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Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Η περίπτωση του Βολου.

Ασπα Γοσποδινη, 
Δρ. Αρχιτεκτων - πολεοδομος 

Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας.
Εισαγωγή

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ανάπτυξη και επέκταση του κέντρου μιας 
πόλης εμφανίζεται, παρα τις πολεοδομικες μελετες, ρυθμίσεις και παρεμβάσεις, να 
ακολουθεί διαδρομή πολύ διαφορετική απο την προβλεπομενη. Ειδικότερα, σε 
περιπτώσεις αναπλασης τμημάτων του κέντρου με ειδικούς στοχους όπως για 
παράδειγμα, η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας σε συνδυασμό με την 
διατηρηση του κοινωνικού χαρακτήρα μιας περιοχής ή/και την τόνωση 
συγκεκριμένων χρήσεων (π.χ. πολιτιστικές λειτουργίες, κατοικία, εμπόριό, κ.α), 
συχνά κάποιοι παράγοντες φαίνεται να κρατουν, ωσάν αόρατό χέρι, την ανάπτυξη σε 
άλλη τροχιά. Ως παραδείγματα απο τον Ελληνικό χώρο, θα μπορούσαν να 
αναφερθουν η Πλακα στην Αθήνα, η Ανω Πόλη και τα Λαδαδικα στη Θεσσαλονίκη. 
Στην περίπτωση της Πλακας, οι στοχοι της διατήρησης των παληων κοινωνικών 
στρωμάτων και της ενίσχυσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων παρεμειναν 
ανεκπλήρωτοι και η εξυγειανση-αναπλαση την μετετρεψε σε περιοχή κατοικίας 
μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων και σε ζώνη τουριστικών εμπορικών 
καταστημάτων (Δ. Φιλιππίδης, 1990, σελ. 141-145)J Ομοίως στην Ανω Πόλη, παρα 
τους στοχους της διατήρησης του χωρικού και κοινωνικού χαρακτήρα της “γειτονιάς”, 
η αναπλαση σταδιακα δημιουργεί μια νεα περιοχή κατοικίας για μεσαία και υψηλά 
εισοδήματα (Π. Αστρεινιδου, 1995)./Στα Λαδαδικα, ο στοχος της επέκτασης του 
συγχρόνου εμπορικού και επιχειρησιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης στάθηκε 
ανέφικτος και η περιοχή εγινε “διασκεδαζουπολη”. Σε τετοιες περιπτώσεις 
“απρόβλεπτης” ανάπτυξης, οι σχετικές ερμηνείες συνήθως επιστρατεύουν ορούς 
όπως “ελλείπεις ρυθμίσεις”, “οικονομική δυσπραγία των φορέων υλοποίησης των 
προτάσεων”, “ολιγωρία στον ελεγχο εφαρμογής των ρυθμίσεων”, κ.α. Η ανάπτυξη 
και επέκταση του κέντρου μιας πόλης και η αναπλαση κεντρικών περιοχών με ειδικό 
χαρακτήρα, είναι απο τα σημαντικότερα αντικείμενα μελετης του Γενικού 
Πολεοδομικου Σχεδίου (Γ.Π.Σ) και των Πολεοδομικων Μελετών, των οποίων οι 
προτάσεις στηρίζονται στα βασικα οικονομικά και πολεοδομικα μεγεθη όπως 
φθινουσες και αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες, κυρίες χρήσεις γης και 
τάσεις επέκτασης τους, πυκνότητες, ρυμοτομία, κ.α. Ωστοσο, πέραν αυτών των 
παραγόντων, φαίνεται οτι παραβλεπεται, ως ανεξάρτητος παραγων, ο χώρος και 
οι αυτοτελείς ιδιότητες του. \

Στο άρθρο αυτό αναπτύσσεται το επιχείρημα οτι οι συντακτικές ιδιότητες του 
αστικού χώρου, όπως αυτός οριοθετειται απο τη φυσική μορφή του 
πολεοδομικου ιστού, μπορούν, ως ανεξάρτητοι παράγοντες, να “ευνοήσουν” 
ή αντίθετους να “εμποδίσουν” την πραγμάτωση των στόχων μιας αναπλασης 
και γενικότερα, να επιρρεασουν την ανάπτυξη και διάρθρωση των κεντρικών 
λειτουργιών της πόλης. Το κέντρο του Βολου χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για 
την ανάπτυξη του επιχειρήματος. Η αναλυση χρησιμοποιεί τη θεωρία και 
μεθοδολογία της Σύνταξης του Χώρου (“Space Syntax”) του Prof. Bill Hillier, 
University College London (B. Hillier and J. Hanson, 1984, B. Hillier, 1996).
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1. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ TOY ΒΟΛΟΥ: Η ιστορική εξελιξη της μορφοποίησης του 
αστικού ιστού και τα βασικα πολεοδομικα προβλήματα σήμερα.

Η έννοια του “κέντρου” της σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης, και μαλιστα του 
ιστορικού κέντρου, παραπέμπει συνειρμικά σε μορφές συνεχούς, πυκνου και 
ομοιογενούς πολεοδομικου ιστού με κοινές, συνήθως, ιδιότητες σε ολη την 
έκταση του^ΙΣτη γενικότερη αυτή τάση,'η πόλη του Βολου τείνει να αποτελεί 
εξαίρεση: Αν ορίσουμε ως κέντρο της πόλης (βλ. Χάρτη 1.1) το τμήμα του 
πολεοδομικου ιστού που οριοθετειται νοτιά απο τη θαλασσα, δυτικά απο το χείμαρρο 
Κραυσιδονα, βόρεια απο την Οδο Γιάννη Δήμου και ανατολικα απο το χείμαρρο 
Αναυρο, ο περικλειόμενος αστικός χώρος παρουσιάζεται ασυνεχής και 
ανισοβαρής. Η ασυνέχεια του φυσικου χώρου είναι αποτέλεσμα κυρίως των ορίων 
που διαμορφώνουν τα κτίρια και οι γραμμές του σιδηροδρομικού στάθμου αλλα και 
μερικά κτίρια του Οργανισμού Λιμενος ανατολικα της περιοχής των Παληων 
(Τελωνείο, αποθήκες), που αποτεμνουν τον ιστό του κέντρου σε δυο τομείς: α) το 
δυτικό τομέα που συμπεριλαμβάνει την περιοχή του Κάστρου, τμήμα της παληας 
βιομηχανικής περιοχής βόρεια του Κάστρου και τα Παλαια και β) τον ανατολικό 
τομέα που είναι κατα πολύ εκτενεστερος και περιλαμβάνει ολο το υπολοιπο κέντρο. 
Οι οδικές συνδέσεις μεταξύ των δυο τομέων είναι ελαχιστες_- οι Οδοί Ζαχου και 
Παγασων και η Λεωφόρος Λαμπρακη.Ι Η ανιση σημασία και βαρύτητα των
πολεοδομικων ενοτήτων του κέντρου είναι αποτέλεσμα της έντονης διαφοροποίησης 
τους ως προς τη διάρθρωση των χρήσεων γης, τους ρυθμους ανάπτυξης και την 
κοινωνική ταυτότητα. Πρόσφατες σχετικές μελετες (Θ. Παπαγιαννης κ.α, 1992 και Θ. 
Μαλουτας, 1995) στοιχειοθετούν1 τη θέση οτι οι δυτικές και κεντροδυτικες 
πολεοδομικες ενότητες του κέντρου (Παλαια, Κάστρο, Επτά Πλατανια - Οξυγονο, 
Μεταμόρφωση) χαρακτηρίζονται απο την συνύπαρξη κατοικίας με οχλουσες 
επαγγελματικές δραστηριότητες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, εργαστήρια και 
καταστήματα χονδρεμπορίου), έχουν σχετικά χαμηλούς ρυθμους ανάπτυξης και 
κατοικουνται απο μεσαία και χαμηλα κοινωνικο-οικονομικα στρώματα. Αντιθετως, οι 
κεντρικές, οι ανατολικές και οι βόρειες πολεοδομικες ενότητες του κέντρου (Αγ. 
Νικόλαός, Ανάληψη, Αγ. Κωνσταντίνος) χαρακτηρίζονται απο τη μίξη κατοικίας και 
μη οχλουσων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως εμπόριό, γραφεία παροχής 
υπηρεσιών και ψυχαγωγία, έχουν σχετικά υψηλότερους ρυθμους ανάπτυξης και 
κατοικουνται απο μεσαία και υψηλά κοινωνικο-οικονομικα στρώματα !(βλ. Πίνακα 1.1 
και Πίνακα 1.2). Σε αναλογία με το κέντρο, η πόλη ως σύνολο, επίσης πραγματώνει 
εντοπισμένο κοινωνικό διαχωρισμό μεταξύ των λιγοτερο ευπορών δυτικών και 
βορειοδυτικών συνοικιών (π.χ Αγ. Ανάργυροι, Νεάπολη, Ν. Ιωνία) και των 
περισσότερό ευπορών βορείων και ανατολικών συνοικιών (π.χ Αγ. Γεώργιος, 
Αναυρος, Ν. Δημηριαδα) (Θ. Μαλουτας, 1995, σ. Θ9).

1 Η διαφοροποίηση μεταξύ των δυτικών συνοικιών του κέντρου και των βορείων, κεντρικών και 
ανατολικών συνοικιών του κέντρου ως προς τη διάρθρωση των χρήσεων γης και τους ρυθμους 
ανάπτυξης τεκμηριώνεται απο σχετικά στοιχεία της Πολεοδομικης Μελετης Αναθεώρησης του 
Δήμου Βολου (Θ. Παπαγιαννης, κ.α, 1992). Οσον αφόρα στη διαφοροποίηση της κοινωνικής 
ταυτότητας των περιοχών του πολεοδομικου συγκροτήματος Βολου, λεπτομερή στοιχεία 
παρουσιάζονται στο Θ. Μαλουτας 1995, “Δομή και δυναμική του κοινωνικού διαχωρισμού στο 
Πολεοδομικο Συγκρότημα Βολου’’, στο Θ. Μαλουτας, επιμ. (1995) ΒΟΛΟΣ: Λναζητηση της 
κοινωνικής ταυτότητας, Παρατηρητής, σσ.55-77.
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Τα προβλήματα της ασυνέχειας του φυσικου χώρου, της ανομοιογένειας των 
τμημάτων του κέντρου μεταξύ τους και του εντοπισμένου κοινωνικού διαχωρισμού 
που παρουσιάζονται σήμερα, φαίνεται να έχουν τη ρίζα τους στην εξελικτική 
διαδικασία δημιουργίας και μορφοποίησης του αστικού χώρου στο Βολο. Η 
ανάπτυξη της πόλης ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα απο δυο εντονως 
διαφοροποιημένους οικιστικούς πυρήνες2 - το “Κάστρο" και τα “παλαια μαγαζεία" 
αφενός, και τα “νεα μαγαζεία" αφετέρου (βλ. Χάρτη 1.2) !

Βασικές επιδιώξεις του πρώτου πολεοδομικου σχεδίου του Βολου (1882-83) μετά 
την απελευθέρωση της πόλης, φαίνεται οτι ησαν η ενοποίηση των δυο οικιστικών 
πυρήνων και η γεωμετρική μορφοποίηση του ενιαίου αστικού ιστού: Το σχέδιο 
(Χάρτης 1.3) κάλυπτε έκταση πολύ μεγαλύτερη απο την ηδη δομημένη και 
συμπεριελαμβανε και την αδομητη ζώνη·3 μεταξύ των δυο αρχικών οικισμών. Μέσα 
στο κάστρο δεν υπήρχε παρέμβαση και η μορφή του ιστού παρεμενε οργανική ενω 
στις άλλες περιοχές του σχεδίου, η ρυμοτομία ακολουθούσε γεωμετρικό κανναβο. Οι 
χαράξεις των νέων δρόμων τοσο στην περιοχή των νέων Μαγαζείων οσο και στην 
περιοχή των παλαιών Μαγαζείων, ησαν αντιστοιχως παράλληλες προς τις ηδη 
διαμορφωμένες σειρες κτισματων και τη γραμμή της παραλίας. Ο νέος αστικός ιστός 
μορφοποιειτο απο δυο ορθογωνικους κανναβους υπο κλίση μεταξύ τους, οι οποίοι 
συνεκλιναν στην αδομητη περιοχή μεταξύ των δυο αρχικών οικισμών./ Ετσι, η 
συγκεκριμένη περιοχή, η σημερινή περιοχή Επτά Πλατανια-Οξυγονο του Δήμου 
Βολου, αποκτούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λογω της διαφορετικής γεωμετρικοτητας της 
ρυμοτομίας. Εξαλλου, αυτή η περιοχή ενείχε ιδιαιτερότητες λογω φύσης και θέσης: 
Ως αδομητη ζώνη μεταξύ των δυο αρχικών πυρήνων, η περιοχή βρισκόταν τώρα 
στην καρδια της νέας ενοποιημένης πόλης και ταυτοχρονως αντιπροσώπευε αστικό 
χώρο ελεύθερο προς διαμόρφωση χωρίς δεσμεύσεις. Η σημασία της περιοχής 
αντανακλατο ως ενα βαθμό στις προτάσεις του σχεδίου του 1882-83 με τη

: Ο Γρηγοροπουλος στις περιγραφές του παραθετει με γραφικό τροπο βασικα στοιχεία σχετικά με 
τους δυο οικισμούς: α) Το κάστρο, ο παλιοτερος οικισμός, κατοικειτο μονον απο τουρκικές 
οικογένειες και είχε περίπου 1.500 κατοίκους. Οι δρομοι ήταν '‘στενοί, ζοφώδεις και βορβορωδεις” 
και τα σπίτια παλια. Στα "παληα μαγαζεία”, νοτιά του κάστρου προς τη θαλασσα, κατοικούσαν 
Ελληνες και Ευρωπαίοι έμποροι. Τα σπίτια ήταν επίσης παλια και οι δρομοι βρώμικοι. Υπήρχαν 
μερικά '‘πενιχρά καφενεία” και "ευτελή εργαστήρια”. Στην περιοχή λειτουργούσε υπαίθριο παζαρι 
δυο Φορές την εβδομάδά, β) Τα "‘νεα μαγαζεία”, ο νεωτερος οικισμός που άρχισε να οικοδομειται 
μετά το 1846, βρισκόταν κοντά στην παραλία ανατολικα του κάστρου και είχε περίπου 5.000 
κατοίκους απο τους οποίους οι 650 ησαν Εβραίοι και οι υπολοιποι ελληνες. Περιλάμβανε περίπου 
1.000 σπίτια τα οποία ήταν μεγαλα, συνήθως δυωροωα, με αρχιτεκτονική εφάμιλλη εκείνης των 
ευπορών κατοικιών της πρωτεύουσας. Υπήρχαν ωραία εμπορικά καταστήματα, πολυσύχναστα 
καφενεία, ξενοδοχεία, χανια, εστιατόρια, προξενεία, υποκατατηματα τραπεζών, ταχυδρομείο, 
δικαστήρια, τελωνείο με αποθήκες, μεγάλος στρατώνας, τούρκικο τζάμι, Εβραϊκή Συναγωγή και η 
ορθοδοξη Εκκλησία του Αγιου Νικολάου (βλ. Γρηγοροπουλος 1882).
Επίσης η Β. Χασταογλου, αναφερομενη στις διάφορες μεταξύ των ουο οικιστικών πυρήνων τονίζει 
στι '‘η ρηξη ήταν πολλαπλή. Εκτος απο την αδομητη ζώνη μεταξύ των οικισμών, τους χώριζαν η 
εθνοθρησκευτικη σύνθεση, η οικονομική λειτουργία, η αρχιτεκτονική και πολεοδομικη μορφή και οι 
ρυθμοί ανάπτυξης (βλ. Β. Χασταογλου, 1995, σελ.95).

J Στην περιοχή αυτή υπήρχαν ελάχιστα κτίρια, που είχαν κατασκευασθει απο το Τούρκικο Δημόσιό 
κατπ την περίοδο 1867-68 (ο στρατώνας για τη φύλαξη του λιμανιού, το τηλεγραφείο, τα 
οιακαστηρια, οι φυλακές και το νεο τελωνείο).
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χωροθετηση εκεί κεντρικών λειτουργιών, σημαντικών για την αστική ανάπτυξη κατα 
την εποχή εκείνη: την κεντρική πλατεία της πόλης στη θέση των παλαιών τουρκικών 
στρατωνών κοντά στη θαλασσα και το σιδηροδρομικό σταθμό ανατολικα του 
κάστρου. Ωστοσο, το σχέδιο δεν προεβλεπε τίποτε άλλο για την περιοχή, η οποία 
αφεθηκε σε μια “laissez-faire” ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικό της γενικότερης ασαφειας και ανεπάρκειας4 5 των προτάσεων του 
Σχεδίου, είναι η μη διαφοροποίηση των ομοιομορφων οικοδομικών τετράγωνων της 
πόλης ούτε ως προς τις χρήσεις γης, ούτε ως προς τους ορούς δημησης. Ελάχιστα 
οικοδομικά τετράγωνά δεσμεύτηκαν για δημοσία κτίρια, δημοσίους υπαίθριους 
χώρους και γενικότερα αστικό εξοπλισμό, ενω δεν εξειδικεύτηκαν οροί δόμησης3 για 
καμμια απο τις περιοχές της πόλης. Η ανοικοδόμηση αφεθηκε να ακολουθήσει τον 
ισχυοντα ανα την ελληνική επικράτεια, οικοδομικο κανονισμό. Ετσι, η ανάπτυξη των 
αστικών λειτουργιών στο Βολο ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικής κυρίως 
πρωτοβουλίας και η χωροθετηση τους μέσα στον πολεοδομικο ιστό 
ακολούθησε μια αυτογενη διαδικασία.! Για το λογο αυτό, η Β. Χασταογλου 
χαρακτηρίζει τον Βολο ως "πόλη ιδιωτων με το δημόσιό υποβαθμισμένο” και πιστεύει 
οτι ”... ο δυναμισμός της εκβιομηχανησης υπερκέρασε τις ισχνές προδιαγραφές του 
σχεδίου σε αστικό εξοπλισμό, αναπλήρωσε τις ελλείψεις και εφερε ενα ευρυ φασμα 
συγχρόνων αστικών λειτουργιών και χωρων. Ως την πρώτη δεκαετία του 20ου 
αιώνα, η πόλη είχε αποκτήσει τον αέρα της αστικοτητας που απούσιαζε απο τη 
σύλληψη του αρχικού σχεδίου” (Β. Χασταογλου 1995, σελ. 106).

Στις επόμενες δεκαετίες, η διαδικασία αυτοχωροθετησης των διάφορων αστικών 
λειτουργιών και οικονομικών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα την έξης 
διάρθρωση των χρήσεων γης: Οι περισσότερες βιομηχανίες (καπνεργοστάσια, 
αλευρόμυλοι, υφαντουργεία, μηχανουργεία, κ.α) συγκεντρωθήκαν, για λογους 
οικονομίας των μεταφορών, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό και το λιμάνι, και 
συγκεκριμένα, στην περιοχή βόρεια και ανατολικα του κάστρου, στην σημερινή 
περιοχή Επτά Πλατανια-Οξυγονο. Οι μικρές βιοτεχνίες και τα χειροτεχνικά 
εργαστήρια (επιπλοποιεία, τυπογραφεία, ποτοποιεία, κ.α.) χωροθετηθηκαν 
ανατολικα των βιομηχανιών, κυρίως στην περιοχή Επτά Πλατανια-Οξυγονο αλλα και 
στο νοτιο τμήμα της Μεταμορφωσεως. Ως αποτέλεσμα, η πρώην αδομητη 
περιοχή μεταξύ των δυο αρχικών οικιστικών πυρήνων μετατραπηκε 
αυτογενως σε βιομηχανική, και κατα συνέπεια, εχασε το σημαντικό ρολο που 
μπορούσε και επρεπε να παίξει στην ενοποιημένη πόλη λογω κεντρικής 
θέσης, ενδιαφέρουσας ρυμοτομίας και ελεύθερων οικοδομικών τετράγωνων. 
Τα εμπορικά καταστήματα πύκνωσαν στους δρομους κοντά στην παραλία, μέσα 
στον αρχικό πυρήνα των νέων Μαγαζείων, κυρίως στις Οδούς Ερμου, Δημητριαδος,

4 Αξιολογώντας το σχέδιο του 1882-83, η Β. Χασταογλου το χαρακτηρίζει “στοιχειώδες ως 
πολεοδομικο μοντέλο ενός προγράμματος εξοπλισμού της πόλης με κεντρικούς δημοσίους χώρους, 
αστικές λειτουργίες, δημοτικά καθιδρυματα και οικιστικές εξυπηρετήσεις. Συνιστα μια εκπτωχευμενη 
εκδοχή της μορφολογίας του Νεοκλασσικισμου που πενήντα χρονιά πριν είχε δώσει τα μνημειώδη 
σχέδια της Αθήνας, του Πειραια και της Ερέτριας” (Β. Χασταογλου, 1995, σελ. 103).

5 Οροι δόμησης για την περιοχή του Δήμου Βολου θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά το 1958 και για την 
περιοχή της Ν. Ιωνίας το 1964.
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Ιασωνος και Ιωλκου (σήμερα Ελ. Βενιζελου). Η παραλιακή ζώνη5 εξελίχθηκε σε 
περιοχή αναψυχής προσελκυοντας μεγαλα ξενοδοχεία, καψενεια, εστιατόρια και 
κτίρια τραπεζών. Οσον αφόρα στις περιοχές κατοικίας, ο κοινωνικός 
διαχωρισμός ήταν σαφής και εκφρασθηκε στο χώρο με μια συμμετρία ως 
προς το νοητο αξονα βορα-νοτου που είχαν διαμορφώσει οι βιομηχανίες και 
οι βιοτεχνίες στην καρδια της πόλης: στα ανατολικα του αξονα, και κυρίως γύρω 
απο την εκκλησία του Αγιου Νικολάου και κοντά στην παραλία, συγκεντρωθήκαν οι 
μεσαίες και οι υψηλές κοινωνικο-οικονομικες τάξεις ενω δυτικά του αξονα, στο 
Κάστρο, τα Παληα και τον προσφυγικο οικισμο της Ν. Ιωνίας, συσπειροοθηκαν οι 
χαμηλότερες τάξεις.

Αυτή η εικόνα της πόλης που είχε ηδη διαμορφωθεί στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα 
μας, δεν εχει αλλοιωθεί ριζικά μέχρι σήμερα. Τα πολεοδομικα σχέδια και 
παρεμβάσεις' που μεσολάβησαν δεν αλλαξαν δραστικά ούτε την κοινωνική 
γεωγραφία του αστικού χώρου, ούτε τα βασικα χαρακτηριστικά του πολεοδομικου 
ιστού στο κέντρο. Ετσι, εναν αιώνα μετά την πρώτη φάση ανάπτυξης του αστικού 
χώρου, μπορεί κάνεις να ισχυρισθει οτι η πόλη του Βολου διατηρεί φανερή τη 
διπολική καταγωγή της, αφού πρώτον, στο κέντρο δεν εχει επιτύχει τη 
δημιουργία ενοποιημένου και συνεκτικού αστικού χώρου και δεύτερον, στο 
σύνολο της, πραγματώνει εναν προσανατολισμένο στο χώρο κοινωνικό 
διαχωρισμό. Για την άρση των πολεοδομικων αδυναμιών του κέντρου, πρόσφατες 
μελετες και παρεμβάσεις3 έχουν θεσει επιμερους στοχους και έχουν προτείνει, 
ή/και θεσμοθετήσει, επιμερους προτάσεις. Ωστοσο, με την πάροδο του χρονου, η 
σταδιακή υλοποίηση των προτάσεων φαίνεται οτι δεν εχει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
ενω η έκβαση των νέων στόχων που έχουν τεθεί διαφαινεται επίσης αβέβαιη:

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Πολεοδομικης Μελετης Αναθεώρησης των κεντρικών 
περιοχών του Δήμου Βολου (Θ. Παπαγιαννης κ.α, 1992) και οι Πολεοδομικες 
Παρεμβάσεις της ΔΕΜΕΚΑΒ (Τριποδακης κ.α, 1997) επικέντρωσαν το ενδιαφέρον 
τους στην επέκταση των κεντρικών λειτουργιών της πόλης προς τα δυτικά του 
σημερινού πυρήνα του κέντρου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής 6 * *

6 Οι Τούρκοι, πριν εγκαταληψουν το Βολο, επεκτειναν το 1881 την παραλιακή ζώνη κατα μια σειρά 
οικοδομικών τετράγωνων με επιχωματωση της θαλασσας και πούλησαν σε υψηλές τιμές τα νεα 
παραθαλασσια οικόπεδα (βλ. Χάρτη 1.3).

Σε χρονική σειρά, οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν λογω θεσμοθετημένων πολεοδομικων 
παρεμβάσεων ησαν οι έξης: Με το Διαταγμα Ευθυοφοριας του Φρουρίου του Βολου το 1887, 
κατεδαιοισθηκε το περιμετρικό τείχος του Κάστρου, διαλύθηκε ο οργανικός ιστός στο εσωτερικό του 
και ρυμοτομηθηκε η περιοχή με ευθυγραμμους δρομους κατ’ αναλογίαν του συνολικού γεωμετρικού 
ιστού της πόλης. Η Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης το 1930, δημιούργησε στο 
κέντρο κάποιους μικρούς δημοσίους υπαίθριους χώρους και διαπλατυνε τους κυρίους εμπορικούς 
δρομους και τους βασικούς οδικούς άξονες. Το Σχέδιο πόλης του 1956, μετά τους καταστροφικούς 
σεισμούς, κυρίως διεύρυνε τα όρια της πόλης βόρεια και δυτικά του κέντρου, στις περιοχές Αγ. 
Ανάργυρων και Νεάπολης καθώς και στον προσφυγικο οικισμο της Νέας Ιωνίας που είχε 
δημιουργηθει μετά το 1922.

s Η Πολεοδομικη Μελετη Αναθεώρησης των κεντρικών περιοχών του Δήμου Βολου (Θ. 
Παπαγιαννης κ.α, 1992), το Κοινοτικο Πρόγραμμα URBAN για την περιοχή Παληα που ανελαβε ο 
Δήμος Βολου το 1993, οι πολεοδομικες παρεμβάσεις στο κέντρο του Βολου απο τη ΔΕΜΕΚΑΒ 
(Τριποδακης κ.α, 1997). Επίσης διπλωματικές εργασίες φοιτητών .Αρχιτεκτονικής όπως της Ε. 
Καραθανου "Κεντρική περιοχή Βολου”, ΕΜΠ, 1986.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:31 EEST - 3.236.241.27



ο

Μεταμορφωσεως και στην περιοχή Επτά Πλατανια-Οξυγονο. Στο πλαίσιο της 
εξυγειανσης και αναπλασης αυτής της παληας βιοτεχνικής περιοχής, κάποιοι δρομοι 
χαρακτηρίσθηκαν, ή ηδη διαμορφωθήκαν, ως πεζοδρόμοι, μερικά οικοδομικά 
τετράγωνά δεσμεύτηκαν για τη δημιουργία πλατειών, ενω επίσης χωροθετηθηκαν 
εκεί αρκετες υπηρεσίες και φορείς. Για την εγκατάσταση τους, είτε ανεγερθηκαν νεα 
κτίρια (π.χ ΙΚΑ, ΤΕΕ. Οικονομικές Εφορίες, Κέντρο Ιστορίας Δήμου Βολου), είτε 
αξιοποιηθηκαν παληα κτίρια (βιομηχανικά κτίρια και νεοκλασσικα κτίρια με 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική μορφή) τα οποία αναπλασθηκαν, ή πρόκειται να 
αναπλασθουν, για να στεγάσουν τις νεες χρήσεις (ΔΕΜΕΚΑΒ, Δημοτικό Ωδείο, 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας). Ωστοσο, αυτου του είδους η 
παρέμβαση για την τόνωση των κεντρικών λειτουργιών στις περιοχές Επτά 
Πλατανια- Οξυγονο και το νοτιο τμήμα της Μεταμορφωσεως, δεν εχει δημιουργήσει 
μέχρι σήμερα, μια σαφή τάση προσέλκυσης άλλων κεντρικών αστικών λειτουργιών 
και ιδιωτικών οικονομικών δραστηριοτήτων του τριτογενους τομέα (π.χ γραφεία 
διοίκησης επιχειρήσεων, γραφεία παροχής υπηρεσιών). Αντιθετως, πρόσφατη 
καταγραφή9 των χρήσεων γης και των τάσεων επέκτασης τους στο κέντρο της 
πόλης εδειξε οτι οι κεντρικές λειτουργίες τείνουν να επεκτεινονται κυρίως προς βορρά 
του υπαρχοντος πυρήνα του κέντρου, στην περιοχή της Αναληψεως αλλα και 
ανατολικα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου. Στις περιοχές αυτές, οι ρυθμοί 
ανάπτυξης επιταχύνονται και η αστική τοπογραφία αλλαζει σταδιακα με την 
κατεδάφιση μονοροφων και δυωροφων κατοικιών του '50 και του 60 και την 
ανέγερση πολυκατοικιών με εμπορικά καταστήματα, διαμερίσματα και γραφεία. Ετσι, 
“κατατρωγεται” σιγα-σιγα και εξαφανίζεται μια τυπολογία κτιρίων κατοικίας (φωτο. 
1,2,3,4) με ανώνυμη μεν αρχιτεκτονική αλλα με χαρακτηριστική μορφολογία, πολύ 
σημαντική για την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του Βολου.

Αντιθετως, στην περιοχή Επτά Πλατανια-Οξυγονο αλλα και στο νοτιο τμήμα της 
Μεταμορφωσεως, υπάρχει αναξιοποίητη αστική γη και ανενεργό κτιριακο 
δυναμικό, κατάλληλο για τη στέγαση δραστηριοτήτων του τριτογενους τομέα: Εκτος 
των κενών οικοπέδων, υπαρχουν και πολλά παληα βιοτεχνικά κτίρια (φωτο.5,6,7,8) 
τα οποία σήμερα υπολειτουργούν, ή βρίσκονται σε αχρησία, λογω της μείωσης του 
ογκου της βιοτεχνικής δραστηριότητας και της γενικότερης αποβιομηχάνισης της 
ευρυτερης περιοχής κατα την τελευταία δεκαετία (Κ. Μελαχροινος, 1995). Οι 
συγκεκριμένες περιοχές συντάσσουν υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται απο ασυνέχειες του πολεοδομικου ιστού, μίξη χρήσεων κατοικίας και 
οχλουσων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (βιοτεχνίες, χονδρεμπόριο, αποθήκες, 
κακόφημα νυκτερινά κέντρα) και συγκέντρωση περιθωριακών στοιχείων (άστεγων, 
ναρκομανών, ιερόδουλών) στους δημοσίους υπαίθριους χώρους κατα τις νυκτερινές 
ώρες. Σύμφωνα με ερευνά ερωτηματολογίου10, η εξυγειανση και αναπλαση της 
ευρυτερης περιοχής παρουσιάζεται σήμερα ως πρωταρχική αναγκη για τους

9 Η καταγραφή των χρήσεων 'γης στο κέντρο της πόλης και οι τάσεις επέκτασης τους απετελεσαν 
επιμερους αντικείμενο ομαδικής φοιτητικής εργασίας στο 3ο έτος του Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης, ακαδ. έτος 1995-96.

10 Η διακίνηση του ερωτηματολογίου εγινε απο τους φοιτητές του 3ου έτους στο Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης, ακαδ. έτος 1996-97, και αφορούσε στην καταγραφή της άποψης 
των κατοίκων των περιοχών Μεταμόρφωσης και Επτά Πλατανια-Οξυγονο σχετικά με τα πολεοδομικα 
προβλήματα της ευρυτερης περιοχής.
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Φωτο.1

Φωτο.2

Φωτο.1,2 Κέντρο Βολου: ο κύριος μορφολογικος τύπος μουοροφης 
κατοικίας που χαρακτήρισε τις δεκαετίες '50 και 60.
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Φωτο.3

Φωτο.4

Φωτο.3,4 Κέντρο Βολου: ο συνηθεστερος μορφολογικος τύπος δυοροφης 
κατοικίας κατα τις δεκαετίες '50 και '60.
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Φωτο.5,6,7,8

Φωτο.5

Περιοχή Επτά Πλατανια-Οξυγονο: παλια βιομηχανικά και 
βιοτεχνικά κτίρια που σήμερα υπολειτουργούν ή 
βρίσκονται σε αχρησία και θα μπορούσαν να στεγάσουν 
δραστηριότητες του τριτογενους τομέα.

Φωτο.6
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◄

φωτο.7

Φωτο.8
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κατοίκους. Αυτά τα δεδομένα, μήπως ηδη καταμαρτυρούν την ανεπάρκεια των μέχρι 
τώρα πολεοδομικων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για την επιθυμητή επέκταση των 
κεντρικών λειτουργιών πόλης στις συγκεκριμένες περιοχές;

Οσον αφόρα στα Παληα, έχουν διατυπωθεί απο το Δήμο Βολου επιμερους 
προτάσεις αναπλασης στα πλαίσια τοσο του Προγράμματος URBAN, οσο και των 
προσφάτων πολεοδομικων παρεμβάσεων της ΔΕΜΕΚΑΒ (Τριποδακης, κ.α 1997) με 
στοχο την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας 
της περιοχής. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την κήρυξή ως διατηρητέων 
αρκετών παλαιών κτιρίων με χαρακτηριστική μορφολογία και τη θέσπιση ειδικών 
ορών δόμησης για τα νεα κτίρια. Ως προς τις χρήσεις γης, η περιοχή του Κάστρου 
χαρακτηρίζεται περιοχή αμιγούς κατοικίας. Τα παληα βιομηχανικά κτίρια βόρεια του 
Κάστρου (π.χ κεραμοποιειον Τσαλαπατα, Μύλοι Λουλη, κ.α) καθώς και εκείνα νοτιά 
των Παλαιών Μαγαζειων κοντά στο λιμάνι, δεσμεύονται να υποδεχθούν πολιτιστικές, 
αθλητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες καθώς και ηλεκτρονικά και τυποεκδοτικα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η καρδια της περιοχής των Παληων (περιοχή Παλαιών 
Μαγαζείων) χαρακτηρίζεται ως περιοχή κεντρικών λειτουργιών πόλης με έμφαση στο 
εμπόριό. Ωστοσο μέχρι σήμερα, πριν τη θεσμοθετησηκαι τον ελεγχο των χρήσεων 
γης, η μονή απο τις κεντρικές λειτουργίες πόλης που τείνει να προσελκυεται και να 
αυτοχωροθετειται στο συγκεκριμένο τμήμα των Παληων, είναι η ψυχαγωγία: Ενω 
οι περισσότερες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα εκεί (καταστήματα 
χονδρεμπορίου, συνεργεία, πρακτορεία μεταφορών), στεγάζονται σε “γηρασμενα” 
κτιριακα κελυφη χωρίς συντηρηση (φωτο.9), οσα απο τα παλαια κτίρια 
αποκαθιστανται και ανακαινίζονται με ιδιωτική πρωτοβουλία, μετατρεπονται 
αποκλειστικά σε τοπο διασκέδασης (bar, ταβέρνες) (φωτο. 10,11). Η διαφαινομενη 
τάση μετασχηματισμού των Παληων σε περιοχή διασκέδασης μήπως ηδη 
υποδηλώνει την αμφίβολη έκβαση των στόχων της αναπλασης;

Η ορθότητα των στόχων των παραπανω πολεοδομικων μελετών και παρεμβάσεων 
δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ομως το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι 
παράγοντες μπορούν να “αντιστέκονται” αδηλα στην υλοποίηση αυτών των 
στόχων, ή να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αμφιβολη έκβαση τους. 
Θα μπορούσε ο χώρος ο ίδιος, όπως ορίζεται απο τη φυσική μορφή του ιστού, να 
αποτρεψει, ή αντιθετως να διευκολύνει, την υλοποίηση των στόχων της αναπλασης; 
Η διεθνής ερευνά και εμπειρία θα συνηγορούσε σε θετική απάντηση του 
ερωτήματος. Πολυετείς ερευνες11 με πεδίο αναφορας Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες 
πόλεις και με αντικείμενο τη διερευνηση του πολεοδομικου ιστού ως προς τη 
σύνταξη του δημοσίου χώρου και το μοντέλο χρήσής και λειτουργίας του, έχουν 
καταληξει, μεταξύ άλλων συμπερασμάτων, και στην ύπαρξη συσχετισης μεταξύ 
ορισμένων συντακτικών ιδιοτήτων του αστικού ιστού και του τροπου

11 Ερευνες με αντικείμενο την κατανόηση της λειτουργίας του αστικού χώρου μεσω της συντακτικής 
ανάλυσης του ποεοδομικου ιστού αρχισαν στη δεκαετία του '80 απο τον Prof. Β. Hillier στο 
University College, University of London, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα απο την ερευνητική ομαδα 
U.A.S (Unit for Architectural Studies) και μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Bartllett School of 
Architecture and Planning υπο την επιβλειι/η του Prof Β. Hillier. Η Θεωρία της Σύνταξης του χώρου 
και η μεθοδολσηα της συντακτικής ανάλυσης πολεοδομικων ιστών παρουσιάζονται αναλυτικα στο Β. 
Hillier and J. Hanson, The social logic of space, Cambridge University Press, 1984, και στην 
πρόσφατη έκδοση Β. Hillier, Space is the Machine, Cambridge University Press, 1996.
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Φωτο.9 Περιοχή Αγοράς στα Παληα: Χωρίς στοιχειώδη συντηρηση, 
τα τταλια κτίρια στεγάζουν επιχειρήσεις εμπορίου, 
χονδρεμπορίου και μεταφορών.
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Φωτο.10

φωτο.11

Φωτο.10,11 Παληα: Τα ανακαινισμένα παλια κτίρια στεγάζουν αποκλειστικά 
καταστήματα ψυχαγωγίας.
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αυτοχωροθετησης συγκεκριμένων χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα, το 
εμπόριό (βλ. Β. Hillier et al, 1993). Υπο το πρίσμα αυτών των ερευνών, 
διερευνηθηκε η βαθύτερη δομή του χώρου στο κέντρο του Βολου μεσω 
"συντακτικής ανάλυσης” και επιχειρηθηκε η αξιολόγηση των υπαρχόντων 
προτάσεων αναπλασης και η διατύπωση συμπληρωματικών προτάσεων.

2. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ: Η σύνταξη και η βαθύτερη δομή του αστικού 
χώρου.

Σύμφωνα με τη θεωρία της Σύνταξης του Χώρου, (Β. Hillier, and J. Hanson, 1984) 
σε κάθε οικισμο, αστική περιοχή, ή πόλη ολόκληρη, το συνολικό δίκτυο του δημοσίου 
υπαίθριου χώρου (πλέγμα δρόμων, πλατειών, πεζοδρόμων, κλπ.) που ορίζεται απο 
τη φυσική μορφή του πολεοδομικου ιστού, μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίο και συνεχες 
χωρικό σύστημα. Ο Χάρτης 2.1 δείχνει την αξονική απεικονηση του χωρικού 
συστήματος του κέντρου του Βολου, δηλ. ενα πλέγμα αξόνων, οσο δυνατόν 
μακρυτερων σε μήκος και λιγοτερων σε αριθμό, που μπορούν να διατρεξουν ολους 
τους χώρους του συγκεκριμένου συστήματος.

Μέσα στο χωρικό σύστημα, κάθε στοιχείο (δηλ. κάθε δρομος, πλατεία, κλπ.) 
συνδέεται με συγκεκριμένο και σταθερό τροπο με τα υπόλοιπα στοιχεία (χώρους). 
Ετσι, σύμφωνα με τη θεωρία της Σύνταξης του χώρου, διαμορφώνονται 
συγκεκριμένες συντακτικές σχεσεις μεταξύ των χωρων και ταυτόχρονα, καθορίζονται 
συγκεκριμένες συντακτικές ιδιότητες πρώτον, για κάθε επιμερους χώρο και δεύτερον, 
για το σύστημα ως σύνολο. Η σημαντικότερη συντακτική ιδιότητα ενός χώρου είναι ο 
“βαθμός ενσωμάτωσης” (integration) μέσα στο σύστημα. Αυτή η παράμετρος 
εκφράζει ποσο ισχυρά είναι συνδεδεμενος ο συγκεκριμένος χώρος, οχι τοπικά ως 
προς τον αριθμό συνδέσεων με τους αμεσα γειτονικούς χώρους, αλλα σφαιρικά και 
αλγοριθμικα με ολους τους υπολοίπους χώρους του συστήματος 2 . Πάνω στον 
αξονικο χάρτη, ο βαθμός ενσωμάτωσης ενός χώρου (δηλ. μιας αξονικής γραμμής) 
εκφράζει ποσά αξονικα βήματα μακρυα βρίσκεται ο συγκεκριμένος χώρος απο ολους 
τους άλλους χώρους του συστήματος.| Για το χωρικό σύστημα ως σύνολο, η 
σημαντικότερη συντακτική ιδιότητα είναι πρώτον, η μορφή και η διάρθρωση του 
“πυρήνα ενσωμάτωσης” (“integration core”), δηλ. του 5% των χωρων που 
έχουν σχετικά μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης και δεύτερον, η κατανομή του 50% 
των πιο “απομονωμένων χωρων” (“segregated spaces”), δηλ. των χωρων που 
έχουν σχετικά μικρότερο βαθμό ενσωμάτωσης.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του κέντρου του Βολου, ο βαθμός ενσωμάτωσης 
κάθε χώρου (δρομου, πλατείας, κλπ.) απεικονίζεται χρωματικά στο Χάρτη 2.2. Στη 
γκαμα των χρωμάτων του χάρτη, η διαβαθμιση των χωρων ως προς την παράμετρο 
της ενσωμάτωσης αναπαρασταται με χρωματική διακύμανση απο το έντονο κοκκινο 
(υψηλότερος βαθμός ενσωμάτωσης) μέχρι το βαθύ μπλε (χαμηλότερος βαθμός 
ενσωμάτωσης - απομονωμένοι χώροι). Ο πυρήνας ενσωμάτωσης, δηλ. το 5% των 
χωρων με τον υψηλότερο βαθμό ενσωμάτωσης, φαίνεται στον Χάρτη 2.3. 12

12 Ο υπολογισμός του βαθμού ενσωμάτωσης κάθε χώρου -γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή βασει ειδικού προγράμματος (Axman, copyright U.A.S, University College London).
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Η παράμετρος της ενσωμάτωσης θεωρείται η σημαντικότερη των παραμέτρων της 
θεωρίας της Σύνταξης του Χώρου του Hillier διότι πολυετείς εφαρμοσμένες ερευνες 
που εκπονήθηκαν απο το U.A.S (Unit for Architectural Studies, University College 
London) και μεταπτυχιακούς φοιτητές υπο την επίβλεψη του Hillier και αφορούσαν 
στη σύνταξη του χώρου σε πολλές Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες πόλεις με 
διαφορετική μορφολογία πολεοδομικου ιστού εδειξαν τα έξης:

α. Οσον αφόρα στο μοντέλο λειτουργίας και το βαθμό χρήσής του αστικού χώρου 
(ζωντάνιά, υπολειτουργια, ερημωση), η παράμετρος της ενσωμάτωσης θεωρείται 
καθοριστικός παραγων αφού εχει ισχυρή στατιστική συσχετιση με τις επιλεγόμενες 
διαδρομές και τις πυκνότητες κίνησης κατα την καθημερινή μετάβαση των 
ατόμων απο ενα σημείο σε ενα άλλο σημείο μιας περιοχής ή μιας πόλης (“natural 
movement”). Μαλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μια ευθεως 
αναλογη συσχετιση μεταξύ ενσωμάτωσης και πυκνότητας χρήσής: Δηλ. οσο 
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης ενός δρομου τοσο μεγαλύτερη 
παρουσιάζεται να είναι και η πυκνότητα των κινούμενων ατόμων στο συγκεκριμένο 
δρομο, και αντιστροφως (Β. Hillier et al, 1987, Α.Α Gospodini, 1988, J. Peponis et 
al, 1989, και B. Hillier et al, 1993).

β. Οσον αφόρα στη διάρθρωση των χρήσεων γης μέσα στον αστικό ιστό, .ο 
πυρήνας ενσωμάτωσης, ο οποίος αποτελεί και το “συντακτικό κέντρο” μιας 
περιοχής, τείνει να προσελκύει εκείνες τις λειτουργίες που επιζητούν την 
κεντρικότητα. Σε δείγμα πολλών περιοχών του Λονδίνου, η συσχετιση των χρήσεων 
γης και του χάρτη ενσωμάτωσης εδειξε οτι τα εμπορικά καταστήματα 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη συγκέντρωση στους δρομους του πυρήνα ενσωμάτωσης 
(Hillier et. Al, 1993). Αντιθετως, οι περίκλειστοι θηλακες του ιστού με συντακτικά 
απομονωμένους δρομους συνήθως αποτελούν τοπο κατοικίας ακραίων 
κοινωνικο-οικονομικων στρωμάτων: των χαμηλών στρωμάτων όταν συνδυάζονται με 
υποβαθμισμένο κτιριακο δυναμικό και περιβάλλον (π.χ ενότητες εργατικών κατοικιών 
“public estates’’), ή των υψηλών στρωμάτων όταν συνδυάζονται με υψηλη ποιότητα 
κτιρίων και περιβάλλοντος (π.χ προαστεια) (Β.Hillier, 1988).

Παρατηρώντας το χάρτη ενσωμάτωσης του κέντρου του Βολου (Χάρτης 2.2), μπορεί 
κάνεις να επισημανει τα έξης: Οι σχετικά πιο ενσωματωμένοι δρομοι (κόκκινοι και 
κοκκινοκαφε άξονες) εμφανίζονται να διαρθρώνουν ενα πυκνό πλέγμα οριζοντίων 
και κάθετων αξόνων που καλύπτει κυρίως τον κεντρικό, το βόρειό και τον ανατολικό 
τομέα του κέντρου - δηλ. τις περιοχές Μεταμορφωσεως, Αγ. Νικολάου, Αναληψεως, 
Αγ. Κωνσταντίνου. Αντιθετως, οι σχετικά πιο απομονωμένοι δρομοι (πράσινοι και 
πρασινομπλε άξονες) παρουσιάζουν πυκνωση κυρίως στο δυτικό τομέα, δηλ. στις 
περιοχές Κάστρου, Παλαιών Μαγαζείων, Επτά Πλατανια-Οξυγονο, αλλα και στα όρια 
του κέντρου προς βορρά και ανατολας (Οδο Γιάννη Δήμου, περιοχή Αναυρου).

Ο πυρήνας ενσωμάτωσης (Χάρτης 2.3), δηλ. το 5% των πιο ενσωματωμένων 
αξόνων, εμφανίζεται έκκεντρα χωροθετημενος και ανισοβαρυς: Πρώτον, αφήνει 
ανέπαφο ολο το δυτικό τομέα και περιορίζεται στον κεντρικό, βόρειό και ανατολικό 
τομέα. Δεύτερον, εχει εντονότερη διείσδυση στον ανατολικό τομέα οπού 
διαμορφώνει ενα πυκνό πλέγμα οριζοντίων και κάθετων αξόνων ενω είναι
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ασθενέστερος στον κεντρικό τομέα οπού διαμορφώνει μια δέσμη παραλλήλων 
αξόνων με ελάχιστες κάθετες συνδέσεις. Για κάθε αξονα του πυρήνα, ο βαθμός 
ενσωμάτωσης και ο δρομος στον οποίο αντιστοιχεί, παραρουσιαζονται ιεραρχημένα 
στον Πίνακα 2.1 .Οπως φαίνεται στο Χάρτη 2.3 και στον Πίνακα 2.1, ο μοναδικός 
αξονας του πυρήνα ενσωμάτωσης που διεισδύει στο δυτικό τομέα του κέντρου 
εντιστοιχει στην Οδο Παγασων που "τυγχάνει” να είναι ο δρομος με τη μεγαλύτερη 
πυκνότητα κίνησης αυτοκίνητων με κατεύθυνση απο τον κεντρικό στο δυτικό τομέα 
του κέντρου, και αντίστροφους. Ο πρώτος ιεραρχικα αξονας ως προς το βαθμό 
ενσωμάτωσης, αντιστοιχεί στην Οδο Δημητριαδος που "συμπίπτει” να είναι ένας 
απο τους εμπορικότερους δρομους του Βολου και μαλιστα, με μεγάλη πυκνότητα 
κίνησης πεζών και αυτοκίνητων. Τα παραδείγματα των Οδών Παγασων και 
Δημητριαδος ενισχύουν τα συμπεράσματα προγενέστερων ερευνών που ηδη έχουν 
αναφερθει, και καταδεικνύουν και στην περίπτωση του Βολου, την έντονη θετική 
συσχετιση της συντακτικής ενσωμάτωσης ενός δρομου με την πυκνότητα 
κίνησης σ’ αυτόν και την ικανότητα προσέλκυσης κεντρικών λειτουργιών, 
όπως το εμπόριό.

Η συντακτική εικόνα του κέντρου του Βολου, όπως φαίνεται στο Χάρτη 2.2, μπορεί 
να συμβάλλει αφενός στην ερμηνεία της υπαρχουσας κατάστασης σχετικά με τη 
διάρθρωση των χρήσεων γης και τις τάσεις επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών, 
και αφετέρου, στην αξιολόγηση των προτάσεων αναπλασης που έχουν διατυπωθεί:

α. Η έντονη συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών, όπως εμπόριό, ιδιωτικά 
γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, κ.α σε ορισμένους 
δρομους του κέντρου μπορεί να ερμηνευτεί απο το σχετικά υψηλό βαθμό 
ενσωματωσηςτων συγκεκριμένων δρόμων (Χάρτης 2.2).

β. Οι διαφαινομενες τάσεις επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών βόρεια προς 
την περιοχή της Ανάληψης και ανατολικα προς την περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου 
μπορεί να θεωρηθούν αποτέλεσμα της μορφής του πυρήνα ενσωμάτωσης που 
εμφανίζει εκτεταμένη διείσδυση στις συγκεκριμένες περιοχές (Χάρτης 2.3). 
Αντιθετως, η επιθυμητή επέκταση των κεντρικών λειτουργιών δυτικά προς τις 
περιοχές Επτά Πλατανια-Οξυγονο και Παληα φαίνεται οτι δεν υλοποιείται, παρα τις 
πολεοδομικες παρεμβάσεις, λογω της σύνταξης του χώρου και ειδικότερα, του 
πυρήνα ενσωμάτωσης που δεν αγγίζει αυτές τις περιοχές (Χάρτης 2.3).

γ. Ειδικότερα οσον αφόρα στα Παληα, η σύνταξη του χώρου εμφανίζεται "αρωγός” 
στη σταδιακή διαδικασία αυτοχωροθετησης καταστημάτων ψυχαγωγίας: Τα Παληα 
αντιπροσωπεύουν μια γεωγραφικά κεντρική συνοικία και ταυτόχρονα μια συντακτικά 
απομονωμένη περιοχή. Η εμπειρία απο τον Ελληνικό αστικό χώρο συνηγορεί οτι ο 
συγκεκριμένος συνδυασμός γεωγραφικών και συντακτικών ιδιοτήτων του αστικού 
χώρου είναι ιδανικός για την προσέλκυση κέντρων ψυχαγωγίας. Διότι, οι επιχειρήσεις 
αυτές επιζητούν μια ιδιότυπη κεντρικότητα: Προτιμούν τις γεωγραφικά κεντρικές 
περιοχές, ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση απο το κοινο και ταυτόχρονα επιλέγουν 
τους συντακτικά απομονωμένους δρομους αυτών των περιοχών, ώστε να 
εξασφαλίζουν εύκολα αφενός, χαμηλές τιμές αστικής γης και μεγάλους σε εμβαδόν 
κλειστούς χώρους και αφετέρου, ήσυχους υπαίθριους χώρους για τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Το επιχείρημα αυτό ενισχυεται απο παραδείγματα όπως η
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16η ΓαΒΒιας (ανατοΒικο τμήμα) 6.1568623
17n 28nc Οκτωβρίου (δυτικό τμήμα) 6.0633924
13Π Εομου (δυτικό τμήμα) 5.9923763
1 9η ΕΒ Βενι.ζεΒου 5.9429016
20η ΕΒαχαβα 5.9142051
21η Περαιδου 5.3972998
22π Παχασων 5.3575559
23η Κωνσταντα (ανατοΒικο τμήμα) 5.3527656
24η ΔεΒηχιωοχη 5.3431532
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26η 1. ΚαρταΒη 5.319953
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29η ΟχΒ 5.791 2473
30η Στα9α 5.707259 2
31 η Κουντουριωχου 5.6367361
32η Κασσαβετη 5.6324837

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Οι. δρομοι του πυρήνα ενσωμάτωσης στο κέντρο του ΒοΒου 
σε ιεραρχημένη στηΒη ως προς το βα9μο ενσωμάτωσης.
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Πλακα στη δεκαετία του 70, πριν την αναπλαση και τον ελεγχο των χρήσεων γης, 
όταν χαρακτηριζόταν απο υψηλη συγκέντρωση κέντρων διασκέδασης, αλλα και απο 
πρόσφατα αναλογα παραδείγματα όπως τα Λαδαδικα και η περιοχή Δυτικής 
Εισοδου στη Θεσσαλονίκη (Α.Α. Γοσποδινη, 1997).

Εδω θα πρεπει να τονισθει οτι σχεδόν όλες οι παραπανω αναφερθεισες περιοχές 
(Παληα, Πλακα, Λαδαδικα, Δυτική Είσοδος) έχουν ακόμη ενα κοινο χαρακτηριστικό: 
αποτελούν ιστορικούς τοπους με έντονη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, Ωστοσο, δεν θα 
πρεπει κάνεις αυτόματα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα οτι η ιστορική φυσιογνωμία 
αποτελεί την κυρία παράμετρο προσέλκυσης των καταστημάτων ψυχαγωγίας. 
Αντιθετως, η σύνταξη του χώρου, και ειδικότερα οι συντακτικά απομονωμένοι 
δρομοι, φαίνονται να λειτουργούν ως κεντρομολος δύναμη. Διότι, όταν ο 
πολεοδομικος ιστός της περιοχής είναι συντακτικά ενσωματωμένος, δεν φαίνεται να 
ικανοποιείται καμμια απο τις αναγκαίες συνθήκες εγκατάστασης των καταστημάτων 
ψυχαγωγίας: Πρώτον, οι τιμές αστικής γης είναι υψηλές λογω αυξημένης ζητησης 
απο διάφορες κεντρικές λειτουργίες (εμπόριό, επιχειρήσεις, κ.α) και αυτό είναι 
αποτρεπτικό για τις περισσότερες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας που χρειάζονται 
μεγάλους σε εμβαδόν χώρους και δεύτερον, υπάρχει πυκνή κίνηση αυτοκίνητων και 
πεζών, γεγονος που δυσκολεύει τη δημιουργία ήσυχων και ευχάριστων υπαίθριων 
χωρων.

δ. Οσον αφόρα στην περιοχή του Κάστρου, η γεωγραφική γειτνιαση με τη ζώνη 
κεντρικών λειτουργιών και η συντακτική απομόνωση της περιοχής σε συνδυασμό με 
την προγραμματισμένη αναπλαση της ως περιοχή αμιγούς κατοικίας με ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ύφος, πιθανόν να επιφέρουν τη ριζική αλλαγή της κοινωνικής 
ταυτότητα της περιοχής. Οπως ηδη εχει αναφερθει, οι περιοχές που 
αντιπροσωπεύουν απομονωμένους θηλακες μέσα στο κέντρο μιας πόλης, 
αποτελούν συνήθως τοπο κατοικίας χαμηλών εισοδημάτων όταν συνδυάζουν 
χαμηλη ποιότητα κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου ενω συνήθως αποτελούν (ή 
μετατρεπονται σε) τοπο κατοικίας υψηλών εισοδημάτων όταν συνδυάζουν υψηλη 
ποιότητα κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου. Υπο το φως των συντακτικών 
δεδομένων, μπορεί κάνεις να διακινδυνεύσει την πρόβλεψη οτι η αναπλαση της 
περιοχής του Κάστρου, η οποία εχει αναλογα γεωγραφικά, συντακτικά και 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με την Πλακα και την Ανω Πόλη, θα οδηγήσει στο 
σταδιακό μετασχηματισμό της περιοχής απο τοπο κατοικίας μεσαίων και χαμηλών 
εισοδημάτων σήμερα σε τοπο κατοικίας μεσαίων και υψηλών κοινωνικο-οικονομικων 
στρωμάτων με σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Τα παραπανω συμπεράσματα της συντακτικής ανάλυσης δεν παραπέμπουν 
φυσικά σε κανενος είδους “μοιρολατρεια της σύνταξης του χώρου’’ οσον αφόρα στις 
δυνατότητες και στην επιθυμητή ανάπτυξη του κέντρου του Βολου. Αντιθετως, 
συνηγορουν στο επιχείρημα οτι οι πολεοδομικες παρεμβάσεις και οι προτάσεις 
αναπλασης που διατυπωθήκαν, ή θα διατυπωθούν στο μέλλον, θα πρεπει να 
λαβουν υποψη τους το “χώρο” ως ανεξάρτητο παραγοντα που μπορεί να 
"συμβάλλει”, ή να "αντισταθει”, στην υλοποίηση των στόχων.
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3. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ TOY ΒΟΛΟΥ: Πολεοδομικες παρεμβάσεις και ανάπτυξη με 
γνωμονα τη σύνταξη του χώρου.

Η διαδικασία ανάπτυξης του κέντρου του Βολου και επίλυσης των βασικών 
πολεοδομικων προβλημάτων του, όπως αυτα έχουν προηγουμένως περιγράφει, 
φαίνεται να επιδέχεται ενα “συντακτικό κλειδί”: την άρση της συντακτικής 
απομόνωσης του δυτικου τομέα του κέντρου και συγκεκριμένα, των περιοχών 
Παληα και Επτά Πλατανια-Οξυγονο.

Η συντακτική απομόνωση των Παληων οφείλεται, όπως ηδη εχει περιγράφει, στην 
ασυνέχεια του ιστού που προκαλουν οι εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού στάθμου 
στο βόρειό κυρίως τμήμα της περιοχής (Κάστρο) και οι εγκαταστάσεις του Λιμενος 
στο νοτιο τμήμα της περιοχής (Παλαια Μαγαζεία). Η κατάργηση των συγκεκριμένων 
φυσικών ορίων θα μπορούσε να επιτευχθεί με τις έξης πολεοδομικες παρεμβάσεις:

α) την υπογειοποιηση του τερματικού στάθμου και των σιδηροδρομικών γραμμών 
απο το σταθμό μέχρι το χειμαρο Κραυσιδωνα,

β) την κατάργηση των σιδηροδρομικών γραμμών απο το σταθμό μέχρι το λιμάνι,

γ) την αποδοση στην πόλη των εγκαταστάσεων του Τελωνείου στο 2ο προβλήτα.

Οι συγκεκριμένες πολεοδομικες παρεμβάσεις δεν θα εμπόδιζαν με κανένα τροπο την 
αρτια λειτουργία του ΟΣΕ και του Λιμενος. Αντιθετως, θα εκσυγχρόνιζαν τη 
λειτουργία τους και θα αναβαθμιζαν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος: Η 
υπογειοποιηση του τερματικού στάθμου και των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι τον 
Κραυσιδονα θα συνδυαζόταν με την ανέγερση νέου συγχρόνου τερματικού στάθμου 
και την αναπλαση του παληου διατηρητέου κτιρίου του στάθμου για τη στέγαση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η κατάργηση των γραμμών μέχρι το Λιμάνι δεν θα 
είχε επιπτώσεις στη μεταφορά φορτίων και εμπορευμάτων διότι ηδη εχει αρχίσει να 
κατασκευάζεται νεα σιδηροδρομική σύνδεση’3 του Λιμενος, δυτικότερα των Παληων, 
κοντά στο χείμαρρο Ξηρια. Τέλος, η αποδοση στην πόλη των εγκαταστάσεων του 
2ου προβλήτα δεν θα είχε σχεδόν καμμια επίπτωση στη λειτουργία του Τελωνείου 
διότι οι περισσότερες αποθήκες του 2ου προβλήτα βρίσκονται σήμερα σε αχρησία13 14 
λογω της μείωσης του ογκου των εκτελωνιζομενων αγαθών, αποτέλεσμα της 
ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εξαλλου, για τον εκτελωνισμο 
αγαθών απο και προς τρίτες χώρες, υπάρχει πρόβλεψη'5 νέων συγχρόνων

13 Σε σχετική συνάντηση με τον Διευθυντή του Λιμενικού Ταμείου κ Παπαδελη και ίο διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενος κ. Ξηρακια, πληροφορηθηκαμε οτι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου 
εχει ολοκληρωθεί και απομένουν η κατασκευή μιας γέφυρας και η κατασκευή των τελευταίων 500 
μέτρων περίπου, της σιδηροδρομικής γραμμής.

14 Την υπολειτουργια των αποθηκών βεβαίωσαν, σε σχετική συνάντηση, ο Διευθυντής του Λιμενικού 
Ταμείου κ. Παπαδελης και ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενος κ. Ξηρακιας. Οι 
αποθήκες είναι ιδιοκτησία του Τελωνείου και για την παραχώρηση τους είναι υπευθυνη η Κτηματική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:31 EEST - 3.236.241.27



Χά
ρτ

ης
 3.

1 Πρ
ότ

ασ
η 

Αν
άπ

λα
ση

ς σ
το

 κέ
ντ

ρο
 το

υ Β
ολ

ου
 με

 γν
ω

μο
να

 τη
 

σύ
ντ

αξ
η τ

ου
 χώ

ρο
υ:

 Χ
άρ

τη
ς Ε

νσ
ω

μά
τω

ση
ς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:28:31 EEST - 3.236.241.27



13

εγκαταστάσεων Τελωνείου (αποθηκών και κτιρίου διοίκησης) στον 3ο προβλήτα. Οι 
παληες πέτρινες αποθήκες του 2ου προβλήτα, οι οποίες προσφέρουν ευέλικτους και 
μεγάλους σε εμβαδόν χώρους, θα μπορούσαν μεσω επανασχεδιασμου να 
στεγάσουν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Ανάλογο πρόσφατό 
παράδειγμα αποτελεί η αποδοση στην πόλη των εγκαταστάσεων του 1ου προβλήτα 
του Λιμενος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Η υπογειοποιηση των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ και η κατάργηση των 
σιδηροδρομικών γραμμών προς το λιμάνι, θα είχε ταυτόχρονα δυο θετικά 
αποτελέσματα: Πρώτον, θα επετρεπε τη συνεχεία του πολεοδομικου ιστού 
μεταξύ της περιοχής του Κάστρου και της περιοχής Επτά Πλατανια-Οξυγονο. 
Δεύτερον, θα απελευθερωνε μια αξιοποιησιμη ζώνη αστικής γης, κατάλληλης για τη 
δημιουργία πολυλειτουργικου δημοσίου χώρου που θα συμπεριλαμβανε την 
ανάπτυξη εν παραλληλω οδικού αξονα, πεζοδρόμου, ποδηλατοδρόμου, 
γραμμικού πράσινου και δημοσίων κτιρίων. Η νεα πολυλειτουργικη ζώνη 
δημοσίου χώρου θα συνεδεε την παραλία και τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις στο 
Πάρκο Ρήγας Φεραιος και στο 2ο προβλήτα με το κέντρο της Νέας Ιωνίας και 
συγκεκριμένα, με τη Λεωφορο Ελ. Βενιζελου. Μαλιστα, οσον αφόρα στη σύνταξη του 
χώρου, ο νέος αξονας θα είχε σχετικά υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης στο σύνολο του 
κέντρου (βλ. Χάρτη 3.1). Επομένως, θα μπορούσε κάνεις να διακινδυνεύσει την 
πρόβλεψη οτι η προτεινομενη παρέμβαση θα είχε και άλλες θετικες συνεπειες, όπως 
την τόνωση της λειτουργικότητας και της ζωντάνιάς του Πάρκου Ρήγας 
Φεραιος και την καλύτερη σύνδεση του κέντρου με την περιοχή της Νέας 
Ιωνίας.

Η άρση της συντακτικής απομόνωσης της περιοχής Επτά Πλατανια-Οξυγονο και η 
επιθυμητή επέκταση των κεντρικών λειτουργιών της πόλης βοριοδυτικα, φαίνεται να 
επιλύεται μονο μεσω σημαντικών αλλαγών στη ρυμοτομία της περιοχής. Ωστοσο, 
επειδή η περιοχή σήμερα χαρακτηρίζεται απο υπολειτουργουντα ή εγκαταλελημμενα 
βιοτεχνικά κτίρια, κενά οικόπεδα, και γενικότερα, χαμηλό υλοποιημένο Συντελεστή 
Δόμησης16, το κοινωνικό και το οικονομικο κοστος μιας δυναμικής αναπλασης δεν 
θα ήταν εξαιρετικά υψηλό. Στην περιοχή σύγκλισης των δυο ορθογωνικων κανναβων 
του Ρυμοτομικού Σχεδίου, θα μπορούσε να χαραχθει ένας διαγώνιος αξονας που 
θα ξεκινούσε απο το Πάρκο Ρήγας Φεραιος και το Δημαρχείο και θα κατεληγε στη 
Νεα Ιωνία, και συγκεριμενα στην Οδο Αναπαυσεως. Οσον αφόρα στη σύνταξη του 
χώρου, η νεα διαγώνιος θα είχε υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης (βλ. Χάρτη 3.1) και 
κατα συνέπεια, θα μπορούσε να προσελκυσει στην περιοχή κεντρικές λειτουργίες και 
να εξελιχθεί ως “η νεα εμπορική διαγώνιος” του κέντρου.

15 Σύμφωνα με το Σ. Γιαμακος, Φ. Γιαμακου και συνεργάτες, (1994), Μελετη Αξιοποίησης και 
χωροθετησης λειτουργιών στο Λιμένα Βολου.

16 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολεοόομικης Μελετης Αναθεώρησης του Δήμου Βολου (Θ. 
Παπαγιαννης, κ.α, 1992), ο υλοποιημένος Συντελεστής Δόμησης στην περιοχή Επτά Πλατανια- 
Οξυγονο είναι 0,32 ενω ο θεσμοθετημένος Συντελεστής Δόμησης είναι 2,4 και 2,7.
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