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Για πολλά χρόνια η Ανω Πόλη βρίσκεται κατά καιρούς στο επίκεντρο, αναλαµβάνονται
πρωτοβουλίες, υλοποιούνται παρεµβάσεις πλην όµως όπως συµβαίνει συχνά, τα προβλήµατα
επιτείνονται και οι επιλύσεις εµφανίζονται αλυσιτελείς.
Είναι γνωστό πως η κατά νόµο αρµοδιότητα ανήκει στο ΥΜΑΘ, ενώ στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί ατύπως «γραφείο Ανω Πόλης» που διαχειρίζεται ουσιαστικά τον
έλεγχο των διαταγµάτων, την έγκριση των µελετών και την παρακολούθηση κατασκευής των
κατοικιών.
Είναι γνωστό επίσης πως σήµερα βρισκόµαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης µιας
«τριλογίας» θεσµικών ρυθµίσεων· τη συµπλήρωση – βελτίωση των όρων δόµησης, το
χαρακτηρισµό διατηρητέων και την εκ νέου τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.
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9 Η ανάπλαση των τειχών µε τη συνύπαρξη των προσφυγικών κτισµάτων µε βάση
υπάρχουσες µελέτες
9 Η λήψη µέτρων και άσκηση συγκεκριµένης πολιτικής για βιώσιµη, διατήρηση –
αποκατάσταση – επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων
είναι προβλήµατα που πρέπει διεξοδικά να συζητηθούν και να αποτελέσουν µέρος µιας
ολοκληρωµένης πολιτικής για την Ανω Πόλη.
Απ’ την άλλη πλευρά θέµατα όπως:
Ο πολίτης «ενεργός πολίτης» και ο κάτοικος συµµέτοχος στη γειτονιά, η διαχείριση του
δηµόσιου χώρου, το πρόγραµµα άµεσων παρεµβάσεων – τεχνικών έργων, η υλοποίηση των
µελετών επί πολιτιστικής για τις διαδροµές στην Ανω Πόλη, η επέκταση του προγράµµατος των
πεζοδροµήσεων, ο έλεγχος του δηµοσίου χώρου που κατακρεουργείται από τις παρεµβάσεις των
ιδιωτών – κατασκευαστών, ο αστικός διάκοσµος κι εξοπλισµός, η ανάπτυξη του αστικού πρασίνου
παντού στην Ανω Πόλη, η αποφυγή απερίσκεπτων ασφαλτοστρώσεων πάνω σε κυβόλιθους, η

απάλειψη του δάσους των κεραιών κ.λ.π. είναι θέµατα της δηµοτικής αρχής και του
δηµοτικού διαµερίσµατος.
Εποµένως η ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης του χώρου στην Ανω Πόλη, από
τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, απαιτεί άµεσες ενέργειες – δράσεις και στοιχειοθέτηση ενός
σαφούς και ρεαλιστικού προγράµµατος τόσο στα «θεσµικά προβλήµατα» όσο και στα «τρέχοντα»
που άπτονται επί των καθηµερινών θεµάτων.
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χρονοδιάγραµµα-τα θέµατα αυτά κι επιτέλους να βρεθεί µια λύση για το θέµα του
λεγόµενου γραφείου Ανω Πόλης. Η σύσταση γραφείου παραδοσιακών οικισµών και διαχείρισης

πολιτιστικής κληρονοµιάς στον οργανισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε ταυτόχρονη
ενίσχυσή του µε ανθρώπινο δυναµικό είναι πρωτίστης αντιµετώπισης.
Τα θέµατα ελέγχου των µελετών και κυρίως των κατασκευών αναδεικνύονται ως
σηµαντικότατα καθώς η υποχώρηση στην ποιότητα του κτισµένου περιβάλλοντος – τα τελευταία
χρόνια – είναι κάτι παραπάνω από προφανής . Γι’ αυτό η λήψη µέτρων είναι επιβεβληµένη.
Είναι εποµένως προφανές πως ο ∆ήµος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εκπονήσουν
και να εξαγγείλουν ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα παρεµβάσεων σε όλους τους τοµείς της
αρµοδιότητάς τους.
Θα µπορούσε δε να ξεκινήσει από την οδό Ολυµπιάδος, (που ζητούσε επίµονα τη διάνοιξή της,
όπως τη διάνοιξη κι άλλων οδών) η οποία έχει µετατραπεί σε κοινό οικοδοµικό σύµπλεγµα χωρίς
ύφος, µεταβάλλοντος δραµατικά τον πολεοδοµικό ιστό της περιοχής. Να ξεκινήσει εποµένως
επουλώνοντας τις συνέπειες της διάνοιξης σε ένα δρόµο που αποκόπτει βίαια την Ανω Πόλη,
δηµιουργεί προβλήµατα στην κίνηση οχηµάτων και στη στάθµευση, που µε µια φράση µετατρέπει
την καθηµερινή κίνηση σε µαρτύριο.
Η αναδιαµόρφωση της οδού, η συµµόρφωση πεζοδροµίων και οδοστρώµατος, η ανανέωση του
σχεδιασµού µε στοιχεία αστικού εξοπλισµού, µε την απαραίτητη φύτευση κ.λ.π. θα ήταν µια
χειρονοµία πολιτιστικής παρέµβασης καταδείχνοντας πως όλες οι παρεµβάσεις δε θα πρέπει
να είναι παρεµβάσεις της «κλασικής οδοποιίας».
Επισηµαίνεται τέλος πως µε βάση την αναµενόµενη οικοδοµική δραστηριότητα, µε
αποτέλεσµα την αύξηση των πυκνοτήτων και των οικιστών το πρόβληµα της στάθµευσης θα λάβει
εκρηκτικές διαστάσεις. Γι’ αυτό είναι απόλυτη ανάγκη τώρα να θεσπιστεί η υποχρεωτική
κατασκευή χώρων στάθµευσης ΙΧ οχηµάτων σε όλες τις νεοαναγειρόµενες οικοδοµές.
∆ιαφορετικά η αναβάθµιση της περιοχής, η διατήρηση και αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού πλούτου,
η προβολή της Ανω Πόλης θα µετατραπεί οριστικά σε όνειρο θερινής νυκτός που ωστόσο όλοι θα
συνεχίζουν να έχουν καλές προθέσεις και να µιλούν µε τα θερµότατα λόγια γι’ αυτήν, για την
ιστορία της και τη σηµασία που έχει για τη Θεσσαλονίκη, την κατά τα άλλα µεγάλη ευρωπαϊκή
πόλη µε «τον αποτελεσµατικό» σχεδιασµό που ενδιαφέρεται για το παρόν και το µέλλον της.

