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Πρόδρομος
Νικηφορίδης

Το μελλοντικό Μητροπολιτικό
Πάρκο Παύλου Μελά είναι ένας
χώρος ανοιχτός, προσβάσιμος και
φιλικός σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, ένας δημόσιος χώρος 335
στρεμμάτων. Αποτελεί ένα χώρο
περιπάτου, ανάπαυσης, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωνικοποίησης, δράσεων πολλαπλών μορφών
και πάνω από όλα έναν τόπο απόδρασης από τη δύσκολη καθημερινότητα της πόλης. Είναι όμως και
ένας χώρος εκπαίδευσης και μάθησης για όλους, μικρούς και μεγάλους. Ένα μητροπολιτικό εργαστήρι
για τη φύση, τον άνθρωπο, τα ζώα,
τη συνύπαρξη και την ειρήνη και
οπωσδήποτε τη μνήμη του τόπου
και της κοινωνίας μας. Ένας χώρος
οριοθετημένος με ισχυρή θέση
και υπόσταση, με 1.200 υφιστάμενα δέντρα και 7.000 που θα
φυτευτούν, ένας χώρος πρασίνου, που δεν υπάρχει ανάλογός
του στη Θεσσαλονίκη. Περίπατοι στη φύση, ποδηλατόδρομοι
και πεζόδρομοι, πέργκολες, καθι-

Bernard
Cuomo

ΜΠΠΜ

Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Αρχιτεκτονική μελέτη:
Πρόδρομος Νικηφορίδης
και Bernard Cuomo
Συνεργάτης:
Σοφία Μπομπορίδου
Τρισδιάστατη απεικόνιση:
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στικά δημιουργούν ένα πλέγμα
διαδρομών και στάσεων. Υφιστάμενοι πευκώνες και σχεδιαζόμενοι
ελαιώνες και οπωρώνες με πολλά
καλλωπιστικά φυτά είναι ο μελλοντικός πλούτος του μητροπολιτικού πάρκου. Ελιές, δαμασκηνιές,
καρυδιές, κερασιές, μουσμουλιές,
αμυγδαλιές, συκιές, κυδωνιές θα
δημιουργήσουν οικεία τοπία της
ελληνικής φύσης.
Η κεντρική ιδέα είναι ότι σήμερα
ξεκινά η δημιουργία του πάρκου
με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας. Θα είναι ένα πάρκο που θα
δημιουργηθεί σταδιακά, θα ενσωματώσει τους τρεις πανελλήνιους
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και
βέβαια τα κτίρια, αφού και όταν
αποκατασταθούν. Θα δοθεί χρόνος στη δημιουργία του πάρκου με
προσεκτικές και σωστές κινήσεις.
Το πάρκο δεν είναι μόνο ένας
τόπος μέσα από τον οποίον
εισπράττει ο επισκέπτης τη γενναιοδωρία της φύσης, αλλά είναι
και ένας τόπος έκφρασης. Οι νέοι

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΕΑ PROJECTS

θα αναζητήσουν με την ορμή που
τους διακρίνει λύσεις και διεξόδους στην καθημερινότητά τους,
θα μπουν στο μητροπολιτικό
πάρκο και θα αναζητήσουν τους
δικούς τους χώρους, θα διερευνήσουν τα δικά τους μονοπάτια.
Όλος ο ανοιχτός χώρος του πάρκου είναι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και έχει
χαρακτηριστικά κοινής αποδοχής.
Όμως, οι ανάγκες δεν περιορίζονται σε υπαίθριους χώρους. Χώροι
έκφρασης νέων και μεγαλύτερων
ηλικιών, χώροι συνύπαρξης όλων
των ανθρώπων, όμοιων και διαφορετικών, είναι το ζητούμενο. Ένα
καταφύγιο για όλους, μία στέγη
δημιουργίας και έκφρασης, ένας
χώρος εκμάθησης και κοινωνικοποίησης, ένα στέκι για μικρούς και
μεγάλους.
Το Μ.Π.Π.Μ. θα ταξιδέψει τις επόμενες δεκαετίες χιλιάδες νέους
ανθρώπους σε ταξίδια γνώσης,
εμπειρίας, σε αναζήτηση ενός
καλύτερου αύριο.
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