νάπλαση τns Νέαs Παραλίαs θεσσαλονίκηs
Redevelopment ofthe New Coast ofτhessaloniki
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Η Νέα Παραλία θεαοαλονίκns είναι ένοs γρομμικόs
τόποs με περιορισμένο σχετικό βόθοs και μεγάλο μnκοs.

γεγονόs που του προσδίδει τα χοροκτnριστικό του <<μετώ
που>>, του λεπτού φλοιού που απλώνεται πάνω στο δύ
σκολο και προκλητικό όριο μεταξύ στεριάs κο ι θόλοσσαs,
μεταξύ φυσικού κοι κατοοκευααμένου τοπίου. Ο αχεδια
σμόs σε aυτό το όριο οφείλει να συνυπάρξει με το υδάτινο
στοιχείο, τn φύοn στπν πιο οσταθrΊ μορφn τπs. Ιδιαίτερα το
θαλάσσιο φόντο στον κόλπο τπs θεαοολονίκns αnοτεr1εί

ro

εκπληκτικό αυτό οκπνικό. όπου το εφιiμερο και τα με

ταβλnτό είναι το κυρίαρχα στοιχεία που 5nμιουργούν μια
διαφορετικrΊ κόθε φορά ατμόσφαιρα.
Γι' ουτούs τουs λόγουs, n βασικn οπόφαοπ τns πρότοαns
rΊτον νο δ ι ο τπρnθεί π χaρακτnριστι κιl και αναγνωρίοιμn φυ
οιογνωμlα του ενιαlου μετώπου
χεια και

npos τn Βάλοαοα, n συνέ

n γραμμικότπτο του τοπίου.

Στον αντlποδο τns γρομμικιis πορειοs διαμορφώνονται
οτnν εαωτεpικιi πλευρό

15 χώροι

πρασίνου ωs μια αλλn

λοδιαδοχιΊ «Πράσινων δωματίων- κιiπων>>, με ένα ιδιαi
τερο θεματικό χαρακτnριοτικό ο καθέναs:

Αλέξανδρου,

2.

6.

κιinos του

Ο κιiπσs του Απογευματινού Ήλιου,

κιinos τns Άμμου,
Εποχών,

1. Ο

4.

Ο κιinos του Ίσκιου,

Ο κι'ιnοs του Οδυοοέο ΙDωκό.

5. Ο

3.

Ο

κι'ιnσs των

7. Ο κnποs τns Με

σογείου. Β Ο κιinos των Γλυπτών, 9. Ο κιinos Μέσα οτn θά

λασσα,

10. Ο κιiποs των ΙDiλων, 11. Ο

κιiπσs των Ρόδων,
Νερού,

15. Ο

κιinos του Ήχου,

12. Ο

13. Ο κnποs τns Mvιiμns, 14. Ο κnnos του

κιiποs τns Μουαικns.

The New Coast of ThessalanίXί is α lineσr plσce wίth relatively lιmited deρth but ψeοι lengιh, ο facι rhot σffers to
it the chomcteristii;so(rhe "{ronr: o{rhe thin skin, rhot is inserted on the difficulι and chollenging lίmit between the
lond and the sea, between the natural σnd the constructed
landscope. 'Γhe design of rhis limit hos to coexist and canνerse wιth the water element. the mast unstoble natuml
form. Specifιca lly, the seo background ofthe gυlfofThessolonίXι canstίtutes this σmazing scenery. where the
ephememl and the con tinuousiι,ι changing elements create
α dίfferent otmosphere every time.
For these reasons, the basίc decisίon ofthe ρroposol wos
to mal/lt0//1 the chorσcteristic σnd recognίzable physwgnomy o{the unifιed front towords lhe sea. the contίnuotίon
and the ll/leσrίty of the londscope.
At the apposίte sίde ofthe lineor route, 15 green sρaces
are formed ot the inner side ο( the coast. as ο successίon
af·green rooms - gordens: eoch one wίth ο speciol themotίc choracteristic:

I. The garden ofAlexonder. 2. The garden ο( thE' Evening Sun, 3. 'Γhe gorden ο{ th E' Sand, 4. The
gorden of the Shade, 5. 'Γhe gσrden of the Seasons, 6. The
garden ο( Ddysseas Fokas, 7. The garden af the 1'1editerranean Seσ. 8. rhe garden σ( the Sculptures, 9. The garden
lnside the Sea, 10. The garden o(Friends. 11. Γhe gorden of
the Sound. 12. Thegarden o(Roses, 13. Thegardenof/'1emary, 14. rhegordeno(Woter. 15. Tl1egordenof/'1usii:.
1 I Σχέδιο γενικnς διότοξης
2 I Ο κι\nος των Γλvnrώv
3 I Ο κriπο~ του Οδυοοέο Φωκό
/ι I Ο κιinος των Εποχών

5 I Ο κnnος του Μ. Αλέξονδρου
6 I Τομή στον κήπο rων Γλυπτών
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