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Περιεχόµενα- Δοµή εργασίας

Εισαγωγή

Αστικοποίηση, αστικός σχεδιασµός- προγραµµατισµός και
αποκατάσταση των ποταµών (Δρ. Μαρία Μαρκάτου)
n Ποταµοί και αστικοποίηση
n Ποταµοί και αστικός σχεδιασµός- προγραµµατισµός
n Ποταµοί και σχέδια αποκατάστασης- αναζωογόνησής τους
n Οι βασικές προκλήσεις στα σχέδια αποκατάστασης των ποταµών

Εργαλεία χωρικού σχεδιασµού: Εφαρµογή στην πόλη της
Λάρισας σε σχέση µε τον Πηνειό ποταµό (Χρήστος Κουτάκος)

Τα Τρίκαλα ως ένα επιτυχηµένο παράδειγµα ενσωµάτωσης του
Ληθαίου ποταµού στον αστικό ιστό (Νίκος Κουκούλας)

Σύνθεση- Συµπεράσµατα
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Περίληψη (1)

Με βάση την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού:
q Oι ποταµοί αποτέλεσαν και αποτελούν κεντρικό σηµείο το
οποίο προσδιορίζει και καθορίζει την ανάπτυξη των πόλεων.

q Έχουν επηρεάσει τη µορφή και την κατανοµή των πόλεων.
q Πολλές πόλεις σε παγκόσµιο επίπεδο βρίσκονται κατά µήκος
των όχθεων ενός ποταµού.

Πολλοί πολιτισµοί διαρθρώθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά
µήκος ενός ποταµού:
q Τίγρης και Ευφράτης (Μεσοποταµία), Νείλος (Αίγυπτος),
Γάγκης (Ινδία)

q Τάµεσης (Λονδίνο), Σηκουάνας (Παρίσι), Τίβερης (Ρώµη) 4



Περίληψη (2)

n Οι ποταµοί προσφέρουν πλεονεκτήµατα (οικονοµικά,
κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά).

n Ωστόσο δηµιουργούν και προβλήµατα (πληµµυρικά
φαινόµενα και συνέπειες αυτών στις ανθρώπινες και φυσικές
δραστηριότητες).

Η αύξηση της αστικής πυκνότητας και η επέκταση της
αστικοποίησης έχουν αυξήσει την πίεση στο περιβάλλον
και κατ’ επέκταση στο σύστηµα των ποταµών.

n Οι ποταµοί ορίζουν ένα φυσικό δυναµικό σύστηµα και αυτός
είναι ο λόγος της σύγκρουσής τους µε τη διαδικασία
αστικοποίησης.
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Περίληψη (3)

Η εργασία που ακολουθεί εστιάζει στο πως µπορούν να
ενσωµατωθούν οι ποταµοί στον αστικό χώρο από την πλευρά του
αστικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού.....

....... ενώ προσπαθεί να αναδείξει τις βασικές προκλήσεις
για τον σχεδιαστή- µηχανικό.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει τις περιπτώσεις της Λάρισας (σε
σχέση µε τον ποταµό Πηνειό) και των Τρικάλων (σε σχέση µε τον
ποταµό Ληθαίο)
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Αστικοποίηση, αστικός 
σχεδιασµός- προγραµµατισµός και 
η διαδικασία αποκατάστασης των 

ποταµών 

Δρ. Μαρία Μαρκάτου

Μηχανικός Χ.Π.ΠΑ. 
Προισταµένη Πολεοδοµικού Σχεδιασµού- Δήµος Λαρισαίων 
Συµβ. Καθηγητής- Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
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Εισαγωγή (1)

n Οι άνθρωποι παραδοσιακά εγκαθίστανται δίπλα σε ποταµούς
και στις εκβολές τους.

n Σήµερα, περισσότερο από το 50% των ανθρώπων στον κόσµο ζουν σε
πόλεις και πάνω από 75% αυτών ζουν κοντά σε έναν ποταµό.

n Η αστικοποίηση «κοστίζει» και επιβαρύνει τους ποταµούς, οι
οποίοι καλούνται «ανεπιτυχώς» να ανταποκριθούν στις
ανθρώπινες απαιτήσεις για ανάπτυξη.

n Ο ρόλος των ποταµών πολλαπλός και πολυδιάστατος.

n Οι ποταµοί αξιολογούνται όλο και περισσότερο ως τµήµα του
αστικού περιβάλλοντος και όχι µόνο ως µέσο αποµάκρυνσης
των λυµάτων.
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Εισαγωγή (2)

Η αστικοποίηση ως φαινόµενο επηρεάζει έναν ποταµό µε
πολλούς και διάφορους τρόπους και πιο συγκεκριµένα µέσω:

n Της φυσικής δοµής

n Της ποιότητας νερού

n Της ικανότητας υποστήριξης της άγριας ζωής

n Της αποµάκρυνσης της παραποτάµιας βλάστησης

n Της γεωµορφολογίας

n Της ποσότητας νερού

n Των νέων ειδών εµφάνισης- εισβολής
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Εισαγωγή (3)

Η αστική αναγέννηση και αναζωογένηση αποτελεί µια ευκαιρία
αναδιαµόρφωσης και αποκατάστασης των ποταµών και
προσφέρει ποικίλα οφέλη, όπως:

q Βελτιωµένη διαχείριση των πληµµυρικών φαινοµένων
χρησιµοποιώντας πιο φυσικές διαδικασίες,

q Μειωµένη πιθανότητα εµφάνισης των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής µέσω της αυξηµένης ανθεκτικότητας των οικοσυστηµάτων,

q Επανασύνδεση των ανθρώπων µε το φυσικό περιβάλλον µέσω της
στοχευµένων προγραµµάτων αστικής αναγέννησης,

q Καλύτερη πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής και υπηρεσίες
που προσφέρουν ευεξία και

q Ενισχυµένα και βελτιούµενα ενδιαιτήµατα άγριας ��πανίδας.
10



Ποταµοί και αστικοποίηση

Η αστικοποίηση επηρεάζει όλα τα στοιχεία ενός ποτάµιου
οικοσυστήµατος.

Η αστικοποίηση αλλάζει εντελώς µια σειρά βασικών διαδικασιών
συλλογής και κρίσιµων εισροών σε ένα ποτάµιο οικοσύστηµα.

Η απορροή των οµβρίων υδάτων από τις αδιαπέραστες επιφάνειες
αναγνωρίζεται σήµερα ως ο πρωταρχικός παράγοντας πρόκλησης πίεσης
στους αστικούς ποταµούς.....

.....και ο κύριος παράγοντας πίσω από τις συσχετίσεις µεταξύ της
υδάτωσης του ποταµού και της αδιαπέραστης λεκάνης απορροής.
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Ποταµοί και αστικός σχεδιασµός- προγραµµατισµός 

Η επιτυχής αποκατάσταση των ποταµών εξαρτάται από την ενσωµάτωση
των ποταµών στο δοµηµένο- φυσικό περιβάλλον µέσω της διαδικασίας
χωροταξικού (αστικού) σχεδιασµού- προγραµµατισµού.

Χωροταξικός σχεδιασµός: Μελέτη των δοµών των ροών του
ποταµού και των λεκανών απορροής και των φυσικών-
ανθρωπογενών χαρακτηριστικών.

q Αντιµετωπίζοντας την αποκατάσταση των ποταµών σε ένα ευρύτερο
κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο,

q Ενσωµατώνοντάς την µε υπάρχουσες φυσικές- ανθρωπογενείς δοµές
q Σχεδιάζοντας έργα σε συνεργασία,

.....είναι πιθανότερο τα µέτρα αποκατάστασης των ποταµών να
είναι επιτυχηµένα.
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Ποταµοί και αποκατάσταση- αναζωογόνηση (1)

Αφορά µια µεγάλη ποικιλία οικολογικών, φυσικών, χωρικών και
διαχειριστικών µέτρων και πρακτικών.

Στόχος: Αποκατάσταση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργίας
του ποταµού για τη στήριξη της βιοποικιλότητας, της αναψυχής, της
διαχείρισης των πληµµυρών και της ανάπτυξης του τοπίου.

Αποκαθιστώντας τις φυσικές συνθήκες:
q βελτιώνεται η ανθεκτικότητα των ποτάµιων συστηµάτων και
q παρέχεται το πλαίσιο για τη βιώσιµη πολυλειτουργική χρήση τους.

Η αποκατάσταση των ποταµών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
βιώσιµης διαχείρισης των υδάτων.
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Οι προσπάθειες αποκατάστασης των ποταµών
παγκοσµίως οφείλονται σε δύο παράγοντες:

Eκφυλισµός του οικοσυστήµατος του ποταµού,
(εξαιτίας: ρύπανσης, υπερβολικής άντλησης νερού ή υπερβολικής
παρέµβασης στον ίδιο τον ποταµό και την ροή του)

Απώλεια υπηρεσιών που παρέχονταν από τους ποταµούς
(εξαιτίας: υποβαθµισµένου ποτάµιου οικοσυστήµατος, κατάρρευσης
αλιείας και αυξηµένου κινδύνου λόγω πληµµύρας ή ξηρασίας).

Μόνο στην περίπτωση που συνυπάρχουν και οι δύο παράγοντες
(υποβαθµισµένος ποταµός + σηµαντικός αντίκτυπος σε έναν
εξαρτώµενο ανθρώπινο πληθυσµό) …..

…..η αποκατάσταση του ποταµού γενικά σχεδιάζεται και
προωθείται.
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Ποταµοί και αποκατάσταση- αναζωογόνηση (2)

Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός και η αστικοποίηση έγιναν οι
κινητήριοι παράγοντες για τη βελτίωση της υγείας των ποταµών.

Υπάρχει περιορισµένος διαθέσιµος χώρος µέσα στις πόλεις και αυτό
αυξάνει το κίνητρο δηµιουργίας βιώσιµων παραποτάµιων ζωνών
(οικιστική ανάπτυξη και κατάλληλες υποδοµές).

Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί βελτιώσεις όσον αφορά στην
οσµή των ποταµών και των ζητηµάτων πληµµύρας.

Αυτοί και άλλοι (οικονοµικοί) παράγοντες συνδέθηκαν µε την
ανάγκη αποκατάστασης των ποταµών.
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Ποταµοί και αποκατάσταση- αναζωογόνηση (3)

Κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες επηρεάζουν τις
προσπάθειες αποκατάστασης:

n Η υποβάθµιση του ποταµού έχει µεγάλες συνέπειες στην ανθρώπινη
υγεία.

n H δυσαρέσκεια των κοινοτήτων όσον αφορά στην κακή κατάσταση
των ποταµών οδηγεί σε πολιτικά κίνητρα για περαιτέρω δράση.

n Οι πολιτισµικές πτυχές των ποτάµιων συστηµάτων εξακολουθούν να
είναι σηµαντικές σε πολλές χώρες.
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Οφέλη από την αποκατάσταση των ποταµών 

Περιβαλλοντικά οφέλη
n Αναβάθµιση της ποιότητας και του ρόλου του ποτάµιου διαδρόµου
n Αύξηση της βιοποικιλότητας στο αστικό περιβάλλον
n Δηµιουργία οικότοπων
n Βελτίωση της ποιότητας του νερού
n Ποικιλία φυσικών οικότοπων- ενδιαιτηµάτων

Κοινωνικά οφέλη
n Αίσθηµα ηρεµίας και ανάληψης δράσης
n Αναβαθµισµένες διαδροµές πεζοπορίας και ποδηλασίας
n Διασύνδεση των ανθρώπων και της κοινότητας
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Οι βασικές προκλήσεις στις σύγχρονες
προσεγγίσεις της αποκατάστασης των ποταµών

n Eξισορρόπηση µεταξύ των πολλαπλών ρόλων ενός ποταµού

n Συνειδητοποίηση της «υφιστάµενης» κατάστασης

n Ενσωµάτωση των παραγόντων αβεβαιότητας σχετικά µε τις
µελλοντικές συνθήκες

n Αποδοχή της πολυπλοκότητας και της αναγκαίας κλίµακας στην
ανάλυση, µελέτη και εφαρµογή
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Τα αστικά ποτάµια παρουσιάζουν ιδιαίτερες
προκλήσεις όσον αφορά στην αποκατάστασή τους

n Το αστικό περιβάλλον εντείνει τις συγκρούσεις µεταξύ της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της αποκατάστασης των
ποταµών.

n Οι αστικές λεκάνες είναι πιθανό να είναι πιο δυναµικές από ότι οι
αγροτικές λεκάνες απορροής.

n Το αστικό περιβάλλον µπορεί να περιορίσει τις διαθέσιµες
δυνατότητες αποκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των
οικονοµικών και πολιτικών παραµέτρων και δυνατοτήτων.
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Βασικοί κανόνες στην αποκατάσταση των
ποταµών

n Εργασία πάνω στις λεκάνες απορροής και στις ποτάµιες διαδικασίες.

n Σύνδεση µε τις κοινωνικοοικονοµικές αξίες και ενσωµάτωση µε
ευρύτερες δραστηριότητες ανάπτυξης.

n Αποκατάσταση της δοµής και της λειτουργίας του οικοσυστήµατος
εστιάζοντας στην κατάλληλη κλίµακα.

n Καθορισµός σαφών, µετρήσιµων και εφικτών στόχων.

n Δηµιουργία ανθεκτικότητας σε µελλοντικές αλλαγές.

n Εξασφάλιση της βιωσιµότητας των αποτελεσµάτων αποκατάστασης.

n Συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών- φορέων.

n Παρακολούθηση, αξιολόγηση και προσαρµογή των αποτελεσµάτων.
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Αποκατάσταση ποταµών µε επίκεντρο τον αστικό
σχεδιασµό- προγραµµατισµό- Γενικές αρχές

n Εξισορρόπηση µεταξύ οικολογικών και κοινωνικο- οικονοµικών
στόχων σε ένα αµοιβαίο πλαίσιο αναφοράς.

n Προστασία και αποκατάσταση των φυσικών χαρακτηριστικών και
λειτουργιών των ποταµών.

n Αποκατάσταση και αναγέννηση των ποταµών ως µέρος του
συνολικού ανθρώπινου χώρου.

n Εξασφάλιση ευρείας συµµετοχής στη διαδικασία σχεδιασµού και
προγραµµατισµού.

n Επαναφορά τους παραποτάµιων και ενδιάµεσων οικοτόπων.

n Χρήση µη κατασκευαστικών (δοµικών) λύσεων στη διαχείριση των
υδάτινων πόρων.
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Αποκατάσταση ποταµών µε επίκεντρο τον αστικό
σχεδιασµό- προγραµµατισµό (planning)

n Ανάδειξη των χαρακτηριστικών της µοναδικής σχέσης της πόλης µε
τον ποταµό και τις παραποτάµιες περιοχές του.

n Γνωριµία και εξοικείωση µε το οικοσύστηµα του ποταµού και
σχεδιασµός σε µια κλίµακα µεγαλύτερη από την επιφάνεια του
ποταµού.

n Διαχείριση των δυναµικών στοιχείων του ποτάµιου συστήµατος, ώστε
να να ελαχιστοποιηθεί η ανάπτυξη νέων πληµµυρικών φαινοµένων.

n Παρoχή δηµόσιας πρόσβασης, συνδέσεις και ευκαιρίες αναψυχής.

n Ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ιστορίας του
ποταµού µέσω εκπαίδευσης, σήµανσης και οργάνωση γεγονότων .
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Συµπεράσµατα (1)

Ένα πιο ελκυστικό ποτάµιο περιβάλλον µπορεί να συµβάλει στην
τοπική ανάπτυξη προσελκύοντας επιχειρήσεις σε νέους τοµείς.

Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργίας του ποτάµιου
περιβάλλοντος, αφαιρώντας παλαιότερες δοµές και δηµιουργώντας µια
πιο φυσική µορφή.

Ποιοτική ανάπτυξη κατά µήκος των ποταµών σε σχέση µε τις
υφιστάµενες εµπορικές τοπικές δραστηριότητες.

Δηµιουργία πιο ποιοτικών ποτάµιων συστηµάτων ως µέρος ενός
πιο συνολικού, ολοκληρωµένου αστικού αναπτυξιακού σχεδίου.
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Συµπεράσµατα (2)

Επιτυχηµένη αποκατάσταση των ποταµών à εδραιώνει κλίµα
εµπιστοσύνης µε τους ντόπιους και βελτιώνει τις ποτάµιες ροές και τα
ενδιαιτήµατα.

Απαιτείται µια νέα προσέγγιση στον αστικό σχεδιασµό και
προγραµµατισµό.

Μια προσέγγιση δηλαδή που:
q Περικλείει αλλά δεν αποκλείει (inclusive),

q Ενσωµατώνει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων πολλούς τοµείς και
εµπλεκόµενες πλευρές (integrated decision making) και

q Υιοθετεί µια προσέγγιση οικοσυστήµατος.
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Εργαλεία Χωρικού Σχεδιασµού
στον ελληνικό χώρο,

εφαρµογή τους στην πόλη της Λάρισας 
σε σχέση µε τον Πηνειό ποταµό, 

και εξέλιξη της πόλης.

Χρήστος Κουτάκος
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας & Περιφ. Ανάπτ. M.Sc.

Παναγιώτης Πάλλας
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός
Προϊστάµενος Τοπογραφικών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών -
Δήµος Λαρισαίων  
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Εργαλεία χωρικού σχεδιασµού

Διακριτά επίπεδα σχεδιασµού:

Στρατηγικός σχεδιασµός

Ρυθµιστικός Σχεδιασµός

Επίπεδα τοπικού σχεδιασµού:

Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια

Πολεοδοµικές/Ρυµοτοµικές Μελέτες

Ενσωµάτωση του υδρογραφικού δικτύου στον σχεδιασµό.
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Χωροταξική & Πολεοδοµική Οργάνωση
της πόλης της Λάρισας (1)

Χωροθέτηση της πόλης:

Αρχαίοι και Βυζαντινοί χρόνοι

Νεότερη περίοδος

Πολεοδοµική εξέλιξη:
Έναρξη πολεοδόµησης 1883.
Περίοδος 1938 -1960.
Περίοδος 1961 – 1976.
Περίοδος 1979 – 1988.
Νέα επέκταση της πόλης 2009
Επιπτώσεις του τρόπου ανάπτυξης της πόλης
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Πολεοδοµικές επεκτάσεις της Λάρισας ανά 
χρονική περίοδο
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Χωροταξική & Πολεοδοµική Οργάνωση
της πόλης της Λάρισας (2)

Χωροταξικός σχεδιασµός:

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο έτους 1986.

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο έτους 2009.

Χρήσεις γης
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Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 2009
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Χωροταξική & Πολεοδοµική Οργάνωση
της πόλης της Λάρισας (3)

Διοικητική µεταρρύθµιση:

Σχέδιο Καποδίστριας.

Σχέδιο Καλλικράτης.

Αναθεώρηση Χωροταξικού Σχεδιασµού

Χρήσεις γης:

Εφαρµογή στην πόλη της Λάρισας.

Παρόχθιες περιοχές.

Αναµόρφωση Χρήσεων Γης.
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Περιοχή εφαρµογής Χωροταξικής Αναθεώρησης
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Χωροταξική & Πολεοδοµική Οργάνωση
της πόλης της Λάρισας (4)

Πληθυσµιακή εξέλιξη:

Περίοδος 1951-2011.

Ανάγκες κοινωνικού και τεχνικού εξοπλισµού.

Προαπαιτούµενες ενέργειες διαχείρισης του ποταµού:

Υδραυλικές µελέτες.

Υδραυλικά έργα.

33



Συµπεράσµατα (1)

ü Ο τρόπος ανάπτυξης της πόλης της Λάρισας σε σχέση µε το ποτάµι
της, αποτέλεσε πάντα µία συνειδητή επιλογή των κατοίκων της, χωρίς
ποτέ το ποτάµι να επιδράσει σε αυτή αρνητικά ως φυσικός φραγµός ή
χωρική ασυνέχεια.

ü Η ραγδαία και πληθυσµιακή ανάπτυξη της πόλης τα τελευταία 60
χρόνια δηµιούργησε µεγάλες ανάγκες για κοινωνικό και τεχνικό
εξοπλισµό, γεγονός που δεν επέτρεψε την ενασχόληση και µε την
αξιοποίηση του ποταµού.

ü Επιπλέον το ίδιο χρονικό διάστηµα απαιτούνταν να ολοκληρωθούν
και οι υδραυλικές µελέτες και έργα διαχείρισης του ποταµού που
αποτελούσε και αποτελεί αρµοδιότητα του κράτους.
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Συµπεράσµατα (2)

ü Πλέον η περαιτέρω πολεοδοµική επέκταση της πόλης προς νότο
κρίνεται ως µη βιώσιµη, και η διοικητική µεταρρύθµιση του
προγράµµατος Καλλικράτη δίνει την ευκαιρία χωροταξικής ανάπτυξής
της προς βορά, γεγονός που θα ενσωµατώσει πιο κεντροβαρικά το
ποτάµι στον αστικό ιστό.

ü Σήµερα, µε την ολοκλήρωση των κοινωνικών και τεχνικών
υποδοµών της πόλης συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών
δακτυλίων της, ήρθε η στιγµή να ασχοληθούµε ουσιαστικά µε την
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτισµικών πόρων που
αυτή διαθέτει, αναδεικνύοντας το ποτάµι και το αρχαίο θέατρο ως
πανελλήνια τοπόσηµα, δηλαδή στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πόλη.
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Προτάσεις

Θα πρέπει να υλοποιηθεί µία ακολουθία συµµετοχικών διαδικασιών
σχεδιασµού στην οποία θα περιλαµβάνονται:
ü η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασµού της πόλης,
ü η αναµόρφωση των χρήσεων γης στην βάση των υφιστάµενων και
των προσδοκώµενων κατευθύνσεων, και
ü η σύνταξη σχεδίου παρέµβασης στο ίδιο το ποτάµι µε κρίσιµη
συνθήκη την διατήρηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών του
χαρακτηριστικών.

Η σύνταξη του τελευταίου µπορεί να γίνει παράλληλα µε τα δύο πρώτα
δηµιουργώντας αµφίδροµη σχέση, αλλά η οποιαδήποτε παρέµβαση στο
ποτάµι θα πρέπει να γίνει µετά την ολοκλήρωσή τους. Οι
συµµετοχικές διαδικασίες και ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός
αποτελούν κατά την άποψή µας τους κρισιµότερους παράγοντες
επιτυχούς και βιώσιµης παρέµβασης στο ποτάµι µας, και η βελτίωση
των περιβαλλοντικών του χαρακτηριστικών απαιτούµενη συνθήκη.
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Τα Τρίκαλα ως ένα επιτυχηµένο 
παράδειγµα ενσωµάτωσης του 

Ληθαίου ποταµού στον αστικό ιστό

Βασιλική Γαλάνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ)

Νικόλαος Κουκούλας
Νίκος Κουκούλας, Μ.Χ.Π.ΠΑ (ΑΠΘ), MSc Π.Θ.
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Τα Τρίκαλα ως ένα επιτυχηµένο 
παράδειγµα ενσωµάτωσης του 
Ληθαίου ποταµού στον αστικό ιστό.

Τα Τρίκαλα είναι η 
µοναδική πόλη στην 
Ελλάδα που τη διασχίζει 
στο κέντρο της ποτάµι 
µόνιµης ροής και 
παροχής, ο 
ιστορικός Ληθαίος.
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Πηγή:  Κατσαρός,  2014,  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δ.  Τρικκαίων

Ο Ληθαίος στα τέλη του 19ο αιώνα



n 1907: Η µεγαλύτερη και καταστρεπτικότερη πληµµύρα του
Ληθαίου ποταµού στην πόλη / νεκροί

n 1917, 1924, 1928: Το Δηµοτικό Συµβούλιο θέτει ως
προτεραιότητα τη διευθέτηση του ποταµού και την ανεύρεση
χρηµάτων για τα έργα

n 1936-1937: ο Ληθαίος εντάχθηκε στο γενικό σχεδιασµό των
αντιπληµµυρικών και εξυγιαντικών έργων Θεσσαλίας

n 1936: Μελέτη διαρρύθµισης του Ληθαίου ποταµού από το Ν.
Χωραφά (πολιτικό µηχανικό και καθηγητή Πολυτεχνείου)

n 1937: Δύο εκτροπές – φράγµατα, εξαιτίας των οποίων επιτεύχθηκε
η αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων

n 1947: Η διαρρύθµιση, διευθέτηση και εκβάθυνση του ποταµού
εντός της πόλεως

n Μεταπολεµικά: Ανακατασκευή των κατεστραµµένων γεφυρών
n 1950: Νέα και ολοκληρωµένη υδραυλική κατάσταση και ασφαλής
αντιπληµµυρική προστασία και εντελώς νέο υδραυλικό τοπίο

n 1960 (61-62): Έργα καλαισθησίας
Πηγή:  Κατσαρός,  2014

Ιστορική εξέλιξη των διαµορφώσεων 
του αστικού τµήµατος του Ληθαίου Ι



n 1972: Προµελέτη διαµορφώσεων και αξιοποίησης του Ληθαίου εντός της
πόλεως από το Ν. Κανταρτζή (Αρχιτέκτονα τοπίου και καθηγητή
Πανεπιστηµίου)

n Δεκαετία 1970: Ο Ληθαίος γίνεται αποδέκτης ακάθαρτων λυµάτων
οικοδοµών

n 1980 - : Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων λυµάτων της πόλης (ΔΕΥΑΤ)
n 1979-80, 1984: Η Γεωπονική και Τεχνική υπηρεσία του Δήµου έκανε

µεγάλη επέµβαση χωµάτινης διαµόρφωσης και φύτευσης µε γκαζόν των
πρανών του ποταµού

n 1986: Συνδέθηκε ο ποταµός Αγιαµονιώτης, µε υπόγειο σωληνωτό δίκτυο µε
τον ποταµό Ληθαίο

n 1990: Κατασκευάστηκε µικρό ανακλινόµενο φράγµα στην περιοχή Αγίου
Κωνσταντίνου και συνεχίστηκαν τα έργα διαµορφώσεων (πρανή/ κοίτη)

n 1992-93: Ερευνητικό πρόγραµµα για τη Ρύπανση του ποταµού µε
επικεφαλή τον καθηγητή Μ. Σκούλο του τµήµατος Χηµείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών

n 1998: Πανελλήνιος Καλλιτεχνικός και Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ιδεών για
την Πεζογέφυρα Ασκληπιού

n 1997 – 2000: Μελέτες αποτυπώσεων και διαµορφώσεων και ανοικτών
δεξαµενών συγκράτησης νερού

Πηγή:  Κατσαρός,  2014

Ιστορική εξέλιξη των διαµορφώσεων 
του αστικού τµήµατος του Ληθαίου ΙΙ



Πηγή:  Κατσαρός,  2014



Πηγή:  Κατσαρός,  2014

Φωτ.:  Θ.  Κλιάφας

Πηγή:  https://ellas2.wordpress.com/2010/01/01/τρίκαλα-μια-πόλη-με-σημαντική-
ιστορία/  [πρόσβαση  16  Νοεμβρίου  2017]



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2000 Φωτ.:	  Ν.	  Κουκούλας

Διαµόρφωση Αγιαµονιώτη ποταµού από 
περιοχή Φλαµουλίου µέχρι 
Αγ. Αποστόλους (2000) Ι



Φωτ.:	  Ν.	  ΚουκούλαςΠηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2000

Διαµόρφωση Αγιαµονιώτη ποταµού από 
περιοχή Φλαµουλίου µέχρι 
Αγ. Αποστόλους (2000) ΙI



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2011a

Φωτ.:	  Ν.	  Κουκούλας

Περιβαλλοντική Παρέµβαση στην ευρύτερη 
περιοχή Παλαιών Φυλακών Τρικάλων –
Σύνδεση µε Ποταµό Ληθαίο (2011) Ι



Φωτ.:	  Ν.	  ΚουκούλαςΦωτ.:	  http://trikalacity.gr/

Περιβαλλοντική Παρέµβαση στην ευρύτερη 
περιοχή Παλαιών Φυλακών Τρικάλων –
Σύνδεση µε Ποταµό Ληθαίο (2011) ΙΙ



Φωτ.:	  Ν.	  Κουκούλας

Περιβαλλοντική Παρέµβαση στην ευρύτερη 
περιοχή Παλαιών Φυλακών Τρικάλων –
Σύνδεση µε Ποταµό Ληθαίο (2011) ΙΙI



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2011b

Διερεύνηση – Διατύπωση Σχεδίου Οργάνωσης Αστικού 
Κεντρικού Δηµόσιου Χώρου µε ιστορικά χαρακτηριστικά: Η 
περίπτωση της παραποταµίου περιοχής µεταξύ γεφυρών 
Μαιευτηρίου – Αγ. Κωνσταντίνου στα Τρίκαλα (2011) Ι



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2011b

Διερεύνηση – Διατύπωση Σχεδίου Οργάνωσης Αστικού 
Κεντρικού Δηµόσιου Χώρου µε ιστορικά χαρακτηριστικά: Η 
περίπτωση της παραποταµίου περιοχής µεταξύ γεφυρών 
Μαιευτηρίου – Αγ. Κωνσταντίνου στα Τρίκαλα (2011) ΙI



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2011b

Διερεύνηση – Διατύπωση Σχεδίου Οργάνωσης Αστικού 
Κεντρικού Δηµόσιου Χώρου µε ιστορικά χαρακτηριστικά: Η 
περίπτωση της παραποταµίου περιοχής µεταξύ γεφυρών 
Μαιευτηρίου – Αγ. Κωνσταντίνου στα Τρίκαλα (2011) ΙII



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2013

Κατασκευή παραποτάµιου ποδηλατοδρόµου και 
ανάπλαση πεζοδροµίου από οδό Καλαµπάκας 
έως γέφυρα Γκίκα Δ. Τρικκαίων (2013) I



Πηγή:  Δήμος  Τρικκαίων,  2013

Κατασκευή παραποτάµιου ποδηλατοδρόµου και 
ανάπλαση πεζοδροµίου από οδό Καλαµπάκας 
έως γέφυρα Γκίκα Δ. Τρικκαίων (2013) II



Κατασκευή 
Ποδηλατοδρόµου –
Πεζοδροµίου όµοιας 
µορφής

Κατασκευή παραποτάµιου ποδηλατοδρόµου και 
ανάπλαση πεζοδροµίου από οδό Καλαµπάκας 
έως γέφυρα Γκίκα Δ. Τρικκαίων (2013) III

Φωτ.:	  Ν.	  Κουκούλας



Πηγή:	  Google	  Earth	  και	  ιδία	  επεξεργασία

Μικτές χρήσεις γης και αστικό ποτάµι I



Φωτ.:	  Β.	  Μητσιάδη

Φωτ.:	  Ν.	  Κουκούλας

Μικτές χρήσεις γης και αστικό ποτάµι II



Να γίνει ο ποταµός ο κεντρικός χώρος πρασίνου, άθλησης,
πολιτισµού και αναψυχής της πόλης

qΠεραιτέρω ενσωµάτωση του ποταµού στον αστικό ιστό της πόλης

qΤο προγραµµατιζόµενο δίκτυο ποδηλατοδρόµου και πεζοδροµίων

qΚαλύτερη εξυπηρέτηση µετακινήσεων

qΔιαµόρφωση ποιοτικότερου αστικού περιβάλλοντος

qΑξιοποίηση των ποταµών ως τουριστικό πόλο έλξης και τοπόσηµου
στοιχείου για την τουριστική ανάδειξη της πόλης

Μελλοντικές ενέργειες



Το παράδειγµα της ένταξης του Ληθαίου ποταµού στον αστικό
ιστό της πόλης κρίνεται ως επιτυχηµένο:

• Ρυθµίστηκε η υδραυλική ροή του Ληθαίου

• Διαµορφώθηκε κατάλληλα η όχθη και τα πρανή του ποταµού

• Προσβάσιµοι χώροι

• Επιτυγχάνεται η συµβίωση των ανθρώπων, της πανίδας και χλωρίδας

• Οικολογικά, φυσικά και ψυχρά υλικά

• Ικανοποιητικός αστικός εξοπλισµός και θέσεις θέας

• Μικτές χρήσεις γης

• Ο σχεδιασµός του παραποτάµιου χώρου αποτελεί µια σύνθετη και
διεπιστηµονική διαδικασία

• Οι µελέτες αστικής ανάπλασης/ανάπτυξης τείνουν να έχουν ένα πιο
ολοκληρωµένο, χωρικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα

Συµπεράσµατα


