν. 

Μία άλλου τύπου διασπορά που σκοπεύει να εξυπηρετήσει 
κατά το δυνατό ομοιόμορφα όλες τις περιοχές κατοικίας της 
πόλης ακολουθούν οι υπαίθριοι χώροι (συνήθως δρόμοι ή 
πλατείες) που διατίθενται περιοδικά για ορισμένες χρήσεις π.χ  
λαϊκές αγορές. 

Αντίθετα παρατηρούμε μία συγκέντρωση ελεύθερων χώρων σε 
ζώνες ειδικών χρήσεων π.χ. τουριστικές,ή βιομηχανικά πάρκα, 
ή εκθεσιακά κέντρα κ.λ.π. Φυσικά στις περιπτώσεις αυτές δεν 
ισχύουν γενικευμένες προδιαγραφές προσιτότητας, αφού η κάθε 
πόλη έχει και τις δικές της συνθήκες. 

Έτσι λ.χ. αν σε μία πόλη υπάρχει θαλάσσιο μέτωπο, τούτο 
συγκεντρώνει υπαίθριους χώρους σε συνδυασμό με ψυχαγωγικές 
ή αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, θα ήταν 
αδιανόητο να επιδιώκαμε ειδικά αυτές οι λειτουργίες να 
διασπαρουν "δίκαια" μέσα σ'όλη την πόλη. 
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Όμως αντίθετα προς τα πάρα πάνω για την κατηγορία του 
κοινόχρηστου πρασίνου είναι ^υνατό να διατυπωθούν 
προδιαγραφές ως προς το βαθμό συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης του  
την προσιτότητα κ. λ. π., αφού - όπως θα δούμε στο επόμενο 
κεφάλαιο - διατυπώνονται πρότυπα και ως προς προσοτικές 
συσχετίσεις. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το κοινόχρηστο πράσινο μιας πόλης σε 
ενα ελάχιστο μέρος του είναι αναπόσπαστο κομμάτι των περιοχών 
κατοικίας και μάλιστα απαραίτητο. Αλλά και το υπόλοιπο μέρος 
του είναι αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της όλης πόλης. 

Ήδη με τα παραπάνω χωρίσαμε σχηματικά το κοινόχρηστο 
πράσινο σε δύο κατηγορίες: Το πράσινο της γειτονιάς και το 
πράσινο της πόλης. Η διάκριση είναι πολύ απλοϊκή. Στην 
πραγματικότητα σε μία ορ-νανωμένη πόλη εμφανίζονται διάφορες 
βαθμίδες πρασίνου με αντίστοιχες ακτίνες επηρροής και 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Έτσι στις κατώτερες βαθμίδες που 
εντάσσονται σε περιοχές κατοικίας (ομάδες κατοικιών, 
γειτονιές, συνοικίες) η προσιτότητα πρέπει να είναι άμεση και 
να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε με τα πόδια, ενώ η ακτινοβολία 
παραμένει τοπικού επιπέδου. 

Σε μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου όπως λ.χ. τα αστικά 
πάρκα που δεν απευθύνονται μόνο σε via συγκεκριμένη γειτονιά 
είναι φυσικό οι αποστάσεις να μεγαλώνουν και να πρέπει να 
εξασφαλίζονται προσβάσεις και με μεταφορικά μέσα. Όμως ο 
πληθυσμός ζητά και από τα αστικά πάρκα κάποια γειτνίαση με 
τους χώρους στους οποίους κυρίως διαμένει. Σε χώρους λ.χ, όπου 
το Ι.Χ. δεν είναι κτήμα όλων μια απόσταση πάνω από 1.200 μ. 
(χρόνος πεζού 15') ανάμεσα στην κατοικία και το αστικό πάρκο 
θεωρείται υπερβολική από τον πληθυσμό (Πίν. 3.α). 

Αντίθετα στις ΗΠΑ όπου η κάθε οικογένεια έχει 2-4 αυτοκίνητα 
υπάρχουν προδιαγραφές που δέχονται μέγιστο χρόνο προσπέλασης 
των αστικών πάρκων από την κατοικία και πάλι τα 15' αλλά με 
αυτοκίνητο. 
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Πίνακας 3.α 

Προσιτότητα αστικών πάρκων από τον πληθυσμό. Συμπέρασμα 

ερωτηματολογίου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. 
 

Απόσταση μεταξύ κατοικίας Απαντήσεις σε % 

και πάρκου ικανοποιητική μη ικανοποιητική 

μικρότερη των 12(50 μ.   

μέγιστος χρόνος διαδρο-  - 

μής 14'. 90% 4% 
(έρευνα περίπτωσης στην   

πόλη Dresden)   

μεναλύτερη των 1200 μ. 22% 65% 

(έρευνα περίπτωσης στην   

πόλη Rostock).   

ΠΗΓΗ-.Greiner/Gel brich, 1976, σελ. 48, πίνακας 4. 

Μια αβασάνιστη προσαρμογή προς την τελευταία αυτή 
προδιαγραφή 8α μπορούσε να εμφανίσει σαν ενδεχόμενη πρόταση 
την κάλυψη των αναγκών σε αστικά πάρκα μόνο με ένα τεράστιο 
πάρκο σε κάποια κεντρική θέση. της κάθε πόλης. 0 απόλυτος 
αυτός συγκεντρωτισμός θα πρέπει-με εξαίρεση τις πολύ μικρές 
πόλεις- να αποκλεισθεί. Εξάλλου είναι και ουτοπικός γιατί 
σε κεντρικές περιοχές των πόλεων είναι αδύνατο να 
διασφαλισθεί τόσος τεράστιος ελεύθερος χώρος.Άρα και π 
σχετική διασπορά ακόμα και των αστικών πάρκων, εκτός του ότι 
βελτιώνει την προσιτότητα, εμφανίζει λιγότερα προβλήματα 
στην υλοποίηση· 

Παράλληλα υπάρχουν και λόγοι σχετικοί με την 
εξισορρόπηση των αξιών γης που επιβάλλουν τη διασπορά. 
Δεδομένου ότι ο πληθυσμός έχει συνειδητοποιήσει την σημασία 
των υπαίθριων χώρων παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση σε 
ακίνητα και οικόπεδα κοντά σ'αυτούς.  
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Αποτέλεσμα είναι να αυξάνουν οι τιμές στις γειτονικές προς 
τους υπαίθριους χώρους περιοχές. Αντίθετα γειτονιές 
περιβαλλόμενες από συμπαγείς οικοδομικούς όγκους 
παρουσιάζουν στασιμότητα ή και κάμψη στις αξίες των ακινήτων. 

Έτσι οι υπαίθριοι χώροι και το πράσινο άθελα τους γίνονται 
αιτία κοινωνικών διακρίσεων (αφού ευπορότεροι αγοράζουν και 
εγκαθίστανται κοντά σ'αυτές ενώ οι οικονομικά ασθενέστερες 
τάξεις περιορίζονται σε υποβαθμισμένες περιοχές), ή οδηγός 
για κερδοσκοπία πάνω στην αστική γη (Κ.Κάσσιος 1983, σελ. 
107). 

Απ'αυτή την άποψη λοιπόν η απόλυτη διασπορά των υπαίθριων 
χώρων θα ήταν θεωρητικά δικαιότερη λύση μειώνοντας τις 
κοινωνικές αδικίες. 

Από την άλλη μεριά όμως μία απόλυτη διασπορά όλων των 
υπαίθριων χώρων μέσα στην επιφάνεια της πόλης έχει και αυτή 
τα προβλήματα της. Πρώτα-πρώτα υπάρχει ο κίνδυνος οι 
λιλυπούτειοι αυτοί υποτιθέμενοι "πνεύμονες" να εκμηδενισθούν 
η πάντως να υποβαθμισθούν από τις άλλες αστικές χρήσεις, τις 
πηγές ρύπανσης κ.λ.π. Αλλά και αυτός τούτος ο αστικός ιστός 
ενδέχεται να υποστεί ορισμένα πλήγματα ως προς την συνοχή του. 

Έτσι θα πρέπει να ακολουθηθούν μέσες λύσεις ενώ παράλληλα 
να εξευρεθούν δυνατότητες μιας συνέχειας kol του κτισμένου 
και των υπαίθριων χώρων, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό για τον πληθυσμό και εύκολα 
προσπελάσιμο δίκτυο. 

3.3. 0 ΙΣΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΠΟΛΗ 

Όταν ο Ebenezer Howard to 1898 διατύπωνε το απλοϊκό 
σκαρίφι-μα της κηπούπολης του (Garden-City) με την τελείως 
γεωμετρική κυκλική κάτοψη της, τοποθετούσε το κοινόχρηστο 
πράσινο με τη μορφή δακτυλίου ((Grand Avenue) μέσα στο 
δομημένο τμήμα της πόλης, ενώ το κέντρο καταλάμβανε ένας 
κυκλικός κήπος. Έτσι χώριζε και τον κτισμένο χώρο σε 
δακτυλίους και εξασφάλιζε μία εναλλαγή κτισμένου και 
υπαίθριου χώρου (Εικ.3.3). 



96 

 
 

COUNTRY    (JJ.O 

POPUV> 

COUNTRY 

 Ν? 5. 
DiACRAM — 

ILLUSTRATING  CORRECT PRINCIPLE 
OF A CITY S GROWTH - OPEN COUNTRY 
EVER   NEAR   AT   HAND. AND RAPID 
COMMUNICATION BETWEEN ΟΓΓ-SHOOTS 

 

JfteRO-ANDttNTfiE N?3. 

 
Euc. 3.3: Σχηματική παρουσίαση της ιδέας του Edenezer Howard για τις 

"Κηπουπόλεις" (garden cities). Πάνω n χωροταξιακή συγκρότηση τους γύρω από τις 

κεντρικές πόλεις με την παρεμβολή της "υπαίθρου" (country) δηλ. αυτού που 

αργότερα ονομάσθηκε "πράσινος δακτύλιος" (green belt). Κάτω απόσπασμα μιας 

πόλης με τον εσωτερικό δακτύλιο πρασίνου και τον κεντρικό κήπο (πηγή: E.Howard 

1970, σελίδα 53 και 143). 

COUNTRY 
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Μία αντιδιαμετρική λύση στη διάταξη των υπαίθριων χώρων 
αποτελούν οι "σφήνες". 

Ήδη από τις αρχές του αιώνα μας σε αρκετές πόλεις της 
Κεντρικής Ευρώπης όπως οι γερμανικές Eberstadt, Mohring και 
Petersen παρουσιάζεται ανάπτυξη των οικισμένων περιοχών 
περίπου ακτινικής μορφής που εξασφαλίζει τη διείσδυση σφηνών 
πρασίνου βαθειά μέσα στις πόλεις μέχρι τα κέντρα τους. Μεταξύ 
των γνωστών παραλλαγών αυτών των μορφών είναι η ταυτόχρονη 
εξασφάλιση ακτινικών και περιμετρικών ζωνών (δακτυλίων) 
πρασίνου. Μεταπολεμικά η ιδέα των σφηνών πρασίνου εξελίχθηκε 
σε πολλές πόλεις διαφόρων μεγεθών και συνθηκών. 

Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η χωροθέτηση των μεγάλων 
υπαίθριων επιφανειών στη Μόσχα (Εικ.3.4), Εδώ ακολουθήθηκε 
η αρχή των ζωνών πρασίνου σε κοιλάδες κατά μήκος των ποταμιών 
καθώς και με προσαύξηση και διεύρυνση υφιστάμενων πάρκων ώστε 
να επιτευχθεί συνεχές δίκτυο. Το δίκτυο αυτό από τη μια μεριά 
κατορθώνει να διεισδύσει στο κέντρο μετά από κατεδαφίσεις 
υποβαθμισμένων περιοχών και συνενώσεις ακάλυπτων χώρων μέσα 
και έξω από οικοδομικά τετράγωνα. Απ'την άλλη μεριά το αστικό 
δίκτυο υπαιθρίων χώρων συνδέεται με το περιαστικό πράσινο 
δηλαδή τους εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μόσχας 
ελεύθερους χώρους. Οι τελευταίοι συνεχίζουν την ακτινική 
διάταξη και έχουν οργανωθεί σε επτά ενότητες εξασφαλίζοντας 
μια χωρητικότητα 1,2 εκατομμυρίων επισκεπτών το καλοκαίρι και 
840 χιλιάδων τους λοιπούς μήνες. Γενικά το σύστημα αστικών 
υπαιθρίων χώρων στη Μόσχα αποτελεί βασικό στοιχείο της 
πολεοδομικής συγκρότησης της. Ιδιαίτερη προσπάθεια δίνεται 
στον συντονισμό του δικτύου αυτού με τα πλένματα των 
σχεδιαζόμενων κοινωνικών λειτουργιών και των κέντρων 
(Greiner/Gelbrich,, 1976. σελ. 76-77). 

Άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι το Αννόβερο 
(Δ.Γερμανία) με πληθυσμό περίπου 550.000 κατοίκων. Εδώ 
εμφανίζονται τρεις κυρίαρχες σφήνες έντονα διαφοροποιημένων 
υπαίθριων χώρων μέσα στον αστικό ιστό ήτοι: 

(α) Το δάσος Eilenriede μια δασώδης φυσική περιοχή που 
προσεγγίζει το κέντρο από τα ανατολικά. 
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Συνοικιακά   πάρκα                                    Opta   Δήμου  Μόσχας  
 
Υδάτινες επιφάνει     Συνοικιακά   πάρκα                                Δηροτι,χα   κάοκα 

 

Euc. 3.4: Μόσχα. Η διάρθρωση των επιφανειών πρασίνου και ελεύθερων χώρων στα 

πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου (πηγή: Greiner/Gelbrich, 1976, σελίδα 77). 

Δασικές   εκτάσεις Οικοδομημένες 
εχτάοεις    - 
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(β) Οι επιφάνειες αναψυχής και αθλητισμού σε συνδυασμό με τις 
υδάτινες επιφάνειες (λίμνη Maschsee και οι εποχικές 
λίμνες Tei-che, με τις περιοχές πλημμύρων από τα ποτάμια 
Leine και Imme) που προσεγγίζουν το κέντρο από το νότο. 

(γ) Το παλαιό πάρκο των Βασιλέων "Herrenhausen" με αξιόλογα 
στοιχεία εποχής Μπαρρόκ και σε συνδυασμό με το δυτικό κλάδο 
του ποτάμιου, που προσεγγίζουν το κέντρο της πόλης απ' τα 
δυτικά διαμέσου και κήπων Georgengarten και Welfengarten 
(ο τελευταίος είναι ο κήπος του Πολυτεχνείου). 

Ας αναφέρουμε ακόμα το σχέδιο της ευρύτερης Κοπενχάγης γνωστό 
ως "πέντε δακτύλων". Η μορφή.πολύποδα με βάση την οποία 
αναπτύσσεται η δομημένη περιοχή-και τούτο είναι μία 
συνηθισμένη επέκταση του οικοδομικού όγκου πάνω στους 
βασικούς άξονες -εφ* όσον υπάρξει έγκαιρα σχεδιασμός και 
επιβολή των καταλλήλων μέτρων, είναι δυνατό να 
διασφαλίσει στα μεσοδιαστήματα των αξόνων οικιστικής 
ανάπτυξης της επιθυμητές σφήνες υπαιθρίων χώρων. 

Σε αντίθεση με τις ακτινικές σφήνες που συναντάμε συχνά εφαρ-
μογές τους,οι πλήρεις δακτύλιοι ελεύθερων χώρων μέσα στον 
κύριο αστικό όγκο δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργηθούν. 
Αυτό που έχει συχνά κατορθωθεί είναι η εξασφάλιση 
δακτυλίων γύρω από την πόλη. Τούτο εμφανίζεται με πολύ 
διαφοροποιημένες μορφές όπως: 

(α) Η πλαισίωση με επιφάνειες πρασίνου του κυκλοφοριακού 
δακτυλίου, (π.χ. Βερολίνο:Autobai™-Ring). 

(β) Η διασφάλιση του αγροτικού τομέα γύρω από την πόλη και 
για τροφοδοσία της ρε προϊόντα και για περιορισμό της 
οικοδομικής ανάπτυξης (π,χ. το Green Belt δηλ. ο πράσινος 
δακτύλιος γύρω από το Λονδίνο), 

(δ) Η σύνδεση περιοχών αναψυχής με τη δημιουργία ενός 
περιμετρικού περιπάτου για κινήσεις πεζών, επίππων5 
ποδηλάτων, σταθμεύσεις αυτοκινήτων κ.λ.π. (π.χ, στη 
Βοστώνη σχεδιάζεται το Boston Circuit). 

(ε)  Η σύνδεση μεταξύ τους των περιμετρικών ορεινών όγκων γύρω       
από ένα αστικό κέντρο όπως λ.χ. η Αθήνα. Πράγματι μόλις 
πρόσφατα γίνεται λόγος για μια διασφάλιση συνδέσεων με 
ελεύθερους χώρους του Υμηττού με την Πεντέλη, της 
τελευταίας με την Πάρνηθα και αυτής με το Αινάλεω. 
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-■'•.-..'■.••....ίΧ'Α ELK. 3,5: 
Αννόβερο 
(Δ.Γερμανία). 
Σχέδιο 
χωροθέτησης 
υπαίθριων χώρων 

 

 

(πράσινο, αναψυχή., αθλητισμός). Η μονολιθικότητα της πόλης 

(μαύρα:οικοδομικές εκτάσεις) έχει διαλυθεί με την παρεμβολή του δικτύου 

ελεύθερων χώρων (στιγμένες επιφάνειες) και των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Στο σκαρίφημα εντοπίζονται τρεις βασικές σφήνες πρασίνου που είναι απ' 

τα ανατολικά το δάσος Eilenriede„ απ'τα νότια η λίμνη Maschsee και η ζώνη 

αναψυχής του ποταμού Leine και απ'τα δυτικά οι κήποι Μπαρόκ, Herrenhausen 

και το ποτάμι. (Μελέτη:Διεύθυνση πολεοδομίας δήμου Αννόβερου, πηγή 

Α. Αραβαντινός, 1972, σελ. Ε.13). 

 

(ΙιαιηΐΐΜφ) 
 

|ίΐ" <:<·-■<.. 
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Γεγονός πάντως είναι ότι μια σχετικά εφικτή λύση αποτελεί 
ο κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο περιμετρικός - δηλαδή γύρω 
από την αστική ζώνη - δακτύλιος ελεύθερων χώρων. Βέβαια στην 
πραγματικότητα τα στοιχεία που τον συνθέτουν μάλλον στην 
κατηγορία των περιαστικών χώρων θα πρέπει να καταταγούν. Όμως 
αυτό δεν μειώνει καθόλου την σημασία του δακτυλίου αυτού να 
δράσει συμπληρωματικά προς τους αστικούς υπαίθριους χώρους, 
αλλά και σαν αφετηρία για την οργάνιοση του όλου πλέγματος 
των υπαίθριων χώρων δηλ. και μέσα στην πόλη. 

Πέρα από τους δακτυλίους και τις ακτινικές διεισδύσεις με 
τη μορφή σφηνών πρασίνου είναι δυνατόν το πλέγμα των ελεύθερων 
χώρων να προσλάβει ορθογωνική μορφή. Όμως η περίπτωση αυτή 
μόνο σε απ' αρχής σχεδιασμένες πόλεις μπορεί να εμφανισθεί 
όπως π.χ. η Chandigarh στην Ινδία έργο του L.Corbusier (Εικ. 
3.6) 

Αλλά και η γραμμική-δηλαδή κατά μία βασική 
κατεύθυνση-ανάπτυ-ξη των υπαίθριων χώρων είναι δυνατή. Μια 
τέτοια περίπτωση συναντάται όταν και οι άλλες βασικές χρήσεις 
αναπτύσσονται γραμμικά. 

 

ELK. 3.6: Chandigarh, πρωτεύουσα του Pend.jab, Ινδία. Δίκτυο πρασίνου (εστιγμένες 

ζώνες), μέσα στον ιστό της πόλης. Η κίνηση των πεζών διεξάγεται ελεύθερα μέσα στο 

πράσινο απ'το οποίο έχουν πρόσβαση και οι κοινωνικές λειτουρνίες. Μελέτη Le Corbusier 

(πηγή: F.Jaspert 1957, σελ. 91). 
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περυοχέε «ατοι.κι,'ας 

κέντρα 
φ     σχολεία 

ELK. 3.7: Η μελέτη του Miljutin για τη γραμμική πόλη  Wolgograd! (Stalingrad) 

(nnvn:Greiner/Ge1brich, 1975, σελ.78). 

 

ELK. 3.8: Toulouse-le-Mirail. Ανάπτυξη του κύριου οικοδομικού όνκου πάνω στο πλέγμα 

των βασικών πεζόδρομων που συμβολίζεται με μαύρο (Μελέτη-πηγή: C.Candilis κ.α. 

1975, σελ. 13 κ,ε.). 
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ΒΗΜΑ 1: 0 εντοπισμός, η καταγραφή (κτηματογράφιση) και η διασφάλιση των 

υπαίθριων χώρων μέσα κι έξω απ'την πόλη. 

 
ΒΗΜΑ 2: Η ολοκλήρωση του "πράσινου δακτυλίου" (περιαστικοίυπαίθριο ι χώρο ι). 

ΒΗΜΑ 3: Η διάτρηση του,"οικοδομικού τείχους". Διείσδυση στον αστικό ιστό. 
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ΒΗΜΑ 5: Η τελική εικόνα: Το συνεχές πλέγμα μετά απ'τη συνένωση των 

διευρυμένων "νησίδων" και τη σύνδεση με τις διεισδύσεις. 

ELK. 3.9: Σχηματική παρουσίαση των αναγκαίων "Βημάτων" (προγραμμάτων) 

για την ανάπτυξη δικτύου υπαίθριων χώρων σε υφιστάμενες πόλεις και γύρω 

απ'αυτές. Η σειρά που ακολουθείται (προτεραιότητες) καθορίζεται κατά 

περίπτωση. 

 
ΒΗΜΑ 4: Η διεύρυνση των υφισταμένων "νησίδων" υπαίθριων χώρων. 
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Ας υπενθυμίσουμε εδώ τις Σοβιετικές γραμμικής διάταξης νέες 
πόλεις όπως λ.χ. τη μελέτη του Miljutin για το Wolgogrod 
(Stalingrad) στη δεκαετία του '20 (Εικ.3.7). 

Οι πολλαπλές γραμμικές αναπτύξεις του οικοδομικού όγκου 
συναντώνται συχνά σε νέες πόλεις και προσφέρουν τη δυνατότητα 
διασφάλισης εκτεταμένων υπαίθριων χώρων απ'τις δύο πλευρές 
του κάθε κτιριακού άξονα. Ας αναφερθεί εδώ η περίπτωση της 
γαλλικής πόλης Toulouse-le-Mirail έργο των Γ.Κανδύλη, Josic 
και Woords(2) που σχεδιάστηκε για 100.000 κατοίκους σαν 
επέκταση της Τουλούζης (Εικ.3.8). 

Ας επανέλθουμε πάντως σε υφιστάμενες πόλεις όπου λόγω των 
περιορισμών είναι στην πράξη αδύνατη η εφαρμογή ενός και μόνο 
από τα παραπάνω συστήματα ενώ$συνήθως γίνονται συνδυασμοί. 

Ασφαλώς και η πιο προβληματική - από άποψη υπαίθριων 
χώρων-πό-λη θα έχει έστω και ελάχιστους ακάλυπτους δημόσιους 
χώρους και προφανώς και δρόμους. Ακόμα,κάπου η πόλη θα 
τερματίζεται και θα αρχίζει η ύπαιθρος με διάφορες μορφές 
όπως δάσοι και ορεινοί όγκοι, αγροί, χέρσα εδάφη, ακτές 
κ.λ.π. 

Ένα πρώτο βήμα λοιπόν είναι ο εντοπισμός όλων των παραπάνω 
κατηγοριών αστικών και περιαστικών υπαίθριων χώρων, η 
καταγραφή τους ή καλύτερα η κτηματονράφισή τους και κυρίως 
η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση χους. 

Τα επόμενα βήματα σχετίζονται με ενέργειες που θα γίνουν 
μέσα και έξω από την πόλη για την σύνδεση των περιαστικών 
υπαίθριων χώρων σε δακτύλιο, τη διάτρηση του οικοδομικού 
"τείχους" (που αποτελεί το όριο της πόλης) ώστε να διεισδύσει 
στον αστικό ιστό ο υπαίθριος χώρος, τον πολλαπλασιασμό και 
τη διεύρυνση των υφιστάμενων "νησίδων" υπαίθριων χώρων και 
τέλος μέσα απ'αυτές τις διαδικασίες την επίτευξη ενός 
συνεχούς πλέγματος υπαίθριων χώρων (Εικ,3.9), 

2. Candilis/Josic/Woods, 1975. Ακόμα βλ. Α.Αραβαντυνο 1986, σελόδ. 373-375. 
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3.4. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
01-ΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. 

3.4.1. Γενικά 
Μια συστηματική διερεύνηση των αρχών και των δυνατών 

λύσεων οργάνωσης των υπαίθριων χώρων στις επί μέρους 
περιοχές ζώνες της πόλης οδηνεί στο συμπέρασμα 
ότι .απαιτούνται διαφορετικές αντιμετωπίσεις ανάλογα με 
τις παρακάτω συνθήκες: 

(1)Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και του γύρω 
χώρου. 
(2)Την παρέχουσα χρήση ή τις χρήσεις της περιοχής και τη 

διάρθρωση που τούτες ακολουθούν σε συνάρτηση με τις 
λοιπές χρήσεις (π.χ. κυκλοφορία) μέσα στην περιοχή και 
το γύρω χώρο. 

(3)Τον τρόπο δόμησης της περιοχής (άρα το ή τα οικοδομικά 
συστήματα) αλλά και το βαθμό φόρτισης της με κτίρια και 
άτομα (άρα τον επιτρεπόμενο και πραγματοποιημένο 
συντελεστή δόμησης και τις αντίστοιχες πυκνότητες σε 
κατοίκους, απασχολούμενους επισκέπτες κ.λ.π.). 

(4)Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτή τούτη την περιοχή 
ζώνη και το πρόγραμμα επέμβασης (π.χ. περιοχή εντός 
Σχεδίου, ή αυθαιρέτων προς ένταξη, ζώνη ενεργού 
πολεοδομίας, βιοτεχνικό πάρκο, κ.λ.π.) καθώς και το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

(5)Παράγοντες που σχετίζονται μ'αυτόν τούτον τον πληθυσμό, 
το οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο του, τις συνθήκες, 
την ποιότητα ζωής του και τις απαιτήσεις του. 

Επειδή λοιπόν και η κάθε πόλη αποτελεί μοναδική 
περίπτωση αλλά και οι ζώνες ή τα τμήματα μιας και της αυτής 
πόλης δεν μπορεί σε όλα τα προαναφερόμενα σημεία να 
ταυτίζονται,, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η διατύπωση 
γενικευμένων κανόνων πολεοδομικής διάρθρωσης των υπαίθριων 
χώρων χωρίς να συνεκτιμηθούν τα παραπάνω δεν θα είχε καμ-μία 
πρακτική σημασία. Ενδεχόμενα μάλιστα θα οδηγούσε σε λάθος 
αντιμετώπιση. Ο σωστός δηλαδή συνδυασμός θα προκύψει από 
τη συστηματική ανάλυση της κάθε περίπτωσης σε συνδυασμό και 
με τους στόχους που n συγκεκριμένη πολιτική θα θέσει. 
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Είναι πάντως σκόπιμο να συνταχθούν βασικές και εφαρμοσμένες 
έρευνες και στην Ελλάδα ειδικά για κάθε μια από τις αστικές 
λειτουργίες, άρα και τις ζώνες ή τμήματα της πόλης στα οποία 
οι λειτουρνίες αυτές μπορούν να χωροθετηθούν. Απ'τις έρευνες 
αυτές δεν θα προκύψουν μόνο προδιαγραφές για τις ανάγκες σε 
υπαίθριο χώρο αλλά και αξιολογήσεις μορφών χωρικής οργάνωσης, 
ώστε να υποβοηθ.εί ο μελετητής της κάθε περίπτωσης. 

Τα παρουσιαζόμενα εδώ δεν φιλοδοξούν να καλύψουν το θέμα 
αυτό. Απλά γίνεται αναφορά σε μερικά παραδείγματα και απόψεις 
που αφορούν το σχεδιασμό επί μέρους οικιστικών ενοτήτων 
δηλαδή που έχουν την κατοικία ως προέχουσα χρήση. 

3.4,2. Οικιστικές ενότητες με οργανωμένο δόμηση. 
Η γενίκευση του θεσμού της οργανωμένης δόμησης μετά τον 

Β. Παγκόσμιο πόλεμο, ιδίως στις καταστραμένες πόλεις και τον 
Τρίτο Κόσμο, αύξησε την ποικιλία στην πολεοδομική σύνθεση του 
κτιριακού όγκου άρα και του υπαίθριου χώρου, 

Τα "κλειστά" οικοδομικά συγκροτήματα, όπως το συνεχές, 
περιορίζονται σε παλαιά διατηρητέα ή μη υποβαθμισμένα τμήματα 
της πόλης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές (προβληματικές, 
κατεστραμένες και φυσικά και επεκτάσεις) κυριαρχούν οι 
ελεύθερες και ανοικτές συνθέσεις (Εικ. 3. 10 και 3.11) 
αποτέλεσμα : διείσδυση του υπαίθριου χώρου παντού, κατάργηση 
των "στεγανών" ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό υπαίθριο 
χώρο, οπτικές φυγές ανεμπόδιστες, ήλιος, φως, αέρας χωρίς 
περιορισμό. Όμως συχνά ουδέτερη παράθεση ομοίων στοιχείων, 
μονότονη εναλλαγή συμπαγών όγκων και υπαίθριου χώρου και 
Φυσικά πλήθος από κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα4. 
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ELK. 3.10: Η συνοικία Hansaviertel στο κέντρο του Βερολίνου. Πάνω η 

προπολεμική κατάσταση. Κάτω η μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Αποτέλεσε 

ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελεύθερης διάταξης των 

κτιρίων μέσα σε ένα εξαιρετικά άνετο υπαίθριο χώρο, που συνδέεται με 

τον ζωολογικό κήπο και τον "αγγλικό κήπο". Η όλη περιοχή υπήρξε το 

κεντρικό "έκθεμα" της διεθνούς αρχιτεκτονικής έκθεσης "Interbau" το 

1955. Η πολεοδομική μελέτη είναι των Jobst και Kreuer (1o βραβείο 

διαγωνισμού). Τα κτίρια έχουν μελετηθεί από διαφόρους διεθνούς φήμης 

αρχιτέκτονες της εποχής όπως οι Gropius, Niemeyer, Aalto κ.ά. (Πηγή: 

F.Jaspert, 1961, σελ. 78). 
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Εικ. 3.11  

Η 

συνοικία 

Holsterhausen στο Essen της Δ. Γερμανίας. Πάνω η προπολεμική κατάσταση. Κάτω η 

μελέτη πολεοδομικής διάταξης μετά τον πόλεμο. Τα οικοδομικά τετράγωνα (κυρίως στο 

αριστερό του σχεδίου) που δεν είχαν ολοκληρωτικά καταστραίρεί διατήρησαν σε κάποιο 

βαθμό το συνεχές οικοδομικό σύστημα. Διακρίνεται ακόμα η διείσδυση του ελεύθερου 

χώρου στην άλλοτε πυκνοκατοικημένη περιοχή. ( Πηγή:F. Jaspert, 1961, σελ. 81). 
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Etic. 3.12: Ο οικισμός breualsparken στο Hvidovre της Δανίας. Μελέτη Eske Kristensen 

1949. Οι στιγμένες επιφάνειες είναι το πράσινο και οι ακάλουπτοι χώροι (πλην 

κυκλοφορίας) που διαχέονται σε όλη την περιοχή. Οι ανύπαρκτες ή αμελητέες 

περιφράξεις επιτρέπουν τη διείσδυση μέχρι τις εισόδους των κατοικιών και των 

κτιρίων των κοινωνικών λειτουργιών (πηγή : Vogler/Kuhn, 1957. σελ, 570). 

 

Απ'την άλλη μεριά η παράθεση των κτιρίων σε στοίχους δεν 
περιορίζει τον υπαίθριο χώρο στο ανάμεσα στα κτίρια διάστημα  
αλλά του επιτρέπει να ξεχύνεται προς διάφορες κατευθύνσεις 
συναντώντας τους ακαλυπτους χώρους άλλων κτιρίων και 
πλατύτερες ζώνες πρασίνου, πάρκα κεντροβαρικά τοποθετημένα, 
σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ. (Ε ικ. 3.12). 

Η λειτουργία του συνεχούς και ανεμπόδιστου δικτύου 
ελεύθερων χώρων αποτέλεσε ένα προσφιλές αντικείμενο 
θεωρητικών μελετών και εφαρμογών ιδίως στις περιπτώσεις των 
Νέων Πόλεων (Εικ. 3.13). 
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Εικ. 3.13: Εκτός από τις γνωστές και συχνά δημοσιευμένες Νέες 

Πόλεις (π.χ. Βρεττανίας,,Γαλλίας, ΕΣΣΔ κ.λ.π.) ας 

παρουσιασθεί εδώ μια θεωρητική μελέτη των Fritz και 

Christof Jaspert της δεκαετίας του 50για,μιαΝέαΠόλη 100000 

κατοίκων. Μια από τις 3α-σικές αρχές αποτελεί εδώ η συνέχεια 

του ελεύθερου χώρου και των φυσικών περιοχών στην πόλη. Πάνω: 

Διαγραμματικό σχέδιο της όλης πόλης. Η οριζόντια ζώνη 

αποτελεί το κέντρο, ,ί μάλλον άθροισΐ'·. των κεν-τρ ,κών λε1 

τουργ,ιών εντασ-: ./μένων ,ιέσα στον ελεύθερο χώρο (Α: 

σιδηροδρομικός σταθμός, Β: διοίκηση-γραφεία, C: πολιτιστικά, 

0: Εμπόριο. Ανατολικά του υπεραστ,αυτοκινητόδρομου (Ι) και 

της σιδηροδρομικής γραμμής (J) τοποθετείται η Βιομηχανική 

ζώνη. Κάτω: Σχέδιο γενικής διάταξης τυπικής οικιστικής 

μονάδας 5.000 κατοίκων. Και εδώ τονίζεται η "κεντρικότητα" 

των ελεύθερων χώρων και n συνέχεια τους πρρςτις ομάδες των 

κατοικιών. Διακρίνεται το κέντρο της οικιστικής μονάδας και 

οι πλατείες του με μαύρο (πηγή: F.Jaspert, 1961) 
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ELK. 3.14: Χαρακτηριστική κίνηση πεζών (μαύρες ανισοπαχείς γραμμές) σε συνδυασμό 

με ελεύθερους χώρους σύμφωνα με πρόταση του Ε,Eg]i κ.α. (Ζυρίχη) για μια πόλη στο 

Furthtal. Η συνέχιση του δικτύου πεζών-ε-λεύθερων χώρων υποβοηθείται με το 

σύστημα των αδιεξόδων (cul - de-sacs) για τα τροχοφόρα καθώς και με ανισόπεδες 

διαβάσεις όπου οι φόρτοι των κινήσεων είναι αυξημένοι (πηγή : Greiner / Gelbrich, 

1976, σελ. 112). 

Παράλληλα η διάταξη του οδικού δικτύου μεαδιέξοδα 
(cul-de-sacs) για τα αυτοκίνητα - που βέβαια είναι γνωστά 
από προπολεμικά με το όνομα "Rudborn" από τον ομώνυμο 
οικισμό στο New Jersey (βλ. Α,Αραβα-ντινό. 198G. σελ. 359 
και σχήμα 14.4) - υποβοηθεί την ανεμπόδιστη κίνηση πεζών και 
την οργάνωση του δικτύου πρασίνου (Εικ.3.14). 

Γενικά οι κυκλοφοριακές λύσεις επηρεάζουν σημαντικά τη 
διάταξη των υπαίθριων χώρων και την συνέχεια τους αλλά και 
αντίστροφα οι τελευταίοι επιβάλλουν μορφές οδικού δικτύου 
που άλλοτε ήταν αδιανόητες (Elk. 3.15). 
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ELK. 3.15: Μελέτες πολεοδομικής διάταξης 
γειτονιών με έμφαση στην οργάνωση χου δικτύ-
ου ελεύθερων χώρων που επηρεάζει και το οδικό 

δίκτυο. Πάνω του Karl Selg (Bonn), μέσο του 

Eric Lyons (London) και κάτω του Walter 

Scwagenscheidt (Kronberg). (Πηνη:Ρ. Jaspert  

1961, σελ. 302-303). 
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3.4.3. Oι κτισμένες περιοχές. 
Στις περιπτώσεις διαμορφωμένων περιοχών που γενικά είναι 

εντός εγκεκριμένου σχεδίου οι επεμβάσεις για οργάνωση ενός 
δικτύου υπαίθριων χώρων παρουσιάζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες 
εκτός αν ειδικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

Οι πιο προβληματικές είναι οι περιοχές συνεχούς 
οικοδομικού συστήματος όταν μάλιστα η δόμηση είναι υψηλή, οι 
δρόμοι στενοί και υπάρχει έλλειψη ελεύθερων χώρων, κάτι 
δηλαδή πολύ συνηθισμένο στα αστικά κέντρα της Ελλάδας. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο μόνος "ελεύθερος χώρος" είναι, 
ο δρόμος, ο οποίος όμως δέχεται και όλων των ειδών τις 
κινήσεις. 

Οι διαφαινόμενες δυνατότητες μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία οι ρυθμίσεις 
περιορίζονται στο δημόσιο χώρο. Στη δεύτερη ο δημόσιος χώρος, 
ενώ δεν επαυξάνεται, καταβάλλεται προσπάθεια να ενισχυθεί, 
από ιδιωτικό. Τέλος στην τρίτη διευρύνεται ο δημόσιος χώρος 
σε βάρος γενικά του ιδιωτικού. 

Ας εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές. 

(α) Στην πρώτη λοιπόν κατηνορία με δεδομένα τις 
διαστάσεις του δημόσιου χώρου οι επεμβάσεις περιορίζονται 
ανάμεσα στις ρυμοτομικές γραμμές οι οποίες δεν αλλάζουν. 
Σκοπός είναι η χρήση του δρόμου να μετατραπεί σε όφελος του 
πεζού και του πρασίνου. Εδώ υπάγονται όλα τα προγράμματα 
δημιουργίας πεζόδρομων, ή παιδότοπων με απανόρευση της 
κυκλοφορίας ή της στάθμευσης των τροχοφόρων ή και των δύο5. 

Υπάρχει ήδη, αρκετή εμπειρία και στην Ελλάδα από τις γνωστές 
πεζοδρομήσεις,, που όμως δυστυχώς δεν γίνονται-οι 
περισσότερες-μετά από συντονισμένο σχεδιασμό και με βάση 
ειδικές κυκλοφοριακές μελέτες, αλλά κατά κανόνα 
αποσπασματικά και εμπειρικά. Αποτέλεσμα είναι το κέρδος 
συχνά να είναι περιορισμένο, η και αμελητέο, ενώ εμφανίζονται 
και'δυσμενείς επιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η προσπάθεια πεζοδρομήσεων, αλλά απαιτείται 
συστηματικός σχεδιασμός. 

 

5, Περισσότερα για τις κατηγορίες πεζοδρομήσεων και για την οργάνωση των σχετικών 
μελετών βλ. Α.Αραβαντινού 1986, Κεφ. 20; Κινήσεις πεζών, σελ. 557-590. 
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Δεν θα επεκταθούμε εδώ περισσότερο για τους πεζόδρομους 
εκτός από την αναφορά σε δύο σημεία που είναι κάπως νέα ή 
άγνωστα για την Ελλάδα. 

Το πρώτο είναι, ότι ενώ άλλοτε οι πεζοδρομήσεις 
περιορίζονταν κυρίως σε στενούς δρόμους χωρίς μεγάλους 
κυκλοφοριακούς φόρτους, τα τελευταία χρόνια συναντώνται στο 
διεθνή χώρο προγράμματα πεζοδρομήσεων δρόμων μεγάλου πλάτους  
ακόμα και λεωφόρων. Έτσι, προσαυξάνεται σημαντικά ο 
κοινωνικός χώρος σε καίρια σημεία της πόλης όπως τα κέντρα 
(Εικ. 3,16). 

Είναι φυσικό ότι κάτι ανάλογο χρειάζεται να γίνει και στά 
κέντρα των ελληνικών πόλεων όπως λ.χ. της Αθήνας. Η 
πεζοδρόμηση δρόμων μεγάλου πλάτους στην καρδιά της πόλης όπως 
της Πανεπιστημίου (Εικ. 3.17)-κάτι που είχε προταθεί, και 
υποστηριχθεί το 1983 από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον τότε υπουργό 
Αντώνη Τρίτση - ή αντί αυτής η πεζοδρόμηση της Σταδίου, που 
πιο πρόσφατα συζητήθηκε, είναι κάτι που θα πρέπει να εξετασθεί 
σοβαρά σε συνδυασμό βέβαια με κυκλοφοριακά έργα. Ας μη ξεχνάμε 
ότι κάποτε συζητιόταν η διάνοιξη της οδού Κοραή σαν αρτηρίας 
μέχρι το Μοναστηράκι, ενώ σήμερα τούτη παρά το μεγάλο πλάτος 
της έχει με επιτυχία μετατραπεί σε πεζόδρομο/κοινωνικό χώρο. 

Αλλά και σε περιοχές κατοικίας οι δρόμοι με μεγάλα πλάτη 
προσφέρουν πολλές δυνατότητες να εξελιχθούν σε πνεύμονες, 
κέντρα αναψυχής, παιδότοποι κ.λ.π. (Εικ. 3.18 και 3.19). 

Το επόμενο σημείο που θα πρέπει να θιγεί είναι ότι στην 
Ελλάδα δεν έχει ακόμα νίνει πολύ γνωστός ο τύπος του 
πεζόδρομου σε συνδυασμό με ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων 
γνωστός ως "Woonerf"6.  

6. 0 Ολλανδικός αυτός όρος αρχικά αναφερο'ταν σε ήσυχα δρομάκια περιοχών κατοικίας αλλά 
αργότερα γενικεύθηκε . Στις γερμανόφωνες χώρες γίνεται χρήση του όρου 
Verkehrsberuhigung που σημαίνει την επε'μβαση "εφησυχασμού" της κυκλοφορίας σε 
κάποιο δρο'μο η'περιοχή, συμφωνά με το παραπάνω πρότυπο. Στα, ελληνικά έχει επιχειρηθεί 
η χρη'ση του ο'ρου "παρκοπεζο'δρομος", αν και δεν είναι σαφε'ς, αν ο όρος τούτος 
εμπερι-ε'χει και το στοιχείο μιας ικανοποιητικής διαμο'ρφωσης για τους πεζούς, η' 
απλά χαρακτηρίζει ε'να δρόμο προς κίνηση διέλευσης και με συμβατικές θέσεις 
στάθμευσης παράλληλα προς το κράσπεδο. 
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Εικ. 3.16: Τρεις απόψεις απ'το κέντρο του Denver του Colorado των ΗΠΑ. 

Πάνω και μέση: η 16η οδος:16 St.Mall μια μέχρι πριν λίγα χρονιά αρτηρία 

με τις διαστάσεις και το φόρτο της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. 

Σήμερα, η καρδιά του κέντρου του Denver. Στον πεζόδρομο αυτό κυκλοφορεί 

μόνο ένα χαμηλό λεωφορείο, που συνδέει τους δύο σταθμούς αστικών 

λεωφορείων και εξυπηρετεί δωρεάν με συχνές στάσεις και μικρή ταχύτητα. 

Κάτω: Στο τέρμα της Curtis Street μιας από τις καθέτους'της 161" 

St.Mall 8ρίσκετα.ι το θεατρικό κέντρο: Denver Ce-ntre'of Performing 

Arts (Boettcher Hall κ.ά) με τον στεγασμένο πεζόδρομο του και το 

πολυώροφο Garage. 
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ELK. 3.17: Αθήνα, πρόταση μετατροπής της Πανεπιστημίου σε πεζόδρομο "επίμηκες πάρκο" 

σύστημα πλατειών (μελέτη ΥΧΟΠ, 1983, σχέδιο Ι.Κουλής). 
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ELK. 3.18. Ενημερωτικό (ρυλλάδιο του Υπουργείου 

Δημόσιων Έργων (σήμερα ΥΠΕΧΩΔΕ) του 1978 γιατη 

δημιουργία παιδότοπων σε δρόμους. 
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Εικ. 3.19 (α,β):  Πεζόδρομος - παιδότοπος στην Αθήνα.  Πάνω:  οδός Πάφου. 

Κάτω:  οδός Ι. Μεταξά, Φιλαδέλφεια (μελέτες-στοιχεία ΥΧΟΠ 1979-80). 
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0 τύπος αυτός προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου στον 
πεζό, όμως επιτρέπει την είσοδο-με ταχύτητα πεζού - και σε 
τροχοφόρα που αναζητούν ορισμένες θέσεις στάθμευσης στο 
δημόσιο χώρο, ή στις εισόδους στα ιδιωτικά γκαράζ. Η 
διαμόρφωση όμως του όλου δρόμου δίνει το προβάδισμα στον πεζό 
με κατάλληλη διάνοιξη, καθιστικών, δενδροφύτευσης κ.λ.π. 
(βλέπε Α.Αραβαντινό, 1936, σελ. 565). 

Με τη λύση αυτή δεν οξύνεται τόσο πολύ το' πρόβλημα 
στάθμευσης στις άλλες οδούς, αφού ένα μέρος της ζήτησης 
καλύπτεται σ'αυτό τούτο το δρόμο. Παράλληλα ο δρόμος 
παραμένει κάπως ζωντανότερος και χρησιμοποιείται γενικά 
περισσότερο διάστημα του 24ώρου σε σύγκριση με τους αμινείς 
πεζόδρομους, που ορισμένες ώρες μπορεί να είναι και έρημοι. 
Τέλος λιγοστεύουν τα προβλήματα προσπέλασης ειδικών ομάδων 
του πληθυσμού, ανεφοδιασμού καταστημάτων, μεταφοράς φορτίων 
κ.λ.π. 

(β) Μια δεύτερη κατηγορία δυνατοτήτων αποτελούν εκείνες 
σύμφωνα με τις οποίες, ενώ ο δημόσιος χώρος παραμένει 
ιδιοκτησιακά ο ίδιος, όμως ενισχύεται ουσιαστικά από τη 
διάταξη και τη διαμόρφωση του ιδιωτικού ακάλυπτου χώρου. 

Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται όταν το ισχύον 
οικοδομικό σύστημα είναι κάποιο άλλο εκτός από το συνεχές, 
ή ακόμα όταν είναι το συνεχές αλλά προβλέπεται προκήπιο 
(εμπρόσθια πρασιά). Έτσι έχουμε μια ουσιαστική προσαύξηση του 
υπαίθριου χώρου, ακόμα και αν η πρόσβαση στον ιδιωτικό χώρο 
δεν είναι ελεύθερη. Ειδικότερα μάλιστα ως προς το προκήπιο, 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί η γενικευμένη εφαρμογή του κατά 
το δυνατό σε όλους τους δρόμους της πόλης. Είναι γεγονός ότι 
σε δρόμους με προκήπια βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες 
φωτισμού, αερισμού, θέας κ,λ.π. στα κτίρια αλλά και οι 
συνθήκες στο δρόμο με την προσαύξηση της δενδροφύτευσης, την 
καλύτερη ανανέωση του αέρα και την αισθητική αναβάθμιση. 
Τέλος βελτιώνονται οι συνθήκες πεζών και τροχοφόρων σε 
περίπτωση καταστροφικών νεγονότων και κατα-ρεύσεων κτηρίων 
ή στοιχείων των προσόψεων. 
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ELK, 3,20: Απόσπασμα από πρόταση ανάπλασης περιοχής Παγκρατίου στην 
Αθήνα, στα πλαίσια έρευνας του ΣΠΕ/ΕΜΠ με ανάθεση του ΚΕΠΕ. Πάνω η 
υπάρχουσα κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων είναι πολυκα 
τοικίες με κύρια χρήση κατοικίας. Κάτω η πρόταση στην οποία περι 
λαμβάνεται και η εξασφάλιση διόδων σύνδεσης των δρόμων με τον ενο 
ποιημένο ακάλυπτο. 0 τελευταίος διατίθεται για κοινή χρήση των ε 
νοίκων και πρόσβαση των αυτοκινήτων στα υπόγεια γκαράζ των πολυκα 
τοικιών (πηγή: Αραβαντινός -Γετίμης - Πρωτοψάλτης-Χριστοφιλόπουλος, 
1982, χάρτες 6.8 και 6.9). 

 

 

._ ρ__   ___  ______  „„ Π Υ Ρ Γ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Γ   
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ElK. 3.21: θεωρητικό πρότυπο διάταξης ακάλυπτων χώρων στη γειτονιά και 

την πόλη στα πλαίσια αντισεισμικού σχεδιασμού. Οι εσωτερικοί ακάλυπτοι 

των οικοδομικών τετραγώνων (1) συνδέονται με διόδους με τους τοπικούς 

δρόμους (2) και αυτοί με πλατείες ή τοπικά παρκάκια (3) στη θέση παλιών 

οικοδομικών τετραγώνων. Στη συνέχεια μέσα από αρτηρίες ή καλύτερα 

αλέες (4) και λωρίδες πρασιών κατορθώνεται η σύνδεση με τους 

μεγαλύτερους αστικούς κοινόχρηστους-χώρους (5) και το περιαστικό 

πράσινο (6) . (πηγή: A.Aravantinos, 1934, σχ. 1).  
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Δυστυχώς σε αντίθεση με το προκήπιο επιβλήθηκαν και 
επιβάλλονται σε πολλά τμήματα των ελληνικών πόλεων οι 
παρόδιες στοές που δεν έχουν κανένα από τα παραπάνω 
πλεονεκτήματα. Βέβαια υποτίθεται ότι έχουν άλλα όπως π.χ. 
ότι διοχετεύουν την κίνηση των πεζών σ* αυτές ώστε να 
διευρυνθεί περισσότερο ο δρόμος νιάτα αυτοκίνητα. Ακόμα 
υποστηρίζεται, ότι προστατεύεται ο πεζός από τη βροχή. 
Όμως η παγίδευση των καυσαερίων και άλλων ειδών ρύπανσης 
στις στοές, ο εκ των πραγμάτων αποκλεισμός της κατασκευής 
κατοικιών στα ισόγεια και η έμμεση πριμοδότηση 
καταστημάτων, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζονται, 
καθιστούν τις παρόδιες στοές - με εξαίρεση τα αμιγώς 
εμπορικά τμήματα μιας πόλης - αρκετά αμφιλεγόμενη λύση5. 

Άλλος τρόπος μιας ενίσχυσης του δημόσιου υπαίθριαυ 
χώρου με ιδιωτικό είναι η σύνδεση των εσωτερικών ακάλυπτων 
των οικοδομικών τετραγώνων με το δρόμο. Ασφαλώς, αν η 
σύνδεση εξασφαλίζεται μόνο με εγκάρσιες στοές στο ισόγειο  
τούτη δεν είναι και τόσο ουσιαστική, όμως όχι και αμελητέα  
Καλύτερες είναι οι δίοδοι ενός ικανοποιητικού πλάτους και 
όταν μάλιστα οδηγούν σε ένα αρκετά εκτεταμένο ακάλυπτο 
(Εικ. 3.20). Στο σημείο αυτό η συμβολή του νέου ΓΟΚείναι 
δυνατό να γίνει αποφασιστική, αφού μέσα από αυτόν μπορούν 
να εξασφαλισθούν κοινόκτητοι υπαίθριοι χώροι, έστω και αν 
δεν είναι δημόσιοι5. 

(γ) Η πιο σημαντική βελτίωση των δημόσιων υπαίθριων 
χώρων εξασφαλίζεται φυσικά με την προσαύξηση τους. Τούτο 
συμαίνει διαπλατύνσεις οδών, επαυξήσεις διαστάσεων 
πλατειών π δημιουργία νέων, και γενικότερα προσθήκη νέων 
δημόσιων χώρων σε βάρος των ιδιωτικών ή των περιορισμένης 
χρήσης. Αν και τούτο στην πράξη είναι πολύ δύσκολο πρέπει 
πάντως να επιδιώκεται ακόμα και σε κτισμένες περιοχές η 
δημιουργία ενός συνεχούς πλέγματος υπαίθριων χώρων για 
πολλούς λόγους που έχουμε ήδη προαναφέρει (Εικ. 3.21).  

5. Για την ανάγκη επιβολής προκηπίου στα ειδικά κτίρια αλλά και γενικότερα σε 
περιοχε'ς του συνεχούς οικοδομικού συστη'ματος βλ. Α. Αρα-βαντινό, 1977, σελ. 88. 

6. Βλ. ΓΟΚ 1985 (Ν.1577) και ειδικότερα το άρθρο 12 για παραχώρηση σε κοινή 
χρήση ακάλυπτων χώρων και το άρθρο 13 για το ενεργό' οικοδομικό' τετράγωνο. Απ'την 
άλλη μεριά όμως με τον ίδιο ΓΟΚ λο'γω της αποδέσμευσης απο' τα συμβατικά 
οικοδομικά συστη'ματα (άρθρο 9) δυσκολεύεται η δημιουργία εσωτερικών ακάλυπτων 
αλλά και πλάγιων και πίσω πρασιών. Άρα πιθανό σε αρκετές περιπτώσεις να 
επιδεινωθούν οι συνθήκες. 
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Εικ. 3.22: Δημιουργία παιδότοπου σε οικόπεδο στις οδούς Αμασίας και 
Μέτρων στην Καισαριανή. Γενικά στις περιπτώσεις αυτές με την 
υποχρεωτική συμβολή και των παρόδιων (αυτοαποζημίωση) μειώνονται οι 
δαπάνες του δημόσιου τομέα για την απόκτηση του οικοπέδου 
(μελέτη-στοιχεία ΥΧΟΠ, 1979-80). 
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Αυτό φυσικά θα απαιτήσει επεμβάσεις που πάντως είναι 
δυνατές ακόμα και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δηλαδή 
Με αγορές, απαλλοτριώσεις, μεταφορές Συντελεστού Δόμησης, 
αυτοαποζημιώσεις κ.λ.π. (Εικ. 3.22). Αν ακόμη η περιοχή 
υπάγεται σε περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να 
εφαρμοσθούν διατάξεις αστικού αναδασμού ή γενικότερα 
εισφορών σε γη (βλ. παρακάτω εδάφιο 3.4.4.) τότε η 
προσπάθεια επαύξησης των υπαίθριων χώρων διευκολύνονται. 

3.4.4. Νέες επεκτάσεις. 
Στις περιπτώσεις εντάξεων στο Εγκεκριμένο Σχέδιο νέων 

περιοχών, είτε πρόκειται για αυθαίρετα, είτε για νέες 
οικοπεδοποιήσεις, λ.χ. οικοδομικών συνεταιρισμών, 
υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες για τη διάρθρωση των 
ελεύθερων χώρων, που ποικίλει ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες αλλά και τον τρόπο διασαιάλισή τους. Εφ'όσον λ.χ. 
πρόκειται για επεκτήσεις αραιοδομημένων περιοχών 
αυθαιρέτων με Βάση το Ν.1337/8379 οι ιδιοκτήτες είναι 
υποχρεωμένοι σε εισφορά σε γη για να_ επαυξηθούν (και 
φυσικά και σε εισφορά σε χρήμα για τα έργα υποδομής). 

Σε περίπτωση ζώνης "αστικού αναδασμού" είναι δυνατό 
να συγκεντρωθεί ο υπαίθριος χώρος σε κατάλληλες θέσεις που 
να εξυπηρετούν λειτουργικούς ή και αισθητικούς στόχους. 
Αυτό μπορεί ενδεχόμενα να κατορθωθεί και στην κλίμακα 
ολόκληρης της περιοχής. Είναι πάντως ευκολότερο σε 
μικρότερα τμήματα της περιοχής (για να αποφευχθούν με-
γάλες μετακινήσεις ιδιοκτησιών) και φυσικά και μέσα σε ένα 
οικοδομικό τετράγωνο (Εικ. 3.23). 

Σε περίπτωση ζώνης ενεργού πολεοδομίας οι δυνατότητες 
είναι περισσότερες ενώ οι διαρθρώσεις που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν συ-γκενεύουν με αυτές που 
παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα αναφορικά με τις 
οικιστικές ενότητες οργανωμένης δόμησης (εδάφ, 3.4,2). 

Αντίθετα με χα παραπάνω, σε περίπτωση ζωνών 
"κανονιστικών όρων δόμησης", ιδίως όταν πρόκειται για 
πυκνοδομημένες περιοχές, οι συ-γκεντρούμενες από τις 
εισφορές σε γη (με βάση τον Ν.1337/83) εκτάσεις είναι πολύ 
περιορισμένη. 

7. Γυα τον Ν.1337/83 τις κλίμακες εισφορών και τους τρο'πους επε'μβα-σηε βλ. 
Α.Αραβαντυνο', 1986, σελ. 129-131 καυ 276-280. 
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ       ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Νέα όρια 
οικοπέδων 

Πεζοί-πράσινο 

ELK. 3.23: Εφαρμογή αστικού αναδασμού (Ν. 947/79) σε ένα οικοδομικό τετράγίονο 

(επιφ. 2.800 τ.μ.). Η εισφορά σε γη είναι 20% (560 τ.μ.) και διατίθεται για 

πλατεία, πράσινο, πεζόδρομους και διαπλάτυνση στάσης λεωφορείου (Σ). Όλες 

οι ιδιοκτησίες 1,2,3,4., .9 επανεγκαθί-στανται μέσα στα όρια του παλιού 

οικοδομικού τετραγώνου και μετατρέπονται στις 1' ,2',3'...9'αντίστοιχα. 

Όπου υπάρχουν οικοδομές καταβάλλεται προσπάθεια να παραμείνουν στις 

ιδιοκτησίες τους παρά την τροποποίηση των ορίων των οικοπέδων (πηγή: 

Α.Αραβαντινός, 1986 σελ. 488). Ας σημειωθεί ότι σε περίπτωση εφαρμογής του 

Μ.1337/83 θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα, αφού οι εισφορές κλιμακώνονται ανάλογα 

με το μέγεθος του κάθε οικοπέδου. 

 

 
Υφιστάμενα και 
διατηρούμενα 
κτίσματα. 

ρ Παλιά όρια 
οικοπέδων 
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ELK. 3.24: Συστήματα διαχωρισμού κινήσεων τροχοφόρων (συνεχείς μαύρες γραμμές) 

και πεζών (εστιγμένες) σύμφωνα με μελέτες των Η.Β. Reichow (πάνω) E.Kuhn (μέσο) 

και Pecks (κάτω) (πηγή: F.Jaspert,1961 σελ. 298-299). 
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Αν μάλιστα οι ιδιοκτησίες έχουν εμβαδόν μικρότερο των 500 
τ.μ. τότε η εισφορά είναι μηδενική. Ένα σχετικό "τέχνασμα" 
που έχει εφαρμοσθεί σε τέτοιες περιπτώσεις-ώστε να 
εξασφαλισθούν οι" απαιτούμενες επιφάνειες για 
κοινόχρηστα - είναι διεύρυνση της υπό ένταξη ζώνης και σε 
εκτάσεις αραιοδομημένες και με μεγάλες κατά το δυνατό 
ιδιοκτησίες, που είναι υποχρεωμένες σε εισφορά σε γη. 
Μ'αυτό τον τρόπο κατορθώνεται βέβαια να αποκτηθούν νέες 
κοινόχρηστες επιφάνειες κάι χώροι για κοινωφελείς εγκατα-
στάσεις, όμως το δίκτυο των δημόσιων χώρων δεν μπορεί να 
εισχωρήσει στο πυκνοδομημένο τμήμα της περιοχής και μένει 
συνήθως στην περίμετρο ή σε κάποιο άκρο της. 

Σε περίπτωση απ'αρχής οικοπεδοποίησης ακάλυπτων 
εκτάσεων, όπως λ.χ. προκειμένου για συνεταιρισμούς, 
υπάρχει φυσικά ποικιλία δυνατών λύσεων σε συνάρτηση με την 
τοπογραφία, τη χλωρίδα αλλά και το σύστημα του οδικού 
δικτύου που θα επιλεγεί. Το τελευταίο, όπως αναφέραμε και 
προηγουμένως μπορεί με τη σειρά του να επηρεασθεί και να 
"σεβασθεί" το πλέγμα ελεύθερων χώρων στο οποίο συνήθως 
εντάσσεται ένα διακεκριμένο δίκτυο πεζόδρομων 
αποδεσμευμένο από τις κινήσεις των τροχοφόρων (Εικ.3.24). 
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Κεφάλαιο 4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

4.1. ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Στα προηγούμενα έχει γίνει αναφορά σε διάφορες 
κατηγορίες υπαιθρίων χώρων και πρασίνου που συναντώνται 
στην πόλη. Ακόμα παρουσιάστηκαν διαρθρώσεις των χώρων 
αυτών και διαπιστώθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία κατά το 
δυνατόν συνεχών δικτύων. Όμως,εκτός από ταπαραπά-νω,θα 
πρέπει να εξετάζονται και οι ποσοτικές και οι ποσοστιαίες 
συσχετίσεις κτισμένου και υπαίθριου χώρου και ακόμα του 
υπαίθριου χώρου με τον πληθυσμό. Ένα τέτοιο κενό 
αναλαμβάνουν να καλύψουν διαφόρων ειδών προδιαγραφές,που 
κατά καιρούς συντάσσονται από κρατικές και άλλες υπηρεσίες, 
ερευνητικά κέντρα κ.λ.π. Οι προδιαγραφές αυτές καταλήγουν 
σε πρότυπα (Standards), με βάση τα οποία ο μελετητής μιας 
συγκεκριμένης περίπτωσης μπορεί να υπολογίσει τις 
απαιτούμενες εκτάσεις. Το θέμα θα ήταν σχετικά απλό,αν 
σ'όλες τις πόλεις παρουσιάζονταν οι αυτές συνθήκες. 
Ασφαλώς όμως δεν είναι έτσι. Τα φυσικά δεδομένα, ο 
πληθυσμός, ο βαθμός συμμετοχής των διαφόρων χρήσεων στην 
πόλη και η σημασία τους, τα οικονομικά στοιχεία, η δυναμική 
και Di τάσεις που εμφανίζονται, καθιστούν την κάθε πόλη 
μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν ακόμα και άλλα σημεία που 
δυσχεραίνουν την εξαγωγή γενικών προτύπων. Για παράδειγμα: 
(Α.Αραβαντινός, 1972, οελ. Ε.5). 

(α) 0 βαθμός συμμετοχής του ιδιωτικού πρασίνου και 
γενικότερα των ακάλυπτων χώρων περιορισμένης χρήσης 
ποικίλει από πόλη σε πόλη. Ακόμα και στην περίπτωση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων -για τις οποίες η εξάγωνη 
προδιαγραφών θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη - υπάρχουν 
πόλεις στις οποίες η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
(κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) είναι ανύπαρκτη, ενώ σε 
άλλες αποφασιστική. 

 
(β) Τα ενδιαφέροντα του πληθυσμού στους φυσιολατρικούς 

και φυσιο-γνωστικούς τομείς, τα παιγνίδια, τον 
αθλητισμό κ.λ.π. συνεχώς αλλάζουν, όπως άλλωστε 
γενικότερα οι, απασχολήσεις του ατόμου κατά τον 
ελεύθερο χρόνο του και η απόσταση μέσα στην οποία τις 
αναζητεί. Το ίδιο αλλάζουν τα κοινωνικά ενδιαφέροντα 
του πληθυσμού, πολλά από τα οποία απαιτούν διάθεση 
ελεύθερου χώρου.  
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(γ) Δεν είναι γνωστό μέχρι ποιου βαθμού θα αυξάνονται οι 

ποικίλες οχλήσεις και δυσμενείς επιδράσεις που 
υφίσταται ο άνθρωπος της πόλης (ρύπανση ατμόσφαιρας, 
θόρυβος κ.λ.π.) για την εξουδετέρωση των οποίων θα 
απαιτείται η εξασφάλιση ανάλογων επιφανειών πρασίνου 
και φυσικών περιοχών. Αλλά και ως προς τη μελλοντική 
τεχνολογική εξέλιξη μόνο υποθέσεις μπορούν να διατυπω-
θούν για το βαθμό που τούτη θα μετριάζει τις δυσμενείς 
επιδράσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ώστε να μην 
είναι τόσο απαραίτητη η συμβολή της φύσης στην 
εξουδετέρωση τους. Βέβαια θεωρητικά θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι η μελλοντική πόλη θα είναι ένας τόσο 
"τέλειος" τεχνολογικός οργανισμός που θα καθιστά την 
επαφή του ανθρώπου με τη φύση όχι απαραίτητη ενδεχόμε-
να μάλιστα και δυσχερή. Η πραγματικά απαισιόδοξη αυτή 
υπόθεση ας θεωρηθεί ότι κινείται στη σφαίρα της 
ουτοπίας. 

 

Παρά λοιπόν την απροσδιοριστία των δεδομένων 
επιχειρούνται συνεχώς ποσοτικοποιήσεις των αναγκών κυρίως 
με εμπειρικές μεθόδους και αξιολογήσεις στατιστικών 
στοιχείων. Και πρώτα-πρώτα η στοιχειώδης λογική οδηγεί σε 
μερικά απλά συμπεράσματα όπως τα παρακάτω: 

 

Στις μικρές πόλεις και φυσικά και στα χωριά όπου γενικά 
παρουσιάζονται μικρές πληθυσμιακές πυκνότητες και το 
συνηθέστερο οικοδομικό σύστημα είναι το πανταχόθεν 
ελεύθερο - δηλαδή υπάρχουν σημαντικές ιδιωτικές ακάλυπτες 
επιφάνειες - οι. ανάγκες σε κοινόχρηστους χώρους είναι 
περιορισμένες. Εξάλλου ειδικά ως προς το πράσινο και τους 
ελεύθερους χώρους, τούτοι βρίσκονται άφθονοι στην ύπαιθρο 
γύρω απ'τους οικισμούς και συχνά σε απόσταση πεζού ακόμα 
κι από το κέντρο τους. Τέλος η υπερτοπική "ελκτικότητα" 
μιας μικρής πόλης ή χωρίου είναι γενικά περιορισμένη, με 
εξαίρεση τουριστικά ή παραθεριστικά θέρετρα και αυτά για 
λίγο διάστημα το χρόνο. 0 κανόνας δηλαδή είναι ότι λ.χ. 
σε μια εργάσιμη ημέρα δεν πρόκειται να εμφανισθεί πρόσθετη 
συγκέντρωση πληθυσμού (λόγω αυξημένων εργασιακών θέσεων 
ή υπερτοπικών κοινωνικών λειτουργιών κ.λ.π.) που 
ενδεχόμενα θα δημιουργούσε και νέες ανάγκες και πρόσθετη 
επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό, τη ρύπανση κ.λ.π.  
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Συμπερασματικά, τα παραπάνω αυτά χαρακτηριστικά των 
μικρότερων οικισμών τους καθιστούν κάπως ανεξάρτητους από 
προδιαγραφές υπαιθρίων χώρων και ιδιαίτερα πρασίνου. 

Όσο όμως ανώτερη είναι η πληθυσμιακή κλίμακα των 
οικισμών, που φυσικά συνοδεύεται και με γεωργική διόνκωσή 
τους, τα πράγματα αλλάζουν. Οι πυκνότητες αυξάνουν και τα 
οικοδομικά συστήματα (όπως π.χ. το συνεχές με ποσοστό 
κάλυψης 70%) δεν επιτρέπουν να αφεθούν υπολογίσιμοι 
ιδιωτικοί ακάλυπτοι χώροι. Παράλληλα η ύπαιθρος και οι 
φυσικές περιοχές εκτοπίζονται και οι αποστάσεις προς αυτές 
μεγαλώνουν. Τέλος οι πόλεις φορτίζονται με λειτουργίες και 
"ελκτικές" αλλά και "απαιτητικές", οχλούσες και 
ρυπαίνουσες. 

Και βέβαια σε ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες πόλεων ή 
αστικών συγκεντρώσεων όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
επιτείνονται με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι συνθήκες 
και η ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Αν θέλουμε λοιπόν να 
καταπολεμήσουμε αυτή την υποβάθμιση ας διατυπώσουμε την 
προδιαγραφή ότι η απαιτούμενη κατ'άτομο επιφάνεια για 
υπαίθριους χώρους και πράσινου δεν μπορεί να είναι σταθερή 
αλλά θα πρέπει να αυξάνεται με την αύξηση του πληθυσμιακού 
μεγέθους της πόλης. 

Και πράγματι ενώ σε μια κωμόπολη 5.000 κατοίκων μπορεί 
να επαρκούν 5 τ.μ. πρασίνου κατ'άτομο, σε μια μεγαλόπολη 
1 εκατομμυρίου για να οργανωθεί σωστά θα πρέπει να 
διατεθούν ενδεχόμενα και πάνω από 20 τ.μ. κατ'άτομο. 
Δυστυχώς όπως θα δούμε στα επόμενα η καμπύλη που ακολουθεί 
ο δείκτης πράσινο/άτομο στις ελληνικές πόλεις κάθε άλλο 
παρά ευθυγραμμίζεται με την προδιαγραφή αυτή (Πίνακας 
4..α). 

Για να καταλήξουμε όμως σε συμπεράσματα για το τι θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και τι δυνατότητες διαφαίνονται ας 
παρουσιάσουμε πρώτα μερικά στοιχεία αναφορικά με την 
σημερινή κατάσταση και τις προδιαγραφές τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα. 
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1.000.000 
   

Πλ-η-θυσμός πόλης 

Πίνακας 4α: Αναλογούσα ανά κάτοικο επιφάνεια κοινόχρηστου πρασίνου 

σε συνάρτηση με το πληθυσμιακό μέγεθος της πόλης. Η συνηθέστερα 

παρουσιαζόμενη κατάσταση στις ελληνικές πόλεις και η επιθυμητή σχέ 

ση (πηγή: Ά.Αραβαντινός 1972, σελ. Ε7). 

 

4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

     4.2.1. Η παρουσιαζόμενη κατάσταση 
Είναι αλήθεια ότι προβλήματα ανεπάρκειας δημόσιων 

υπαίθριων χώρων και περισσότερο πρασίνου υπήρχαν και 
υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές 
πόλεις του εξωτερικού ειδικότερα μεγαλουπόλεις. Στον 
Τρίτο Κόσμο,με τον έντονο υπερπληθυσμό των μεγάλων α-
στικών κέντρων,η κατοικία και οι άλλες χρήσεις έχουν 
εκτοπίσει κάθε ελεύθερο χώρο που τυχόν προϋπήρχε. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Κάιρο ακόμα και 
νεκροταφεία χρησιμοποιούνται από τον πληθυσμό για 
"κατοικίες". 

Τα προβλήματα στις αναπτυγμένες χώρες είναι φυσικά 
πολύ πιο περιορισμένα. Μάλιστα στις μικρές πόλεις και 
τους οικισμούς δεν φαίνεται να υπάρχουν γενικά 
προβλήματα ανεπάρκειας ελεύθερων χώρων,αλ-λά 
ενδεχόμενα δυσκολίες για μια ουσιαστική αναζωογόνηση 
κοινωνικών χώρων κυρίως στην καρδιά των οικισμών και 
ιδίως των πιο πρόσφατων. Το σημείο όμως αυτό 
συναρτάται με τρόπους ζωής, βαθμό κοινωνικότητας του 
πληθυσμού κ.λ.π. 
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Στις μεγαλουπόλεις του αναπτυγμένου κόσμου η κατάσταση 
εμφανίζεται αρκετά διαφοροποιημένη (Πίνακας 43). Αμέσως 
μετά το Β1 Παγκόσμιο πόλεμο σε πόλεις που αυξανόταν ο 
πληθυσμός τους - και δεν αυξάνονταν ανάλογαol ελεύθεροι 
χώροι εμφανίζεται έλλειμμα (π.χ. Παρίσι). Σε άλλες πόλεις 
με μειωμένη αύξηση πληθυσμού και μια παράδοση απ' το 
παρελθόν σε εκτεταμένους ελεύθερους χώρους εμφανίζονται 
ικανοποιητικές αναλογίες (π.χ. Βιέννη). Τέλος σε 
σχεδιασμένες μεγαλουπόλεις - ειδικότερα για να γίνουν 
πρωτεύουσες όπως λ.χ. η Ουάσιγκτων - έχουμε μια 
υπερεπάρκεια ελεύθερων χώρων, που τονίζουν ορισμένες 
λειτουργίες και τη μνημειακότητα του χώρου σε βάρος 
ενδεχόμενα της συνεκτικότητας της πόλης1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43-ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ 
 

   μ /άτομον 

Παρίσι (Intra-Muros) υφιστάμενη κατάσταση(ΙΟετία '50)  1.5 
Μ "     πρόβλεψη από Ρυθμιστικό του 96

0 
 2.25 

συμπεριλαμβανομένων και των δασών Boulogne & V i

 

ennes 

    5,25 

Ρώμη    9,0 
Λονδίνον    9,0 
Βερολίνον    13,0 

Βιέννη    25,00 

Ουάσιγκτων    50,00 

Πηγή: Plan d1 Urbanisme directeur de Paris -1960.   

Ως προς την πρώτη κατηγορία των πόλεων - δηλαδή αυτές που 
ο πληθυσμός τους αυξήθηκε - οι ανατολικογερμανοί Greiner 
και Gelbrich (1976 σελ. 73) σχολιάζοντας την αλματώδη 
διόγκωση-των πόλεων της Δ. Γερμανίας αναφέρουν τα 
παρακάτω: 

 
1. θα πρε'πει πάντως να τονισθεί ότι κατά τις συγκρίσεις μεταξύ αστικών κε'ντρων 
- L.6υωε όταν πρόκειται για διαφορετικές χώρες-είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη 
το καθεστώς που διε'πει τον καθορισμό των δυοικητικών ορίων και αν οι δείκτες 
αναφέρονται σ αυτά η σε κάποια άλλα όρυα. 
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Σε μια έρευνα που έγινε νια 10 δυτικογερμανικές πόλεις και 
για περίοδο 20 ετών διαπιστώθηκε ότι το άθροισμα των 
εκτάσεων για πάρκα, πράσινο και αθλητισμό αυξήθηκε κατά 
μέσον όρο λιγότερο από 1%. Για παράδειγμα αναφέρεται το 
Dortmund που ενώ η οικοδομήσιμη επιφάνεια της πόλης 
συμπεριλαμ3ανομένων και των επιφανειών κυκλοφορίας 
αυξήθηκαν κατά 13,6% (δηλαδή κατά 3.692 ha), οι επιφάνειες 
πρασίνου αυξήθηκαν στο αυτό διάστημα μόλις κατά 0,1% (δηλ. 
κατά 27 ha). Φυσικά με τη διεύρυνση της πόλης λιγόστεψαν 
και περιαστικοί ελεύθεροι χώροι. 

Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρονται και σε αντιδιαμετρικές 
εξελίξεις σε άλλες καπιταλιστικές χώρες όπως στη σουηδική 
πόλη Norrko-ping που ενώ στη δεκαετία 1953-63 είχε μια 
αύξηση πληθυσμού μόλις 0,5%, πραγματοποιήθηκε αύξηση 
επιφανειών πρασίνου κατά 6%. Ακόμα στο Orobro της Σουηδίας 
το έτος 1929 αναλογούσαν επιφάνειες πρασίνου 12,4 τ.μ. κατά 
κάτοικο, ενώ το 1960 αυξήθηκαν σε 33,8 τ.μ. 

Ακόμα μεγαλύτερη διαχρονικά αύξηση παρατηρείται σε πόλεις 
σοσιαλιστικών χωρών, ακόμα και πρωτεύουσες , παρά την 
πληθυσμιακή τους αύξηση. Για παράδειγμα στη Μόσχα, όπως 
προκύπτει από το Ρυθμιστικό της Σχέδιο, από το 1960 ως το 
1970 οι επιφάνειες πρασίνου από 15 τ.μ./κάτοικο αυξήθηκαν 
σε 20 τ.μ./κάτοικο. Η πρόβλεψη του Σχεδίου είναι το 1990 
να έχουν φθάσει τα 30 τ.μ./κάτ. (βλ. και Εικ. 3.4 στα 
προηγούμενα). Από στοιχεία που συγκεντρώσαμε επί τόπου από 
αρμόδιες υπηρεσίες η Σόφια το 1979 διέθετε 18,5 τ.μ. 
/κάτοικο επιφανειών πράσινου. Το 1980 η αναλογία 
βελτιώθηκε σε 22,0 τ.μ./κάτοικο ενώ η πρόβλεψη του Σχεδίου 
για το 1990 είναι 35,0 τ.μ. / κάτ. Σημειώνεται ότι το 
πράσινο της Σόφιας διαρθρώνεται σε 1350 μικρά και μεγάλα 
πάρκα. Ας αναφέρουμε εδώ ότι το περιαστικό πράσινο της 
Σόφιας που προσεγγίζει τα γύρω βουνά (Vitosa κ.α.) φτάνει 
τα 220 τ.μ. /κάτοικο . Από στοιχεία για 6 
ανατολικογερμανικές μεγαλουπόλεις που παραθέτουν οι 
Greiner και Gelbrich διαπιστώνεται ότι το 1940 οι 5 απ' 
αυτές διέθεταν λιγότερο από 10 τ.μ. κατά κάτοικο σε 
επιφάνειες για πάρκα, φυτεμένες πλατείες και αλλέες. Η 
αναλογία αυτή ξεπέρασε τα 10 τ.μ. για όλες τις πόλεις πλην 
μιας περί το 1960-65 (πίνακας 4γ). 
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 Um1910 1326—1927 1940 1960-1965 

Πίνακας 4γ: Αναλογία επιφανειών πρασίνου (πάρκα, φυτεμένες πλατείες και αλλέες) κατά 

κάτοικο σε 6 ανατολικογερμανικές μεγαλουπόλεις από το 1910 και μετά (πηγή: 

Greiner/Gelbrich 1976, σελ. 74). 

Τέλος οι ίδιοι ερευνητές συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία ό-
χι μόνο για τα παραπάνω είδη υπαίθριων χώρων αλλά και για 
κατηνοοί-ες όπως ο αθλητισμός, οι μικροί οικογενειακοί 
λαχανόκηποι/ανθόκηποι (Kleingarten, ,Βλ. Ά.Αρσβαντινάς 1986, 
σελ. 189, υποσημ.29) και τα νεκροταφεία, τα οποία σε πολλές 
χώρες θεωρούνται ότι συμμετέχουν στο δίκτυο των ελεύθερων χώρων 
(πίνακας 4δ). 

Από πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της βυτικής Γερμανίας μπο-
ρούμε να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για όλες τις 
μεγαλουπόλεις (πόλεις με πληθυσμό πάνω από 500.000 κατοίκους). 
Αν και. εδώ δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση ανάμεσα στους 
αστικούς και τους περιαστικούς υπαίθριους χώρους, όμως είναι 
σαφές ότι όλες οι αναφερόμενες επιφάνειες - ακόμα και τα δάση 
και οι υδάτινες επιφάνειες βρίσκονται μέσα στα όρια των 
αντίστοιχων δήμων, άρα η προσπελασιμότητά τους είναι 
"ενδοαστική". Εξ'άλλου-με εξαίρεση το Δ. Βερολίνο λόγω του 
τείχους που το περιβάλλει -όλες οι πόλεις διαθέτουν εκτός των 
ορίων τους και άλλους περιαστικούς ελεύθερους χώρους προ-
σπελάσιμους σε χρόνο έως 60 *. 

 

Χ Potsdam 

 

Karl- Marx- Stodt 

Dresden 
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Γενικά είναι σαφές ότι η ποικιλία, η συμπληρωματικότητα και βέ-
βαια και τα μεγέθη των μη δομημένων εκτάσεων μέσα στα όρια του 
κάθε Δήμου αποδεικνύουν την ικανοποιητική συμμετοχή των 
ελεύθερων χώρων σε σχέση με τον πληθυσμό (πίνακες 4ε, 4στ, 4ζ). 

Όλα τα παραπάνω στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία αναφέρονται 
κυρίως σε υφιστάμενες πόλεις. Στις περιπτώσεις νέων πόλεων οι 
συσχετίσεις που εκφράζουν τη συμμετοχή των υπαίθριων χώρων στην 
πόλη είναι φυσικά πιο ευνοϊκές. Έτσι διαπιστώνεται ότι, ενώ 
σχεδόν σε όλες τις νέες πόλεις οι πληθυσμιακές πυκνότητες και 
οι αντίστοιχοι Συντελεστές Δόμησης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
οι επιφάνειες πρασίνου και οι λοιποί ελεύθεροι χώροι εμφανίζουν 
ποσοστιαία συμμετοχή πολύ αυξημένη στην όλη έκταση της πόλης. 
Για παράδειγμα στη Νέα Πόλη Peterlee (ευρύτερη περιοχή 
Newcast]es 1948) και για προβλεπόμενο πληθυσμό 30.000 κατοίκων 
συμπεριελήφθηκαγ και οργανώθηκαν: 

— 224,4 ha υφιστάμενη φυσική περιοχή (23,9% της όλης 
επιφάνειας 
της πόλης) 

— 27,5 ha νέοι δασικοί και ελεύθεροι χώροι (259% της όλης 
επιφά 
νειας της πόλης) 

— 182,5 ha μεγάλοι υπαίθριοι χώροι αναψυχής, αθλητισμού κλπ 
(19,4% 
της όλης επιφάνειας της πόλης). 

Έχουμε δηλαδή μια έκταση 434,6 ha που αποτελείτο 46,2% της ό-
λης επιφάνειας της πόλης και που διατίθεται αποκλειστικά για 
ελεύθερους χώρους. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός της πόλης είχε 
προγραμματισθεί για 30.000 κατοίκους αναλογεί μια επιφάνεια 
145 μ2 κατά κάτοικο. 
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Πίνακας 4.δ: Στατιστικά στοιχεία συσχέτισης πληθυσμού και 

επιφανειών αυτόνομων* δημοτικών' ελεύθερων χώρων κ.λ.π. σε 27 

πόλεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας (πηγή: 

Greiner/Gelbrich, 1976, σ,71). 

"Με τον όρο "αυτόνομου" εννοείται ότι εδώ δεν 
περυλαμβάνονταυ ελεύθερου χώρου συνοδευτυχού 
άλλων χρήσεων ι.χ. κεντρικών λευτουργιών, 
βιομηχανικών ζωνών, επιφανειών κυκλοφορίας, 
άλλα ούτε καυ ου εντασσόμενου στα συγκροτήματα 
κατοικιας. 

Πληθυσμιακό   
μέγεθος 

Πά
ρκ
α 

Αθλητι
σμός 

Μικροί 
οικογ.λαχανόκη

πο ι 

Νεκροτ
αφεία 

Σύνολ
ο 

πόλης  
(αριθ.κατοίκω
ν) 

τ.μ./κάτ
οικο 

τ.μ./κάτ
οικο 

τ.μ./κάτοικο τ.μ./κά
τοικο 

τ.μ./κά
τοικο 

άνω των   
300.000 

11,
1 

4,
0 

15,0 3,9 34,0 

100.000 
-300.000 

15
5 7 

5,
6 

20,0 3,9 45,2 

50.000 - 
100.000 

10,
6 

5,
0 

28,4 4,7 48,7 

20.000-   
50,000 

8,
8 

4,
0 

25,4 4,6 42,8 

10.000-   
20.000 

12,
3 

3,
9 

29,0 4,3 48,5 
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Πίνακας 4ε: Στοιχεία για τις δώδεκα πληθυσμιακά μεγαλύτερες πόλεις της 
Δ.Γερμανίας» Οι επιφάνειες που μας ενδιαφέρουν είναι στη στήλη "επιφάνειες 
αναψυχής". Όμως υπαίθριοι χώροι υπάρχουν και στη στήλη "Κτίρια και ακάλυπτοι 
χώροι", και βέβαια στις στήλες "δάση" και "υδάτινες επιφάνειες"(πηγή: Statistisches 
Jahrbuch Deutscher Geme-mden 1982, αναφέρεται στην έκδοση: "Grtin hi 1 ft. 
sparen"1985, σελ. 8). 

πόλη πληθυσμ
ός 

επκρ
αν ha 

κάτοι
κοι 
ανα 
τ.χμ 

κτήρια και 
ακάλυπτο
ι χώροι ha       
% 

επιφάνειε
ς 
κυκλοφορ
ίας 
ha        % 

επιφάνειε
ς 
αναψυχής 
ha        % 

αγροτικές 
εκτάσεις 
ha        % δάση 

ha        % 

υδάτινες 
επιφάνειε
ς 
ha         % 

λοιπές 
χρήσεις 

ha       % 

Berlin 1 854 
502 

48 
007 

3 862 20 574 
49,2 

7 940  
16,5 

4 411     
9,2 

3 576   
7,6 

7 650   
15,9 

3138   6,5 719   1,5 

Hamburg 1 609 
531 

75 
459 

2132 26 265 
34,8 

8 285   
11,0 

6 002    
7,9 

23 679 
31,4 

3 141     
4,2 

6 056   8,0 2 031    
2,7 

MQnche
n 

1 283 
457 

3103
9 

4134 13 883 
44,8 

4 280   
13,8 

3 680  
11,9 

6 610 
21,3 

1 580    
5,1 

406    1,3 600    1,9 

K6ln 940 
663 

40 
512 

2 321 11 948 
29,5 

6 764   
16,7 

2 236    
5,5 

12 054 
29,8 

4 675   
11,5 

1 624   4,0 1 211    
3,0 

Essen 631 
608 

2102
6 

3 004 8 429 
40,3 

2 932   
13,9 

757    3,0 5 685 
27,0 

2 030    
9,7 

656   3,1 483   2,3 

Frankfurt 610 
244 

24 
901 

2 454 6 082 
24,4 

4 994   
18,0 

560    2,0 8 415 
33,8 

4 248   
17,1 

529   2,1 376   1,5 

Dortmun
d 

589 
955 

28 
018 

2105 10 025 
35,8 

3 852   
13,7 

289     1,3 10 057 
35,9 

2 599    
9,3 

488   1,7 437    1,6 

Stuttgart 576 
020 

20 
714 

2 737 5 293 
25,5 

2 861   
13,8 

735    3,6 6 385 
30,8 

4 807  
23,3 

244    1,2 386   1,9 

Bremen 576 
933 

32 
671 

1 654 9 670 
29,5 

3 906   
12,0 

811     3,9 12 750 
39,0 

484     1,5 2 42?    
7,4 

1 438   
4,4 

Dusseld
orf 

575 
805 

21 
707 

2 652 7 368 
33,9 

3 000   
13,8 

1 542    
6,6 

7 080 
32,6 

2 202   
10,1 

1 264    5,8 504    2,3 

Duisburg 536 
402 

23 
296 

2 303 8 730 
37,4 

3 906   
12,0 

1 995    
6,1 

6 137 
26,3 

1807     
7,8 

2192   9,4 S57   2,8 

Hannove
r 

523 
003 

20 
376 

2 564 6 803 
33,4 

2 866   
14,1 

1 403    
6,9 

6 183 
30,3 

2 099   
10,3 

609   3,0 414    2,0 

Summe: 10 
308123 

387 
726  135 070 55 585 24 421 108 611 37122 19 361 9 256 

Durc
h-sch
nitt 

  2 660 34
,4 

14
,1 

5,7 28,8 10,5 4,5 ,3 
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ΠΟΛΗ * τ.μ./κάτοικο 

Βερολίνο 23,8 

Αμβούργο 37,3 

Μόναχο 28,7 

Κολών ία 23,3 

'Εσσεν 12,0 

Φραγκφούρτη 9,2 
Ντορτμουντ 4,9 
Στουτγάρδη 12,7 

Βρέμη 14,1 

Ντίσελντορφ 26,8 

Ντυισμπουργκ 26,3 

Αννόβερο 26,8 

* Η σευρά ανταποκρί,νεταυ προς το 
πληθυσμυαχό μέγεθος. Πρβλ. δεύτερη 
στήλη πύναχα '4ε. 

Πίνακας 4στ: Επιφάνειες αναψυχής κατά κάτοικο μέσα στα όρια των Δήμων των 12 

μεγαλυτέρων (άνω των 500.000 κατοίκων) πόλεων της Δ.Γερμανίας. Στις επιφάνειες 

αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακάλυπτοι αστικοί χώροι, τα δάση και οι υδάτινες 

επιφάνειες. Προφανώς πάντως λόγω των αυξημένων διοικητικών ορίων των Δήμων ένα 

μέρος των επιφανειών αναφυχής Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν περιαστικό 

πράσινο. Σε σχετικά μειονεκτική θέση βρίσκονται οι πόλεις του Ρουρ (Ντορτμουντ, 

Έσσεν) και η Φραγκφούρτη. Αντίθετα η πόλη-κρατίδιο του Αμβούργου, λόγω των 

εκτεταμένων γεωγραφικών της ορίων παρουσιάζει την πιο ευνοϊκή αναλογία 

(στοιχεία από τον πίνακα 4ε), 
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% 

2,3    ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
4,5   ΥΜΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

10,5   ΔΑΣΗ 

28,8 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

5,7 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑ¥¥ΧΗΣ 

14,1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

34,4 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ'ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΟΡΟΙ 

Πίνακας 4ζ: Μέσος όρος στην ποσοστιαία χρήση εδάφους μέσα στα 

όρια των 12 μεγαλύτερων πόλεων/δήμων της Δ.Γερμανίας 

(πληθυσμού άνω των 500.000). Ακόμα και στο δομημένο τμήμα 

του όλου δήμου (34,4%) υπάρχουν ακάλυπτοι χώροι όχι μόνο 

ιδιωτικοί αλλά και δημόσιοι (στοιχεία από τον πίνακα 4ε) 
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Βέβαια στις περισσότερες Νέες Πόλεις της Βρεταννίας - και 
ιδίως της 1ης και της 2ης γενεάς3 τα προγράμματισθέντα 
πληθυσμιακά μεγέθη υπερκαλύφθηκαν χωρίς συχνά να υπάρξει 
και ανάλογη προσαύξηση των ελεύθερων χώρων. Αλλά και τότε 
οι διαθέσιμες εκτάσεις ήταν υπεραρκετές. 

Μια πιο "οικονομική" ως προς τους ελεύθερους χώρους 
οργάνωση παρουσιάζεται σε Νέες Πόλεις" γύρω από το Λονδίνο  
Για παράδειγμα στο Stevenage (1946) και για προβλεπόμενο 
πληθυσμό 60.000 διατέθηκαν 236 ha (δηλαδή το 9,7% της όλης 
έκτασης της πόλης) για ελεύθερους χώρους. Αυτό δίνει μια 
επιφάνεια 39,3 τ.μ. κατά κάτοικο. Οταν μάλιστα λίγα χρόνια 
αργότερα ο πληθυσμός της πόλης έφτασε σε. 80.000 η' 
αναλογία αυτή μειώθηκε στα 29,5 τ.μ. (R.Rossner, 1962, σελ  
97). 

4.2.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ KΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Σχεδόν σε όλα τα εγχειρίδια πολεοδομικού 
σχεδιασμού,αστικής γεωγραφίας κ.λ.π, ιδίως στα χρόνια των 
μαζικών ανοικοδομήσεων συναντάμε προδιαγραφές για τις 
απαιτούμενες επιφάνειες ελεύθερων χωρών που πρέπει να 
έχει η πόλη (πίνακες 4η και 4Θ). Παράλληλα διάφοροι 
οργανισμοί ανάπτυξης Νέων Πόλεων (πίνακας 41), ή ειδικοί 
για θέματα πρασίνου, αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων 
κοινωνικών χώρων κ.λ.π. διατυπώνουν σχετικά πρότυπα4. Ενώ 
πολλά από τα παραπάνω φιλοδοξούσαν να έχουν μια γενική 
εφαρμογή,οι πιο καλά ορνανωμένες διευθύνσεις 
πολεοδομικού σχεδιασμού των Δήμων των αναπτυγμένων χωρών 
επιχειρούσαν και, επιχειρούν εκτίμηση αναγκών σε 
επιφάνειες με βάση τις ειδικές συνθήκες της κάθε πόλης. 

 

 

3. Για περισσότερα βλε'πε Α. Αραβαντινο', 1986 σελ. 365-368, 376-390. 

4-. Συγκε'ντρωση βιβλιογραφίας και διάφορων προτύπων ε'χει γί,νει στα ελληνικά 
από τους: Ι.Στεφάνου, (συνεργάτης Α. Αυγεροπουλου) 1977, Δ.Καρΰδη 1977 και 
ειδικο'τερα για αθλητικε'ς εγκαταστάσεις απο τον Θ. Πάνζαρη, 1977, (Σπουδαστήριο 
Πολεοδομικών Ερευνών, ΕΜΠ). 
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Παιδικές χαρές: 1 
Γήπεδα αθλητισμού 4 

Πάρκα και κήποι: 4,5 μ£/άτομο 
Δάση, ελεύθεροι χώροι παιχνιδιών και αναψυχής   to  μ2/άτομο 

Σύνολο 19,5 μ2/άτομο 

Πίνακας 4η: Γαλλικά πρότυπα για επιφάνειες αστικού πρασίνου και αθλητικών 
εγκαταστάσεων κατά κάτοικο σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Ρ. Rossi!ion: Les Plans 
d'lfrbanisme, 1960, (πηγή Α.Αραβαντινός 1972 σ. 
Ε. 6) 

 

 Αστικές χρήσεις κατά κάτοικο  

1. 
?.. 
4. 
5. 
6. 

Κυκλοφορ '.α Κατοιι ία 
Χώ',οι εργασίας 
Κοινωνικές λειτουργίες 
Ελεύθεροι χώροι+πράσινο 
Τεχνική υποδομή 

(περίπου 12%) 
(περίπου .34%) 
(περίπου 19%) 
(περίπου 6%) 
(περίπου 25%) 
(περίπου 4%) 

10-25 τ.μ./κάτ. 
30-75 τ.μ./κάτ. 
20-40 τ.μ./κάτ. 
5-15 τ.μ./κάτ. 
25-50 τ.μ./κάτ. 
1-2 τ.μ./κάτ. 

Ελεύθεροι χώροι πράσινο κατά κάτοικο 

Παιδικές χαρές 
Γήπεδα 
Υπαίθρια κολυμβητήρια 
Μικροί οικογενειακοί λαχανόκηποι 
Νεκτροταφεία 
Πράσινο γενικά 

 

1-3 τ.μ./κάτ 
4-5 τ.μ./κάτ 
Τ τ.μ./κάτ 
3-15 τ.μ./κάτ 

ελάχ. 3 τ.μ./κάτ 
12-25 τ.μ./κάτ 

 

Σύνολο 25-50 τ.μ./ κάτ 

Πίνακας 48: Πρότυπα σύμφωνα με το εγχειρίδιο των Wortmann / Tamms: "Stadtebau (1973, 
σελ. 199). Πάνω: ανάγκες σε επιφάνεια για αστικές χρήσεις ανά κάτοικο. Σε παρένθεση 
η ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε χρήσης στην πόλη. Κάτω: Λεπτομερέστερες 
προδιαγραφές των ανανκών σε ελεύθερους χώρους και πράσινο. 

 

  Επιφάνεια σε 
εκτάρια (ha) 

Ποσοστό στο σύνολο 
της έκτασης 

Περιοχές κατοικίας 
Βιομηχανία 
Κέντρο πόλης 
Σχολεία 
Δημόσιοι ελεύθεροι 

χώροι 160 ha 
40 ha 
4 ha 
20 ha 
40 ha 

60,60% 
15,15% 

1,50% 
7,60% 

1.5,15% 

Σύνολο  264 ha 100% 

Πίνακας 4ι: Ανάγκες σε επιφάνεια για 10.000 κατοίκους στα πλαίσια σχεδιασμού Νέων 
Πόλεων της Βρεταννίας. Προδιαγραφές της Επιτροπής Νέων Πόλεων. Η επιφάνεια σε 
δημόσιους ελεύθερους χώρους, κατά κάτοικο (ητάνει τα 40 τ.μ. (πηγή: R.Rossner 1962, 
σελ. 95). 

μ2/άτομο 
μ*/άτομο 
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Έτσι σε ρυθμιστικά/πολεοδομικά σχέδια συναντά κανείς 
εξειδικευμένες προδιαγραφές που τίθενται σαν στόχος και 
επιχειρήται η προσέγγιση τους με ποικίλες πολιτικές. 

Υποβοηθητικά στις προσπάθειες αυτές δρουν διάφορες 
νενικές διατάξεις που αφορούν είτε στη μέγιστη οικοδομική 
εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης περιοχής, είτε στη 
διαφύλαξη φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π. Για παράδειγμα 
στη Δ.Γερμανία μια ασφαλιστική δικλύδα για όλες τις 
πόλεις και κοινότητες αποτελεί η διάταξη του 
ομοσπονδιακού οικοδομικού κανονισμού5 σύμφωνα με την 
οποία όταν οι οικοδομήσιμες εκτάσεις, δηλαδή η εντός 
Σχεδίου περιοχή, ξεπερνάει τα 2/3 της όλης επιφάνειας του 
Δήμου ή Κοινότητας, είναι αδύνατη η επέκταση του Σχεδίου 
με προσθήκη και άλλων οικοδομήσιμων εκτάσεων. Παράλληλα 
πάντως και τα γενικής εφαρμογής πρότυπα δεν έχουν χάσει 
την σημασία τους σε αρκετές χώρες ιδίως τις σοσιαλιστικές 
(Πίνακας 4ια). 

Σε χώρες εκτός της Ευρώπης οι συνθήκες είναι πολύ 
διαφορετικές - όπως λ.χ. οι διαθέσιμες εκτάσεις αλλά και 
συνήθειες του πληθυσμού - και γι'αυτό υπάρχει αρκετή 
απόκλιση από ό,τι συμβαίνει σε Ευρωπαϊκές πόλεις. Ας 
αναφερθούν πάντως μερικά στοιχεία ειδικότερα για τις 
ΗΠΑ'που ήδη έχουν επηρεάσει άλλα και επηρεασθεί από Ευρω-
παϊκές χώρες. 

θα πρέπει αρχικά να τονισθεί ότι το στοιχείο παιγνίδι / 
άθλημα είναι τόσο διαδεδομένο αλλά και ποικίλο.,που 
τελικά διεισδύει σε όλες σχεδόν τις κατηνορίες των 
ελεύθερων χώρων αστικών και μη, άρα n διάκριση π.χ. σε 
χώρους πρασίνου και σε αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 
αδύνατη στα πλαίσια γενικών προτύπων για ελεύθερους 
χώρους6. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη κινητικότητα 
του πληθυσμού στο χώρο, που οφείλεται μεταξύ των άλλων 
και στην έντονη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Έτσι, 
εκτός απ'τους αστικούς ελεύθερους χώρους και οι 
περιαστικοί (προσπελάσιμοι συνήθως σε χρόνο οδήγησης το 
πολύ μιας ώρας) και οι λοιποί περιφερειακοί ελεύθεροι 
χώροι (προσπελάσιμοι σε χρόνο που σπάνια ξεπερνά τις δύο 
ώρες) δι-τίθενται σε συχνή χρήση σχεδόν καθημερινή. 

5. Bundesbaugesetz, βλ. Minister flir Landes-u. Stadtentwicklung κ. λ.π. 5 
1984-, σελ. 53. 

6. Αυτό δεν σημαυνευ ότι δεν υπάρχουν και συγκεκριμε'νες προδιαγρα-φε'ς γυα τα 
διακεκριμε'να αθλητικά κε'ντρα και τις εγκαταστάσεις τους. 
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Ε.Χ. σε κεντρικές λειτουονίες*-ποικίλλα»ν 

Ε.Χ. παρά τις κατοικίες 4-5 

Ε.Χ. στους παιδικούς σταθμούς 
0,75-0.9' 
Ε.Χ. στα νηπιαγωγεία 1,5 
-1,8 
Ε.Χ. στα σχολεία 2,0-2,7 

Αθλητισμός        4,0 

Ε.Χ. στις 
περιοχές 
κατοικίας 

Ε.Χ. σε λοιπές κοινωνικές 
λειτουργίες 0,4 

Ε.Χ. στις μικτές περιοχές **      = 
'                             ο 

 Ε.Χ.στις οικο-
δομήσιμες πε-
ριοχές 

Ε.Χ. σε Βιομηχανικές ζώνες        -"5 

Ε.Χ. στις επιφάνειες και εγκαταστάσεις κυκλοφορίας      § 

Πάρκα, δενδροφυτ. πλατείες, αλλέες 10-15 

Αθλητισμός                   5-7 

Μικροί οικογενειακοί λαχανόκηποι   10-15 

Αυτόνομες 
δημοτικές 
επιφάνειες 

Νεκροταφεία - Μνημεία            3-5 

Αξιοποιούμενα δάση 

Αγροτικές επιφάνειες            > 

Παράγων ικές 
επιφάνειες 

Ανθόκηποι                    ·< 
-< 

---------- 1-----------------------------------------  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 
(Ε.Χ.) ΣΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
■ Ο.Τ.Α. 

w ω 
-_ί >· α. 
=3 Ο Η 

ω 

-

ω 
ϊ£ 
_1 
Η D 
σ 
u· 
Η 
Ο 
C D -αϊ 
χ 

L 
•ω χ ο 
_s 
Q. 
ω 
Ρ 
U1 
ω 
ρ 
ο 
Η 
-Ο 
σ 
3 W -ω 
χ 

 Επιφάνειες προστατευμένης χλωρίδας- * 
πανίδας, χέρσα, σαθρά εδάφη, κ.α.*** c 

Υδάτινες επιφάνειες ποικίλλουν 
*   εφ'ο'σον δεν έχουν ενταχθευ στυς αυτο'νομες δημοτυκές επυφάνειες 

ΛΛ  εφ'όσον δεν έχουν ενταχθεί στυς περιοχές χατουχέας η στυς 3υο-μηχανι,χές 
ζώνες 

ϊ'ίΛ* ί.;φ'δοον δεν έχουν ενταχθεέ σε άλλες ζώνες. Πίνακας 4LB: Ελεύθεροι 

χώροι (Ε,Χ.) στην πόλη: Προδιαγραφές οε τ.μ. κατά κάτοικο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 

(πηγή: Greiner/Gelbrich, 1976, σελ. 53), 
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Τρίτο στοιχείο που σχετίζεται με τη χρήση του ιδιωτικού αυτο-
κινήτου είναι οι ανάγκες σε χώρους στάθμευσης. Αν εξαιρέσει κανείς 
τις πολύ μικρές τοπικής σημασίας επιφάνειες πρασίνου, σε όλες τις 
άλλες κατηγορίες ελεύθερων χώρων απαιτούνται θέσεις στάθμευσης 
για τις οποίες υπάρχουν ειδικά πρότυπα (NRPA, 1983, Appendix D). 

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα τα οποία ακολουθούνται στις ΗΠΑ 
συντάσσονται από φορείς διαφόρων επιπέδων. Σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο εκτός από τα αρμόδια Υπουργεία ο "Εθνικός Οργανισμός 
Αναψυχής και Πάρκων" (National Recreation and Park Association 
NRPA) εκδίδει κατά καιρούς εγχειρίδια και άλλες δημοσιεύσεις με 
προδιαγραφές που είναι αποτέλεσμα επιστημονικής εργασίας και 
εισηγήσεων στα συνέδρια που συνέχεια συγκαλλεί. Έτσι έχει 
καταλήξει σε μια τυπολογία ελεύθερων χώρων και σε πρότυπα (πίνακας 
410). Όπως όμως συνέχεια τονίζεται, τα τελευταία είναι περισσότερο 
κατευθυντήριες γραμμές ενώ αναγνωρίζεται η μοναδικότητα της κάθε 
περίπτωσης "... του κάθε χωρίου, πόλης, ή μεγαλούπολης με τα 
διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά, κλιματικά, γεωγραφικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά που καθιστούν σχεδόν αδύνατη αλλά και 
ανεπιθύμητη την εφαρμογή γενικευμένων standards"(NRPA, 1983, σελ. 
7).Μ'αυτές λοιπόν τις κατευθύνσεις η κάθε πολιτεία συντάσσει πιο 
εξειδικευμένα πρότυπα, τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές αποκλί-
σεις από τα Ομοσπονδιακά όμως γενικά τα υπερκαλύπτουν (Πίνακ.4ιγ). 
Αλλά και τούτα δρουν περισσότερο σαν κατευθυντήριες γραμμές, γιατί 
οι ΟΤΑ έχουν αυξημένες αρμοδιότητες στη χάραξη της σχετικής 
πολιτικής τους, Τέλος παράλληλα με τις κατευθύνσεις για κατηγορίες 
και μεγέθη γενικά των ελεύθερων χώρων, καταρτίζονται μετά από 
έρευνες "αγοράς" (Leisure Marketing Studies) μελέτες και 
προδιαγραφές για επί μέρους εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητιμού 
που θα βρουν τη θέση τους στο παραπάνω δίκτυο και που παρουσιάζουν 
τεράστια ποικιλία (πίνακας 4ιδ). Εδώ όμως θα πρέπει να τονισθεί 
ότι στα σχετικά προγράμματα υλοποίησης^υπάρχει συμμετοχή και του 
ιδιωτικού τομέα με διάφορες μορφές μη κερδοσκοπικού αλλά και 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (λέσχες κοινωνικών ομάδων, ιδιωτικές 
εταιρείες κ.λ.π.). 

 Έτσι ένώ απ* τη μια μεριά ο κάθε ΟΤΑ αλλά και ο δημόσιος τομέας 
γενικότερα επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα minimum ουσιαστικά 
κοινοχρήστων χωρών που να προσφέρονται δωρεάν στο πληθυσμό, απ'την 
άλλη κλειστές κοινωνικές ομάδες αλλά και επιχειρηματίες, 
"μονωπολούν" ή έστω περιορίζουν τη χρήση μέρους του υπαίθριου 
χώρου με το αιτιολογικό ότι συμβάλλουν στην προσφορά βελτιωμένων 
υπηρεσιών, άρα και στο ανέβασμα της ποιότητας ζωής. 
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Πίνακας 4tp: Τυπολογία ελεύθερων χώρων τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στις 
ΗΠΑ. Κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού: National Recreation and Park 
Association (Πηγή:  NRPA,  1383, σελ.  56-57),  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ XQPOY ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

τ.μ. 
/κάτοικο 

MCvi-Πάρκο Ακτίνα 400 μ. ως 4.000 τ.μ. 1.-2 

Συνοικιακό πάρκο 

Χώρος παιγνιδιών 

Ακτίνα 400-800μ 
Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός μέχρι 
5.000 κάτοικους 

τουλάχιστον 
60.000 τ.μ. 
(6 ha) 

4-8 

ΤΟΠΙΚΟ 
(ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΑ) 

Δημοτικό Πάρκο Διάφορες συνοι-
κίες- ακτίνα 
1.600-3,200 μ. 

τουλάχιστον 
100.000 τ.μ, 
(10 ha) 

20-32 

Περιφερειακό/Μη-
τροπολιτικό πάρκο 

Διάφορες πόλεις 
/κοινότητες 

τουλάχιστον 
800.000 τ.μ. 
(80 ha) 

20-40 ΠΕΡΙ-ΑΣ
ΤΙΚΟ/ 
ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟ Περιφερειακή φυ-

σική περιοχή 
Διάφορες πόλεις 
/κοινότητες 

τουλάχιστον 
4J300.000 τ.μ. 
(400 ha) 

Ποικίλλει 

Γραμμικό πάρκο Δεν υπάρχει 
πρότυπο 

Ικανό πλάτος 
για να προ-
στατέψει το 
κύριο χαρα-
κτηριστικό 
και να δεχθεί 
χρήσεις 

Ποικίλλει 

Ειδικές χρήσεις 
(π.χ. Γκολφ, 
Ζωολογικός κήπος 
υπαίθρια θεάματα, 
χειμερινά σπορ 
κ.τ.λ.) 

Δεν υπάρχει 
πρότυπο 

Ποικίλλει Ποικίλλει 

ΑΛΛΟΤΕ 
ΤΟΠΙΚΟ 
ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΟΤΕ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΟ ΑΛΛΑ 
ΜΕ ΕΞΕΙ-
ΔΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑ ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗ 

Προστατευόμενη 
περιοχή 

Δεν υπάρχει 
πρότυπο 

Ικανού μεγέ-
θους για να 
επιτευχθεί η 
προστασία 

Ποικίλλει 
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Είδος χώρου                 Επιφάνεια (τ.μ.) κατά κάτοικο 

• Παιδικές χαρές / Παιδότοποι 

•Ελεύθερες αθλοπεδιές 

•Συνοικιακά πάρκα 

• Πάρκα στο επίπεδο πόλης 

6 6 

12 

28 

 

Σύνολο αστικών ελεύθερων χώρων 52 

  
•Πάρκα ομάδας κοινοτήτων 

•Πάρκα περιφέρειας •Πάρκα 

ειδικού προορισμού 

40 

40 

100 

 

Σύνολο περιαστικών και περιφερειακών πάρκων 180 

Γενικό σύνολο σε αστικό,περιαστικό 

και περιφερειακό επίπεδο. 232 

Πίνακας 4ιγ: Πρότυπα της πολιτείας South Carolina για ελεύθερους χώρους 

στην κάθε πόλη, την περιαστική περιοχή και την περιφέρεια της. (South 

Carolina State Comprehensive Outdoor Recreation Plan-πηγή :,.NRPA, 1983, 

σελ. 91). 
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Εγκαταστάσεις Πρότυπο  

Γήπεδα ποδοσφαίρου 1 ανά 4.000 κατοίκους 

Στεγασμένος χώρος για πικ-νικ 1 ανά 2.000 κατοίκους 

Ακάλυπτος χώρος πικ-νικ 1 ανά  125 κατοίκους 

Γήπεδα ΜπεΙζμπολλ 1 ανά 3.000 κατοίκους 

Χώρος παιγνιδιών μπάλλας 1 ανά 1.500 κατοίκους 

Συγκρότημα τέννις 1 ανά 1.500 κατοίκους 

Συγκρότημα Μπάσκετ 1 ανά 1.000 κατοίκους 

Συγκρότημα Βόλλεϋ 1 ανά 3.000 κατοίκους 

Συγκρότημα Χάντμπολλ 1 ανά 5.000 κατοίκους 

Παιδότοποι - Παιδικές χαρές 1 ανά 1.000 κατοίκους 

Γήπεδα (9 οπών) 1 ανά 5.000 κατοίκους 

Κολυμβητήρια 1 ανά 5.000 κατοίκους 

Υπαίθριες παγοδρομίες 1 ανά 2.500 κατοίκους 

Διάφορες διαδρομές (π,χ. πεζοπορία,    

τζόκιν, ιππασία, ποδήλατο) 1 μίλι ανά C 5.000 κατοίκους 
Κάμπιγκ 1 ανά  300 κατοίκους 

Εγκαταστάσεις καθέλκυσης σκαφών 1 ανά 5-10 ,ιίλια μετώπου 

Διάφορα παιγνίδια 1 ανά 2.000 και ανά τύπο 

Πίνακας 4L5: Πρότυπα εγκαταστάσεων αναψυχής για την Μητροπολιτική Περιοχή 

Kansas City, Πολιτείας Missouri ΗΠΑ (πηγή NRPA, 1983, σελ. 

67). 
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Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στους λιγότερο 
εύπορους ΟΤΑ που έχουν δηλαδή δυσκολίες στην εξασφάλιση 
δημόσιων χώρων και πιστώσεων, ενώ υπάρχει ζήτηση εκ 
μέρους του πληθυσμού. Αντίθετα στους πλουσιότερους 
δήμους διατίθενται πολύ μεγάλα κονδύλια για τους 
υπαίθριους χώρους και το πράσινο8. Ακόμα διαφαίνεται 
συχνά και μια ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα σε πρωτοβουλίες 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η επίσημη βέβαια 
άποψη είναι ότι η σχέση είναι συμπληρωματική και όχι 
ανταγωνιστική. Αυτό εξάλλου επιδιώκεται και με τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό και τις συμμετοχικές διαδικασίες, 
με βάση τις οποίες κάθε καινούργια δραστηριότητα 
εντάσσεται στα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια. 

4.3, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.3.1. Η παρουσιαζόμενη κατάσταση 

Στις ελληνικές πόλεις,όπως είναι γνωστό, υπάρχουν 
σημαντικές ελλείψεις σε δημόσιους υπαίθριους χώρους και 
ιδιαίτερα σε πράσινο. Κατά τον Ι.Στεφάνου (1977, σελ, 277) 
από δειγματοληψία που έγινε σε σειρά ελληνικών πόλεων 
προκύπτει μέσος όρος κοινόχρηστου πρασίνου 3,12 τ.μ. κατά 
κάτοικο. Από κατάταξη που ο ίδιος κάνει με στοιχεία των 
αρχών της δεκαετίας του '70 προκύπτει ότι ειδικά ως προς 
το πράσινο, όσο υψηλότερης κατηγορίας είναι μια πόλη, 
τόσο μειώνεται η συμμετοχή του στην πόλη και η αναλογία 
του κατά κάτοικο (πίν.4ιε). Έτσι καταλήγουμε ότι η 
κατάσταση στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα είναι η πιο 
προβληματική. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Το'σο για τα κεριαστικά δημοσία πάρκα όσο και γι.α τα πολιτειακοί 
η .ομοσπονδιακά* όπως οι Εθνικοί Δρυμοί (βλ. M.Frome, 1985), εξασφαλίζεται στον 
αστικό πληθυσμό απ'τη \ita μεριά πλήρης ενημε'ρωση νυα τις κατηγορίες τους τις 
προσφερο'μενες δυνατότητες κ.λ.π. KL απ'την άλλη υποβοηθείται η 
προσπελασυμο'τητα. 
8. Συχνά ακονίγονταυ και γράφονται σχόλια ο'τι τα κονδύλια αυτά είναυ υπερβολικά 
σε σχέση με δαπάνες για άλλους κοινωνικούς τομείς (ι.χ. παιδικούς σταθμούς, 
ΚΑΠΗ κ.ά.). 
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Κατηγορίες πόλεων Πληθυσμός      ΐ.μ./κάτοικο 

1. Πρωτεύουσα (Λεκαν. Αθήνας) 2.200.000          2,8 

2. Πρωτεύουσα περιφέρειας 70-120.000          3,9 

3. Πόλη μέσου μεγέθους 

(π.χ. πρωτ.· Νομού) 

30- 40.000           9,21 

4. Μικρή πόλη 10- 20.000          10,07 

5. Οικισμός (Κωμόπολη μέσου 

μεγέθους) 

2- 5.000          12,09 

Πίνακας 4ιε: Υφιστάμενη κατάσταση σε επιφάνειες πρασίνου στις διάφορες 

κατηγορίες πόλεων της Ελλάδας: τ.μ. κατά κάτοικο (πηγή: Ι. Στεφάνου, 

1977, σ. 213). 

 

Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στη δομή και στο βαθμό 
συμμετοχής των διαφόρων χρήσεων, που επιτρέπει να τα 
χαρακτηρίζουν δίκαια σαν μεγάλα χωριά ή αθροίσματα 
χωριών. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο στο Λεκανοπέδιο 
της Αθήνας οι χρήσεις "κατοικία" (δηλαδή οικοδομικά τε-
τράγωνα με προέχουσα χρήση την κατοικία) και "δίκτυα 
μεταφορών" να καλύπτουν το 74,8% της αστικής περιοχής, 
ενώ οι ουσιαστικές δημόσιες και κοινωνικές λειτουρνίες 
και κυρίως οι ελεύθεροι χώροι περιορίζονται σε ελάχιστο 
ποσοστό (πίνακας 4ιστ). Αλλά και η συμμετοχή των 
ιδιωτικών ελεύθερων χώρων είναι αμελητέα,,αφού στο 
συνεχές οικοδομικό σύστημα που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο 
μέρος του αστικού χώρου το ποσοστό κάλυψης είναι 70% και 
με βάση παλαιότερες διατάξεις ακόμα μεγαλύτερο.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 
4ιοτ: 
Σύγκριση κατανομής χρήσεων '(%) σε τρεις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (πηγή: 
Γ.Διαμαντόπουλος, Χρ.Μπεζαντέ, 1982, σελ. 10) 
 
 
 

Χρήσεις ΑΘΗΝΑ ΜΑΔΡΙΤΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 
Κατοικία 47.0 38,4 37.7 
Κεντρ. Λειτουργίες 4.8 )   OR    I 3,2 
Βιομηχανία 3,2  2.0 
Δίκτυα μεταφορών 27,8 16,0 15,3 
Δημ. Λειτουργίες 4,7 6,9 8,7 
Ελευθ. Χώροι 3,6 14,0 12,4 
Λοιπά 8,9 15,2 20.7 
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Έτσι από τους 49 Δήμους του Λεκανοπεδίου Αθήνας μόνο 
στους 10 συναντάμε δυνατότητες διαμόρφωσης ιδιωτικών 
κήπων ή αυλών μέσα στα οικοδομικά τετράνωνα. Αλλά και ο 
δημόσιος χώρος δηλαδή ο δρόμος είναι κατά 70% άσφαλτος 
και διατίθεται για τα αυτοκίνητα κατά 30% πεζοδρόμιο με 
ή χωρίς δενδροφύτευση, που όμως και αυτή κατά ένα ποσο-
στό καταλαμβάνεται για στάθμευση αυτοκινήτων. Οι αμιγείς 
πεζόδρομοι έχουν ακόμα περιορισμένη συμμετοχή στο σύνολο 
του οδικού δικτύου, ενώ συχνά γίνεται καταστρατήγηση 
τους από τα τροχοφόρα. 

Ας αναφερθούμε τέλος στις αποστάσεις ανάμεσα στις 
αστικές περιοχές και τα όρια της πόλης όπου και το 
περιαστικό πράσινο. Ειδικότερα στην περίπτωση της Αθήνας 
οι αποστάσεις είναι σχετικά μεγάλες (δάσος Καισαριανής 
και Υμηττός 5 χμ, Πεντέλη 15 χμ. Αχαρναί 11 χμ.) και η 
προσιτότητα προβληματική (Ι.Στεφάνου 1977, σελ. 
205-207). Όμως θα πρέπει εδώ να συμπληρωθεί ότι το 
περιαστικό πράσινο παρά τα προβλήματα απόστασης και 
προσιτότητάς του φτάνει το 88.500 εκτάρια με αναλογία 75 
τ,μ./κάτοικο , δηλαδή δεν υπολείπεται σήμα-μαντικά του 
προτύπου των 100 τ,μ./κάτοικο όπως θα δούμε στα 
επόμενα10. 

Ας κλείσουμε αυτή την ενότητα παραθέτοντας εδώ για 
εποπτικούς λόγους στοιχεία μεγεθών των κυριότερων 
ελεύθερων χώρων στην έκταση του Δήμου της Αθήνας {πίνακας 
4ιζ) 

 

 

 

 

 

 

9.ΕΣΥΕ, Κατανομή εκτάσεων Δήμων και Κοινοτήτων, απογραφή 1971. 

10.Α.Μαρκοπούλου 1973, σελ. 135. 
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Αλσύλιο Ακρόπολης 90 
"   Αγ.ΔημητρLou-Αστεροσκοπείου 250 
"   Φιλοπάππου 240 
"   Θησείου 20 
"   Στήλες Ολυμπίου Διός 10 

Λόφος Ιππε ίου Κολωνού 15 
Αλσύλιο Αγ.Ιωάννου (Λ.Βουλιαγμένης) 10 
Λυκα3ητός 500 
Αλσύλιο Σχολής Ευελπίδων 90 
Λόφος Στρέφη 40 
Άλσος Παγκρατίου 25 
Άλσος Ευαγγελισμού 10 
Λόφος Σκουζέ 10 
Άλσος Συγγρού 180 
Αρδητός 60 
Άγ.Νικόλαος- Πευκάκια 15 
Πεδίο Άρεως 200 
Ζάππειο 120 
Εθνικός Κήπος 150 
Άλσος Βυζαντινού Μουσείου-Ρηγίλλης 100 
Διάσπαρτο πράσινο 250 
Αττικό Άλσος - Τουρκοβούνια* 600 
Ελεύθερος χώρος Γουδί* 850 

* Εικράνεια που κατ'εκτίμηση είναι με'σα στο dpuo του Δήμου Αθηναίων. 

Πίνακας 4ιζ.: Ελεύθεροι χώροι σε στρέμματα στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, 

Δεν περιλαμβάνονται αρχαιολογικές περιοχές, νεκροταφεία 

και μέρος των ενταγμένων σε επιφάνειες κυκλοφορίας χώρων {από στοιχεία 

Κ.Κασσιού). 
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4.3.2. Προδιαγραφές και δυνατότητες 

Ήδη στα ρυθμιστικά σχέδια διαφόρων πόλεων της Ελλάδας που άρ-
χισαν να συντάσσονται απ'τη δεκαετία του '60 διατυπώνονται 
προδιαγραφές ως προς τους απαιτούμενους υπαίθριους χώρους και 
την αναλογία τους σε σχέση με τον πληθυσμό. Συνήθως γινόταν 
χρήση γνωστών προτύπων απ'το εξωτερικό. Βέβαια κανένα από τα 
ρυθμιστικά αυτά σχέδια δεν εφαρμόσθηκε. 

Για την περίπτωση της Αθήνας και στα πλαίσια του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου που συντασσόταν και κατά καιρούς παρουσιαζόταν στις 
δεκαετίες '60 και '70 από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Δημοσίων 
έργων (Δ/ση Ρυθμιστικού Σχεδίου>Δ/της Προκ. Βασιλειάδης) είχαν 
διατυπωθεί διάφορες προδιαγραφές όπως μεταξύ άλλων της 
Α.Μαρκοπούλου (1973, σελ. 126-137). Σύμφωνα με τις τελευταίες 
ή κατά κάτοικον επιφάνεια ελεύθερων χώρων από 2,6 τ.μ. (ή 
κατ'άλλους 2,8) θα έπρεπε να φθάσει τα 9,2 τ.μ. (πίνακας 4ιη) 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην προγενέστερη φάση του Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου (1969) είχε ληφθεί για το Λεκανοπέδιο Αθήνας το 
πρότυπο των 25 τ.μ./κάτοικο. Για την όλη περιοχή μελέτης 
(Λεκανοπέδιο Αθήνας και θριάσιο Πεδίο) η τότε υπάρχουσα 
κατάσταση έδινε το δείκτη 3,7 τ.μ./κάτοικο , ενώ στην πρόταση 
η τιμή ανέβαινε στα 34 τ.μ./κάτοικο (πίνακας 4ι.θ). Ας 
επαναλάβουμε ότι ως πρότυπο για το περιαστικό πράσινο είχαν 
ληφθεί τα 100 τ.μ./κάτοικο 

Πέρα από τις παραπάνω παραδοχές του τότε Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, διάφορες ομάδες ερνασί,ας του TEE των 0ΤΑ, Κοινωνικών 
φορέων και ιδιωτών πολεοδόμων επιχείρησαν κατά καιρούς την 
διατύπωση προτύπων, τα οποία δημοσιεύθηκαν, ανακοινώθηκαν σε 
συνέδρια και χρησιμοποιήθηκαν στην σύνταξη μελετών11 (πίνακας 
4κ). 

Όμως η ουσιαστική πολεοδομική πρακτική δεν υπολόγιζε τίποτα 
απ'τα παραπάνω. Συγκεκριμένα για τις επεκτάσεις των πόλεων με 
τα γνωστά μας ρυμοτομικά σχέδια 'δεν είχε δυστυχώς κατωρθωθεί 
η επιβολή προδιανραφής για την πρόβλεψη ελευθέρων χώρων. Μόνο 
στις περιπτώσεις περιοχών οικοδομικών συνεταιρισμών υπήρχε μια 
άτυπη σύσταση από το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το σύνολο 
των κοινόχρηστων επιφανειών να είναι τουλάχιστο το 40% της όλης 
έκτασης, Ας σημειωθεί ότι στις κοινόχρηστες επιφάνειες 
συμπεριλαμβανόταν και το οδικό δίκτυο. 

 

11. Ενδιαφέρουσα συγκέντρωση σχετυκου υλικού παρουσιάσθηκε από* την ελληνική πλευρά 
στο Διεθνές Συνέδρυο της COPISEE στο Πλέβεν της Βουλγαρίας το 1978. Βλ. τεχνικά χρονικά 
1-2/82 !(τεΰχος αφοερωμένο στο Συνέδριο). 
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είδος ελεύθ. έκταση 
εξυπηρετού-χώρου   εκτάρια μένος 
πληθυσμός χλμ. 

προσφερόμενες 
υπηρεσίες 

ακτιν.εξ. 
περιοχής 
χλμ.* 

τ. μ/ 
κάτ. 

Παιδική χαρά 0,05-0,1 παιγνίδια για 
νηπιακή ηλικ. 

   

Πάρκο γειτον. 1,5 -2   6-10 χώρος παιγνιδ. 
παιδ.& ανάπαυ-
σης ηλικιωμέν. 

0,4  2,3 

Πάρκο συνοι-      Ψ 
κίας       10-12   80-100 

πράσ. αθλητικά 
μικρά κέντρα α-
ναψυχής 

1,5  1,3 

Πάρκο περιοχής        60-100  100-200 περίπατος αθλ. 
πολιτιστικ. ε-
κδηλώσεις 

4,6  5,3 

0,3 Αθλητικά 
κέντρα      12-15    500 

καλά εξοπλισμ. 
εγκαταστάσεις 

-  

9,2 

* Μέγιστη απόσταση ελευθέρου χώρου και κατοικίας .   

Πίνακας 4m: Πρόταση προδιαγραφών και συστήματος ελευθέρων χώρων 

στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Άθήvαc (πηγή: Α.Μαρκόπουλου , 1973, σελ. 

■133).     

19 

 

 

 

 

 

12. Το νομοθετυκό πλαίσυο ήταν το Ν.Δ 17/7-16/7/1923 "περί σχεδίων πόλεων, 
κωμών Hat συνοοχυσμών του Κράτους..·". Είναι χαρακτηρ,υστυ-κό ότυ στο νόμο 
αυτό περιλαμβάνονταν καυ αρκετές " αξιόλογες δυατά-ξεις γυα τους ελευθέρους 
χώρους, πολλές απ'τυς οποίες όμως ατόνυσαν (βλ. Ι.Στεφάνου, 1977, σελ. 263 
κ.ε). 
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ΕΚΤΑΣΕΙΣ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ   ΑΘΗΝΩΝ   ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ 
 

 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΤΑΣΙΣ* 
ΕΤΗ 1968 2000 
Σύνολο ελευθέρων εκτάσεων πραοίνου 
εντός της ζώνης πόλεως 

840 εκτ. 12.500 εκτ. 
Επιφάνεια ζώνης πόλεως 
ΛΑ-ΘΡΙ 

27.000 εκτ. 45.000 εκτ. 
Ποσοστό ελευθ. εκτάσεων πρασίνου 
εντός της ζώνης πόλεως 

3.1% 28% 

Αναλογία επιφ. ελευθ. εκτάσεων 
πρασίνου ανά κάτοικον 

3.7μ! 34μ·' 

* Του ρυθμιστικού σχεδίου του Υπουργείου Δημοσίων    Εργων.  1969 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ
Σ  ΠΡΟΤΑΣΙΣ 

ΕΤΗ  1968  2000  
 ' Εκτασις 

εις εκτ. 
Ποσοστόν Εκταοις εις 

εκτ. 
Ποσοστόν 

Συνολική επιφάνεια Μείζονος 
περιοχής Αθηνών 

210.000   210.000  
Δάση (υψηλής βλαστήσεως) 30.000  14.5% 96.000 46% 
Χαμηλή βλαστησις 27.000  12,8%   
Χέρσοι εκτάσεις 49.000  23.2%   

Πίνακας 4ι,θ: Υπάρχουσα κατάσταση και προτάσεις Ρυθμιστικού Σχεδίου (1969) για το 
κοινόχρηστο πράσινο της αστικής περιοχής Αθήνας) και θριάσιο Πεδίο) καθώς και για 
το περιαστικό (πηγή: Γ,Διαμαντόπουλος, Χρ. Μπεζαντέ,  1982 σελ.   10). 
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α.α.            Είδος χώρου ακτίνα επιρροής 
 

Απαιτούμενη έκταση 
οικοπέδου ανά κάτοικο σε μέτρα αε αριθμό κατοίκων 

4.1             Παιδικές «γωνιές» (νια 
νήπια 0-6 ετών) 

Ό.50 Μ'/κάτ. 100-200μ. μερικά οικοδομικά 
τετράγωνα 

4.2             Παιδικές χαρές 
(για παιδιά 7-12 ετ.) 

0.75 Μ:/κάτ. 400μ. 5.000-10.000 κάτ. 

4.3             Ελεύθερα γήπεδα για 
αθλητικά παιχνίδια, (για νέους 13-18 
ετ.) 

1,00 Μ'/κάτ. 400μ. 5.000-10.000 κατ. 

4.4             ' Αλσος γειτονιάς και 
πλατείες 

1,50 Μ!/κατ. 400μ. 5.000-10.000 κάτ. 

4.5             Πάρκο συνοικίας 
-δήμου 

2,00 Μ!/κάτ. 1.500μ. 50.000-100.000 κάτ. 

4.6             Πάρκο διαμερίσματος - 
ομάδας δήμων 

2.00 Μ7κάτ. 4.500μ. 400.000-700.000 κάτ. 

4.7             Κεντρικά πάρκα 
πόλης 

J ,50 Μ!/κάτ. όλη η πόλη 

4.8             Πράσινο για μόνωση υπολογίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την πηγή 
μόλυνσης 

4.9            Αθλητικός εξοπλισμός 
γειτονίας 

2,00 Μ7κάτ. 400μ. 5.000-10.000 κάτ 

4.10          Αθλητικό κέντρο 
συνοικίας 

2,00 Μ'/κάτ. 1.500μ. 50.000-100.000 κάτ. 

4.11           Αθλητικά κέντρα 
πόλης 

0,50 Μ'/κάτ. όλη η πόλη και η περιοχή 
επιρροής της 

4.               Ιύνολο πράσινο 
-ελεύθεροι χώροι 

13,75 Μ7κάτ.  

Σημ. Αφήσαμε έξω από το λογαριασμό: 
4.12 - Τα 0,40 Μ2/κάτ. για καταακηνώοεις, έξω απ'  τον ιστό της πόλης. 
4.13 - Τα 10,00 Μ2/κάτ. για ζώνες πράσινου, γύρω απο την πόλη. 
4.14 - Τα 1,50 Μ7κάτ. για νεκροταφεία.  

Πίνακας 4κ: Βασικά πολεοδομικά πρότυπα για ελεύθερους χώρους και πράσινο από 
την εργασία της κίνησης για Ουσιαστική Αυτοδιοίκηση ΚΙ™ ΝΟΥΣΑ: "Εσύ και π πόλη, 
STANDARDS για μια καλύτερη ζωήϊ! 9 Αθήνα 1979 (πηνή:  Γ.Διαμαντόπουλος, Χρ,  
Μπεζαντέ5  1982, σελ.   14), 
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Με το Ν. 947/79 καθορίζεται και τυπικά το ελάχιστο 
ποσοστό κοινόχρηστων επιφανειών προκειμένου για νέες 
εντάξεις. Τούτο σε περιπτώσεις ένταξης με βάση 
κανονιστικούς όρους δόμησης ορίζεται σε 40%, ενώ 
προκειμένου για ενεργό πολεοδομία και αστικό αναδασμό 
μειώνεται σε 30% (Α.Αραβαντινός, 1986, σελ. 127 και 269). 
Αλλά και εδώ δεν γίνεται διάκριση των κοινόχρηστων 
επιφανειών στις οποίες πάλι περιλαμβάνεται και το οδικό 
δίκτυο, όχι όμως και κοινωφελείς εγκαταστάσεις 
(εκπαίδευση, περίθαλψη, πρόνοια, αθλητισμός κ.λ.π.),για 
τις οποίες η πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς της θα 
φρόντιζε να αποκτήσει τις απαιτούμενες εκτάσεις. 

0 Ν. 1337/83 ο οποίος ισχύει σήμερα τροποποίησε 
ορισμένα σημεία από τα παραπάνω. Και πρώτο δεν καθορίζει 
ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων αλλά τούτο εξάγεται κατά 
περίπτωση μέσα από τις εισφορές και είναι συνάρτηση 
κυρίως του μεγέθους των οικοπέδων και του εάν η περιοχή 
είναι πυκνοδομημένη ή'αραιοδομημένη (Α.Αραβαντινός, 
1986, σελ. 130-131). Ακόμα στην έκταση η οποία αποκτάται 
από τις εισφορές είναι δυνατό να χωροθετηθουν και 
κοινωφελείς λειτουργίες άρα δεν είναι αποκλειστικά 
κοινόχρηστος χώρος όπως στην περίπτωση του H. 947/79. 
Είναι φυσικό λοιπόν ότι με τις διατάξεις του Ν. 1337/83. 
δεν είναι δυνατό να διασφαλισθούν στις περισσότερες 
περιπτώσεις ικανοποιητικοί αστικοί υπαίθριοι χώροι. 
Εξ'άλλου με τις τόσο περιορισμένες εισφορές το βάρος 
δίνεται στο να επιλυθεί κατά πρώτο λόγο το κυκλοφοριακό. 

Παρ'όλα αυτά οι προδιαγραφές και τα πρότυπα13 που 
σύνταξε το αρμόδιο υπουρνείο (ΥΠΕΧΩΔΕ) κατ' ε^αρμονή του 
Ν. 1337/83 και στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής 
Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) βάζουν αρκετές απαιτήσεις ως προς 
ελεύθερους χώρους υποδεικνύοντας και ένα ιεραρχημένο 
δίκτυο (πίνακας 4κα). 

Το σύνολο των ελεύθερων χώρων που τελικά προβλέπεται 
δίνει αναλογίες μεταξύ 7,0 και 9,5 τ.μ. κατά κάτοικο. Οι 
χαμηλότερες τιμές αναφέρονται σε μικρούς οικισμούς 
(μέχρι 3.000 κατοίκους), ενώ όσο ανεβαίνει η κλίμακα της 
πόλης αυξάνει και το πρότυπο. Έτσι για πόλεις πάνω από 
300.000 κατοίκους καθορίζεται σε 9,5 τ.μ./κάτοικο. 

 

13. Βλέπε ιδιαίτερα: ΥΧΟΠ, Πολεοδομικά Πρότυπα (ΕΠΑ 1982-84) - Αθήνα 1983 σελ. 
27-33. 
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 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!   ΚΑΤΑ ΠΛΗΘΥΓ.ΜΙΑΧΟ ΊΕΓΕΘΟΕ   ΠΟΛΗΕ  
Παραδοχή για μέση πυκνότητα       
i 

50 80 100 100 100 ιοο  
 

 
ο 
ο    3 ο    
Μ •   *) 
11 
ΰ   χ 

ο 
ο ο     ο ο       

■ ο     α) 
Μ         J 

α •ο    χ 
V    -ω     « 
. , .Β     Λ, Τ 

απ
ό 

8.
00
0 

μ
έ
χ
ρ
ι
 

2
5
.
0
0
0
 

ο 
Ό ο    ^   ο 
κ ο   α ο 
Οο    χ    . 
•   -ω   ο 
ιη    2.   ο 

Ο         Ο 
Ο  -.Ο 
-ο ο αο 
Ε    · Χ   ■ 
ά ο ω ο 
ο 3ο 

ο 
ο 
οο - 3 
Κ   ' 0 > 
α ο χ-ϋ ο 
Ν           ., 4 

Παιδικές γωνιές για νήπια 1-6  
ετών 

0,25 0,5    j 0,5 0,5 ' 0,5 0,5 0,5 ... μερ,,κά 

Παιδική  χαρά για παιδιά 6-12   

ετών 
0,5 0,75     0 ,75 0 , 75 0,75 0,75 0,75 0,75 150-250 

ελεύθερα γήπεδα για ΐ'έους   12-18  
ετών 

0,75 0,75 Ι 0 ,75 0 , 7 5 1,0 1,0 1.0 1,0 300-400 

νησίδες + πλατεΐες* itapMCi 

γειτονιάς 
 ι 1,5 1.5 1.5 1.5 1,75 1,75 300-400 

πάρκο συνοικίας    J ,5 2,25 2,0 2,0 500-SOO 

πάρκο διαμερίσματος 
Π  τομέα      2,0 1,5 - 
πάρκο πύλης 5,5 6          Ι 4 , 5 5,5 4,0 3,5 1,5 2,0 - 
σύνολο   (ηι2/κατ.) 7,0 8,0     Ι β , Ο 9,0 9,25 9,5 9,5 9,5  

ίϊίνοκας 4κα: Πρότυπα 
χουν συνταχθεί από το 
άγραφων των μελετών τ 

επιφανειών πρασίνου   και 
ΥΧ0Π (σήμερα ΥΠΕΧΩΔΕ) 
ης ΕΠΑ (πηγή:  ΥΧΟΠ,  198 

ελεύθερων 
τπα πλαίσια 
3, σελ.  34). 

χώρων. 'Ε-
τών προδι- 

 

θα πρέπει στα παραπάνω να παρατηρηθούν τα ακόλουθα: 

Στις κατηγορίες των μικρών οικισμών (μέχρι 3.000 
κατοίκους) ή μικρών πόλεων δεν νοούνται τόσο οι 
αυτοτελείς οικισμοί,όσο οι πολεοδομικές ενότητες που 
μπορεί να είναι επεκτάσεις σε μεγαλύτερες πόλεις. Αυτό 
σημαίνει ότι αν ήδη στα υφιστάμενα τμήματα μιας πόλης 
υπάρχει ανεπάρκεια ελευθέρων χώρων, οι τόσο μειωμένες 
απαιτήσεις σε ελεύθερους χώρους στις επεκτάσεις 
αναπαράγουν το πρόβλημα, ενώ φυσικά δεν βοηθούν σε 
βελτιώσεις της κατάστασης στα υφιστάμενα τμήματα.  

Αντίθετα στα τελευταία η κατάσταση επιδεινώνεται, αφού 
το όριο της πόλης απομακρύνεται, που σημαίνει ότι η 
ύπαιθρος (γεωργική γη, περιαστικό πράσινο) γίνεται 
λιγότερο προσιτή. 
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θεωρητικά λοιπόν θα έπρεπε τα πρότυπα για τις επεκτάσεις 
να προέκυπταν σαν συνάρτηση όχι μόνο του μεγέθους της 
πολεοδομικής ενότητας,αλλά του μεγέθους της πόλης στην 
οποία τούτη υπάγεται και σε σχέση με τις ήδη 
διαμορφωμένες ανάγκες δηλαδή τα ελλείμματα που 
υφίστανται. Αν βέβαια το τελευταίο λαμβανόταν σχολαστικά 
υπ'όψη θα έπρεπε όλη η περιοχή της νέας πολεοδομικής 
ενότητας να διετίθετο για ελεύθερους χώρους στις 
περιπτώσεις πόλεων που παρουσιάζουν έλλειμμα. Επειδή 
κάτι τέτοιο είναι για κοινωνικούς λόγους ανέφικτο θα 
έπρεπε τουλάχιστο οι επεκτάσεις να είχαν τους αναλογικά 
αναγκαίους ελεύθερους χώρους και όχι να παρουσιάζουν και 
αυτές έλλειμμα διογκώνοντας το έλλειμμα της όλης πόλης. 

Δυστυχώς με τις διατάξεις περί πυκνοδομημένων περιοχών 
"κατορθώθηκε" να ελαχιστοποιηθούν οι εισφορές σε γη στο 
μεγαλύτερο μέρος των επεκτάσεων με αποτέλεσμα οι 
δημιουργούμενοι ελεύθεροι χώροι να είναι ανεπαρκέστατοι. 
Απομένουν λοιπόν στην πολιτεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και στους φορείς κοινωνικής πολιτικής οι παρακάτω δι-
έξοδοι: 

(α) με δικούς της πόρους επαύξηση των ελεύθερων 
κοινόχρηστων, όπως φυσικά και των κοινωφελών χώρων5τόσο 
στις περιοχές που τώρα εντάσσονται στο Σχέδιο,,όσο και 
γενικότερα στις πόλεις και γύρω απ'αυτές 

{β) καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου με το οποίο χωρίς πόρους του δημοσίου 
εξασφαλίζονται ελεύθεροι χώροι, θυμίζουμε τις διατάξεις 
περί μεταφοράς Συντελεστού Δόμησης,, τις πράξεις 
αναλογισμού με αυχοαποζημίωση προς δημιουργία κοι-
νόχρηστων χώρων κ.λ.π.(Εικ.4.1). Παράλληλα όμως με 
κατάλληλες ρυθμίσεις και επεμβάσεις στις πολύ 
φορτισμένες περιοχές είναι δυνατό να μειωθούν οι πιέσεις 
που ακόμα επαυξάνουν τον οικοδομικό όγκο, την πυκνότητα 
άρα και τις ανάγκες σε ελεύθερους χώρους. Τέτοιες 
ρυθμίσεις συνδέονται με μειώσεις του Συντελε- στού 
Δόμησης, κίνητρα για τη διατήρηση παλαιών, μικρών 
οικοδομών και ακάλυπτων οικοπέδων, ειδικούς 
αυστηρότερους όρους δόμησης και προδιαγραφές για ειδικές 
λειτουργίες, καθώς και επεμβάσεις ανάπλασης. Οι 
τελευταίες για να είναι πιο ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές θα απαιτηθεί να βασισθούν και στην 
παρακάτω διέξοδο γ. 
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Εικ.4.1: Παράδειγμα μετατροπής ιδιωτικού οικοδομικού τετραγώνου σέ 

κοινόχρηστο ελεύθερο χώρο: Λεωφόρος Ιωνίας, και οδοί Ραβινέ και 

Βλαστού, Κάτω Πατήσια, Ο.Τ, 102α με κορυφές 1-2-3-4-1. Απόσπασμα α 

πό την πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων. Διακρίνονται οι 20μετρες λω 

ρίδες από τις απέναντι ιδιοκτησίες Α,Β,Γ και Δ, οι οποίες και επι 

βαρύνονται για την αποζημίωση τμημάτων των ιδιωτικών οικοπέδων t 

και Ζ μέσα σ'αυτές. Για το υπόλοιπο και για την αξία κτιρίων ή άλ 

λων εγκαταστάσεων επιβαρύνεται ο Δήμος Αθηναίων (πηγή:Νομαρχία Ατ 

τικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δ/νση Πολεοδομίας, Τμήμα Απαλλοτριώσεων 

(α) Πράξη 20/84 από 19-6-84_και (β) Απόφαση από 20-5-85).  
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 (γ) Επέκταση του θεσμικού πλαισίου σε όφελος του 
κοινωνικού συνόλου δηλαδή του κοινωνικού χώρου και 
του πρασίνου με χρησιμοποίηση της εμπειρίας και άλλων 
χωρών αλλά και προώθηση προτάσεων που ήδη συζητούνται  
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το Σχέδιο Κτιριοδομικού 
Κανονισμού με τον οποίο επιχειρήται να ενισχυθούν οι 
ιδιωτικοί χώροι πρασίνου . Όμως παράλληλα θα πρέπει 
να τροποποιηθεί και ο ισχύων ΓΟΚ-π.χ. ως προς το 
μέγιστο ποσοστό κάλυψης, τις αποστάσεις μεταξύ 
κτιρίων ανάλογα με το ύφος του κ.λ.π. -ώστε να 
ενθαρύνει την επαύξηση των ακάλυπτων χώρων. Φυσικά 
απαραίτητη είναι και η συμπλήρωση του με τα σχετικά 
διατάγματα προς εφαρμονή των διατάξεων που 
σχετίζονται με επεμβάσεις σε οικοδομικά τετράγωνα 
(άρθρα 12 και 13). Ακόμα είναι ανάγκη να υπάρξει ένα 
ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο αναπλάσεων,που να 
προβλέπει συντονισμένες ενέρνειες όχι μόνο στο 
επίπεδο του σχεδιασμού στο χώρο, αλλά και στο 
οργανωτικό και οικονομικό. Στα πλαίσια μιας τέτοιας 
θεώρησης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιαοθούν 
δυνατότητες και πόροι για την εξασφάλιση και των 
ελεύθερων χώρων που θα καθορισθούν από τις σχετικές 
μελέτες. 

14". Ενημερωτικό δελτίο TEE 1476 α, από 20-7-87. Ειδικότερα στο άρθρο 24 σελ. 
49 επιβάλλεται, τουλαχυατο τα δύο τρίτα της επιφάνειας του υποχρεωτικού 
ακάλυπτου χώρου ενός ακινήτου να μένουν ελεύθερα χωρίς επίστρωση για φύτευση. 
Ακόμα ορίζεται σε οικόπεδα τουλάχιστο 200 τ.μ. να φυτεύονται η' να διατηρούνται 
δε'νδρα με αναλογία τουλάχιστον 1 δε'νδρο ανά 200 τ.μ. Τε'λος όπου υπάρχουν 
προκη'πια θα πρε'πει τα δε'νδρα (ΓΟΚ άρθρο 17) να είναι τόσα,ώστε να αναλογεί 
ένα δένδρο ανά 25 τ.μ. προκηπίου.  
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1. Ζεφυρι 

Ο Δήμος Ζεφυρίου βρίσκεται μεταξύ των δήμων Άνω Λιοσίων, 
Αχαρνών και Καματερού. Στο δυτικό μέρος του σημερινού 
Δήμου είναι το ρέμα των Ευπυρίδων όπου κατά την κλασική 
αρχαιότητα είχε δημιουργηθεί ο ομώνυμος μικρός Δήμος στα 
πλαίσια της οργάνωσης ανά φυλή. Στη νεώτερη ιστορία και 
συγκεκριμένα κατά τη γερμανική κατοχή, η περιοχή 
αποτέλεσε δρόμο διαφυγής αγωνιστών της εθνικής 
αντίστασης.    

Η αρχική ονομασία του Ζεφυρίου ήταν Ζωφριά από μια 
μεγάλη στέρνα που είχε δημιουργηθεί από τους κατοίκους 
της περιοχής κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη έλλειψη νερού. Ο 
πληθυσμός της Ζωφριάς άρχισε να αναπτύσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
οδηγώντας στο χωρισμό της Ζωφριάς σε Άνω και Κάτω. Η 
Κάτω Ζωφριά έγινε κοινότητα το 1967 και μετονομάστηκε σε 
Κοινότητα Ζεφυρίου με τη μεταπολίτευση, χάριν της 
ποδοσφαιρικής ομάδας που είχε το όνομα του ανέμου 
Ζέφυρου. Από το 1991 η κοινότητα Ζεφυρίου μετεξελίχθηκε 
στον ομώνυμο Δήμο ο οποίος βάση των στοιχείων της 
απογραφής του 2001 έχει 8.872 κατοίκους. 

Στην είσοδο της πόλης έχει δημιουργηθεί στη θέση παλιού 
εργοστασίου το Δημοτικό πάρκο Ζεφυρίου «Κ. Λιάρος» το 
οποίο αποτελεί βασικό κέντρο αναψυχής του δήμου. Στο 
χώρο του δημοτικού πάρκου λειτουργεί το «Μουσείο Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας» όπου παρουσιάζεται μια πολύ 
ενδιαφέρουσα έκθεση 70 ομοιωμάτων τεχνολογικών 
κατασκευών των Ελλήνων, από την αρχαιότητα μέχρι τα 
Βυζαντινά χρόνια. Χαρακτηριστικό σημείο της πόλης και 
κέντρο συνάθροισης της νεολαίας είναι ο χώρος του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. Τα τελευταία 25 χρόνια, 
κάθε Σεπτέμβρη, πραγματοποιούνται στην πόλη οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ζεφύρεια».    
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2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ο Δήμος Ζεφυρίου βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του λεκανοπεδίου 
της Αθήνας και συνορεύει προς Βορρά με τον Δήμο Αχαρνών, 
προς τη Δύση με το Δήμο Άνω Λιοσίων και προς Νότο με τον 
Δήμο Καματερού. Κατα μήκος του ο χώρος του Δήμου Ζεφυρίου 
διασχίζεται από την Αττική Οδό η οποία τον διαχωρίζει σε 
δύο σχεδόν ίσα τμήματα το Βόρειο και το Νότιο. Η μελέτη 
της Αττικής Οδού έχει λάβει πρόνοια για την υπόγεια 
διέλευση του έργου σε τμήμα του Δήμου Ζεφυρίου. Με αυτόν 
το τρόπο θα αποφευχθούν αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις όπως διχοτόμηση του οικιστικού ιστού σε όλο 
της το μήκος. Βασικός συλλεκτήριος άξονας του Ζεφυρίου 
είναι η οδός Παναγίας Γρηγορούσας, καθώς και οι οδοί 
Φιλικής Εταιρίας και 25ης Μαρτίου, στο νότιο τμήμα, ενω 
στο βόρειο η προέκταση της οδού Παναγίας Γρηγορούσας με 
τις οδούς Μπουμπουλίνας και Εθνικής Αντίστασης (Μεγαρίτη). 
 
Οι πέντε προς διαμόρφωση πλατείες – ελεύθεροι χώροι 
βρίσκονται πάνω στις συλλεκτήριες οδούς, γεγονός που 
ενισχύει την σπουδαιότητα τους και την αναγκαιότητα προς 
αξιοποίηση τους. Παρ’ όλα αυτά οι πέντε χώροι έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας όπως μέγεθος, σχήμα, 
χρήση καθώς και θέση στον πολεοδομικό ιστό του Δήμου 
Ζεφυρίου. 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
 

1. Ο.Τ. 58   ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
 

2. Ο.Τ. 188 Α   ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 
3. Ο.Τ. 201 – 202 ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΕΝΤΥ 
 
4. Ο.Τ. 183 Α  ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 
5. Ο.Τ. 228  ΠΛΑΤΕΙΑ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
 
 
 

Κύριο χαρακρηριστικό και των πέντε ελεύθερων χώρων είναι 
η απουσία των χρηστών, των κατοίκων της περιοχής και 
επομένως η μη αξιοποίηση τους. 
 
Στόχος των προτάσεων παρέμβασης σε όλες τις πλατείες 
είναι: 
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1) Να γίνουν ελκυστικοί οι πράσινοι χώροι για τους 
κατοίκους του Δήμου Ζεφυρίου. 

 
2)  Να διατηρηθούν σε ένα βαθμό, τυχόν υπάρχουσες 
διαμορφώσεις, στο βαθμό   
      που εντάσσονται ομαλά μέσα στην παρέμβαση. 
 
3) Να υπάρξει ομοιόμορφη αντιμετώπιση στο σύνολο της 

κάθε πλατείας (δάπεδα,  
            φωτισμός, στοιχεία εξοπλισμού). 
 

1. Ο.Τ. 58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (2.150 τμ.) 
 
Η οδός Γιαπουτζάκη, η οδός Ηρακλείου και η οδός Παύλου 
Μελά που περιβάλλουν τη Πλ. Λαμπράκη έχουν τοπική χρήση, 
με εξαίρεση την οδό Μπουμπουλίνας που παρουσιάζει μια πιο 
αυξημένη κυκλοφορία. Στην όψη της οδού Μπουμπουλινας έχει 
γίνει μια παρέμβαση με διαμορφώσεις παρτεριών και 
φυτεύσεις δένδρων όπου στο κεντρικό παρτέρι βρίσκεται και 
η προτομή του Λαμπράκη. Μια μικρή παιδική χαρά 
καταλαμβάνει την γωνία της πλατείας μεταξύ των οδών 
Γιαπουτζάκη και Ηρακλείου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της 
πλατείας είναι κενό. 
 
Τα δάπεδα της πλατείας είναι πλακόστρωτα και υπάρχει χώμα 
με χαλίκι στην παιδική χαρά. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
Ο στόχος της παρέμβασης στην Πλατεία Λαμπράκη είναι να 
γίνει ελκυστική, προσελκύοντας τους κατοίκους να τη 
χρησιμοποιήσουν. Η όψη της πλατείας, ειδικά από την οδό 
Μπουμπουλίνας, θα πρέπει να γίνει πιο εντυπωσιακή και να 
τονίζει την έννοια και τη χρήση της πλατείας. Από την 
άλλη, πρέπει να διατηρηθούν, στο βαθμό που εντάσσονται 
ομαλά στην παρέμβαση και οι υπάρχουσες διαμορφώσεις. 
 
Προτείνονται τα εξής: 
 

1. Στο κέντρο της πλατείας τοποθετούνται δύο πέργκολες 
διαστάσεων 6,00 Χ 12,00 μ. η κάθε μια, που θα 
στεγάζουν τραπεζοκαθίσματα. Επομένως ο επισκέπτης 
έχει τη δυνατότητα να καθίσει στην πλατεία πίνοντας 
τα αναψυκτικό του και να απολαύσει την αίσθηση του 
υπαίθριου χώρου. 

 
2. Στην όψη της οδού Μπουμπουλίνας τοποθετείται ένα 

συντριβάνι πολλαπλών επιπέδων όπου το νερό ξεκινάει 
από μια μικρή δεξαμενή στην υψηλότερη στάθμη και  
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καταλήγει σε μια δεξαμενή στη χαμηλότερη στάθμη. 
Δεξιά και αριστερά από το συντριβάνι τοποθετούνται 
παγκάκια, για όσους δεν θέλουν να κάνουν χρήση των 
τραπεζοκαθισμάτων της πλατείας. 

 
3. Η παιδική χαρά διατηρείται αλλά κατασκευάζεται 

αμμόδοχος ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των 
παιδιών και προστίθενται παγκάκια για την εποπτεία 
τους. 

 
4. Η προτομή του Γ. Λαμπράκη μεταφέρεται πάλι στην όψη 

της οδού Μπουμπουλίνας αλλά κεντρικά μέσα στο 
γωνιακό παρτέρι. 

 
5. Οι υπάρχοντες άξονες – διαδρομές της πλατείας 

διατηρούνται, ενώ προστίθεται σημαντικό ποσοστό 
πρασίνου. 

 
Προτείνονται νέες πλακοστρώσεις (αποξήλωση των 
υπαρχόντων) στο σύνολο της πλατείας, έτσι ώστε η 
πλατεία να έχει ομοιόμορφη εικόνα και διαμορφώσεις νέων 
παρτεριών με κηπευτικό χώμα. 
 
Τα στοιχεία εξοπλισμού, όπως παγκάκια, επίσης πρέπει να 
δίνουν ομοιόμορφη εικόνα (αποξηλώνονται τα παλαιά), 
καθώς και τα φωτιστικά σώματα που οργανώνουν το φωτισμό 
της πλατείας το βράδυ. 
 
2. Ο.Τ. 188 Α: ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

 
Το τμήμα αυτό του ελεύθερου χώρου έχει έκταση 800 τ.μ. 
και βρίσκεται στη γωνία των οδών 25ης Μαρτίου και 
Μαραθώνος. Το χαρακτηριστικό αυτού του ελεύθερου χώρου 
είαναι ότι από τις δύο άλλες του πλευρές συνορεύει με 
ιδιοκτησίες, μεσοτοιχίες οικοδομής και μάντρες αυλής. Από 
ένα σημείο του (στην ανατολική γωνία) γίνεται πρόσβαση σε 
ιδιοκτησία. 
 
Το ενδιαφέρον στοιχείο του χώρου είναι δύο ελιές, δένδρα 
μεγάλα και πολυετή που βρίσκονται στο κέντρο περίπου του 
χώρου. Σήμερα έχει παγκάκια και τρία όργανα παιδικής 
χαράς (γύρος, κούνιες και τσουλήθρα) και το δάπεδο είναι 
χωμάτινο. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
Προτείνονται: 
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1. Δύο είσοδοι, μία από την 25η Μαρτίου και μία από την 
οδό Μαραθώνος και περίφραξη του χώρου γιά την 
ασφάλεια των οργάνων της παιδικής χαράς. 

 
2. Τρεις επιφάνειες δαπέδου: α) πλακόστρωτες, όπου 

γίνεται και η κυκλοφορία, β) αμμόδοχοι όπου 
τοποθετούνται νέα όργανα παιδικής χαράς, γ) 
κηπευτικό χώμα που φυτεύεται με υψηλό και χαμηλό 
πράσινο. 

 
Στοιχεία εξοπλισμού είναι τα παγκάκια, η κρήνη και 
το συντριβάνι, καθώς και κυκλικά παγκάκια που 
χωροθετούνται γύρω από τους κορμούς των ελιών. 
 
Υψηλές φυτεύσεις προτείνονται και από τις δύο 
πλευρές που έχουν δομημένα τμήματα, έτσι ώστε, 
τουλάχιστον να αποκοπεί οπτικά η επαφή με αυτά. 
 
 

Ο.Τ. 201 – 202: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΕΝΕΝΝΤΙ 
 
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιμηκή ελεύθερο χώρο 580 
τ.μ. που βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρική περιοχή του 
Δήμου Ζεφυρίου, ανάμεσα στις οδούς Παναγίας Γρηγορούσας 
και 25ης Μαρτίου. Σήμερα είναι μία χωμάτινη διαδρομή που 
κατά μήκος των οδών Κένεντυ και Τζαβέλα είναι φυτεμένη με 
δένδρα, κυρίως λεύκες. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
Το πλάτος των 8μ. του ελεύθερου χώρου, δεν επιτρέπει την 
χωροθέτηση κάποιας ιδιαίτερης χρήσης π.χ. όργανα παιδικής 
χαράς και αυτό γιατί μαζί με τον επιβαλλόμενο από τις 
προδιαγραφές αμμόδοχο, θα καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες 
και δεν θα υπάρχει χώρος για διαδρομή ή φυτεύσεις. 
 
Αυτό που προτείνεται είναι μια συνέχεια πορείας – στάσης 
κατά μήκος του ελεύθερου χώρου που αποκτά ιδιαίτερη 
αίσθηση από τα συντριβάνια – στοιχεία νερού που 
τοποθετούνται σε γραμμική μορφή. Το κεντρικό τμήμα της 
διαδρομής πλακοστρώνεται, ενώ το υπόλοιπο γεμίζει με 
κηπευτικό χώμα, που συμπεριλαμβάνει τις υπάρχουσε 
δενδροστοιχίες και προτεινόμενες χαμηλές φυτεύσεις. 
 
Τα συντριβάνια προσφέρουν οπτική και ηχητική παρουσία του 
νερού και για τους κατοίκους της περιοχής που βλέπουν την 
πλατεία, αλλά αποτελούν και τοπόσημο της περιοχής μελέτης. 
Απέναντι από τα συντριβάνια τοποθετούνται, πάλι σε 
γραμμική μορφή,  τα παγκάκια. 
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Ο.Τ. 183 Α: ΠΡΑΣΙΝΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 
Το Ο.Τ. 183 Α βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φιλκής 
Εταιρείας και Βύρωνος και πρόκειται για έναν ιδιαίτερου 
κάλλους υπαίθριο χώρο, με ιδιαίτερα πυκνή φύτευση. 
 
Είναι ο μόνος ίσως από τους πέντε ελεύθερους χώρους που 
μελετούνται, που συγκεντρώνει κόσμο και αυτό ίσως 
οφείλεται στο ότι γειτνιάζει με τον χώρο του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, αλλά και στο ότι τα 
όργανα παιδικής χαράς που διαθέτει (2 κούνιες, 1 μύλο και 
ένα σύνθετο με τσουλήθρα) είναι καινούργια, ξύλινα και σε 
καλή κατάσταση. Υπάρχει περίφραξη η οποία όμως έχει σε 
αρκετά σημεία καταστραφεί. Το δάπεδο είναι χωμάτινο, 
εκτός από τα σημεία εισόδου – εξόδου και ένα κεντρικό 
τετράγωνο πλάτωμα. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
Κατ’ αρχάς τα όργανα της παιδικής χαράς είναι 
συγκεντρωμένα όλα μαζί σε ένα σημείο του χώρου, ενώ το 
υπόλοιπο κομμάτι μένει ανξιοποίητο εκτός από τις 
φυτεύσεις. Τα όργανα δε διαθέτουν τους απαραίτητους 
αμμοδόχους, στοιχείο επιβαλλόμενο γιά την ασφάλεια των 
παιδιών. Αυτό που προτείνεται είναι η διαφορετική 
χωροθέτηση των οργάνων της παιδικής χαράς, διασπαρμένων 
στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Τα ίδια όργανα μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν, αφού γίνει σε αυτή η σχετική 
συντήρηση. 
 
Τα σημεία εισόδου – εξόδου παραμένουν, ενώ γίνεται νέα 
περίφραξη και τοποθετούνται πόρτες. Η κάθετη διαδρομή 
(από την οδό Φιλικής Εταιρείας στην οδό Βύρωνος) 
πλακοστρώνεται, καθώς και το κεντρικό πλάτωμα που γίνεται 
πιό μεγάλο και όπου βρίσκεται και μία κρήνη, ενώ μία 
σειρά από στενές πλακόστρωτες διαδρομές (μονοπάτια) 
οδηγούν στους νέους χώρους των οργάνων της παιδικής χαράς. 
 
Το σύνολο της παιδικής χαράς επεκτείνεται κατά 3 μέτρα 
στο βόρειο τμήμα της συμβολής των δύο οδών και περικλείει 
την υπόλοιπη συστάδα δένδρων που σήμερα βρίσκεται εκτός 
της περιοχής μελέτης. Στη σύγκλιση των οδών Φιλικής 
Εταιρίας και Βύρωνος δημιουργείται ένα πλάτωμα. Πάνω στο 
ασφαλτόστρωμα το οποίο πλακοστρώνεται και πάνω στο οποίο 
οργανώνεται μία αξονική σύνθεση με παρτέρια και δύο 
συντριβάνια. Στο κέντρο της βρίσκεται η βάση όπου θα 
τοποθετηθεί το μνημείο. 
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Ο.Τ. 228: ΠΛΑΤΕΙΑ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε μέγεθος (6,650 τ.μ.) 
ελεύθερο χώρο που περιλαμβάνει η πράσινη διαδρομή. 
Παρουσιάζει ικανή υψομετρική διαφορά ανάμεσα στους δύο 
δρόμους Φιλικής Εταιρείας και Ανεξαρτησίας (ξεκινάει στο 
+136,00 και καταλήγει στο +126,00), αλλά και στο 
εσωτερικό του. Στην υπάρχουσα κατάσταση, προς την οδό 
Φιλικης Εταιρείας, η είσοδος περιλαμβάνει ένα πλακόστρωτο 
πλάτωμα και ένα χώρο όπου βρίσκονται ένας μύλος και μία 
τσουλήθρα. Πιο κάτω υπάρχει ένα γήπεδο βόλεϊ και ένα 
γήπεδο μπάσκετ από άσφαλτο. Ο υπόλοιπος χώρος είναι 
αδιαμόρφωτος. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
Ο επιμήκης χώρος προσφέρεται γιά τη δημιουργία τριών 
βασικών ενοτήτων που συνδυάζουν και ηλιακά τρεις 
κατηγορίες χρηστών. Στην είσοδο, προς την οδό Φιλικής 
Εταιρείας χωροθετείται ο παιδότοπος. Στο κέντρο, ο χώρος 
αναψυχής των ενήλικων γονέων με κιόσκι – αναψυκτήριο, 
πέρκολες και σιντριβάνια. Και στην πλευρά της οδού 
Ανεξαρτησίας, χωροθετείται το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 που 
υποστηρίζεται και από ένα μικρό άτυπο αμφιθέατρο. Κατά 
μήκος των οδών Κανάρη και Ναυαρίνου οργανώνονται 
διαμπερείς κυκλοφορίες στον ελεύθερο χώρο. 
 
Εσωτερικά στον ελεύθερο χώρο, οργανώνεται ένας διάδρομος 
περιπάτου – τρεξίματος (joking) μήκους περίπου 340μ. που 
λειτουργεί περιφεριακά ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις, 
ενώ ζώνες πρασίνου – πρανούς τον διαχωρίζουν από τα 
πεζοδρόμια. 
 
Α. Ο ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 
 
Χώρος περιφραγμένος που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο της 
οδού Φιλκής Εταιρείας, περιλαμβάνει αμμόδοχους με 
παιχνίδια ξύλινα και πρωτότυπα (όπως το πυργόσπιτο, η 
κούνια με τη ρόδα και ο αεροδιάδρομος), που συνοδεύονται 
από παγκάκια, κρήνη και πολλές έντονες υψηλές και χαμηλές 
φυτεύσεις. Ο χώρος είναι περιφραγμένος και έχει δύο 
εισόδους και το δάπεδο του αποτελείται από πατημένο χώμα 
με επίστρωση χαλικιού. 
 
Β. Ακριβώς δίπλα στον παιδότοπο βρίσκεται το κιόσκι – 
αναψυκτήριο συνοδευόμενο από πέργκολες που στεγάζουν 
τραπεζοκαθίσματα, καθώς και παγκάκια που «βλέπουν» σε ένα 
πλάτωμα με σιντριβάνια. Είναι χώρος που μπορούν να 
καθίσουν οι γονείς που τα παιδιά τους πέζουν είτε στον  
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παιδότοπο, είτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δίνει ζωή στο 
σύνολο της πλατεία Μ. Μερκούρη. 
 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ – ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
 
Ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 (22 Χ 44 μ.) 
χωροθετείται προς την οδό Ανεξαρτησίας και συνοδεύεται 
από ένα μικρό αμφιθέατρο, όπου τα παιδιά μπορούν να 
αφήσουν τα πράγματά τους ή να μαζεύονται γιά μικρά 
μαθήματα από τον προπονητή τους. 
 
Αποτελούμενη από αυτές τις τρεις ενότητες, η πλατεία Μ. 
Μερκούρη θα αλλάξει την μορφή της ευρύτερης περιοχής της 
αποτελώντας πόλο έλξης όχι μόνο για τους άμεσους 
κατοίκους αλλά και για το σύνολο των δημοτών του Δήμου 
Ζεφυρίου. 
 
ΣΤΟΧΟΣ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
 
Το σημερινό χαρακτηριστικό των πέντε ελεύθερων χώρων 
είναι η απουσία των χρηστών και η μη αξιοποίηση τους. 
Στόχος των προτάσεων παρέμβασης είναι για όλους τους 
χώρους είναι : 
 

1) Να γίνουν ελκυστικοί οι πράσινοι χώροι για τους 
κατοίκους του Δήμου Ζεφυρίου, ώστε να μην είναι 
ανενεργοί αλλά να προσελκύουν χρήστες άτομα όλων των 
ηλικιών, όχι μόνο από την άμεση περιοχή κατοικίας 
που βρίσκεται σε επαφή με αυτούς αλλά και από την 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου, αποκτώντας υπερτοπική 
σημασία. 

 
2) Να αποτελέσουν μαζί με την σειρά των έργων στον Δήμο 

Ζεφυρίου που προαναφέρθηκαν, τμήματα ενός δακτυλίου 
μέσα στον Δήμο, που θα αποτελείται από διαδρομές και 
στάσεις και θα αξιοποιηθεί, θα αναδεικνύει και θα 
αναβαθμίζει το οπτικό τοπίο του Δήμου και θα 
αποτελεί μια πρόταση στο χώρο που θα έχει για στόχο 
την βελτίωση της ζωής των κατοίκων του. 
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3.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Η προταση αφορα 5 πλατείες του δήμου Ζεφυρίου και 
συγκεκριμένα: 
 

1. Την πλατεία Λαμπράκη 
 

2. Την πλατεία του Ο.Τ 183 
 

3. Την πλατεία του Ο.Τ. 188 
 

4. Την πλατεία του Ο.Τ. 202 και 
 

5. Την πλατεία Μελίνας Μερκούρη 
 
Ο δήμος Ζεφυρίου βρίσκεται στο Βορειοδυτικό άκρο του 
λεκανοπεδίου Αθήνας και συνορεύει προς Βορρά με τον δήμο 
Αχαρνών και προς Νότο με το δήμο Καματερού. 
 
ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
 

1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Κατα μήκος του ο χώρος του δήμου διασχίζεται από την 
Αττική Οδό. Ο σημαντικότερος αυτός οδικός άξονας της 
Αττικής διέρχεται ακριβώς από το μέσο του δήμου και τον 
διαχωρίζει σε 2 σχεδόν ίσα τμήματα, το βόρειο και το 
νότιο. Σε όλο το μήκος διέλευσης του άξονα από τον δήμο 
Ζεφυρίου δεν προβλέπεται κόμβος με το τοπικό οδικό δίκτυο. 
Έτσι, η προσπέλαση του χώρου του Ζεφυρίου είναι δυνατή 
κύρια από τον ανισόπεδο κόμβο Αττικής Οδού και Λεωφόρου 
Φυλής και κατόπιν μέσω της διασταύρωσης Φυλής και 
Παναγίας Γρηγορούσας. 
 
Βασικός συλλεκτήριος άξονας του Ζεφυρίου είναι η οδός 
Παναγίας Γρηγορούσας, γύρω απο τον οποίο αρθρώνεται το 
σύνολο του οδικού δικτύου του δήμου. Άλλοι τοπικοί 
συλλεκτήριοι είναι οι οδοί Εθνικής Αντίστασης (Μεγαρίτη), 
Μπουμπουλίνας, Φιλικής Εταιρίας, Βύρωνος καθώς και οι 2 
οδοί που διέρχονται στα όρια του δήμου με κατεύθυνση 
Βορρά – Νότου, 25ης Μαρτίου και Ανεξαρτησίας, που όμως 
δεν έχουν διανοιγεί σε όλο τους το μήκος. 
 
Η ανοργάνωτη πολεοδόμηση του Ζεφυρίου (βασικά, ένταξη στο 
σχέδιο οικισμών αυθαιρέτων), η ύπαρξη της σιδηροδρομικής 
γραμμής Πελοποννήσου (παραδοσιακό φράγμα ανάπτυξης) καθώς 
και η διέλευση της Αττικής Οδού συνεπάγεται αντίστοιχη 
έλλειψη δομής στο οδικό δίκτυο. Όλοι οι δρόμοι που 
προαναφέρονται έχουν κατεύθυνση Βορρά – Νότου, ενω δεν  
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υφίστανται πρακτικά τοπικοι συλλεκτήριοι με κατεύθυνση 
Ανατολής – Δύσης με τρόπο ώστε να σχηματίζεται 
στοιχειώδες δίκτυο μορφής σχάρας. 
 
Επί πλέον, αρκετοί από τους τοπικούς δρόμους είναι 
αδιάνοικτοι ή δεν έχουν ακόμη ασφαλτοστρωθεί. 
 

2. ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
Στην ουσία το Ζεφύρι εξυπηρετείται από μία μόνο γραμμή 
λεωφορείου, τη γραμμή 735, η οποία συνδέει το κύριο κορμό 
του οικιστικού ιστού με το κέντρο της Αθήνας και τους 
νότια του Ζεφυρίου πόλους εξυπηρέτησης στο Καματερό και 
τους Αγίους Αναργύρους. 
 
Ορισμένες από τις περιοχές στις δυτικές παρυφές του 
Ζεφυρίου εξυπηρετούνται από τις γραμμές που διέρχονται 
από τη Λεωφόρο Φυλής (γραμμές Β12, 878, 713 κ.ο.κ.) ενώ 
στις βόρειες παρυφές το αυτό συμβαίνει με τις γραμμές 878, 
733, 711 και 712. Η απόσταση βαδίσματος μέχρι τις γραμμές 
αυτές είναι αρκετά μεγάλη συγκριτικά με το μέσο όρο των 
300 μέτρων που ισχύει στο μεγαλύτερο τμήμα του 
λεκανοπεδίου, ενώ και οι συχνότητες διέλευσης είναι 
αραιές. 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Η ανάλυση των μετακίνησεων της τυπικής ημέρας και ο 
τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται δίνει στοιχεία για 
την εκτίμηση των αναγκών σε συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, 
παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (διανοίξεις, 
ασφαλτοστρώσεις), οργάνωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης 
και ανάπτυξη δικτύου εξυπηρέτησης πεζών και δικύκλων. 
 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την 
Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (ΜΑΜ) και τον ΟΑΣΑ. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αντανακλούν 
μια παραμορφωμένη εικόνα της πραγματικότητας στο Ζεφύρι, 
που οφείλεται στην ιδιόμορφη κοινωνικο – οικονιμική 
σύνθεση των κατοίκων. Πράγματι, μεγάλο ποσοστό των 
κατοίκων του Ζεφυρίου είναι μετανάστες, συχνά λαθραίοι 
και αθίγγανοι που ζουν στο περιθώριο της επίσημης 
κοινωνίας και των θεσμών της. Κατοικούν σε προσωρινές 
κατοικίες με μικρό χρόνο παραμονής που δεν εκτιμάται από 
επίσημα στοιχεία. Οι σχέσεις των ενοίκων με τους 
ιδιοκτήτες είναι συχνότατα προσωπικές και ιδιόμορφες 
(μισθωτήρια που δεν δηλώνονται, προφορικές συμφωνίες 
κ.ο.κ.). Έτσι είναι αδύνατη ή ανεδαφική η εκτίμηση  
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ποσοτικών στατιστικών στοιχείων, ενώ τα επίσημα διαθέσιμα 
στοιχεία είναι εκτός πραγματικότητας. 
 
Η παρατήρηση αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο εκτίμησης 
των φαινομένων και των μηχανισμών των μετακινήσεων. Με 
βάση την παρατήρηση λοιπόν διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 
 
Οι μόνιμοι, γηγενείς, κάτοικοι του Ζεφυρίου είναι 
μειοψηφία. Εργάζονται κύρια σαν εργάτες, τεχνιτές και 
βιοτέχνες, ενώ υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οι τόποι 
εργασίας τους είναι στις γύρω περιοχές της Δυτικής Αθήνας 
και του Πειραιά. Μετακινούνται κύρια με Ι.Χ. και δίκυκλα. 
 
Οι μετακινούμενοι προς το κέντρο της Αθήνας είναι κύρια 
μετανάστες που εργάζονται σε τόπους διάσπαρτους στο 
Λεκανοπέδιο σαν εργάτες και οικιακοί βοηθοί. Αυτοί 
αποτελούν, μαζί με τους μαθητές Λυκείου και τους 
σπουδαστές τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, με τη 
βασική πελατεία των δημοσίων συγκοινωνιών. 
 
Οι ανθίγγανοι που αποτελούν μεγάλο τμήμα των κατοίκων του 
Ζεφυρίου είναι κύρια αυταπασχολούμενοι σε εργασίες 
εμπορικές και παροχής ποικίλων υπηρεσιών. Μετακινούνται 
κύρια με Ι.Χ. και δίκυκλα σε διάφορους προορισμούς 
διάσπαρτους στο Λεκανοπέδιο. 
 
Οι πεζοί που παρατηρούνται στο Ζεφύρι είναι κύρια παιδιά 
και ηλικιωμένοι που δεν εργάζονται. Η χρήση ποδηλάτων 
είναι μηδαμινή. 
 

4. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ 
 
Χαρακτηριτικό του δήμου Ζεφυρίου είναι η διχοτόμηση του 
από τη Αττική Οδό. 
 
Η μελέτη της Αττικής Οδού έχει λάβει πρόνοια για υπόγεια 
διέλευση του έργου σε όσο μήκος διασχ΄ζει το Ζεφύρι. Με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγονται δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όπως διάχυση θορύβου και καυσαερίων, αλλά 
παραμένει το σημαντικό πρόβλημα της τομής του οικιστικού 
ιστού. Η τομή αυτή λειτουργεί τόσο στη μικροκλίμακα 
(κλίμακα πεζού) όσο και στη μεσοκλίμακα (τοπικές 
μετακινήσεις με Ι.Χ. και δίκυκλα). Η διαμόρφωση της 
Αττικής Οδού προβλέπει συνολικό εύρος κατάληψης πάνω από 
80 μέτρα. Συνέπεια αυτού είναι η επικοινωνία πεζή να 
είναι εφικτή μόνο στα συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχουν 
πεζογέφυρες και οδικές άνω διαβάσεις. Οδικές άνω 
διαβάσεις υπάρχουν στα σημεία διέλευσης των οδών 25ης 
Μαρτίου, Μπουμπουλινας, Παναγίας Γρηγορούσας, Βύρωνος και  
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Ανεξαρτησίας. Η μέση απόσταση των διαβάσεων αυτών είναι 
250 μέτρα. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες δηλαδή οι επι του 
δικτύου αποστάσεις επιμηκύνονται σημαντικά εφόσον πρέπει 
να ακολουθήσουν υποχρεωτική πορεία μέσω των διαβάσεων. 
 
Η επιμήκυνση των εγκάρσιων αποστάσεων δεν προκαλεί σοβαρά 
προβλήματα στη μηχανοκίνητη επικοινωνία, είναι όμως 
επαχθής για τις μετακινήσεις πεζών. Εκτιμάται ότι η μέση 
επιμήκυνση των εγκάρσιων μετακινήσεων με τα πόδια είναι 
της τάξης των 200 μέτρων, γεγονός που καθιστά τη 
πεζοπορία δύσκολη και ελάχιστα ελκυστική. 
 
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα μετακίνησης στο Ζεφύρι 
προκαλείται από την ανεπάρκεια της συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης. Πέραν της ύπαρξης μόνο μίας γραμμής 
απευθείας εξυπηρέτησης, της γραμμής 735, που συνεπάγεται 
μεγάλες αποστάσεις βαδίσματος μέχρι τη στάση για τους 
μισούς τουλάχιστον κατοίκους, προστίθεται και το πρόβλημα 
των αραιών δρομολογίων. Συχνά ακούγεται ανεπίσημα ότι σε 
κάποιο βαθμό αυτό οφείλεται στη δυσκολια που 
αντιμετοπίζουν οι οδηγοί των λεωφορείων να πραγματοποιούν 
δρομολόγια τις νυκτερινές ώρες εξ αιτίας της μειωμένης 
ασφάλεια της περιοχής. 
 
Απόρροια των παραπάνω είναι οτι η πλειοψηφία των 
μετακινήσεων γίνεται με ιδιωτικά μέσα, Ι.Χ. και δίκυκλα. 
Δεδομένης της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, οι 
μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα προκαλούν συχνά ατυχήματα 
στους πεζούς και στα παιδιά που πέζουν στους δρόμους του 
Ζεφυρίου, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη προειδοποιητική 
σήμανση. 
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4. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ 
 
Πρέπει η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των 
πλατείων στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 58, Ο.Τ. 183 Α, 
Ο.Τ. 188 Α, Ο.Τ. 201 – 202 και Ο.Τ. 228, ώστε να 
διαμορφωθούν σε χώρους αναψυχής, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και πρασίνου. 
 
Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του Φυσικού 
Περιβάλλοντος της περιοχής περιλαμβάνει την αναφορά της 
υπάρχουσας βλάστησης, των βιοκλιματικών συνθηκών, του 
εδάφους και στοιχείων κλίματος. Η επιλογή των ειδών που 
θα φυτευθούν γίνεται με τη χρήση του ανάλογου για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού τύπου βλάστησης σύμφωνα με : 
 

1. Τις βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής 
 

2. Την επιλογή των κατάλληλα προσαρμοσμένων σε αυτές 
ειδών φυτών 

 
3. Την κατα τον ειδικό σκοπό εξυπηρέτηση του 

φυτοτεχνικού σχεδίου 
 

4. Τις απαιτήσεις και προβλέψεις της αρχιτεκτονικής 
πρότασης 

 
2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
2.1. ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΔΑΦΟΣ 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης δομείται από ιζηματογενείς 
σχηματισμούς τριαδικής και παλαιότερης ηλικίας. Τα 
ανώτερα τμήματα αποτελούνται κύρια από ασβεστόλιθους και 
τα κατώτερα από σχιστόλιθους. Αναπτύσσονται επίσης 
τεταρτογενείς σχηματισμοί και αλλούβια. 
 
Το έδαφος προέρχεται απο την αποσύνθεση του ασβεστόλιθου 
ο οποίος αποτελεί και το μητρικό πέτρωμα, έχει χρώμα 
ερυθρό, αλκαλική αντίδραση ακι είναι φτωχό σε οργανική 
ουσία. Σε πολλά σημεία έχουμε πρόσφατες αποθέσεις μπάζων 
κλπ. Και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η έντονη 
εδαφοβελτιωτική παρέμβαση. 
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2.2. ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 
2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η φυσική βλάστηση αποτελεί τη βιολογική έκφραση του 
Περιβάλλοντος και πρώτα από όλα του κλιματος. Η σύνθεση 
των κλιματικών παραγόντων και η συσχέτισή τους με τη 
βλάστηση αποτελεί τη διερεύνηση του βιοκλίματος γιατί τα 
φυτά είναι οι μόνοι ζωντανοί οργανισμοί που είναι 
αυτότροφοι και έτσι έρχονται σε επαφή με τους παράγοντες 
του Περιβάλλοντος τους οποίους και αντικατοπτρίζουν. 
 
2.2.2. ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Στις περιοχής μελέτης συναντάμε τα εξής είδη δένδρων: 
Χαλέπιο Πεύκη, Λεύκα, Ευκάλυπτο, Ελιά, Φοίνικα, Αμυγδαλιά, 
και Συκιά. Βλαστικά η περιοχή κατατάσσεται στη ζώνη 
βλάστησης Θερμομεσογιακή διάπλαση Ανατολικής Μεσογείου. 
 
2.3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Μέχρι υψόμετρο 300 μ. ανήκει στο έντονο θερμομεσογειακό 
βιοκλίμα, πάνω από αυτό το υψόμετρο, μεταβαίνει στο 
ασθενές θερμομεσογειακό με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών 
από 100 έως 125 στη θερινή περίοδο. 
 
Μέση θερμοκρασία της ευρύτερης περιοχής (Μ.Σ. 
Αστεροσκοπείου) 19,1 
 
Οι βροχοπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή περίπου 395mmHg, 
με ανισομερή κατανομή στους διάφορους μήνες του χρόνου. 
Από Μαϊο μέχρι και Αύγουστο επικρατεί ξηρασία. 
 
Με βάση το κλιματικό διάγραμμα Emberger – Sauvage, το 
κλίμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται ημίξερο με 
ήπιο χειμώνα έως θερμό. Οι βιολογικά ξερές ημέρες, για 
μια περίοδο υπολογίζεται σε 130 για την ευρύτερη περιοχή. 
Γιατ την περιοχή μελέτης υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. 
 
2.4. ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Η υδατοπαροχή είναι μικρή και μετά απο ραγδαίες βροχές. 
Υπάρχει πρόβλημα αποθεμάτων νερού στην περιοχή. Χειμαρικά 
φαινόμενα δεν υπάρχουν. 
 
2.5. ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στην υπό μελέτη οι κλίσεις είναι ήπιες και κυμαίνονται 
από 0 – 4 %. 
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Α.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 
3.1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η 
αποτελεσματική, συστηματική διαμόρφωση των περιοχών. Γιατ 
την επίτευξη των ανωτέρω στοιχείων, θα γίνουν τα παρακάτω: 
 
3.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
3.2.1. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ 
 
Κατα μήκος των διαδρομών θα γίνει γραμμική φύτευση 
δένδρων σε ομάδες του ενός ή περισσοτέρων ειδών και σε 
συγκεκριμένες θέσεις. Γραμμικές φυτεύσεις δένδρων θα 
γίνουν και σε ελεύθερα σημεία στο χώρο για τη δημιουργία 
δενδροστοιχειών. 
 
Δένδρα θα φυτευθούν και διπλά από κάθε καθιστικό για τη 
δημιουργία σκιάς και σε αποστάσεις που ορίζονται από τις 
θέσεις των καθιστικών. 
 
Τα είδη των δένδρων που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 
Τούγια, Φίκος, Ροδίτικος, Χειμώνανθος, Ακακία Κων/λεως, 
Γιακαράντα, Κερλεουτιέρα, Κουτσουπιά, Προύνος και 
Σφενδάνη. 
 
Κατα μήκος των διαδρομών αλλά και σε ελεύθερα σημεία θα 
γίνουν και γραμμικές φυτεύσεις θάμνων σε ομάδες δύο ή 
περισσοτέρων ειδών για τη δημιουργία φυτικού φράχτη. Τα 
είδη που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: Γιουνίπερος, 
Δενδρολίβανο, Κυδωνίαστρο, Κύτισος, Φωτινία, Βερβερίδα, 
Κουμαριά, Κότινος και Σπιρέα. 
 
Τα είδη των δένδρων και των θάμνων που επιλέχθηκαν για τη 
γραμμική φύτευση είναι ξηρανθεκτικά, σκληρά, ανθεκτικά σε 
προσβολές, με ποικιλότητα σε μορφή είδος και εύρος 
ανθοφορίας. 
 
3.2.2. ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ 
 
Στα μικρά παρτέρια και τρίγωνα που σχηματίζονται απο τους 
διαδρόμους θα γίνει φύτευση θάμνων και ποών σε ομάδες των 
δύο η περισσότερων ειδών και σε διάφορα σχήματα (τρίγωνα, 
τετράγωνα, ρόμβοι κλπ.) 
 
Στα μεγάλα παρτέρια θα δημιουργηθούν ανθόκηποι με θάμνους 
και πόες διαφόρων ειδών και διαφόρων σχημάτων. 
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Τα είδη των θάμνων και ποών που θα χρησιμοποιηθούν είναι 
τα εξής: Γιουνίπερος, Δενδρολίβανο, Δράκαινα, 
Καλλιστήμωνας, Κουμαριά, Κυδωνίαστρο, Κύτισος, Χαμέρωπας, 
Φωτίνια, Βερβερίδα, Κότινος, Βιμπούρνο, Μπουκαμβίλια, 
Νάνα, Σπιρέα, Τσιντόνια, Φορσύθια, Βερόνικα, Γκαζάνια, 
Διμορφοθήκη, Λεβαντίνη και Σινεράρια. 
 
Δίπλα από κάθε πέρκολα θα φυτευθούν δύο μπουκαμβίλιες για 
τη δημιουργία σκιάς και για τη προσθήκη χρώματος λόγω της 
έντονης ανθοφορίας τους. 
 
Στην πλατεία Ο.Τ. 58, απέναντι από την αυλή του σπιτιού, 
θα διαμορφωθούν δύο μεγάλα παρτέρια με φοινικοειδή, 
ροδίτικους φίκους κλπ. Και θα επενδυθούν με χλοοτάπητα. 
 
Όπου υπάρχουν περιφράξεις θα επανδυθούν με αναρριχώμενα 
(Καπένσια, πλουπάγκο, ρυγχόσπερμο) για την καλύτερη 
οριοθέτηση των χώρων και τη δημιουργία χρωματικών 
αντιθέσεων. 
 
Και εδώ τα είδη των φυτών που επιλέχθηκαν είναι 
ξηρανθεκτικά, σκληρά, ανθεκτικά σε προσβολές, με 
ποικιλότητα σε μορφή είδος και εύρος ανθοφορίας. 
 
3.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 
 
Κατα την φύτευση και προκειμένου να εξασφαλισθεί ο 
καλύτερος συνδυασμός σύνθεσης των φυτεύσεων τηρήθηκαν οι 
παρακάτω αρχές σύνθεσης φύτευσης και μίξης: 
 
Τονισμός ή δημιουργία αντίθεσης 
 
Ενίσχυση της υπάρχουσας βλάστησης με συμπληρωματικές 
φυτεύσεις 
Φυτεύσεις θαμνωδών φυτών από την οικολογική κλίμακα. 
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1.5. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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2.1. Δήμος Πετρουπόλεως 

 

Φυσιογνωμία 

Η Πετρούπολη, ξεκινώντας από κουπόνια εφημερίδας, πόλη 
πια σήμερα, έχει συνδέσει το όνομά της με τον τόπο στον 
οποίο είναι κτισμένη, στην πέτρα των παρυφών του Ποικίλου. 
Σημείο αναφοράς πολιτιστικών γεγονότων, έγινε ιδιαίτερα 
γνωστή στο Λεκανοπέδιο από τη μετατροπή του γνωστού 
λατομικού χώρου στο Θέατρο Πέτρας. Αμφιθεατρικά κτισμένη 
με τυχαίο βιοκλιματικό προσανατολισμό, στο μεγάλο μέρος 
της αποτελεί μαζί με τα τμήματα του Χαϊδαρίου τις πιο 
αναβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας.  

Στα διοικητικά όρια του Δήμου ανήκουν 700 Ηa, από τα 
οποία η νομοθετημένη έκταση καλύπτει περίπου 190 Ηα. Η 
νομοθετημένη έκταση ταυτίζεται με τη δομημένη έκταση, ενώ 
το μεγάλο μέρος της έκτασής της αποτελούν τμήματα των 
βορειο-ανατολικών πλαγιών του Ποικίλου. Ετσι η περιαστική 
ζώνη της Πετρούπολης γίνεται το σημείο αναφοράς για την 
πόλη. 

Σήμερα ο Δήμος Πετρούπολης με βάση την επίσημη απογραφή 
της Στατιστικής Επετηρίδας για το 1991 εκτιμά πληθυσμό 
38.154 κατοίκων, ενώ τα στατιστικά δελτία καταναλωτών ΔΕΗ 
για το 1989 εκτιμούν 45.142 κατοίκους. Με βάση τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ μπορεί να εκτιμηθεί μια μέση μικτή 
πυκνότητα 200,8 κατ/Ηα, ενώ μέση καθαρή 401,6 κατ./Ηα. 

Στη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αποτελεί 
την εξαίρεση στον κανόνα της Δυτικής Αθήνας, αφού το 
ποσοστό συμμετοχής είναι από το χαμηλότερο μέσα όχι μόνο 
σε επίπεδο πρωτεύουσας αλλά και χώρας, ενώ παράλληλα 
εμφανίζεται με κυρίαρχο δυναμικό τον τριτογενή. 

Η Πετρούπολη διαχωρίζεται οικιστικά σε 4 συνοικίες και 
δέκα γειτονιές. Το κέντρο του Δήμου, που έχει αναπτυχθεί 
γραμμικά πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης, ο 
οποίος την τέμνει κάθετα, έχοντας φθάσει πολύ κοντά στο 
μέτρο κορεσμού του, έχει αρχίσει εμφανώς να οδηγείται 
στους οριζόντιους άξονες και να υπεισέρχεται μέσα στην 
κυρίαρχη ως χρήση κατοικία. 

Η ισχύουσα επιτρεπόμενη κάλυψη κυμαίνεται από 60-70% και 
ο θεσμοθετημένος Συντελεστής Δόμησης είναι 1,6. Γενικά 
στην εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παρουσιάζει  



199 

προβλήματα. Σήμερα το απόθεμα κάλυψης μέσα στον ιστό 
είναι σημαντικό και κυμαίνεται στο 30-35% και η 
υλοποιημένη εκμετάλλευση του Σ.Δ. κυμαίνεται στο 20-25%. 
Η ποιοτική κατάσταση των κτιρίων κρίνεται από μέτρια έως 
πολύ καλή. 

Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι στην Πετρούπολη βρίσκουμε 
τον Δήμο Εξαίρεση έναντι των υπολοίπων της Δυτικής Αθήνας. 
Παρά το γεγονός ότι η δυναμική των πραγμάτων στην 
Πετρούπολη έχει τους δικούς της ρυθμούς, τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν κρύβουν κινδύνους και προβλήματα. Τα 
σημαντικότερα από αυτά αφορούν την ιδιαίτερα υψηλή 
σημερινή διαμορφωμένη πυκνότητα σε συνθήκες σοβαρού 
αποθέματος κάλυψης και δόμησης. Αυτό σημαίνει ότι αν στην 
Πετρούπολη βρισκόμαστε κοντά στα ποσοστά κορεσμού, τότε 
θα βρισκόμαστε σε μία πόλη που θα μπορούσε να ισοδυναμεί 
με τρεις "Κυψέλες". 

Αναφορικά με τις χρήσεις γης του Δήμου καταγράφεται το 
πλαίσιο περιεχομένου της γενικής κατοικίας με τρόπο όμως 
ως σήμερα που να μην παρουσιάζει μεγάλη ανάμειξη 
ασυμβίβαστων λειτουργιών. Γενικά εκτός από την κατοικία 
που καλύπτει το 80% της νομοθετημένης έκτασης, 
καταγράφονται χρήσεις εμπορίου, βιοτεχνίας, τοπικού 
επιπέδου διοίκησης και εξυπηρέτησης. 

Ταυτότητα Δήμου Πετρούπολης 

 

Συνολική 
έκταση  700 Ηα  

Νομοθετική 
έκταση  191 Ηα  

Πληθυσμός 
1971 (ΕΣΥΕ)  

18.631  

Πληθυσμός 
1981 (ΕΣΥΕ)  27.902  

Πληθυσμός 
1989 (ΔΕΗ)  

45.142  

Πληθυσμός 
1991 (ΕΣΥΕ)  38.154  

Προσαρμοσμένο 17.519  
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πληθυσμιακό 
μέγεθος 1970  

Προσαρμοσμένο 
πληθυσμιακό 
μέγεθος 1985  

36.522  

Διαφορά '85-
'70 και 
ποσοστιαία 
αναλογία  

19.003 [52,03%]  

Πυκνότητα για 
'70 (κατ/Ηα)  91,72 - 183,44  

Πυκνότητα για 
'85 (κατ/Ηα)  191,21 - 382,42  

Χιλιομετρική 
απόσταση από 
το Κέντρο  

10 χλμ.  

Σύνολο 
οικονομικά 
ενεργού 
πληθυσμού '81  

9.034  

Πρωτογενής 
Τομέας  100 [1,1%]  

Δευτερογενής 
Τομέας  3.614 [40%]  

Τριτογενής 
Τομέας  

4.562 [50,1%]  

Κεντρικές 
Λειτουργίες  

Τοπικού, περιοδικά υπερτοπικού 
επίπεδου  

Πόλοι έλξης - 
Κέντρα 
επιρροής  

Κέντρο Αθήνας, Περιστέρι - 
Αιγάλεω  

Κυκλοφοριακή 
κάλυψη  

(Κ-Δ) Λ. Λιοσίων  

Συγκοινωνιακή 
εξάρτηση  

Αστικές συγκοινωνίες - Κέντρο 
Αθήνας 
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2.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Ο Δήμος Πετρούπολης, ένας από τους οριακούς Δήμους της 
Δυτικής Αθήνας, παρ’ ότι έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, 
εμφανίζει εντούτοις λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τους 
υπόλοιπους όμορους Δήμους. 
 
Η κατοικία καλύπτει το 80% περίπου της νομοθετημένης 
επιφάνειας. Υπάρχει ένα Ιπποδάμειο οδικό σύστημα και μια 
σχετικά λογική κατάτμηση γης. Το 1950 άρχισε ουσιαστικά η 
οικοδόμηση του Δήμου ο οποίος σταδιακά αναπτυχθηκε λόγω 
της έντονης ανάγκης κατοικίας που προέκυψε από την 
εσωτερική μετανάστευση και συγκέντρωση του πληθυσμού στην 
πρωτεύουσα. Παρ’ όλ’ αυτά δεν παρουσίασε τον κορεσμό που 
παρατηρείται σε άλλους Δήμους. Τα περισσότερα 
κτίσματαείναι χαμηλά, με πρασιές και περιμετρικούς 
ακάλυπτους. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι όποιες λειτουργίες αναπτύχθηκαν 
σε χώρους που επελέγησαν με μοναδικό κριτήριο την 
δυνατότητα που προσέφεραν, χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε 
πολεοδομικής οργάνωσης. Στην Πετρούπολης το κέντρο 
αναπτύχθηκε γραμμικά, κατά μήκος των βασικών οδικών 
αξόνων. Τέτοιου είδους ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει 
δυσκολίες όταν οι άξονες αυτοί έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα 
και η διερχόμενη κίνηση αναμιγνύεται με την τοπική, 
επειδή όμως ο Δήμος Πετρούπολης βρίσκεται στα όρια του 
λεκανοπεδίου οι βασικοί της άξονες δεν λειτουργούν ως 
συνδετήριοι οδοί μεταξύ δήμων. 
 
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η εικόνα έχει σταδιακά 
βελτιωθεί και ίσως ο Δήμος της Πετρούπολης να χρειάζεται 
την μικρότερη παρέμβαση. Το ίδιο ισχύει και για το οδικό 
δίκτυο, παρ’ ότι σε γενικές γραμμές απαιτείται ικανή 
εξυγίανση του. 
 
Ως προς τους κοινόχρηστους χώρους, ο Δήμος Πετρούπολης 
περιβάλλεται κατά ένα μεγάλο τμήμα της περιμέτρου του από 
το Όρος Αιγάλεω και αυτό το δεδομένο είναι εξαιρετικά 
θετικό. 
 
Ο ρόλος όμως του Όρους Αιγάλεω, τόσο για τους γειτονικούς 
του Δήμους, όσο και για ολόκληρο το λεκανοπέδιο είναι 
σημαντικός και μοναδικός. Η μελέτη οικολογικής 
αναβάθμισης του Όρους είναι αναγκαία, όχι μόνο σαν 
επανόρθωση εκ μέρους του ανθρώπου, στον οποίο οφείλεται η 
υποβάθμιση του, αλλά και γιατί η οικολογική ανασυγκρότηση 
του είναι έργο ζωής για τους κατοίκους των γύρω περιοχών. 
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Η κάλυψη των αναγκών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
αναψυχής και αθλητισμό, θα πρέπει να γίνει με στόχο τον 
εναρμονισμό τους με τις βασικές αρχές διαχείρησης του 
Όρους: αναδασωμένο χώρο. 
 
Η μελέτη για την αποκατάσταση του Όρους Αιγάλεω, έχει 
προτείνει μια περιαστική διαδρομή σε κοντινή απόσταση από 
τον οικιστικό ιστό που καλύπτει κυρίως καθημερινές 
ανάγκες των κατοίκων. Ειδικά στα όρια Πετρούπολης και 
Καματερού προτείνεται και ζώνη ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
ελεύθερου χρόνου μέσα στον αναδασωμένο χώρο. 
 
Στον Δήμο Πετρουπόλης έχουν γίνει επεμβάσεις στις γύρω 
ορεινές εκτάσεις και σε υπάρχοντα λατομεία προσφέροντας 
χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, αθλοπαιδιών και αναψυχής. 
Στον πολιτιστικό τομέα ανήκει το θέατρο Πέτρας και η 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι χώροι αυτοί 
αναβαθμίζουν τον φυσικό χώρο και δίνουν την δυνατότητα 
γενικότερα στους κατοίκους του λεκανοπεδίου επανασύνδεσης 
με το φυσικό τους περιβάλλον. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο 
έντονη εάν συλλογιστούμε πόσο λίγες είναι οι δυνατότητες 
προσέγγισης χώρων πρασίνου στην πόλη αυτή που 
περιβάλλεται από ορεινούς όγκους. 
 
Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν μία σύνδεση συμβολική και 
πρακτική των Δήμων της Δυτικής Αθήνας μέσω πεζοδρόμων και 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που κύριο ρόλο παίζει ο πεζός. Η 
κίνηση των τροχοφόρων είναι μειωμένη στο ελάχιστο 
απαραίτητο ενώ δίνεται η δυνατότητα κίνησης με ποδήλατο ή 
μετακίνησης με mini bus σε άλλες περιπτώσεις. Στον 
συγκεκριμένο Δήμο η πράσινη διαδρομή είναι μία πρόταση 
δημιουργίας χώρων αναψυχής και πρασίνου που συμπληρώνει 
τις επεμβάσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν στο μέλλον 
στο φυσικό περιβάλλον του Δήμου. Εάν η πεζοδρόμηση της 
οδού Κολοκοτρώνη λειτουργήσει πιλοτικά θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν και άλλοι πεζόδρομοι ή δρόμοι ήπιας 
κυκλοφορίας που θα συνέδεαν χαρακτηριστικά σημεία 
ενδιαφέροντος μέσα στον αστικό ιστό, όπως πλατείες, 
εκκλησίες με τους χώρους αναψυχής που βρίσκονται στο Όρος 
Αιγάλεω. 
 
Συγκεκριμένα η οδός Κολοκοτρώνη από την οδό Ελαιών εώς 
την πλατεία Θέτιδος και η οδός Ζαϊμη ως συνέχεια της οδού 
Κολοκοτρώνη, διασχίζουν τον Δήμο από Βορά προς Νότο. Το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαδρομής αυτής είναι ότι 
συνδέει την πλατεία Θέτιδος με τον χώρο πρασίνου που 
βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και 
βέργας, δημιουργώντας έναν συνεχόμενο οργανωμένο υπαίθριο 
κοινόχρηστο χώρο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χρήσεις με  
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ανάγκες τροφοδοσίας και οτι οι κατοικίες είναι κυρίως 
διώροφες με χώρο στάθμευσης στην πρασιά της ιδιοκτησίας 
δίνουν την δυνατότητα περιορισμού της χρήσης του 
αυτοκινήτου και ενίσχυσης του χώρου των πεζών. Επιπλέον η 
οδός 25ης Μαρτίου και την οδό Αντολικής Ρωμυλίας. 
 
Τέλος το υπάρχον Δημοτικό σχολείο στην διασταύρωση με τη 
οδό Αθ. Διάκου και η πλατεία που θα πραγματοποιηθεί στην 
διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου ενισχύουν τον 
χαρακτήρα της διαμόρφωσης αυτής όπου συνδιάζεται η 
κυκλοφορία πεζού και ποδηλάτου, προσφέρει μια άμεση 
εκτόνωση και μικρής κλίμακας πνεύμονες πρασίνου. 
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2.3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Το γεγονός ότι το Β.Δ. όριο της εντός σχεδίου περιοχής 
του Δήμου, είναι το Όρος Αιγάλεω έχει σαν αποτέλεσμα να 
μην υφίσταται ο Δήμος διαμπερείς κινήσεις όπως π.χ. οι 
Άγιοι Ανάργυροι (κυρίως), αλλά και το Ίλιον, το Περιστέρι, 
το Αιγάλεω, κτλ. 
Κατα τα άλλα, και παρά το Ιπποδάμειο σύστημα, εξαιτίας 
του οποίου η περιοχή ξεχωρίζει σαν νησίδα μέσα σε μια 
έντονη αναρχία που επικρατεί, υπάρχουν και εδώ τα 
προβλήματα που χαρακτηρίζουν την Δυτική Αθήνα, αλλά όχι 
στον ίδιο βαθμό οξύτητας. 
 
Πηγή των προβλημάτων που αφορούν στην μεταφορική υποδομή 
είναι η εξάρτηση των Δήμων, απο το κέντρο της Αθήνας. 
Έτσι το κύριο χαρακτηριστικό των μετακινήσεων, είναι ότι 
κατά το μέγιστο μέρος τους είναι προσανατολισμένες προς 
το κέντρο της Αθήνας. Η μεταφορικη υποδομή παρουσιάζεται 
ανεπαρκής στο σύνολο της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, 
όπου ο κάθε Δήμος πάσχει γενικά απο τα αρνητικά στοιχεία, 
αλλά και απο τα ιδιαίτερα τοπικά ανεπίλυτα, κατα κανόνα, 
προβλήματά του. 
 
Η πολυπλοκότητα των κινήσεων και η δυσκολία οργάνωσής 
τους εντοπίζονται στα παρακάτω προβλήματα: 
 

- Δεν υπάρχουν αρκετοι κύριοι οδοί προσπέλασης 
- Δεν υπάρχει ιεράρχηση του οδικού δικτύου (αρτηρίες, 

συλλεκτήριες οδοί, κτλ.) με τα κατάλληλα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά 

- Λείπουν εντελώς, οι χώροι στάθμευσης, με αποτέλεσμα 
αυτή να γίνεται κατά μήκος των δρόμων, και μάλιστα 
εκείνων με την μεγαλύτερη κίνηση 

 
Η βελτίωση των συνθηκών μεταφορικής και συγκοινωνιακής 
υποδομής είναι απαραίτητη. Σε γενικές γραμμές, οι 
προτάσεις αυτές είναι: 
 

1. η σύνδεση των κέντρων των Δήμων 
 

2. η λειτουργική διασύνδεση των των δίαφορων μεταφορικών 
μέσων 

 
3. η οργάνωση και ιεράρχηση της κυκλοφορίας της περιοχής 

 
4. η αποφυγή της διαμπερούς κυκλοφορίας των οχημάτων 

 
5. η οργάνωση ιδιαίτερου δικτύου για την βασική 

κυκλοφορία βαρέων οχημάτων 
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6. η εξεύρεση και οργάνωση χώρων στάθμευσης μεγάλων 
οχημάτων 

 
 
Η Πετρούπολη, όπως προαναφέρθηκε δεν έχει έντονη 
συμμετοχή στα οξύτατα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας. 
Συγκεκριμένα, για τις προτάσεις 1 και 2, είναι 
απαραίτητες οι μελέτες για την υλοποίησή τους. Η οργάνωση 
και ιεράρχηση της κυκλοφορίας - πρόταση 3 – έχει γίνει 
προσπάθεια να αντιμετωπισθεί με την πρόταση μονοδρόμησης 
του συνόλου σχεδόν των δρόμων, εκτός εκείνων που τα 
γεωμετρικά και πολεδομικά χαρακτηριστικά τους, επιτρέπουν 
την κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις. Διαμπερείς 
κυκλοφορία δεν υπάρχει στον Δήμο, ούτε και αναμένεται να 
υπάρξει, όπως επίσης δεν υπάρχει διερχόμενη κυκλοφορία 
βαρέων οχημάτων μέσα στον Δήμο, οπότε δεν απιτούνται και 
οι αντίστοιχοι χώροι στάθμευσης. 
 
Επιπλέον το πρόβλημα σταύθμεσης των οχημάτων των κατοίκων 
δεν είναι τόσο οξύ. Πολλές από τις υπάρχουσες κατοικίες 
είναι χαμηλές και η παρουσία πρασιάς και ακάλυπτου δίνουν 
δυνατότητες στάθμευσης εντός των ορίων των ιδιοκτησιών. 
Οι πολυκατοικίες είναι οι περισσότερες αρκετά σύγχρονες 
ώστε να έχει πρόβλεψη στάθμευσης επίσης εντός των 
οικοπέδων. 
 
Ειδικότερα στον Δήμο Πετρούπολης, απαιτείται η ειδική 
ρύθμισης της συμβολής της Λεωφ. Πετρουπόλεως στην οδό 
Θηβών και Αλφειού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνέχεια του 
βασικού οδικού άξονα σύνδεσης του κέντρου του Δήμου με 
την κεντρική περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. 
 
Η λογική δημιουργίας δικτύου κεντρικών λειτουργιών με την 
αναβάθμιση σε υπερτοπικά κέντρα, εκείνα των Δήμων Αιγάλεω, 
Περιστερίου και Αγίων Αναργύρων, οδηγεί στην δημιουργία 
αντίστοιχα, δακτύλιου σύνδεσης τους. Οι συνδέσεις αυτές 
θα πρέπει να γίνονται, τόσο μέσω πρωτεύοντος οδικού 
δικτύου, όσο και μεσω δικτύων πρασίνου, και πεζοδρόμων. 
 
Το δίκτυο των πεζοδρόμων, το οποίο μέσα σε κάθε Δήμο θα 
πρέπει να συνδέει κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, τοπικά 
κέντρα, πλατείες, κλπ., αποτελείται βασικά από ένα πλέγμα 
δρόμων με ήπια κυκλοφορία, με ενιαία στάθμη, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, και όπου με κατάλληλη διαμόρφωση 
αποτρέπεται η στάθμευση και η καταστρατήγηση του χώρου 
από ασυμβίβαστες και ανεπιθύμητες χρήσεις. 
 
Ειδικότερα για την Πετρούπολη αυτό το πλέγμα των 
πεζοδρόμων θα πρέπει να συνδεθεί - λόγω άμεσης γειτνίασης  
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– με την χάραξη της περιαστικής διαδρομής που έχει 
προταθεί, στην μελέτη προστασίας του Όρους Αιγάλεω, καθώς 
και με τον προτεινόμενο από την ίδια μελέτη υπερτοπικό 
τόπο αναψυχής στο χώρο του στρατοπέδου του ΚΕΒΟΠ. 
 
Συμπερασματικά: 
 
Η αναβάθμιση, σε μεγάλο βαθμό, του Δήμου θα εξαρτηθεί από 
την εξομάλυνση και καλή λειτουργία των μετακινήσεων από – 
προς και μέσα σε αυτόν. Το οδικό δίκτυο έχει επαρκή 
γεωμετρικά στοιχεία γιά να χαρακτηρισθεί τοπικό. Η 
αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών είναι η λύση που θα 
επιτρέψει την υλοποίηση των στόχων σύνδεσης του κέντρου 
με το υπερτοπικό κέντρο των Αγίων Αναργύρων και με του 
Ιλίου, όπως επίσης και με τους τερματικούς σταθμούς των 
λεωφορείων και του ΜΕΤΡΟ. Η δημιουργία συμπληρωματικού 
δικτύου mini bus θα εξασφάλιζε την δυνατότητα εγκάρσιας 
σύνδεσης των Δήμων μεταξύ τους και πρόσβαση σε δύσβατες 
γιά μεγάλα λεωφορεία περιοχές. 
 
Με το δεδομένο της ρύθμισης προστασίας του Ελαιώνα και 
του Όρους Αιγάλεω, καθώς και με την διαμόρφωση σε 
υπερτοπικό τόπο αναψυχής του χώρου του στρατοπέδπυ ΚΕΒΟΠ, 
ένα πλέγμα δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με διάκριση λωρίδας 
ποδηλάτου, με φύτευσης και γενικά φυσιογνωμία φιλική προς 
τον πεζό, θα συντελέσει στην ενοποίηση των παρακάτω χώρων. 
Οι δυνατότητες προσπέλασης τους, θα απευθύνοται σε ένα 
ευρύ φάσμα κατοικιών και ηλικιών περίπατος με στάσεις 
καθιστικών, ποδήλατο, ακόμη και αυτοκίνητο, αν αυτό είναι 
απαραίτητο. Με τις λύσεις αυτές αποκαθίσταται η χαμένη 
επαφή και σεβασμός του ανθρώπου με την φύση και 
αξιοποιούνται οι σπάνιοι για το Λεκανοπέδιο 
εναπομείναντες πνεύμονες φυσικού περιβάλλοντος. 
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2.4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Η οδός Κολοκοτρώνη παρ’ ότι είναι ένας ενιαίος οδικός 
άξονας με αρκετά μεγάλο μήκος, χαρακτηρίζεται εντούτις 
τοπικός και ήπιας κυκλοφορίας δρόμος. Καθ’ όλο το μήκος 
των 1700 μ., εξυπηρετεί κυρίως κατοικίες, αρκετές από τις 
οποίες διαθέτουν στον ιδιωτικό τους χώρο (οικόπεδο ή 
υπόγειο) χώρους στάθμευσης. 
 
Η πρόταση περιλαμβάνει την μελέτη της οδού Ζαϊμη και της 
οδού Κολοκοτρώνη από την πλατεία Θέτιδος έως την οδό 
Ελαιών. Λίγα μέτρα πριν την οδό Ελαιών, υπάρχει ένας 
κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος σύμφωνα με την πρόταση της 
μελέτης διευρύνεται και του οποίου εμπλουτίζεται η 
φύτευση. Καθ’ όλο το μήκος και των δύο πεζοδρομίων, 
υπάρχουν φυτεύσεις με δένδρα κυρίως και ελάχιστα παρτέρια. 
Όλα τα φυτά διατηρούνται, εκτός εκείνων που δεν είναι 
υγιή. 
 
Η όλη διαμόρφωση του δρόμου βασίστηκε στην επιθυμία εκ 
μέρους των πολιτών και στην συνέχεια και των εργοδοτών 
για την χωρόθέτηση ιδιαίτερης ζώνης, όπου θα κινείται 
ποδήλατο. Λόγω του μικρού πλάτους του δρόμου, που δεν 
φθάνει τα 10,00 μ., οι ζώνες για την κίνηση αυτοκινήτου, 
αλλά και του ποδηλάτου, είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές: 
3,50 μ. Για το αυτοκίητο και 2,00 μ. για διπλής 
κατεύθυνσης κίνηση του ποδηλάτου. Οι δύο ζώνες αυτές με 
άθροισμα 5,50 μ. δεν επιτρέπουν αξιόλογες παρεμβάσεις στα 
πεζοδρόμια, δεδομένου μάλιστα, ότι απαιτείται και μια 
στοιχειώδης προφύλαξη του ποδηλάτου από το αυτοκίνητο, με 
την μορφή ζώνης φύτευσης. 
 
Διατηρώντας το εύρος του πεζοδρομίου περίπου στις 
σημερινές του διαστάσεις και σταθερές τις υφιστάμενες 
ρυμοτομικές γραμμές, εξασφαλίζεται μια ζώνη φύτευσης 
πλάτους από 0,50 μ. – 0,90 μ. μεταξύ της λωρίδας του 
αυτοκινήτου και εκείνης του ποδηλάτου. Η στάθμη του 
δρόμου για τα αυτοκίνητα παραμένει η σημερινή, ενώ η ζώνη 
ποδηλάτου είναι στην ίδια στάθμη με τα πεζοδρόμια, δηλ. 
0,15 μ. ψηλότερα. Στις περιπτώσεις που υπάρχει είσοδος 
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου εντός των οικοπέδων, η ζώνη 
φύτευσης διακόπτεται κατα 3,00 μ. και δημιουργείται ράμπα 
εισόδου. Επίσης η ζώνη πρασίνου διακόπτεται για την 
κίνηση των πεζών από το ένα πεζοδρόμιο στο απέναντι και 
για την τοποθέτηση κτιστού πάγκου χωρίς πλάτη 
προσφέροντας ένα σημείο στάσης για όσους διέρχονται απο 
τον πεζόδρομο. 
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Η ζώνη πρασίνου, διαμορφώνεται με ρείθρο. Λόγω του μικρού 
πλάτους και του ποδηλατόδρομου, αλλά και αυτής καθ’ 
εαυτής της ζαρντινιέρας – η οποία σημειωτέον έχει και 
μικρό βάθος – η φύτευση γίνεται με θάμνους που 
αναπτύσσονται καθ’ ύψος ή με φυτά, όπως η λεβάντα ή 
λεβαντίνη κλπ. Που ενώ προσφέρουν μια ευχάριστη χρωματική 
εικόνα, δεν καταλαμβάνουν χώρο. 
 
Στο πλάτωμα που δημιουργείται στην διασταύρωση της οδού 
Κολοκοτρώνη με την οδό Βέργας και την πλατεία Θέτιδος, 
έχει γίνει πρόβλεψη για την συγκέντρωση και σταμάτημα ή 
εκκίνηση του ποδηλάτου εφ’ όσον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
δίκτυο ποδηλατοδρόμου. Στην οδό Ζαϊμη, επειδή το πλάτος 
του δρόμου δεν επιτρέπει την κατασκευή ποδηλατόδρομου, 
διευρύνθηκαν τα πεζοδρόμια αφήνοντας μια λωρίδα κίνησης 
για τα τροχοφόρα πλάτους 3,5 μ. Φύτευση προτείνεται σαν 
χαρακτηριστικό στοιχείο, στα άκρα των πεζοδρομίων, ώστε 
να αποφεύγεται η στάθμευση επάνω σε αυτά. 
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2.5. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Λόγω των των ιδιαίτερων οικολογικών, περιβαλλοντικών και 
αισθητικών συνθηκών, έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην επιλογή 
των κατάλληλων φυτικών ειδών έτσι ώστε η συνολική 
αισθητική του χώρου να είναι εντυπωσιακή.  
 
Για την επίτευξη ενός εντυπωσιακόυ αισθητικού 
αποτελέσματος από άποψη δομής, υφής και σύνθεσης χωρίσαμε 
τις παρεμβάσεις μας σε δυο επίπεδα: 
 

- Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει την φύτευση των 
παρτεριών καταμήκος των δρόμων. 

 
- Το δεύτερο επίπεδο αφορά την συμπλήρωση των 

δενδροστοιχιών. 
 

- Το τρίτο επίπεδο αφορά στην διαμόρφωση της πλατείας 
που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και 
Βέργας. 

 
Κάναμε την επιλογή των κατάλληλων φυτικών ειδών 
χρησιμοποιώντας σαν κριτήρια: 
 

- τις κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες 
 

- τις ειδικές συνθήκες ρύπανσης της περιοχής 
 

- τις βιολογικές απαιτήσεις των φυτών 
 

- τον λειτουργικό σκοπό που θέλουμε να ικανοποιήσουμε 
 

- την ανάγκη αισθητικής αρμονίας μεταξύ των 
διαφορετικών ειδών 

 
- τις διαστάσεις των χώρων φύτευσης 

 
Στην περιοχή που περιλαμβάνει τις οδούς Ζαϊμη Κολοκοτρώνη 
από την πλατεία Θέτιδος έως την οδό Αν. Ρωμυλίας τα 
επιλεγμένα φυτά ανα επίπεδο και χώρο είναι: 
 
1ο Επίπεδο (Παρτέρια): Πύξάρι, Τριανταφυλλιά, Ιβίσκος 
συριακός, Λεβαντίνη 
 
2ο Επίπεδο (Φυτά Δενδροστοιχιών): Κουτσουπιά 
 
Επίσης θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας στα παρτέρια. 
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Στην περιοχή που περιλαμβάνει την οδό Κολοκοτρώνη από την 
οδό Αν. Ρωμυλίας εώς την οδό Ελαιών, τα επιλεγμένα φυτά 
ανα επίπεδο και χώρο είναι: 
 
1ο Επίπεδο (Παρτέρια): Πυξάρι 
 
2ο Επίπεδο (Φυτά Δενδροστοιχιών): Κουτσουπιά 
 
3ο Επίπεδο (Πλατεία Κολοκοτρώνη και Βέργας): Κουτσουπιά, 
Δαμασκηνιά     

                                                                   
καλλωπιστική, Χαρουπιά, Πεύκο      

                                                                   
κανάριο, Τούγια σφαιρική 

Επίσης θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας στην πλατεία στην 
συμβολή Κολοκοτρώνη και Βέργας. 
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2.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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3.1. Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

Φυσιογνωμία 

Μικρός και κλεισμένος από μεγάλους και 
"ισχυρούς" Δήμους, ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας καρφωμένος 
στην καρδιά του Δυτικού Λεκανοπεδίου, επιδεικνύει μια 
ταυτότητα με έντονο το κοινωνικό στοιχείο. Τόπος 
συγκέντρωσης της κοινωνικής ομάδας των Τσιγγάνων σε 
σημαντικό βαθμό κινούν τα γρανάζια της πόλης με την 
έντονη συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή της. 

Σαν επίσημη οικιστική ενότητα εμφανίζεται το 1951. Ο 
Δήμος της Αγίας Βαρβάρας διαθέτει συνολική έκταση 205 Ηα, 
από τα οποία η νομοθετημένη έκταση καλύπτει τα 200 Ηα. Η 
μικρή έκταση έξω από το νομοθετημένο τμήμα της αποτελεί 
το σημείο εκτόνωσης της πόλης προς τις πρόβουνες περιοχές 
του όρους Αιγάλεω. Η υπόλοιπη έκταση συνεχής και αδιάκοπα 
δομημένη εγκλωβίζεται από τις γύρω κτισμένες περιοχές των 
γειτονικών Δήμων. 

Σήμερα η επίσημη απογραφή της Στατιστικής Επετηρίδας για 
το 1991 εκτιμά πληθυσμό 28.447 κατοίκων, ενώ τα 
Στατιστικά δελτία καταναλωτών της ΔΕΗ για το 1989 
εκτιμούν πληθυσμό 38.336 κατοίκων. Με βάση τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ μπορεί να εκτιμηθεί μια μέση πυκνότητα 
144,2 κατ/Ηα και μέση καθαρή 288,4 κατ/Ηα. Στη διάρθρωση 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού επίσης αριθμητικά 
κυρίαρχος εμφανίζεται ο δευτερογενής με ελάχιστη διαφορά 
όμως από τον τριτογενή ο οποίος εμφανίζεται 
αναπτυσσόμενος κύρια στο χώρο του εμπορίου. 

Η πόλη της Αγίας Βαρβάρας οικιστικά διαχωρίζεται σε 2 
συνοικίες και 7 γειτονιές. Το κέντρο του Δήμου βρίσκεται 
σε κεντροβαρική θέση αναφορικά με την ίδια την πόλη, 
είναι αναπτυγμένο γραμμικά πάνω στον κύριο οδικό άξονά 
της, με χαρακτηριστικά δυνατοτήτων επέκτασής του. Ο μέσος 
ισχύων θεσμοθετημένος Συντελεστής Δόμησης 1,5 παρουσιάζει 
σημαντική διαφοροποίηση (1,8 και 1,2) για ένα μικρό Δήμο 
σαν την Αγία Βαρβάρα όπου τα δεδομένα δεν διαγράφουν 
σοβαρές αντιθέσεις για να δικαιολογούν τις διαφορές αυτές. 
Σήμερα το απόθεμα κάλυψης σε σχέση με την 
πραγματοποιημένη είναι της τάξης του 35%, ενώ το απόθεμα 
δόμησης της τάξης του 0,8 μόνο στις περιοχές του υψηλού 
Σ.Δ. Ουσιαστικά δηλαδή παραπάνω από το μισό της πόλης 
έχει δεχτεί πλήρη εξάντληση των όρων δόμησης. Η ποιοτική 
κατάσταση των κτιρίων (κτίρια κατοικιών) κρίνεται από 
μέτρια έως κακή και σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν ζωή 
μεγαλύτερη των 25 χρόνων. 



232 

Αναφορικά με τις χρήσεις γης καταγράφεται το πλαίσιο 
περιεχομένου της Γενικής Κατοικίας με κυρίαρχη την 
κατοικία σε συνεχή επιφάνεια. Μέσα σ' αυτήν υπεισέρχεται 
το διάσπαρτο σ' όλη την πόλη λιανικό εμπόριο το οποίο 
συνολικά υπερβαίνει το επιθυμητό αλλά και αναγκαίο μέτρο 
σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης. Εκτός από την κατοικία 
και το εμπόριο συναντάται διάσπαρτη βιοτεχνία πολλές 
φορές με την έννοια των συνεργείων αυτοκινήτων. Στο 
σύνολό τους οι χρήσεις δεν συνιστούν οργανωμένους πυρήνες 
καταδεικνύοντας μη οργανωμένη πόλη. Στο γεγονός αυτό 
έρχεται να προστεθεί ένα ιδιάζων και σοβαρό ζήτημα που 
έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ορισμένων 
σημαντικών εκτάσεων του Δημοσίου οι οποίες στερούνται 
σαφών προσδιορισμένων ορίων. Σε τέτοιες συνθήκες οι 
εκτάσεις αυτές αποτελούν έρεισμα μεταξύ φορέων του 
Δημοσίου, Δήμου και οικιστών, τη στιγμή που η πόλη στις 
περιοχές των εκτάσεων αυτών διαθέτει τη μοναδική της ίσως 
διέξοδο για τις ανάγκες του κοινωνικού εξοπλισμού της. 

 

Ταυτότητα Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

 

Συνολική 
έκταση  205 Ηα  

Νομοθετική 
έκταση  200 Ηα  

Πληθυσμός 
1971 (ΕΣΥΕ)  

26.409  

Πληθυσμός 
1981 (ΕΣΥΕ)  29.259  

Πληθυσμός 
1989 (ΔΕΗ)  

38.336  

Πληθυσμός 
1991 (ΕΣΥΕ)  28.447  

Προσαρμοσμένο 
πληθυσμιακό 
μέγεθος 1970  

25.140  

Προσαρμοσμένο 
πληθυσμιακό 33.797  
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μέγεθος 1985  

Διαφορά '85-
'70 και 
ποσοστιαία 
αναλογία  

8.657 [25,61%]  

Πυκνότητα για 
'70 (κατ/Ηα)  

125,7 - 25,14  

Πυκνότητα για 
'85 (κατ/Ηα)  164,86 - 329,72  

Χιλιομετρική 
απόσταση από 
το Κέντρο  

7 χλμ.  

Σύνολο 
οικονομικά 
ενεργού 
πληθυσμού '81  

9.338  

Πρωτογενής 
Τομέας  

57 [0,6%]  

Δευτερογενής 
Τομέας  4.623 [49,5%]  

Τριτογενής 
Τομέας  

4.240 [45,4%]  

Κεντρικές 
Λειτουργίες  

Τοπικού επίπεδου, εκπαίδευση 
Μητροπολιτικού επιπέδου  

Πόλοι έλξης - 
Κέντρα 
επιρροής  

Λ. Ι.Οδός, Λ.Θηβών, Αιγάλεω, 
Περιστέρι, Χαϊδάρι, Κέντρο 
Αθήνας, Κέντρο Πειραιά, 

Κορυδαλλός  

Κυκλοφοριακή 
κάλυψη  

(Β-Ν) Λ.Θηβών, (Κ-Δ) Ιερά Οδός  

Συγκοινωνιακή 
εξάρτηση  

Αστικές συγκοινωνίες Κέντρο 
Αθήνας, Κέντρο Πειραιά 



234 
 
3.2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 
 
 
1.1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Αντικείμενο μας είναι η ανάπλαση των χώρων γύρω από το 
Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας και του κέντρου 
Χανσενικών. Συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί η ζώνη κοντά 
στον περιβαλότοιχο και όσον αφορά το τμήμα που 
βρίσκεται σε επαφή με τις οδούς ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, 
ΣΕΡΙΦΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ, καθώς και το βόρειο τμήμα του 
περιβαλότοιχου, που βρίσκεται σε επαφή με ήπιες 
εξωτερικές διαμορφώσεις. Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει 
την δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου, 
οι οποίοι ελίσσονται και συνδέουν τους επιμέρους χώρους 
της περιοχής, υπαίθρια καθιστικά, υπαίθριους 
εκθεσιακούς χώρους, υπαίθριους χώρους αναψυχής, παιδική 
χαρά κλπ. Μαζί με τις απαραίτητες η/μ εγκαταστάσεις και 
φυτεύσεις. 
 
 

1.2.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Το προς μελέτη οικόπεδο βρίσκεται στο Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας και στο κέντρο Χανσενικών, 
δηλαδη στην περιοχή του πρώην Δημόσιου Νοσοκομείου 
Λοιμωδών Νόσων Αθηνών. Η περιοχή ανάπλασης βρίσκεται σε 
επαφή με τον υψηλό περιβαλότοιχο του Νοσοκομείου, 
καταλαμβάνει δε έκταση 40 περίπου στρεμμάτων. Ο χώρος 
αυτός είναι απομονωμένος και με την παρούσα μελέτη 
αποδίδεται στην τοπική κοινωνία και μάλιστα σαν χώρος 
έλξης. 
Το οικόπεδο έχει σχήμα ανισοσκελούς Π με μέσες γενικές 
διαστάσεις κάθε σκέλους 80 x 300, 180 x 50, 150 x 100 
μέτρα. Οι υψομετρικές καμπύλες παρουσιάζουν κλίση με 
μέγιστη υψομετρική διαφορά 7 μέτρα. Γενικά οι κλίσεις 
θεωρούνται ομαλές, με μεγάλα επίπεδα τμήματα και 
ορισμένες περιοχές με κλίσεις (κυρίως κοντά στην 
περιοχή της οδού Περικλέους). 
Το σχήμα του ανισοσκελούς Π, οριοθετεί περιοχές με 
σημαντική επιφάνεια, που θα υποδεχτούν τις κυρίαρχες 
χρήσεις, ενώ στα στενά τμήματα του οικοπέδπου θα γίνουν 
γενικά ήπιες επεμβάσεις. 
Πέρα από τον εξωτερικό υψηλό περιβαλότοιχο, υπάρχει στο 
εσωτερικό του χώρου επίσης υψηλός περιβαλότοιχος και 
κτιριακές εγκαταστάσεις γιά την διαμονή των χανσενικών. 
Οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις θεωρούνται υπο 
κατεδάφιση. 
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Το οικόπεδο έχει πρόσβαση από την κεντρική είσοδο του 
Νοσοκομείου, καθώς και από τις υπηρεσιακές θύρες στην 
οδό Ιπποκράτους. 
  

 
 
1.3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
        
      Κυρίαρχο στοιχείο του οικοπέδου είναι ο ψηλός 
περιβαλότοιχος (στα όρια του   
      οικοπέδου αλλά και εντός του οικοπέδου), που 
οριοθετούσε την απομονωμένη              
      περιοχή των Χανσενικών και δημιουργούσε ιδρυματικές 
συνθήκες – γκέτο.  
      Αυτός ο τοίχος, παύει να υφίσταται ουσιαστικά, 
προκειμένου να γίνει η  
      επικοινωνία με τις  περιβάλλουσες οδούς, αλλά απλώς 
διατηρούνται ορισμένα  
      ίχνη του γιά καθαρά συμβολικούς και οριοθετικούς 
λόγους. 
      Άλλα σημαντικά στοιχεία (τόσο απο πλευράς 
συμβολισμού, όσο και από πλευράς  
      σηματοδότησης ) είναι ο ψηλός υδατόπυργος στην 
βόρεια πλευρά του οικοπέδου,  
      κοντά στην οδό Γούναρη, όσο και η εκκλησία στην 
αντιδιαμετρική πλευρά. Έτσι  
      ο μεν υδατόπυργος χρησιμοποιήται γιά να 
συγκεντρώσει και να οργανώσει τις  
      νέες χρήσεις, ενώ στην εκκλησία γίνονται κυρίως 
εργασίες δαπεδοστρώσεων. 
      Τέλος σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το υπάρχον 
πευκοδάσος, σε επαφή με την   
      οδό Γούναρη και την οδό Περικλέους. Σε αυτό οι 
επεμβάσεις είναι κυρίως   
      οργανωτικές και φυτοτεχνικού χαρακτήρα. 
 
1.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
 
      Η πρόταση ανάπλασης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 
επμβάσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην φάση της 
προμελέτης, εγκρίθηκαν και σε αυτή την φάση 
οριστικοποιούνται. Συνοπτικά αφορούν:  
 
- α. Την προσθήκη νέων χρήσεων 
 
- β. Την βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής και την ένταξη 
της στον προτεινόμενο      
       σχεδιασμό. 
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      Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την προσθήκη 
καθιστικών, υπαίθριων    
      εκθεσιακών χώρων, αναψυκτηρίου, ποδηλατόδρομου, 
υπαίθριου θεάτρου,  
      πεζόδρομων, παιδικής χαράς, κοινόχρηστων χώρων 
υγιεινής και πεζοδρόμων. 
 
     Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις επεμβάσεις στον 
περιβαλότοιχο    
     (καθαιρέσεις ή συνθετική ανάπλαση τμημάτων), την 
διαμόρφωση του υπάρχοντος  
     υδατόπυργου, τις ανακατασκευές των υπαρχόντων 
πλακοστρώσεων (κυρίως   στην   
     περιοχή της εκκλησίας), την βελτίωση της φύτευσης 
και τέλος τα απαραίτητα  
     δίκτυα υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός κλπ.). 
 
 
1.5. ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΣΕΣΗΣ 
 
       Η αρχιτεκτονική πρόταση έχει σαν βασικό στόχο να 
αποδώσει στο Δημότη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ένα 
πολυδύναμο χώρο αναψυχής. Έτσι βασική κατεύθυνση είναι 
αφενός το “άνοιγμα” του χώρου προς την πόλη (με την 
κατεδάφιση τμημάτων του περιβαλότοιχου), αφετέρου η 
αξιοποίηση του χώρου (με την διαμόρφωση και την προσθήκη 
χρήσεων), ώστε να καταστεί πόλος έλξης γιά την τοπική 
κοινωνία. Αυτή η κατεύθυνση εντάσσεται στα γενικώτερα 
σχέδια ενίσχυσης και παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που αξιοποιεί προς όφελος της κοινωνίας όλα εκείνα τα 
στοιχεία ππου είναι σημαντικά. Έτσι ο χώρος των πρώην 
χανσενικών αποχαρακτηρίζεται από γκέτο και χωρίς πλέον 
λειτουργική σκοπιμότητα επανεντασσέται στην τοπική 
κοινωνία, την στιγμή μάλιστα που τέτοιοι χώροι θεωρούνται 
πολύτιμοι. 
Έτσι όσον αφορά την πρώτη κατεύθυνση (σπάσιμο απομόνωσης 
χ’ωρου – δυνατότητα άμεσης πρόσβασης) η αρχιτεκτονική 
ιδέα, είναι αφενός η δημιουργία ενδιάμεσων χώρων που 
λειτουργούν σαν πύλες εισόδου στη διαμορφωμένη έκταση, 
αφετέρου το επιλεκτικό σπάσιμο του περιβαλότοιχου, ώστε 
να αποκαταστήσει την οπτική επαφή αλλά και ταυτόχρονα να 
οριοθετεί τον χώρο αναψυχής. Ο χώρος αυτός γίνεται πλέον 
προσιτός σε συνδιασμό με τις προτεινόμενες  πεζοδρομήσεις 
πυ επεκτείνουν τον χώρο ακόμη παραπέρα. 
 
Η δεύτερη κατεύθυνση (αξιοποίηση χώρου) γίνεται με την 
ένταξη νέων χρήσεων (αναψυκτήρια, θέατρο, καθιστικά, 
υπαίθριος εκθεσιακός χώρος) και την διαμόρφωση των χώρων 
υποδοχής του. Όλα αυτά καθορίζουν την φυσιογνωμία του  
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χώρου που είναι τελικά ένας πολυσήμαντος χώτος μέσα σε 
πράσινο. 
 
Αυτή η κατεύθυνση ορίζει άλλωστε και την φυσιογνωμία του 
χώρου. 
 
Πέρα από την φυσιογνωμία του χώρου, η ανάπλαση πρέπει να 
εξασφαλίζει την : 
 

- Προστασία – Ασφάλεια χώρου 
 

- Σηματοδότηση μέσα στον ευρύτερο χώρο (τοπική 
κοινωνία). Πόλος έλξης. 

 
- Πολλαπλή χρησιμότητα – λειτουργική ταυτότητα. 

 
- Δυνατότητα επέκτασης των χρήσεων και των εκδηλώσεων. 

 
- Αξιοποίηση προσανατολισμού και τρόπυ πρόσβασης στο 

οικόπεδο. 
 

- Διατήρηση κοινόχρηστου χαρακτήρα. 
 

 
 

1.6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 
        Η χωροταξική διάρθρωση στηρίζεται αφενός στην 
σύνθεση ενός συστήματος καννάβων, με σημείο αναφοράς τον 
υδατόπυργο (που είναι και σήμα αναγνώρισης από μακριά) 
και τον περιβαλότοιχο, αφετέρου στην ελεύθερη χάραξη 
διαδρομών (πεζών και ποδηλάτου) και υδάτινου στοιχείου, 
που ανατρέπει την εισχώρηση του πολεοδομικού ιστού και 
φανερώνει το στοιχείο της φύσης και της ελευθερίας, μ΄σα 
στο δάσος. 
 
Η χωροταξική διάρθρωση και σε συνέχεια με τα παραπάνω, 
ομαδοποιεί τις επεμβάσεις σε τρείς γενικά περιοχές: 
 

- την περιοχή του Υδατόπυργου 
- την περιοχή του πευκοδάσους 
- την περιοχή της εκκλησίας και της οδου Ιπποκράτους 

 
αναλυτικά γιά κάθε περιοχή έχουμε: 

 
 
 
1.6.1.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ  
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           Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του 
οικοπέδου, είναι η πλησιέστερη στην κεντρική είσοδο, έχει 
το μεγαλύτερο σχήμα και γειτνιάζει με το σχολικό 
συγκρότημα. Γι’ αυτό είναι η περιοχή που προσφ΄ρεται γιά 
την ένταξη νέων χρήσεων που θα έχουν σχέση με τα παιδιά 
(παιδότοποι, θέατρα κλπ.) και επι πλέον χρήζει της άμεσης 
επικοινωνίας με το σχολικό συγκρότημα. Έτσι είναι και η 
περιοχή με τις μεγαλύτερες καθαιρέσεις του περιβαλότοιχου, 
αφού πλεον ο χώρος ενοποιείται με το γειτονικό περιβάλλον. 
 
Στο τμήμα αυτό υπάρχουν ερείπια από εγκαταλελειμένες 
κατοικίες, ενώ η φύτευση παρουσιάζεται ανοργάνωτη. Έτσι 
προσφέρεται γιά εκτεταμένες διαμορφώσεις και επεμβάσεις. 
Η περιοχή επιπλέον οριοθετείται και διαχωρίζεται από την 
υπόλυπη έκταση με τον εσωτερικό περιβαλότοιχο. Δηλαδή 
έχει μια ιδιαίτερη αυτονομία. 
 
Στην περιοχή αυτή κυρίαρχο στοιχείο είναι ο υδατόπυργος. 
Λειτουργεί σαν σήμα, όντας ορατός από μακριά. Στην 
πρόταση μας προβλέπεται η λειτουργική ένταξη του στην 
σύνθεση και η χρησιμοποίηση του σαν παρατηρήριο – 
αναψυκτήριο. Σε αυτόν καταλήγουν σχηματικά οι ορθογώνιοι 
πεζόδρομοι με τις πέργκολες, που μπορούν να λειτουργήσουν 
σαν υπαίθριοι καθιστικοί χώροι. 
 
Αυτή η περιοχή λόγω του χαρακτήρα της και την γειτνίαση 
της με το σχολεία, προσφέρεται για την ένταξη υπαίθριων 
περιοδικών εκθέσεων (βιβλίου, γλυπτών, φυτών κλπ.). 
Κυρίως όμως χαρακτηρίζεται σαν χώρος συνάντησης και 
παιχνιδιού. 
 
Για αυτό εξάλλου, στην περιοχή αυτή δημιουργείται 
παιδότοπος, με την δημιουργία παιδικής χαράς, ενω 
διατηρούνται σαν παιχνίδι τα ίχνη των ερειπίων απο 
τμήματα των παλαιώτερων κατοικιών. 
Ένα κτίσμα μετατρέπεται στους απαραίτητους χώρους 
υγιεινής. 
 
Το όριο του οικοπέδου στο βορεινό τμήμα αποτελεί και την 
αφετηρία του ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου, που διατρέχει 
το σημαντικότερο τμήμα της έκτασης. Ο ποδηλατόδρομος 
αφορά κυρίως παιδικές ηλικίες και γιά λόγους εποπτείας 
ακολουθείται παράλληλα απο τον πεζόδρομο. 
 
Σημαντικό στοιχείο της σύνθεσης είναι το προτεινόμενο 
ανοιχτό μικρό θέατρο, γιά μικρές παραστάσεις, μεθητικές 
συναυλίες κλπ. Το θέατρο έχει την μικρότερη δυνατή 
επιφάνεια, γιά να μην αλλοιώσει την κλίμακα και τον  
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χαρακτήρα της επέμβασης. Κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί και 
σαν “μεγάλο καθιστικό” . 
 
Τέλος στην περιοχή αυτή τοποθετείται υδάτινο στοιχείο, 
υπο μορφή ρυακιού, που προσφέρει ευχάριστη νότα δροσιάς. 
 
 
1.6.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ 
 
          Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
του πευκοδάσους, βρίσκεται σε επαφή με τον περιβαλότοιχο 
που έχει όρια τις οδούς Γούναρη, Σερίφου, Περικλέους. 
 
Η ύοαρξη του πευκοδάσους απαιτεί πιο ήπιες μορφές 
επέμβασης, που πραγματώνονται με το πέρασμα του 
πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου. 
 
Στην περιοχή αυτή δημιουργούνται σε επιλεγμένα σημεία 
χώροι στάσης, ενω είναι εμφανής η προσπάθεια αναίρεσης 
της απομόνωσης που πιθανόν χαρακτηρίσει αυτό την έκταση. 
Έτσι στο κεντρικό σημείο γίνεται διεύρυνση και 
πλακόστρωση γιά την υποδοχή του κόσμου. Επιλέγεται η 
περιφέρεια του κύκλου, σαν χώρος συνάντησης, η οποία 
καλύπτεται από ελεύθερη ξύλινη πέργκολα. 
 
Ο περιβαλότοιχος καθαιρείται με διακριτικότητα, ώστε να 
μην χαθεί η σημαντική οντότητα που έχει ήδη το πευκοδάσος 
και για την συγκράτηση των χωμάτων στα σημεία που αυτό 
επιβάλλεται. 
 
Στο νότιο τμήμα η διαμόρφωση του εδάφους για την 
συγκράτηση των πρανών, γίνεται με ξύλινες πλατφόρμες σε 
σχήμα κυκλικού τομέα. Η διαμόρφωση αυτή δημιουργεί έναν 
ακόμη ευκολόχρηστο κοινωνικό χώρο γιά ποικίλες εκδηλώσεις. 
 
Εδώ καταλήγει ένα σκέλος του ποδηλατόδρομου, ενω 
δημιουργείται η δεύτερη μονάδα χώρων υγειινής. 
 
 
1.6.3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 
          Είναι η περιοχή που γειτονεύει με την οδό 
Ιπποκράτους, μέχρι την Εκκλησία. Σε αυτή την περιοχή 
γίνονται μικρές επεμβάσεις, που αφορούν κυρίως την 
διαμόρφωση πεζοδρόμων και καθιστικών. 
Η μόνη πρόταση μεγάλης επιφάνειας είναι η δημιουργία 
παιδικής χαράς, που συνδυάζεται με τα γειτονικά γήπεδα, 
δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο. 
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Σε αυτή την περιοχή καταλήγει ο ποδηλατόδρομος. Στην θέση 
του εσωτερικού υπάρχοντος μαντρότοιχου (ο οποίος 
καθαιρείται σε συγκεκριμένα σημεία), δημιουργείται 
υπαίθρια έκθεση γλυπτών. 
Οι υπάρχουσες είσοδοι – έξοδοι διευρύνονται και σε 
συνδιασμό με την νέα είσοδο στην περιοχή της εκκλησίας, 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και από τις δύο 
πλευρές του περιβαλότοιχου. 
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3.3. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Η βλάστηση αποτέλεσε και αποτελεί μοναδικό μάρτυρα για 
την ποιότητα πολλών φυσικών μεταβλητών που επικρατούν σε 
ένα γεωγραφικό χώρο . 
Αν το κλίμα είναι ξηρό ή τα εδάφη φτωχά, αν δεν υπάρχουν 
επιφανειακά ή υπόγεια νερά αν το υψόμετρο είναι χαμηλό 
τότε η φυσιογνωμία ενός χώρου διαμορφώνεται από την 
επικράτηση ειδών βλάστησης που μπόρεσαν μέσα στο χρόνο  
να προσαρμοστούν στις αλλαγές των συνθηκών της φύσης. 
Ο ρόλος συνεπώς της βλάστησης στο τοπίο εμφανίζεται με 
τρεις διαστάσεις: χώρου, χρόνου και ποσότητας. Οι τρεις 
αυτές συντίθενται και δίνουν τέταρτη διάσταση, αυτή της 
ποιότητας. Η τελευταία αυτή διάσταση γίνεται καθοριστική 
γιά τον χαρακτηρισμό ή την αξιολόγηση του τοπίου. 
Τοπίο και βλάστηση είναι λοιπόν δύο αναπόσπαστες έννοιες 
ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή και πολύ περισσότερο στην 
Αττική. 
Στην υπό μελέτη περιοχή, μεγέθους 100 περίπου στρεμμάτων, 
δεν λείπει η βλάστηση. Αυτό όμως που με την πρώτη ματιά 
παρατηρεί ο επισκέπτης, είναι η άναρχη κατανομή της 
υπάρχουσας βλάστησης καθώς και η πτωχή ποικιλία των ειδών. 
Η βλάστηση, μακροχρόνια με την αλλαγή στην σύνθεση των 
ειδών και βραχυχρόνια με τις εποχιακές μεταβολές επιδρά 
καθοριστικά στο τοπίο μια και αποτελεί το ένδυμά του. 
Πόσες φορές δεν μας ξένισε η θέα ενός γνώριμου 
καταπράσινου ανοιξιάτικου τοπίου όταν το ξαναείδαμε τον 
χειμώνα χωρίς το φύλλωμα των δένδρων ή των θάμνων. 
Η παρουσία της βλάστησης και μάλιστα δενδρώδους, αυξάνει 
την οπτική χωρητικότητα του τοπίου και το καθιστά ικανό 
να απορροφήσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Από τα υπάρχοντα είδη το κυριώτερο δενδρώδες της 
ευρύτερης περιοχής είναι η Χαλέπιος Πεύκη. Από τα θαμνώδη 
είδη κυριαρχεί η πολύ πρίμνος και το πουρνάρι. 
Στη περιοχή παρέμβασης η βλάστηση αποτελείται από 
συστάδες Χαλεπίου και Τραχείας Πεύκης, Ευκαλύπτου, 
Κυπαρίσσια ορθόκλαδα και οριζοντιόκλαδα καθώς και άτομα 
ψευδοακακίας, χαρουπιάς, κυανόφυλλες ακακίες, οπωροφόρα 
(βερυκοκιές, μουσμουλιές, ροδιές, ελιές), φοίνικες 
πικροδάφνες, λιγούστρα και πυράκανθα. Υπάρχουν επίσης 
διάφορες μικροκαλλιέργιες κηπευτικών. Σε σχέση με την 
μορφή της η εν λόγω βλάστηση παρουσιάζει διαφορετική 
εικόνα κατά θέσεις. Σε άλλα σημεία είναι πυκνή με Χαλέπιο 
ή Τραχεία Πεύκη και με συγκόμωση 8-9 και σε άλλα σημεία 
είναι αραιή, με χώρους που περιέχουν λίγα δένδρα. 
Το πράσινο είναι άναρχα φυτεμένο σε διάφορα σημεία πυκνό, 
και σε πολλά αραιό ως ανύπαρκτο. Λείπει η αισθητική και η  
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ποικιλία των ειδών όπως και η συντήρηση και η μορφοποίηση 
του. 
Η αναβάθμιση του χώρου έγκειται σε νέες φυτεύσεις οι 
οποίες θα δώσουν μορφή και χρώμα το οποίο λείπει από τους 
χώρους, περιμετρικά στα όρια του νοσοκομείου με τον 
πολεοδομικό ιστό. 
Τα δένδρα και οι θάμνοι που θα χρησιμοποιηθούν στις 
φυτευ΄σεις θα πρέπει να είναι είδη της Μεσογειακής 
χλωρίδας προσαρμοσμένα στο κλίμα της περιοχής. 
Όλες οι φυτεύσεις θα τονίζουν την μορφολογία του εδάφους 
και θα δένουν αισθητικά, ως σύνολο με το τοπίο και βέβαια 
θα διευκολύνουν τις λειτουργίες του χώρου ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν θα δημιουργούν προβλήματα σε αυτόν.  
Φυτεύσεις θα γίνουν σε κενούς χώρους, ενώ θα φυτευθούν 
θάμνοι στα κράσπεδα όπου έχουμε υψομετρικές διαφορές. 
Πρέπει να φυτευθούν ποικιλίες θάμνων όπως φωτίνιες, 
πικροδάφνες, μυρτιές κ.α., γιά να δώσουν χρώμα κατά την 
εποχή ανθφορίας τους. Θα δημιουργηθούν υψηλοί φυτοφράχτες 
από είδη όπως: Ροβίνιες, Ακακίες κυανόφυλλες, 
Κωνσταντινουπόλεως, Σοφόρες, περιμετρικά των κτιρίωντου 
νοσοκομείου γιά την κάλυψη τους. Σε θέσεις που υπάρχουν 
καθιστικά θα φυτευθούν Ασημοφλαμουριές και Κουτσουπιές 
γιά την σκίασή τους. Τέλος στις πέργκολες θα φυτευθούν 
φυτά αναρριχώμενα όπως Αγιόκλημα, Γιασεμί και 
Μπουκαμβίλλιες. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο τα είδη των δένδρων όσο και 
οι θάμνοι θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίσουμε στον μελετώμενο χώρο ποικιλία χρωμάτων 
κυρίως λόγω του διαφορετικού φυλλώματος ολόκληρο σχεδόν 
το έτος. 
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3.4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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