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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί του όρου ανάπλαση. Η 

έννοια που αντιπροσωπεύει ο όρος, εξαιτίας του γεγονότος ότι χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα προκειμένου να περιγράψει πολεοδομικές και οικιστικές παρεμβάσεις πολλών 

και διαφορετικών τύπων, είναι αρκετά ασαφής. 

Στο ζήτημα του προσδιορισμού των ορίων τους, οι πόλεις – λιμάνια έχουν να 

επιδείξουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα αστικά πρότυπα: μια ιδιαιτερότητα, που 

προέρχεται από τη συνεχή και δυναμική συνύπαρξη τους με το κατ’ εξοχήν φυσικό 

στοιχείο, το νερό. 

Στην Ελλάδα σήμερα, το φαινόμενο της ανάπλασης των αστικών θαλάσσιων 

μετώπων περιορίζεται σε μια και μόνο περίπτωση, αυτήν της ανάπλασης του κεντρικού 

προβλήτα του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των έργων του αστικού σχεδιασμού 

του “Οργανισμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997”. 

Η επέκταση των αστικών θαλάσσιων μετώπων στο διεθνή χώρο έχει ήδη μια 

ιστορία 40 χρόνων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αναπλάσεων θαλάσσιων μετώπων 

όπως είναι το λιμάνι της Βαλτιμόρης – INNER HARBOR, το λιμάνι του Λίβερπουλ και το 

λιμάνι τη Βαρκελώνης. 

Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα σημαντικό λιμάνι στα βορειοανατολικά άκρα της 

χώρας. Αρχικά πόλη ψαράδων, αναπτύχθηκε πάντα σε συνεχή εξάρτηση με τη θάλασσα. 

Σήμερα, σε μια εποχή που η σχέση πόλη – θάλασσα ανακτά σαφώς τη δυναμική της στις 

σύγχρονες πολεοδομικές αναζητήσεις, το μέτωπο της παραλιακής αποτελεί την κρίσιμη 

ζώνη μετάβασης από το κτισμένο περιβάλλον της πόλης, στο άκτιστο περιβάλλον της 

θαλάσσιας έκτασης. Άρα η παραλιακή ζώνη αποτελεί την περιοχή αποδυνάμωσης από τις 

καθημερινές δραστηριότητες της πόλης και σταδιακής μετάβασης σε δραστηριότητες 

διεξόδου από τις εντάσεις της πόλης. 

Η μελέτη ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Αλεξανδρούπολης έχει ως στόχο 

την απόδοση ενός χαρακτήρα στη ζώνη, ο οποίος αντανακλά τα σύγχρονα πρότυπα 

διαλόγου του κτισμένου περιβάλλοντος και της θάλασσας. Ο προτεινόμενος χαρακτήρας 

του παραλιακού μετώπου θα συμβάλει στην απόδοση της σύγχρονης ταυτότητας της 

πόλης, κληρονομιά ενάμιση αιώνων επαφών με τη θάλασσα, αλλά και το διαβατήριο προς 

την δημιουργία μιας σύγχρονης βιώσιμης πόλης, η οποία μπορεί να σέβεται την πόλη, των 

κάτοικο και το φυσικό περιβάλλον που τη φιλοξενεί. 
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ABSTRACT 
 

In the bibliography have been formulated various definitions of term reformation. 

The significance that represents the term, because of the make that it is used extensive so 

that it describes urban and built-up interventions many and different types, he is enough 

vague. 

In the question of determination of their limits, the cities - harbours have 

demonstrated a particularity concerning other urban models: a particularity that emanates 

from their continuous and dynamic co-existence with natural element, the water. 

In Greece today, the phenomenon of reformation of urban marine foreheads is only 

limited in one and case, that of reformation central jetty of Port of Thessalonica, in the 

frames of work of urban planning of "Organism of Cultural Capital of Europe, 

Thessalonica 1997 ". 

The extension of urban marine foreheads in the international space has already a 

history of 40 years. There are a lot of examples of reformations of marine foreheads such 

as the harbour of Baltimore - INNER HARBOR, the harbour of Liverpool and the harbour 

of Barcelona. 

Alexandroupoli is an important harbour in north-eastern ut-most the country. 

Initially city of fishermen, it was always developed in continuous dependence with the sea. 

Today, in a season where the relation city - sea recovers of course her dynamics in the 

modern urban searches, the forehead of coastal constitutes the critical area of passage from 

the built environment of city, in the un-constructed environment of marine extent. Hence 

the coastal area constitutes the region of weakening from the daily activities of city and 

progressive passage in activities of exit from intensities of city. 

The study of reformation of coastal area of Alexandroupoli aims at as the 

attribution of character in the area, who reflects the modern models of dialogue of built 

environment and sea. The proposed character of coastal forehead will contribute in the 

attribution of modern identity of city, heritage 1 1/2 centuries of contacts with the sea, but 

also the passport to the creation of modern viable city, who can respect the city, resident 

and the natural environment that him entertains. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο και Στόχοι της Παρούσας Εργασίας 

 

Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι το ζήτημα της ανάπλασης του 

θαλάσσιου μετώπου της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να δοθεί, πάλι, στην πόλη ο 

παλιός της χαρακτήρας, με στόχο να συνεχιστεί η ταυτότητα της πόλης. 

Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται μια πρώτη γνωριμία και δίνεται μία γενική 

εικόνα του όρου ανάπλαση μέσα από θεωρητικά και  πρακτικά παραδείγματα. Βασικός 

στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάπλασης του παράλιου μετώπου της 

Αλεξανδρούπολης, που θα την αναδείξει προς τα έξω. Η παραλιακή της ζώνη, η οποία θα 

μπορούσε να αποτελέσει κύριο πόλο της πόλης που θα κάλυπτε τα σύγχρονα πρότυπα 

διαλόγου του δομημένου περιβάλλοντος και της θάλασσας  και επιπλέον δεν θα 

δυσχέραινε την επαφή των κατοίκων με το υγρό στοιχείο, που όπως φαίνεται από την 

μέχρι τώρα κατάσταση που επικρατεί στην παραλιακή της ζώνη έχει αναπτυχθεί στη 

συνείδησή τους, αποτελεί και το βασικό στόχο αυτής της ανάπλασης. 
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1.2 Δομή της Εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας εργασίας, καθώς και την 

δομή της. 

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από δύο κεφάλαια. Γενικά γίνεται αναφορά στην 

έννοια της ανάπλασης και στην διεθνή εμπειρία που υπάρχει για την ανάπλαση των 

θαλάσσιων μετώπων. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας αυτής (2ο κεφάλαιο) 

δίνονται οι ορισμοί, οι βασικές αρχές και μια σύντομη ιστορική εξέλιξη της ανάπλασης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της ενότητας δίδεται μια ιστορική περιγραφή σχετικά με την 

εξέλιξη του φαινομένου της ανάπλασης των θαλάσσιων μετώπων και παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικά παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων που προχώρησαν σε αναπλάσεις 

παράλιων μετώπων. 

Η τρίτη ενότητα της εργασίας παρουσιάζει την περιοχή μελέτης. Ειδικότερα στο 

πρώτο κεφάλαιο της ενότητας παρουσιάζεται η γεωγραφική της θέση και η ιστορική της 

εξέλιξη από την αρχή της δημιουργίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της ενότητας περιέχει 

την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα δίδεται το ιστορικό των 

προηγούμενων μελετών που αφορούσαν την παράλια ζώνη της περιοχή μελέτης, καθώς 

και οι φυσικές συνθήκες, τα φυσικά οικοσυστήματα που επικρατούν στην περιοχή, οι 

χρήσεις γης και το ανθρωπογενής περιβάλλον. 

Η τέταρτη ενότητα αφορά αποκλειστικά την πρόταση της ανάπλασης που γίνεται 

στην παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα έργα που 

γίνονται αλλά και οι λόγοι που το καθένα από αυτά προτείνεται. Επίσης, γίνεται σύγκριση 

της πρότασης της διπλωματικής εργασίας με την προμελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης 

που υπάρχει στην Πολεοδομία του Δήμου και βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Τέλος, στην πέμπτη ενότητα παρατίθενται τα παραρτήματα των πινάκων, των 

φωτογραφιών και των χαρτών  της πρότασης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ  

2.1 Ορισμός της ανάπλασης και βασικές αρχές 

 

Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί του όρου ανάπλαση. Η 

έννοια που αντιπροσωπεύει ο όρος, εξαιτίας του γεγονότος ότι χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα προκειμένου να περιγράψει πολεοδομικές και οικιστικές παρεμβάσεις πολλών 

και διαφορετικών τύπων, είναι αρκετά ασαφής. 

Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν τον όρο ανανέωση (renewal), περικλείοντας τις 

έννοιες της αποκατάστασης του κτιριακού αποθέματος, της ολοσχερούς αντικατάστασής 

του, της αναβάθμισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της κοινωνικής και 

οικονομικής αναγέννησης ή αναζωογόνησης (Βασενχόβεν Λ. 1998, σελ. 127). 

Ο Richardson (1971) αναφέρει ότι ο όρος «αστική ανανέωση» 

πρωτοχρησιμοποιείται στις ΗΠΑ το 1950 και κατά τους Weimer και Hoyt (1966) ο όρος 

αναφέρεται στην αποκατάσταση, διατήρηση και ανοικοδόμηση (Richardson, H.W., 1971 

σελ. 127). 

Σύμφωνα με τους: Peter Roberts and Hugh Sykes (2000) ανάπλαση είναι η 

περιεκτική και ολοκληρωμένη θεώρηση και δράση η οποία οδηγεί στην επίλυση των 

αστικών προβλημάτων και η οποία επιζητεί τη διαρκή βελτίωση των οικονομικών, 

φυσικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών μιας περιοχής η οποία απαιτούσε 

αλλαγή. 

Σύμφωνα με το Λουκόπουλο κ.α. (1990 σελ. 17): «ανάπλαση είναι το σύνολο 

εκείνων των επεμβάσεων που εφαρμόζονται στο κτισμένο περιβάλλον και σε 

υποβαθμισμένες περιοχές με σκοπό την αντικατάσταση ή βελτίωση του οικιστικού 

αποθέματος, την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία τεχνικής και 

κοινωνικής υποδομής, καθώς και την ενίσχυση άλλων λειτουργιών που συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση των περιοχών αυτών». 
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Οι αρχές της αστικής ανάπλασης: 

1. βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση των συνθηκών της αστικής περιοχής 

2. ορίζουν με σαφήνεια τα αντικείμενα επέμβασης 

3. στοχεύουν στην ταυτόχρονη προσαρμογή του νέου με τη φυσιογνωμία, την 

κοινωνική δομή, την οικονομική βάση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της υπό 

ανάπλασης αστικής περιοχής 

4. κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση του φυσικού, οικονομικού, ανθρώπινου και 

άλλου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της γης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

δομημένου περιβάλλοντος 

5. επιχειρούν να επιτύχουν στο έργο της ανανέωσης με εργαλείο μια κατανοητή και 

ολοκληρωμένη στρατηγική που στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής με 

ισορροπημένο και θετικό τρόπο 

6. εξασφαλίζουν ότι η στρατηγική και τα επιχειρούμενα προγράμματα είναι σε 

συμφωνία με τους στόχους μιας αειφόρου ανάπτυξης 

7. εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων μέσω συνεργασίας 

8. αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της μέτρησης της προόδου μιας στρατηγικής που 

έχει επιλεγεί και καταγράφουν την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων που 

αναπτύσσονται και δρουν στις αστικές περιοχές και που συνεπώς μεταβάλλονται 

9. δέχονται την ανάγκη ανανέωσης και προσαρμογής των αρχικών προγραμμάτων 

σχεδιασμού, λόγω των συνεχών συντελούμενων αλλαγών 

10. αναγνωρίζουν ότι οι διάφοροι παράγοντες του σχεδιασμού δρουν με διαφορετική 

ταχύτητα και προβλέπουν γι’ αυτό συμπληρωματικούς μηχανισμούς υποστήριξης των 

αρχικών στόχων (Peter Roberts and Hugh Sykes 2000). 

Στο Νόμο 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’, άρθρο 8) για «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη 

των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», υιοθετείται ο εξής ορισμός: 

«Ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων και 

διαδικασιών πολεοδομικού, κοινωνικού, οικονομικού, οικιστικού και ειδικού 

αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από σχετική μελέτη και αποσκοπούν κυρίως 

στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση του δομημένου 

περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών 

και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής». 

Ο Στεφάνου, Ι. κ.α., 1995 σελ.25, ορίζει την ανάπλαση ως «επαναμορφολόγηση 

κάποιας περιοχής, δηλαδή κατ’ αρχήν παρέμβαση σε μορφολογικό επίπεδο». Επίσης 
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διακρίνει τρεις ομάδες όρων που αναφέρονται στην ανάπλαση: αυτή που αναφέρεται στα 

κελύφη, αυτή που αναφέρεται στις χρήσεις και αυτή που «στρέφει το ενδιαφέρον της 

στους χρήστες» (σελ 60-62). Τέλος αναφέρει μια εκτενή τυπολόγηση της έννοιας της 

αστικής ανάπλασης. 
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2.2 Ιστορική εξέλιξη των αναπλάσεων 

 

Στις αρχές του αιώνα η άποψη ότι το παρελθόν αποτελεί ζωντανή αξία 

αμφισβητήθηκε και οι αντίθετες απόψεις για καινοτομία και χρήση νέων στυλ και υλικών 

διατυπώθηκαν στο μανιφέστο των φουτουριστών αρχιτεκτόνων το 1914, με κύριο 

εμπνευστή τον Antonio Sant’Elia. 

Ο Le Corbusier το 1925, στο Plan Voisin του Παρισιού, προτείνει την κατεδάφιση 

ολόκληρων συνοικιών και την αντικατάστασή τους με ομοιόμορφους ουρανοξύστες 

σταυροειδούς κάτοψης, διατηρώντας τα υπάρχοντα στην περιοχή ιστορικά μνημεία. 

Στο Συνέδριο του Πρώτου CIAM το 1934 στην Αθήνα διατυπώθηκε η άποψη για 

πρώτη φορά το ζήτημα της διατήρησης των ιστορικών μνημείων (Στεφάνου, Ι. κ.α., 1995: 

Αστική ανάπλαση, σελ. 57-58). 

Στη Χάρτα των Αθηνών στο Δεύτερο CIAM το 1943 διατυπώθηκε η άποψη ότι οι 

αρχιτεκτονικές αξίες πρέπει να διαφυλάσσονται είτε για μεμονωμένα κτίσματα είτε για 

αστικά κτιριακά σύνολα (Le Corbusier 1943/1987 Η Χάρτα των Αθηνών, Αθήνα: Ύψιλον, 

Στεφάνου, Ι. κ.α., 1995 Αστική Ανάπλαση, σελ. 58). 

Μετά τις καταστροφές ου Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, η ανάγκη για ανοικοδόμηση 

στην Ευρώπη την περίοδο 1950-1970 γίνεται είτε με κατεδάφιση και κατασκευή νέων 

κατοικιών (Λονδίνο, Βερολίνο, Ρότερνταμ), είτε με πιστή αναστήλωση (κέντρο 

Βαρσοβίας) (Στεφάνου, Ι. κ.α., 1995 Αστική Ανάπλαση, σελ. 59). 

Το 1975, παγκόσμιο έτος προστασίας της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 

παρουσιάζονται στο Άμστερνταμ τα πιο προχωρημένα σε ιδεολογία και τεχνικές 

παραδείγματα αστικών αναπλάσεων με προσανατολισμό την προστασία των ιστορικών 

κέντρων. Η εμπειρία του Bikersland προαναγγέλλει το τέλος των μεγάλων κρατικών 

οργανωμένων παρεμβάσεων (Στεφάνου, Ι. κ.α., 1995 Αστική Ανάπλαση, σελ. 60). 
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3. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ 

3.1 Η Πόλη και το νερό 

 

 

Στο ζήτημα του προσδιορισμού των ορίων τους, οι πόλεις – λιμάνια έχουν να 

επιδείξουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα αστικά πρότυπα: μια ιδιαιτερότητα, που 

προέρχεται από τη συνεχή και δυναμική συνύπαρξη τους με το κατ’ εξοχήν φυσικό 

στοιχείο, το νερό. 

Η πόλη δίπλα στο νερό έχει συνεχή ύπαρξη στην ιστορία. Η σχέση πόλης και 

νερού είναι τόσο σχέση ανταγωνισμού – αν όχι σχέση αντιπαλότητας – ακόμη και όταν το 

νερό ενσωματώνεται στην αστική μορφολογία, όσο και σχέση συνεργασίας. Η πόλη 

βρίσκεται σε “διαρκή θέση μάχης” απέναντι σε αυτό το απείθαρχο φυσικό στοιχείο, το 

οποίο δίνει μορφή και σχήμα σε ότι “αγγίζει”. 

3.2 Πόλεις – Λιμάνια της Β. Ευρώπης 

 

Στο Βορειοδυτικό τμήμα της Ευρώπης, και ιδιαίτερα στις Κάτω Χώρες, 

συναντούμε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη θάλασσα 

και στη στεριά. Στις περιοχές αυτές, η σχέση μεταξύ νερού και στεριάς ορίζεται από 

τεχνητά μέσα (βλ. Meyer, H., 1993). 

Οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές κατασκευάζοντας πόλντερ, μπόρεσαν να 

αποξηράνουν εκτάσεις, τις οποίες ρυθμίζουν με μια εφευρετικότατη υποδομή από 

τάφρους, διώρυγες, χαντάκια και μύλους. 

Στο περιβάλλον αυτό αναπτύχθηκε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις περιοχές 

που ήταν έξω από τα χαντάκια, και στις περιοχές που ήταν μέσα σε αυτά:  “μέσα στα 

χαντάκια” σήμαινε ασφάλεια, τάξη και ένας αστικός ιστός που υπαγορεύεται από την 

διάταξη του συστήματος ρύθμισης του νερού. 

“Έξω από τα χαντάκια” σήμαινε το αντίθετο: υπάρχει μόνιμος κίνδυνος 

πλημμύρας, αλλά συγχρόνως υπάρχει και άμεση σχέση με τον ποταμό και τη θάλασσα, 

άμεση σχέση με την υποδομή του έξω κόσμου και απουσία οποιουδήποτε χωρικού 

ρυθμιστικού συστήματος. Έξω από τα χαντάκια όλα είναι πιθανά: κάθε μέγεθος κτιρίου, 

οποιαδήποτε δραστηριότητα. 
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Στην ολλανδική πόλη – λιμάνι, το λιμάνι είναι ένα φαινόμενο έξω από τα χαντάκια. 

Αυτή η διάκριση ανάμεσα στην λιμενική περιοχή και την πόλη, έγινε πιο έντονη ακόμα 

κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν τα λιμάνια έγιναν διαμετακομιστικοί κόμβοι αντί 

για σημεία αποθήκευσης και εμπορίου. Κατασκευάστηκαν νέες λιμενικές περιοχές με 

αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των πόλεων αυτών. Στις περιοχές των ολλανδικών 

πόλεων – λιμανιών, η αποκοπή από τον παραδοσιακό αστικό πολιτισμό της 

περιτειχισμένης πόλης εκδηλώθηκε στην πιο ακραία μορφή. 

Η προκυμαία δεν ήταν πια η πρόσοψη της πόλης. Δημιουργήθηκε μια διαφορά, όχι 

μόνο λειτουργική αλλά και όσον αφορά την συλλογική αντίληψη ανάμεσα στην περιοχή 

του λιμανιού και στο αντιπροσωπευτικό κέντρο των πόλεων (βλ. Meyer, H., 1993). 

Πόλεις όπως η Antwerp και το Rotterdam ανέπτυξαν νέα κέντρα, τα οποία ήταν 

αποκομμένα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, προσανατολισμένα σε νέες υποδομές, όπως 

για παράδειγμα οι σιδηρόδρομοι και αργότερα οι αυτοκινητόδρομοι (χερσαία 

κυκλοφορία). 

Η λιμενική πόλη εξελίσσεται σε μια άτυπη ζώνη, διαφοροποιημένη εντελώς από το 

μεσογειακό μοντέλο των πόλεων – λιμανιών. Μια ζώνη η οποία χαρακτηρίζεται από την 

πρόσμιξη κάθε λογής μορφών, σχημάτων, μεγεθών. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια στον 19ο αιώνα 

αποτελούσαν δαιδαλώδες δομές γεμάτες απρόσμενα μέρη (βλ. Meyer, H., 1993). 

Η αξιοποίηση των συναρπαστικών αυτών χώρων, η ένταξη νέων χρήσεων και η 

απόδοση τους εκ νέου στην πόλη αποτελεί αναμφισβήτητα τεράστια πρόκληση όσον 

αναφορά το ζήτημα της ανάπτυξης. 
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3.3 Η Μεσογειακή Πόλη – Λιμάνι 

 

Σε πολλές πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας, όπως π.χ. στη Μίλητο ή τη Δειλό, η αγορά 

βρισκόταν στο λιμάνι, το οποίο ήταν κέντρο όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της 

κοινωνικής, της πολιτιστικής και της πολιτικής ζωής της πόλης. 

Ένα κύριο χαρακτηριστικό των Μεσογειακών πόλεων που τις διαφοροποιεί από 

αυτές του Βορρά, είναι ότι στις πρώτες δεν υπάρχει σαφής και διακριτικός χωρικός 

διαχωρισμός όσον αναφορά τις οικονομικές δραστηριότητες και τις κοινωνικές τάξεις με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανάμιξη των χρήσεων γης (κατοικία, βιομηχανία – βιοτεχνία, 

εμπόριο) και των κοινωνικών τάξεων, γεγονός που ενισχύεται και από τις έντονες 

δραστηριότητες παραοικονομίας. 

Ο άναρχος και ασυνεχής τρόπος με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι Μεσογειακές 

πόλεις δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη – σχεδιασμού και μηχανισμών ελέγχου, αλλά και 

σε μια πολιτισμική και κοινωνικοοικονομική ιδιομορφία του Μεσογειακού χώρου που 

στηρίζεται σε άτυπες σχέσεις και δίκτυα, καθώς και έντονη διάθεση για αυτοαπασχόληση, 

ανεξαρτησία και ατομική ιδιοκτησία. 

Η Γένοβα μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο μεσογειακής πόλης-λιμανιού. 

Προσεκτικά οχυρωμένη με τείχη για να προστατεύεται από τους κινδύνους της στεριάς, 

και ανοικτή προς τη θάλασσα, όπου η πόλη παρουσίαζε μια συνεκτική όψη που μαζί με τις 

αποβάθρες, παρείχε ένα και μοναδικό συλλογικό ανοικτό χώρο για την πόλη. Η Γένοβα 

κυριάρχησε στην Ευρώπη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το 16ο και 17ο αιώνα, πολλές σημαντικές πόλεις – λιμάνια του ευρωπαϊκού Βορρά 

εμπνεύστηκαν από την Βενετία και προσπάθησαν να μιμηθούν αυτήν την εικόνα της 

προκυμαίας της (Antwerp, Rotterdam) (βλ. Meyer, H., 1993). 

Τέλος, ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης – λιμανιού της Μεσογείου 

είναι η Βαρκελώνη. 

Γενικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως η Μεσόγειος γέννησε έναν ειδικό 

τύπο πόλης – λιμανιού, στον οποίο η περιοχή του λιμανιού συγκεντρώνει τις δημόσιες 

δραστηριότητες αστικού τύπου και η οποία χαρακτηριζόταν από μια ειδική αστική μορφή, 

μια ειδική αρχιτεκτονική της πόλης (βλ. Meyer, H., 1993). 
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3.4 Η Εγκατάλειψη των Θαλάσσιων Μετώπων 

 

Ανέκαθεν, η ευημερία των πόλεων ήταν συνάρτηση της εύρυθμης λειτουργίας των 

λιμανιών: άλλοτε αναπτύσσονταν μαζί και άλλοτε έπεφταν σε μαρασμό. Σήμερα δεν 

μπορούμε να πούμε πως αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Δεν μπορεί να υπάρξει πλέον 

κανόνας ο οποίος να ορίζει πως η οικονομική ανάπτυξη των παραθαλάσσιων πόλεων 

συνδέεται με τα λιμάνια τους. Τις τελευταίες δεκαετίες η λειτουργία των λιμανιών 

αποδεσμεύτηκε από τις αστικές λειτουργίες, τόσο με οικονομικούς όσο και με 

γεωγραφικούς όρους. Τα λιμάνια και οι πόλεις αναπτύσσονται χωριστά. Ο διαχωρισμός 

πόλεως και λιμανιού είναι ένα παγκόσμιο πλέον φαινόμενο. 

Στο διάγραμμα του Holey, B., S., δίνεται το πλαίσιο της εξέλιξης του συστήματος 

‘πόλης – λιμάνι μέσα από το πέρασμα του χρόνου ( βλ. Hoyle, B., S., 1989): 

Διακρίνονται οι εξής φάσεις: 

1. Η πρωταρχική (αρχέγονη) αρχαία και μεσαιωνική πόλη – λιμάνι (primitive port 

city), όπου συναντάμε την μέγιστη λειτουργική αλληλεξάρτηση και την αμεσότερη 

χωρική σχέση μεταξύ πόλεως και λιμανιού. 

2. Η επεκτεινόμενη πόλη – λιμάνι του 19ου αιώνα (expanding city port), όπου 

παρατηρείται ο πρώτος χωρικός διαχωρισμός μεταξύ λιμανιού και πόλεως. Για 

πρώτη φορά ‘σπάζουν’ τα κοινά όρια, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της 

βιομηχανίας και της υπερατλαντικής πολιτικής επιρροής της Ευρώπης. 

3. Η μοντέρνα πόλη – λιμάνι (modern industrial city port), όπου παρατηρείται 

περαιτέρω διαχωρισμός λιμανιού και πόλης. Οι λόγοι είναι κυρίως: οι εξελίξεις 

στην τεχνολογία των καυσίμων και εισαγωγή των containers στην εμπορική 

ναυτιλία, η οποία ερμηνεύεται σε μεγαλύτερες λιμενικές εγκαταστάσεις. 

4. Η ‘υποχώρηση’ από το θαλάσσιο μέτωπο (retreat from the waterfront) 1960 – 

1980. Οι τεράστιες αλλαγές στην τεχνολογία της ναυτιλίας επιφέρει την ανάπτυξη 

ξεχωριστών λιμενικών εγκαταστάσεων εκτός των πόλεων και την εγκατάλειψη των 

υπαρχόντων. 

5. Ανάπλαση των θαλάσσιων μετώπων (urban waterfront redevelopment) από τη 

δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα και ταυτόχρονα φαινόμενο των 

αναπλάσεων των αστικών θαλάσσιων μετώπων εμφανίζεται και απασχολεί ολοένα 

και περισσότερες πόλεις. 
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Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναγκαιότητα της ανάπλασης των αστικών 

θαλάσσιων μετώπων ήταν κυρίως οικονομικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντική και λόγοι 

διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. Breen A., Rigby D., 1996). 

Αναλυτικότερα: 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Η παρακμή των αστικών θαλάσσιων μετώπων ήρθε ως αποτέλεσμα της 

ανικανότητας των παλαιών κατασκευών να φιλοξενούν νέες καινοτόμες χρήσεις. 

Ήταν βεβαίως το συνδυασμένο αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων στη 

ναυτιλία και του νέου οικονομικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας 

ακριβώς των εξελίξεων που επισπεύσανε την εγκατάλειψη του παραδοσιακού ενδοαστικού 

λιμανιού. 

Οι οικονομικοί λόγοι σχετίζονται κυρίως με την παρακμή των ενδοαστικών 

λιμανιών και τη μεταφορά τους μακριά από τα ιστορικά κέντρα των πόλεων σε περιοχές 

που πρόσφεραν τις απαιτούμενες εκτάσεις και καλύτερη μεταφορική εξυπηρέτηση. Η 

παρακμή αυτή, οφείλεται στις εξελίξεις ναυτιλιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη των 

βιομηχανιών που συνδέονται με τις λειτουργίες του λιμανιού. 

Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, οι αλλαγές στο μέγεθος και τη δομή των πλοίων, τα 

νέα συστήματα μεταφοράς πρώτων υλών κλπ. οδήγησαν σε ταχεία ανάπτυξη του μεγέθους 

των λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πάρα πολλά 

λιμάνια βομβαρδίστηκαν, με αποτέλεσμα την ‘απελευθέρωση’ τεράστιων εκτάσεων γης σε 

παραλιακές πόλεις όπως η Γιοκαχάμα κτλ. 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Τα λιμάνια, ως τόποι εργασίας, συναρθρωμένα με τις πόλεις προσεταιρίστηκαν 

μεγάλες με δομημένες εκτάσεις κοντά στο νερό. Οι χώροι αυτοί, που ήταν άλλοτε κυψέλες 

συναλλαγών, κινητικότητας και παραγωγής βρέθηκαν ξαφνικά απογυμνωμένοι από την 

χρησιμότητα τους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταμορφώθηκαν σε ‘no man’s 

land’, σε χώρο πραγματικών ή φανταστικών κινδύνων μέσα στην καρδιά της πόλης. 

Με δεδομένο ότι τι υγρό στοιχείο έχασε τη λειτουργική του αξία μέσα στην πόλη 

ήταν επόμενο να τεθεί το ζήτημα της μετατροπής αυτών των χώρων σε αξιοποιήσιμη γη. Η 

άνοδος της μεσαίας τάξης και οι αλλαγές στην εργασία δίνουν την ευκαιρία στους 

σύγχρονους ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Περισσότερος 

χρόνος και μεγαλύτερη κινητικότητα προκάλεσαν τόσο την αύξηση της τουριστικής 

κίνησης αλλά και την εμφάνιση νέων μορφών τουρισμού όπως π.χ. ο πολιτιστικός 

τουρισμός (cultural tourism), ο οικο-τουρισμός (eco-tourism) κ.α. 
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Αυτοί οι νέοι συσχετισμοί προσθέτουν στην αγορά την ανάγκη για νέες 

εγκαταστάσεις οι οποίες θα συνδυάζουν ανοικτούς χώρους, αναψυχή, καταστήματα, κ.ο.κ. 

και θα προσβάλλουν την εικόνα της πόλης. 

Το αστικό θαλάσσιο μέτωπο λοιπόν, φαίνεται να είναι ο πλέον ενδεδειγμένος 

χώρος για αυτές τις νέες ανάγκες. 

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Από την δεκαετία του 1970 και μετά, άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως 

στις ανεπτυγμένες χώρες, στην εικόνα και την ποιότητα του νερού. Η καθαριότητα των 

υδάτων θεωρείται πλέον ως επένδυση και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για προσέλκυση 

νέων επενδύσεων πάνω στο αστικό θαλάσσιο μέτωπο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πόλη του Birmingham όπου περίπου πριν από 

10 χρόνια, οι όχθες των καναλιών ήταν εγκαταλελειμμένοι χώροι. Η επανάκτηση τους 

βασίστηκε σε επενδύσεις καθαρισμού των καναλιών. 

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Ένας ακόμα παράγοντας που έδωσε ώθηση στην ανάπλαση των αστικών 

θαλάσσιων μετώπων είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής και γενικότερα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό δόθηκε από το 1970 και 

μετά. 

Είναι γεγονός πως η φυσιογνωμία της πόλης αποτελεί το κυριότερο θέλγητρο για 

την τουριστική κίνηση. Οι σύγχρονες τάσεις του αστικού και πολιτιστικού τουρισμού, 

έχουν προκαλέσει αρκετές πόλεις να επανεκτιμήσουν τις οικονομικές δυνατότητες οι 

οποίες προκύπτουν από την συντήρηση και την ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και 

τοποθεσιών. 
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3.5 Η Ελληνική Πραγματικότητα 

 

Στην Ελλάδα σήμερα, το φαινόμενο της ανάπλασης των αστικών θαλάσσιων 

μετώπων περιορίζεται σε μια και μόνο περίπτωση, αυτήν της ανάπλασης του κεντρικού 

προβλήτα του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των έργων του αστικού σχεδιασμού 

του “Οργανισμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997”. 

Παρά την περιορισμένη διάδοση, του φαινομένου των αστικών αναπλάσεων των 

θαλάσσιων μετώπων σε πρακτικό επίπεδο στην Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία 

παρατηρείται βαθμιαία η ανάπτυξη ζωηρού ενδιαφέροντος τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, 

όσο και σε μελετικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ανάπλασης των αστικών 

θαλάσσιων μετώπων σε κεντρικό θέμα. (βλ. Γοσποδίνη, Α., 2000 και Gospodini, A., 

2002). 

Με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της εταιρίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, 

εκπονήθηκε το “Πρόγραμμα Ηρακλής” με κύριο στόχο να συνεισφέρει στις προσπάθειες 

των ελληνικών πόλεων να βελτιώσουν το δομημένο τους περιβάλλον, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος προσκλήθηκαν δέκα καταξιωμένοι Έλληνες 

και Ιταλοί πολεοδόμοι για την μελέτη πέντε διαφορετικών αστικών περιοχών σε τέσσερις 

ελληνικές πόλεις: 

α) ο Ιππόδρομος και ο Φαληρικός όρμος στην Αθήνα 

β) η περιοχή γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Λαρίσης και 

Πελοποννήσου στην Αθήνα 

γ) η περιοχή του λιμανιού στην Πάτρα, 

δ) το κεντρικό θαλάσσιο μέτωπο στο Βόλο και  

ε) η “Επάνω Σκάλα” στην Μυτιλήνη. 

Από την παραπάνω προσπάθεια, προέκυψαν δέκα σημαντικές μελέτες εκ των 

οποίων οι οκτώ αφορούν αναπλάσεις αστικών θαλάσσιων μετώπων. (βλ. Infussi, F., 

Σημαιοφορίδης, Γ., (επ), 1998). 

Σε επίπεδο τοπικών φορέων ελληνικών πόλεων επίσης, οι δημοτικές αρχές και οι 

λιμενικές αρχές τεσσάρων πόλεων (Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Βόλος), 

πρόσφατα προκήρυξαν ερευνητικά προγράμματα και διαγωνισμούς αστικού σχεδιασμού, 

για την ανάδειξη και επανάκτηση των παρηκμασμένων λιμανιών και των παλαιών τους 
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λιμενικών εγκαταστάσεων και για την ανάπλαση των αστικών θαλάσσιων μετώπων. (βλ. 

Γοσποδίνη, Α., 2000 και Gospodini, A., 2001a). 

Παρά την μέχρι σήμερα περιορισμένη εμπειρία τόσο σε επίπεδο έργων, όσο και σε 

επίπεδο προτάσεων θα μπορούσαμε να επισημάνουμε κατ’ αρχήν πως στην Ελλάδα οι 

τοπικοί φορείς αντιμετωπίζουν αποσπασματικά το ζήτημα της ανάπλασης των θαλάσσιων 

μετώπων. Ο κάθε φορέας, είτε δήμος είτε λιμενική αρχή κτλ, εστιάζει το ενδιαφέρον του 

στο τμήμα εκείνο του θαλάσσιου μετώπου το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, και η 

πρακτική που ακολουθείται διαμορφώνει μια πολιτική περιθωριοποίησης του φυσικού 

σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας, προωθώντας σημειακές παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι περιπτώσεις του Βόλου, της Πάτρας και της Καβάλας. 

Η προώθηση των σημειακών παρεμβάσεων συνάδει με τις καθιερωμένες πρακτικές 

αστικού σχεδιασμού στην ελληνική πραγματικότητα ενώ παράλληλα θεωρητικοποιείτε εκ 

των υστέρων η διαδεδομένη αυτή πρακτική, αγνοώντας το πλήθος των αστικών 

ολοκληρωμένων αναπλάσεων μεγάλης κλίμακας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, και οι οποίες συνέβαλαν 

καθοριστικά στην αναδιάρθρωση των τοπικών οικονομιών. 

Όσον αφορά τώρα την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι σχεδιαστικές προτάσεις 

αναπλάσεων των αστικών θαλάσσιων μετώπων των ελληνικών πόλεων αντίθετα με 

εκείνες των τοπικών φορέων αν και παρουσιάζουν μια σφαιρική θεώρηση του αστικού 

θαλάσσιου μετώπου, το ενδιαφέρον ωστόσο, του σχεδιασμού εστιάζεται αποκλειστικά 

σχεδόν, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χώρου, χωρίς να γίνεται 

προσπάθεια ενός σχεδιασμού με σφαιρική άποψη για την ελληνική πόλη, σαν μέλος μιας 

ομάδας πόλεων, που θα εξειδικεύεται κατά περίπτωση.(βλ. Γοσποδίνη, Α., 2000 και 

Gospodini, A., 2001a). 

Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπλαση των 

αστικών θαλάσσιων μετώπων περιορίζουν τον φυσικό σχεδιασμό του χώρου και την 

αναπτυξιακή προοπτική του, ενώ δεν αξιοποιούν τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται 

από την διεθνή εμπειρία. 

Για την διαμόρφωση μια συνολικής άποψης σχετικά με την ανάπλαση των αστικών 

θαλάσσιων μετώπων των ελληνικών πόλεων η κ. Α. Γοσποδίνη (2000, 2001) προτείνει ότι 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής τρία σημεία: 

α) την αναπτυξιακή προοπτική των ελληνικών πόλεων μέσα στο ενιαίο Ευρωπαϊκό 

αστικό σύστημα ως μιας διακριτής ομάδας 

β) τις ιδιαιτερότητες του αστικού χώρου στην ελληνική πόλη και 
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γ) τα κοινά γνωρίσματα, χωρικά και μη των αστικών θαλάσσιων μετώπων των 

ελληνικών πόλεων 

Υπό το πρίσμα αυτών των τριών σημείων, για τις ελληνικές πόλεις – λιμάνια και τα 

θαλάσσια μέτωπά τους μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής κοινά γνωρίσματα.(βλ. 

Γοσποδίνη, Α., 2000 και Gospodini, A., 2001a): 

 Εξαιτίας του μεγάλου αριθμό παραθαλάσσιων πόλεων, η ανάπλαση των αστικών 

θαλάσσιων μετώπων μπορεί να θεωρηθεί ως κοινό πεδίο χωρικών παρεμβάσεων 

προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής προοπτικής των πόλεων. 

 Χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών ελληνικών πόλεων είναι η γραμμική ανάπτυξη 

τους κατά μήκος της ακτογραμμής και τα σχετικά μεγάλου μήκους θαλάσσια 

μέτωπά τους, τα οποία αντιπροσωπεύουν δημόσιο υπαίθριο χώρο σημαντικής 

επιφάνειας και μπορούν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο με προβολές και 

επεκτάσεις μέσα στο υδάτινο στοιχείο. Συνεπώς η ανάπλαση των θαλάσσιων 

μετώπων στις ελληνικές πόλεις αφορά ένα συνεχή δημόσιο χώρο ο οποίος 

προσφέρεται για μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού. 

 Συχνά το θαλάσσιο μέτωπο περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και χώρους όπως 

προβλήτες, αποθήκες, τελωνειακούς σταθμούς κτλ, σε υπολειτουργία ή και 

αχρησία που καταλαμβάνουν σημαντικής έκτασης χώρους, οι οποίοι προσφέρονται 

για αποκατάσταση και επανάχρηση. 

 Κατά την μακραίωνη ιστορική εξέλιξη του ελληνικού αστικού χώρου έχει 

διαμορφωθεί μια πολύ ισχυρή παραδοσιακή σχέση του αστικού θαλάσσιου 

μετώπου και του κέντρου της ελληνικής πόλεως. 

Η σχέση αυτή ξεκινάει από τους χρόνους της Κλασσικής Αρχαιότητας, όταν οι 

παραθαλάσσιες πόλεις χωροθετούσαν την αγορά επάνω στο αστικό θαλάσσιο μέτωπο και 

σε άμεση χωρική σχέση με το λιμάνι. 

Στις σύγχρονες ελληνικές παραθαλάσσιες πόλεις η παράδοση αυτή συνεχίζεται και 

το θαλάσσιο μέτωπο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει “καρδιά” της πόλης αναφορικά με: 

1. την πυκνότητα, τις αξίες γης και τις χρήσεις γης, το θαλάσσιο μέτωπο εμφανίζεται 

ως αναπόσπαστο τμήμα του κέντρου, φιλοξενώντας εμπόριο, υπηρεσίες, εκπαίδευση και 

ψυχαγωγία. 

2. συντακτικούς όρους, οι δρόμοι και οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι του θαλάσσιου 

μετώπου παρουσιάζονται με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης μέσα στο σύνολο της πόλεως. Σε 

αρκετές πόλεις, το θαλάσσιο μέτωπο αποτελεί τμήμα του πυρήνα ενσωμάτωσης (π.χ. 

Μύκονος) (βλ. Γοσποδίνη Α., 2002β). 
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Επομένως συμπεραίνουμε πως η ανάπλαση του αστικού θαλάσσιου μετώπου 

σημαίνει παρέμβαση στην “καρδιά” των ελληνικών πόλεων. 

Τέλος από την πλευρά του αστικού τουρισμού, ο οποίος θεωρείται η 

αναπτυσσόμενη βαριά βιομηχανία του 21ου αιώνα, το αστικό θαλάσσιο μέτωπο θεωρείται 

χώρος υψηλοτάτης αξιοποίησης, λόγω της φύσης του ως ενδιάμεσο στοιχείο μεταξύ 

φυσικού περιβάλλοντος και δομημένου αστικού χώρου/ σύμφωνα με τους Turnbridge και 

Ashworth (1992), οι ιδιότητες των αστικών θαλάσσιων μετώπων οι οποίες τα καθιστούν 

τουριστικά αξιοποιήσιμα είναι: 

1. η υψηλή προσεγγισιμότητα του χώρου από τους επισκέπτες μέσω ξηράς και 

θάλασσας και ταυτόχρονα η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μεταφορικών μέσων που 

προσφέρουν στους επισκέπτες μεταφορά, ψυχαγωγία κτλ (π.χ. μικρά κρουαζιερόπλοια, 

ανοικτά λεωφορεία, πλωτά λεωφορεία κ.α.)  

2. η περιβαλλοντική ιδιαιτερότητα και η ευχαρίστηση που προσφέρει ο χώρος, μπορεί 

να αξιοποιηθεί τουριστικά με δημιουργία διαδρομών, υπαίθριων χώρων και την ανάπτυξη 

ειδικών δραστηριοτήτων κατά μήκος της ακτογραμμής, δίπλα ή μέσα στο νερό και 

3. διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς 
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3.6 Η Διεθνής Εμπειρία 

 

Η επέκταση των αστικών θαλάσσιων μετώπων έχει ήδη μια ιστορία 40 χρόνων. 

Οι βόρειο – αμερικάνικες πόλεις υπήρξαν παλιοί “πρόδρομοι” αυτής της 

κατάκτησης. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 πόλεις όπως η Βαλτιμόρη και η 

Βοστόνη έθεσαν σε εφαρμογή σχέδια για την ανάπλαση των παλαιών λιμενικών τους 

περιοχών. Η Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, το Πόρτλαντ, το Σικάγο και άλλες αμερικάνικες πόλεις 

δεν άργησαν να ακολουθήσουν. Οι καναδικές πόλεις όπως το Τορόντο, το Βανκούβερ, το 

Μόντρεαλ, ανακαλύπτουν με την σειρά τους πως οι προκυμαίες τους, αυτές οι 

εγκαταλειμμένες από τις αρχικές τους λειτουργίες τους περιοχές, ήδη υποβαθμισμένες, 

πως αποτελούσαν πολύτιμα κομμάτια του αστικού τους ιστού, περιοχές που όχι μόνο είχε 

γραφτεί ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας τους αλλά και όπου θα μπορούσε να σχεδιαστεί 

το μέλλον τους. 

Στην Ευρώπη, οι πόλεις ακολούθησαν με χρονική υστέρηση. Το Λονδίνο είναι το 

πρώτο το οποίο “δοκίμασε” αυτή την εμπειρία με το πασίγνωστο σχέδιο των Docklands. 

Σήμερα, οι περισσότερες πόλεις – λιμάνια της Ευρώπης, αρχικά της Βόρειας και 

πιο πρόσφατα της Νότιας, αλλά και πόλεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο, έχουν να 

παρουσιάσουν ένα ήδη διαμορφωμένο ή υπό διαμόρφωση θαλάσσιο μέτωπο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα σχέδια ανάπλασης αφορούν κυρίως λιμενικές ζώνες, με ως 

επί το πλείστον λιμενικές και βιομηχανικές χρήσεις. 

Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για ζώνες οι οποίες ολοκληρώνουν ένα κύκλο ζωής: 

γένεση – ακμή – παρακμή και διατίθενται για επαναξιοποίηση. 
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3.6.1 Τα Βασικά Μοντέλα Ανάπλασης 

 

Είναι δυνατόν να διατυπωθεί στο σημείο αυτό μια ταξινόμηση διαρθρωτικής 

συμπεριφορά ανά μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, με ορισμένες βέβαια εξαιρέσεις, 

αναφορικά με την ανάπλαση των αστικών θαλάσσιων μετώπων (βλ. Παπαμίχος, Ν., 

1998).: 

1. ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το Βορειοαμερικάνικο μοντέλο τείνει προς την “αποτελεσματικότητα” του 

μετασχηματισμού μικρών τμημάτων ενός ευρύτερου συνόλου. Η μεγαλύτερη δυσκολία 

έγκειται στην αδυναμία θέσπισης γενικότερων συστημάτων αναφοράς. Η δημιουργία 

εικόνων για το μαζικό τουρισμό τείνει να αποτελεί όλο και συχνότερα το βασικότερο 

υπόστρωμα των εν λόγω σχεδίων ανάπλασης. 

2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο τείνει προς τον διάλογο επί των γενικών εναλλακτικών 

επιλογών ανάπλασης, αν και υπάρχει πάντα το στοιχείο της ανάπτυξης κατά μέρη. 

Η διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του λιμανιού και της παράκτιας ζώνης 

είναι σχεδόν πάντοτε μια μεγάλη αξία. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να αναφέρει κανείς 

ορισμένα χαρακτηριστικά των μεσογειακών θαλάσσιων μετώπων, μεταξύ των οποίων 

ξεχωρίζει η μεγάλη ιστορική παράδοση της σχέσης πόλης – θάλασσας καθώς και το 

γεγονός ότι ο πολιτισμός όσο και το εμπόριο αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το θαλάσσιο 

αυτό μέσο για μεταφορικούς σκοπούς. 

3. ΤΟ ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το ασιατικό μοντέλο (με ιδιαίτερη δυναμική στην Ισπανία) τείνει προς τα 

ολοκληρωμένα έργα ανάπλασης μέσα από την ευρεία και πολυλειτουργική αστική 

ανάπτυξη. Μπορεί να πει κανείς, ότι η δημιουργία νέων χώρων είναι, ίσως σημαντικότερη 

από την ανάπλαση των ήδη υπαρχόντων. 

Τέλος στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται και η παρακάτω ταξινόμηση των 

αστικών θαλάσσιων μετώπων σε (βλ. Breen, A., Rigby, D., 1996): 

1. Εμπορικά θαλάσσια μέτωπα 

2. Θαλάσσια μέτωπα που φιλοξενούν πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

3. Ιστορικά θαλάσσια μέτωπα 

4. Θαλάσσια μέτωπα με δραστηριότητες αναψυχής 

5. Θαλάσσια μέτωπα με κατοικία 
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6. Θαλάσσια μέτωπα με κύρια δραστηριότητα την εργασία 

Στις περιπτώσεις σχεδίων αναπλάσεως θαλάσσιων μετώπων με πολύ μεγάλη 

έκταση φιλοξενούνται πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες ταυτόχρονα. (βλ. Breen, 

A., Rigby, D., 1996). 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά μερικά από τα πιο γνωστά παραδείγματα 

αναπλάσεων αστικών θαλάσσιων μετώπων, με σκοπό να εντοπιστούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα αποτελέσματα των επεμβάσεων και οι 

κοινωνικές τους επιπτώσεις. 
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3.6.2 Παραδείγματα Αναπλάσεων Θαλάσσιων Μετώπων 

 

 

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗΣ – INNER HARBOR, Η.Π.Α. 

 

Το 1956, η  εμπορική κοινότητα της πόλης ανάλαβε την πρωτοβουλία για την 

συνολική ανάπλαση της Βαλτιμόρης, με πρωταρχικό σκοπό της την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και την δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων γύρω από την 

περιοχή Charles Center εκτάσεως 13 εκταρίων (βλ. Breen, A., Rigby, D., 1996). 

Εικόνα 1: Λιμάνι Βαλτιμόρης – Inner Harbor 

Πηγή: www.innerharboreastmarina.com/ 

Το 1964, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης οι αρμόδιοι φορείς 

προχώρησαν σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο, την ανάπλαση της περιοχής του Inner Harbor 

εκτάσεων 100 εκταρίων, η οποία συνορεύει με την περιοχή Charles Center. Το σχέδιο 

αυτό με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό βάθους 30 χρόνων προέβλεπε την ανάπλαση του 

Διοικητικού κέντρου, την επέκταση της περιοχής Charles Center προς την πλευρά του 

λιμανιού με την ανοικοδόμηση κτηρίων γραφείων, επέκταση της περιοχής κατοικίας με 

υψηλά και χαμηλά κτήρια ανατολικά και δυτικά του λιμανιού, και τέλος χώρους αναψυχής 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. 
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Το 1965 την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος ανέλαβε μια μη 

κερδοσκοπική εταιρεία η οποία λειτουργούσε σαν συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στην 

διοικητική αρχή της πόλεως, στην εμπορική κοινότητα και τους επενδυτές. 

Η εταιρεία αυτή είχε την ευθύνη της καθοδήγησης και συντονισμού των φορέων 

της πόλης οι οποίοι είχαν τον έλεγχο τους την περιοχή μελέτης, την εξασφάλιση των 

κατασκευών των απαραίτητων υποδομών του δημόσιου χώρου, και επέβλεπε το 

σχεδιασμό των αναπλάσεων. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της αναπλάσεως 

η εταιρεία υπηρέτησε αρκετούς δημάρχους διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων, χωρίς 

όμως να παρακωλύεται από αντιπαραθέσεις. 

Οι αρχικοί στόχοι της ανάπλασης ήταν η ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας 

και η εξασφάλιση δημόσιων υπαίθριων χώρων και όχι ο τουρισμός και η αναψυχή που 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 1970 με προγράμματα δραστηριοτήτων και δωρεάν 

διασκέδασης (βλ. Hoyle, B. S., Pinder, D.A., 1992). 

Από το 1980 και έπειτα στη Βαλτιμόρη διοργανώνονταν διάφορες εκδηλώσεις και 

φεστιβάλ, ενώ το συμβούλιο της πόλη προκειμένου να καταξιώσει τη Βαλτιμόρη ως 

προορισμό του παγκόσμιου τουρισμού – και όχι μόνο περιφερειακού – σχεδιάζει τέσσερα 

μεγάλα έργα: Ένα Συνεδριακό Κέντρο, ένα τουριστικό περίπτερο (με εστιατόρια, χώρους 

διασκεδάσεως και εμπορικά καταστήματα), ένα ενυδρείο και το ξενοδοχείο Hyatt Regency 

Baltimore Hotel. 

Η πόλη δέχεται πάνω από 18 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, περισσότερους 

ακόμη και από τη Ντισνεϋλαντ, και στον τομέα της απασχόλησης δημιουργήθηκαν νέες 

θέσεις εργασίας. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας του τουρισμού αυξήθηκαν από 16.000 του 1981 σε 20.000 το 

1984 με συνεχιζόμενες αυξητικές τάσεις. Το παράδειγμα της Βαλτιμόρης οδηγεί στα 

παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα: 

 Η επιτυχία δεν είναι ποτέ στιγμιαία. Οι εργασίες άρχισαν από το 1956 και ο 

τουρισμός άρχισε να σημειώνει αυξητικές τάσεις στα μέσα της δεκαετίας του 

1980. 

 Οι επενδύσεις που απαιτεί ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα συνήθως ξεπερνάν τις 

δυνατότητες των τοπικών φορέων. Συνεπώς είναι καθοριστική η υποστήριξη 

τέτοιων επεμβάσεων από κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια. 

 Παρά την στενή σχέση συνεργασίας μεταξύ εμπορικής κοινότητας και του 

συμβουλίου της πόλης, χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας 

για την υλοποίηση των σχεδίων ανάπλασης. 
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 Η σημασία της αναψυχής και του τουρισμού εκτιμήθηκε κατά την πορεία και όχι 

εξαρχής. Άλλωστε οι κύριοι στόχοι της ανάπλασης ήταν η εμπορική 

αναζωογόνηση και εξεύρεση δημόσιων υπαίθριων χώρων. (βλ. Breen, A., Rigby, 

D., 1996). 

 

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ LIVERPOOL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 

Η ευρωπαϊκή απάντηση στην απάντηση της Βαλτιμόρης έρχεται από την Μεγάλη 

Βρετανία και συγκεκριμένα από το λιμάνι του Λίβερπουλ. 

Το κυριότερο λιμάνι της Μεγάλης Βρετανίας, στα βορειοδυτικά της χώρας, τη 

δεκαετία του 1970 αντιμετώπιζε οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα που είχαν σχέση 

με την γενικότερη βιομηχανική κρίση. 

Η βρετανική κυβέρνηση βλέποντας ως 

μοναδική λύση τη ριζική ανανέωση της 

περιοχής, ίδρυσε το 1980 την αναπτυξιακή 

εταιρεία Mersey Side Development 

Corporation (MDC), ανεξάρτητα από τις 

τοπικές αρχές, με αρκετές αρμοδιότητες και 

πόρους ώστε να λύσει τα προβλήματα 

λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές δυνατότητες 

της περιοχής. (βλ. Hoyle, B. S., Pinder, D.A., 

1992). 

Εικόνα 2: Λιμάνι του Λίβερπουλ 

Πηγή: www.mersey-gateway.org 

Όπως και στη Βαλτιμόρη, δόθηκαν και στην περίπτωση του Λίβερπουλ, κάποιες 

προτεραιότητες σε στόχους και καθορίσθηκαν οι φάσεις υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

Το κέντρο της πόλης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τη θάλασσα και η 

περιοχή της ανάπλασης, η περιοχή Liverpool South Docks, εκτείνεται νότια του κέντρου 

της πόλης σε μήκος 10 χιλιομέτρων προς την πλευρά του ποταμού, περιλαμβάνοντας τρεις 

υποπεριοχές. 

α) την περιοχή του αστικού θαλάσσιου μετώπου του Liverpool, που συνορεύει 

άμεσα με την κεντρική εμπορική περιοχή 

β) το Brunswick προς το νότο και  
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γ) το River Side νοτιότερα του Brunswick 

Η περιοχή του αστικού θαλάσσιου μετώπου και το River Side προβλεπόταν να 

συγκεντρώνουν τις δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού, ενώ το κεντρικό τμήμα του 

Brunswick δόθηκε στην ελαφριά βιομηχανία. 

Στο River Side καθιερώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Κήπων και στο θαλάσσιο 

μέτωπο της πόλης κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις αναψυχής, εκπαίδευσης και εμπορίου. 

Στο τμήμα αυτό υπήρχε το μεγαλύτερο σύνολο κατεγγεγραμμένων αξιόλογων ιστορικών 

κτηρίων της Μ. Βρετανίας, με τα περισσότερα τοποθετημένα στις τέσσερις πλευρές του 

Albert Dock. Τα κτίρια αυτά συντηρήθηκαν με πρωτοβουλία της αναπτυξιακής εταιρείας 

MDC και ενός ιδιώτη, ενώ δέχθηκαν νέες χρήσεις: γραφεία, κατοικία, αναψυχή, 

καταστήματα, μουσεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και έγιναν πόλος έλξης τουρισμού. 

Η περιοχή αυτή γνώρισε και τη μεγαλύτερη επιτυχία, με διαρκώς αυξανόμενη 

τουριστική κίνηση (4 εκατομμυρίων ετησίως περίπου). Αντίθετα, η περιοχή του River Side 

δεν αναπτύχθηκε όσο αναμενόταν και αυτό εξαιτίας της μεγάλης απόστασης από το 

κέντρο της πόλης. 

Από το παράδειγμα του Λίβερπουλ μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: 

 Οι επενδύσεις που απαιτούσε μια τόσο μεγάλη επέμβαση ξεπερνούσαν τις 

δυνατότητες του τοπικού συμβουλίου του Λίβερπουλ. Η οικονομική ενίσχυση 

δόθηκε από το Βρετανικό κράτος μέσω αναπτυξιακής εταιρείας. 

 Ο τουρισμός βελτίωσε την κατάσταση της πόλης αλλά και την εντύπωση των 

ίδιων των κατοίκων για την πόλη τους. 

 Παρά το σημαντικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, ο 

οποίος βασίστηκε στην επιτυχημένη συντήρηση πολλών ιστορικών κτηρίων, 

εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας. 
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ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 

 

Η περίπτωση της αστικής μεταμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της 

Βαρκελώνης αφορά τη ζώνη που υπολογίζεται μεταξύ της Βαρκελώνης και του ποταμού 

Besos, μια ζώνη έξι 

χιλιομέτρων περίπου, 

όπου βρίσκονται 3 αστικά 

έργα μεγάλης σημασίας 

για την πόλη: η 

κατασκευή του 

Ολυμπιακού Χωριού, το 

έργο Diagonal Mar και το 

έργο εκβολής του Bess 

ποταμού. (βλ. Oriol, N., 

1998). 

Εικόνα 3: Λιμάνι Βαρκελώνης 

Πηγή: http://briefcase.pathfinder.gr/ 

Ο ορισμός, το 1986, της πόλης της Βαρκελώνης ως έδρας των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 1992, οδήγησε στην επιχείρηση ανακαίνισης της παραλιακής ζώνης, η οποία 

είχε τόσες φορές καθυστερήσει. Στην πραγματικότητα, η πολεοδομία της Βαρκελώνης 

χαρακτηρίστηκε μεταξύ των ετών 1979 και 1986 από αυτές τις προσπάθειες επανένταξης 

του κέντρου και της αστικής περιφέρειας μέσω μιας σημαντικής σειράς παρεμβάσεων σε 

δημόσιους χώρους. Επρόκειτο λοιπόν, για την αναδιαμόρφωση αυτών των στοιχείων, των 

πλατειών, των κήπων, των εξοπλισμών, των χώρων πεζών, τα οποία είχαν υποβαθμιστεί 

σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια λόγω των κερδοσκοπικών τακτικών. Οι παρεμβάσεις 

όμως αυτές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με λίγα μέσα, ήταν σημαντικές περισσότερο 

λόγω της λεπτότητάς τους παρά λόγω του μεγέθους τους. Η ανάθεση της διοργάνωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη, η οποία θεωρήθηκε σαφώς ως δικαιολογία και ως 

καταλύτης για την αστική ανάπλαση, προσήλκυσε νέα μέσα και επέτρεψε ένα τεράστιο 

άλμα στις παρεμβάσεις. (βλ. Oriol, N., 1998) 

Η πλέον αποφασιστική επιλογή για τον αντίκτυπο που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

στην πόλη ήταν ότι αυτοί θα έπρεπε να είναι οι Αγώνες της πόλης για την πόλη. Κατ’ 

αυτόν  τον τρόπο, ελήφθη η απόφαση της τοποθέτησης των τεσσάρων ολυμπιακών ζωνών 

στο εσωτερικό της πόλης. Οι τέσσερις αυτές ζώνες αργότερα θα αποτελούσαν μέρη 
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σχεδίων χώρων με νέα κέντρα, που είχαν σχεδιαστεί από τη Διοίκηση της Πόλης: ένα 

σύνολο δώδεκα χώρων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο θα είχαν ως σημείο αναφοράς την πόλη 

του 19ου αιώνα και την κακομεταχειρισμένη περιφέρεια των δεκαετιών 60 και 70. Με την 

ανάπτυξη (την οικιστική και την τριτογενή) αυτών των χώρων, θα γίνονταν προσπάθειες 

επαναξιοποίησης των σημαντικών ζωνών της πόλης. Στην παραλιακή ζώνη η οποία 

βρισκόταν πλησιέστερα στην Ciutadella αποφασίστηκε η κατασκευή του Ολυμπιακού 

Χωριού, όπου θα διέμεναν οι αθλητές. (βλ. Oriol, N., 1998) 

Για την εκτέλεση των έργων, πριν απ’ όλα, θα έπρεπε να λυθεί το ογκώδες 

πρόβλημα των εμποδίων που προκαλούσαν οι υποδομές. Για την επίλυση αυτού του 

τεράστιου προβλήματος, έγινε ένα διπλό εγχείρημα. Σαν πρώτη βασική ενέργεια (πρώτη 

φάση), ανυψώθηκαν οι οδοί όπου βρισκόταν στο θαλάσσιο μέτωπο (εκμηδενίστηκε 

δηλαδή το εμπόδιο μεταξύ της πόλης και του επιπέδου της θάλασσας) και η 

σιδηροδρομική κυκλοφορία παρακάμφθηκε με διασταύρωση, η οποία ξεκινώντας από το 

σταθμό Γαλλίας, κατευθύνεται προς το εσωτερικό της πόλης. Σε δεύτερη φάση, έγινε η 

υπόγεια εγκατάσταση αυτής της διασταύρωσης (εξαφανίζοντας το εμπόδιο μεταξύ του 

μελλοντικού συνοικισμού και του κέντρου της πόλης). Σε τρίτη φάση, απεφασίσθη ότι το 

μέρος της καινούργιας 

παράλληλης οδού της πόλης 

που θα έπρεπε να περνά 

μεταξύ του νέου 

συνοικισμού και της 

θάλασσας θα ήταν σε 

σήραγγα ή σε τάφρο για να 

αποφευχθεί η δημιουργία 

νέου εμποδίου. Τέλος, 

προχώρησε η αποκατάσταση 

των παραλίων. (βλ. Oriol, N., 

1998) 

Εικόνα 4: Πανοραμική Θέα Παράλιου Μετώπου Βαρκελώνης 

Πηγή: http://briefcase.pathfinder.gr/ 

Αυτό το σύνολο επεμβάσεων επέτρεψαν τη δημιουργία 18 εκταρίων παραλίας, στο 

παράλιο μέτωπο της ανατολικής Βαρκελώνης, σε μια γραμμή μεγαλύτερη των 4 χλμ. και 

τη δημιουργία, παράλληλα, πάρκων έκτασης μεγαλύτερης των 50 εκταρίων.           
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Ό,τι αφορά το σχεδιασμό του Ολυμπιακού Χωριού, τον οποίο είχε αναλάβει μια 

γνωστή ομάδα αρχιτεκτόνων  βασιζόταν σε δύο βασικές αρχές: αφενός στην επιθυμία να 

συνεχιστεί η χάραξη του Cerd ως μέσο που θα επέτρεπε την ενσωμάτωση του νέου 

συνοικισμού στην πόλη και θα διευκόλυνε την πρόσβαση στο μέτωπο. Και, αφετέρου, στη 

δημιουργία ενός πολύπλοκου αστικού χώρου, αποτελούμενου όχι μόνο από κατοικίες 

αλλά και από εμπορικά κέντρα, γραφεία, χώρους αναψυχής, κλπ. Θα επιχειρείτο, δηλαδή 

και στις δυο περιπτώσεις, η επιθυμία αποφυγής της δημιουργίας ενός χώρου  ξεχωριστού ή 

ενός νέου αστικού γκέτο.(βλ. Oriol, N., 1998).  

Με φυσικούς όρους, η Ολυμπιακή Πόλη, με έκταση μεγαλύτερη των 50 εκταρίων, 

επινοήθηκε ως ένα σύνολο πέντε τμημάτων παράλληλων προς το μέτωπο, που 

ολοκληρώνονταν με ένα σύστημα πάρκων. Τα τμήματα είναι τα εξής:  

α) Παραλίες και ολυμπιακό λιμάνι. Οι παραλίες απέναντι από το Ολυμπιακό 

Χωριό έχουν έκταση ενός χιλιομέτρου. Κάθε παραλία προστατεύεται από τα θαλάσσια 

ρεύματα και τις καταιγίδες από κυματοθραύστες παράλληλους του μετώπου. Στο λιμάνι, 

με ποσοστό 75% δημόσιων χώρων, στεγάζονται αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι 

αθλοπαιδιών και εμπορικοί χώροι και διατίθενται 700 θέσεις πρόσδεσης στο νερό και 300 

θέσεις πρόσδεσης σκαφών στην ξηρά.  

β) Ο παραλιακός περίπατος. Ο χώρος αυτός έχει πλάτος 30 μέτρα και περιλαμβάνει 

χώρο περιπάτου, καφέ, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες.  

γ) Τα παραθαλάσσια κτίρια. Οικοδομήθηκαν δύο ουρανοξύστες υψηλότεροι των 

100 μέτρων (ένα κτίριο γραφείων και ένα ξενοδοχείο), καθώς και άλλα μικρότερα κτίρια.  

δ) Η παράλληλη οδός. Η παράλληλη οδός, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελεί μέρος του καινούργιου δακτυλίου του συγκοινωνιακού δικτύου της πόλης, 

βρίσκεται σε σήραγγα ώστε να αποφευχθεί, όπως σε περιπτώσεις άλλων παραλιακών 

πόλεων, η κατάληξή της σε ένα νέο όριο μεταξύ της πόλης και της θάλασσας.  

ε) Ο αστικός πυρήνας. Η οικιστική ζώνη παρουσιάζει κτίρια διαφόρων ειδών 

(διαμερίσματα, μονοκατοικίες κτλ.) ομαδοποιημένα σε μπλοκ που ακολουθούν το 

παραδοσιακό σχήμα της χάραξης του 19ου αιώνα. Κατασκευάστηκαν σχεδόν 2.000 

μονάδες κατοικιών όπου διέμειναν 15.000 αθλητές και όπου, σήμερα, ζουν σχεδόν 6.000 

κάτοικοι.  

Μετά τους Αγώνες, η ζώνη τροποποιήθηκε και πάλι με τη μετατροπή των παλιών 

στρατοπέδων σε Πανεπιστημιούπολη ενός νέου δημόσιου Πανεπιστημίου.(βλ. Oriol, N., 

1998).  
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Η διαχείριση των επιχειρήσεων του Ολυμπιακού Χωριού περιέχει ενδιαφέροντα 

στοιχεία που αιτιολογούν την επιμονή μας στο θέμα αυτό. H κτήση εδαφών 

πραγματοποιήθηκε από μια δημόσια επιχείρηση. H Villa Olimpica Socit Anonyme 

(VOSA) (Ανώνυμη Εταιρεία), δημιουργήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό τέλη Δεκεμβρίου 

1986. Μέσα σε δύο χρόνια η VOSA πέτυχε την αγορά των εδαφών (μέσω 

απαλλοτριώσεων), προέβη στην κατεδάφιση κτιρίων που ανήκαν σε 200 επιχειρήσεις 

περίπου και που στέγαζαν 157 κατοικίες, καθιέρωσε το σύστημα εξυγίανσης και 

κατασκεύασε προστατευτικά έργα στο μέτωπο, με μια επένδυση 80.000 εκατομμυρίων 

πεσετών (με τιμές Ισπανίας 1992).  

Για να προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο που ήταν απαραίτητο για την κατασκευή 

κατοικιών, η VOSA υπεσχέθη τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Nova Icaria (NISA). 

Μια επιχείρηση στην οποία μετά από διάφορες διαδικασίες η VOSA παρέμεινε μειοψηφία 

(40%) έναντι των στεγαστικών επενδυτών (40%) και των τραπεζών (20%). H συνεργασία 

μεταξύ του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας υπήρξε, συνεπώς, 

αποφασιστική για την επιτυχία του εγχειρήματος.  

Τα μαθήματα της εμπειρίας της Βαρκελώνης έδειξε πως:  

α) Αναμφίβολα το κύριο προσόν της εμπειρίας της Βαρκελώνης είναι ότι η 

ανακαίνιση του παραθαλάσσιου χώρου, και καθενός από τα τμήματά του, δε θεωρήθηκε 

ως ένα έργο απομονωμένο, αλλά ως μέρος ενός συνολικού έργου για ολόκληρη την πόλη. 

β) Η σημασία διασφάλισης του σεβασμού των τακτικών πολεοδομικών 

κανονισμών, καθώς η μεταλλαγή των παραθαλάσσιων χώρων προωθείται με τον εορτασμό 

σημαντικών γεγονότων όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.  

γ) Τα πλεονεκτήματα της δημόσιας πρωτοπορίας στο σχεδιασμό και στη 

διαχείριση πολεοδομικών έργων ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η επένδυση ήταν στο 

μεγαλύτερό της μέρος ιδιωτική. Η πρωτοπορία του δημόσιου τομέα, και κυρίως της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπήρξε ουσιώδης για την επιτυχία ή την αποτυχία της 

παρέμβασης.  

δ) Η υπεράσπιση της πολυπλοκότητας των χρήσεων στους νέους παραθαλάσσιους 

χώρους έναντι των τάσεων κοινωνικής και λειτουργικής εξειδίκευσης. Ορισμένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης αστικής ανάπτυξης προέρχονται από τη 

λειτουργική εξειδίκευση και τον κοινωνικό  διαχωρισμό των αστικών περιοχών. H 

ανακαίνιση των παραθαλάσσιων χώρων στη Βαρκελώνη πρότεινε, ρητώς, τη διασφάλιση 

της πολυπλοκότητας των νέων περιοχών 
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ε) Η αξία της σύνδεσης και της συνέχειας των νέων ζωνών με τον υφιστάμενο 

αστικό χώρο. Η παρέμβαση στον παραθαλάσσιο χώρο είχε ως κύριο στόχο την 

απομάκρυνση των φυσικών εμποδίων που χώριζαν την πόλη από τη θάλασσα. Για το 

σκοπό αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, να 

μετατραπούν οι νέες εκτάσεις σε φυσικά ή κοινωνικά εμπόδια.  

ζ) O ρόλος του δημόσιου χώρου ως πρωταρχικό στοιχείο, χαρακτηριστικό και 

ιδιαίτερο, των νέων παραθαλάσσιων ζωνών. Τέλος, για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη 

επικαρπία των παραθαλάσσιων ζωνών από τους πολίτες και για να εμπλουτισθεί το 

σύνολο των νέων χώρων για τη συνύπαρξη, την άθληση, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

τον ελεύθερο χρόνο, θα πρέπει να προασπιστεί ο ρόλος του δημόσιου χώρου ως 

πρωταρχικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις νέες εκτάσεις.  

Αυτά, λοιπόν, είναι τα μαθήματα που αποκομίσθηκαν από την εμπειρία της 

μετατροπής του παραθαλάσσιου χώρου της Βαρκελώνης, με τα θετικά αλλά και τα 

αρνητικά τους σημεία. (βλ. Oriol, N., 1998). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

4.1 Γεωγραφικά 

 

Η Αλεξανδρούπολη, είναι πρωτεύουσα του Νομού Έβρου και έδρα του ομώνυμου 

Καποδιστριακού Δήμου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και άλλοι 18 οικισμοί. Κτισμένη 

στην παραλία του Θρακικού 

Πελάγους, έχει πληθυσμό που 

το 2001, έφτανε τους 50.000 

κατοίκους. Με το αεροδρόμιο, 

το λιμάνι και το 

σιδηροδρομικό σταθμό της, 

αποτελεί διεθνή 

συγκοινωνιακό και 

μεταφορικό κόμβο. 

Εικόνα 5: Θέση της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα     
Πηγή: http://ww2.olympic-airways.gr/passengers_info/oapaxinfdomaxdgr.htm 

Οδικά, απέχει 830 χλμ. από την Αθήνα, 325 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, 43 χλμ. από 

τα Ελληνοτουρκικά σύνορα και 300 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη 

(www.athens2004.com/ ). 

 

http://www.athens2004.com/
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4.2 Ιστορικά* 

 

4.2.1 Προϊστορικές και Ιστορικές Μαρτυρίες της Περιοχής 

 

Η μελέτη της προϊστορίας στον Έβρο αποτελεί πρόκληση για τους αρχαιολόγους, 

κυρίως γιατί αναφέρεται σε ανεξάρτητο πολιτισμό, η ποιότητα του οποίου διαφαίνεται 

υψηλή. Σε αυτό συνηγορούν η γεωγραφική σημασία της Θράκης (το θρακομακεδονικό 

τόξο πιθανόν λειτουργούσε ως πρώτος σταθμός των Ινδοευρωπαίων στη νότια Βαλκανική) 

και η γειτνίαση του Έβρου με τις εστίες τριών μεγάλων νεολιθικών πολιτισμών, του 

αιγιακού, του μικρασιατικού και του ενδότερου θρακικού. 

Εικόνα 6: Ιστορικό λιμάνι Αλεξανδρούπολης 

Πηγή: Αλεξανδρούπολη Οδηγός Πόλης, 2002 

Η απουσία γραπτών μαρτυριών και το αποσπασματικό ενδιαφέρον των 

συγγραφέων της αρχαιότητας για την περιοχή προσφέρουν ως μοναδική διέξοδο για τη 

γνωριμία της τη σκαπάνη. 

Η περιοχή κατοικήθηκε από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια από τα ίδια 

προελληνικά φύλα που κατοικούσαν και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Στα τέλη της 

δεύτερης χιλιετίας π.Χ. οι Θράκες, ένας ινδοευρωπαϊκός λαός, κατέκτησαν τη χώρα και 

αναμείχθηκαν με το παλαιότερο πληθυσμιακό υπόστρωμα.  

* Οικολογική ομάδα Κλασσικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, 1993 
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Το ομηρικό έπος γνωρίζει τους Θράκες ως συμμάχους των Τρώων, πράγμα που 

αποδεικνύεται και αρχαιολογικά από την παρουσία θρακικών στοιχείων στην Τροία.  

Τον 7ο αιώνα π.Χ. στα θρακικά παράλια αρχίζουν να εγκαθίστανται Έλληνες 

άποικοι από τα νησιά του Αιγαίου και από μεγάλες πόλεις της Ιωνίας. 

Η παραπέρα ιστορική εξέλιξη της περιοχής της Αλεξανδρούπολης συνδέεται με 

τον πολιτισμό του πασίγνωστου νησιού της Σαμοθράκης. 

Στο διάστημα του 7ου και 6ου π.Χ. αιώνα ο οικισμός των Αιολέων της Σαμοθράκης 

ανάπτυξε έντονη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς είχε τη δυνατότητα 

ανεξάρτητης πολιτικής. Δείγματα αυτής της ακμής είναι η κοπή ισχυρών αργυρών 

νομισμάτων και η καθιέρωση επεκτατικής και αποικιακής στρατηγικής. Έτσι η 

Σαμοθράκη αναπτύχθηκε ναυτιλιακά και οχυρώθηκε. 

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης των ναυτικών πόλεων εντάσσεται και ο 

σχηματισμός της Σαμοθρακικής Περαίας, μικρών δηλαδή πόλεων στην απέναντι θρακική 

περιοχή, από τη Μαρώνεια ως τις εκβολές του Έβρου ποταμού. Το ανήσυχο πνεύμα των 

Σαμοθρακιτών αναζήτησε ένα νέο χώρο, όπου θα μπορούσε να αποδώσει. Οι γεωγραφικές 

αντιξοότητες του νησιού, το χαμηλό ποσοστό παραγωγικής εκμετάλλευσης του, η 

προοπτική ελέγχου του δρόμου προς τον Εύξεινο Πόντο αλλά και η ανάγκη δημιουργίας 

εμπορικών σταθμών οδήγησε τους Αιολείς της Σαμοθράκης στην ίδρυση της Περαίας. 

Η Περαία σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο απαρτίζονταν από τις πόλεις Σάλη, 

Ζώνη, Σέρρειον και Μεσημβρία, ενώ ο Εκαταίος ο Μιλήσιος προσθέτει τη Δρυ και 

μεταγενέστερες πηγές τα Τέμπυρα και το Χαράκωμα. Όταν οι Αιολείς της Σαμοθράκης 

ίδρυσαν τους ελληνικούς οικισμούς, στην περιοχή αυτή (Βριαντική ή Γαλαϊκή Χώρα) 

κατοικούσαν ήδη οι Κίκονες. 

Το 480 π.Χ. ο Ξέρξης στρατοπεδεύει και καταμετρά τις δυνάμεις του στην πεδιάδα 

του Δορίσκου, ενώ ο στόλος του αγκυροβολεί στα παράλια στον κόλπο ανάμεσα στη Σάλη 

και στη Ζώνη. Εκεί γίνονται οι απαραίτητες επισκευές στα πλοία, ανασυντάσσεται η 

στρατιά και στη συνέχεια περνά από όλα τα φρούρια (εμπόρια) της Σαμοθρακικής 

Περαίας, η οποία αναγκασμένη από τα πράγματα και ανίσχυρη να αντιδράσει αρκείται σε 

έναν μάλλον παθητικό ρόλο. 

Η διάρκεια του 5ου π.Χ. αιώνα φαίνεται σχετικά ευνοϊκή για τη Σάλη και τις άλλες 

πόλεις της Περαίας. Η Σαμοθράκη με την ένταξή της στην Αθηναϊκή Συμμαχία 

παρακμάζει οικονομικά και πολιτικά, ενώ η επιρροή της στην Περαία προοδευτικά 

υποβαθμίζεται. Αντίθετα συμβαίνει ισχυροποίηση της Περαίας και ανεξαρτοποίηση 
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πολλών πόλεων της. Η αυτονομία όμως της Σάλης δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτη 

εξαιτίας της θρησκευτικής και κυρίως της οικονομικής και πολιτικής εξάρτησής της.  

Κατά τη μακεδονική εποχή ο βασιλιάς Φίλιππος ο Β’ κυριαρχούσε στην παράλια 

ζώνη του Έβρου, την έκταση δηλαδή της Περαίας, αλλά και στην κεντρική Θράκη. Η 

περιοχή μέχρι τον ποταμό Νέστο αποτελούσε έδαφος του μακεδονικού βασιλείου, ενώ ο 

πέρα από το Νέστο χώρος βρισκόταν στη δικαιοδοσία στρατιωτικού διοικητή. Ο σεβασμός 

του Φιλίππου στη λατρεία των Μεγάλων Θεών οδηγεί στην άποψη ότι η Σάλη ως τμήμα 

της ιερής χώρας έμεινε ανέπαφη και ανεπηρέαστη. 

Τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία παρέχουν πληροφορίες και για τα ρωμαϊκά 

χρόνια. Η στάση των Ρωμαίων μετά την νίκη τους στις Κυνός Κεφαλές κατά του Φιλίππου 

του Ε’ (198 π.Χ.) άλλαξε και απαίτησαν την ανεξαρτοποίηση των ελληνικών πόλεων που 

κατείχαν οι Μακεδόνες. Μετά από πολλές προστριβές ακολούθησε η απελευθέρωση της 

Μαρώνειας και της Αίνου από τους Ρωμαίους (188 π.Χ.). Η ισχύς της Μαρώνειας 

επηρεάζει αυτήν την περίοδο την ακμή της Σάλης που ανήκε πλέον στο μαρωνιτικό 

κράτος. Η Σάλη μέσα από την νέα κρατική της υπόσταση διατήρησε και πάλι την 

εμπορική ακμή της, διότι η στρατηγική της θέση και η σπουδαιότητα του λιμανιού της 

ήταν πάντα επίκαιρη. 

Τον τελευταίο αιώνα πριν από τη γέννηση του Χριστού η Σάλη βρίσκεται σε 

παρακμή. Μοναδικό πλεονέκτημά της παραμένει η Εγνατία Οδός που κάλυπτε τη 

διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη προς τα Ύψαλα, Δύμη, Φέρες, αρχαίο Δορίσκο, 

Τραϊανούπολη, διαπερνούσε την σημερινή Αλεξανδρούπολη, συνέχιζε προς τη Μάκρη, 

Δίκελλα, Μεσημβρία και κατέληγε στην Αδριατική θάλασσα. 

Κατά τον 3ο με 4ο μ.Χ. αιώνα το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη κλείνει 

οριστικά μετά από μια εποχή αύξουσας παρακμής. Παράλληλα τοποθετείται και το τέλος 

της ακμής της Σάλης και γενικότερα της Σαμοθρακικής Περαίας. 

Τελειώνοντας την προσπάθεια παρουσίασης της ιστορίας της περιοχής της 

Αλεξανδρούπολης κατά την αρχαιότητα πρέπει να επισημάνουμε την ελληνικότητα του 

πολιτισμού της. Οι Θράκες από τη νεολιθική περίπου εποχή και οι Έλληνες της 

Σαμοθράκης από τον 6ο π.Χ. αιώνα έχουν να επιδείξουν ένα υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, 

το οποίο αποδεικνύει πως η Θράκη δεν ήταν βαρβαρική χώρα, αλλά αντίθετα αποτελούσε 

ένα ζωτικό κομμάτι του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η ακραιφνής ελληνική συνείδηση 

των κατοίκων της δεν έπαψε ποτέ να την χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα. Η αρχαιολογική 

σκαπάνη δίνει την πειστικότερη επιβεβαίωση για όλα αυτά και τεκμηριώνει τη σημασία 

και την ποιότητα του πολιτισμού της Θράκης. 
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Κατά τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η μαρτυρική τούτη γωνιά της 

πατρίδας μας γνώρισε αμέτρητες επιδρομές από διάφορους εχθρούς του Βυζαντίου, όπως 

οι Ούνοι, οι Βούλγαροι, οι Άβαροι και οι Φράγκοι. Όλοι αυτοί, με μοναδικό σκοπό να 

καταβάλουν τη Βασιλεύουσα, περνούσαν πρώτα από τη Θράκη, η οποία κάλυπτε 

γεωγραφικά την Κωνσταντινούπολη. Ήταν επόμενο να γνωρίσει πρώτα αυτή την 

καταστροφική μανία των εκάστοτε επιδρομέων, οι οποίοι πάντα είχαν τεράστιες απώλειες 

στην προσπάθειά τους να κυριεύσουν τα διάφορα οχυρά φρούρια της Θράκης, πριν 

φτάσουν και συντριβούν στα τείχη της Πόλης. 

Ακόμα και οι Τούρκοι έφτασαν πρώτα στα παράλια της περιοχής αυτής πολλά 

χρόνια πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα το 1352 με αρχηγό τους το 

Σουλεϊμάν, γιο του σουλτάνου Μουράτ του Α’. Οι επιδρομείς αυτοί χρειάστηκαν πενήντα 

ολόκληρα χρόνια για να υποτάξουν τους Θράκες και ύστερα πολιόρκησαν και κατέλαβαν 

την εξασθενισμένη πρωτεύουσα του Βυζαντίου, την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα για να 

καταλάβουν οι Τούρκοι την Ανδριανούπολη, ύστερα από επτά χρόνια από τη στιγμή που 

πάτησαν το πόδι τους στη Θράκη, χρειάστηκε να εκστρατεύσει εναντίον της ο ίδιος ο 

σουλτάνος Μουράτ ο Α’. 

Η Θράκη έμεινε κάτω από τον τουρκικό ζυγό πεντέμισυ αιώνες. Υπέφερε τα 

πάνδεινα, όμως δε λύγισε, διατήρησε άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισμού και της 

Ορθοδοξίας και τελικά νίκησε. 
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4.2.2 Στοιχεία από την Νεότερη Ιστορία της Αλεξανδρούπολης 

 

Η Αλεξανδρούπολη είναι πόλη της Δυτικής Θράκης και πρωτεύουσα του νομού 

Έβρου από τη σύστασή του. Είναι κτισμένη στα παράλια του Θρακικού Πελάγους σε 

ελάχιστα επικλινές έδαφος. Απέχει 14,5 χιλιόμετρα από τις εκβολές του ποταμού Έβρου 

και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το όμορφο νησί της Σαμοθράκης. Ως Δήμος 

αναγνωρίστηκε με το Διάταγμα της 30 – 7 – 1924 (Φ.Ε.Κ. 117Α’/1924). Λόγω της 

σπουδαίας γεωγραφικής της θέσης και του εξαιρετικού κλίματος είχε ραγδαία 

πληθυσμιακή και οικιστική εξέλιξη, όπως φαίνεται και από τον πίνακα: 

Απογραφή 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Αριθμός 

κατοίκων 
6.963 12.009 15.472 16.632 20.987 25.136 35.799 41.860 52.720 

 

Σήμερα μαζί με τους στρατιωτικούς, υπαλλήλους και φοιτητές που διαμένουν σε 

αυτήν εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της προσεγγίζει τις 60.000. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο είχε εντυπωσιακή ανάπτυξη. 

Είναι η μόνη πόλη της Θράκης που 

κτίστηκε βάσει σχεδίου και είναι 

απαλλαγμένη από τα σοκάκια που 

χαρακτηρίζουν τις τούρκικες πόλεις 

και οικισμούς. Θεωρείται ότι μαζί με 

τη Θεσσαλονίκη αποτελούν τις 

ωραιότερες πόλεις της Β. Ελλάδας. 

Εικόνα 7:Το πρώτο ιστορικό λιμάνι - ψαρολίμανο 

Πηγή: Οικολογική ομάδα Κλασσικού λυκείου, 1993 

Πριν από την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και την ενσωμάτωσή της στην 

Ελλάδα το 1920 η πόλη ονομαζόταν Δεδέ – Αγάτς (ή Ντεντέ – Αγάτς). Η προέλευση του 

ονόματος αυτού πιθανότατα είναι η εξής: Κατά το 15ο αιώνα, μετά την κατάληψη από τους 

Τούρκους εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κοινότητα δερβισών, δηλαδή μουσουλμάνων 

μοναχών που ζούσαν με πάρα πολύ φτώχεια. Στα μέσα του 19ου αιώνα μόναζε στο χώρο 

της παραλίας κάτω από μια βαλανιδιά κοντά στη θέση που είναι σήμερα ο φάρος ένας 

γέρος δερβίσης που μάλιστα ήταν Δεδές (Ντεντέ), δηλαδή ο πρεσβύτερος των δερβισών 

και λέγεται ότι θεωρούνταν όσιος. Από το συνδυασμό λοιπόν των λέξεων Ντεντέ και 
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Αγάτς (που σημαίνει δέντρο στην τουρκική) προήλθε η τουρκική ονομασία της πόλης. Ο 

Δεδέ τάφηκε στη ρίζα του δέντρου όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η 

βαλανιδιά αυτή υπήρχε μέχρι το 1950 κοντά στο φάρο. 

Οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης ήταν ψαράδες από τη Μάκρη, 

τη Μαρώνεια και την Αίνο οι οποίοι αποτέλεσαν το πρώτο ελληνικό κύτταρο στην 

περιοχή. Η σημαντική γεωγραφική θέση προοιώνιζε σύντομη ανάπτυξη του τόπου και 

οδήγησε σε αυτόν τα βήματα πολλών Ελλήνων και από άλλες περιοχές. Θεωρείται ότι από 

τους πρώτους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη ήταν οι Ηπειρώτες 

Γεώργιος και Αντώνιος Πάντσος. Αυτοί ίδρυσαν πανδοχείο και φούρνο για να 

εξυπηρετούν τους αγωγιάτες που μετέφεραν τα εμπορεύματά τους με καμήλες και άλλα 

ζώα στην ξακουστή Κωνσταντινούπολη και τον Πόντο. 

Το 1868 υπογράφηκε στη Βιέννη η Σύμβαση των Ανατολικών Σιδηροδρόμων για 

τη σύνδεση της Κεντρικής Ευρώπης με την Ασία. Μια διακλάδωση της γραμμής αυτής θα 

τη συνέδεε με τα παράλια του Αιγαίου για την εξυπηρέτηση του εμπορίου. Αποφασίστηκε 

η διακλάδωση κατά μήκος της δυτικής όχθης του Έβρου να καταλήγει στην κωμόπολη 

Δεδέ – Αγάτς. Χάρη στο σιδηρόδρομο και το λιμάνι που έγινε για τις ανάγκες της 

κατασκευής το Δεδέ – Αγάτς συγκέντρωσε το εμπόριο της περιοχής που μέχρι τότε 

διεξαγόταν από την Αίνο και έγινε το εμπορικό επίνειο ολόκληρης της Θράκης και της 

Ανατολικής Ρωμυλίας. Έτσι, ενώ μέχρι το 1871 στη θέση της Αλεξανδρούπολης ήταν ένας 

μικρός ψαράδικος οικισμός, από τότε αναπτύχθηκε ραγδαία και έγινε πρωτεύουσα καζά 

και έδρα καϊμακάμη. Πολλοί ξένοι έμποροι, ναυτιλιακοί πράκτορες, προσωπικό και 

τεχνίτες σιδηροδρόμων και προξενεία διαφόρων κρατών εγκαταστάθηκαν στην πόλη, η 

οποία εκτός από εμπορική σημασία απέκτησε και μεγάλη στρατιωτική αξία κατά τους 

πολέμους που ακολούθησαν. 

Με το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878 και την παραμονή των Ρώσων για εννιά 

μήνες περίπου στο Δεδέ – Αγάτς χαράχθηκε το σχέδιο 

πόλεως από τους Ρώσους μηχανικούς το οποίο 

υλοποιήθηκε μετά την αποχώρησή τους. 

Το 1880 τέθηκε σε λειτουργία ο φάρος που με 

ύψος 27 μέτρα είναι ο υψηλότερος φάρος της Ελλάδας 

και αποτελεί μέχρι σήμερα το έμβλημα της πόλης. 

Εικόνα 8: Φάρος Αλεξανδρούπολης 

Πηγή: http://homepages.pathfinder.gr/ 
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Το 1889 μεταφέρθηκε στο Δεδέ – Αγάτς η έδρα του Μητροπολιτικού Αίνου. Στη 

δεκαετία του 1890 η ελληνική κοινότητα της πόλης άρχισε την ανέγερση του ιερού ναού 

του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της που δώρισε ο Τούρκος πρόκριτος Χατζή – Σαφέτ 

Μπέης. Τα εγκαίνια του ναού έγιναν το 1901 από το Μητροπολίτη Λουκά Γερμανό 

Θεοτοκά. 

Το 1897 τέθηκε σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – 

Αλεξανδρούπολης και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σύνδεση Αλεξανδρούπολης – 

Κωνσταντινούπολης το Δεδέ – Αγάτς έγινε πραγματικά ο κρίκος μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης, η πύλη της Ευρώπης προς την Ασία. 

Την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα και μέχρι την έναρξη των Βαλκανικών 

Πόλέμων το 1912 – 1913 η πόλη γνώρισε μεγάλη άνθιση. Πολλά δημόσια έργα και 

επιβλητικά νεοκλασικά κτίρια, ναοί, σχολεία, νοσοκομεία κ.α. κατασκευάστηκαν την 

περίοδο αυτή. Πολλά από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα  

Από το 1903 μέχρι το 1910 ξεκίνησε από την Ανατολική Θράκη ο «Θρακικός 

αγών» για να απλωθεί σχεδόν αμέσως και στη Δυτική Θράκη.  

Το 1906 υποπρόξενος της Ελλάδας στο Δεδέ – Αγάτς ήταν ο Ίων Δραγούμης, γιος 

του πολιτικού και μακεδονικού Φιλίππου Δραγούμη. Ο Ίων Δραγούμης μόλις ανέλαβε 

υπηρεσία ως υποπρόξενος ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στη διοργάνωση της 

αντίστασης του ελληνικού πληθυσμού προς τα βουλγάρικα κομιτάτα που δημιουργήθηκαν 

στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών. Ως συνεργάτες επέλεξε πολλούς Έλληνες μεταξύ 

των οποίων το γιατρό Μαστράφη, του οποίου η δράση θεωρείται αξιόλογη και τον 

Πλιάουζερ από την Μάκρη. Ο Πλιάουζερ ήταν μακεδονομάχος μαζί με τον πατέρα του 

προξένου Δραγούμη. Οργάνωσε νεολαία στην οποία ξεχώρισαν ο Θεόδωρος Ζάκχος, ο 

Κυριάκος Βαγιανάρης και ο Ιωάννης Αυγερινός. Με τη βοήθεια των μελών της νεολαίας 

γινόταν η εκφόρτωση των πολεμοφοδίων από τα ιστιοφόρα τη νύχτα και η μεταφορά τους 

στο Προξενείο για τις ανάγκες των Ελλήνων που ήταν οργανωμένοι εναντίον των 

βουλγάρικων κομιτάτων. 

Τον Οκτώβριο του 1912 άρχισε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος. Τα κράτη της 

Βαλκανικής αποφάσισαν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Επικεφαλής των Συμμαχικών 

Δυνάμεων στη Θράκη ορίστηκε η Βουλγαρία.  

Με την υποχώρηση των Τούρκων κομιτατζήδες των βουλγάρικων προφυλακών 

μπήκαν στο Δεδέ – Αγάτς και ακολούθησαν βιαιοπραγίες και κλοπές εναντίον των 

Τούρκων αρχικά και των Ελλήνων στη συνέχεια. Η πόλη πέρασε φρικιαστικές στιγμές. 
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Οι Τούρκοι θέλοντας να αντεπιτεθούν προσπάθησαν να μεταφέρουν στρατεύματα 

και ενισχύσεις με το στόλο τους. Από το Δεκέμβριο του 1912 έως τον Ιανουάριο του 1913 

το ελληνικό ναυτικό με επικεφαλής το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» με ναύαρχο τον 

Παύλο Κουντουριώτη στις ναυμαχίες του ακρωτηρίου της Έλλης και του Μούδρου στη 

Λήμνο κατανίκησε τον τουρκικό στόλο και των περιόρισε στα Δαρδανέλια. 

Οι πρώην σύμμαχοί μας όμως, οι Βούλγαροι, προέβαλαν παράλογες απαιτήσεις 

στη διανομή των καταληφθέντων εδαφών, ήρθαν σε ρήξη με τους συμμάχους τους 

Σέρβους και Έλληνες και στις 14 Ιουνίου 1913 κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της 

Ελλάδας. Έτσι άρχισε ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Σύντομα οι ελληνικές δυνάμεις 

υπερίσχησαν των βουλγαρικών και οι τελευταίες υποχώρησαν από τη Δυτική Θράκη που 

κατείχαν αφήνοντας πίσω τους ερείπια και λεηλατώντας τις πόλεις που εγκατέλειπαν. 

 

Εικόνα 9: Αλεξανδρούπολη: Αεροφωτογραφία 1960 

Πηγή: Αρχείο Γ. Αλεπάκου 

Το απόγευμα της 13ης Ιουλίου 1913 και ώρα 5 μ.μ. το θωρηκτό «Αβέρωφ» με 

ναύαρχο τον Παύλο Κουντουριώτη αγκυροβόλησε στην Αλεξανδρούπολη. Όταν 

αποβιβάστηκε ο Κουντουριώτης αμέσως ο Μητροπολίτης Ιωακείμ, ο Μουφτής και οι 

αρχές της πόλης υποδέχτηκαν των ελευθερωτή Κουντουριώτη και τον πληροφόρησαν ότι 

φεύγοντας οι Βούλγαροι έκαψαν τις αποθήκες τροφίμων και άλλων εφοδίων. Ο 

Κουντουριώτης μαζί με το ναύαρχο Μαυρομιχάλη, συνοδευόμενοι από το Μουφτή, το 

Μητροπολίτη και το πλήθος που παραβρισκόταν ύψωσε την ελληνική σημαία στο 

Διοικητήριο και, αφού διάβασε τη διαταγή για την κατάληψη της πόλης, ζήτησε τη 

βοήθεια και συμπαράσταση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκείας και φυλής. Η 

απάντηση ήταν θετική. Το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο το Μητροπολίτη Ιωακείμ 
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ονόμασε το ναύαρχο Κουντουριώτη και το Μαυρομιχάλη επίτιμους πολίτες της πόλης. 

Μόλις έγινε η απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης, ο ναύαρχος Κουντουριώτης 

προώθησε 500 πεζοναύτες με το συνταγματάρχη Τυπάλδο προς τις Φέρες μέχρι την 

Κορνοφωλιά όπου συνάντησε τουρκικά οργανωμένα στρατεύματα. Στο μεταξύ είχε 

καταρρεύσει το βουλγαρικό μέτωπο στη Μακεδονία και οι Σέρβοι έφτασαν έξω από τη 

Σόφια. Με τη μεσολάβηση όμως του γηραιού βασιλιά της Ρουμανίας επιτεύχθηκε 

ανακωχή έξι ημερών. 

Στις 11 Αυγούστου 1913, υπογράφηκε από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις η 

Συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία ολόκληρη η 

Δυτική Θράκη. Η Ελλάδα υπέκυψε στην απόφαση της διάσκεψης και στις 14 Σεπτεμβρίου 

1913 οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις εγκατέλειψαν την πόλη. Μαζί τους έφυγε και 

ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμό.  Ο βουλγαρικός στρατός από την Κομοτηνή ήλθε και 

κατέλαβε την πόλη. Περισσότερα από 400 πτώματα ήταν σκορπισμένα στην πόλη. 

Με την κήρυξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου το 1914 η Βουλγαρία συντάχθηκε με 

τους Γερμανούς και τους Αυστροούγγρους. Η Ελλάδα τήρησε ουδέτερη στάση. Ο τότε 

βασιλιάς δε θέλησε να ταχθεί εναντίον της Γερμανίας παρά τις παραινέσεις του άξιου 

πρεσβευτή μας στην Πετρούπολη Ίωνα Δραγούμη. 

Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος με απόφαση της κυβέρνησης που σχημάτισε 

τάχθηκε στο πλευρό των Δυτικών Δυνάμεων και διέθεσε όλες τις ελληνικές στρατιωτικές 

δυνάμεις στους συμμάχους. 

Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους Τούρκοι και Βούλγαροι 

επικρατούσαν στην περιοχή των Δαρδανελίων και της Θράκης και γι’ αυτό υποχωρώντας 

οι Δυτικές Δυνάμεις βομβαρδίζουν το 1916 το σιδηροδρομικό σταθμό και το λιμάνι του 

Δεδέ – Αγάτς και προκαλούν πολλές καταστροφές στην πόλη. Οι Βούλγαροι οχυρώνουν 

τα παράλια μέχρι τη Μεσημβρία και ανακαλύπτουν αρχαιότητες. 

Το 1918 λήγει ο πόλεμος με επικράτηση των Δυτικών Συμμάχων και της Ελλάδας. 

Το 1917 ήδη η Βουλγαρία ζήτησε να παραδοθεί με τον όρο ότι ο ελληνικός στρατός θα 

λάβει μέρος στον αφοπλισμό και την κατοχή της. Το αίτημα έγινε δεκτό. Το 1918 τα 

συμμαχικά στρατεύματα ελευθέρωσαν όλη τη Θράκη. Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ που 

υπογράφηκε μεταξύ Συμμάχων και Βουλγαρίας στις 27 Νοεμβρίου 1919 η Βουλγαρία 

αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη Δυτική Θράκη ως διασυμμαχική περιοχή και όρισαν 

Γάλλο στρατηγό ως Διοικητή. Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη διασυμμαχική διοίκηση 

της περιοχής ήταν ο άξιος πολιτικός και έμπιστος συνεργάτης του Ελ. Βενιζέλου Χαρίσιος 

Βαμβακάς. Μετά από επίμονες διαβουλεύσεις παραχωρήθηκε οριστικά στην Ελλάδα η 
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Δυτική Θράκη το Μάιο του 1920. Αμέσως ξεκίνησε από τον όρμο Ελευθερών Καβάλας η 

Μεραρχία Ξάνθης με επικεφαλής το στρατηγό Κωνσταντίνο Μαζαράκη Αινειάν και το 

πρωί της 14ης Μαΐου 1920 αποβιβάστηκε στο λιμάνι του Δεδέ – Αγάτς. Το ίδιο πρωί η 

Μεραρχία Σερρών με το στρατηγό Επαμεινώνδα Ζυμβρακάκη έφτασε σιδηροδρομικώς και 

εγκατέστησε φρουρές σε όλο το μήκος του ποταμού Έβρου. Ο λαός είχε ξεχυθεί στους 

δρόμους για να γιορτάσει την απελευθέρωση της πόλης. Την ίδια μέρα έγινε Δοξολογία 

στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου όπου αποφασίστηκε η πόλη να ονομασθεί 

Νεάπολη. 

Ακολούθησε η επίσκεψη του βασιλιά Αλεξάνδρου στην απελευθερωθείσα Θράκη. 

Όταν αποβιβάστηκε στο Δεδέ – Αγάτς (Νεάπολη)στις 8 Ιουλίου 1920, ο λαός τον δέχτηκε 

με μεγάλο ενθουσιασμό. Ήταν ο πρώτος Έλληνας βασιλιάς που επισκεπτόταν την πόλη. Ο 

Δήμαρχος Αλτιναλμάζης τον οδήγησε στο Δημαρχείο, όπου τον ανακήρυξε επίτιμο 

δημότη της πόλης και προς τιμήν του την ονόμασε Αλεξανδρούπολη. 

Στα πρώτα κιόλας χρόνια της ελεύθερης ζωής της η Αλεξανδρούπολη ανέλαβε το 

βάρος της στέγασης χιλιάδων διωγμένων προσφύγων από την Ανατολική Θράκη και τη 

Μικρά Ασία, που άστεγοι και γυμνοί κατέφευγαν σε αυτήν κατά την περίοδο 1920 – 1923 

από το φόβο της εξόντωσής τους από τους Τούρκους.  

Τον Νοέμβριο του 1922 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου η Αλεξανδρούπολη με την περιοχή της ανακηρύχθηκε αυτοτελής 

Μητρόπολη. 

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 

1923 η Δυτική Θράκη παραχωρήθηκε 

οριστικά στην Ελλάδα. Η Αλεξανδρούπολη 

και οι κάτοικοί της ρίχτηκαν με ζήλο στην 

ανάπτυξή της και η πόλη έγινε κόσμημα της 

Βόρειας Ελλάδας και συγκοινωνιακό 

κέντρο, ναυτικό και σιδηροδρομικό, της 

Ανατολικής Ευρώπης. 

Εικόνα 10: Παραλία Αλεξανδρούπολης 1930 

Πηγή: www.bitservices.gr/ 

Στα μέσα του Αυγούστου του 1938, ενόψει της γενικής κινητοποίησης του Β’ 

Παγκόσμιου Πολέμου, η Αλεξανδρούπολη έγινε έδρα του 5ου Σώματος Στρατού που στον 

πόλεμο του 1940 – 41 με τους Αλεξανδρουπολίτες εφέδρους δόξασαν την πατρίδα μας στο 

Αλβανικό και Μακεδονικό Μέτωπο. 
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Με την κατάληψη της Ελλάδας από τα στρατεύματα του Άξονα η 

Αλεξανδρούπολη περιλήφθηκε στη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Οι περισσότεροι κάτοικοί 

της ή κατέφευγαν στις γερμανοκρατούμενες ζώνες γνωρίζοντας έτσι την Τρίτη προσφυγιά 

τους ή φεύγοντας μέσω Τουρκίας αποτέλεσαν τον πυρήνα του ελληνικού στρατού στη 

Μέση Ανατολή και συνέχισαν τον απελευθερωτικό αγώνα. 

Με την απελευθέρωσή της, ύστερα από την κατάρρευση του Άξονα, η 

Αλεξανδρούπολη συνέχισε την πρόοδό της και σύντομα επούλωσε τις πληγές της κατοχής 

και του εμφυλίου σπαραγμού. 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Μόλις 130 χρόνια από την ίδρυση της, σήμερα η Αλεξανδρούπολη είναι ένα 

σημαντικό λιμάνι στα βορειοανατολικά άκρα της χώρας. Αρχικά πόλη ψαράδων, 

αναπτύχθηκε πάντα σε συνεχή εξάρτηση με τη θάλασσα. Σήμερα, σε μια εποχή που η 

σχέση πόλη – θάλασσα ανακτά σαφώς τη δυναμική της στις σύγχρονες πολεοδομικές 

αναζητήσεις, το μέτωπο της παραλιακής αποτελεί την κρίσιμη ζώνη μετάβασης από το 

κτισμένο περιβάλλον της πόλης, άκτιστο περιβάλλον της θαλάσσιας έκτασης. Άρα η 

παραλιακή ζώνη αποτελεί την περιοχή αποδυνάμωσης από τις καθημερινές 

δραστηριότητες της πόλης και σταδιακής μετάβασης σε δραστηριότητες διεξόδου από τις 

εντάσεις της πόλης. 

Εικόνα 11: Πανοραμική Θέα Παραλιακού Μετώπου Αλεξανδρούπολης 
Πηγή: http://homepages.pathfinder.gr/ 

Η παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης μεταλλάχθηκε διαδοχικά από την 

περίοδο σύστασης της πόλης μέχρι σήμερα. Οι διαφορετικές μορφές της αντανακλούν την 

αύρα της κάθε εποχής . από θέση εναπόθεσης ψαρόβαρκων στις αρχές του αιώνα, μέχρι 

οργανωμένη πλαζ του ΕΟΤ τη δεκαετία του ’80, η παραλία κατείχε πάντα ενεργό ρόλο 

στην καθημερινή ζωή της πόλης. Όμως η κατασκευή των μεγάλων λιμενικών έργων, 

ανατολικά της ιστορικής παραλίας υποβάθμισε τον αλλοτινό «γιορτινό» χαρακτήρα της 

παραλίας, μετατρέποντας το παραλιακό μέτωπο σε χωρικό κενό της πόλης. Λιγοστά έργα 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία, με στόχο την απόδοση μιας μορφής στο 

χωρικό κενό. Παρ’ όλα αυτά, οι σημερινές χρήσεις της παραλίας επιβεβαιώνουν τον 

μεταβατικό και προσωρινό χαρακτήρα που έχει εκ των πραμάτων αναλάβει. 

Η μελέτη ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Αλεξανδρούπολης έχει ως στόχο 

την απόδοση ενός χαρακτήρα στη ζώνη, ο οποίος αντανακλά τα σύγχρονα πρότυπα 
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διαλόγου του κτισμένου περιβάλλοντος και της θάλασσας. Ο προτεινόμενος χαρακτήρας 

του παραλιακού μετώπου θα συμβάλει στην απόδοση της σύγχρονης ταυτότητας της 

πόλης, κληρονομιά ενάμιση αιώνων επαφών με τη θάλασσα, αλλά και το διαβατήριο προς 

την δημιουργία μιας σύγχρονης βιώσιμης πόλης, η οποία μπορεί να σέβεται την πόλη, των 

κάτοικο και το φυσικό περιβάλλον που τη φιλοξενεί. (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2000). 
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5.1 Ιστορικό προηγούμενων μελετών που αφορούσαν την παραλιακή ζώνη 

της Αλεξανδρούπολης 

 

 

Η πρώτη μελέτη έγινε την περίοδο 1992-93, μετά από ανάθεση στο Συνεργαζόμενα 

Γραφεία Μελετών 06.91. Η μελέτη πολεοδομικής ρύθμισης και η προμελέτη έργων 

διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης του Δήμου, σύμφωνα με τις προγραμματικές 

κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. και τους στόχους του Δήμου, προτείνει την 

περιοχή ως πολιτιστικό Πάρκο. Με βάση την μελέτη πολεοδομικής ρύθμισης συντάχθηκε 

το Γ.Π.Σ. τις 11/6/1988. Αυτό τροποποιήθηκε με το νέο Γ.Π.Σ. της 25/11/1999. Σύμφωνα 

με αυτό η Παραλιακή Ζώνη προτείνεται ως Πολιτιστικό Πάρκο. Η προμελέτη 

διαμόρφωσης εφαρμόστηκε εν μέρει. Επίσης, εφαρμόστηκαν επί μέρους μελέτες που 

αφορούσαν τμήματα της παραλιακής ζώνης. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το έργο 

αναδιαμόρφωσης της πλατείας του Φάρου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευής το έργο 

διαμόρφωσης στην περιοχή των ναυτοπροσκόπων. Στην παραλιακή ζώνη έχουν 

ολοκληρωθεί τα έργα διαμόρφωσης που βρίσκονται δίπλα στο κέντρο αναψυχής Αργώ. 

Αυτά τα έργα χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960. Οι διαμορφώσεις αυτές 

εντάχθηκαν ομαλά στην παραλιακή ζώνη και αποτελούν σήμερα πόλο έλξης της παραλίας. 

Εξαιτίας της συνεχούς έκθεσής τους στη θάλασσα έχουν υποστεί μικρής κλίμακας ζημιές. 

Σημαντικά, είναι και τα αυθαίρετα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί μπροστά από τον 

οικισμό Απολλωνιάδας. Σε αυτά περιλαμβάνεται κέντρο αναψυχής και υπαίθριες 

διαμορφώσεις.  

Στην παραλιακή ζώνη σήμερα λειτουργούν δύο παιδικές χαρές. Η μια βρίσκεται 

στο δασάκι, ανατολικά του Αργώ και η άλλη βρίσκεται στην παραλιακή διαμόρφωση της 

Απολλωνιάδας. 

Το 1998 εκπονήθηκε από την Α.Δ.Κ. η «Μελέτη Υπολειπόμενων Έργων Λιμένος 

Αλεξανδρούπολης» και η οποία αφορά την επέκταση του υπάρχοντος λιμανιού. Ήδη 

έχουν ξεκινήσει κάποια κατασκευαστικά έργα στο λιμάνι. (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 

2000). 
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5.2 Φυσικές Συνθήκες Περιοχής Μελέτης 

 

5.2.1 Μορφολογία – Γεωλογία – Υδρογεωλογία 

 

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης είναι κτισμένη κεντρικά στο νότιο άκρο του δήμου, 

δίπλα στη θάλασσα γύρω από το λιμάνι σε πεδινή έκταση και διασχίζεται από την εθνική 

οδό Θεσσαλονίκης – Κήπων (βλέπε Παράρτημα III, Χάρτης 1). 

Η περιοχή μελέτης εμφανίζει υψομετρικές ανισοσταθμίες καθώς περιλαμβάνει 

περιοχές που έχουν δημιουργηθεί από επιχώσεις, την αμμουδιά αλλά και την 

αδιαμόρφωτη, ή υπό διαμόρφωση, ζώνη πίσω από αυτή σε υψηλότερες στάθμες. 

Η ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης ανήκει στη γεωτεκτονική ζώνη της 

μάζας της Ροδόπης. Ειδικότερα, στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται ο γεωλογικός 

σχηματισμός “πηλοί, άμμοι και σύναγμα” όπου πρόκειται για σύγχρονες ηπειρωτικές και 

παράκτιες αποθέσεις συνήθως ερυθροκάστανου χρώματος. 

Όσον αφορά τη σεισμικότητα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία και με τον 

Αντισεισμικό Κανονισμό, η Αλεξανδρούπολη κατατάσσεται στην κατηγορία I (ασθενώς 

σεισμόπληκτες περιοχές). (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001). 

5.2.2 Ποιότητα υδάτων 

 

Παρόλο που η περιοχή των έργων βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης και η 

θάλασσα δέχεται επιβαρύνσεις τόσο από την απόλυση των ομβρίων όσο και από το 

λιμένα, η ποιότητα των νερών μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι με βάση μετρήσεις του περασμένου χρόνου, οι ακτές της 

Αλεξανδρούπολης κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση καθώς τα νερά εκεί πληρούν τις 

υποχρεωτικές και επιθυμητές τιμές της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ που αναφέρεται στην 

ποιότητα των νερών κολύμβησης. (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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5.2.3 Μετεωρολογικά στοιχεία – κλίμα 

 

Για την περιγραφή των κλιματικών συνθηκών της περιοχής μελέτης, 

χρησιμοποιούνται στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης (Γ.Μ. 25 

26, Γ.Π. 40 51, υψόμετρο +3,5m). Στην ανάλυση που ακολουθεί, έχουν ληφθεί υπόψη 

μετεωρολογικά στοιχεία για την περίοδο 1951 -1997. 

5.2.3.1 Θερμοκρασίες – Υγρασία αέρα 

Η μέση θερμοκρασία του έτους ανέρχεται σε 15C ενώ το μέσο ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος ανέρχεται σε 21C περίπου. Όσον αφορά τη μέση μέγιστη 

θερμοκρασία ανέρχεται στους 30C τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο ενώ η μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία εμφανίζεται τον Ιανουάριο και ανέρχεται στους 1,3C. 

Πτώση θερμοκρασίας κάτω από τους 0C παρατηρείται συχνά κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα, κυρίως την περίοδο Νοέμβριο – Μάρτιο και λιγότερο τους μήνες Οκτώβριο 

και Απρίλιο. 

Ο πιο υγρός μήνας είναι ο Δεκέμβριος (με σχετική υγρασία 76,9%) και 

ακολουθούν ο Νοέμβριος και ο Ιανουάριος (με 75,5%) ενώ οι πιο ξηροί μήνες είναι οι 

Ιούλιος – Αύγουστος (με 54,4%) και ακολουθεί ο Σεπτέμβριο (59,9%). 

5.2.3.2 Βροχομετρικά στοιχεία 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των βροχοπτώσεων, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής 

ανέρχεται σε 550 mm περίπου. Η περισσότερο βροχερή περίοδος είναι από το μήνα 

Οκτώβριο εώς το μήνα Μάρτιο που πέφτει το 70% της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης. 

5.2.3.3 Ανεμολογικά στοιχεία 

Στην παράγραφο αυτή συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά (ένταση και διευθύνσεις) 

των ανέμων που πνέουν κατά τη διάρκεια του έτους στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης 

από διάφορες διευθύνσεις. Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν από την προκαταρκτική μελέτη 

των λιμενικών έργων και βασίζονται σε ανεμολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού 

σταθμού Αλεξανδρούπολης. 

Επειδή η χρήση των προβλεπόμενων έργων θα γίνεται κατά κύριο λόγο τη θερινή 

περίοδο, τα στοιχεία των ανέμων δίνονται χωριστά για τη θερινή περίοδο (Μάιος – 

Σεπτέμβριος) και τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος). 
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Στους πίνακες του Παραρτήματος I(1 – 4), δίνονται οι εντάσεις των ανέμων στην 

περιοχή από όλες τις διευθύνσεις και η κατανομή των διευθύνσεων πνοής, ανεξάρτητα 

εντάσεων. Από τους πίνακες αυτούς μπορεί να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Νηνεμία ή ασθενείς άνεμοι (ως 2 Beaufort) σημειώνονται αρκετά συχνά και 

συγκεκριμένα σε ποσοστό 50% περίπου του συνόλου των μετρήσεων τόσο 

κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο. 

2. Άνεμοι έντασης άνω των 8 Beaufort εμφανίζονται το πολύ μία φορά το χρόνο. 

3. Οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι ΒΑ και Β διεύθυνσης (συνολικά περίπου 35 – 

40% του χρόνου) και ΝΔ (περίπου 10 – 15% του χρόνου). 

Η παραλία της Αλεξανδρούπολη έχει Ν προσανατολισμό εκτεινόμενη κατά μήκος 

σχεδόν του άξονα Α-Δ. Κατά συνέπεια στην περιοχή εμφανίζονται κυματισμοί που 

προέρχονται από ΝΑ, Ν, ΝΔ και Δ διευθύνσεις. Έτσι παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι άνεμοι 

που πνέουν από τις αντίστοιχες διευθύνσεις. Στο Παράρτημα I, σε πίνακες (πίνακα 1 – 

πίνακα 4), δίνονται οι μέγιστες κατά διεύθυνση εντάσεις ανέμων και οι μέγιστες εντάσεις 

ανέμων που εμφανίζονται μερικές φορές το χρόνο στην περιοχή των έργων (Δήμος 

Αλεξανδρούπολης, 2001). 

5.2.4 Κυματισμοί – Παλίρροια - Ρεύματα 

Όπως προαναφέρθηκε η περιοχή μελέτης λόγω του προσανατολισμού της 

προσβάλλεται από κυματισμούς ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ διευθύνσεων. Το μέγιστο ύψος κύματος 

στην περιοχή για τις διευθύνσεις αυτές εκτιμήθηκε στα 2,3 m, 6,5 m, και 3,5 m για 

ανέμους εντάσεως 8, 10, 9 και 9 Beaufort αντίστοιχα. Ενώ οι κυματισμοί για τις 

προαναφερθείσες διευθύνσεις ανέμων που εμφανίζονται μερικές φορές το χρόνο είναι 

0,7m, 2,1m, 2,7m και 1,2m, για εντάσεις 3, 5, 5 και 4 Beaufort αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στην παλίρροια στην περιοχή, έχει παρατηρηθεί ότι η στάθμη της 

θάλασσας ανεβαίνει ή κατεβαίνει 0,40m – 0,50m όταν πνέουν νότιοι ή βόρειοι άνεμοι 

[Πλοηγός, 1987]. Επίσης, από τα στοιχεία του παλιρροιογράφου Αλεξανδρούπολης 

προκύπτει ότι το μέσο εύρος της παλίρροιας είναι 18cm και η επάλαξη 1,35m (Πίνακες 5 

και 6, Παράρτημα Ι). 

Τέλος, τα θαλάσσια ρεύματα κινούνται προς τα δυτικά ιδιαίτερα τους χειμερινούς 

μήνες και επηρεάζονται από τους νότιους ανέμους και την αυξημένη ποσότητα νερού που 

εκβάλει από τον Έβρο. Με βόρειους ανέμους και νηνεμία πολλές φορές το ρεύμα κινείται 

προς τα ανατολικά [Πλοηγός, 1987] (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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5.3 Φυσικά οικοσυστήματα στην περιοχή του έργου 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο κέντρο της αστικής περιοχής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης όπου εμφανίζεται έντονη οικιστική ανάπτυξη και ανθρωπογενής 

επεμβάσεις. Επομένως, δεν έχει νόημα η αναφορά σε φυσικά οικοσυστήματα στην 

περιοχή των έργων (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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5.4 Χρήσεις γης 

Επειδή η περιοχή επέμβασης βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης 

παρουσιάζει ενδιαφέρον ο εντοπισμός των χρήσεων γης στην περιοχή άμεσης γειτνίασης 

με τα προτεινόμενα έργα. Οι χρήσεις αυτές φαίνονται στο Παράρτημα III Χάρτης 2: 

 Παλαιός λιμένας: εδώ προσεγγίζουν Ε/Γ και Ο/Γ πλοία, αλιευτικά και σκάφη 

αναψυχής οπότε και οι χρήσεις που συγκεντρώνονται εδώ σχετίζονται με τις 

διαδικασίες των μεταφορών δηλαδή αποθήκες, εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης 

πλοίων, τελωνείο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στην περιοχή σταθμεύουν 

προσωρινά αρκετά οχήματα ενώ υπάρχει και αναψυκτήριο του Ιστιοπλοϊκού 

ομίλου. 

 Ζώνη παραλίας: ποικίλες είναι οι χρήσεις που απαντώνται κατά μήκος της 

παράλληλης με το θαλάσσιο μέτωπο ζώνης. Τόσο κατά μήκος της παραλιακής 

λεωφόρου όσο και στα παρακείμενα οικοδομικά τετράγωνα βρίσκονται δημόσιες 

υπηρεσίες (ταχυδρομείο, σχολεία, στρατιωτικές υπηρεσίες) αλλά και πολλές 

κατοικίες (πολυκατοικίες) και ξενοδοχεία. 

 Τα μικρά εμπορικά καταστήματα εναλλάσσονται με τα κέντρα αναψυχής των 

οποίων ο αριθμός αυξάνει συνεχώς. Ταβέρνες και καφετέριες χρησιμοποιούν και 

τις δύο πλευρές της παραλιακής για σερβίρισμα ενώ υπάρχουν αναψυκτήρια που 

χρησιμοποιούν μέρος της παραλίας διαμορφωμένο σε προηγούμενη φάση 

(Ακρωτήρι). 

 Σε προηγούμενες επίσης φάσεις διαμόρφωσης έχουν δημιουργηθεί (ή είναι υπό 

διαμόρφωση) πλατείες (Φάρος, περιοχή κτιρίου ναυτοπροσκόπων), πάρκο και 

πεζόδρομος. Στο ανατολικό άκρο της περιοχής, κοντά στο ιστορικό λιμάνι, έχει 

εγκατασταθεί λούνα παρκ. Η περιοχή γύρω από αυτό χρησιμεύει ως χώρος 

στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ εδώ γίνεται και η λαϊκή αγορά. 

 Η παραλία που έχει δημιουργηθεί από επιχώσεις στα δυτικά του προσήνεμου 

μώλου χρησιμοποιείται ως χώρος παραμονής μικρών σκαφών όπως και η παραλία 

της Απολλωνιάδας, στο δυτικό άκρο της περιοχής μελέτης. Εκεί βρίσκονται και 

αθλητικές εγκαταστάσεις: το γήπεδο, το κλειστό κολυμβητήριο κ.τ.λ. 

 Δυτικά της περιοχής μελέτης και νότια του άξονα της εθνικής οδού βρίσκεται η 

τουριστική ζώνη της πόλης η οποία συνεχίζεται μέχρι τον οικισμό της Νέας 

Χιλής. Η χρήση γίνεται οργανωμένα κατά πυρήνες όπου υπάρχουν ξενοδοχεία και 

κάμπινγκ, στον οικισμό της Νέας Χιλής και διάσπαρτη στο μεσοδιάστημα. 
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5.4.1 Θεσμικές ρυθμίσεις 

Την περίοδο 1992-93 εκπονήθηκε η μελέτη πολεοδομικής ρύθμισης και η 

προμελέτη έργων διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης του Δήμου σύμφωνα με τις 

προγραμματικές κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. και τους στόχους του Δήμου 

δηλαδή ως Πολιτιστικό Πάρκο. 

Με βάση την παραπάνω μελέτη πολεοδομικής ρύθμισης συντάχθηκε το Γ.Π.Σ. της 

11/6/98, το οποίο τροποποιήθηκε με το Γ.Π.Σ. της 25/11/1999 (με δημοσίευση στο ΦΕΚ 

212/99) όπου η παραλιακή ζώνη προτείνεται ως πολιτιστικό πάρκο. Στο Χάρτη 3 του 

Παραρτήματος III παρουσιάζεται απόσπασμα του Γ.Π.Σ. που αφορά την περιοχή των 

έργων (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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5.5 Ανθρωπογενής περιβάλλον 

5.5.1 Δημογραφικές συνθήκες 

5.5.1.1 Οικισμοί – Πληθυσμός 

Η περιοχή μελέτης υπάγεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης που είναι και η 

πρωτεύουσα του νομού Έβρου και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών 

και διοικητικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με το Ν.2539 (ΦΕΚ 244/Α/4.12.1997) “περί 

συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” ο δήμος Αλεξανδρούπολης 

αποτελείται από τον ομώνυμο δήμο και τις κοινότητες Άβαντος, Αισύμης, Κίρκης, 

Μάκρης και Συκκοράχης (που καταργούνται) με έδρα του δήμου τον οικισμό της 

Αλεξανδρούπολης. Ο πληθυσμός του δήμου ανέρχεται σε 53.000 κατοίκους περίπου. Τα 

πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης δίνονται στον πίνακα 7 στο 

Παράρτημα I. 

 5.5.1.2 Σύνθεση πληθυσμού – Απασχόληση - Ανεργία 

Η σύνθεση του πληθυσμού του δήμου Αλεξανδρούπολης ανά ομάδες ηλικιών 

δίνεται στον πίνακα 8 στο Παράρτημα I. Έτσι σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του 

2001, ο πληθυσμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης που αντιπροσωπεύει την παραγωγική 

ηλικία (15 – 64 ετών) διατηρεί ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 70% περίπου. 

Ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός στο δήμο Αλεξανδρούπολης (πίνακας 9, 

Παράρτημα I) ανέρχεται σε ποσοστό 46% περίπου ενώ η ανεργία καταλαμβάνει ποσοστό 

13%. Αν συγκριθούν τα στοιχεία της απογραφής του 2001 με αυτά του 1991 θα 

παρατηρήσουμε ότι ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 

1% σε αντίθεση με τους ανέργους που παρουσιάζουν αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων. 

Όσον αφορά τον απασχολούμενο πληθυσμό του δήμου (πίνακας 10, Παράρτημα Ι), 

το 64% απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Ο περιορισμός της απασχόλησης με τη 

γεωργία οφείλεται κυρίως στο ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί μεγάλο αστικό κέντρο 

όπου κυριαρχεί το εμπόριο. 
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5.5.2 Πολιτιστικά στοιχεία περιοχής 

Σχετικά με τα πολιτιστικά στοιχεία ης περιοχής μελέτης έχουν ζητηθεί στοιχεία 

από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και αναμένονται απαντήσεις. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αξιοσημείωτα μνημεία είναι ο Φάρος κτισμένος πριν 

από 120 χρόνια από τη Γαλλική εταιρεία φάρων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και 

τα κτίρια του ιστορικού λιμένα όπως οι αποθήκες, το τελωνείο κ.τ.λ. 

Στην παραλιακή ζώνη βρίσκονται επίσης μερικά αξιόλογα κτίρια των αρχών του 

20ου αιώνα: η Νομαρχία, το Ταχυδρομείο, τα Δικαστήρια και η Ζαρίφειος Ακαδημία – από 

τα πιο όμορφα οικοδομήματα της πόλης(Παράρτημα II - Φωτογραφίες). 

Δείγματα του πολιτισμού και της ανθρώπινης δραστηριότητας στην 

Αλεξανδρούπολη διατηρούνται στα Μουσεία της. 

1. Εκκλησιαστικό Μουσείο. 

2. Μουσείο Χλωρίδας και Πανίδας. 

3. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. 

4. Λαογραφική Συλλογή κ. Γιαννακίδου 

5. Δημοτική Πινακοθήκη. 

6. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης. 

Τέλος, το κτίριο που στεγάζεται το ιστορικό αναψυκτήριο Αργώ, κακοποιημένο 

σήμερα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της δεκαετίας του 1960. (Δήμος 

Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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5.5.3 Υφιστάμενη υποδομή 

5.5.3.1 Μεταφορές - Συγκοινωνίες 

α) Οδικό Δίκτυο 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Αλεξανδρούπολης και 

κατά συνέπεια το οδικό δίκτυο που σχετίζεται με αυτή και εξυπηρετεί τις ανάγκες της 

ταυτίζεται με αυτό ης πόλης. Κατά μήκος της παραλιακής ζώνης διέρχεται η Λεωφόρος 

Βασ. Αλεξάνδρου και σε αυτήν καταλήγουν πολλοί, στενοί κατά κανόνα, κάθετοι δρόμοι 

οι οποίοι τη συνδέουν με την κεντρική λεωφόρο Δημοκρατίας πιο πάνω από το υπόλοιπο 

οδικό δίκτυο. 

Κυκλοφοριακή θεώρηση 

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 10/11/1999 εκπονήθηκε 

Κυκλοφοριακή Μελέτη από το Δήμο Αλεξανδρούπολης η οποία αναφέρεται και στο οδικό 

δίκτυο της περιοχής μελέτης. Στο Χάρτη 4 του Παραρτήματος III παρουσιάζεται ο χάρτης 

των οδών του κέντρου της Αλεξανδρούπολης και στο Πίνακα 11 του Παραρτήματος Ι 

παρέχονται στοιχεία των ευρύτερα γειτονικών διασταυρώσεων (Κόμβοι 1, 2, και 3) από 

κυκλοφοριακές μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων της προαναφερθείσας μελέτης. Πάντως 

από ότι φαίνεται η παραλιακή ζώνη εξυπηρετείται επαρκώς από το υφιστάμενο δίκτυο και 

με τον τρόπο που αυτό λειτουργεί σήμερα. Συγκεκριμένα: 

 Η παραλιακή ζώνη είναι προσπελάσιμη από όλα τα σημεία της πόλης, και  

 Οι κυκλοφοριακοί διάδρομοι που εξυπηρετούν την παραλία μεταφέρουν τοπική 

κυκλοφορία η οποία παρέχει πρόσβαση από και προς αυτή και όχι κυκλοφορία 

μεγάλων υπερτοπικών αποστάσεων της περιοχής. 

β) Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Παράλληλα στο θαλάσσιο μέτωπο η Αλεξανδρούπολη διασχίζεται από τις 

σιδηροδρομικές γραμμές και καταλήγει στο σιδηροδρομικό σταθμό Αλεξανδρούπολης που 

βρίσκεται πάνω από το λιμάνι. 

Ο σιδηροδρομικός σταθμός στην Αλεξανδρούπολη κατασκευάστηκε στο 1871. Οι 

συνδέσεις της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης με την ενδοχώρα, παρέμειναν 

ενδοβαλκάνιες υποθέσεις έως το 1888, οπότε, με την ολοκλήρωση των τμημάτων των 

γραμμών που έλειπαν, επιτεύχθηκε τελικά η ένωσή τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα της 

κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.  
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Η σύνδεση, των ακραίων αυτών σημείων με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, 

υπήρξε σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι οι γραμμές αυτές αποτελούν τους κύριους 

άξονες της μεταφορικής εξυπηρέτησης στα διάφορα διαμερίσματα του βαλκανικού χώρου 

έως σήμερα. 

Από Αθήνα προς Αλεξανδρούπολη γίνονται τακτικά δρομολόγια (16,30 ώρ.) και 

από Θεσσαλονίκη (με τοπικό και με τα διερχόμενα από Αθήνα). Με τα τρένα της γραμμής 

προς Θεσσαλονίκη - Αθήνα η Αλεξανδρούπολη συνδέεται με την Κομοτηνή, την Ξάνθη, 

τη Δράμα, τις Σέρρες και το Κιλκίς. Επίσης το τρένο συνδέει την Αλεξανδρούπολη με 

Σουφλί - Διδυμότειχο - Δικαία με δρομολόγια τοπικά και προερχόμενα από Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη. 

γ) Θαλάσσιες μεταφορές 

Κέντρο των θαλάσσιων μεταφορών – επιβατών και εμπορευμάτων – αποτελεί προς 

το παρόν ο παλαιός λιμένας. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει μεγάλη σημασία για την 

πόλη αφού αποτελεί σημαντικό κόμβο διευρωπαϊκών και ασιατικών δικτύων/ υπηρεσιών, 

όπως τονίζει και το Χωροταξικό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 

Αλεξανδρούπολη ενδείκνυται για την κατασκευή διαμετακομιστικού κέντρου λόγω της 

κομβικής της θέσης στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 

μελέτη του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποία καθορίζει έξι κόμβους - πύλες της χώρας και 

είναι οι εξής: Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα και 

Ηράκλειο (Χωροταξικό Σχέδιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1999). 

Επιπλέον από την Αλεξανδρούπολη εκτελούνται αρκετά δρομολόγια την 

εβδομάδα, ανάλογα με την εποχή, για Σαμοθράκη ενώ διακινούνται χύδην φορτία, σιτηρά, 

κλπ. εμπορεύματα. 

Το εσωτερικό του παλαιού λιμένα λειτουργεί ως αγκυροβόλιο των μικρών σκαφών 

(ερασιτεχνικά, αλιευτικά, τουριστικά). Το μήκος, όμως, των διαθέσιμων εκεί 

κρηπιδωμάτων είναι περιορισμένο με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνωστισμός και  

δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των σκαφών. Αντίστοιχες δυσκολίες σημειώνοντα και στην 

λειτουργία της ιχθυόσκαλας. 

Έτσι πολλά ερασιτεχνικά, κυρίως, σκάφη χρησιμοποιούν τη νέα παραλία δυτικά 

του προσήνεμου μώλου, την παραλία της Απολλωνιάδας αλλά και καταφύγια πιο μακριά 

από την πόλη όπως αυτό της Μάκρης. 

Για τον αριθμό και το είδος των σκαφών αυτών δεν υπάρχουν στοιχεία. Από 

επιτόπου μετρήσεις και συζητήσεις με του αρμόδιους φορείς εκτιμάται ότι τα σκάφη που 
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αυτή την στιγμή δεν εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες υποδομές κατανέμονται κατά 

κατηγορία ως εξής: 

 Τουριστικά: 10 σκάφη 

 Επαγγελματικά: 20 σκάφη 

 Ερασιτεχνικά: 40 σκάφη 

 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των σκαφών αυτών δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 Μέσο πλάτος, m Μήκος, m Βύθισμα, m 

Τουριστικά 4,0 έως 22 2,5-3 

Επαγγελματικά 5,0 έως 25 2-2,5 

Ερασιτεχνικά 2,0 έως 5 1,0 

Πηγή: Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι από την Αλεξανδρούπολη υπάρχει σύνδεση 

με Σαμοθράκη - Καβάλα - Λήμνο - Μυτιλήνη - Αγ. Ευστράτιο - Κύμη Ευβοίας. Τη 

γραμμή καλύπτει το φέρι - μποτ που έρχεται από τον Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. Από 

δρομολόγια διαθέσιμα στοιχεία για έχουμε μόνο για την γραμμή Αλεξανδρούπολη  

Σαμοθράκη και αντιστρόφως, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 

Δρομολόγια Ώρες 

Αλεξανδρούπολη - 

Σαμοθράκη 

Δευτέρα                       16:00,                   Τρίτη                         09:00, 

Τετάρτη                       18:00,                    Πέμπτη&Σάββατο    15:00,  

Παρασκευή 08:30,                                     Κυριακή                    09:00 

Σαμοθράκη  - 

Αλεξανδρούπολη  

Δευτέρα 16:00, Τρίτη 09:00, 

Τετάρτη 18:00, Πέμπτη 09:00,  

Παρασκευή & Σάββατο 15:00,                 Κυριακή                     09:00 

Πηγή: http://thesaurus.duth.gr/hotels/Ax-Trip-boat.htm 

δ) Εναέριες μεταφορές 

Λειτουργεί αεροδρόμιο, για εσωτερικές συγκοινωνίες, 7χλμ. από την 

Αλεξανδρούπολη από όπου εκτελούνται πτήσεις για Αθήνα όλο το χρόνο. 

 

http://thesaurus.duth.gr/hotels/Ax-Trip-boat.htm
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5.5.3.2 Δίκτυα 

Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στο κέντρο του δήμου Αλεξανδρούπολης και 

εξυπηρετείται από τα δίκτυα  της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ύδρευσης του Δήμου. Οι 

επιπλέον ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ανάπλαση της περιοχής μπορούν εύκολα να 

καλυφθούν από τα δίκτυα αυτά. Στην ζώνη μελέτης εκβάλουν δυο οχετοί ομβρίων, στην 

περιοχή της Απολλωνιάδας και στην περιοχή μεταξύ του αναψυκτηρίου Αργώ και του 

κτιρίου των ναυτοπροσκόπων. Τα λύματα της πόλης συλλέγονται και οδηγούνται στο 

κέντρο βιολογικού καθαρισμού ανατολικά της πόλης και πριν το αεροδρόμιο. Τα 

απορρίμματα συλλέγονται από το Δήμο. Η ανάπλαση της παραλίας και η κατασκευή της 

νέας μαρίνας αναμένεται να αυξήσουν τον όγκο των απορριμμάτων που παράγονται στην 

υπό μελέτη περιοχή αλλά και τα σημεία παραγωγής και συγκέντρωσης τους ( στα 

αναψυκτήρια που δημιουργούνται, στο θεατράκι, στη μαρίνα), οπότε και ο Δήμος θα 

πρέπει να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις/ επεκτάσεις στο πρόγραμμα αποκομιδής 

στην περιοχή (Δήμος Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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5.5.4 Τοπίο 

Η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή μελέτης μπορεί να αποτυπωθεί σε τρία 

επίπεδα: 

(α) Η ζώνη των λιμενικών εγκαταστάσεων  με τα παλαιά κτίρια και τα νέα κρηπιδώματα  

με τις μικρές βάρκες, αλλά και τα μεγάλα οχηματαγωγά και εμπορικά πλοία, η οποία 

κυριαρχεί στην εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή. Στη ζώνη αυτή μπορεί να ενταχθεί και 

ο ιστορικός Φάρος της Αλεξανδρούπολης που αποτελεί και το σχήμα κατατεθέν της πόλης 

υπογραμμίζοντας την ιστορική επαφή των κατοίκων με τη θάλασσα. 

(β) Η περιοχή βόρεια του λιμανιού που είναι το μέτωπο του αστικού ιστού στην θάλασσα, 

που χαρακτηρίζεται από τα ψηλά σύγχρονα κτίρια, τα οποία εναλλάσσονται με τα παλαιά 

και ιστορικά κτίρια θυμίζοντας την άλλοτε πολιτιστική και οικονομική άνθηση της 

περιοχής. Στην περιοχή αυτή εντάσσονται και οι μικρές δραστηριότητες που αποτελούν 

πόλο έλξης των κατοίκων (καφετέριες, αναψυκτήρια, αγορά, κατοικία, αθλητικοί χώροι 

κλπ.). έτσι χαρακτηρίζεται από ένα σχεδόν μόνιμο “γιορτινό” χαρακτήρα γεμάτο φώτα και 

κίνηση, οποίος ενισχύεται από την παρουσία του λιμανιού ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 

Ο πλατύς παραλιακός δρόμος μα νησίδα που κυριαρχεί στην ζώνη αυτή αποτελεί και το 

τεχνικό σύνορο της με τη παραλία και το υγρό στοιχείο. 

(γ) Η παραλία που χαρακτηρίζεται από σχετικά έντονες κλίσεις και περικλείεται από το 

λιμάνι και τον αστικό ιστό της πόλης. Η μορφή της περιοχής αυτής έχει μεταβληθεί με τα 

χρόνια. Ειδικά η παραλία δυτικά του μόλου η οποία έχει διαμορφωθεί από τις αποθέσεις 

των εκσκαφών που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την κατασκευή του λιμανιού. Η περιοχή 

αυτή σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης όπου κυριαρχεί το Λούνα παρκ, ο χώρος 

στάθμευσης αλλά και μικρά ερασιτεχνικά σκάφη που χρησιμοποιούν τη παραλία. (Δήμος 

Αλεξανδρούπολης, 2001). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
 

 

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη χτισμένη πάνω σε έναν παλιό οικισμό 

ψαράδων. Σημαντικό της στοιχείο, η παραλιακή της ζώνη, η οποία θα μπορούσε να 

αποτελέσει κύριο πόλο της πόλης που θα κάλυπτε τα σύγχρονα πρότυπα διαλόγου του 

δομημένου περιβάλλοντος και της θάλασσας  και επιπλέον δεν θα δυσχέραινε την επαφή 

των κατοίκων με το υγρό στοιχείο που όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα κατάσταση που 

επικρατεί στην παραλιακή της ζώνη έχει αναπτυχθεί στη συνείδησή τους. 

6.1 Προτάσεις - Μελέτες Αναπλάσεων του Παραλιακού Μετώπου 

Αλεξανδρούπολης 

 

Στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στην Αλεξανδρούπολη έχουν 

πραγματοποιηθεί δύο μελέτες που αφορούν την Ανάπλαση της Παράλιας Ζώνης της. Η 

πρώτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της τροποποίησης του Γ.Π.Σ. της ενώ η δεύτερη στα 

πλαίσια του Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Στα τέλη του εικοστού αιώνα στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε 

τροποποίηση του Γ.Π.Σ. (25/11/1999) της, σύμφωνα με την οποία η παραλιακή ζώνη 

Αλεξανδρούπολης προτείνεται ως Πολιτιστικό Πάρκο. Βάση της τροποποίησης αυτής 

πραγματοποιείται μελέτη ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στην οποία αναφέρονται όλες 

οι απαραίτητες παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν, τόσο από πολεοδομικής όσο και από 

αρχιτεκτονικής άποψης, κατά μήκος του παράλιου μετώπου, ώστε να αναδειχθεί ως ένα 

αξιόλογο Πολιτιστικό Πάρκο.  

Στα πλαίσια των έργων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εντάσσονται και οι 

Αναπλάσεις Θαλάσσιων Μετώπων. Το παραλιακό μέτωπο της Αλεξανδρούπολης 

εντάχθηκε μέσα στις αναπλάσεις που θα χρηματοδοτήσει αυτό. Στις αρχές του 21ου αιώνα, 

μετά από διαγωνισμό, ανατέθηκε σε ομάδα μηχανικών το 2001 να εκπονήσουν Μελέτη 

Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου της πόλης. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, το έργο δεν έχει 

ξεκινήσει λόγω οικονομικών, τεχνικών αλλά και νομικών προβλημάτων. 
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6.2 Θέση και Σκοπός του Έργου 

6.2.1 Θέση του έργου 

Η υπό μελέτη περιοχή της ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου της 

Αλεξανδρούπολης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ζώνη μήκους περίπου 1500μ. και μέσου 

πλάτους 100μ. συγκεκριμένα η περιοχή που αφορά την παρούσα πρόταση βρίσκεται στο 

κέντρο της πόλης, δυτικά του υφιστάμενου λιμένα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης (Χάρτης 5, Παράρτημα III). Η περιοχή μελέτης εκτείνεται δυτικά μέχρι 

το αθλητικό κέντρο και ανατολικά μέχρι τις εγκαταστάσεις του λιμένα. 

 

6.2.2 Στόχοι – Σκοποί Έργου 

Η ανάπλαση μιας περιοχής βάση του Ν. 2508/ 1997 είναι «το σύνολο των 

κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων και διαδικασιών πολεοδομικού, κοινωνικού, 

οικονομικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από σχετική μελέτη 

και που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη 

βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, 

ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής». 

Η παραλία της Αλεξανδρούπολης που στο παρελθόν αποτέλεσε πυρήνα του 

αστικού ιστού της πόλης εμφανίζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης. Οι αποθέσεις προϊόντων 

εκσκαφής δυτικά του προσήμενου μόλου έχουν δημιουργήσει μια νέα παραλία τραχιά, 

ανοργάνωτη και αφιλόξενη. Επιπλέον στο τμήμα κατά μήκος του δρόμου χωροθετούνται 

άτυπα δραστηριότητες ασύμβατες μεταξύ τους (Λούνα Παρκ, Χώροι στάθμευσης 

αυτοκινήτων), αλλά και με τον άλλοτε γιορτινό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου.  

Επιπλέον το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κρίνεται ένα από τα έξι σημαντικότερα λιμάνια 

της χώρας, λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί κόμβο διευρωπαϊκών (και ασιατικών) 

δικτύων / υπηρεσιών, όπως αναφέρει και το Χωροταξικό Σχέδιο Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, και η αναβάθμισή του θα ήταν απαραίτητη για να του αποδοθεί η αρμόζουσα 

αξία που προβάλλεται από το Χωροταξικό. Έτσι κρίνεται, λόγω των παραπάνω, 

απαραίτητη η αναβάθμιση της παραλίας της Αλεξανδρούπολης ώστε να αποτελέσει ξανά 

πυρήνα και πόλο έλξης της πόλης. 

Βασιζόμενοι στο ορισμό της ανάπλασης του νόμου 2508/1997 καθώς και στην 

εικόνα που παρουσιάζει, μέχρι τώρα, η Αλεξανδρούπολη προκύπτει ότι η προτεινόμενη 
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ανάπλαση έχει σκοπό την απόδοση ενός χαρακτήρα στη ζώνη αυτή, ο οποίος να 

αντανακλά τα σύγχρονα πρότυπα διαλόγου του κτισμένου περιβάλλοντος και της 

θάλασσας και να αποκαθιστά την επαφή του κατοίκου με το υγρό στοιχείο.  

Έτσι η μελέτη ανάπλασης επικεντρώνεται σε δύο στόχους: 

1. Τη χωροθέτηση Νέας Μαρίνας σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και 

αναψυχής και  

2. Τη διαμόρφωση της Παραλιακής Ζώνης 

Οι δύο αυτοί στόχοι λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, σκοπεύοντας στη 

δημιουργία ενός αναβαθμισμένου περιβάλλοντος, λειτουργικά και ποιοτικά, το οποίο όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω θα αποτελέσει και τον πυρήνα ανάδειξης της πόλης. 

Καθένας από τους δύο στόχους της πρότασης συγκροτείται σε ένα πνεύμα 

εναλλακτικών και ήπιων επεμβάσεων. 
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6.3 Χωροθέτηση της Νέας Μαρίνας 

 

Η παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης έχει εξέχοντα ρόλο στις εικόνες της 

πόλης, καθώς αποτελεί την διέξοδο του οικισμού προς τη θάλασσα. Ως μια πόλη 

ψαράδων, σήμερα η επαφή με την θάλασσα συναντάται σε μια ιδιαίτερη ενεργή 

ερασιτεχνική ενασχόληση των κατοίκων. Άρα η χωροθέτηση οργανωμένης μαρίνας 

αποτελεί ουσιαστική ανάγκη της πόλης. Η νέα μαρίνα θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα 

αλιευτικά σκάφη των κατοίκων και κατά δεύτερο λόγο ιστιοπλοϊκά και άλλα σκάφη 

αναψυχής κατοίκων επισκεπτών – τουριστών της πόλης. 

Σήμερα λειτουργεί μια μικρή μαρίνα στο βορειοδυτικό άκρο του λιμανιού, δηλαδή 

στη θέση από όπου άρχισε ιστορικά να αναπτύσσεται το λιμάνι της πόλης. Ο μικρό αυτό 

πυρήνας αν και φέρνει μια μικρή σφραγίδα ιστορική, δεν επαρκεί για να καλύψει τις 

σύγχρονες ανάγκες. Συνέπεια αυτού είναι η άναρχη επέκταση μιας άτυπα και ανοργάνωτα 

διαμορφωμένης ζώνης στη χερσαία έκταση που έχει δημιουργηθεί δυτικά του προβλήτα 

του λιμένα.  

Ενώ η διαμόρφωση της μαρίνας μέσα στο λιμάνι παρουσιάζει μορφολογικό 

ενδιαφέρον, η αταξία που επικρατεί στην άλλη πλευρά του προβλήτα συντελεί στην 

αισθητική υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου, όσο και σε αναίρεση της ενεργής 

συμμετοχής στην καθημερινότητα της Αλεξανδρούπολης.  

6.3.1 Εναλλακτικές Θέσεις Χωροθέτησης Νέας Μαρίνας 

Σύμφωνα με τον πρώτο βασικό στόχο της πρότασης αναζητείται η καλύτερη θέση 

νέας μαρίνας, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τόσο οι ανάγκες σε λιμενικές υποδομές 

αλλά και να μην αναιρείται η διέξοδος της πόλης στη θάλασσα δια μέσου μιας τεχνικής 

παρέμβασης.  

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις θέσεις για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας 

στο παραλιακό μέτωπο (βλέπετε Χάρτη 6 Παράρτημα III): 

1. Θέση Α: Μέσα στο λιμάνι, στη θέση δίπλα στη σημερινή μαρίνα (και ως επέκταση 

αυτής), εκεί όπου σήμερα φιλοξενείται η φορτοεκφόρτωση σιτηρών. 

2. Θέση Β: Στο ανατολικό όριο της παραλιακής ζώνης και σε επέκταση του χερσαίου 

λιμανιού που έχει δημιουργηθεί από επιχωματώσεις και προσαμμώσεις. 

3. Θέση Γ: Δυτικά των ορίων της παραλιακής ζώνης, μπροστά στο αθλητικό γήπεδο. 
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4. Θέση Δ: Στο κέντρο περίπου της παραλιακής ζώνης, μπροστά από το κέντρο 

αναψυχής Αργώ. 

Η επιλογή της τελικής θέσης εξαρτάται από την διερεύνηση των επιμέρους 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων σε επίπεδο πολεοδομικό/ χωροταξικό, λιμενικό και 

λοιπών φυσικών συνθηκών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους μελετητές της Μελέτης που πραγματοποιήθηκε 

το 2001 στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προτείνονται ως 

καταλληλότερες οι Θέση Α και η Θέση Β (βλέπετε Χάρτη 7 Παράρτημα III). 

6.3.2 Επιλογή Χωροθέτησης Νέας Μαρίνας 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η επιλογή της καταλληλότερης θέσης 

χωροθέτησης της νέας μαρίνας θα εξαρτηθεί από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

που παρουσιάζει η κάθε θέση. Έτσι, μετά από ανάλυση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων που πραγματοποιήθηκε,  (βλέπετε  πίνακες12, 13, 14 &15, Παράρτημα Ι), 

για τις προτεινόμενες θέσεις επιλέχθηκε για την πρόταση αυτής της εργασίας, ως 

καταλληλότερη, η διατήρηση της υπάρχουσας μαρίνας στο παλαιό λιμάνι ως πυρήνας και 

η τοπική επέκτασή της ανατολικά, μέσα στο λιμένα. 

Προτού αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε αυτή η θέση χωροθέτησης 

της νέας μαρίνας ως καταλληλότερη θα πρέπει να τονιστεί ότι η διατήρηση της 

υπάρχουσας μαρίνας θεωρείται δεδομένη σε οποιαδήποτε επιλογή θέσης και αν γινόταν. 

Εκτός από την ιστορική σημασία αυτής της θέσης ως πυρήνας ανάπτυξης της πόλης, 

αποτελεί μια υπάρχουσα εγκατάσταση η οποία θα αποσυμφορήσει τις ανάγκες έκτασης 

και κατά συνέπεια μελλοντικής επέκτασης της νέας μαρίνας.  

Η θέση της νέας μαρίνας στο λιμάνι και δίπλα στην υπάρχουσα μαρίνα, δεν θα 

επηρεάσει καθόλου την υπόλοιπη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου. Δίνεται έτσι η 

δυνατότητα στην πόλη να έρθει σε άμεση επαφή ξανά με τη θάλασσα, προτείνοντας 

εναλλακτικές παρεμβάσεις, ακόμα και την επαναφορά της κολύμβησης, σε μια νέα πλαζ. 

Η ήδη υπάρχουσες υποδομές, τόσο λιμενικές, αλλά και παρεμφερείς, με κυρίαρχη την 

αναζήτηση ικανού χώρου στάθμευσης οχημάτων, θα εξυπηρετήσουν την επέκταση της 

μαρίνας, χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω δέσμευση ανάλογων χερσαίων χώρων. Η 

συγκέντρωση μιας λειτουργίας στην ίδια θέση θα διευκολύνει τη λιμενική οργάνωση του 

θαλάσσιου χώρου, και κυρίως τους χρήστες. Εξάλλου η θέση αυτή βρίσκεται δίπλα στην 

σημερινή άτυπη θέση εξυπηρέτησης επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών αλιείας, 

πράγμα που δηλώνει ότι δεν θα απαιτηθούν δραστικές αλλαγές, οι οποίες θα επιφέρουν 
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επιπτώσεις στις σημερινές ισορροπίες της πόλης. Η λύση αυτή επιπλέον, εμφανίζεται και 

περιβαλλοντικά ευαίσθητη επιτρέποντας την απομόλυνση του θαλάσσιου χώρου μπροστά 

από το παραλιακό μέτωπο. Τέλος η θέση αυτή εμφανίζεται να είναι η οικονομικότερη των 

άλλων θέσεων αφού δεν απαιτεί μεγάλες επεμβάσεις και αλλαγές στην υφιστάμενη 

κατάσταση. 

Η πραγματοποίηση αυτής της λύσης απαιτεί την πραγματοποίηση της πρόβλεψης 

χωριστής εισόδου για τα μικρά σκάφη στον λιμένα μέσω της διακοπής του προσήνεμου 

μόλου. Η περαιτέρω ανάλυση της διαμόρφωσης της νέας μαρίνας θα πραγματοποιηθεί 

στην περιγραφή της σχεδιαστικής πρότασης. 
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6.4 Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου 

 

Ο δεύτερος στόχος της πρότασης, όπως προαναφέρθηκε είναι η διαμόρφωση του 

Παραλιακού Μετώπου της Αλεξανδρούπολης. Στην παρούσα πρόταση θα επιχειρηθεί ο 

επανακαθορισμός της σχέσης πόλης – θάλασσας, η οποία σήμερα έχει προσβληθεί 

σημαντικά παρόλο που αποτέλεσε την σχέση που ιστορικά τροφοδότησε την ανάπτυξη της 

Αλεξανδρούπολης. 

6.4.1 Αρχές και Άξονες Παρέμβασης 

Η νέα διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης της Αλεξανδρούπολης σκοπεύει σε μια 

συνολική διαχείριση του παράλιου μετώπου ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί: 

 Ενοποίηση της ζώνης κατά μήκος της έκτασης, με οριζόντιες συνδέσεις 

 Ενοποίηση του μετώπου με τον ιστό της πόλης, δηλαδή με κάθετες συνδέσεις ή 

αναφορές. 

Για την επίτευξη της διαχείρισης αυτή η πρόταση επικεντρώνεται σε τέσσερις 

βασικούς άξονες παρέμβασης: 

1. Ο πρώτος άξονας παρέμβασης αφορά τον διαχωρισμό της παραλιακής ζώνης σε 

διαδοχικές θεματικές ενότητες οι οποίες αποτελούν διαφορετικές ανεξάρτητες 

λειτουργικές περιοχές που συνδέουν την παραλία με τον ιστό της πόλης. Ταυτόχρονα 

βέβαια διατηρούν μεταξύ τους μια συνοχή και αλληλουχία. 

2. Ο επόμενος άξονας παρέμβασης αναφέρεται στην χάραξη δύο παράλληλων πορειών / 

περιπάτου οι οποίες διασχίζουν όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης. Αυτές οι πορείες 

συναντούν και ενοποιούν τις θεματικές ενότητες μεταξύ τους. Επιπλέον βρίσκονται σε 

διαφορετικές στάθμες μεταξύ τους ώστε να μπορέσει να φάνει η μετάβαση από τον 

‘υπερυψωμένο’ ιστό της πόλης προς την ακτή της θάλασσας. Οι δύο αυτές πορείες 

συνδέονται με κάθετες διαδρομές αλλά ποτέ δεν συνδέονται οριζοντίως μεταξύ τους. 

3. Ο καθορισμός κάθετων αξόνων οι οποίες συνδέουν τον αστικό ιστό με τη θάλασσα 

αποτελεί τον επόμενο βασικό άξονα παρέμβασης. Η υλοποίηση αυτού του άξονα 

επιτυγχάνεται μέσω των ξύλινων προβλητών που είναι προεκτάσεις των αστικών 

δρόμων και συμβάλουν στην προοπτική της πόλης 

4. Τέλος, ο καθαρισμός σημειακών ιδιαίτερων στοιχείων, τα οποία επαναλαμβάνονται 

στο χώρο και αποτελούν αναγνωρίσιμες οντότητες αποτελεί τον τέταρτο βασικό άξονα 

παρέμβασης  για την διαχείριση της παραλιακής ζώνης. Η ένταξη τέτοιων στοιχείων 
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συμβάλει στην αναγνώριση των περιπάτων ως συνεχόμενες πορείες, καθώς και στην 

ενοποίηση των θεματικών ενοτήτων. 

6.4.2 Κύρια Σημεία των Αξόνων Παρέμβασης 

Οι παραπάνω βασικές χαράξεις που δόθηκαν καλύπτουν τις ανάγκες ανάδειξης του 

παραλιακού μετώπου , αλλά και οργάνωσης του χώρου σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή 

κατεύθυνση. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν: 

i. Την αναβάθμιση της σχέσης των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης με τη θάλασσα 

και την πόλη. Η παραλιακή ζώνη αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν ενεργό πόλο έλξης 

της πόλης. Τόσο η εύκολη πρόσβαση σε αυτή, όσο και ποιοτική οπτική επαφή 

συμβάλουν στην βελτίωση του συνολικού αστικού περιβάλλοντος και στην επαναφορά 

του παλαιού χαρακτήρα της πόλης που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη θάλασσα.  

ii. Την δημιουργία ενδιαφέροντος περιπάτου κατά μήκος της παραλίας ώστε η ακτή 

και όλες οι λειτουργίες που χωροθετούνται στην παραλία να μπορούν να είναι 

προσβάσιμες όλη την διάρκεια του έτους. 

iii. Την χωροθέτηση θεματικών ενοτήτων που θα απευθύνονται σε διαφορετικές 

ομάδες ανθρώπων ώστε η παραλία να είναι προσιτή από όλους. Η αλληλουχία αυτών 

των δραστηριοτήτων προσδίδει μια πολυπολιτισμική μορφή στο παραλιακό μέτωπο της 

Αλεξανδρούπολης. 

iv. Τον σχεδιασμό αστικής πλατείας μπροστά από τη Πλατεία Δημαρχείου της πόλης, 

ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο συνδυασμός της αστικής πλατείας της πόλης και του 

παραλιακού μετώπου και η συνέχιση του αστικού ιστού.  

v. Τη διάταξη ξύλινων προβλητών οι οποίες εισχωρούν στη θάλασσα και προσπαθούν 

να δημιουργήσουν την εντύπωση της συνέχισης του αστικού ιστού προς την παραλία και 

τη θάλασσα. 

vi. Μια ευαίσθητη και αρμονική χάραξη της ακτογραμμής η οποία ευνοεί τη θέα προς 

τη θάλασσα και μπορεί να συμβάλλει στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων που αφορούν 

την επαναπροσέγγιση της φύσης. 

vii. Την χρήση υλικών εξοικειωμένων και φιλικών προς το περιβάλλον και εφαρμογή 

ήπιων μορφών ενέργειας. Στόχος είναι η απόδοση ενός ιδιαίτερου οικολογικού 

χαρακτήρα στην αναδιαμορφούμενη παραλιακή ζώνη. 

viii. Την δημιουργία μορφής πέργκολας που θα μπορέσει να ενοποιήσει σε κατασκευή 

και χαρακτήρα καθώς και τις ανάγκες σκίασης διαφορετικών δραστηριοτήτων. 
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ix. Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για τον κατάλληλο φωτισμό του μετώπου 

τη νύχτα ώστε να είναι βατό και να αναδεικνύει το τελείωμα της πόλης. 

x. Μια περιβαλλοντικά ήπια αντιμετώπιση της παραλίας, όπου η χερσαία 

διαμόρφωση θα ενισχύσει τη φύτευση , ενώ τα έργα παρέμβασης στο θαλάσσιο χώρο δεν 

θα αλλοιώσουν την ισορροπία των υπαρχόντων οικοσυστημάτων. 

xi. Την οργάνωση των διαφορετικών κινήσεων (πεζών, ποδηλάτων, οχημάτων, 

λεωφορείων, φορτηγά τροφοδοσίας, και άλλα) σε όλη την παραλιακή ζώνη. Ο σαφής 

καθορισμός πρόσβασης των οχημάτων στη χερσαία ζώνη του λιμένα και τη μαρίνα 

καθώς και στις υπαίθριες σταθμεύσεις οργανώνει και συγκεντρώνει σαφώς τις κινήσεις 

τους. Αντίστοιχα η ανεξαρτητοποίηση της παραλίας από διελεύσεις οχημάτων και η 

απόδοσή της αποκλειστικά σε πεζούς και ποδήλατα συμβάλλει σε μια ήπια και ποιοτική 

οργάνωση της ακτής 

xii. Η απόδοση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης της αρμόζουσας αξίας του προσδίδει 

το Χωροταξικό Σχέδιο, ως ένα από τα σπουδαιότερα εμπορευματικά λιμάνια τη Ελλάδας 

που λειτουργεί συμπληρωματικά προς του λιμένες Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας και 

Ηρακλείου Κρήτης. 

xiii. Τέλος, την χωροθέτηση σαφώς ορισμένων χώρων στάθμευσης η οποία διευκολύνει 

ουσιαστικά την κυκλοφορία σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο της πόλης όπου 

εξυπηρετείται η είσοδος στο λιμάνι και στη μαρίνα, οι νέες δραστηριότητες του 

παραλιακού μετώπου καθώς και πολλές λειτουργίες κέντρου πόλης. 

Όλες αυτές οι διαμορφώσεις της παραλιακής ζώνης αποσκοπούν σε μια ποιοτική 

πόλη, με σεβασμό στον πολίτη και στο φυσικό περίγυρο, η οποία θα έχει ρόλο ενεργό στα 

καθημερινά πρότυπα της πόλης. 



Αναπλάσεις Παράλιων Μετώπων: 

Γλύκα Μερόπη                                                                                               Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης 

 76 

6.5 Περιγραφή της Σχεδιαστικής Πρότασης 

 

Μέχρι τώρα ειπώθηκαν τα βασικά σημεία στα οποία βασίστηκε η υλοποίηση της 

πρότασης για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αλεξανδρούπολης. Στο Χάρτη  

8 της Πρότασης που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζεται η υλοποίηση των 

στόχων που τέθηκαν και των παρεμβάσεων προτάθηκαν. Η σχεδιαστική υλοποίηση της 

πρότασης Ανάπλασης βασίστηκε στις αρχές που διέπουν το Γ.Π.Σ. της Αλεξανδρούπολης 

καθώς και στον ορισμό της ανάπλασης που δίδεται στο νόμο 2508/1997. Στην συνέχεια θα 

πραγματοποιηθεί αναλυτική περιγραφή της Σχεδιαστικής πρότασης και θα δοθούν οι 

απαραίτητες επεξηγήσεις για το τι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κάθε ένα από τους 

άξονες παρέμβασης που προτάθηκαν. 

6.5.1 Θεματικές Ενότητες Παραλιακού Μετώπου 

Ένας από τους άξονες παρέμβασης αφορά το διαχωρισμό της παραλιακής ζώνης σε 

αυτόνομες, διαδοχικές θεματικές ενότητες. Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει ορισμένες 

δραστηριότητες που θα μπορέσουν να συντελέσουν στην πολυλειτουργικότητα και στην 

πολυμορφία της παραλίας. Συγκεκριμένα η ζώνη επιμερίζεται σε επτά θεματικές ενότητες 

που περιλαμβάνουν παρεμφερείς αλλά διαφορετικές μεταξύ το δραστηριότητες (βλέπετε 

πίνακας 16, Παράρτημα Ι και Χάρτη 9, Παράρτημα III). 

 

Ενότητα Ναυταθλητισμού και Αναψυχής 

 

Η ενότητα αυτή εκτείνεται από την μία 

άκρη της περιοχής μελέτης, μπροστά από το 

γήπεδο, μέχρι την περιοχή του οικισμού της 

Απολλωνιάδας. Σε αυτήν την περιοχή υπάρχει 

σήμερα χώρος πρασίνου με τον οποίο 

εξυπηρετούνται προσωρινά κάποια κέντρα 

αναψυχής. Η παραλία της Απολλωνιάδας σήμερα 

χρησιμοποιείται από αλιευτικά σκάφη, για 

προσωρινή προσάραξή τους. 

Εικόνα 12: Ενότητα Ναυταθλητισμού και Αναψυχής 
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Σύμφωνα με την νέα διαμόρφωση, προτείνεται καταρχήν η οργάνωση των 

υφιστάμενων λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές αν και είναι συμβατές με την 

συγκεκριμένη ενότητα λειτουργούν σχετικά αυθαίρετα σε αυτόν τον χώρο με αποτέλεσμα 

να οδηγούν σε υποβάθμιση του χώρου. Η σαφής οριοθέτηση των λειτουργιών αυτών μέσω 

της οργάνωσης των διαφορετικών κινήσεων, των χώρων πρασίνου και των χώρων έκτασης 

των δραστηριοτήτων θα μπορέσει να συμβάλει στη σωστή λειτουργία του χώρου. Στην 

περιοχή προτείνεται, δεξιά του γηπέδου, η κατασκευή χώρου υπαίθριας στάθμευσης για 

την εξυπηρέτηση των περιπατητών. Επιπλέον στην νέα διαμόρφωση προτείνεται ενιαία 

μορφολόγηση της οικοδομικής των διαφόρων τύπων στεγάστρων και περιπτέρων που θα 

εξυπηρετούν την λειτουργία των διαφόρων δραστηριοτήτων. Τέλος, η οργάνωση και η 

λειτουργία ενός μικρού καρνάγιου, θα αποσυμφορήσει την απρόσκοπτη εναπόθεση 

βαρκών στην παραλία της Απολλωνιάδας και θα διευκολύνει τους χρήστες. 
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Εικόνα 13: Τρισδιάστατη απεικόνιση α’ μέρος της Ενότητας Ναυταθλητισμού και Αναψυχής 
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Εικόνα 14: Τρισδιάστατη απεικόνιση β’ μέρος της Ενότητας Ναυταθλητισμού και Αναψυχής 
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Εικόνα 15:Τμήμα Δυτικά της Ενότητας Ναυταθλητισμού και Αναψυχής 

Εικόνα 16:Λεπτομέρεια στοιχείων Ενότητας Ναυταθλητισμού και Αναψυχής  
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Ενότητα Περιπάτου 

Η ενότητα αυτή εκτείνεται από την περιοχή του οικισμού της Απολλωνιάδας, μέχρι 

την πλατεία Δημαρχείου. Στην περιοχή αυτή σήμερα στεγάζεται το κέντρο αναψυχής 

Αργώ. Γύρω από το κέντρο υπάρχει μια υποτυπώδη υπαίθρια διαμόρφωση ενώ ανατολικά 

του επεκτείνεται έκταση υψηλού πρασίνου. Ο χώρος αυτός αποτελεί μικρό δασάκι, μέσα 

στο οποίο υπάρχει παιδική χαρά. Η παραλία μπροστά από τον χώρο είναι αδιαμόρφωτη. 

Ενώ το τμήμα ανατολικά του οικισμού της Απολλωνιάδας αποτελεί σήμερα νεκρή ζώνη. 

Εικόνα 17: Ενότητα Περιπάτου 

Στόχος της νέας διαμόρφωσης είναι η ενοποίηση όλης αυτής της περιοχής σε έναν 

περίπατο δίπλα στη θάλασσα και μέσα στο πράσινο. 

Προτείνεται, επομένως, η διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου στην 

στροφή του δρόμου και η διαμόρφωση μια παράλληλης πορείας σε χαμηλότερη στάθμη, η 

οποία να διασχίζει τη θάλασσα και να μπορέσει να ενοποιήσει τα δύο αποσπασμένα 

τμήματα του παραλιακού μετώπου. Επιπλέον η δημιουργία ξύλινης προβλήτα αποσκοπεί 

στην ένωση των δύο πορειών και η διείσδυση του αστικού ιστού στο θαλάσσιο χώρο.  

Η χάραξη της πορείας περιπάτου συναντάει την έκταση του κέντρου αναψυχής 

Αργώ. Σε αυτό το τμήμα ο περίπατος βρίσκεται δίπλα στην αμμουδιά αποσκοπώντας σε 

μια νέα προσέγκιση της παραλίας από τους κατοίκους που θα περιδιαβούν. Επίσης 

διαμορφώνεται η περιοχή γύρω από το κέντρο αναψυχής, ώστε να επιδιορθωθούν όλες οι 

ζημιές του παρελθόντος.  
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Ο περίπατος συνεχίζεται μπροστά από το δασάκι, ώστε να μπορέσει να ενοποιηθεί 

με την ακτή ενώ οι διακλαδώσεις αυτής της πορείας διαπλέκονται μέσα σε αυτό. Μια 

ακόμα ξύλινη προβλήτα μέσα στη θάλασσα, θέτει την αμμουδιά ως χώρο εκτόνωσής της, 

και σύνδεσης της με τον περίπατο. 

Τέλος, όλες οι προτεινόμενες κατασκευές σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να 

ακολουθούν τις ίδιες οικοδομικές και περιβαλλοντικές αρχές που συναντώνται και στις 

λοιπές ενότητες. 
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Εικόνα 18: Τρισδιάστατη απεικόνιση της Ενότητας Περιπάτου 
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Εικόνα 19:Διαμόρφωση Αναψυκτηρίου Αργώ 

Εικόνα 20:Διαβάθμιση επιπέδων - Μεταβάσεις 
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Ενότητα Κεντρικής Αστικής Πλατείας 

Η ενότητα αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της 

Πλατείας Δημαρχείου, όπου στεγάζεται το 

Δικαστικό Μέγαρο. Σήμερα στη θέση αυτή έχουν 

πραγματοποιηθεί κάποιες διαμορφώσεις που δεν 

βοηθούν όμως να αποδώσουν κάποια ταυτότητα 

στην περιοχή. Στην περιοχή σήμερα βρίσκεται το 

κτίριο των Ναυτοπροσκόπων που όμως έχει 

υποβαθμιστεί και είναι κατεστραμμένο. 

Στην παρούσα πρόταση, το τμήμα αυτό της 

παραλιακής ζώνης είναι κεντροβαρικό για την 

επίτευξη της σύνδεσης και συνέχισης του αστικού 

ιστού με την παραλία, αλλά και αντίστροφα, για 

την διείσδυση του θαλάσσιου χώρου προς την πόλη 

της Αλεξανδρούπολης. Η αλληλοδιάχυση του 

αστικού ιστού και του υγρού στοιχείου προσπαθεί 

να αποδοθεί από τις προτεινόμενες διαμορφώσεις 

σε αυτή την ενότητα, η οποία μετατρέπεται σε μια 

νέα Αστική Πλατεία Νερού ως συνέχεια της 

Πλατείας Δημαρχείου. 

 
Εικόνα 21: Ενότητα Κεντρικής Αστικής Πλατείας 

Στις νέες διαμορφώσεις προτείνεται η δημιουργία ενός ανοιχτού αστικού χώρου, σε 

χαμηλό επίπεδο, ώστε να είναι αναγνωρίσιμη η διάσταση της κάτοψης της πλατείας από 

τον πολίτη. Η ανοιχτή αυτή πλατεία, που στο κέντρο της τοποθετείται κιόσκι για την 

σκίαση των πεζών, διασχίζεται από τις πορείες των πεζών σε όλο το μήκος της παραλιακής 

ζώνης. Το κυρίαρχο στοιχείο της νέας Αστικής Πλατείας είναι ο τρόπος ένταξης του νερού 

σε αυτήν. Συγκεκριμένα προτείνεται: 

 Η απόληξη της πλατείας να είναι ευθυγραμμισμένη και διαμορφωμένη από μια μορφή 

ξύλινης προβλήτας, ημικυκλικού περίπου σχήματος, μπροστά από την κεντρική 

Πλατεία εντός της θάλασσας. Αυτήν της διαμόρφωση θα μπορέσει να την διασχίσει 

κάθε περαστικός και να έρθει σε έμμεση και καθολική επαφή με το υγρό στοιχείο. 
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 Στο κεντρικό σημείο η απόληξη  από την προβλήτα τραβιέται στο σημείο όπου ο 

περίπατος διασχίζει την πλατεία δίνοντας μια εντύπωση διείσδυσης του νερού στον 

αστικό ιστό. 

 Από την άλλη μεριά του περιπάτου προτείνεται η διαμόρφωση ενός καννάβου από 

ανεξάρτητους πίδακες οι οποίοι δεν θα ξεπερνούν το ύψος του ενός μέτρου και θα 

έχουν πολύ μικρή ακτίνα δέσμη ύδατος. Αυτόν τον κάνναβο από νερό θα μπορεί να 

διασχίσει κάθε περαστικός, και να έρθει σε άμεση επαφή με το νερό, καθώς το 

υπόλοιπο δάπεδο θα είναι πλακοστρωμένο. 

 Στη προβολή του υγρού καννάβου στον υψηλό κρηπιδότοιχο, προτείνεται η 

διαμόρφωση άλλου πίδακα ο οποίος φέρνει το υγρό στοιχείο πολύ κοντά στον αστικό 

ιστό 

Οι νέες αυτές, διαμορφώσεις είναι πολύ κοντά στα χνάρια των υφιστάμενων 

(διατήρηση επιπέδων και υψομετρικών διαφορών), με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται 

εξαρχής νέα έργα, αλλά μόνο αξιοποίηση και αναδιάρθρωση του ήδη υπάρχοντος χώρου 

ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της Πλατείας Δικαστηρίου με την 

Αστική Πλατεία και την θάλασσα. 

Στην πρόταση προτείνεται η απομάκρυνση του κτιρίου των Ναυτοπροσκόπων από 

τη σημερινή θέση αφού διασπά την ενότητα της πλατείας και αποτελεί φυσικό φραγμό 

στην ανοικτή θέα προς την θάλασσα. Η νέα θέση του κτιρίου των Ναυτοπροσκόπων στον 

απαιτούμενο χώρο από τα καταστήματα που βρίσκονται στην εμπορική ενότητα. 
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Εικόνα 22: Α’ Τρισδιάστατη απεικόνιση της Ενότητας Κεντρικής Αστικής Πλατείας  
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Εικόνα 23: Β’ Τρισδιάστατη απεικόνιση της Ενότητας Κεντρικής Αστικής Πλατείας 
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Εικόνα 24:Διαμόρφωση Αστικής Πλατείας 

 

 

Εικόνα 25:Ξύλινη προβλήτα μπροστά από την Αστική Πλατεία 
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Εμπορική Ενότητα 

Η ενότητα αυτή βρίσκεται στην αρχή του κρηπιδότοιχου, μπροστά από την 

Πλατεία του Φάρου. Σε αυτή την ζώνη είχε προταθεί σε προηγούμενη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από τον 

δήμο Αλεξανδρούπολης η 

δημιουργία διώροφου 

κλειστού χώρου 

στάθμευσης με παράλληλη 

λειτουργία μέσα σε αυτό 

εμπορικών καταστημάτων. 

Στην παρούσα πρόταση 

δεν λαμβάνεται υπόψη η 

μελέτη αυτή. 

Εικόνα 26: Εμπορική Ενότητα 

Στην ενότητα αυτή προτείνεται η δημιουργία εμπορικού κέντρου στο δυτικό τμήμα 

της περιοχής που να μπορέσει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες εμπορικές 

δραστηριότητες – καταστήματα και να εξυπηρετεί καλύτερα τους περαστικούς. Η 

δημιουργία αυτού του κέντρου προβλέπει στην διευκόλυνση, τόσο των κατοίκων της 

περιοχής αφού θα μπορεί να συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες εμπορικές δραστηριότητες, 

όσο και των τουριστών που πρόκειται να ταξιδέψουν μέσω πλοίων. 

Η εμπορική ενότητα διαμορφώνεται έτσι ώστε η δημιουργία του εμπορικού 

κέντρου να εντάσσεται και να συσχετίζεται με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα 

προτείνεται: 

 Οι δυο πορείες πεζών που διασχίζουν τις υπόλοιπες ενότητες να συνεχιστούν κατά 

μήκος της εμπορικής ενότητας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το εμπορικό κέντρο, 

ώστε να διευκολύνεται  η πρόσβαση των περαστικών σε αυτό. 

 Επίσης διαμορφώνονται πέργκολες που σκιάζουν τους περιπάτους επίσκεψης στα 

καταστήματα του εμπορικού κέντρου, και ταυτόχρονα ενοποιούν την ενότητα και 

προσδίδουν ενιαίο χαρακτήρα με τις υπόλοιπες περιοχές της παραλίας. 

 Η μετακίνηση από επίπεδο σε επίπεδο πραγματοποιείται μέσα από ένα τοπίο πρασίνου 

μέσα σκαλοπατιών ή ράμπων, ώστε η περιήγηση εντός της ενότητας αυτής να μην 

δίνει την εντύπωση, στο επισκέπτη, ότι βρίσκεται σε ένα μία πόλη αλλά σε ένα 

περιβάλλον ξεκούρασης, απόλαυσης και ηρεμίας. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα προτείνεται η μετεγκατάσταση 

του κτιρίου των Ναυτοπροσκόπων σε ανάλογο χώρο εντός της ζώνης των καταστημάτων. 

Με αυτό τον τόπο θα αποκτηθεί ένας νέος χώρος που θα είναι ενταγμένος σε μια ευρύτερη 

ενότητα και θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από αυτή. 



Αναπλάσεις Παράλιων Μετώπων: 

Γλύκα Μερόπη                                                                                               Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης 

 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 27:Τρισδιάστατη Απεικόνιση Εμπορικής Ενότητας 
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Εικόνα 28:Επίπεδα Εμπορικής Ενότητας 

Εικόνα 29:Εμπορικό Κέντρο 
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Ενότητα Πλαζ 

Η περιοχή που βρίσκεται δυτικά και στην αρχή του προσήνεμου μόλου 

δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του και εξαιτίας των προσαμμώσεων από τα 

θαλάσσια ρεύματα. Για δύο δεκαετίες μέχρι το 1980 το τμήμα αυτό της παραλίας 

λειτούργησε ως οργανωμένη πλαζ. Σήμερα σε ένα τμήμα του στεγάζεται το λούνα – πάρκ, 

ενώ στην υπόλοιπη περιοχή επικρατεί μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. αυτή η όψη 

αντανακλάει άμεσα σε ολόκληρη την παραλία και στον ιστό της πόλης. Έτσι, κρίνεται 

απαραίτητη η απόδοση μιας μορφής σε αυτό το τμήμα της ζώνης, που θα αποτελεί μια 

εξίσου κρίσιμη παρέμβαση για το σύνολο της ζώνης. 

Εικόνα 30: Ενότητα Πλαζ 

Η επαναφορά της παλαιάς εικόνας της περιοχής, μέσω της διαμόρφωσης ξανά της 

πλαζ και της δυνατότητας κολύμβησης μπροστά από την πόλη της Αλεξανδρούπολης 

αποτελεί μια πολύ ήπιας μορφής παρέμβαση με τεράστια οφέλη για την καθημερινή 

ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στην Αλεξανδρούπολη, όπου την μεγαλύτερη περίοδο του 

χρόνου παρατηρείται αίθριος καιρός και ηλιοφάνεια, η δημιουργία των ελάχιστων 

συνθηκών ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να απολαύσει μια «βουτιά» τις καθημερινές 

αποτελεί δείγμα πόλης εναρμονισμένης με τη σύγχρονη αστική ποιότητα ζωής. 

Ανάλογη διαμόρφωση των ορίων νερού και ξηράς, με κατάλληλη χάραξη της 

ακτογραμμής και διαμόρφωση αμμουδιάς μπορεί εύκολα να συνεχιστεί σε όλη την 

παραλία, ενισχύοντας την σημασία που είχε κάποτε η επαφή της πόλης με τη θάλασσα. 

Εξάλλου οι παρεμβάσεις που απαιτούνται είναι ελάχιστες με απλά φυσικά υλικά και 

κατασκευές που προσδίδουν έναν οικολογικό χαρακτήρα στο σύνολο της ζώνης. 
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Όσον αφορά την σύνδεση του τμήματος με τις υπόλοιπες διαμορφώσεις 

επιτυγχάνεται μέσω των αναγνωριστικών στοιχείων που δεσπόζουν σε όλο το μήκος της 

παράλιας ζώνης και επιτυγχάνουν την απόδοση του ενιαίου χαρακτήρα στην περιοχή. 

Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί για το σύνολο της περιοχής χαράσσεται μια ζώνη 

περιπάτου για την προσπέλαση όλου του μήκους της παραλίας. Στην ενότητα αυτή η 

πορεία αυτή διαμορφώνεται ως αγκαλιά, ώστε να επιτευχθεί η απόδοση αμιγούς πλαζ, 

χωρίς τη διάσπαση του περιπάτου. 

Εικόνα 31:Διαμόρφωση Σκίασης Ενότητας Πλαζ 

 

Εικόνα 32:Σύνδεση Ενότητας Πλαζ με Εμπορική Ενότητα 
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Εικόνα 33:Τρισδιάστατη Απεικόνιση Ενότητας Πλαζ 
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Ενότητα Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων 

Η ενότητα αυτή βρίσκεται στο 

χερσαίο λαιμό που δημιουργήθηκε με 

προσαμμώσεις, δυτικά του προσήνεμου 

μόλου, και αποτελεί μια αδιαμόρφωτη 

περιοχή, χωρίς ταυτότητα και χαρακτήρα, 

η οποία συντελεί εξαιτίας της εικόνας της 

σε υποβάθμιση ευρύτερης περιοχής. Στην 

περιοχή έχει κτιστεί πρόσφατα και μία 

εκκλησία. 

Στη παρούσα πρόταση της 

διαμόρφωσης της παραλιακή ζώνης 

γίνεται προσπάθεια να δοθεί κάποια 

ταυτότητα στην περιοχή μέσω της 

μετατροπής του χερσαίου λαιμού σε μια 

ζώνη πολλαπλών πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Εικόνα 34: Ενότητα Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων 

Συγκεκριμένα στη ζώνη αυτή χωροθετούνται εκ νέου λούνα – παρκ και χώροι 

αθλοπαιδιών. Επιπλέον, αναδιαμορφώνεται το πλάτωμα και η πρόσβαση προς την 

εκκλησία. Προτείνεται η κατασκευή ενός πολιτιστικού - εκθεσιακού κέντρου για την 

διενέργεια πολλαπλών εκδηλώσεων ή για την καθημερινή λειτουργία του ως 

παρατηρητήριου προς την πόλη και προς την θάλασσα. Για το λόγω αυτό το κτίριο 

προτείνεται να κατασκευαστεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα του από τζαμαρίες ώστε να 

είναι δυνατή η παρατήρηση προς την πόλη και την θάλασσα. Επίσης στην περιοχή όπου 

θα στεγαστεί το κτίριο δημιουργούνται και αναψυκτήρια καθώς και στέγαστρα για την 

σκίαση των επισκεπτών. 

Όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα τμήματα η ενότητα αυτή διαπερνάται από τον 

περίπατο και βρίσκει στα όριά της με το νερό φυσική αμμουδιά. Επίσης στο χώρο 

προτείνεται εμπλουτισμός με διαφόρων ειδών φυτεύσεις. 

Σε όλο το μήκος της ενότητας αυτής, προς τη μεριά του λιμανιού προτείνεται η 

διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της νέας μαρίνα και των 

λοιπών επισκεπτών. Οι θέσεις αυτές θα στεγάζονται με δέντρα ώστε να μην είναι εντελώς 

εμφανή. 
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Εικόνα 35:Τρισδιάστατη Απεικόνιση Ενότητας Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων  
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Εικόνα 36:Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

 

Εικόνα 37:Όψη Εκκλησίας 
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Εικόνα 38:Πρόσοψη Πολιτιστικού – Εκθεσιακού κέντρου 

 

 

 

Εικόνα 39:Πίσω όψη Πολιτιστικού – Εκθεσιακού Κέντρου 
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Ενότητα Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Νέας Εσωτερικής Μαρίνας 

Η έλλειψη επαρκούς οργανωμένης μαρίνας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 

αποτελεί ένα πολύ βασικό πρόβλημα χωροθέτησης που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη. 

Καθώς η ιστορική μαρίνα που λειτουργεί 

στον πυρήνα του λιμανιού δεν επαρκεί 

για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, 

βρίσκονται πρόσκαιρες λύσεις όπως 

απομακρυσμένων μαρίνων ή άναρχη 

εναπόθεση βαρκών στην ξηρά, στο 

παραλιακό μέτωπο της πόλης που 

συντελούν στην υποβάθμιση του αστικού 

ιστού αυτής αλλά και γενικότερα 

αλλοιώνουν την εικόνα της πόλης από 

έξω. 

Ο χαρακτήρας που έχει αυτή τη 

στιγμή το λιμάνι είναι κυρίως 

τουριστικός και εμπορευματικός. Με την 

δημιουργία της νέας μαρίνας και άρα 

προέκταση του λιμανιού επιδιώκεται να 

δοθεί στο λιμάνι εμπορευματικός 

χαρακτήρας εθνικής σημασίας που του 

προσδίδεται από ο Χωροταξικό σχέδιο 

και ένας ιδιαίτερος τουριστικός 

χαρακτήρας που θα προβάλει την πόλη . 

Εικόνα 40: Ενότητα Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Νέας Μαρίνας  

Επιπλέον, με το δεδομένο της αύξησης της κίνησης τουριστικών σκαφών με την 

κατασκευή ανάλογων υποδομών στο Αιγαίο εκτιμάται τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των 

σκαφών που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σήμερα 

στην πόλη της Αλεξανδρούπολης κατά κατηγορία σκαφών, τουλάχιστον θα είναι: 

 Τουριστικά: 20 σκάφη 

 Επαγγελματικά: 30 σκάφη 

 Ερασιτεχνικά: 80 σκάφη 

Ένας από τους κύριους στόχους όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, αυτής της 

πρότασης είναι η εξεύρεση κατάλληλης θέσης μαρίνας, για την εξυπηρέτηση των 
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χρηστών, αλλά και την εξυγίανση και αναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της 

Αλεξανδρούπολης. 

Η πρόταση αυτή προσανατολίστηκε στην διερεύνηση μιας άμεσης θέσης 

χωροθέτησης της νέας μαρίνας. Αυτή η νέα θέση βρέθηκε μέσα στο λιμάνι της 

Αλεξανδρούπολης, δίπλα στη σημερινή μαρίνα (και ως επέκταση αυτής), εκεί όπου 

σήμερα φιλοξενείται η φορτοεκφόρτωση σιτηρών. Η νέα αυτή Εσωτερική Μαρίνα θα 

μπορέσει να λειτουργήσει με κατάλληλη διευθέτηση των υπόλοιπων λειτουργιών που ήδη 

υπάρχουν και παράλληλα με την δημιουργία ενός νέου κτιρίου για την κάλυψη όλων των 

επιπλέον αναγκών που θα προκύψουν από την νέα μαρίνα. Επίσης, για την ασφαλή 

διακίνηση των σκαφών κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ανεξάρτητης εισόδου προς τη 

μαρίνα. Η νέα αυτή είσοδος βρίσκεται επί του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου και θα 

λειτουργήσει με την κατασκευή κινητής γέφυρας. Κατά μήκος της νέας μαρίνας 

προβλέπεται η κατασκευή πλωτών προβλητών για την επίτευξη καλύτερης διευθέτησης 

των σκαφών μέσα σε αυτή και για την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων ελλιμενισμού. 

Εικόνα 41: Νέα Είσοδος προς τη νέα Μαρίνα 

Στην εποχή του έντονου ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης, η γνώση, η 

ταχύτητα και η ποιότητα θα παίζουν ολοένα και πιο σοβαρό ρόλο στην επιβίωση μιας 

επιχείρησης, ενός οργανισμού. Η σύγκλιση της Ελλάδος με την Ε.Ε. απαιτεί πλέον και 

σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας, συστατικό στοιχείο που είναι και μεταφορές και 

επικοινωνίες, απαιτεί και σύγκλιση ταχυτήτων, σιδηροδρόμου και ειδικών αξόνων. Επί 

πολλά χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος ο σιδηρόδρομος απετέλεσε τον κύριο 

μοχλό μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, επιτελώντας έτσι ένα κοινωνικό αλλά και 

οικονομικό έργο. Μπορεί και πάλι να επιτελέσει αυτό το έργο εφ’ όσον εκσυγχρονισθεί με 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, της 

παραγωγής αλλά και της αποκέντρωσης. Θα μπορεί ένας εργαζόμενος να εργάζεται και 
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μακριά από τον τόπο διαμονής του και να επιστρέφει στο σπίτι του με ταχύτητα, ασφάλεια 

και άνεση. 

Στην περιοχή μας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης θα παίξει σοβαρό ρόλο και θα αποτελέσει την πύλη για τη 

διείσδυση στα Βαλκάνια και τις παρευξείνιες χώρες, καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη 

ενός σύγχρονου, γρήγορου, ασφαλούς και άνετου σιδηρόδρομου. 

Έτσι προτείνεται η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού σταθμού που βρίσκεται πάνω 

από την περιοχή της νέας και της παλαιάς μαρίνας, ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η 

μετακίνηση τόσο των ανθρώπων όσο και των εμπορευμάτων. Οι σιδηροδρομικές 

υποδομές καλύπτονται πλήρως με τα υφιστάμενα κτίρια που υπάρχουν (σιδηροδρομικός 

σταθμός, αποθήκες κ.α.) και έτσι δεν χρήζει ανάγκη η κατασκευή κτιριακής υποδομής. 

Επομένως με κατάλληλη διαμόρφωση του πλατώματος μπροστά από το κτίριο του 

σιδηροδρομικού σταθμού θα μπορέσει να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση προς το λιμάνι. 

Τέλος, διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος στάθμευσης από την πάνω πλευρά του 

παλαιού λιμανιού για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της νέας και της παλαιάς μαρίνας 

καθώς και αναδιαμορφώνεται το πλάτωμα όπου στεγάζονται οι λιμενικές δραστηριότητες. 
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Εικόνα 42:Τρισδιάστατη Απεικόνιση Ενότητας Χερσαίας Ζώνης και Νέας Εσωτερικής Μαρίνας 
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Εικόνα 43:Νέα Εσωτερική Μαρίνα 

 



Αναπλάσεις Παράλιων Μετώπων: 

Γλύκα Μερόπη                                                                                               Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης 

 106 

6.5.2 Μορφή Περιπάτου 

Σύμφωνα με τον δεύτερο συνθετικό άξονα της πρότασης, η παραλιακή ζώνη θα 

διατρέχεται σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από έναν βασικό περίπατο – 

ραχοκοκαλιά (βασική πορεία) και από μια ενδιάμεση πορεία παραλιακής ζώνης. 

Ο βασική πορεία συνδέει όλες τις επιμέρους ενότητες της περιοχής όπως και τις 

ξύλινες προβλήτες που βρίσκονται στη θάλασσα. Η μορφή του περιπάτου θα έχει ενιαίο 

ύφος σε όλο το μήκος του ώστε να αποτελέσει κυρίαρχο αναγνωρίσιμο ενοποιητικό 

στοιχείο του συνόλου της σύνθεσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους του 

περιπάτου είναι τα ακόλουθα: 

 Η χάραξη του περιπάτου έχει ελεύθερο ύφος. 

 Βρίσκεται πάντα στην εξωτερική πορεία των δραστηριοτήτων, δηλαδή μεταξύ αυτών 

και της αμμουδιάς. 

 Έχει πλάτος που κυμαίνεται από 4m – 9 m. 

 Έχει σταθερή στάθμη σε όλο το μήκος του, ύψους +1.50 m από την επιφάνεια της 

θάλασσας. 

 Είναι διαμορφωμένο με πλακόστρωση από σχιστόπλακες εξαγωνικού σχήματος. 

 Στην διαδρομή του συναντάει στοιχεία όπως πέργκολες, φύτευση ανάλογα με τις 

δραστηριότητες που περιβάλει. 

 Τον περίπατο μπορούν να τον διασχίσουν μόνο πεζοί και ποδήλατα. 

 Έχει τακτό φωτισμό σε όλο το μήκος του, ώστε να είναι προσπελάσιμο ακόμα και τις 

βραδινές ώρες. 

Η ενδιάμεση πορεία εκτείνεται παράλληλα με την βασική πορεία και διασχίζει τις 

επιμέρους θεματικές ενότητες, συμπληρώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το πλέγμα κίνησης 

των πεζών στην νέα συνολική διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης. Συγκεκριμένα η 

ενδιάμεση ζώνη εκτείνεται από τη εμπορική ενότητα μέχρι τις υπάρχουσες διαμορφώσεις 

στο κέντρο αναψυχής Αργώ. Δυτικά από το Αργώ η ίδια πορεία προεκτείνεται ως 

διαπλάτυνση του υπάρχοντος πεζοδρομίου και καταλήγει σε διαμορφωμένο πλάτωμα 

μπροστά στο γήπεδο. Ανατολικά η ίδια αυτή πορεία προεκτείνεται στην ενότητα της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Νέας Εσωτερικής Μαρίνας σε μια ζώνη πλάτους γύρω στα 

4.5 m.  

Η ενδιάμεση αυτή χάραξη έχει ανάλογο ύφος με το βασικό περίπατο κατά το είδος 

και της μορφής της πλακόστρωσης, φωτισμό διαμόρφωση κατά μήκος κάποιων 

αναγνωριστικών στοιχείων. Επιπλέον, ακολουθεί το επίπεδο της ενότητας που διασχίζει, 
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άρα η στάθμη του κυμαίνεται από +1.50m – 4,50m από το επίπεδο της θάλασσας. Οι 

επιμέρους υψομετρικές διαφορές διαμορφώνονται με σκάλες ή ράμπες, με τρόπο ώστε να 

είναι βατές από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Τέλος, υπάρχει και μια Τρίτη χάραξη η οποία βρίσκεται στο επίπεδο του δρόμου. 

Η χάραξη έχει να κάνει με κάποιες ανεπαίσθητες  επεμβάσεις στο υπάρχον πεζοδρόμιο, 

ώστε να μπορέσει να ενοποιηθεί με τις νέες παρεμβάσεις στην παραλία. Συγκεκριμένα θα 

απαιτηθεί ορισμένη αναδιαμόρφωση στην σημερινή απόληξη της πλατείας του Φάρου, 

εκεί όπου υπάρχει αυστηρά ορισμένο τοίχος, θα διασπαστεί στα νέα επίπεδα που 

διαμορφώνονται από την Εμπορική Ενότητα. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι, τα χαρακτηριστικά του βασικού περιπάτου 

συμβάλλουν στην απόδοση ενός ύφους ήπιας παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο. Η 

άμεση γειτνίαση με την αμμουδιά και την θάλασσα, το είδος της πλακόστρωσης, η 

αποκλειστική απόδοσή του στους πεζούς μετατρέπει την ραχοκοκαλιά της παρέμβασης σε 

μια ποιοτική και ήπια ανάδειξη της παραλίας της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον η σύνδεση 

των τριών παράλληλων χαράξεων μεταξύ τους (μέσω σκάλες και ράμπες), συμβάλει ώστε 

οι περιπατητές να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και ποικιλοτρόπως στο χώρο. 

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η μορφή αυτή του περιπάτου μπορεί να συνδεθεί με τον 

υπόλοιπο ιστό της πόλης μέσω διαφόρων κάθετων πεζοδρομήσεων που υπάρχουν. Όμως 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σύνδεση του παράλιου μετώπου και με τις γύρω περιοχές 

μέσω δημιουργίας ενός συστήματος πεζοδρομήσεων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ώστε 

να μπορέσει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των περιπατητών στο σύστημα πεζοδρομήσεων 

του παράλιου μετώπου. 
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6.5.3 Αναγνωριστικά Στοιχεία 

Η διάταξη ορισμένων στοιχείων, εκτός από τη διαμόρφωση του ανοικτού χώρου, 

επιτυγχάνει την οργάνωση μιας συνολικότερης συνθετικής παρέμβασης. Ο σχεδιασμός και  

η διάταξη αυτών των στοιχείων αποτελεί τον τρίτο συνθετικό άξονα της πρότασης και έχει 

στόχο να αποδώσει το ύφος μιας ήπιας και ποιοτικής σχεδιαστικής παρέμβασης. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται σο άξονα αυτό είναι τα εξής: 

 Πρωτότυπες επεμβάσεις. Η διάταξη των ξύλινων προβλητών μέσα στη θάλασσα, 

αναγνωρίζεται ως συνέχεια ορισμένων δρόμων του αστικού ιστού και κατά συνέπεια 

ως διείσδυση του αστικού ιστού στον θαλάσσιο χώρο. Η επανάληψη αυτών των 

προβλητών συμβάλει στην απόδοση ενιαίας μορφής του μετώπου. 

Εικόνα 44: Διάταξη προβλήτας 

 

 Ιδιαίτερες Οικοδομικές Επιλύσεις Επαναλαμβανόμενων Στοιχείων. Στην 

διαμόρφωση των επιμέρους ενοτήτων προτείνεται η διάταξη μορφής πέργκολας, η 

οποία εξυπηρετεί τον σκιασμό του περιπάτου, των υπαίθριων χώρων και 

αναψυκτηρίων, της πλαζ, ή ακόμα και των περιπτέρων στο εκθεσιακό κέντρο. Η 

ανάλογη οικοδομική επίλυση των σκιάστρων, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται σε 

μέγεθος και όψη, επιτυγχάνει την απόδοση ενός ενιαίου χαρακτήρα σε όλο το μέτωπο. 
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 Φύτευση. Τα είδη φύτευσης, η μορφή των ορίων τους, η πυκνότητά τους συμβάλουν 

επίσης στην απόδοση ενός ενιαίου χαρακτήρα στο μέτωπο. 

 Αστικός Εξοπλισμός. Πολλαπλά επιμέρους στοιχεία εξοπλισμού είναι απαραίτητα για 

τον σχεδιασμό μιας υπαίθριας διαμόρφωσης, όπως για παράδειγμα φωτισμός και 

φωτιστικά σώματα, δαπεδοστρώσεις, καθιστικά κιγκλιδώματα κ.α.. η επιλογή, ο 

σχεδιασμός και οι ρυθμοί επανάληψης τους συμβάλουν επίσης στην απόδοση ενιαίου 

ύφους στις συνθετικές αρχές και επεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο της 

Αλεξανδρούπολης. 
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6.5.4 Προτεινόμενα Υλικά 

Τα υλικά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση της πρόταση 

ανά κατηγορία είναι τα εξής: 

Πλακοστρώσεις 

Στην πρόταση προτείνονται έξι διαφορετικοί τύποι 

πλακοστρώσεων.  

 Για την βασική και ενδιάμεση πορεία πεζών προτείνονται 

σχιστόππλακες εξαγωνικού σχήματος. 

 

 Για την υπάρχουσα διαμόρφωση με πλακόστρωση που υπάρχει στην Πλατεία του 

Φάρου και μπροστά στη παλαιά μαρίνα και τις πλακοστρώσεις στην εκκλησία, το 

λούνα πάρκ, την αστική πλατεία και γύρω από το λιμάνι  προτείνονται πλάκες 

πεζοδρομίου και τσιμέντου διαφόρων τύπων που μπορούν να φανούν στις παρακάτω 

εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45: Προτεινόμενες Πλακοστρώσεις 
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Στοιχεία Εξοπλισμού Εξωτερικού Χώρου 

 

 Πέργκολες – Σκίαστρα – Ομπρέλες: Τοποθετούνται για να προφυλάξουν / σκιάσουν 

διαδρομές ή χώρους στάσης. Θα αποτελέσουν ιδιαίτερη οικοδομική μορφή, που θα 

έχει ξύλινο σκελετό και στέγαση είτε με ξύλο ή με πανί. 

Εικόνα 46: Προτεινόμενα Σκίαστρα – Πέργκολες - Ομπρέλες 

 

 Καθιστικά: ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πάγκοι που θα τοποθετηθούν για την 

ξεκούραση των πεζών κατά όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου θα είναι 

κατασκευασμένοι από ξύλο ειδικού τύπου. 

 

Εικόνα 47: Προτεινόμενα Καθιστικά 

 

 Είδη φυτεύσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της περιοχής για πράσινο 

προτείνεται η χρήση πυκνής δενδροστοιχίας. Άρα προτείνεται η φύτευση 

διαφορετικών θαμνοειδών ειδών, διαφορετικών ειδών δέντρων και διαφορετικών ειδών 

λουλουδιών. 
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Εικόνα 48: Προτεινόμενη Φύτευση 

 

 Φωτιστικά σώματα: προτείνονται διάφοροι τύποι φωτιστικών σωμάτων οι οποίες 

εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες φωτισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής 

διέλευση των περιπατητών, αλλά και επιμέρους ανάδειξη των παρεμβάσεων 

διαμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 49: Προτεινόμενα Φωτιστικά 
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 Περιφράξεις: ο διαχωρισμός διαφόρων λειτουργικών χώρων και ως εκ τούτου η 

περίφραξη αυτών, (π.χ. περιφράξεις λούνα πάρκ, εκκλησίας, αθλητικών γηπέδων, 

παιδικών χαρών, αναψυκτηρίων κ.λ.π.), θα εξασφαλιστεί με πυκνή φύτευση και 

παρεμβολή τύπου συρματοπλέγματος. 

Εικόνα 50:Περιφράξεις 
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6.7 Μελέτη Δήμου Αλεξανδρουπόλεως – Πρόταση Ανάπλασης  Παράλιου 

Μετώπου Αλεξανδρούπολης 

 

Στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τέθηκε προς χρηματοδότηση το 

έργο της Ανάπλασης του Παράλιου Μετώπου της Αλεξανδρούπολης. Η μελέτη της 

Ανάπλαση ανατέθηκε σε μια ομάδα τεχνικών και αρχιτεκτονικών γραφείων ύστερα από 

διαγωνισμό και το 2001 παρουσιάστηκε μία πρώτη πρόταση για την ανάπλαση του 

παράλιου μετώπου. Ουσιαστικά η μελέτη αυτή είχε την εικόνα μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Εδώ θα γίνει προσπάθεια να συγκριθεί η μελέτη αύτη που υπάρχει στην 

διάθεση μας με την Πρόταση Ανάπλασης της παρούσας εργασίας. 

Θα πρέπει αρχικά να ειπωθεί ότι και η μελέτη και η πρόταση της ανάπλασης 

βασίστηκαν στις γενικές αρχές που θέτει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Αλεξανδρούπολης. Γι’ αυτό το λόγο οι επεμβάσεις που έγιναν στο παραλιακό μέτωπο 

κατά ένα βαθμό συμφωνούν μεταξύ τους. Συγκρίνονται τη Μελέτη και την Πρόταση της 

παρούσας εργασίας παρατηρούνται οι εξής διαφορές: 

 Η Μελέτη προτείνει την δημιουργία δύο νέων μαρίνων μία εσωτερικά και μια στην 

προέκταση του προσήνεμου μόλου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ελλιμενισμού 

των πλοίων. Όμως με την παρέμβαση δεν δίνεται περιθώρια δημιουργίας περιοχής 

όπου οι κάτοικοι να μπορούν να απολαμβάνουν τη θάλασσα που προσφέρει η πόλη. 

Στην Πρόταση μέσω της δημιουργίας της Ενότητας πλαζ παρέχετε αυτή η δυνατότητα. 

 Στην πρόταση υπάρχει ένας διαχωρισμός του παραλιακού μετώπου σε Θεματικές 

ενότητες ώστε σε κάθε περιοχή του μετώπου να δοθεί ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας και 

μια ταυτότητα που θα βοηθήσει στην ενοποίηση του παράλιου μετώπου. Εν αντιθέσει 

στην Μελέτη δεν υπάρχει διαχωρισμός τις περιοχής σε ενότητες και προσπαθεί να 

ενοποιήσει το παράλιο μέτωπο μέσω της χάραξης τον διαδρόμων πεζών. 

 Κύριος στόχος της Μελέτης είναι η αρχιτεκτονική παρέμβαση στην περιοχή μελέτης 

ενώ η Πρόταση στηρίζεται περισσότερο σε μια μορφή ήπιων και εναλλακτικών 

παρεμβάσεων.  

 Η μελέτη προτείνει την δημιουργία μικρού θεάτρου δυτικά του προσήνεμου μόλου με 

προϋπόθεση ότι θα ταπεινωθεί η στάθμη των αποθέσεων που υπάρχουν σήμερα, που 

συνεπάγεται και αλλαγή της υφιστάμενης ακτογραμμής.  

 Επιπλέον, η Μελέτη στηρίζεται, για την διαμόρφωση του παράλιου μετώπου, στην 

Αρχιτεκτονική προμελέτη «Διαμόρφωσης διώροφου χώρου στάθμευσης στην παραλίας 
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της Αλεξανδρούπολης» που έχει εκπονηθεί από το γραφείο του Α. Σαπουνάκι και 

Συνεργάτες.  Αυτό συντελεί σε μια μορφή έντονης παρέμβασης στην περιοχή και 

επιπλέον είναι μια προμελέτη που ποτέ δεν υλοποιήθηκε λόγω οικονομικών και 

νομικών προβλημάτων, 

 Η μελέτη δεν αναφέρεται καθόλου στο ρόλο του λιμανιού και την αξία που έχει 

σύμφωνα και με το Χωροταξικό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιθέτως στην 

πρόταση τονίζεται η σημασία του λιμανιού και οι ότι παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις 

γίνονται στηρίζονται στην απόδοση του αρμόζον χαρακτήρα στο λιμάνι έτσι όπως το 

προβλέπει και το Χωροταξικό. 

 Τέλος, η βασική διαφορά μεταξύ της Μελέτης και της πρότασης είναι ότι στη Μελέτη 

τα έργα και οι παρεμβάσεις που προτείνονται δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε 

σημαντικό ποσοστό λόγω όχι μόνο οικονομικών, νομικών αλλά και κατασκευαστικών 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Η Πρόταση τα έργα και οι παρεμβάσεις που 

προτείνει είναι πιο ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες αφού στηρίζεται σε ήπιας μορφής 

παρεμβάσεις και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την νομοθεσία όσο και το 

Γ.Π.Σ. της Αλεξανδρούπολης. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι μπορεί ορισμένοι στόχοι και παρεμβάσεις να 

συμφωνούν και στις δυο περιπτώσεις άλλα η φιλοσοφία με την οποία σχεδιάστηκαν και οι 

δυο προτάσεις είναι διαφορετική.  
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7. Συμπεράσματα 
 

Ολοκληρώνοντας την εργασία και παρουσιάζοντας την ανάπλαση μπορούμε 

εύκολα να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με ανάπλαση των θαλάσσιων 

μετώπων και ειδικότερα για την περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη και η 

ανάπλαση: 

 Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί του όρου ανάπλαση. Η έννοια 

που αντιπροσωπεύει ο όρος, εξαιτίας του γεγονότος ότι χρησιμοποιείται εκτεταμένα 

προκειμένου να περιγράψει πολεοδομικές και οικιστικές παρεμβάσεις πολλών και 

διαφορετικών τύπων, είναι αρκετά ασαφής. 

 Στην Ελλάδα σήμερα, το φαινόμενο της ανάπλασης των αστικών θαλάσσιων μετώπων 

περιορίζεται σε μια και μόνο περίπτωση, αυτήν της ανάπλασης του κεντρικού 

προβλήτα του Λιμένα της Θεσσαλονίκης. Σε αντίθεση με την διεθνή εμπειρία όπου η 

επέκταση – ανάπλαση  των αστικών θαλάσσιων μετώπων έχει ήδη μια ιστορία 40 

ετών. 

 Όσον αφορά την περιοχή μελέτης, η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το υγρό στοιχείο και που η ανάπτυξη της βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στο λιμάνι της και στην εικόνα της πόλης από έξω. 

 Η Αλεξανδρούπολη δεν καλύπτει τα σύγχρονα πρότυπα διαλόγου του δομημένου 

περιβάλλοντος και της θάλασσας και δυσχεραίνει την επαφή των κατοίκων με το υγρό 

στοιχείο όπως έχει παραδοσιακά αναπτυχθεί στην συνείδησή τους. 

 Η παραλία της Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζεται από ανοργανωσιά και υποβάθμιση 

του αστικού της ιστού. 

 Η Ανάπλαση έχει στόχο την απόδοση ενός χαρακτήρα στη ζώνη αυτή, ο οποίος να 

αντανακλά τα σύγχρονα πρότυπα διαλόγου του κτισμένου περιβάλλοντος και της 

θάλασσας και να αποκαθιστά την επαφή του κατοίκου με το υγρό στοιχείο. 

 Τέλος, όλες οι επιμέρους επεμβάσεις αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην αισθητική 

του παραλιακού μετώπου και να αποτελέσουν ένα σημείο έλξης για τον πολίτη μέσω 

της ήπιας μορφής παρέμβασης γίνει.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Πίνακας 1: Εντάσεις ανέμων και συχνότητες εμφάνισης  
Πηγή: ΕΜΥ 2000 

Πίνακας 2: Διευθύνσεις ανέμων και συχνότητες εμφάνισης 
Πηγή: ΕΜΥ 2000 

 

 

 

 
 

 

Ενταση ανέμου 

(Beaufort)

Ετήσιο ποσοτό 

εμφάνισης %

Ποσοστό εμφάνισης % 

κατά τη θερινή περίοδο

Ποσοστό εμφάνισης % 

κατά τη χειμερινή περίοδο

Νηνεμία 30,2 30,9 30,0

1 4,2 4,4 4,1

2 16,9 17,6 16,5

3 21,3 23,7 19,6

4 16,59 16,4 16,7

5 6,38 5,0 7,4

6 2,86 1,6 3,7

7 0,9 0,2 1,3

8 0,4 0,04 0,6

9 0,07 0,01 0,08

10 0,04 0,004 0,022

Πίνακας 1: Εντάσεις ανέμων και συχνότητες εμφάνισης

Διεύθυνση
Ετήσιο ποσοτό 

εμφάνισης %

Ποσοστό εμφάνισης % 

κατά τη θερινή περίοδο

Ποσοστό εμφάνισης % 

κατά τη χειμερινή περίοδο

Νηνεμία 30,2 30,9 30,0

Β 12,9 10,9 14,4

ΒΑ 24,6 23,5 25,5

Α 7,1 7,0 7,1

ΝΑ 2,5 2,5 2,6

Ν 5,9 4,8 6,8

ΝΔ 10,6 13,4 8,5

Δ 3,9 4,9 3,2

ΒΔ 2,0 2,1 2,0

Πίνακας 2: Διευθύνσεις ανέμων και συχνότητες εμφάνισης
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Πίνακας 3: Μέγιστες εντάσεις ανέμων 
Πηγή: ΕΜΥ 2000 

Πίνακας 4: Μέγιστες εντάσεις συχνά εμφανιζόμενων ανέμων 
Πηγή: ΕΜΥ 2000 

Πίνακας 5: Κυματισμοί ανοιχτού πελάγους – Μέγιστες εντάσεις ανέμων 
Πηγή: ΕΜΥ 2000 

Πίνακας 6: Κυματισμοί ανοικτού πελάγους – Συχνότερες εντάσεις ανέμων 
Πηγή: ΕΜΥ 2000 

Πίνακας 3: Μέγιστες εντάσεις ανέμων

Διεύθυνση Μέγιστη ένταση(Beaufort)

ΝΑ

Ν

8

10

ΝΔ

Δ

9

9

Διεύθυνση
Ενταση ανέμου 

(Beaufort)

ΝΑ 3

Ν 5

ΝΔ 5

Δ 4

4

5

6

6

Πίνακας 4: Μέγιστες εντάσεις συχνά εμφανιζόμενων ανέμων

Συχνότητα εμφάνισης (φορές το χρόνο)

Διεύθυνση
Ανάπτυγμα 

(km)

Ένταση ανέμου 

(Beaufort)

Ύψος κύματος 

(m)

Περίοδος κύματος 

(sec)

ΝΑ 25 8 2,3 5,2

Ν 75 10 5,8 8,7

ΝΔ 140 9 6,5 10

Δ 40 9 3,5 6,5

Πίνακας 5: Κυματισμοί ανοιχτού πελάγους - Μέγιστες εντάσεις ανέμων

Διεύθυνση
Ανάπτυγμα 

(km)

Ένταση ανέμου 

(Beaufort)

Ύψος κύματος 

(m)

Περίοδος κύματος 

(sec)

ΝΑ 25 3 0,7 3,4

Ν 75 5 2,1 6,2

ΝΔ 140 5 2,7 7,6

Δ 40 4 1,25 4,7

Πίνακας 6: Κυματισμοί ανοιχτού πελάγους - Συχνότερες εντάσεις ανέμων
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Πίνακας 7: Πληθυσμιακά στοιχεία δήμου Αλεξανδρούπολης 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 
 

Πίνακας 8: Σύνθεση πληθυσμού ανά ομάδες 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 

Πίνακας 9: Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός του Δ. Αλεξανδρούπολης 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 

 

 

 

 

 

Κοινότητα Συκκοράχης

Πίνακας 7: Πληθυσμιακά στοιχεία δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημος Αλεξανδρούπολης

Κοινότητα Άβαντος

Έτος απογραφής 2001

49.176

497

ΣΥΝΟΛΟ 52.720

367

116

1.674

890

Κοινότητα Αισύμης

Κοινότητα Κίρκης

Κοινότητα Μάκρης

Δημος 

Αλεξ/πολης

Κοινότητα 

Άβαντος

Κοινότητα 

Αισύμης

Κοινότητα 

Κίρκης

Κοινότητα 

Μάκρης

Κοινότητα 

Συκκοράχης
Σύνολο

0-14 8.506 61 32 3 174 113 8.889

15-29 12.421 86 62 9 275 149 13.002

30-44 11.165 75 53 15 295 155 11.758

45-64 10.940 126 124 26 509 228 11.953

65 6.144 149 96 63 421 245 7.118

Σύνολο 49.176 497 367 116 1.674 890 52.720

Πίνακας 8: Σύνθεση πληθυσμού ανά ομάδες ηλικιών

Σύνολο

Σύνολο Νέοι

19.851 1.806 957 23.770

176 12 7 280

154 7 7 194

25 1 1 88

624 41 22 947

373 16 14 443

21.203 1.883 1.008 25.722

46% 54%

347

19.294

87% 13%

Κ. Συκκοράχης

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστά

18.045

151

145

23

583

Κ. Άβαντος

Κ. Αισύμης

Κ. Κίρκης

Κ. Μάκρης

Δημος Αλεξ/πολης

Απασχολούμενοι Άνεργοι
Οικονομικώς 

μη ενεργοί

Πίνακας 9: Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός του Δ. Αλεξανδρούπολης

Οικονομικώς ενεργοί
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Πίνακας 10: Απασχολούμενος πληθυσμός Δ. Αλεξανδρούπολης ανά παραγωγικό 

τομέα 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 

Σύνολο
Πρωτογενής 

τομέας

Δευτερογ. 

Τομέας

Τριτογ. 

τομέας
Νέοι

Δεν δήλωσαν 

κλάδο

19.851 829 3.869 13.219 1.453 481

Κ. Άβαντος 176 34 37 71 33 1

Κ. Αισύμης 154 110 13 20 10 1

Κ. Κίρκης 25 6 7 10 2 0

Κ. Μάκρης 624 232 106 207 54 25

Κ. Συκκοράχης 373 258 35 37 41 2

ΣΥΝΟΛΟ 21.203 1.469 4.067 13.564 1.593 510

Ποσοστά 7% 19% 64% 8% 2%

Πίνακας 10: Απασμχολούμενος πληθυσμός Δ.Αλεξανδρούπολης ανά παραγωγικό τομέα

Δημος Αλεξ/πολης



 

 

Πίνακας 11: Κυκλοφοριακοί φόρτοι κόμβου Δ. Αλεξανδρουπόλεως 



 

 

 

Πίνακας 12: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Θέσης Α 

ΘΕΣΗ Α: Μέσα στον υφιστάμενο λιμένα 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
1. Εάν χωροθετηθεί στο λιμάνι δεν θα 

επηρεάσει την αισθητική και τη λειτουργική 

διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου και της 
φυσικής ακτογραμμής της πόλης. 

1. η αναγκαστική συγχώνευση της μαρίνας με το 

λιμάνι, αφαιρώντας από τη μαρίνα τη 

δυνατότητα να αποτελέσει αυτόνομο πόλο έλξης 
επί του παραλιακού μετώπου. 

Όμως αυτό το ζήτημα αντικρούεται εκ του 

γεγονότος ότι θα χρειαστεί η κατασκευή της νέας 

παράπλευρης εισόδου – θεμέλιο της μελλοντικής 
επέκτασης της μαρίνας, η οποία αυτή θα 

αποτελέσει εξίσου ενδιαφέρον σημείο αναφοράς 

στο παραλιακό μέτωπο. 

2. Θα δημιουργηθεί η ανάγκη κατασκευής 

εισόδου, μορφής κινητής γέφυρας, στον 

υφιστάμενο προσήνεμο μόλο, καθώς και 

επιπλέον κυματοθραύστης, παράλληλα σε 
αυτόν για την προστασία από τους 

κυματισμούς. Αυτή η κατασκευή: 

 Θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης, καθώς θα 

προσδώσει ένα πραγματικό σημείο αναφοράς 
στο τέλος του άναρχα διαμορφωμένου σήμερα 

«λαιμού». Ως εκ τούτου θα δικαιολογηθεί η 

παραμονή και αξιοποίηση της τεχνητά 
σχηματισμένης λωρίδας γης. 

 Επίσης η κατασκευή αυτή θα αποτελέσει 

και τη μελλοντική επέκταση της μαρίνας. Ως 

εκ τούτου το έργο θα χαρακτηρισθεί 

μακρυπρόθεσμο, μη επηρεάζοντας κατά τα 
άλλα τις σημερινές λειτουργικές ισορροπίες. 

 

3. Η θέση αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκή 

από απόψεως οικονομίας χώρου, συνδυασμό 
λειτουργιών και υποδομών και ως εκ τούτου 

κοστολογίου. 

 

4. Η θέση βρίσκεται εντός του χώρου λυμένος 

διευκολύνοντας τα πιθανά νομικά ζητήματα. 

 

 
Πηγή: Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Αλεξανδρούπολης 
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Πίνακας 13: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Θέσης Β 

ΘΕΣΗ Β: Δυτικά του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
1. Η θέση αυτή βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση 

με το λιμάνι. Αυτό ευνοεί: 

 Την συγκέντρωση των συγγενών μεταξύ 

των χρήσεων 

 Την σύνδεση της υπάρχουσας μαρίνα με 

την νέα 

 Την δυνατότητα χρησιμοποίησης 

ορισμένων υποδομών του λιμανιού 

 Ιδιοκτησιακά η θέση αυτή ανήκει στη 

χερσαία θέση λυμένος, άρα θα αποφευχθούν 

νομικά κωλύματα 

1. Η μαρίνα θα εξαναγκαστεί ως ένα βαθμό σε 

αισθητική δέσμευση, η οποία θα προκύπτει από 
την σύνδεση με το λιμάνι 

 

2. Η χωροθέτηση ανατολικά της παραλιακής 

ζώνης απελευθερώνει το σύνολο του 
παραλιακού μετώπου προς οποιαδήποτε 

διαμόρφωση. Αυτό το δεδομένο είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκό ως προς την ενδεχόμενη διαμόρφωση 
ακτής κολύμβησης 

2. Σε αυτή τη θέση εμφανίζεται σχετικά 

δυσκολότερη η επεκτασιμότητα της μαρίνας σε 
σταδιακές φάσεις 

3. Η θέση αυτή βρίσκεται στην απόληξη του 

τεχνητά διαμορφωμένου λαιμού που έχει 

δημιουργηθεί από επιχωματώσεις και 
προσχωρήσεις. Ο λαιμός σήμερα 

χρησιμοποιείται άτυπα και αυθαίρετα για την 

εξυπηρέτηση της ερασιτεχνικής αλιείας, που 
βρίσκεται μέσα στα όρια του παραλιακού 

μετώπου. Η θεσμοθέτηση της υπάρχουσας 

χρήσης θα και η οργάνωσή της θα εξυγιάνει το 

δύσμορφο κατά τα άλλα τεχνητό λαιμό. 

 

4. Δεν απαιτείται η δημιουργία επιπλέον 

τεχνητού λαιμού όπως συμβαίνει στις άλλες 

δύο περιπτώσεις 

 

5. Το μεγάλο πλάτος της παραλίας κάνει 
εύκολη και οικονομική τη δημιουργία 

προσβάσεων στην μαρίνα ενώ είναι 

εξασφαλισμένος και ένας μεγάλος αριθμός 
θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. 

 

6. Η δημιουργία μαρίνας στη θέση αυτή μπορεί 

εύκολα να συνδυαστεί με παρόμοια χρήση στο 

εσωτερικό του υφιστάμενου λιμένα. 
Συγκεκριμένα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 

είσοδος μικρών σκαφών στο παλαιό λιμένα με 

διακοπή της συνέχειας του υφιστάμενου 
προσήνεμου μόλου η οποία θα προστατεύεται 

από τον εξωτερικό βραχίονα της μαρίνας 

 

7. Δεδομένης της κατεύθυνσης 

στερεομεταφοράς και της μεγάλης απόστασής 
της από την ακτογραμμή εκτιμάται ότι η 

προσάμμωση στο εσωτερικό της μαρίνας θα 

γίνει με σχετικά αργούς ρυθμούς. 

 

Πηγή: Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Αλεξανδρούπολης 
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Πίνακας 14: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Θέσης Γ 

ΘΕΣΗ Γ: Παραλία Απολλωνιάδας 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
1. Βρίσκεται κοντά στις τουριστικές 
εγκαταστάσεις. 

1. Η θέση αυτή είναι πολύ απομακρυσμένη από 
το λιμάνι, άρα απαιτείται σε μεγάλο βαθμό η 

κατασκευή υποδομών εξυπηρέτησης της 

μαρίνας (π.χ. χώροι στάθμευσης κ.λ.π.). 

2. Βρίσκεται δυτικά του ιστορικού οικισμού 
των ψαράδων – θέση Απολλωνιάδα 

2. Εξαιτίας των βυθομετρικών καμπυλών, η 
κατασκευή ης μαρίνας σε αυτή τη θέση θα 

πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση από την 

υπάρχουσα γραμμή αιγιαλού. Άρα απαιτείται 
επιπλέον κατασκευή κατάλληλα διαμορφωμένου 

τεχνητού λαιμού ο οποίος θα εξυπηρετεί την 

πεζή σύνδεση της νέας μαρίνας με την ξηρά. 

3. Δεν περιορίζει και δεν διακόπτει το εύρος 
του παραλιακού μετώπου, και έτσι είναι 

δυνατή η διαμόρφωση όλης της παραλιακής 

ζώνης σε φυσική ακτογραμμή 

3. Η μαρίνα σε αυτή τη θέση θα έχει 
περιορισμένη συμβολή στη συγκράτηση πλαζ 

μπροστά από το κτίριο των ναυτοπροσκόπων. 

4. Η θέση αυτή ευνοεί μια μορφή μαρίνας με 
δυνατότητα επεκτασιμότητας, ανάλογα με τις 

μελλοντικές ανάγκες. Αυτή η δυνατότητα 

επιτρέπει την κατασκευή μικρότερης μαρίνα σε 
παρούσα φάση. 

 

5. Η θέση αυτή είναι εγκεκριμένη από το 

Γ.Π.Σ. 

 

6. Η θέση αυτή ευνοεί τη δημιουργία της 
βέλτιστης παραλίας δυτικά της μαρίνας 

 

Πηγή: Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Αλεξανδρούπολης 
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Πίνακας 15: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Θέσης Δ 

ΘΕΣΗ Δ: Περιοχή κέντρου αναψυχής Αργώ 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
1. Βρίσκεται πολύ κοντά στο ιστορικό οικισμό 
των ψαράδων – θέση Απολλωνιάδα. 

1. Σε αυτή τη θέση η μαρίνα θα αποτελέσει το 
κεντροβαρικό σημείο αναφοράς του παραλιακού 

μετώπου. Αυτό το δεδομένο μπορεί να θεωρηθεί 

μειονέκτημα, σε σχέση με τις υφιστάμενες 

πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες της 
πόλης. Συγκεκριμένα μπορεί να αναφερθεί ότι: 

 Η θέση αυτή αποτελεί απόληξη και 

σύγκλιση βασικών αξόνων της πόλης 

 Ανατολικά αναπτύσσεται το δασάκι, το 

οποίο αποτελεί ενεργό πόλο έλξης 

 Σήμερα η θέση αυτή αποτελεί το βασικό 

άξονα φυγής της πόλης προς τη θάλασσα 

Άρα εάν χωροθετηθεί η μαρίνα εκεί θα εμπλακεί 

με τις υφιστάμενες λειτουργίες και ίσως 
συμβάλει στην αποδυνάμωσή τους. Επίσης θα 

αντικατασταθεί η θέα προς τη θάλασσα σε θέα 

προς τα κατάρτια, μετατρέποντας το παραλιακό 

μέτωπο της Αλεξανδρούπολης σε μέτωπο προς 
μια μαρίνα. 

2. Βρίσκεται μπροστά από τη διαμορφωμένη 

θέση Αργώ, που αποτελεί υπαρκτό και 

δοκιμασμένο πόλο έλξης του παραλιακού 
μετώπου. 

3. Η κατάλληλη διαμόρφωση της μαρίνας σε 

αυτή τη θέση θα συμβάλει στη δημιουργία μιας 
αγκαλιάς μπροστά από την παραλία, η οποία θα 

είναι οπτικά αναγνωρίσιμη. 

2. Η κατασκευή της μαρίνας σε αυτή τη θέση 

αποδυναμώνει τη δυνατότητα επαναφοράς της 
κολύμβησης στο κεντρικό τμήμα του 

παραλιακού μετώπου. Η οπτική αίσθηση 

αγκυροβολουμένων πλεούμενων δεξιά και 

αριστερά αποθαρρύνει τον λουόμενο να 
κολυμπήσει σε αυτά τα νερά. Ως εκ τούτου η 

διαμόρφωση αυτού του τμήματος του παράλιου 

μετώπου θα πρέπει να προβλέπει άλλες χρήσεις 
οι οποίες πάλι θα πρέπει να έχουν κοινωνικό – 

πολιτιστικό χαρακτήρα. 

4. Η χωροθέτηση της μαρίνας κεντρικά του 

παραλιακού μετώπου, συμβάλλει στη 
δημιουργία ευρύτερης λιμενικής έκτασης, ενώ 

απελευθερώνεται όλη η δυτική άκρη της 

παραλίας ώστε να διαμορφωθεί πλαζ και η 
οποία μπορεί να συνδεθεί με την παραλία 

μπροστά από τις υπάρχουσες τουριστικές 

υποδομές. 

3. Παρ’ όλο που βρίσκεται πλησιέστερα στο 

λιμάνι και πάλι στη θέση αυτή απαιτείται η 
κατασκευή ενισχυμένων υποδομών 

εξυπηρέτησης της μαρίνας. 

5. Η θέση αυτή ευνοεί μια μορφή μαρίνας με 
δυνατότητα επεκτασιμότητας, ανάλογα με τις 

μελλοντικές ανάγκες. Αυτή η δυνατότητα 

επιτρέπει την κατασκευή μικρότερης μαρίνα σε 
παρούσα φάση. 

4. Εξαιτίας των βυθομετρικών καμπυλών, η 
κατασκευή ης μαρίνας σε αυτή τη θέση θα πρέπει 

να τοποθετηθεί σε απόσταση από την υπάρχουσα 

γραμμή αιγιαλού. Άρα απαιτείται επιπλέον 
κατασκευή κατάλληλα διαμορφωμένου τεχνητού 

λαιμού ο οποίος θα εξυπηρετεί την πεζή σύνδεση 

της νέας μαρίνας με την ξηρά 

6. Η θέση αυτή ευνοεί τη δημιουργία πλαζ, 
δυτικά του βραχίονα της μαρίνας, λόγω της 

συσσώρευσης αμμωδών υλικών. 

 

7. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή τεχνητή ή 

φυσική επέκταση μπροστά από το κτίριο των 
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ναυτοπροσκόπων και ως τη θέση αυτή, τα έργα 

της μαρίνας θα βοηθήσουν στην συγκράτηση 

της παραλίας. Αυτό, μπορεί εναλλακτικά να 

επιτευχθεί και με κατασκευή απλού μόλου αντί 
μαρίνας. 

8. Όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή αυτή 

είναι πιθανό να υπάρχει βραχώδες υπόβαθρο. Η 

ύπαρξή του, αν επαληθευτεί, συνεπάγεται 
ασφαλέστερη και οικονομικότερη κατασκευή. 

 

9. Η προσάμμωση της λιμενολεκάνης της 

μαρίνας θα ξεκινήσει μόνο αφού προσαμμωθεί 
η περιοχή δυτικά της μαρίνας στην οποία 

εμφανίζονται, σχετικά απότομες κλίσεις και 

μεγάλα βάθη. Με αυτό το δεδομένο δεν 

αναμένεται σύντομα θέμα εκβαθύνσεων. 

 

Πηγή: Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Αλεξανδρούπολης 

 

Πίνακας 16: Θεματικές Ενότητες Παραλιακής Ζώνης 

Θεματικές Ενότητες Δραστηριότητες - Στοιχεία 

Ενότητα Ναυταθλητισμού & 

Αναψυχής 
 

 Διαμόρφωση Πέργκολας για την 
εξυπηρέτηση κέντρων αναψυχής. 

 Χώροι παιχνιδιού 

 Υπαίθρια στάθμευση 

Ενότητα Περιπάτου 
 

 Περίπατος στο πράσινο 
 Διαμόρφωση ιστορικού κέντρου αναψυχής 

Αργώ 

 Περίπατος στη Θάλασσα 

Ενότητα Αστικής Πλατείας 
 Αστική Πλατεία, σύνδεση με τον ιστό της 
πόλης και το υγρό στοιχείο 

Εμπορική Ενότητα 
 Διαμόρφωση περιοχή για υποδοχή 

εμπορικών δραστηριοτήτων 

Ενότητα Πλαζ 
 Εγκαταστάσεις κολύμβησης 
 Εγκαταστάσεις αναψυχής 

Ενότητα Πολιτιστικών / 

Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων 

 Πράσινο 

 Αθλοπαιδιές 
 Λούνα Παρκ 

 Εκκλησία 

 Κτίριο Ναυτοπροσκόπων – Ναυτικό 

Μουσείο 

Ενότητα Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

& Νέας Μαρίνας 

 Νέα Εσωτερική Μαρίνα 

 Είσοδος προς την Εσωτερική Μαρίνα 

 Προσβάσεις οχημάτων 
 Λοιπές εγκαταστάσεις λιμένα 

 Διαμόρφωση πλατώματος μπροστά από το 

σιδηροδρομικό σταθμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νυχτερινή άποψη του λιμανιού της Βαλτιμόρης – Inner Harbor 

 

 

 

Πανοραμική όψη του λιμανιού του Liverpool 
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Παραλία Αλεξανδρούπολης την εποχή που οι άντρες και οι γυναίκες δεν 

κολυμπούσαν μαζί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραλία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 1928, 1953, 1957 και 1989 
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Απόψεις λιμανιού Αλεξανδρούπολης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

 

 

 

Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης το 1950 και το 1989 
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Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης το 1995 

 

 

Το λιμάνι δίπλα στο Φάρο 
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Ο Φάρος το βράδυ 

 

 

 

 

 

     Το λιμάνι το βράδυ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεροφωτογραφία Πλατείας Φάρου 
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Όψεις λιμανιού Αλεξανδρούπολης 

 

 

 

 

 

 

 

Πανοραμική Άποψη 

Αλεξανδρούπολης 
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Παιδαγωγική Ζαρίφειος Ακαδημία 

 

 

Ταχυδρομείο Αλεξανδρούπολης 
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Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης 

Πασαλίκι 1957 
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