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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο του Πανελλινιου Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ Ιδεϊν αποτελεί θ
ανάπλαςθ του Δθμοτικοφ Πάρκου Νάουςασ με κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ.
Ωσ περιοχι παρεμβάςεων ζχει προςδιοριςτεί το Δθμοτικό Πάρκο Νάουςασ το
οποίο ςφμφωνα με το υπάρχον φωτογραφικό υλικό υφίςτατο ςε άλλθ μορφι πριν
από το ζτοσ 1959.
Σθ ςθμερινι μορφι του τθν οφείλει ςτον Αρχιτζκτονα Κιπων κ. Παλάςκα Βαςίλειο
ο οποίοσ το 1959 μελζτθςε το χϊρο και αποτφπωςε με μια αναλυτικι τεχνικι
περιγραφι το ςκεπτικό και τθ λογικι του ςχεδιαςμοφ του.
τθν πάροδο των 58 ετϊν είναι δεδομζνθ θ κετικι κακολικι αποδοχι τόςο από
τθν τοπικι κοινωνία, όςο και γενικότερα από τουσ επιςκζπτεσ. Αποδεικνφεται
πλζον ζμπρακτα ότι ο ςχεδιαςμόσ εκτόσ από κεωρθτικό υπόβακρο ζχει αποκτιςει
και πρακτικά εμπεριςτατωμζνθ επιτυχθμζνθ διαδρομι ςτθ διάρκεια του χρόνου.
Θεωροφμε ότι αυτό κακιςτά απαραίτθτο να λθφκεί ωσ τεκμιριο αναφοράσ για μια
μελλοντικι ςχεδιαςτικι λφςθ, που κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν επιτυχία του όλου
εγχειριματοσ και τθσ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθσ ςχεδιαςτικισ ιδζασ. Επί πλζον
πολλά ςτοιχεία τόςο φυςικά όςο και τεχνθτά που υπάρχουν ςτο Πάρκο ςιμερα
ζχουν πλζον αποκτιςει μια ιςτορικι διαδρομι ςτο χρόνο.
Προτείνεται θ επιλεκτικι και προςεκτικά μελετθμζνθ διατιρθςι τουσ όπου κρίνεται
απαραίτθτο, είτε με κατάλλθλο εξωραϊςμό-εμπλουτιςμό, είτε ωσ υποδομι των
προτεινόμενων χειριςμϊν, αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ςυνολικισ
κεϊρθςθσ τθσ νζασ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ .
Θα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ αρχιτεκτονικισ του
τοπίου που κα αφοροφν τον αναςχεδιαςμό των ςτοιχείων του Πάρκου, και τθσ
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διαςφνδεςισ του με άλλουσ δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (όπωσ Πολυχϊροσ
Πολιτιςμοφ ¨Χριςτοσ Λαναράσ¨, Κζντρο Σεκμθρίωςθσ Βιομθχανικισ Κλθρονομιάσ
"Ερια", Καταςκευι δθμοτικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ αυτοκίνθτων κ.λ.π), ζτςι ϊςτε να
προκφψει θ ζνωςθ του με τθν πόλθ ςυμπλζκοντασ το αςτικό με το φυςικό τοπίο ςε
μιαν αμοιβαία αλλθλεπίδραςθ .
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ΣΕΤΧΟ 1 - ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) Ειςαγωγι − Ιςτορικό του χϊρου
φμφωνα με τον κτθματολογικό πίνακα θ ςυνολικι ζκταςθ του Δθμοτικοφ Πάρκου
είναι 28.975,00 μ2 , ανικει ςτο Διμο Νάουςασ με νόμιμουσ τίτλουσ κυριότθτασ
χρθςικτθςίασ, νομισ από αμνθμονεφτων ετϊν.
2) Χωροταξικζσ ,πολεοδομικζσ πλθροφορίεσ περιγραφι του χϊρου
Πρόκειται για οικόπεδο αςτικό χρθςιμοποιοφμενο ωσ πάρκο -χϊροσ πράςινου .
Κακορίηεται προσ Βορρά με τρατιωτικι Λζςχθ Αξιωματικϊν, νότο με ποταμό
Αράπιτςασ , Δυτικά με οδό Μ. Αλεξάνδρου και ανατολικά με Αγρόκτθμα Ναοφςθσ.
Σο Πάρκο ςιμερα λειτουργεί ωσ χϊροσ αναψυχισ αλλά και ωσ χϊροσ
πολιτιςτικϊν και καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων. Ο επιςκζπτθσ ειςζρχεται από 5
ςθμεία. Ειςερχόμενοσ από τθν ανατολικι είςοδο βρίςκεται ςτο χϊρο του Θρϊου
όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ για τθν κατάκεςθ ςτεφάνων ενϊ παρακείμενα
γίνονται οι παρελάςεισ τισ θμζρεσ των επετείων.
Προχωρϊντασ προσ τα δυτικά ςυναντάμε το ανοικτό δθμοτικό κζατρο 1100 περίπου
κζςεων με κζα προσ τον κάμπο.
τθ ςυνζχεια διαςχίηουμε το μεγάλο πλακόςτρωτο. Μια ζκταςθ 1.000 τ.μ. για
ελεφκερθ δραςτθριότθτα. Ο χϊροσ περιβάλλεται από ςυςτάδεσ κάμνων (Δάφνθ,
Λιγοφςτρο) ενϊ ςτθ μια πλευρά προσ τον κάμπο υπάρχει ζνα τοιχίο φψουσ 0,50μ.
το ανατολικό άκρο υπάρχει ο ιςτορικόσ Πλάτανοσ όπου ςφαγιαςθηκαν οι 1.241
Ναουςαίοι και προςφάτωσ ανακθρυχκζντεσ οςιομάρτυρεσ ςτθ μνιμθ των οποίων
είναι αφιερωμζνο το μνθμείο με τα μαρμάρινα αγάλματα (ζργο του γλφπτθ Αντϊνθ
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Μυρωδιά). Τπάρχουν ξφλινα κακιςτικά και ςυνικωσ φιλοξενεί μικρά παιδιά με
ποδιλατα.
Ακολουκϊντασ τον κεντρικό διάδρομο διαςχίηουμε τον χϊρο με τα μεγάλα δζνδρα
(Πλατάνια, Πεφκα, Ιπποκαςτανιζσ, κ.α.) θλικίασ 50-100 περίπου ετϊν. Ο δρόμοσ
ορίηεται από ςυςτάδεσ με Λιγοφςτρα. τθν περιοχι αυτι υπάρχει το κτίριο
«Κιοςκι», ζνασ πολυχϊροσ εςτίαςθσ και διαςκζδαςθσ.
το τζλοσ τθσ διαδρομισ ςτθν περιοχι αυτι ειςερχόμαςτε ςτο χϊρο του κυρίωσ
Πάρκου. υνεχίηουμε τθ διαδρομι και δεξιά μασ υπάρχει ο ανκόκθποσ με τα 20
παρτζρια ενϊ αριςτερά υπάρχει θ λίμνθ (2.000τ.μ. περίπου). Πρόςφατα ςϋ ζνα
μζροσ τθσ λίμνθσ ζχει δθμιουργθκεί υδρόκθποσ με μια ποικιλία 20 περίπου
υδρόβιων φυτϊν.
Μετά τον ανκόκθπο υπάρχει ζνα αλςφλλιο από πεφκα 70-80 περίπου ετϊν. Εκεί
βρίςκεται και το κτίριο τθσ Τπθρεςίασ Πραςίνου του Διμου. Σο κτίριο πλαιςιϊνεται
από μια μικρι λιμνοφλα με ζνα παραδοςιακό ςιντριβάνι ςτο κζντρο. Επίςθσ
υπάρχουν καταςκευαςμζνα ειδικά κλουβιά που φιλοξενοφν κατά καιροφσ πτθνά και
ηϊα ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ θλικίασ τουσ που είναι ευάλωτα.
Σο Πάρκο ςταματάει ςτθ γζφυρα του Νοςοκομείου, όπου υπάρχει φυςικό όριο ο
ποταμόσ "Αράπιτςα". τθν περιοχι μελετάται νζα χάραξθ του δρόμου με ςκοπό τθν
ανάδειξθ τθσ παλιάσ ρωμαϊκισ γζφυρασ και θ καταςκευι χϊρου ςτάκμευςθσ
αυτοκινιτων ςε υφιςτάμενο δθμοτικό κτίριο. τα όρια βρίςκεται το κτίριο του
Λυκείου Ελλθνίδων όπου γίνονται πρόβεσ για παραδοςιακοφσ χοροφσ. Επίςθσ
βρίςκονται το κτίριο τθσ αποκικθσ των υλικϊν τθσ Τπθρεςίασ όπωσ και δφο μικρά
ξφλινα κερμοκιπια καλφμζνα με νάχλον για τθν αναπαραγωγι των ετθςίων
λουλουδιϊν.
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Τπάρχουςα φυςικι βλάςτθςθ ςτθ γφρω περιοχι

Σο Πάρκο βρίςκεται ςτα ανατολικά όρια τθσ πόλθσ. Από τθ μια πλευρά υπάρχει
γκρεμόσ με αυτοφυι βλάςτθςθ θ οποία δεν αποτελεί μζροσ του πάρκου, ενϊ από
τθν άλλθ υπάρχει πολφ πυκνι δόμθςθ και ανφπαρκτθ βλάςτθςθ.
το Πάρκο υπάρχει μεγάλθ ποικιλία από δζνδρα, κάμνουσ και ετιςια-διετι φυτά
που ανανεϊνονται κάκε εποχι. Σα είδθ που επικρατοφν είναι:
Δζνδρα:
Πλάτανοσ, Πεφκο, Ζλατο, Κζδροσ, Ιταμοσ, Κουκουναριά, Μανϊλια Μεγανκισ,
Μανϊλια Φυλλοβόλοσ, Φλαμουριά, Φωτίνια, Ιπποκαςτανιά, Δάφνθ,
Μουςμουλιά, Δαφνοκζραςοσ, Κουτςουπιά, Σάμαριξ, Λαγγεςτρζμια, Ροδιά,
αμποφκοσ, Ελαίαγνοσ, Καλλωπιςτικι Δαμαςκθνιά, Λιπόκεδροσ.
Θάμνοι:
Σριανταφυλλιά, Πυξάρι, Φορςφκια, Σςιντόνια, Δεφτςια, Φιλάδελφοσ,
Παςχαλιά, Κυδωνίαςτρο ορκόκλαδο-πλαγιόκλαδο, Λιγοφςρο, Βιβοφρνο,
Κζρρια, Αγιοφκα, Γυνζριο, Ιβίςκοσ, Χειμϊνανκοσ, Λιπόκεδροσ, Γιοφκα,
Πυράκανκοσ, Πεταςίτθσ, Κζςτρο, Κολκβίτςια, Γιουνίπεροσ, Κιςςόσ, Ιτιά.
Ετήςια άνθη
τα παρτζρια του ανκόκθπου ανάλογα με τθν εποχι φυτεφονται:
Άνοιξθ : Σουλίπεσ, πανςζδεσ, Βερβζνα.
Καλοκαίρι : Πετοφνια, Κατθφζσ, ελόςια, Ντάλια, άλβια, Αντίρρινο, Βιγόνια,
Αγιρατο,

Κόςμοσ,

Γεράνι,

Ηίνια,

Θλίανκοσ,

Κλεόμθ,

Πορτουλάκα,

Ρετςινολαδιά, Νικοτιανι, Καλίςτεφοσ, Ευφορβία, Γαϊλάρδια, Γκαηάνια,
Βιγκα, Βαλςαμίνθ, Άλυςο.


Τδατικζσ ςυνκικεσ ςτο χϊρο (πθγζσ, ρζματα με ςυνεχι ροι).
[7]

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΤΑ: δημιουργώντας τη νέα εποχή
το Πάρκο υπάρχει τεχνθτι λίμνθ 2 περίπου ςτρ. θ οποία τροφοδοτείται
από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ πόλθσ και φιλοξενεί πάπιεσ, και ψάρια. Θ
υπερχείλιςθ τθσ λίμνθσ οδθγείται ςτον ποταμό Αράπιτςα που αποτελεί και
το νότιο όριο του Πάρκου.


Πανίδα .
Θ πανίδα περιλαμβάνει πολλά είδθ άγριων πουλιϊν (κοτςφφια, γεράκια,
κ.λ.π.) αλλά και ιμερα όπωσ παγϊνια, πάπιεσ, περιςτζρια, κ.λ.π)
Επίςθσ υπάρχουν ςκίουροι, ενϊ ςτθ λίμνθ υπάρχουν ψάρια (γριβάδια).
Μεγάλθ είναι θ ποικιλία εντόμων (μζλιςςεσ, βαμβίνοι, πεταλοφδεσ,
λιβελοφλεσ, κ.λ.π.).

5) Τπάρχουςεσ υποδομζσ


Περίφραξθ του χϊρου
τθν ανατολικι πλευρά του Πάρκου υπάρχει μαςίφ μεταλλικι περίφραξθ
(κάγκελο), που προφυλάςςει τον επιςκζπτθ, κακϊσ υπάρχει μεγάλθ
υψομετρικι διαφορά και υπάρχει κίνδυνοσ πτϊςθσ.
τθν Δυτικι πλευρά θ περίφραξθ είναι με φυτικοφσ φράκτεσ από Λιγοφςτρο
και Βιβοφρνο.



Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ.
Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν:
1. τρατιωτικι Λζςχθ Αξιωματικϊν
2. Θρϊο
3. Ανοικτό Θζατρο
4. Κιοςκι - (πολυχωροσ εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ)
5. Κτίριο Τπθρεςίασ Πραςίνου
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6. Λφκειο Ελλθνίδων
7. Αποκικεσ
8. Θερμοκιπια


Άλλεσ εγκαταςτάςεισ.
1. Δφο ξφλινεσ πζργκολεσ
2. Ζνα ςιντριβάνι
3. Σζςςερισ παραδοςιακζσ βρφςεσ από φυςικό πωρόλικο



Ολόκλθρο το δίκτυο των δρόμων και των μονοπατιϊν που υπάρχει (και
αποτυπϊνεται ςτο ςχζδιο) είναι καταςκευαςμζνο από ςυμπιεςμζνο χϊμα.
Μετά από τθν πάροδο 56 ετϊν χριςθσ ζχει αποδειχκεί ότι υπάρχει επάρκεια
τόςο όςον αφορά ςτθ λειτουργικότθτα όςο και ςτθν αιςκθτικι των
διαδρόμων. Δεν εμφανίηονται φαινόμενα διάβρωςθσ ι ςυγκζντρωςθσ του
νεροφ λόγω τθσ υπάρχουςασ καλισ αποςτράγγιςθσ.



Σο αρδευτικό - υδρευτικό δίκτυο είναι υπόγειο με επιφανειακζσ μόνο τισ
παροχζσ του νεροφ όπου ςυνδζονται οι ςωλινεσ άρδευςθσ. Σο δίκτυο είναι
μεταλλικό και εμφανίηει πολλά προβλιματα διαρροϊν λόγω παλαιότθτασ.



Ο φωτιςμόσ γίνεται με φωτιςτικά ςϊματα φψουσ 5 μζτρων προςφάτωσ
τοποκετθμζνα. ε οριςμζνα ςθμεία υπάρχουν τα αυκεντικά φωτιςτικά
ςϊματα που είχαν τοποκετθκεί το 1960. τθ λίμνθ υπάρχει δίκτυο φωτιςμοφ
και αδιάβροχα φωτιςτικά ςϊματα που δεν λειτουργοφν λόγω τθσ κακισ
ςυντιρθςισ τουσ.
Σα ςτοιχεία που κα πρζπει οπωςδιποτε να λθφκοφν υπϋ όψιν είναι :
1. Σα μεγάλα δζνδρα
2. Σο ιντριβάνι του ανκόκθπου
[9]
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3. Σο ανοικτό κζατρο
4. Σο Θρϊο
5. Ο ιςτορικόσ πλάτανοσ
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ΣΕΤΧΟ 2
κοπόσ του διαγωνιςμοφ
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ ιδεϊν για τθν ανάπλαςθ του
πάρκου τθσ Νάουςασ ζχοντασ ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου
χϊρου πραςίνου, με ςεβαςμό ςτα ιςτορικά αρχιτεκτονικά και φυςικά
ςτοιχεία που υπάρχουν αλλά και με μια νζα ρθξικζλευκθ καινοτόμο
προςζγγιςθ, με ςκοπό να αποτελεί προοριςμό, πζραςμα ι ςτάςθ τόςο για
τουσ κατοίκουσ όςο και για τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ.

ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ
 Διατιρθςθ τθσ ςθμαντικισ ιςτορικισ βλάςτθςθσ που μπορεί να
ενιςχυκεί με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ενδθμικισ χλωρίδασ.
 Επαναπροςδιοριςμόσ του κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου με τζτοιο
τρόπο ϊςτε να προςτατεφεται και να αναδεικνφεται ο φυςικόσ
χαρακτιρασ του.
 Κακοριςμόσ , οργάνωςθ, διαμόρφωςθ και

ςχεδιαςμόσ χϊρων ,

κίνθςθσ , ςτάςθσ , ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, πολιτιςμοφ

και

αναψυχισ ςε ςυνδυαςμό με τισ γειτονικζσ δραςτθριότθτεσ
 Ανάδειξθ πολιτιςτικϊν , ψυχαγωγικϊν , τουριςτικϊν πόλων
ενδιαφζροντοσ , υπαίκριων εκδθλϊςεων.
 τοιχεία καινοτόμου αςτικοφ εξοπλιςμοφ πλιρωσ εναρμονιςμζνα ςτο
φυςικό τοπίο
 Αιςκθτικι και περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ με γνϊμονα
τθν αειφορία.
 Φφτευςθ με κατάλλθλα φυτά
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 Επιλογι

υλικϊν επίςτρωςθσ και λοιπϊν καταςκευϊν που να

ςυνάδουν με το φυςικό τοπίο.
 Πρόταςθ για τθ δθμιουργία μνθμείου, ςτον χϊρο πλθςίον του
ιςτορικοφ πλατάνου, ςτθ μνιμθ των 1241 ςφαγιαςκζντων κατά το
ολοκαφτωμα του 1822
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