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Περίληψη 
 
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιείται στην πόλη της Έδεσσας και συγκεκριμένα 
τοποθετείται στο εμπορικό της κέντρο. Η παρουσία γηπέδου αθλητικών 
δραστηριοτήτων καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της περιοχής εδώ και αρκετά χρόνια και 
πρόσφατα πάρθηκε απόφαση για μεταφορά του εκτός της πόλης. Η έκταση που 
ελευθερώνεται προκαλεί για νέες σχεδιαστικές προτάσεις και λύσεις που θα 
επιτρέψουν στην πόλη να ανακτήσει την ταυτότητα του κέντρου και να 
αναδημιουργήσει την εικόνα της. Η περιοχή γειτνιάζει με τον παλαιό οικιστικό πυρήνα 
Βαρόσι, με ένα πάρκο πρασίνου καθώς και με το πάρκο των καταρρακτών όπου 
συμπυκνώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της πόλης. Η απουσία Αρχαιολογικού 
μουσείου από την πόλη και η ανάγκη δημιουργίας του, αποτέλεσε ζήτημα προς 
αντιπαράθεση το τελευταίο διάστημα, ως προς την πρόταση που κατατέθηκε για την 
τοποθέτηση του μέσα στο ήδη διαμορφωμένο πάρκο πρασίνου και τελικά 
απορρίφθηκε από τους πολίτες. Η διαχείριση της σχεδιαστικής πρότασης 
εναποθέτεται σε 4 άξονες: δημιουργία μουσείου, συνεδριακού κέντρου, χώρου 
στάθμευσης και διαμόρφωση τοπίου-πλατείας. Τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως το 
νερό και το έδαφος, καθώς και η μεταξύ τους σχέση, δρομολογούν την συνθετική 
διαδικασία, τονίζοντας τη φυσιογνωμία της πόλης.  
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Abstract 
 
The present study is realized in the city of Edessa and in particular is placed in her 
commercial centre. The presence of field of athletic activities occupies a large  
department of region for many years and recently was taken decision on his transport 
apart from the city. The area that is released brings about new designing proposals 
and solutions that will allow the city to recover the identity of centre and recreate her 
image. The region adjoins to the old built-up core Barosi, to a park of green as well 
as to the park of waterfalls where are condensed the natural characteristics of city. 
The absence of Archaeological museum from the city and the need of creation, 
constituted question to contradistinction the last interval, as for the proposal that was 
deposited for his placement in to an already shaped green park and finally was 
rejected by the citizens. The management of designing proposal deposits in 4 axes: 
creation of museum, congress centre, parking and configuration of landscape-
square. The natural characteristics as water and the ground, as well as their relation, 
puts on the synthetic process, highlights the physiognomy of city. 
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1. Ιστορία της πόλης 

 

 
Η Έδεσσα, πρωτεύουσα του νόμου Πέλλας, σημαντική πόλη της Αρχαίας Μακεδονίας, 

αναπτύσσεται πάνω σε υψίπεδο 310 μέτρων, στο νοτιοανατολικό άνοιγμα του πετάλου που σχηματίζουν 
τα όρη Βέρμιο νοτιοδυτικά, ο Βόρρας και η Τζένα βόρεια και το Πάικο βορειοανατολικά, που αποτελούν 
και τα φυσικά όρια του νομού. Ο ποταμός Εδεσσαίος διατρέχει την Έδεσσα δημιουργώντας στην 
νοτιοανατολική πλευρά του βράχου τους καταρράκτες, οι οποίοι αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα για 
την βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της Έδεσσας. Οι αλλεπάλληλες επιδρομές κατακτητών και τα 
διάφορα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την πόλη της Έδεσσας μεταβάλλουν και εξελίσσουν στο 
πέρασμα των χρόνων την πολεοδομική της μορφή. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας, όπως αυτός 
διασωζόταν από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλάζει ριζικά μετά τις πυρκαγιές του 1935 και 1944, 
όπου καταστρέφονται σημαντικά τμήματα της.  

Τα ονόματα που της έχουν προσδώσει μελετητές κατά την διάρκεια των χρόνων είναι Έδεσσα, 
Αιγαί, Βοδενά. Κάποιοι υποστηρίζουν πως το όνομα Έδεσσα έχει θρακοφρυγική προέλευση και 
προέρχεται από τη λέξη βέδυ που σημαίνει νερό, ή πόλη πάνω στα νερά. Ο J. Calleris συσχετίζει το 
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όνομα Έδεσσα με τη ρίζα των λέξεων έδος -έδρα -έδαφος αποδεχόμενος τη ρίζα αυτή ως ελληνική. Το 
όνομα Βοδενά εμφανίζεται από τον 11ο αιώνα και παράγεται από τη σλαβική λέξη voda που σημαίνει 
νερό 

1.1. Ο κύριος οικισμός   

Η αρχαία πόλη της Έδεσσας, κτισμένη σε μια ιδιαίτερη 
γεωμορφική θέση, αναπτυσσόταν σε δύο επίπεδα με μεγάλη 
υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Ο κύριος οικισμός ήταν 
οργανωμένος στο κάτω τμήμα, συνδεόμενος άμεσα με την 
πεδιάδα, ενώ το πάνω τμήμα αποτελούσε την ακρόπολη του 
ελληνιστικού οικισμού. Ο οχυρωματικός περίβολος της πάνω 
πόλης σχημάτιζε καθαρή γεωμετρική μορφή, σχήματος 
ανοιχτού κεφαλαίου Λ. 

Μέσα από ανασκαφικές έρευνες αποκαλύπτεται πως η 
ζωή στην κάτω πόλη κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων 
άρχισε σταδιακά να παρακμάζει. Μεγάλος αριθμός κατοίκων 
μετακινείται για να εγκατασταθεί στην πάνω πόλη, μέσα στην περιορισμένη έκταση της ακρόπολης των 
3,5 εκταρίων. Η παρουσία ικανού αριθμού βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών στο χώρο της 
ελληνικής ακρόπολης και ειδικότερα η ύπαρξη μητροπολιτικού μεγάρου σε κεντρικό σημείο της 
οχυρωμένης πόλης, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία πολεοδομικής οργάνωσης.1 Ο W. M. Leake αναφέρει 
ότι τα αναρίθμητα αρχαία υπολείμματα ναών που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή των Βοδενών 
τονίζουν την σπουδαιότητα της πόλης κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.2 

Τον 11ο -12ο αιώνα η Έδεσσα είναι μια πόλη –φρούριο. Χτισμένη πάνω σ’ έναν απότομο βράχο, 
το νερό που κατεβαίνει, 
διαπερνάει την πόλη 
υπόγεια και καταλήγει 
ορμητικά κάτω από τον 
βράχο. Αργότερα το νερό 
αρχίζει να συσσωρεύεται, 
σχηματίζοντας μια λίμνη 
από το χωριό Άγρα 
(Βλάδοβο) μέχρι τα δυτικά 
της πόλης. Το χωρίο του 
Βυζαντινού συγγραφέα και 
αυτοκράτορα Ιω. 
Καντακουζηνού (1347-1354) 
αναφέρει: υπερ ημισυ γαρ 
υδασι περικλυζομενη, 
απροσιτος εστι πολεμιοις δια 
την λιμνην, το δε υπολοιπον 
τειχεσιν οχυρωτατοις και 
πυργοις μεγαλοις, εστι δ’ 

                                                 
1 Εφημερίδα Καθημερινή,1997, σελ.16 
2 Παλαντα Ρ., Έδεσσα η πόλη των νερών, 1992, σελ.61 
2 Σταλίδης Γ. Κωνσταντίνος, Η Έδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 14ος αι.-1912, Έδεσσα, 1988, σελ.196 
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όπου και κρημνοις και φαραγξιν αβατοις περιερχεται. Η πόλη εκείνη την εποχή είναι εξαιρετικά 
οχυρωμένη, με την οχύρωση να αποτελείται από φυσικά και τεχνητά στοιχεία. Από τις πληροφορίες του 
Ιω. Καντακουζηνού, η Έδεσσα περιβάλλεται η μισή με νερό και η ύπαρξη της λίμνης την καθιστά 
απρόσιτη στους εχθρούς, ενώ η υπόλοιπη περιβάλλεται με τείχη και μεγάλους πύργους και τέλος σε 
ορισμένα σημεία της παρουσιάζει κρημνούς και άβατα φαράγγια.3  

Τον 14ο αιώνα η πόλη καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά 
Τσελεμπή (1611-1681) περνάει από την Έδεσσα την άνοιξη του 1668 καταγράφοντας σημαντικές 
πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της πόλης. Με την άλωση από τους Τούρκους ο οικισμός 
επεκτείνεται έξω από τα τείχη της άλλοτε ελληνιστικής ακρόπολης και της μετέπειτα πόλης-κάστρου των 
βυζαντινών. Δημιουργούνται νέες συνοικίες, κυρίως αλλόθρησκες. Ο χωρισμός της πόλης σ’ αυτές τις 
φυλετικές και πολιτισμικές ενότητες είναι χαρακτηριστικός όλων των πόλεων της Μακεδονίας κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Σύμφωνα με τον Εβλιγιά Τσελεμπή υπάρχουν 12 συνοικίες, 9 
μουσουλμανικές και 3 χριστιανικές. Οι χριστιανοί παρέμειναν μέσα και γύρω από τον αρχαιότερο 
πυρήνα, κατανεμημένοι στις τρεις μεγάλες συνοικίες. Οι συνοικίες αυτές σύμφωνα με τα κτηματολογικά 
τεφτέρια του τέλους του 19ου αιώνα έφεραν τις ονομασίες Varo, Hosnisin και Mahal. Η συνοικία Varos 
αρχικά καταλάμβανε την άλλοτε οχυρωμένη έκταση με τις βυζαντινές εκκλησίες. Η δημιουργία του 
πρώτου οικιστικού πυρήνα μέσα στο κάστρο έδωσε την ονομασία Βαρόσι.2  

Το Βαρόσι τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας, επεκτάθηκε έξω από την οριογραμμή 
των τειχών, κυρίως προς την βόρεια πλευρά της πόλης. Βρισκόταν κοντά στην αγορά και στην σημερινή 
πλατεία Τημενιδών, η οποία ήταν τούρκικος βακουφικός χώρος δίπλα στο ποτάμι. 

Το 1839 στις 26 Ιουνίου επισκέπτεται τη πόλη ο Γερμανός καθηγητής του Πανεπιστήμιου της 
Γοτίγγης Α. Grisebach ο οποίος και δίνει μια πιθανή θεωρία για την δημιουργία των καταρρακτών. Μετά 

                                                 
3 Σταλίδης Γ. Κωνσταντίνος, Η Έδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 14ος αι.-1912, Έδεσσα, 1988, σελ.207 
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από επιτόπιες έρευνες και μελέτες ιστορικών πηγών υποστηρίζει ότι τα νερά του σημερινού ποταμού 
Εδεσσαίου που πήγαζαν από τις λίμνες της περιοχής (Νησί, Βρυττά, Άρνισσα ή αλλιώς Όστροβο)  δεν 
έφταναν μέχρι τη τότε πόλη και δεν την διέσχιζαν, αλλά κατέληγαν στα δυτικά της πόλης μέσα σε 
υπόγειες καταβόθρες και περνούσαν έτσι κάτω από την πόλη. Έτσι συμπερασματικά ο Α. Grisebach 
αποβαίνει ότι τον 12ο αιώνα δεν υπήρχαν καταρράκτες στην Έδεσσα. Την άποψη του έρχεται να 
ενισχύσει το χωρίο του Βυζαντινού συγγραφέα Μιχαήλ Γλυκά τον 12 ο αιώνα μ.Χ. : Φρουριον δε τα 
Βοδηνα επι πετρας αποτομου κειμενον, δι’ ης καταρρει το της λιμνης του Οστροβου υδωρ υπο της γης 
κατωθεν ρεον αφανως, κακεισε παλιν υποδυόμενον.4 Τα νερά που έρεαν στη λίμνη που είχε σχηματιστεί 
δυτικά της πόλης όλο και αυξάνονταν, ενώ οι δίοδοι στους οποίους διοχετεύονταν, συνεχώς στένευαν. 
Έτσι μετά τον 14ο αιώνα όταν η λίμνη γέμισε και οι υπόγειοι διέξοδοι έφραξαν, τα νερά βρήκαν διέξοδο 
μέσα από την πόλη και καθώς έπεφταν ορμητικά από το βράχο σχημάτισαν τους καταρράκτες.  

 
 

 
 

                                                 
4 Σταλίδης Γ. Κωνσταντίνος, Η Έδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 14ος αι.-1912, Έδεσσα, 1988, σελ.206 
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1.2. Οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη 

Στις αρχές του 19ου αιώνα αρχίζει μια περίοδος ανόδου του ελληνικού εμπορίου, που ευνοείται 
από την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της αυτοκρατορίας με τις χώρες των Βαλκανίων και της 
κεντρικής Ευρώπης. Η Έδεσσα την εποχή αυτή αναπτύσσεται εμπορικά και οικονομικά και εξελίσσεται 
σε σημαντικό βιοτεχνικό κέντρο. Εμφανίζονται νέες δραστηριότητες που οφείλονται στις 
εκσυγχρονιστικές προσπάθειες της οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά παράλληλα και στην ευρωπαϊκή 
διείσδυση. Με την πόλη να διανύει την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής της εκδηλώνεται η ανάγκη για 
επέκταση. Με την ανοικοδόμηση κάνουν την εμφάνιση τους οι δυτικότροπες και νεοκλασικές επιδράσεις 
στις μορφές των κτισμάτων. Ανεγείρονται εργοστάσια, σχολεία και ιδρύεται νοσοκομείο.  

Η ίδρυση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου το 1893, σηματοδοτεί και τη 
δημιουργία του σιδηροδρομικού σταθμού της Έδεσσας. Στο πλαίσιο αυτής της ανανεωτικής 
προσπάθειας εντάσσεται και η αναδιάρθρωση του αστικού κέντρου με τη διάνοιξη της κεντρικής 
αρτηρίας που ενώνει το Σιδηροδρομικό Σταθμό με την πόλη και η οποία σήμερα ονομάζεται Λεωφόρος 
18ης Οκτωβρίου 1912.5  

Σταδιακά αναπτύχθηκαν στα όρια της πόλης αλλά και έξω από αυτή, περιοχές με συγκεκριμένο 
παραγωγικό χαρακτήρα. Δημιουργείται η περιοχή των Μύλων ανάμεσα στους καταρράκτες και το 
Βαρόσι. Λειτουργεί νεροτριβείο και σησαμελαιοτριβείο, τα οποία διασώζονται μέχρι και σήμερα, και 70 
νερόμυλοι για λεπτό αλεύρι. Τα εργοστάσια της Έδεσσας παρουσιάζουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα 
της βιομηχανικής δραστηριότητας που ξεκίνησε στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα. Λειτουργούν 
μικρά εργοστάσια μεταξουργίας, υφασμάτων και νημάτων. Η Έδεσσα αναπτύσσεται σε ένα από τα 
σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής και επεξεργασίας μεταξιού.  

Η δημιουργία των εργοστασίων οφείλεται κυρίως στην κινητήρια δύναμη του νερού  και στην 
αφθονία πρώτων υλών. Τα πρώτα βιομηχανικά υδροκίνητα εργαστήρια (μπατάνια, βυρσοδεψεία, 
σησαμοτριβεία, αλευρόμυλοι) οργανώθηκαν στην άκρη του πλατώματος του βράχου, κατά μήκος της 
ανατολικής πλευράς της πόλης. Η περιοχή των Μύλων ταυτίζεται με τον χώρο που ήταν συγκεντρωμένα 
τα περισσότερα από τα εργαστήρια αυτά. Ο χώρος αυτός επιλέχθηκε γιατί βρισκόταν έξω από τον 
πρώτο οικιστικό πυρήνα αλλά κοντά στα όρια του ώστε να είναι προσιτός, ενώ παράλληλα ήταν δυνατή 
η χρήση του νερού των δύο ποταμοβραχιόνων του Εδεσσαίου που κατέληγαν εκεί και χύνονταν στον 
κάμπο. Οι νερόμυλοι χρονολογούνται από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και το τέλος του. Οι 
υποτυπώδεις αυτές εγκαταστάσεις οδηγούν στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που εμφανίζονται στα 
τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα.6 

Στην περιοχή των καταρρακτών χτίζονται τα πρώτα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας το 1874-
1912, στα πλαίσια μιας πρώτης προσπάθειας για βιομηχανική ανάπτυξη στο χώρο της Κεντρικής 
Μακεδονίας. 7 

Η σημερινή εικόνα των διάσπαρτων εγκαταλελειμμένων εργοστασίων στην περιοχή καθορίζει την 
φυσιογνωμία της πόλης και συντελεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα  της παλιάς βιομηχανικής ζώνης. 

                                                 
5 Παλαντα Ρ., Έδεσσα η πόλη των νερών, 1992, σελ.40 
6 Εφημερίδα Καθημερινή, 1997 σελ.7  
7 Εφημερίδα Καθημερινή,1997, σελ.16 
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Μετά την απελευθέρωση 
Μετά την απελευθέρωση, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και αποκατάστασης της ενότητας του 

εθνικού χώρου καθώς και της ενίσχυσης της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου, το ελληνικό κράτος 
ξεκινά μια προσπάθεια αναμόρφωσης του οικιστικού δικτύου στον βορειοελλαδικό χώρο. Έτσι στα 
μεσοπολεμικά χρόνια εκπονούνται ρυμοτομικά σχέδια της πόλης και καθορίζονται οι όροι δόμησης. Τα 
τοπογραφικά διαγράμματα εμφανίζουν περιορισμένες διανοίξεις δρόμων και ο ορθογωνικός κάνναβος 
αποτελεί βάση του σχεδίου πόλης.8 

1.3. ΄Β Παγκόσμιος και Εμφύλιος πόλεμος 

Όλη αυτή η πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης ανακόπτεται από τον ΄Β Παγκόσμιο και τον  Εμφύλιο 
πόλεμο. Ο ΄Β παγκόσμιος πόλεμος και ο Εμφύλιος αποτελούν τεράστιο πλήγμα για τη βιομηχανία και 
την οικονομία όχι μόνο της Έδεσσας αλλά και ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Η βιομηχανική άνθηση 
που αρχίζει στην πόλη στο τέλος του 19ου αιώνα ανακόπτεται και τα εργοστάσια κλείνουν στα 
μεταπολεμικά χρόνια, αδυνατώντας να εκσυγχρονιστούν και να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.9 

1.4. Το πολεοδομικό σχέδιο του 1985 

 Ο οικισμός της Έδεσσας διαιρείται σε 5 πολεοδομικές ενότητες: 
1.πολεδοδομικη ενότητα Συνοικισμού Ά 
2. πολεοδομική ενότητα Συνοικισμού ΄Β 
3. πολεοδομική ενότητα  Βαροσίου 
4. πολεοδομική ενότητα Διοικητηρίου 
5. πολεοδομική ενότητα Μισσιρή 
Στο σχέδιο πόλης εντάσσονται περιοχές συνολικής έκτασης 840 στρεμμάτων. Οι 

πυκνοδομημένες περιοχές είναι 280 στρέμματα και οι αδόμητες και αραιοκατοικημένες είναι 560 
στρέμματα. 10 

Η Πολεοδομική ενότητα Βαροσίου περιλαμβάνει το τμήμα του κέντρου της πόλης, τα ¾ του 
«φρυδιού» της Έδεσσας, την περιοχή των καταρρακτών, το διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και 
αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής περιοχής της πόλης με συγκέντρωση λιανικού εμπορίου και 
αναψυχής. Διασχίζεται από τις δυο βασικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου της πόλης. Θεσπίζονται ειδικοί 
όροι δόμησης για τις περιοχές που περικλείονται από ποτάμια και διατηρούν τον χαρακτήρα της πόλης. 

                                                 
8 Παλαντα Ρ., Έδεσσα η πόλη των νερών, 1992,σελ. 68 
9 Έκδοση Νομαρχιακής Επιτροπής ΚΚΕ Πελλας,1988, σελ 7 
10 Τεχνική υπηρεσία δήμου Έδεσσας,1985 
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1.5. Η πρόταση ανάπλασης 

 Η περιοχή Βαρόσι με Προεδρικό διάταγμα στις 22 Απριλίου 1992  χαρακτηρίστηκε ως 
ιστορικός διατηρητέος τόπος. Το διάταγμα προβλέπει την ανάπλαση  της περιοχής σύμφωνα με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική που παρουσιάζει, κάτω από την επίβλεψη  της εφορίας νεωτέρων μνημείων 
και του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Η πρόταση ανάπλασης του Βαροσίου (Ερευνητικό Πρόγραμμα Α.Π.Θ. 2268,1988-89, 
«Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανάπλαση της συνοικίας Βαρόσι Έδεσσας, επιστημονικός υπεύθυνος 
καθ. Γ. Βελένης»)  αφορά κυρίως στη διατήρηση και επαναφορά του πολεοδομικού ιστού, σε συνδυασμό 
με την αποκατάσταση της τυπολογικής και μορφολογικής ενότητας του οικιστικού πυρήνα. Στόχος της 
επέμβασης είναι η σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με την σύγχρονη πόλη. Το αρχαίο τείχος λειτουργεί 
ως κύριο στοιχείο οργάνωσης του χώρου και ειδικότερα της πλατείας όπου γίνεται η σύνδεση του 
σύγχρονου και του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού. Ανασκάπτεται και αναδεικνύεται στην πορεία του 
μέσα στη συνοικία, σε κενά οικόπεδα ή ισόγεια κατοικιών, ενώ παράλληλα προβάλλεται στο 
αρχαιολογικό πάρκο με κατάργηση αυλών των σπιτιών που είναι χτισμένα πάνω σ’ αυτό. Στη βραχώδη 
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ακρόπολη δημιουργείται αρχαιολογικό πάρκο με διαδρομές-περιπάτους και καθιστικά, ακολουθώντας 
την διαμόρφωση του φυσικού εδάφους. Η δημιουργία ανοικτού θεάτρου συνδέει το χώρο αυτό με το 
κέντρο νεότητας που οργανώνεται στα βιομηχανικά κτίρια. Το βορειοδυτικό όριο του οικιστικού πυρήνα 
διαμορφώνεται με τη μεταφορά του γηπέδου σε άλλη θέση της πόλης, με την επαναφορά των αρχικών 
αυλών και τη δημιουργία χώρου πρασίνου με παιδική χαρά και στη συνέχεια τοποθετείται χώρος 
στάθμευσης. Το 1990 η μελέτη ανάπλασης του Βαροσίου διακρίθηκε στα πλαίσια προγράμματος της 
ΕΟΚ «για ενίσχυση πειραματικού σχεδίου για τη διατήρηση και προβολή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
της Κοινότητας».11 

Η διατήρηση των βιομηχανικών κτισμάτων εξασφαλίστηκε από το υπουργείο πολιτισμού με το 
χαρακτηρισμό τους ως ιστορικών βιομηχανικών μνημείων και ο Δήμος Έδεσσας ενεργοποιήθηκε για την 
ανάδειξη και την αξιοποίηση τους αναθέτοντας στον καθηγητή του Α.Π.Θ. Γ. Βελένη τον Ιούνιο του 1991 
την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος: «Μελέτη επανάχρησης ιστορικών βιομηχανικών κτιρίων στη 
ζώνη των καταρρακτών (περιοχή Μύλων, κανναβουργείο και το εργοστάσιο Άνω Εστία)». Έτσι 
δημιουργήθηκε ένα υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης με πολλαπλές δυνατότητες, όπου κυριαρχούν τα 
βιομηχανικά κτίρια, το νερό και η φύση, ενώ προσαρτώνται και χώροι αναψυχής. 

Στην περιοχή των Μύλων και ειδικότερα στους νερόμυλους προτάθηκε η μουσειακή οργάνωση 
με εκθεσιακούς χώρους. Το ισόγειο πέτρινο περίβλημα του βυρσοδεψείου που διασώθηκε στο βόρειο 
τμήμα των μύλων χρησιμοποιείται από το Δήμο ως τουριστικό γραφείο ενημέρωσης. Στο ελεύθερο 
                                                 
11 Εφημερίδα Καθημερινή,1997,18-19 
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πλάτωμα που διαμορφώνεται μπροστά από το κτίριο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία βοτανικού κήπου 
για εκπαιδευτικούς λόγους. Σε μικρή απόσταση και νότια από το βυρσοδεψείο διατηρούνται τμήματα του 
πέτρινου περιβλήματος ενός σησαμοτριβείου και προστίθεται εμπορικη χρηση σε σειρά από νέες 
κατασκευές μικρών καταστημάτων.  Προβλέπεται η αποκατάσταση του αλευρόμυλου νοτιότερα, και η 
κατασκευή μιας μεγάλης υπόσκαφης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, οι κοινόχρηστοι χώροι της οποίας 
συνδέονται άμεσα με το χώρο του μύλου. Υπαίθριος κινηματογράφος τοποθετείται σε χαμηλότερο 
επίπεδο. Μια σύνθεση με διάτρητο τοιχοπέτασμα σηματοδοτεί το περίγραμμα του αρχικού νερόμυλου, 
ενώ η χρήση του νερού και η ανακατασκευή της φτερωτής συμπληρώνουν την οργάνωση του χώρου. 
Στον κυρίαρχο όγκο του Κανναβουργείου, στο κτίριο παραγωγής προβλέπονται μουσειακές χρήσεις, ενώ 
στα συμπληρωματικά κτίσματα οργανώνονται χώροι αναψυχής. Στο εργοστάσιο Άνω Εστία προβλέπεται 
η αποκατάσταση του κελύφους και η οργάνωση ενός ξενοδοχείου 85 κλινών και ενός μικρού 
συνεδριακού κέντρου.12  
 

                                                 
12 Ζαρκάδα Χ., Ενημερωτικό Φυλλάδιο Το κανναβουργείο της Έδεσσας, 1997 



    14  

 

 

1.6. Σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το Βαρόσι 

Από τις τελευταίες εξελίξεις για την ανάδειξη της κληρονομιάς της πόλης της Έδεσσας είναι η 
μελέτη που εκπόνησε η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, εγκρίθηκε από το 
κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία θα 
συνδέει την αρχαία πόλη με την σύγχρονη με τη χάραξη διαδρομής που θα ξεκινάει από την κεντρική 
πύλη, θα συνεχίζει παράλληλα και εξωτερικά με το τείχος και θα καταλήγει στο Βαρόσι, συμβάλλοντας 
στην τόνωση του μνημειακού πλούτου της περιοχής. 13 

 

 
 

                                                 
13 Εδεσσαϊκή, 20/12/2003 
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2. Εντοπισμός και χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπλασης 

Η περιοχή που μελετάται βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο και φιλοξενεί εδώ και αρκετά χρόνια το 
Στάδιο της πόλης. Οριοθετείται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Περδίκα, Μακεδονομάχων και Φιλελλήνων. 
Στο όριο του οικοπέδου και παράλληλα με την οδό Περδίκα τρέχει ένα ποτάμι, το οποίο διαπερνά όλη 
την περιοχή μελέτης και καταλήγει να σχηματίσει μαζί με άλλους παραποτάμους τους καταρράκτες. 
Παράλληλα με την οδό 25ης Μαρτίου αναπτύσσεται ένα πάρκο πρασίνου και αναψυχής. Το Βαρόσι, ο 
παλαιός οικιστικός πυρήνας βρίσκεται σε γειτνίαση με την περιοχή νοτιοανατολικά, επί της οδού 
Μακεδονομάχων. Συνέχεια του παλιού οικισμού αποτελεί η περιοχή των Μύλων και των Καταρρακτών 
που έχουν προαναφερθεί. 
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3. Ανάλυση της ευρύτερης περιοχής ανάπλασης  

Η περιοχή μελέτης τοποθετείται στο κέντρο της πόλης όπου συγκεντρώνεται πληθώρα 
εμπορικών δραστηριοτήτων και αναψυχής, ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες. Η ροή της κίνησης στην 
πόλη της Έδεσσας βασίζεται σε δύο κύριες οδικές αρτηρίες, οι οποίες συμπίπτουν με τις δύο από τις 
τρεις εισόδους της πόλης. Οι δύο αυτές αρτηρίες διασταυρώνονται στην περιοχή μελέτης παράγοντας 
έναν αστικό κόμβο (Πλατεία 25ης Μαρτίου) που διευθετεί την κίνηση αυτοκίνητων αλλά και πεζών. Πολύ 
κοντά στην περιοχή μελέτης αναπτύσσεται ένας ακόμη κύριος αστικός κόμβος που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί αστική πλατεία (πλατεία Δημοκρατίας), όπου ενώνονται οι δύο αρτηρίες με την τρίτη 
είσοδο της πόλης. Η πόλη υπερέχει σε φυσικό πλούτο και σε ενδιαφέροντα σημεία έχουν διαμορφωθεί 
πάρκα πρασίνου. Βόρεια της περιοχής υπάρχει ένα πάρκο πρασίνου και αναψυχής μεγάλης έκτασης, 
όπου και είχε προταθεί να κατασκευαστεί το νέο μουσείο της πόλης, άποψη που εγκαταλείφθηκε μετά 
από διαμαρτυρίες μερίδας πολιτών για την καταστροφή του φυσικού πλούτου που διαθέτει. 
Νοτιοανατολικά της περιοχής ξεδιπλώνεται το ιστορικό κέντρο της πόλης- Βαρόσι, το οποίο γειτνιάζει με 
την περιοχή των Μύλων και το πάρκο των καταρρακτών. Η πρόταση της ανάπλασης του Βαροσίου που 
δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς τμήμα της μελέτης που αναφέρεται στο κομμάτι του γηπέδου δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί. 

Μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου και βρίσκεται 
στη διαδικασία υλοποίησης προτείνει τη δημιουργία πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, αναπλάσεις και 
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων κατά μήκος της κύριας οδού Δημοκρατίας. Αναλυτικότερα προτείνεται 
πεζοδρόμηση στις εξής οδούς:  

Οδ. Αριστοτέλους έως την Αρχελάου 
Οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου έως την Στουγιαννάκη 
Οδ. Θεοτοκοπούλου 
Οδ. Παπασιβένα 
Οδ. Παναγιώτου 
Παράδρομος και παραποτάμιος μεταξύ Δημοκρατίας και Ηφαιστίονος (Οδ. Ριζού)  
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκε καταγραφή των υψών που παρουσιάζουν τα 

κτίρια καθώς και των χρήσεων που φιλοξενούνται στα ισόγεια. Τα συμπεράσματα δείχνουν πως η 
περιοχή καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της από κτίρια ύψους 2-3-4 ορόφων, λίγα των 5, ενώ 
ισόγεια και κτίρια των 6 ορόφων είναι ελάχιστα. Μια αυξημένη έως αποκλειστική εμπορική χρήση των 
ισογείων εμφανίζεται δυτικά και βόρεια του οικοπέδου, ενώ ανατολικά και νότια η κατοικία στο ισόγειο 
έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Παρατηρείται ότι το ποτάμι επί της οδού Περδίκα εκτός από φυσικό όριο 
διαχωρίζει την περιοχή του εμπορίου από την περιοχή της κατοικίας. Η αναψυχή κατέχει σημαντικό 
τμήμα του κέντρου, οι πολιτιστικές χρήσεις περιορίζονται στη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και 
της Λαογραφικής εταιρίας στον παλαιό οικισμό, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες με 
τη λειτουργία του Διοικητηρίου βορειοδυτικά.  

Η δόμηση δεν είναι ιδιαίτερα πυκνή, καθώς οι αδόμητοι χώροι  (ακάλυπτοι στο εσωτερικό των 
τετραγώνων, κενά οικόπεδα, χώροι πρασίνου) καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση στην περιοχή. 
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Αεροφωτογραφία πόλης, Πηγή: Google Earth
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Αεροφωτογραφία πόλης, Πηγή: Google Earth
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4. Προβληματική – Στόχοι σχεδιασμού 

Η λειτουργία αθλητικού χώρου-γηπέδου έθετε ένα αδιαπέραστο όριο μετάβασης και οπτικής σε 
ένα κομβικό σημείο για την πόλη το οποίο πρέπει με σχεδιαστική στρατηγική να αποτελέσει την 
ταυτότητα και την εικόνα που θα ξεδιπλώνεται στους πολίτες αλλά και επισκέπτες της. Τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα μετά την ανακοίνωση του Δήμου για δωρεά του Μουσείου από έναν πολίτη, με την 
απαίτηση να κατασκευαστεί μέσα στο πάρκο πρασίνου, δίπλα στην περιοχή μελέτης, ανέτρεψαν την 
απόφαση αυτή, προκαλώντας για νέες προτάσεις. 

Ο χαρακτήρας της επέμβασης είναι πολλαπλός. Η δημιουργία τρόπου μετάβασης από την αστική 
πυκνότητα του κέντρου στον ιστορικό πυρήνα και ο συμβιβασμός του τοπίου με την αστική και 
πολιτιστική ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας. Πρέπει να παραχθούν νέες κοινωνικές σχέσεις που δεν 
απαντώνται σε άλλο σημείο της πόλης και αυτό είναι μια αστική πλατφόρμα που φιλοξενεί πολιτιστικές 
χρήσεις και ενισχύει την προσπελασιμότητα στο Βαρόσι και στην περιοχή των Καταρρακτών. Εφόσον η 
δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης είναι επιτακτική ανάγκη και η έννοια του μουσείου έχει 
επεκταθεί στις μέρες μας, η οργάνωση του ελεύθερου χώρου με το μουσείο είναι συνυφασμένη.  

Η νέα μελέτη που υλοποιείται και αφορά στην ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου με δίκτυο 
πεζοδρόμων, δεν δίνει λύση στο ζήτημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων που στάθμευαν στους 
δρόμους αυτούς. Μια ολοκληρωμένη πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ελαχιστοποίηση των 
θέσεων και την δημιουργία χώρου πάρκινγκ. Έτσι η ανάγκη της πόλης είναι μια νέα πολεοδομική 
ανάπλαση, η οποία να προτείνει μια διαφορετική έκφανση της έννοιας της πλατείας, εναρμονισμένη με 
τις νέες απαιτήσεις της εποχής. 
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5. Θεωρητική προσέγγιση για την πόλη και επιμέρους στοιχείων  

Η ταυτότητα μιας σύγχρονης πόλης παράγεται μέσα από την αποκωδικοποίηση της σχέσης του 
δομημένου περιβάλλοντος με το αδόμητο, την επαφή του μνημειακού πλούτου με τον σύγχρονο 
πολιτισμό, τον τρόπο που το σχεδιασμένο τοπίο εγγράφεται στη συνείδηση των πολιτών προτρέποντας 
για ανάλογη βιωματική εμπειρία. Μια αυστηρά προσδιορισμένη αιτιότητα ανάμεσα στον τύπο, τα 
χαρακτηριστικά και τη δομή μιας πολεοδομικής οργάνωσης και τον τύπο των κοινωνικών σχέσεων οι 
οποίες διαμορφώνονται στα άτομα που συγκροτούν το κοινωνικό σύνολο, υποστηρίζει ότι υφίσταται ο 
Περιβαλλοντικός Ντετερμινισμός. Ο G. Cherry παρατηρεί την ύπαρξη αιτιότητας ανάμεσα στο 
περιβάλλον και την κοινωνική συμπεριφορά (αίτιο – αποτέλεσμα) και παράλληλα υποστηρίζει την 
αμφίδρομη συσχέτιση ότι το άτομο διαμορφώνει το περιβάλλον και το περιβάλλον το άτομο.14 

5.1. Το κέντρο 

Το κέντρο της πόλης είναι ένας εύκαμπτος πολυλειτουργικός τόπος που διατηρεί στη συνείδηση 
των κατοίκων κυρίαρχη θέση ως πόλος έλξης των πιο σημαντικών –συμβολικά και λειτουργικά- αστικών 
δραστηριοτήτων. Ως κέντρο μπορεί να προσδιοριστεί είτε ο πυρήνας, μια πολύ περιορισμένη εδαφικά 
έκταση, η οποία περιλαμβάνει ένα ή δύο κεντρικούς δρόμους, ή μια πλατεία, είτε μπορεί να καλύπτει μια 
ευρύτερη περιοχή, διαχέοντας σε μεγαλύτερη έκταση τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο πυρήνας. Το 
κέντρο εκτός από το λειτουργικό και συμβολικό επίπεδο, δρα καταλυτικά στην ψυχική απελευθέρωση 
των ατόμων, παρότι ταυτόχρονα τα υπερφορτίζει με μηνύματα, σήματα, εντυπώσεις. Ασκεί μεγαλύτερη 
επιρροή στους πολίτες από την περιφέρεια καθώς συγκεντρώνει εμπορικές, διοικητικές, πολιτιστικές και 
πνευματικές δραστηριότητες.15 

5.2. Πεζόδρομος  

Η δεκαετία του ’60 ήταν σταθμός για την δημιουργία πεζοδρόμων  σε μεγάλες περιοχές των 
εμπορικών κέντρων των συγχρόνων μεγαλουπόλεων. Αυτή η ενέργεια έθετε όρια στην κίνηση των 
τροχοφόρων ώστε να εντατικοποιηθεί η κίνηση των πεζών, η οποία είχε εκτοπισθεί. Επιπρόσθετα η 
πεζοδρόμηση δίπλα σε ιστορικούς πυρήνες έθετε τις βάσεις για προστασία και διατήρηση του 
παρελθόντος (ιδιαιτέρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες) που είχε υποβαθμιστεί εξαιτίας των 
αντικρουόμενων χρήσεων που είχαν αναπτυχθεί εκεί. Ο πεζόδρομος ως ο ευνοϊκότερος χαρακτήρας του 
δημόσιου χώρου, επανασυνδέει το ιδιωτικό με το δημόσιο, προτρέποντας για στάση, επικοινωνία, 
κοινωνικότητα. Έχει στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των αστικών κέντρων. 
Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες πεζοδρόμησης εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Από 
το 1985 ως σήμερα οι πεζοδρομήσεις αποτελούν τμήμα πολεοδομικών αναπλάσεων, διαμορφώνοντας 
ένα ενιαίο δίκτυο κίνησης πεζών. 16  

 

                                                 
14 Καρύδης Ν. Δημήτρης, Ανάγνωση Πολεοδομίας, Η κοινωνική σημασία των χωρικών μορφών, 1991, σ.162 
15 Νικολαϊδου Σήλια, Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, 1993, σ. 349, 351, 355 
16 Νικολαϊδου Σήλια, Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, 1993, σ.370 
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5.3. Αστικοί υπαίθριοι χώροι και χώροι πρασίνου 

Ανοιχτοί χώροι χαρακτηρίζονται οι χώροι που είναι πρόσφοροι για μικρές ή μεγάλες υπαίθριες 
εγκαταστάσεις στη διάθεση του αστικού πληθυσμού, μέσα ή σε άμεση επαφή με την πόλη. Σύγχρονη 
κριτική αντιμετωπίζει τους ανοιχτούς ελεύθερους χώρους ως θετικούς ωφέλιμους χώρους και όχι ως το 
αρνητικό του δομημένου, καθώς φιλοξενούν λειτουργίες καθοριστικής σημασίας για το γύρω 
περιβάλλον.17 Οι τύποι των αστικών υπαίθριων χώρων αναδύονται μέσα από τις αντιλήψεις και τα 
πρότυπα πολεοδομικής οργάνωσης και καθημερινής ζωής που επικρατούν σε μια δεδομένη εποχή.18 
Ιστορικά φιλοξένησαν ποικίλες χρήσεις και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το ρόλο που έπαιξαν στον 
κοινωνικό βίο. Διαφοροποιηθήκαν με το μέγεθος, τη χωρητικότητα τους, την επιφάνεια, την ακτίνα 
επιρροής τους. Έτσι πήραν διάφορες ονομασίες όπως χώροι αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, χώροι 
παιχνιδιού, πλατείες μνημειακές και μη, κήποι, πάρκα, πεζόδρομοι, γήπεδα αθλοπαιδιών, ζωολογικοί 
κήποι. Σύγχρονες πολεοδομικές κατευθύνσεις και κριτήρια όπως η πρακτική της συντήρησης, της 
ιδιοκτησίας και της διοικητικής ευθύνης έδωσαν ορισμό στους ανοιχτούς χώρους. Ελεύθεροι χώροι σε 
μια αστική περιοχή είναι οι χώροι που καλούν τους κατοίκους σε αυθόρμητες δραστηριότητες, 
μετακινήσεις, στην οπτική εξερεύνηση. Χαρακτηριστικές ιδιότητες του χώρου είναι η συλλογικότητα, η 
κοινωνικότητα, η ενεργή συμμετοχή. Παράλληλα, βοηθά στην κατανόηση και τον προσανατολισμό μέσα 
στην πόλη, συμβάλλει στην εξυγίανση του αστικού τοπίου καθώς εκτονώνει την αστικότητα.19  

5.4. Πλατεία 

Η πλατεία μαζί με τον εμπορικό δρόμο αποτελούν το κορύφωμα της αστικής ζωής εδώ και 
χιλιάδες χρόνια.20. Είναι ο χώρος της δημόσιας ζωής, κοινωνικής ανταλλαγής, που αντικατοπτρίζει τον 
χαρακτήρα της πόλης. Η πλατεία ετυμολογικά προέρχεται από την πλατειά οδό. Έτσι ορίζεται μια 
επίπεδη έκταση που μπορεί να είναι το κέντρο ενός οικισμού, ο τόπος του εμπορίου και των 
συναντήσεων.21 Ήταν πάντα ένα σημείο προσανατολισμού, τόπος συνάντησης, έκφρασης κοινωνικών 
και θρησκευτικών αναζητήσεων.  Μέσα από την πλατεία δύναται να προβάλλεται το πολιτιστικό αλλά και 
οικονομικό επίπεδο της πόλης, χαρακτηρίζοντας την κοινωνία που υπηρετεί. 

Σήμερα η πλατεία μπορεί να είναι μια τοποθεσία με ιστορική σημασία, να αναδεικνύει πολιτιστική 
κληρονομιά, ενώ παράλληλα να προάγει νέους τρόπους επικοινωνίας, ποικίλες μεθόδους οικειοποίησης. 

5.5. Τοπίο 

Το αστικό τοπίο είναι το αποτέλεσμα των σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές δραστηριότητες, 
κοινωνικές δομές, πολιτιστικές αξίες. Αποτελεί την φυσιογνωμία μιας πόλης, την εικόνα που τη 
συνοδεύει στο «δίκτυο των πόλεων». Αντανακλά την ιστορία της πόλης, την εξέλιξη, τη μορφή της. Ο 
δυναμικός αυτός χώρος έχει τον άνθρωπο δράστη, παράγοντα δημιουργίας σε πολλαπλά επίπεδα. Με 
                                                 
17 Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαίρη, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Κριτική και θεωρία, Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού τοπίου, 1992, σ. 
10,11 
18 Αραβαντινός Αθ., Κοσμάκη Π., Υπαίθριοι χώροι μέσα στην πόλη, Θέματα ανάλυσης και πολεοδομικής οργάνωσης αστικών 
ελεύθερων χώρων πρασίνου, 1988, σ.19 
19 Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαίρη, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Κριτική και θεωρία, Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού τοπίου, 1992, σ. 
10,11 
20 Σαρηγιάννης Μ. Γεώργιος, Πλατείες: Ο δημόσιος χώρος στα χρόνια της παρακμής, Περιοδικό Αρχιτέκτονες, Τεύχος 13, 1999, 
σ.25 
21 Αραβαντινός Αθ., Κοσμάκη Π., Υπαίθριοι χώροι μέσα στην πόλη, Θέματα ανάλυσης και πολεοδομικής οργάνωσης αστικών 
ελεύθερων χώρων πρασίνου, 1988, σ.36 
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αναδρομή στο παρελθόν εντοπίζεται ποικιλία αναζητήσεων που αφορούν στο τοπίο και της κοινωνικής 
σημασίας που αυτό παράγει. Ως τοπιακή κουλτούρα ορίζεται η εμβάθυνση στο περιβάλλον ώστε να 
εντοπιστεί και να αναδειχτεί η ταυτότητα του με σχεδιαστικές στρατηγικές που δίνουν έμφαση στο 
σύγχρονο αστικό χώρο. 22 

Η έννοια του τοπίου εμφανίζεται πρωταρχικά ως ζώνη πρασίνου μέσα σε μια όλο και 
περισσότερο αστικοποιούμενη πόλη. Η επιστήμη της πολεοδομίας, της χωροταξίας, του σχεδιασμού 
τοπίου και η προστασία και εκμετάλλευση φυσικών και ιστορικών πηγών εντοπίζουν σαν πρώτο και 
κύριο εκφραστή τους τον Patrick Geddes, διεισδύοντας σε μια οικολογική προσέγγιση των πόλεων όπως 
στο Cities in Evolution, το 1915, ή στις κηπουπόλεις του Ebenezer Howard. Στις αρχές του 20ου αι. ο 
Olmsted F.L. εισάγει την έννοια των εθνικών πάρκων, κήπων, ως χώροι προστασίας του φυσικού 
τοπίου. 23 

Η θεώρηση του τοπίου ως ένα αντικείμενο που επιδέχεται σχεδιασμό είναι ένα νέο πεδίο δράσης 
που αποτέλεσε θέμα παγκοσμίου συνεδρίου της IFLA (International Federation of Landscape Architects) 
το 1987 στο Παρίσι. Το περιβάλλον τοπίο ως ο διαμεσολαβητής της σχέσης του ανθρώπου με το 
κτισμένο περιβάλλον μπορεί να γίνει αντιληπτό ως «κατασκευή», εγκαταλείποντας τις συμβατικές 
προσεγγίσεις. 

 

 

                                                 
22 Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαίρη, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Κριτική και θεωρία, Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού τοπίου, 1992, σ. 8 
23 Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαίρη, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Κριτική και θεωρία, Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού τοπίου, 1992, σ. 
42, 76-77 

Parc de Belleville Paris, Πηγή Google Earth 

 
 

Parc des Buttes Chaumont, Πηγή Google Earth 
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Museum Boymans van Beuningen Rotterdam the Netherlands, 
Πηγή Google Earth 

 

Park La Villette, Paris, Πηγή Google Earth 

The Louvre, Paris, Πηγή Google Earth Plaza de Toros de las Ventas Madrid Spain, Πηγή Google Earth
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5.6. Μουσείο 

Το μουσείο είναι ένας θεσμός, η λειτουργία του οποίου περιγράφεται μέσα από τις ανάγκες για 
έκθεση, αποθήκευση, διατήρηση, εκπαίδευση, έρευνα, αναψυχή.  

Το πρώτο μουσείο εμφανίζεται στα τέλη του 18ου με αρχές 19ου αιώνα. Ανάμεσα στα πρώτα 
μουσεία είναι το Καπιτώλιο στη Ρώμη (1734), το Βατικανό, το Λούβρο στο Παρίσι. Ο Jean-Nicolas- Louis 
Durand με το Précis des Lecons D’architecture Doneness a l’Ecole Polytechnic (Παρίσι 1802-1805) 
εγκεκριμένο σχέδιο για μουσείο με έμφαση στη λειτουργία, είχε έντονη επίδραση στο ρόλο του 
αρχιτέκτονα για το σχεδιασμό ενός νέου τύπου κατασκευής.24 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως η χρυσή εποχή των μουσείων. Μια ανέλιξη του κτιριακού τύπου 
των μουσείων ξεκινά την δεκαετία του 1990. Τα μουσεία εξαπλώνονται, επεκτείνονται, μεταμορφώνονται, 
παρουσιάζοντας ποικίλα μοτίβα και προελεύσεις. Το κοινό αποδέχεται τις αλλαγές με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του μουσείου για αναψυχή. Η σημερινή κοινωνία που η 
αστικοποίηση της επιτυγχάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, αντανακλά την επιθυμία για έντονη 
δραστηριότητα, κινητικότητα, εισροή πληροφορίας, πολύ-πολιτισμικότητα. Όλοι αυτοί οι παράμετροι 
επιδρούν στην έννοια του μουσείου μετατρέποντας το σε εμπόρευμα-έκθεμα. Το φαινόμενο της 
επίσκεψης ενός μουσείου τόσο για τα εκθέματα του όσο και για την αρχιτεκτονική του έκανε την 
εμφάνιση του το 1997, όταν το Guggenheim Museum του Frank Gehry στο Bilbao και το  Getty Center 
του Richard Meier άνοιξαν ταυτόχρονα. Η κίνηση αυτή κρίνεται καθοριστική για την μετέπειτα πορεία των 
μουσείων, καθώς δεκάδες κορυφαίοι αρχιτέκτονες καλέστηκαν να δημιουργήσουν νέα κτίρια.  Το 
Guggenheim Museum άλλαξε τελείως τον τρόπο που το κοινό και αντιλαμβάνεται ένα μουσείο. Το 
μουσείο αυτό επιβεβαιώνει πως ένα κτίριο είναι ικανό να ενεργοποιήσει ένα θεσμό και να πυροδοτήσει 
την αναζωογόνηση ολόκληρης της πόλης αλλά και μιας ευρύτερης περιοχής. Έτσι τα μουσεία, 
περισσότερο από κάθε άλλο τύπο κτιρίου έχουν γίνει το βαρόμετρο της αρχιτεκτονικής.25 

6. Ανάγνωση τοπίου - Εργαλεία σχεδιασμού 

 Η έρευνα για την ανάγνωση ποιοτήτων εστιάστηκε και εκπονήθηκε στην περιοχή του παλαιού 
οικισμού και στην περιοχή των καταρρακτών όπου τα φυσικά στοιχεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχής εμφανίζονται έντονα, παράγοντας τη φυσιογνωμία και ταυτότητα της. Έτσι μελετήθηκε το 
έδαφος στο οποίο είναι χτισμένη η πόλη, αυτό το πορώδες πέτρωμα που μαζί με το νερό, το οποίο 
βρήκε διέξοδο σε διάφορα σημεία του, έγινε η αιτία να δημιουργηθούν τα ποτάμια, τα οποία καθόρισαν 
σε πολλές περιπτώσεις την μορφή του πολεοδομικού ιστού. Οι φλέβες του νερού που δημιουργούν ένα 
δίκτυο ροής, το οποίο κυλά ανάμεσα στον αστικό ιστό ήταν η εναρκτήρια ιδέα για την σχεδιαστική 
πρόταση. Η δυναμική του νερού να φτάσει στο «φρύδι» του βράχου και να κυλήσει προς τα κάτω 
σχηματίζοντας τον καταρράκτη, δίνει την εντύπωση ότι στο πέρασμα του «έφαγε» το έδαφος, 
παράγοντας ποιότητες όπως αυτές του περάσματος, της έξαρσης ως αποτέλεσμα του εδάφους που 
απέμεινε, της αναδίπλωσης όπου το έδαφος γίνεται κτίριο. 

                                                 
24 Henderson Justin, Museum Architecture, 1998, σ.7 
25 Barreneche Raul A., New Museums, 2005 σ.6-13 
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7. Ανάλυση της πρότασης 

Η ανάπλαση της περιοχής του σταδίου μετά από μεταφορά αυτού σε άλλο σημείο της πόλης 
πραγματοποιείται πάνω σε 4 άξονες: δημιουργία μουσείου, συνεδριακού χώρου, υπογείου χώρου 
στάθμευσης και διαμόρφωση τοπίου - πλατείας. Ένα αναψυκτήριο -εστιατόριο και ένα κτίριο που 
παρέχει πληροφορίες, αποτελούν συμπληρωματικές χρήσεις που ολοκληρώνουν την πρόταση. Η 
ανάγκη δημιουργίας ενός Αρχαιολογικού μουσείου είναι επιτακτική, καθώς δεν υφίσταται άλλος χώρος 
στην πόλη όπου να υπάρχει η δυνατότητα έκθεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο συνεδριακός χώρος 
θεωρήθηκε μια δραστική πρόταση για την προσέλκυση τουρισμού με αφορμή συνέδρια που θα 
συνδυάζουν την εκπαίδευση με την αναψυχή, καθώς η πόλη της Έδεσσας προσφέρει πολλές 
δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού. Η μελέτη για την δημιουργία μικρού συνεδριακού χώρου στην 
περιοχή των καταρρακτών, όπου ήδη αποτελούν έναν πόλο έλξης και προορισμού, αποτρέπει την 
διάχυση του τουρισμού μέσα στην πόλη. Για την διείσδυση του όγκου των συνέδρων στο κέντρο της 
πόλης, προτείνεται αυτήν την νευραλγική θέση η λειτουργία του. Το υπόγειο πάρκινγκ καταλαμβάνει 
τμήμα του οικοπέδου νοτιοδυτικά και η είσοδος τοποθετείται σε συνέχεια της οδού Μακεδονομάχων, 
όπου η κυκλοφορία είναι χαμηλή και δεν θα προκαλείται κυκλοφοριακή φόρτιση στην πόλη.  

Η έλλειψη στην πόλη πλατείας με την έννοια στάσης, η οποία να περιλαμβάνει δημόσιες χρήσεις 
και όχι με την έννοια του αστικού κόμβου και διευθέτησης της κίνησης πεζών και αυτοκινήτων, σε 
συνδυασμό με την κομβικότητα της περιοχής, οδηγούν στη διαμόρφωση μιας αστικής πλατφόρμας, η 
οποία θα δηλώνει έντονα την ύπαρξη της, ενέχοντας την παράμετρο της εσωτερικής αναζήτησης. Η 
πλατφόρμα αυτή καλείται να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στον σύγχρονο αστικό ιστό και τον 
παλιό οικισμό, στον δομημένο χώρο και τον αδόμητο. Η πολεοδομική ανάπλαση ζητά από την πόλη να 
παραλάβει μια εναλλακτική ποιότητα χώρου, με σκοπό την επανακατάκτηση του. Το μουσείο όπως και ο 
συνεδριακός χώρος για την ορθή λειτουργία τους απαιτούν ένα δημόσιο χώρο μετάβασης από το 
δημόσιο στο ημιδημόσιο, για συγκέντρωση και την αναδιανομή των επισκεπτών -συνέδρων μέσα στην 
πόλη. 

Η συνολική πρόταση χρησιμοποιεί το έδαφος ως κύριο στοιχείο της σύνθεσης, το οποίο 
«τρώγεται» από το νερό που το διαπερνά αφήνοντας πίσω του τμήματα τα οποία καταλαμβάνουν 
κτιριολογικά προγράμματα. Ένα δεύτερο γραμμικό στοιχείο νερού διατρέχει κεντροβαρικά την περιοχή 
προς ενίσχυση της ιδέας αυτής και άλλα δύο μικρότερα συμπληρώνουν την αίσθηση της φλέβας νερού 
που ξεπετάγεται στην επιφάνεια σε περίπτωση που συναντήσει ιδανική συνθήκη. Οι αναδιπλώσεις του 
εδάφους που «απομένει», γίνονται κτίριο, φύτευση, πορεία, ενώ μια τριγωνική χάραξη αποτελεί σημείο 
όπου τα νερά «λιμνάζουν», μέχρι την επόμενη διαφυγή τους. Η σχέση του εδάφους με το υπέδαφος 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πρότασης και παίρνει ποικίλες μορφές. Έτσι ο συνεδριακός χώρος 
βυθίζεται και αναπτύσσει λειτουργίες χαμηλότερα από τη στάθμη του δρόμου, όπου με μια κίνηση 
πράσινης διαμόρφωσης αναδύεται ξανά στην επιφάνεια. Μια οπή που παρέχει φωτισμό στο υπόγειο 
τμήμα του μουσείου, συνδέει την ζωή της πόλης και της πλατείας με το υπέδαφος όπου μια νέα 
κατάσταση κοινωνικότητας διαμορφώνεται. Τρία σημεία εισόδου-εξόδου για τους πεζούς προς τον 
υπόγειο χώρο στάθμευσης, αποτελούν κάθετη διάτρηση του εδάφους. Τέλος η διείσδυση του φωτός στο 
παρκινγκ από γυάλινες οπές  στην διαμόρφωση του τοπίου, μορφώνουν μια διαφορετική σχέση 
εδάφους-υπεδάφους.
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8. Το Μουσείο 

Το μουσείο τοποθετείται στο πιο κομβικό σημείο του οικοπέδου που έρχεται σε επαφή με την 
πλατεία 25ης Μαρτίου. Απαρτίζεται από δύο κτίρια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους στο υπέδαφος. Κατά 
την είσοδο στο μουσείο ο επισκέπτης συναντά την γραμματεία και το χώρο εισιτηρίων, όπου και 
καθοδηγείται για την περιήγηση. Η  μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο επιτυγχάνεται με την κάθοδο ενός 
κεντρικού κλιμακοστασίου που γίνεται εύκολα αντιληπτό. Οι διοικητικοί και γραφειακοί χώροι που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του μουσείου αναπτύσσονται στον πρώτο όροφο. Οι εργαζόμενοι 
χρησιμοποιούν την κεντρική είσοδο του μουσείου και προωθούνται στον όροφο με ένα κλιμακοστάσιο 
παράπλευρα της αριστερής γυάλινης επιφάνειας του μουσείου. Ένα δεύτερο κλιμακοστάσιο συνδέει την 
είσοδο με τους υπόγειους χώρους όπου λειτουργούν εργαστήρια συντήρησης και αποθήκευσης των 
εκθεμάτων. Οι εργαζόμενοι αυτού του τμήματος έχουν επιπλέον την δυνατότητα να οδηγηθούν στο χώρο 
εργασίας με μια εξωτερική αυτόνομη σκάλα δεξιά της εισόδου. Στο ισόγειο τμήμα του μουσείου 
φιλοξενείται χώρος βιβλιοθήκης καθώς και πωλητήριο αναμνηστικών προϊόντων. 

Με την κάθοδο του κεντρικού κλιμακοστασίου από τον επισκέπτη για τον εκθεσιακό χώρο 
συναντώνται χώροι WC, ένας αποθηκευτικός χώρος που δεν είναι άμεσα ορατός καθώς και μια 
βοηθητική σκάλα για το δεύτερο υπέργειο τμήμα του μουσείου. Τα εκθέματα αναπτύσσονται σε τρεις 
μεγάλες αίθουσες οι οποίες ενώνονται με ένα διάδρομο που διαγράφει μια περιμετρική κίνηση. Μια 
σκάλα διεισδύει στο χώρο μετά την πρώτη αίθουσα, η οποία παρέχει τη δυνατότητα με το πέρας της 
επίσκεψης και αν ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να γυρίσει πίσω από εκεί που ξεκίνησε, να ανέβει και να 
βρεθεί στο δεύτερο κτίριο του μουσείου. Το υπέργειο αυτό τμήμα του μουσείου περιλαμβάνει εκθεσιακό 
χώρο για περιοδικές εκθέσεις, αλλά και αναψυκτήριο μεγάλης έκτασης, έρχοντας να ολοκληρώσει την 
μουσειακή εμπειρία που προτείνουν τα καινούργια μουσεία ανά τον κόσμο. 

Για την λειτουργία της μεταφοράς και αποθήκευσης των εκθεμάτων στο υπόγειο τμήμα του 
μουσείου, δημιουργείται μια ξεχωριστή είσοδος που προσεγγίζεται με ράμπα από την οδό Φιλελλήνων. 
Η αποθήκη τοποθετείται ανάμεσα στον εκθεσιακό χώρο και τα εργαστήρια συντήρησης σε άμεση επαφή, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία των δύο τμημάτων που είναι απαραίτητη. 

Ενώ αγγίζει τα όρια του οικοπέδου παρακολουθώντας την οδό Φιλελλήνων , η μορφή του κτιρίου 
δεν δημιουργεί όριο το οποίο να αποκόπτει την πόλη από την υπόλοιπη πλατεία. Το γεγονός αυτό 
ενισχύεται από την χρήση μεγάλων γυάλινων επιφανειών τα οποία επιτρέπουν την διαμπερότητα μέσα 
από το κτίριο. Η επιλογή ενός κτιρίου-κελύφους το οποίο να επιτρέπει την οπτική σύνδεση του 
περαστικού με την διαμόρφωση προέκυψε από την εφαρμογή των αρχών που υιοθετηθήκαν εξαρχής για 
την σχεδιαστική λύση. Το φυσικό τοπίο στη συνέχεια της διαμόρφωσης του, με μια αρμονική κίνηση 
γίνεται κέλυφος κτιρίου, προσδίδοντας μια δυναμική στο χώρο, που οφείλει να έχει μια σημαντική 
τοποθεσία άρθρωσης στο κέντρο της πόλης. Οι αναδιπλώσεις του τοπίου που ενσωματώνουν το κτιστό 
στο φυσικό, αφομοιώνουν τον κτιριακό όγκο, σε μια συνάντηση του προτεινομένου διαμορφωμένου 
τοπίου με το αστικό. 
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9. Ο συνεδριακός χώρος 

Το συνεδριακό κέντρο τοποθετείται βόρεια της περιοχής επέμβασης κοντά στο ποτάμι. Η είσοδος 
βρίσκεται 1,45 μ. χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου και προσεγγίζεται με τη χρήση ράμπας 
μεταφέροντας τον επισκέπτη σε μια πιο ιδιωτική πλατεία και κατόπιν μέσα στο κτίριο. Η πλατεία αυτή με 
μια τριγωνική οπή στην πλάκα της παρέχει δυνατότητα φωτισμού στον υπόγειο ημιυπαίθριο χώρο, ενώ 
αυτή η τριγωνική αφαίρεση γίνεται γυάλινο στέγαστρο με σκοπό να σκιάσει και να παρέχει προστασία σε 
περιπτώσεις βροχής. Με την είσοδο στο χώρο εντοπίζονται οι γραφειακοί χώροι, ενώ απέναντι ακριβώς 
από την είσοδο βρίσκεται μια αμφιθεατρική αίθουσα συνεδρίων. Με χωρητικότητα 350 ατόμων, διαθέτει 
7 εισόδους περιμετρικά που εξυπηρετούν την ομαλή είσοδο και έξοδο των συνέδρων. Δεξιά της εισόδου 
ένας μικρός χώρος αναψυκτηρίου λειτουργεί περιορισμένα για τους συνέδρους και ένα κλιμακοστάσιο 
οδηγεί στον κάτω όροφο.  Προχωρώντας αριστερά της εισόδου στο τέλος του διαδρόμου, συναντάται 
ένας βοηθητικός γραφειακός χώρος για την αναμονή και προετοιμασία των ομιλητών, όπως και ένα 
δεύτερο κλιμακοστάσιο για τον κάτω όροφο. Τέλος ένα κλιμακοστάσιο πίσω από τους γραφειακούς 
χώρους οδηγεί στα WC όπου βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα στον κάτω όροφο.   

Ο κάτω όροφος ακολουθεί παρόμοια σχεδιαστική λύση, με μια αίθουσα συνεδρίων και τον 
βοηθητικό γραφειακό χώρο, την πρόσβαση σε διαφορετικά WC και συμπληρωματικά έναν ελεύθερο 
χώρο για κάποια μικρή έκθεση και συγκέντρωση. Η έξοδος προς τον ανοιχτό ημιυπαίθριο χώρο και στη 
συνέχεια στον υπαίθριο τοποθετείται στην ίδια θέση που βρίσκεται και η είσοδος του πάνω ορόφου. 

Ένα αυτόνομο κλιμακοστάσιο εξωτερικά από την πλευρά του ποταμού δίνει την δυνατότητα 
πρόσβασης κατευθείαν στον κάτω όροφο. Την διαμόρφωση του συνεδριακού χώρου συμπληρώνει ένα 
κεκλιμένο τμήμα εδάφους με γρασίδι.   
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10.   Ο χώρος στάθμευσης 

Ο υπόγειος χώρος πάρκινγκ 160 θέσεων, λειτουργεί με σκοπό να αποσυμφορήσει την πόλη από 
τα σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και να εξυπηρετήσει τις νέες χρήσεις που δημιουργηθήκαν (μουσείο και 
συνεδριακός χώρος) και απαιτούν νέες θέσεις στάθμευσης. Η είσοδος και έξοδος του τοποθετείται στη 
συνέχεια της οδού Μακεδονομάχων, μια οδό με χαμηλή κίνηση, ώστε να μη δημιουργείται κυκλοφοριακό 
φόρτος στις κύριες οδούς της πόλης. Το πάρκινγκ φωτίζεται με οπές που έχουν δημιουργηθεί στην 
υπέργεια διαμόρφωση, ως τμήμα του μοτίβου της πλακόστρωσης, καθώς και από τα δύο γραμμικά 
σημεία με νερό. Τρεις έξοδοι σε διαφορετικά σημεία εξυπηρετούν την σύνδεση της επιφάνειας και του 
πάρκινγκ για τους πεζούς, που είτε μόλις άφησαν τα αυτοκίνητα τους, είτε επιστρέφουν για να τα 
πάρουν. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει χώρο εισητιρίων και ελέγχου της εισόδου και εξόδου, 
W.C. και βοηθητικούς χώρους για εγκαταστάσεις. 
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