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1. Εισαγωγή 
 

Το παρόν κείµενο, αποτελεί το Α Παραδοτέο της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την αξιοποίηση, 
ανάδειξη και προστασία του λόφου Προφήτη Ηλία και διασύνδεσή του µε τις λειτουργίες της πόλης» που 
ανατέθηκε στο «Συνεταιρισµό Εργαζοµένων Commonspace – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασµός, Χωρικές 
Στρατηγικές και Συµµετοχικός Σχεδιασµός» από το Δήµο Τρικκαίων, σύµφωνα µε την υπ.αρ. 3781/ 2019 
σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και του Δηµάρχου Τρικκαίων, Δηµήτρη Παπαστεργίου. 

Το Παραδοτέο Α έχει τίτλο Μέρος Α: Σχέδιο Ανάδειξης, Προστασίας και Αναβάθµισης λόφου Προφήτη Ηλία και, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση και την Τεχνική Έκθεση που κατέθεσε η «Commonspace ΣΥΝ. ΕΡΓ.», χωρίζεται σε δύο 
κεφάλαια. Α.1. Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης – Καταγραφή Προβληµάτων και Δυνατοτήτων.- Α.2: 
Στρατηγική- Σχέδιο Παρεµβάσεων στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Στις επόµενες ενότητες θα παρουσιαστούν τα 
περιεχόµενα των δύο αυτών κεφαλαίων. 

Για το παρόν έργο, διεξήχθησαν διαδοχικές συναντήσεις µε το Δήµο Τρικκαίων και τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών καθώς και επισκέψεις στην περιοχή µελέτης. Η οµάδα εργασίας µελέτησε διεξοδικά το υλικό που 
της παραδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και ειδικότερα τα παρακάτω: 

Α. Την υπ. αριθµ. 687/ 11-02-04 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για παραχώρηση 
κατά χρήση του άλσους Προφήτη Ηλία στο Δήµο Τρικκαίων. 

Β. Τη «Μελέτη Αναδάσωσης- Ανάπλασης Λόφων Βόρειων Περιοχών (Προφήτης Ηλίας)» του 2008 και τις 
συνοδευτικές µελέτες αυτής. 
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Γ. Το µε αρ.πρωτ.7127/08.12.2005 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων µε τίτλο «Απόψεις επί της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Ανάπλαση- Αναδάσωση Βόρειων Περιοχών (Άλσος Αηλιά)». 

Εκτός των παραπάνω, ελήφθησαν υπόψιν και άλλες µελέτες και σχέδια για διαµορφώσεις εντός της περιοχής 
παρέµβασης και σε γειτονικές περιοχές. Παράλληλα, η οµάδα µελέτης, προχώρησε σε µια ενδελεχή επισκόπηση 
όλου του θεσµικού πλαισίου που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε το σχεδιασµό της περιοχής µελέτης, όπως το 
ΓΠΣ και το Περιφερειακό Χωροταξικό, την πρόσφατη Στρατηγικών Βιώσιµης Ανάπτυξης, την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία για το καθεστώς προστασία του λόφου κ.α. 

Η επισκόπηση του θεσµικού πλαισίου συνδυάστηκε µε την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
περιοχής και της σχέσης της µε την πόλη των Τρικάλων. Με συνοπτικό και συνδυαστικό τρόπο, παρουσιάζονται 
βασικά στοιχεία για την ιστορία του λόφου, το φυσικό του περιβάλλον (γεωλογικά, κλιµατολογικά κ.α. δεδοµένα), 
τη σηµασία του για την πόλη και τη συνδεσιµότητά του µε αυτήν καθώς και για τη σηµερινή του κατάσταση. Ο 
στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να αναδείξει το χαρακτήρα του λόφου, τα βασικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει και τις ανάγκες που οφείλει να ικανοποιήσει το Σχέδιο Ανάδειξης, Προστασίας και Αναβάθµισής 
του.  

Με βάση τα παραπάνω, το Β µέρος του κειµένου προχωρά στην περιγραφή της Στρατηγικής και την ανάλυση 
των προτεινόµενων παρεµβάσεων. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του σχεδιασµού που θα 
καθορίσουν τη συνολική στρατηγική. Το σχέδιο, στη συνέχεια, καταλήγει σε 5 βασικούς Άξονες και 20 
προτεινόµενες παρεµβάσεις. Οι παρεµβάσεις αυτές ποικίλουν ως προς τον χαρακτήρα και την ιεράρχησή τους 
σε σχέση µε την αµεσότητα και την εφικτότητά τους. Αυτό ξεκαθαρίζεται στην ειδική αναφορά που γίνεται στο 
τέλος του κειµένου, όπου αξιολογείται κάθε πρόταση ως προς το βαθµό συµβατότητάς της µε το καθεστώς 
προστασίας του λόφου. 

 

H οµάδα εργασίας που εργάστηκε στην τρέχουσα φάση του έργου αποτελείται από τους εξής επιστήµονες.: 

Ανδρίτσος Αθανάσιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΘ, MSc Πολεοδοµία- Χωροταξία ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτορας 
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, συντονιστής του έργου. 

Τριανταφυλλοπούλου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστηµίου Χούµπολντ Βερολίνου 

Βουρεκάς Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Πολεοδοµία- Χωροταξία ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτορας 
ΕΜΠ 

Πούλιος Δηµήτριος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΘ, MA Urban Design, Cardiff University, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ 

Μουγιάκου Ελένη, Γεωπόνος- Αρχιτέκτονας Τοπίου ΓΠΑ, MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ 

Τσιάρας Δηµήτριος, Δασολόγος ΑΠΘ, MSc  Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων ΕΑΠ 

Νικήσιανης Νικόλαος, Βιολόγος ΑΠΘ, Διδάκτορας ΑΠΘ 

Τσάδαρη Σοφία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Πολεοδοµία- Χωροταξία ΕΜΠ, Διδάκτορας ΕΜΠ 

Βελεγράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΜΠ, Διδάκτορας 
Χαροκοπείο Πανεπιστηµίου 

Χρηστάκη Αναστασία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πολεοδοµίας- Χωροταξίας ΕΜΠ 
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2. Μέρος Α:  Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης- Καταγραφή 
Προβλημάτων και Δυνατοτήτων 

 

2.1. Η Ιστορία του Λόφου  

Ο Λόφος του Προφήτη Ηλία είναι ένας σηµαντικός δασικός όγκος και ένας αξιόλογος πνεύµονας πρασίνου σε 
πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό 
προορισµό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Επιπροσθέτως, ο λόφος φέρει ένα σηµαντικό 
ιστορικό φορτίο καθώς η ιστορία του είναι συνδεδεµένη µε αυτή της πόλης των Τρικάλων. 

Μαζί µε το λόφο του Κάστρου, αποτελούν τη νοτιότερη απόληξη του ορεινού συγκροτήµατος των Αντιχασίων. 
Στην ψηλότερη θέση του λόφου (Θέση "Ντάπια") έχουν εντοπιστεί νεολιθικά µονόχρωµα όστρακα, ενώ σε 
ανασκαφή που έγινε το 1950 από τον Α. Ορλάνδο, κάτω από το λόφο εντοπίστηκε τµήµα παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής που χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 5ου αιώνα. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι λόφοι λειτουργούσαν ως οχυρά, καθώς τοποθετούνταν πυροβολοστάσια (ντάπιες). 
Ο ναός του προφήτη Ηλία άρχισε να κατασκευάζεται το 1896 και αποπερατώθηκε το 1912. Οι περισσότερες 
εικόνες που κοσµούν το εξωκλήσι χρονολογούνται στις αρχές του 20ου αιώνα και αποτελούν έργα του 
Τρικαλινού ζωγράφου Β. Βούλγαρη. 

Η περιοχή γύρω από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία άρχισε να φυτεύεται στις αρχές του 1930, ωστόσο µία 
πυρκαγιά το 1934 κατέστρεψε µία έκταση δύο περίπου στρεµµάτων. Δύο χρόνια αργότερα, το 1936 αναλήφθηκε 
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από τον Δήµο πρωτοβουλία για τη δηµιουργία ενός τεχνητού άλσους τραχείας πεύκης και κυπαρισσιού µε 
εκτεταµένες φυτεύσεις στο σύνολο της έκτασης του λόφου. Στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο του 1979 
χαρακτηρίστηκε ως "αισθητικό δάσος" (ΦΕΚ660/1979). 

 

 
Εικόνα 2-1: Εικόνα από την πρώτη περίοδο φύτευσης του λόφου. Πηγή:ergotexniki.blogspot.com 

 

Kατά τα χρόνια της γερµανικής κατοχής, τοποθετήθηκε στην κορυφή της Ντάπιας ένα τεράστιο κανόνι µε αρκετά 
µεγάλη ακτίνα βολής, η οποία περιλάµβανε τον κάµπο και περισσότερο τα χωριά Μεγαλοχώρι, Φλαµούλι, 
Ριζαριό, Λυγαριά, Πηγή, Κηπάκι, Κρινίτσα, Πύργο, Πυργετό κ.ά.  Στο λόφο, επίσης, είχε δηµιουργηθεί ναρκοπέδιο 
καθιστώντας την πρόσβαση και την προσέγγιση σε αυτόν επικίνδυνη, ακόµη και µετά το τέλος του πολέµου. Το 
ναρκοπέδιο διατηρήθηκε και στα χρόνια του εµφυλίου πολέµου, ενώ στην Ντάπια είχαν εγκατασταθεί 
στρατιωτικά φυλάκια.  

Αναφορικά µε την ιστορική σηµασία του λόφου θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η θέση του παλιού λατοµείου 
(θέση "Νταµάρια") αποτέλεσε τόπο εκτέλεσης αντιστασιακών και δεκάδων Τρικαλινών - µελών του ΔΣΕ - ως 
αποτέλεσµα αποφάσεων των έκτακτων στρατοδικείων κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου. 

Εν συνεχεία, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πραγµατοποιήθηκε η εγκατάσταση του ζωολογικού κήπου σε 
χώρο περίπου 30 στρεµµάτων, καθώς και η εγκατάσταση της παιδικής χαράς και της  πέτρινης βρύσης.  Το 1986 
κτίστηκε Δασικό Τουριστικό Περίπτερο στη θέση Ντάπια, παραπλεύρως υπάρχουσας υδατοδεξαµενής και 
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δηµοτικό περίπτερο, το οποίο λειτούργησε για περίπου 20 έτη ως αναψυκτήριο. Σήµερα στεγάζεται εκεί το 
κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Τρικάλων-Περτουλίου, της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Τρικάλων.  

Ο λόφος του προφήτη Ηλία αποτελεί έναν σηµαντικό πνεύµονα πρασίνου και σηµείο αναφοράς όχι µόνο για 
τους κατοίκους των κοντινών γειτονιών, αλλά για όλη την πόλη των Τρικάλων. Ο βασικότερος κίνδυνος που 
αντιµετωπίζει είναι η εκδήλωση πυρκαγιάς. Η εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορα σηµεία του δάσους είχε ως 
αποτέλεσµα το να κηρυχθούν µία σειρά από εκτάσεις ως αναδασωτέες, κάτι που διαµορφώνει τη σηµερινή 
εικόνα στην οποία εντοπίζονται διαφορετικές ποιότητες και πυκνότητες βλάστησης. 

 

 
Εικόνα 2-2: Παράθεση αεροφωτογραφιών, υπόβαθρα 2015-2016 και 1945-1960. Πηγή: Ελληνικό Κτηµατολόγιο 

(http://gis.ktimanet.gr) 
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2.2. Φυσικό Περιβάλλον  

 

2.2.1. Γεωλογία- µορφολογία 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την υπό µελέτη περιοχή του Δήµου Τρικκαίων είναι σύγχρονες - 
τεταρτογενείς αποθέσεις (πεδινή περιοχή) και µολασσικοί σχηµατισµοί της µεσοελληνικής αύλακας (λοφώδης 
περιοχή). Το τεχνικογεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής των Τρικάλων µπορεί να διακριθεί στις εξής ενότητες : 

• αργιλοιλύες έως ιλυούχες άργιλοι 

• αµµούχες αργιλοιλύες 

• αµµοιλύες έως αργιλοιλυούχες άµµοι 

• αµµοχάλικα 

• µολασσικά ιζήµατα 

• Σύγχρονες προσχώσεις - αλλουβιακές αποθέσεις (al) 

• Μολασσικοί σχηµατισµοί της µεσοελληνικής αύλακας (m) 

Οι σύγχρονες προσχώσεις - αλλουβιακές αποθέσεις (al) αναπτύσσονται στη πεδινή περιοχή και αποτελούν 
σύγχρονες αποθέσεις λεκανών και κοιλάδων. Συνίστανται από άµµο, ιλύ, άργιλο µε συµµετοχή χαλίκων και 
κροκάλων.   

Η ευρύτερη περιοχή µελέτης ανήκει γεωτεκτονικά στο χώρο της «Μεσοελληνικής Αύλακας» που αναπτύσσεται 
στο γεωλογικό χώρο της  πελαγονικής και υποπελαγονικής ζώνης. 

Οι µολασσικοί σχηµατισµοί της µεσοελληνικής αύλακας (m) που υπόκεινται των σύγχρονων προσχώσεων – 
αλλουβιακών αποθέσεων (ηλικία Βουρδιγάλιο) αναπτύσσονται στη λοφώδη περιοχή και αποτελούνται από 
Μάργες κυανές έως φαιοκίτρινες, ιλυώδεις, µαρµαρυγιούχες µε παρουσία ψαµµιτικών τραπεζών.  

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία, µαζί µε τον λόφο του Κάστρου, βρίσκονται στη νότια απόληξη του ορεινού 
συγκροτήµατος των Αντιχασίων.  Πρόκειται για µια λοφώδη έκταση µε οµαλό ανάγλυφο και µε σχετικά ήπιες 
κλίσεις που στο µεγαλύτερο µέρος κυµαίνονται από 15-20% και περιορισµένα εµφανίζονται πιο έντονες. Το 
έδαφος είναι βαθύ ως αβαθές, καστανόφαιο αργιλλοαµµώδες µέχρι αµµοαργιλώδες. Παρουσιάζεται µέτρια 
διαβρωµένο µε µέτρια διηθητικότητα , ενώ δεν παρατηρούνται προβλήµατα κινητικότητας. 

Από άποψη τεκτονικής, η ευρύτερη περιοχή του Δήµου Τρικκαίων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νεοτεκτονικό 
πλαίσιο µακροδοµών (βλέπε Εικόνα 2-3) 
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Εικόνα 2-3: Χάρτης Νεοτεκτονικών Μακροδοµών ευρύτερης περιοχής Θεσσαλίας 
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Εικόνα 2-4: Απόσπασµα Εδαφολογικού Χάρτη Θεσσαλίας (Zvorykin & Vrissimdj) 
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2.2.2. Υδρολογία 

Η περιοχή µελέτης ανήκει στην υπολεκάνη του Πηνειού (EL0816). Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού 
Διαµερίσµατος Θεσσαλίας είναι η λεκάνη του Πηνειού. Κυριότεροι παραπόταµοι του Πηνειού είναι προς τα νότια 
ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης (στον οποίο έχει κατασκευαστεί το φράγµα του Σµόκοβου) και ο 
Καλέντζης (που δέχεται νερά από την εκτροπή του π. Ταυρωπού µέσω του ταµιευτήρα Πλαστήρα), προς τα 
δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πάµισος και ο Πορταϊκός και στο βόρειο µέρος ο Ληθαίος (που διασχίζει την πόλη των 
Τρικάλων), ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Επίσης, η λεκάνη του Πηνειού περιλαµβάνει 3 τεχνητές λίµνες: την 
τεχνητή λίµνη Σµοκόβου (µε επιφάνεια 9,9 km 2 ), την τεχνητή λίµνη Αργυροπουλίου (µε επιφάνεια 0,5 km2 ) 
και την τεχνητή λίµνη Κάρλας (µε επιφάνεια 34,9 km2 ). Το κύριο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον στη ΛΑΠ Πηνειού 
αφορά στις τεταρτογενείς αποθέσεις οι οποίες φιλοξενούν υψηλού δυναµικού υπόγειες υδροφορίες και 
δευτερευόντως στα καρστικά συστήµατα που αναπτύσσονται στην περίµετρο των πεδινών εκτάσεων. 

Η περιοχή του λόφου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο υδρολογικό ενδιαφέρον. Αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου της 
ευρύτερης περιοχής είναι ο Ληθαίος ποταµός. Η πορεία του ξεκινά από τα δυτικά του Δήµου Καλαµπάκας, 
περνάει βόρεια του οικισµού της Ράξας, συναντάει τα υδατορεύµατα του Μετσόβου και του Ασµανίου και µε 
διεύθυνση νοτιοανατολική διέρχεται από την πόλη των Τρικάλων για να εκβάλλει στον Πηνειό. Το δυτικό όριο 
του λόφου βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κοίτη του Ληθαίου, ενώ σε πολλά σηµεία του ο λόφος 
προσφέρει τη δυνατότητα µοναδικής θέας προς το ποτάµι, στοιχείο που αναβαθµίζει την αισθητική του τοπίου.  

Πίνακας 2-1. Υδρολογικά στοιχεία Υδατικού Διαµερίσµατος Θεσσαλίας (EL08)  Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταµών του Υδατικού Διαµερίσµατος Θεσσαλίας,1η Αναθεώρηση, ΥΠΕΚΑ) 

Εικόνα 2-5: Χάρτης Υδατικού Διαµερίσµατος Θεσσαλίας (EL08) 
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2.2.3. Σεισµικότητα Περιοχής Μελέτης 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (ΕΑΚ) του 2000, όπως τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/115/9ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154/12-8-2003) και το χάρτη του Νέου Αντισεισµικού 
Κανονισµού (ΝΕΑΚ), η χώρα µας διακρίνεται από άποψη σεισµικότητας σε 3 ζώνες: Ζώνη Ι (µέτρια 
σεισµόπληκτες περιοχές), Ζώνη ΙΙ (ισχυρά σεισµόπληκτες περιοχές) και Ζώνη ΙΙΙ (Εξαιρετικά σεισµόπληκτες 
περιοχές). Η περιοχή µελέτης από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας κατατάσσεται στη ζώνη ΙΙ για την οποία ο  
σεισµικός συντελεστής είναι α= 0,24. 

Η σεισµική επιτάχυνση του εδάφους είναι: A = a * g  Όπου: (α) σεισµικός συντελεστής και (g) επιτάχυνση της 
βαρύτητας.   

Εποµένως, η τιµή της σεισµικής επιτάχυνσης του εδάφους θα είναι Α = 0,24 x 9,81, η οποία σύµφωνα µε 
σεισµολογικά δεδοµένα εκτιµάται ότι έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόµενα 50 έτη.  

 

 
 

Εικόνα 2-6: Χάρτης ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας της Ελλάδας  

(ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας) 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
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2.2.4. Κλιµατολογικά – Μετεωρολογικά Στοιχεία 

Τα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το 
Μετεωρολογικό Σταθµό Τρικάλων της ΕΜΥ (γεωγραφικό πλάτος 39°33', γεωγραφικό µήκος 21°46' και 
υψόµετρο +110m). Η περίοδος καταγραφής καλύπτει τα έτη 1973-1997. 

Άνεµοι 

Οι επικρατέστεροι άνεµοι στην περιοχή είναι οι δυτικοί, οι βόρειοι και οι βορειοδυτικοί µε συχνότητα 12%, 11% 
και 9% αντίστοιχα. Η νηνεµία εµφανίζεται ετησίως µε ποσοστό 40%. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το 
ετήσιο ανεµόγραµµα της περιοχής, ενώ οι πίνακες στη συνέχεια δίνουν τη συχνότητα ανέµου ανά κατεύθυνση. 

Αριστερά: Εικόνα 2-7: Ανεµόγραµµα Δεδοµένων Σταθµού Τρικάλων (% συχνότητα εµφάνισης) 

Δεξιά: Εικόνα 2-8: Μηνιαία (%) συχνότητα των επικρατούντων ανέµων 

 

Πίνακας 2-2: Συχνότητα εµφάνισης ανέµου ανά κατεύθυνση 

BEAUFORT Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΝΗΝΕΜΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,99 39,99 

1 2,17 0,55 2,14 1,25 2,24 0,89 3,19 2,13 0,00 14,57 

2 5,97 1,71 4,72 2,74 4,07 2,00 5,38 5,09 0,00 31,69 

3 2,02 0,34 0,90 0,58 0,75 0,59 1,47 1,50 0,00 8,16 

4 0,99 0,09 0,21 0,11 0,35 0,60 1,03 0,64 0,00 4,02 

5 0,22 0,01 0,03 0,02 0,11 0,29 0,40 0,10 0,00 1,18 

6 0,06 0,01 0,00 0,00 0,03 0,11 0,12 0,02 0,00 0,35 

7 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,04 
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8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11,44 2,71 8,00 4,71 7,56 4,49 11,61 9,49 39,99 100,00 

 

Πίνακας 2-3: Μηνιαία συχνότητα (%) εµφάνισης του ανέµου ανά κατεύθυνση 

 Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΝΗΝΕΜΙΑ 

ΙΑΝ 12,559 1,803 5,481 3,572 4,272 3,454 10,714 11,124 47,021 

ΦΕΒ 11,737 2,757 6,684 4,082 6,851 2,992 11,584 8,850 44,463 

ΜΑΡ 10,328 2,865 10,782 5,483 9,381 5,063 11,675 8,390 36,033 

ΑΠΡ 10,841 3,562 8,638 7,191 11,443 5,966 15,227 9,260 27,872 

ΜΑΙ 11,017 3,363 11,363 5,714 10,025 6,340 14,640 10,156 27,382 

ΙΟΥΝ 14,451 3,089 8,203 3,913 9,115 7,470 17,029 11,917 24,813 

ΙΟΥΛ 14,599 3,511 9,044 5,427 8,785 5,470 10,228 9,130 33,806 

ΑΥΓ 9,553 2,561 10,822 6,842 9,939 3,980 10,370 8,972 36,961 

ΣΕΠ 9,542 2,758 9,252 5,316 7,583 4,203 10,430 10,076 40,840 

ΟΚΤ 9,160 2,414 5,863 3,772 5,452 3,664 9,332 7,587 52,756 

ΝΟΕ 10,170 1,922 5,678 2,570 3,733 2,614 8,024 8,963 56,326 

ΔΕΚ 13,251 2,054 3,935 2,507 3,955 2,572 10,116 9,294 52,316 

 

Θερµοκρασία και νεφώσεις 

Ο θερµότερος µήνας στην περιοχή είναι ο Ιούλιος (27,4οC) ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (5,4οC). Το µέσο 
ετήσιο θερµοκρασιακό εύρος είναι 16,1οC. Η µέση µέγιστη θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί είναι 21,3οC ενώ η 
µέση ελάχιστη είναι 10,1oC. Σε απόλυτες τιµές η µέγιστη θερµοκρασία στην ίδια περίοδο σηµειώνεται τον µήνα 
Ιούλιο ενώ η ελάχιστη τον Ιανουάριο. Τα παραπάνω µεγέθη παρουσιάζονται σε µηνιαία και ετήσια βάση στον 
ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας 2-4: Μηνιαίες θερµοκρασίες και νεφώσεις 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) ΝΕΦΩΣΕΙΣ 

Μέση Μέση 
Μέγιστη 

Μέση 
Ελάχιστη 

Απολύτως 
Μέγιστη 

Απολύτως 
Ελάχιστη 

Αραιή 
Νέφωση 

0 – 1,5/8 

Μέση 
Νέφωση 
1,6/8 - 
6,4/8 

Πυκνή 
Νέφωση 
6,5/8 - 

8/8 
10 5,4 10,0 1,5 22,4 -11,2 7,0 13,4 10,6 

ΦΕΒ 6,9 11,6 2,7 25,4 -9,4 6,0 11,0 11,2 
ΜΑΡ 10,6 15,4 5,2 27,2 -12,2 6,2 15,0 9,8 
ΑΠΡ 15,0 20,0 8,5 33,8 -1,0 4,7 17,7 7,6 
ΜΑΙ 20,6 25,8 13,3 37,0 3,0 5,4 20,3 5,4 
ΙΟΥΝ 25,6 31,1 17,2 43,8 9,8 10,0 18,6 1,4 
ΙΟΥΛ 27,4 32,8 18,9 43,5 11,2 15,5 14,8 0,7 
ΑΥΓ 26,1 31,9 18,3 42,6 9,6 16,9 13,2 0,9 
ΣΕΠ 22,6 28,8 15,2 37,4 7,0 14,4 13,5 2,0 
ΟΚΤ 16,4 22,1 11,2 36,0 -0,8 8,2 15,2 7,6 
ΝΟΕ 10,2 15,1 6,4 28,2 -5,0 6,2 13,4 10,4 
ΔΕΚ 6,4 10,9 2,8 24,2 -18,4 6,3 13,9 10,8 

            Εικόνα 2-9: Μηνιαία µεταβολή της νέφωσης                           Εικόνα 2-10: Μηνιαία µεταβολή της θερµοκρασίας 

Άλλα καιρικά χαρακτηριστικά 

Το µέσο µηνιαίο ύψος υετού ανέρχεται στα 59,95mm, ενώ το σύνολο των ετησίων υψών είναι 719,40mm. Ο 
ξηρότερος µήνας είναι ο Ιούλιος (3,9 ηµέρες) και υγρότερος (βροχερότερος) ο Νοέµβριος (11,5 ηµέρες). Το 
ποσοστό υγρασίας κυµαίνεται από 46,9% το µήνα Ιούνιο ως 78,1% το Δεκέµβριο. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζονται τα στοιχεία µέσου και µέγιστου ύψους υετού 24ώρου και σχετικής υγρασίας. Χιονοπτώσεις και 
πτώση χαλαζιού παρατηρούνται στην περιοχή µελέτης και εµφανίζονται µεταξύ του Νοεµβρίου και του Μαρτίου, 
ενώ καταιγίδες εµφανίζονται συχνότερα τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. 
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Εικόνα 2-11: Μηνιαία διακύµανση της σχετικής υγρασίας 

 
Εικόνα 2-12: Μηνιαία διακύµανση άλλων καιρικών χαρακτηριστικών 

Πίνακας 2-5: Μηνιαία διακύµανση των λοιπών καιρικών χαρακτηριστικών 

 Σχετική 
Υγρασία (%) 

Συνολική 
Κατακρήμνιση (mm) 

Υετός 
(ημέρες) 

Καταιγίδα 
(ημέρες) 

Χιόνι 
(ημέρες) 

Χαλάζι 
(ημέρες) 

Ομίχλη 
(ημέρες) 

ΙΑΝ 75,5 82,8 10,4 0,5 2,0 0,0 4,7 

ΦΕΒ 72,7 81,7 11,1 0,6 1,8 0,0 2,1 

ΜΑΡ 66,8 68,0 11,3 1,0 0,7 0,0 1,3 

ΑΠΡ 59,3 71,0 10,5 1,4 0,0 0,1 0,4 

ΜΑΙ 55,6 48,1 9,4 3,6 0,0 0,2 0,4 

ΙΟΥΝ 46,9 25,8 4,9 4,1 0,0 0,1 0,0 

ΙΟΥΛ 47,6 13,4 3,9 4,0 0,0 0,0 0,0 

ΑΥΓ 51,8 17,8 4,6 4,1 0,0 0,1 0,0 

ΣΕΠ 55,6 25,9 4,8 2,2 0,0 0,0 0,1 

ΟΚΤ 68,1 84,9 9,6 1,8 0,0 0,0 0,7 

ΝΟΕ 77,1 100,5 11,5 1,2 0,4 0,0 3,4 

ΔΕΚ 78,1 99,5 11,4 0,9 1,3 0,0 4,3 
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2.2.5. Βλάστηση- Χλωρίδα 

Φυτοκοινωνιολογικά η περιοχή ανήκει στην Παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης των φυλλοβόλων πλατυφύλλων 
(Quercetalia pubescentis) η οποία περιλαµβάνει δύο υποζώνες 

α) Την υποζώνη Ostryo- Carpinion, όπου διακρίνεται ο αυξητικός χώρος  Coccifero- Carpinetum. Εµφανίζεται 
σε µεγάλες εκτάσεις ως αποτέλεσµα ανθρώπινων επεµβάσεων (βοσκής, πυργκαγιάς, εκχερσώσεων κα.) 
Κυριαρχείται από θαµνώνες Πουρναριού (Quercus coccifera) µε µικρή συµµετοχή Γαύρου (Carpinus Orientalis), 
Φράξου (Fraximus ornus), χνοώδους Δρυός (Quercus pubescens). Πρόκειται για φυτοκοινωνίες 
οπισθοδροµικής διαδοχής µε ανθρωπογενή αίτια. Τα υπολείµµατα της χνοώδους Δρυός µαρτυρούν ότι στο 
παρελθόν οι περιοχές αυτές καλύπτονταν από δάση µε  υπόροφο τα αείφυλλα πλατύφυλλα.  

Β) Την υποζώνη Quercion confertae, η οποία µε τη σειρά της χωρίζεται σε 3 αυξητικούς χώρους: 1) Quercetum 
confertae (frainetto) Καταλαµβάνει τους ξηρότερους σταθµούς και το κυρίαρχο δασοπονικό είδος που απαντάται 
είναι η πλατύφυλλη Δρυς (Quercus frainetto), 2) Tilio castanetum. Αντιπροσωπεύεται από µικτά δάση 
φυλλοβόλων πλατύφυλλων που καταλαµβάνουν τις υγρότερες θέσεις σε βόρειες εκθέσεις και σε απότοµες 
πλαγιές, 3)Quercetum montanum. Καταλαµβάνει τις ανώτερες θέσεις της υποζώνης και κυριαρχείται από δάση 
ευθύφλοιας (Quercus cerris), δαλεχάµπιας (Quercus dalechampii) και απόδισκης Δρυός (Quercus petraea). 

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία ανήκει στον αυξητικό χώρο Ostryo- Carpinion. Αποτελείται από βαθιά γόνιµα εδάφη 
που εµφανίζουν όλες τις προϋποθέσεις για πλατύφυλλα. Το δάσος προήλθε από τεχνητή αναδάσωση Πεύκης 
(Pinus brutia) και Κυπαρισσιού ( Cupressus semprervirens) πού έγινε σε εθελοντική βάση το 1936. Έκτοτε 
έγιναν διάφορες παρεµβάσεις και κατά θέσεις φυτεύσεις δένδρων και θάµνων χωρίς ιδιαίτερο προγραµµατισµό. 
Σήµερα κυριαρχεί η Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia) και το Κυπαρίσσι (Cupressus semprervirens),  ενώ τα είδη 
που απαντώνται διάσπαρτα είναι Κουτσουπιά (Cercis siliquatrum), Σφένδαµος (Acer spp.), Πτελεά (Ulmus 
campestris), Ροβίνια (Robinia psedoacacia), Κέλτις (Celtis australis), βάτα (Rubus spp.), Γκορτιά (Pyrus 
amyglaliformis) κ.α. Στον υπόροφο εισβάλλει δυναµικά η φτελιά, η χνοώδης δρυς, η µελικκοκιά και άλλοι 
φυλλοβόλοι θάµνοι.  Όσον αφορά στη χορτολιβαδική σύνθεση, αυτή αποτελείται κυρίως από φυτικά είδη της 
οικογένειας των Αγρωστωδών (Graminae), Σύνθετων (Compositae) και Ρανουνγκουλιδών (Rununculaceae). 
Ενδεικτικά αναφέρονται και τα παρακάτω ποώδη είδη: Piptatherum miliaceum, Dactylis glomerata,Bromus 
inermis, Andropogon hirtus, Trifolium scabrum, Medicago minima, Plantago lanceolata, Phleum pretense. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των δένδρων που εγκαταστάθηκαν κατά την τεχνητή αναδάσωση έχουν πάρει το 
οριστικό τους µέγεθος και την οριστική τους µορφή αυξάνοντας τον κορµό τους κάτ’ όγκο και ύψος. Ωστόσο, 
σηµαντικό στοιχείο υποβάθµισης της βλάστησης αποτελεί είναι η ύπαρξη ξερών και υποβαθµισµένων κορµών, 
ως αποτέλεσµα των δυσµενών καιρικών συνθηκών, της διαχρονικής εξέλιξης της βλάστησης (γήρανση) και των 
µικροκλιµατικών συνθηκών ανάπτυξης. Η παράµετρος αυτή αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αποτελεί 
ζητούµενο η ενίσχυση µε πλήθος πλατύφυλλων ειδών και η διευκόλυνση της ανάπτυξης της φυσικής 
βλάστησης, ώστε να προκύψει ένα υγιέστερο, αισθητικά αναβαθµισµένο και ανθεκτικότερο στις φωτιές δάσος. 
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Εικόνα 2-13: Αριστερά η Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia), βασικό είδος που χρησιµοποιήθηκε στην τεχνητή αναδάσωση. 
Δεξιά η χνοώδης Δρυς (Quercus pubescens) η οποία απαντάται στον υπόροφο 

2.2.6. Πανίδα 

Η βιοποικιλότητα της πανίδας στην περιοχή του λόφου είναι υποβαθµισµένη και τα είδη που εντοπίζονται 
ανήκουν την κατηγορία µε µικρό ενδιαίτηµα. Πιο συγκεκριµένα απαντώνται τα εξής είδη: 

Θηλαστικά λαγός (Lepus europaeus L), σκίουρος (Sciurus vulgaris L.), κουνάβι (Martes foina),  
νυφίτσα  (Μustela nivalis), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), νανονυχτερίδα (Pipisrellus 
pipisrellus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus) 

Eρπετά Χελώνα (Testudo gaeca), Οχιά, Ονυχοχελώνα (Testudo hermanni hermanni ), σαύρα 
(Lacerta graeca), γουστέρα (Lacerta trilineata), δενδρογαλιά (Coluber laurenti), σαΐτα 
(Coluber najadum) 

Πτηνά Τσίχλα (Turdus merula), κότσυφας (Turdus merula), τσαλαπετεινός (U. epops), 
κουκουβάγια (Athene noctua) 

Έντοµα Αράχνη, Μέλισσα (Apis mellifera), Σφήκα, Ακρίδα, Κολεόπτερα. 

 

Εικόνα 2-14: Ενδεικτικά είδη ορνιθοπανίδας της 
περιοχής µελέτης: 

Αριστερά: Τσαλαπετεινός ( U. Εpops), Δεξιά πάνω  
κότσυφας (Turdus merula) και δεξιά κάτω Τσίχλα 
(Turdus merula) 
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2.3. Ο λόφος για την πόλη 

 

2.3.1. Η σηµασία του λόφου του Προφήτη Ηλία  για το πολεοδοµικό συγκρότηµα των Τρικάλων 

Τα Τρίκαλα είναι η 8η µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και η 3η µεγαλύτερη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αποτελούν 
την πρωτεύουσα της οµώνυµης Περιφερειακής Ενότητας και είναι το κέντρο του Δήµου Τρικκαίων. Ο πληθυσµός 
της πόλης υπολογίζεται σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 σε 61653 κατοίκους, ενώ ο Δήµος Τρικκαίων 
συγκεντρώνει 81355 κατοίκους και η Π.Ε. Τρικάλων 131085 κατοίκους. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα των 
Τρικάλων είναι η µοναδική περιοχή της Π.Ε. όπου συγκεντρώνει χαρακτηριστικά πόλης, τόσο ως προς την 
πληθυσµιακή πυκνότητα (886,6 κατ./τ.χλµ), όσο και ως προς τη συγκέντρωση τυπικών αστικών λειτουργιών 
διοίκησης, εµπορίου, υπηρεσιών κ.α.  

Τα Τρίκαλα είναι µια ιδιαίτερη πόλη που συγκεντρώνει ορισµένα µοναδικά χαρακτηριστικά. Το πιο ισχυρό από 
αυτά, δεν είναι άλλο από την παρουσία των ποταµών και ειδικά του Ληθαίου που διασχίζει διαγώνια την πόλη 
στο σύνολό της. Το ποτάµι και η παραποτάµια περιοχή δηµιουργούν µια ποιότητα αστικού περιβάλλοντος και 
δηµόσιου χώρου, που δε συναντάται συχνά στις ελληνικές πόλεις. Εκτός του φυσικού πλούτου, η πόλη των 
Τρικάλων είναι προικισµένη µε µια πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά. Τα ίχνη αυτής συναντώνται 
στον αστικό χώρο διαµορφώνοντας την εικόνα µιας σύγχρονης πόλης στην οποία συνδυάζονται και 
συνυπάρχουν τα αποτυπώµατα των αρχαίων χρόνων, της βυζαντινής και οθωµανικής περιόδου, της 
πολυπολιτισµικής ταυτότητας του 19ου αιώνα καθώς και της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Ελληνικού 
κράτους.    

Τα Τρίκαλα είναι µια σχετικά συµπαγής πόλη που επεκτείνεται ακτινωτά γύρω από το σύγχρονο διοικητικό και 
εµπορικό κέντρο, το οποίο ιστορικά συγκροτήθηκε  νοτιοανατολικά και κοντά στην παλιά πόλη (Βαρούσι) και το 
Κάστρο. Η πόλη περιβάλλεται από εκτεταµένες πεδινές- αγροτικές εκτάσεις, ενώ σε απόσταση περίπου 15 
χιλιοµέτρων στα δυτικά εντοπίζεται ο ορεινός όγκος του Κόζιακα που αποτελεί κοµµάτι της οροσειράς της 
Πίνδου. Στα βορειοδυτικά, σε απόσταση περίπου 10 χιλιοµέτρων βρίσκονται οι λόφοι του όρους Ορφανού µε 
οικισµούς όπως η Κρήνη.  

Οι βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες οδικές συνδέσεις της πόλης µε τα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και της χώρας, κατά µήκος των οποίων αναπτύσσονται γραµµικά 
δραστηριότητες και εκτός των ορίων της πόλης. Οι βασικοί αυτοί άξονες καταλήγουν ακτινωτά στο κέντρο της 
πόλης. Ένα ακόµα ισχυρό «γραµµικό» στοιχείο, είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ποταµός Ληθαίος που 
διασχίζει το σύνολο της πόλης, χωρίζοντάς την σε δύο µέρη.  

Μια πρώτη εικόνα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης καθώς και τη σχέση της µε την περιοχή που την 
περιβάλλει παρουσιάζει στον Χάρτη που ακολουθεί. Ο λόφος του Προφήτη Ηλία αποτελεί µια ιδιαίτερα µεγάλη 
έκταση για την πόλη. Ουσιαστικά, αποτελεί µαζί µε το λόφο του Κάστρου, τη µοναδική µεγάλη έκταση πρασίνου 
της πόλης.  
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Εικόνα 2-15: Χάρτης αναγνώρισης της ευρύτερης περιοχής της πόλης 

 

Παρατηρείται, εποµένως, ένα φαινόµενο που είναι ιδιαίτερο για πόλεις µεσαίου µεγέθους σε πεδινές εκτάσεις. 
Από τη µια µεριά, το µέγεθός τους και η γειτνίαση µε τόπους ιδιαίτερου φυσικού πλούτου, δηµιουργούν µια 
σαφώς καλύτερη σχέση µε τη φύση και το πράσινο από ότι σε µεγαλύτερα αστικά κέντρα. Από την άλλη, ωστόσο, 
αυτή ακριβώς η γειτνίαση οδήγησε και στην απουσία πρόβλεψης για εκτεταµένους χώρους πρασίνου, ειδικά 
υψηλής βλάστησης. Έτσι, παρά τη συνολικά καλύτερη συνθήκη ως προς το φυσικό περιβάλλον, την ποιότητα του 
αέρα κ.α., οι πολίτες δεν έχουν εντός του αστικού ιστού όπου διαµένουν και εργάζονται σηµαντικές εκτάσεις 
πρασίνου και δηµόσιου χώρου.  

Στην περίπτωση των Τρικάλων, η ύπαρξη της παραποτάµιας περιοχής βελτιώνει αυτή την πραγµατικότητα. 
Ωστόσο, η ανάγκη για χώρους πρασίνου και για πρόσβαση των κατοίκων σε περιοχές υψηλής βλάστησης 
παραµένει. Γίνεται µάλιστα εντονότερη λόγω των πεδινών και αγροτικών περιοχών που περιβάλλουν την πόλη 
καθώς και των ιδιαίτερα υψηλών θερµοκρασιών που παρατηρούνται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. 
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Ακριβώς σε αυτό το σηµείο βρίσκεται η διπλή πρόκληση για το λόφο του Προφήτη Ηλία και για το παρόν σχέδιο 
προστασίας και αξιοποίησής του. Οφείλει ταυτόχρονα και να προστατευτεί ως δασική έκταση µε πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα και να λειτουργήσει ως βασικός χώρος πρασίνου και δραστηριοτήτων σχετικών µε τη φύση 
για τους κατοίκους της πόλης. Αυτός είναι και ο στόχος του συγκεκριµένου έργου.  

Το ισχύον ΓΠΣ της πόλης έχει εγκριθεί το 1985. Σήµερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η µακροχρόνια διαδικασία 
αναθεώρησής του. Στην παρακάτω εικόνα, παρατίθενται οι χρήσεις γης όπως αποτυπώνονται στην πύλη 
γεωχωρικών δεδοµένων του Δήµου, στη βάση του ισχύοντος ΓΠΣ. 

 

 
Εικόνα 2-16: Το ΓΠΣ των Τρικάλων, Πηγή: GIS Δήµου Τρικκαίων  

 

Στο ισχύον ΓΠΣ, σύµφωνα µε την πρόσφατη Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του Δήµου (ΣΒΑΑ), η 
κατηγορία «Αστικό Πράσινο- Ελεύθεροι Χώροι» καταλαµβάνει µόλις του 7.76% της συνολικής έκτασης της 
πόλης. Αυτό αποτυπώνει έντονα την ανάγκη για δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου καθώς και για προστασία 
και αξιοποίηση των υπαρχόντων. Αυτή η κατεύθυνση ακολουθείται και ενισχύεται από τη µελέτη «Αναθεώρησης 
του Γ.Π.Σ. Τρικάλων» που βρίσκεται στο Β2 στάδιο και προτείνει τη «δηµιουργία µιας πράσινης πόλης» µε µέτρα 
όπως η προστασία µε κατάλληλες ρυθµίσεις της βιοποικιλότητάς και των χώρων πρασίνου και η αύξηση και 
ενοποίηση των παραποτάµιων περιοχών, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.  
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Ο λόφος του Προφήτη Ηλία αποτελεί το µε διαφορά το µεγαλύτερο κοµµάτι των Χώρων Πρασίνου της Πόλης1. 
Εποµένως, η σηµασία του για την πόλη είναι προφανής. Μια σηµασία, βέβαια, που δεν περιορίζεται στο φυσικό 
του πλούτου αλλά και στην ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική του σηµασία, όπως παρουσιάστηκε στις αρχικές 
ενότητες. Για το λόγο αυτό, η ανάγκη προστασίας και αναβάθµισής του για να είναι φιλόξενος και προσιτός στους 
κατοίκους, είναι εξαιρετικά επείγουσα.  

Στην παρακάτω Εικόνα παρουσιάζονται οι χώροι πρασίνου της πόλης σύµφωνα µε το ισχύον ΓΠΣ, στους οποίους 
ξεχωρίζει εµφανώς ο ορεινός όγκος του λόφου του Προφήτη Ηλία.  

 

 
Εικόνα 2-17: Οι χώροι πρασίνου της πόλης και ο λόφος του Προφήτη Ηλία                                                                        

Πηγή: ΣΒΑΑ Δήµου- Επεξεργασία Οµάδας Εργασίας  

 

 

 

                                                             
1 Σηµειώνεται ότι ο λόφος συγκαταλέγεται στη συγκεκριµένη χρήση στο ισχύον ΓΠΣ. Περαιτέρω διερεύνηση για το θεσµικό πλαίσιο 
που διέπει το λόφο παρατίθεται στις επόµενες ενότητες. 
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2.3.2. Η σχέση του λόφου µε τις χωρικές ενότητες της πόλης  

Στην αρχική φάση ανάπτυξης της πόλης, ο λόφος του Προφήτη Ηλία αποτελούσε και όριο του αστικού ιστού. 
Μαζί µε το λόφο του κάστρου αποτελούν ουσιαστικά ένα ενιαίο ορεινό σύµπλεγµα στους πρόποδες του οποίου 
αναπτύχθηκε η παλιά πόλη. Στην πορεία των χρόνων, η ανάπτυξη της πόλης και η εξάπλωση του αστικού της 
ιστού, έκανε το λόφο του Προφήτη Ηλία από περιαστικό σε αστικό δάσος. Σχεδόν στο σύνολο της έκτασής του, ο 
αστικός ιστός έχει επεκταθεί στους πρόποδές του, αν και µε χαµηλότερη πυκνότητα δόµησης στο δυτικό και 
βόρειο τµήµα του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο λόφος σήµερα σε µεγάλο βαθµό περιβάλλεται από τον αστικό ιστό 
της πόλης, αποτελώντας έναν ορεινό όγκο που εκτείνεται από το βόρειο όριο µέχρι και το κέντρο της πόλης.  

Το σύµπλεγµα των Βόρειων Λόφων αποτελεί ουσιαστικά το δυτικό όριο του κέντρου της πόλης. Από το 
νοτιοανατολικό τµήµα του λόφου του Προφήτη Ηλία ξεκινά η Παλιά Πόλη (Βαρούσι) των Τρικάλων που εκτείνεται 
µέχρι το σύγχρονο κέντρο της πόλης. Στον παρακάτω Χάρτη, αποτυπώνεται η χωρική συσχέτιση του λόφου µε 
τις χωρικές ενότητες της πόλης καθώς και µε τις βασικές οδικές αρτηρίες που διαπερνούν οριζόντια και κάθετα 
την πόλη προσεγγίζοντας το κέντρο της.  

 
Εικόνα 2-18: Χάρτης συσχέτισης του λόφου του Προφήτη Ηλία µε τις χωρικές ενότητες της πόλης των Τρικάλων  

Η παραποτάµια περιοχή από το λόφο του Κάστρου µέχρι το σηµερινό Μουσείο Τσιτσάνη (πρώην φυλακές 
Τρικάλων), αποτελεί ένα εκτεταµένο κέντρο που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος των διοικητικών, 
οικονοµικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης και τους σηµαντικότερους κοινόχρηστους και 
κοινωφελείς χώρους. Ο λόφος του Προφήτη Ηλία, «ακουµπά» αυτήν εκτεταµένη κεντρική ζώνη των Τρικάλων. 
Η ανάδειξη και αξιοποίησή του θα βασιστεί πάνω σε αυτή τη χωρική εγγύτητα, δηµιουργώντας ένα πόλο 
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φυσικού πλούτου που από τη µια µεριά «εισέρχεται» στο κέντρο της πόλης και από την άλλη αποτελεί και 
«διαφυγή» από το αστικό, δοµηµένο περιβάλλον.  Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαµορφώνει η σχέση 
του λόφου µε το κέντρο της πόλης, είναι ένα από τα πιο µοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Εντός αυτής της κεντρικής ζώνης, βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση τα πιο πολλά από τα σηµαντικότερα 
σηµεία της πόλης. Αυτός ο πλούτος σε τοπόσηµα, διαφορετικές ποιότητες αστικού περιβάλλοντος, ίχνη και 
κτίσµατα διαδοχικών ιστορικών περιόδων, αρχιτεκτονήµατα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, περιοχές φυσικού 
κάλλους και περιβαλλοντικής σηµασίας, δηµόσιους χώρους και κοινωνικές δραστηριότητες διαµορφώνει τον 
ξεχωριστό χαρακτήρα της πόλης των Τρικάλων. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές ενότητες 
του διευρυµένου κέντρου της πόλης καθώς και η σχέση και οι δύο βασικές πύλες σύνδεσης του λόφου µε το 
κέντρο της πόλης.    

 
Εικόνα 2-19: Χάρτης συσχέτισης του λόφου του Προφήτη Ηλία µε την εκτεταµένη ζώνη του κέντρου της πόλης  
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2.3.3. Προσβασιµότητα- σύνδεση µε την πόλη 

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Στη νότια πλευρά του λόφου 
βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισµός του Βαρουσίου τον οποίο και επισκέπτεται πλήθος επισκεπτών της πόλης 
των Τρικάλων εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα, των παλαιών αρχοντικών και του πλακοστρωµένου δηµόσιου 
χώρου. To Βαρούσι αποτελεί την Παλιά Πόλη των Τρικάλων που αναπτύχθηκε κάτω από τους λόφους του 
Κάστρου και του Προφήτη Ηλία. Αποτελεί τη συνοικία που µεσολαβεί µεταξύ του λόφου και του κέντρου της 
πόλης σε µια απόσταση για έναν/µια πεζοπόρο µικρότερη των 20 λεπτών. 

 

Εικόνα 2-20: Η σχέση του λόφου του Προφήτη Ηλία µε το λόφο του Κάστρου, το Βαρούσι και το κέντρο της πόλης,  

 

Στα νοτιοδυτικά εκτείνεται ο οικισµός των Κουτσοµυλίων που αναπτύσσεται µεταξύ του λόφου και του ποταµού 
Ληθαίου αποτελώντας έναν εναλλακτικό άξονα σύνδεσης του λόφου µε την πόλη ειδικά µέσω της χρήσης 
ποδηλάτου. Στα βορειοδυτικά ο λόφος συνορεύει µε τον οικισµό των Σεισµοπλήκτων. Βόρεια το Βαρουσίου, 
αναπτύσσεται ο οικισµός Μπάρα που αποτελεί µια εκτεταµµένη περιοχή κατοικίας βόρεια του κέντρου της 
πόλης. Το βόρειο όριο του λόφου συναντά την Ε.Ο. Τρικάλων- Ιωαννίνων που αποτελεί µαζί µε τον Περιφερειακό 
ένα περιµετρικό δακτύλιο γύρω από την πόλη. Η Ε.Ο. Τρικάλων- Ιωαννίνων αποτελεί και όριο του σχεδίου πόλης 
των Τρικάλων.  

Η προσέγγιση στο λόφο γίνεται εύκολα από διαµορφωµένο οδικό δίκτυο καθώς ο λόφος σε µεγάλο µέρος του 
περικλείεται από δρόµους αστικής κυκλοφορίας.  Περιµερικά του λόφου στα ανατολικά διέρχεται η οδός Χασίων, 
στα νότια και νοτιοδυτικά οι οδοί Ντάσκα και Κουτσοµυλίων και στα βορειοδυτικά οι οδοί Μυροφύλλου και 
Μεγάρχης. 
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Εικόνα 2-21: Ο οικισµός των Κουτσοµυλίων και στο βάθος ο οικισµός των Σεισµοπλήκτων 

 

 
 Εικόνα 2-22: Το βόρειο όριο του λόφου και του σχεδίου πόλης των Τρικάλων. Η Ε.Ο. Τρικάλων- Ιωαννίνων, 

αριστερά ο οικισµός των Σεισµοπλήκτων και δεξιά το βόρειο τµήµα του οικισµού της Μπάρας 
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Εικόνα 2-23: Το βορειοδυτικό τµήµα του λόφου και η σύνδεσή του µε τις περιοχές κατοικίες της πόλης. Στο κάτω µέρος, 
το ανενεργό στρατόπεδο Πούλιου. 

 

Η είσοδος στο λόφο µε αυτοκίνητο γίνεται από δύο σηµεία. Η βασική πύλη εισόδου στο λόφο βρίσκεται στο νότιο 
τµήµα του, στην οποία υπάρχει ο ασφαλτοστρωµένος δρόµος που ξεκινά στη συµβολή των οδών Προφήτη Ηλία 
και Αγ. Μαρίνας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οδός προφήτη Ηλία η οποία διέρχεται  από το Βαρούσι ενώνει τον 
λόφο µε το Κάστρο. Η δεύτερη βασική πύλη εισόδου στο λόφο βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του, µε τον 
χωµατόδροµο που ξεκινά στη συµβολή µε την οδό Χασίων, στη θέση Νταµάρια.  

O λόφος είναι προσβάσιµος και µέσω δευτερευουσών πυλών στο βόρειο και δυτικό τµήµα. Στα δυτικά µέσω 
µονοπατιού που ξεκινάει από την οδό Κουτσοµυλιών λίγο πριν τη συµβολή της µε την οδό Μυροφύλλου, και στα 
βόρεια στη σύνδεση της Εθνικής Οδού µε το οδικό δίκτυο των Σεισµοπλήκτων. Παράλληλα στα όρια µε τις 
γειτονιές Βαρούσι και Κουτσοµύλια δηµιουργούνται µία σειρά από κατώφλια όπου κανείς µπορεί να εισέλθει  
συναντώντας σε µικρή απόσταση το υφιστάµενο δίκτυο δρόµων.  

Αξίζει να σηµειωθεί η παρουσία µιας ακόµα πύλης σύνδεσης του λόφου µε την πόλη, στη θέση του ανενεργού 
πλέον στρατοπέδου Πούλιου. Η πύλη αυτή είναι ουσιαστικά σήµερα κατηργηµένη καθώς η πρόσβαση 
διακόπτεται αποτρέποντας την πρόσβαση προς το Ζωολογικό Κήπο. Η ανάδειξη και ανάπλαση συνολικά του 
λόφου µέσω του παρόντος έργου και η επαναδιαπραγµάτευση του δικτύου δρόµων, σε συνδυασµό µε την 
επανάχρηση και αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου σας πόλο πολιτισµού (θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα 
στις επόµενες ενότητες), διαµορφώνει µια νέα βασική πύλη εισόδου στο λόφο στο νοτιοανατολικό τµήµα του.  
Στον παρακάτω Χάρτη αποτυπώνεται το δίκτυο και οι πύλες συνδέσεων της πόλης µε το λόφο του Προφήτη Ηλία.  
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Εικόνα 2-24: Χάρτης συνδέσεων του λόφου του Προφήτη Ηλία µε το κέντρο της πόλης των Τρικάλων 
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Η πεζοπορία και περιήγηση στο δασικό χώρο του λόφου προσελκύει κατοίκους και επισκέπτες  µέσω 
υφιστάµενων µονοπατιών, ενώ πολλοί κάτοικοι επιλέγουν τον λόφο για άθληση και ποδηλασία. Η οργάνωση, 
αναβάθµιση, σήµανση και επέκταση του υφιστάµενου δικτύου µονοπατιών και διαδροµών, αποτελεί κεντρικό 
άξονα του παρόντος σχεδίου που θα παρουσιαστεί στο επόµενο µέρος. Ο στόχος αυτός οφείλει να βασιστεί στα 
υφιστάµενα δίκτυα καθώς και σε άτυπες διαδροµές που ακολουθούν οι πεζοπόροι, ορειβάτες και ποδηλάτες 
σήµερα.  

Στις επόµενες φωτογραφίες, παρουσιάζονται ορισµένες απόψεις από τις πύλες εισόδου στο λόφο και το δίκτυο 
δρόµων και µονοπατιών.  

 

 

 Εικόνα 2-25: Η κύρια πύλη εισόδου στο λόφο 
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 Εικόνα 2-26: Ο δρόµος εισόδου αυτοκινήτων στο λόφο 

 
Εικόνα 2-27: Η δεύτερη πύλη εισόδου στο λόφο µε το χωµατόδροµο στα Νταµάρια 
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Εικόνα 2-28: Υφιστάµενος δασικός χωµατόδροµος 

 

Εικόνα 2-29: Άποψη Υφιστάµενων Μονοπατιών 
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2.3.4. Βασικά συµπεράσµατα ως προς τη σχέση του λόφου του Προφήτη Ηλία µε την πόλη των 
Τρικάλων 

Έπειτα από την παραπάνω περιγραφή, µπορούν να εξαχθούν κάποια βασικά συµπεράσµατα ως προς τη σχέση 
και τη σύνδεση του λόφου µε την πόλη.  

Από τη µια µεριά, ο λόφος είναι πολύ κοντά στο κέντρο και είναι εύκολα προσβάσιµος σχεδόν από το σύνολο 
της πόλης µέσω του εκτεταµένου δικτύου δρόµων, πεζοδρόµων και µονοπατιών. Αποτελεί το βασικό πνεύµονα 
πρασίνου της πόλης, ενώ συνδέεται έντονα µε την παλαιότερη και σύγχρονη ιστορία της πόλης. Για το λόγο 
αυτό, αποτελεί ένα τόπο που επισκέπτονται συχνά οι πολίτες κυρίως για την πρόσβαση στη φύση και για 
δραστηριότητες αθλητισµούς και αναψυχής.  

Από την άλλη, ο λόφος σήµερα απέχει πολύ το να επιτελεί το ρόλο που του αντιστοιχεί και έχει ανάγκη η πόλη. 
Δηλαδή, να είναι ένας βασικός πόλος έλξης κατοίκων και επισκεπτών ως ένας σηµαντικός δασικός όγκος µε 
υψηλής ποιότητας δηµόσιο χώρο και δραστηριότητες φιλικές προς το χαρακτήρα του. Ορισµένες από τις βασικές 
αιτίες που µπορούν να ανιχνευτούν είναι οι παρακάτω: 

 

- Ανεπαρκής γνώση και ανάδειξη του λόφου στην πόλη. 

- Έλλειψη αντιληπτικής ικανότητας ως προς τη γειτνίαση του λόφου µε το κέντρο της πόλης και ως προς τις 
διαδροµές προσέγγισής του. 

- Ανεπαρκής ένταξη του λόφου στο δίκτυο τόπων ενδιαφέροντος της πόλης σε συνδυασµό µε το λόφο του 
Κάστρου, το Βαρούσι, την παραποτάµια περιοχή κ.α. 

- Η πρόσβαση στο λόφο µέσω αυτοκινήτου, παρότι είναι σχετικά εύκολη, προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της 
πόλης και διέλευση µέσω του ιδιαίτερου αστικού ιστού του Βαρουσίου. Η προώθηση της πρόσβασης µε 
εναλλακτικούς τρόπους είναι προτιµητέα. 

- Έλλειψη σύνδεσης του λόφου µε δηµόσια µέσα µεταφοράς. 

- Ανεπαρκής λειτουργία των πυλών εισόδου στο λόφο από τα διαφορετικά σηµεία της πόλης. 

 

Φυσικά, η σηµερινή λειτουργία του λόφου και η ανεπαρκής ανάδειξη, προστασία και αξιοποίησή του, δεν 
οφείλεται µόνο στα προβλήµατα σύνδεσής του µε την πόλη, αλλά και στα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις που 
έχει ο ίδιος ο λόφος, σήµερα. Αυτά θα παρουσιαστούν στην επόµενη ενότητα.  
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2.4. Οι «γειτονιές» του λόφου 

Η καλύτερη αναγνώριση της περιοχής του λόφου του Προφήτη Ηλία, απαιτεί την παρουσίαση όλων των 
επιµέρους χωρικών ενοτήτων που συνδιαµορφώνουν τη φυσιογνωµία του λόφου. Παρότι ο λόφος αποτελεί 
έναν ενιαίο δασικό όγκο, η µεγάλη του έκταση και η ποικιλοµορφία διαφορετικών χρήσεων και σηµείων 
ιστορικής ή περιβαλλοντικής σηµασίας καθιστούν αναγκαία τη βαθύτερη κατανόηση των πολλών ταυτοτήτων 
δηµόσιου χώρου και κτισµάτων που συνυπάρχουν. Στο υποκεφάλαιο αυτό, εποµένως, θα παρουσιαστούν 
συνοπτικά οι διαφορετικές «γειτονιές» του λόφου και θα καταγραφούν κάποια βασικά συµπεράσµατα ως προς 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το παρόν σχέδιο για αυτές. 

 

2.4.1. Δίκτυο δρόµων εντός του λόφου 

Στο λόφο του Προφήτη Ηλία εντοπίζεται ένα ιδιαίτερα εκτεταµένο εσωτερικό δίκτυο δρόµων που συνδέει τις 
επιµέρους χωρικές ενότητες του λόφου µε τις πύλες σύνδεσής του µε την πόλη. Από µια πρώτη µατιά, το δίκτυο 
αυτό είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο για το µέγεθος του συγκεκριµένου δασικού όγκου, κάτι που σχετίζεται µε τις 
χρήσεις που ιστορικά είχαν αναπτυχθεί στο έδαφός του. Αυτό, από τη µια µεριά συµβάλει σε µια λειτουργική 
ενοποίηση των διαφορετικών περιοχών, από την άλλη, ενδεχοµένως να απαιτείται µια επαναπροσέγγιση ώστε 
να βασίζεται στις ανάγκες προστασίας και ανάδειξης του λόφου.  

Το δίκτυο χωρίζεται σε δύο µέρη: 

Α. Το δίκτυο ασφαλτοστρωµένων δρόµων 

Β. Το δίκτυο δασικών χωµατόδροµων  

 

Το δίκτυο ασφαλτοστρωµένων δρόµων εκκινεί από την κεντρική πύλη εισόδου, στη συµβολή των οδών 
Προφήτη Ηλία και Αγίας Μαρίνας, και φτάνει στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία και το δηµόσιο χώρο µε την 
παιδική χαρά µε τον οποίο γειτνιάζει. Από εκεί ξεκινούν δύο διακλαδώσεις. Η πρώτη ανεβαίνει δυτικά προς το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θέση Ντάπια και η δεύτερη κατεβαίνει ανατολικά για να φτάσει στο 
Ζωολογικό Κήπο.  

Το δίκτυο των δασικών χωµατόδροµων είναι, φυσικά, αρκετά πιο εκτεταµένο. Οι δύο βασικές διαδροµές που 
καλύπτει είναι η σύνδεση του κεντρικού τµήµατος του λόφου µε την ανατολική πύλη εισόδου στην οδό Χασίων 
και τη δυτική πύλη εισόδου στα Κουτσοµύλια. Γύρω από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την 
υφιστάµενη υδατοδεξαµενή υπάρχει και περιµετρικό δίκτυο. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το 
ασφαλτοστρωµένο τµήµα του δρόµου που φτάνει µέχρι το κάτω άκρο του Ζωολογικού Κήπου διακόπτεται και 
συνεχίζεται µε χωµατόδροµο µέχρι να συναντήσει την κεντρική πύλη εισόδου.  

Το δίκτυο αυτό χωµατοδρόµων είναι µόνο το βασικό που έχει σχετικά µεγάλο πλάτος και επιτελεί ρόλο 
συνδέσεων µεταξύ των περιοχών. Εκτός αυτού υπάρχουν και άλλες διαδροµές µε χωµατοδρόµους και δίκτυα 
µονοπατιών. Το µεγαλύτερο κοµµάτι των µονοπατιών αυτών είναι ακόµα άτυπο και µη οργανωµένο και 
ιεραρχηµένο, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο του παρόνοτς σχεδίου.  

Στον παρακάτω Χάρτη αποτυπώνεται το βασικό δίκτυο δρόµων. 
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Εικόνα 2-30: Χάρτης υφιστάµενου δικτύου δρόµων στο λόφο του Προφήτη Ηλία 
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Βασικά Συµπεράσµατα για το δίκτυο δρόµων:  

- Το δίκτυο δρόµων στο λόφο είναι αρκετά εκτεταµένο και σε µεγάλο βαθµό λειτουργικό. Ωστόσο απαιτείται η 
επαναπροσέγγιση του σχεδιασµού και του ρόλου του, ώστε να ανταποκρίνεται στη στρατηγική προστασίας και 
αναβάθµισης του λόφου που περιγράφεται από το παρόν έργο. 

- Το ασφαλτοστρωµένο δίκτυο εγγυάται την εύκολη πρόσβαση στις κεντρικές χρήσεις του λόφου. Ωστόσο, η 
ανεξέλεγκτη διέλευση ΙΧ στο λόφο χρειάζεται να επανεξεταστεί. Η αξιοποίηση της υφιστάµενης υποδοµής 
ασφαλτόστρωσης µπορεί να συµβάλλει ώστε να παρέχεται η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, οχήµατα ασφαλείας και 
τροφοδοσίας, ειδικές οµάδες χρηστών όπως µαθητές, δηµόσια µέσα µεταφοράς και η πρόσβαση σε ΙΧ να 
περιοριστεί. 

- Το τµήµα των δασικών χωµατόδροµων είναι βοηθητικό για την ενοποίηση του λόφου και συµβάλλει στην 
πυροπροστασία. Ωστόσο η διέλευση των ΙΧ πρέπει να αποτρέπεται τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και 
για την προστασία των χρηστών που προσεγγίζουν το λόφο πεζή ή µε ποδήλατο. Οι χωµατόδροµοι µπορούν να 
αποτελέσουν τµήµα του εκτεταµένου δικτύου διαδροµών στο λόφο. 

- Στο βόρειο τµήµα του λόφου δεν υπάρχει σύνδεση µε το περιµετρικού οδικό δίκτυο. Το δίκτυο διαδροµών και 
µονοπατιών θα πρέπει να συµπεριλάβει και το βόρειο τµήµα παρέχοντας πρόσβαση και από εκεί. 

- Στο νοτιοανατολικό τµήµα του λόφου, στο πρώην στρατόπεδο Πούλιου, η πρόσβαση στο λόφο έχει διακοπεί. Η 
αξιοποίηση και επανάχρηση του πρώην στρατοπέδου και η µετατροπή του σε πολιτιστικό πόλο θα συνδυαστεί 
µε την ανάδειξη του σηµείου αυτού ως βασικής πύλης εισόδου στο λόφο µέσα από κατάλληλες διαµορφώσεις 
των πεζοπορικών διαδροµών.  

 

2.4.2. Ειδικά Σηµεία Ενδιαφέροντος και Υφιστάµενες Χρήσεις: 

Στο λόφο του Προφήτη Ηλία, εντοπίζονται µια σειρά από υφιστάµενες υποδοµές και κτίσµατα που διαµορφώνουν 
τις διαφορετικές χωρικές ενότητες του λόφου. Κατά κύριο λόγο, οι χρήσεις αναπτύσσονται στο νότιο και 
ανατολικό τµήµα του λόφου που γειτνιάζει µε το κέντρο της πόλης. 

Στον παρακάτω Χάρτη αποτυπώνονται τα βασικότερα σηµεία ενδιαφέροντος όπου συγκεντρώνονται οι κύριες 
υφιστάµενες χρήσεις στο λόφο: 
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Εικόνα 2-31: Χάρτης µε τα Ιδιαίτερα Σηµεία Ενδιαφέροντος και τις Υφιστάµενες Χρήσεις στο λόφο του Προφήτη Ηλία 

i. Εκκλησία του Προφήτη Ηλία και Περιβάλλον Χώρος:  

O Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία αποτελεί το σηµαντικότερο κτίσµα του λόφου. Είναι ένα εξωκλήσι µε ιδιαίτερη 
ιστορική σηµασία, καθώς η έναρξη της κατασκευής του ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά και µε σύγχρονη 
πολιτιστική και θρησκευτική σηµασία. Παρότι διατηρείται µια χρήση στο κτίριο του Ναού, υπάρχει ανάγκη για 
αναβάθµιση και συντήρηση του κτιρίου. Μια τέτοια πρωτοβουλία ξεκίνησε τους προηγούµενους µήνες από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διαχείριση του Ιερού Ναού, δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος σχεδίου. Ωστόσο 
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η συνολική στρατηγική για την ανάδειξη και προστασία του λόφου, σαφέστατα έρχεται σε συνέργεια µε τη 
συντήρηση και λειτουργία του πιο ξεχωριστού κτιρίου του λόφου.  

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σηµαντική για τη συνολική λειτουργία του λόφου είναι η περιοχή του περιβάλλοντα 
χώρου του ναού και της γειτνιάζουσας παιδικής χαράς. Το σηµείο αυτό, αποτελεί το κέντρο στο οποίο 
διασταυρώνονται όλες οι υφιστάµενες διαδροµές εντός του λόφου και την πρώτη «στάση» από την κεντρική 
πύλη εισόδου. Αποτελεί ένα πλάτωµα µε σχετικά οµαλή κλήση που λειτουργεί ως τόπος συνάντησης και 
αναψυχής- ξεκούρασης.  Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η σηµερινή εικόνα της περιοχής.  

 
Εικόνα 2-32: Φωτογραφίες από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία και τον περιβάλλοντα χώρο του 
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Η σηµερινή κατάσταση αυτής της περιοχής δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή. Τόσο ο εξοπλισµός της 
παιδικής χαράς, όσο και ο εξοπλισµός του περιβάλλοντος χώρου (κρήνη, ξύλινα καθίσµατα και τραπέζια κ.α.) 
έχουν εµφανή σηµάδια παλαίωσης και επιβάρυνσης. Ειδικά η παιδική χαρά αντιµετωπίζει προβλήµατα 
εγκατάλειψης.  

Σαφώς η φυσική οµορφιά του σηµείου αυτού, το καθιστά έναν αξιόλογο πόλο επισκέψεων, ωστόσο είναι 
δεδοµένο ότι η αναβάθµιση και ο σχεδιασµός του χώρου αυτού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του σχεδίου 
αναβάθµισης και προστασίας του λόφου.  

 

ii. Ζωολογικός Κήπος Τρικάλων  
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Εικόνα 2-33: Φωτογραφίες από τον Ζωολογικό Κήπο Τρικάλων  

Ο Ζωολογικός Κήπος των Τρικάλων είναι η πιο µεγάλη υποδοµή και χρήση που βρίσκεται στην έκταση του 
λόφου του Προφήτη Ηλία. Είναι µια δεντρόφυτη µεγάλη έκταση σε ένα µοναδικό σηµείο του λόφου µε γειτνίαση 
και θέα προς το σύνολο της πόλης. Εντός του υπάρχει ένα σχετικά εκτεταµένο δίκτυο ασφαλτοστρωµένου 
δρόµου καθώς και µονοπατιών πλακόστρωτων ή χωµάτινων. Επίσης, εντοπίζονται διαµορφώσεις και στοιχεία 
αστικού εξοπλισµού ανάλογα µε τις διαδροµές κατεύθυνσης των επισκεπτών. Τα περισσότερα κτίσµατα είναι 
ελαφριές ξύλινες κατασκευές ενώ διατηρούνται και οι διαµορφωµένοι χώροι φύλαξης των ζώων που κατά 
κύριο λόγο διαχωρίζονται µε συρµατοπλέγµατα ή µεταλλικά πλαίσια.  

Ο Ζωολογικός Κήπος, σήµερα, ουσιαστικά δε λειτουργεί, ούτε δέχεται επισκέπτες. Η κατάσταση των υποδοµών 
του επιδεινώνεται και έχουν διατηρηθεί µόνο λίγα ζώα, όπως πρόβατα, κατσίκια, κουνέλια και ένα µικρός 
αριθµός από λάµα. Εκτός της ανάδειξης της προφανούς υποβάθµισής του, οφείλει να ληφθεί υπόψιν για το 
παρόν σχέδιο και µια ευρύτερη κριτική που έχει ασκηθεί για την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία Ζωολογικών 
Κήπων, τις συνθήκες εγκλεισµού και παράθεσης των ζώων κ.α.   

Υπό το παραπάνω πρίσµα, το παρόν σχέδιο προτείνει µια αλλαγή προσανατολισµού για το συγκεκριµένο χώρο 
ώστε να µετατραπεί σε πάρκο χλωρίδας και πανίδας. Οι υφιστάµενες υποδοµές µπορούν µε µικρές παρεµβάσεις 
να υποδεχτούν τις αναγκαίες χρήσεις και η διαµόρφωση του χώρου µπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο.  

 

iii. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρικάλων- Περτουλίου.  

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρικάλων- Περτουλίου είναι ουσιαστικά το µόνο κτίριο µε καθηµερινή 
λειτουργία στο λόφο. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά κτίριο που χτίστηκε το 1986 ως Δασικό 
Τουριστικό Περίπτερο. Το κτίριο δε βρίσκεται σε κακή κατάσταση, ωστόσο η συντήρησή του θεωρείται 
καθοριστική για την αποτροπή της υποβάθµισης που προκύπτει από το πέρασµα των ετών. 

Το βασικό, ωστόσο, είναι πως η κεντρικότατη θέση του, και το µέγεθός του, είναι σε µεγάλο βαθµό ασύµβατα µε 
τη, σχετικά περιορισµένης προσέλευσης επισκεπτών, λειτουργία του. Άλλωστε, το κτίριο λειτούργησε για σχεδόν 
δύο δεκαετίες ως αναψυκτήριο, ακριβώς διότι βρίσκεται στην «καρδιά» του λόφου και µπορεί να αποτελεί 
κέντρο προσέλκυσης επισκεπτών και συνάντησης των διαφορετικών διαδροµών εντός του λόφου. Σήµερα, η 
αναντιστοιχία του κτιρίου µε τη χρήση του, δηµιουργεί µια εικόνα εγκατάλειψης. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, µπορεί να µεταφερθεί στο χώρο του Ζωολογικού Κήπου που θα µετατραπεί σε Πάρκο Χλωρίδας 
και Πανίδας και να συνδυαστεί µε δραστηριότητες και διαδροµές εκπαιδευτικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα. 

Στη θέση του, το σηµερινό κτίριο µπορεί να πάρει άλλες χρήσεις που να συνάδουν µε τη συνολική στρατηγική 
αναβάθµισης και αξιοποίησης του λόφου, όπως π.χ. η δηµιουργία ενός Κέντρου Ανάδειξης και Προώθησης της 
Τοπικής Γαστρονοµίας, που αποτελεί µια στόχευση του Δήµου Τρικκαίων. Επίσης, ο περιβάλλοντας χώρος του 
µπορεί να υποδεχτεί κατάλληλες διαµορφώσεις ώστε να λαµβάνουν χώρα υπαίθριες δραστηριότητες 
εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.  
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Εικόνα 2-34: Φωτογραφίες από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρικάλων- Περτουλίου 

iv. Νταµάρια- Παλαιό Λατοµείο- Μνηµείο  

Μια ακόµα ιδιαίτερη χωρική ενότητα του λόφου, είναι η θέση Νταµάρια, στην ανατολική πλευρά του λόφου. Η 
σηµασία του είναι πολύπλευρη. Αφενός αποτελεί µια τοποθεσία µε ιδιαίτερη ιστορική σηµασία, καθώς ο χώρος 
του πρώην λατοµείου αποτέλεσε τόπο εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου. Για 
το λόγο αυτό, πριν µερικά χρόνια το ΚΚΕ τοποθέτησε µια τιµητική πλάκα στη µνήµη των εκτελεσθέντων. Εκτός 
αυτού, η µορφολογία του εδάφους στο συγκεκριµένο σηµείο είναι σχεδόν µοναδική για το σύνολο του λόφου, 
καθώς αποτελεί ένα πολύ µεγάλης έκτασης πλάτωµα. Τέλος, αποτελεί µια από τις βασικές πύλες σύνδεσης του 



 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

 

[41] 

  

 

 

 

λόφου µε την πόλη. Μάλιστα, ο χωµατόδροµος όπου εκκινεί από τα Νταµάρια, συνδέεται άµεσα ως «συνέχεια» 
µε τη διαδροµή πεζών και ποδηλάτων επί της οδού Χασίων.  

Η τοποθεσία αυτή, αναµφίβολα, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το σχέδιο ανάδειξης και προστασίας του λόφου. 
Τα Νταµάρια µπορούν να λειτουργήσουν ως µια σηµαντική πύλη σύνδεσης των πεζοπορικών και ποδηλατικών 
διαδροµών του λόφου µε την υπόλοιπη πόλη. Επίσης, µέσα από µικρής κλίµακας παρεµβάσεις, η µεγάλη 
επίπεδη έκταση µπορεί να αποτελέσει ένα φιλόξενο χώρο συνεύρεσης και ξεκούρασης. Τέλος, η δηµιουργία 
ενός µνηµείου συνδέεται µε τη συνολική προσπάθεια σύνδεσης του λόφου µε την ιστορική µνήµη της πόλης.  

 

 
Εικόνα 2-35: Φωτογραφίες από τα Νταµάρια 
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v. Πρώην Στρατόπεδο Πούλιου- ΤΑΞΥΠ 

Το πρώην στρατόπεδο Πούλιου- ΤΑΞΥΠ, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα του ανεκµετάλλευτου 
κτιριακού αποθέµατος της Πόλης. Τόσο το ίδιο το κτίριο, όσο και ο εκτεταµένος περιβάλλοντας χώρος του, 
µπορούν να φιλοξενήσουν σηµαντικές χρήσεις αλλάζοντας όχι µόνο την περιοχή του λόφου αλλά και όλη την 
πόλη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήµος έχει θέσει ως στόχο τη µετατροπή του πρώην στρατοπέδου σε 
διαχρονικό Μουσείο της Πόλης, κάτι το οποίο αναµένεται να δροµολογηθεί τα επόµενα χρόνια εφόσον 
ολοκληρωθεί η παραχώρησή του. Το σχέδιο ανάδειξης και προστασίας του λόφου βασίζεται σε αυτή την εξέλιξη 
και επιδιώκει να τη συνδυάσει µε τη µετατροπή της περιοχής σε βασική πύλη εισόδου στο λόφο.  

 
Εικόνα 2-36: Φωτογραφίες από την περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Πούλιου 



 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

 

[43] 

  

 

 

 

Η δηµιουργία του Μουσείου θα αποτελέσει έναν βασικό πόλο έλξης επισκεπτών και η σύνδεσή του µε το λόφο 
αποτελεί ένα κρίσιµο στοίχηµα. Ο σχεδιασµός οφείλει να υποδεχτεί και ενισχύσει αυτή τη σύνδεση, σεβόµενος 
και προστατεύοντας ταυτόχρονα τόσο τον αυτοτελή χαρακτήρα του λόφου, όσο και τον αντίστοιχο του Μουσείου.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ευρύτερη περιοχή του στρατοπέδου στην οποία εντάσσεται και το κτίριο του 33ου 
Δηµοτικού Σχολείου Τρικάλων, έχει δυνατότητες αναδιαµόρφωσης για µετατροπή της σε πύλη εισόδου στο 
λόφο, µε αναπλάσεις του δηµόσιου χώρου, δηµιουργία θέσεων στάθµευσης, υποδοχή µέσου σταθερής τροχιάς 
κ.α.  
 

Βασικά Συµπεράσµατα για τα κτίρια και τις υφιστάµενες χρήσεις στο λόφο του Προφήτη Ηλία: 

- Το µεγαλύτερο µέρος των κτιρίων, του εξοπλισµού και των λειτουργιών του λόφου βρίσκεται σήµερα σε µη 
ικανοποιητικό επίπεδο. Απαιτείται η συντήρηση, ο ανασχεδιασµός και η αλλαγή των χρήσεων των περισσότερων 
κτιρίων ανάλογα µε τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Ο συνδυασµός της προστασίας του δασικού 
χαρακτήρα του λόφου µε την αντιρρόπηση της εγκατάλειψης των υποδοµών και των χρήσεων σε αυτόν, είναι ο 
κύριος στόχος του παρόντος έργου. Η ενίσχυση και διαφοροποίηση, των φιλικών προς το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων, µπορεί να συµβάλλει θετικά τόσο στην προστασία και ανάδειξη του λόφου, όσο και στην 
συχνότερη επαφή των πολιτών µε αυτόν.  

- Ο Ζωολογικός Κήπος προτείνεται να αλλάξει χρήση και να µετατραπεί σε πάρκο χλωρίδας και πανίδας, εντός 
του οποίου να µεταφερθεί και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

- Στο κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτείνεται να φιλοξενηθεί ένα Κέντρο για την ανάδειξη 
της τοπικής γαστρονοµίας.    

- Ο ενδιάµεσος χώρος µεταξύ του «τριγώνου» Εξωκλήσι Πρ. Ηλία- Κέντρο Τοπικής Γαστρονοµίας- Πάρκο 
Χλωρίδας και Πανίδας µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν µια χωρική ενότητα- τόπος συνάντησης µε αναβάθµιση 
των υφιστάµενων και διαµόρφωση νέων στάσεων συνεύρεσης, ξεκούρασης, αναψυχής, θέασης, παιχνιδιού κ.α. 

- Στα Νταµάρια, η δηµιουργία µνηµείου και η αναδιαµόρφωση του χώρου, θα δηµιουργήσει ένα νέο πόλο και 
θα ενισχύσει τη σύνδεση της πόλης µε τις πολιτιστικές, ιστορικές και εκπαιδευτικές διαδροµές της πόλης.  

- Η δηµιουργία του Διαχρονικού Μουσείου της πόλης των Τρικάλων στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Πούλιου, 
θα συνδυαστεί µε αναδιαµορφώσεις στην ευρύτερη περιοχή ώστε να αναδειχθεί η νέα κεντρική πύλη εισόδου 
στο λόφο. 

- Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι όλες οι προτεινόµενες δράσεις να µην έχουν έναν αποσπασµατικό 
χαρακτήρα και οι επιµέρους ενότητες και χρήσεις να µη λειτουργούν αποκοµµένα αλλά ως τµήµατα ενός ενιαίου 
δικτύου στο εσωτερικό του λόφου. Οι συνδετικοί κρίκοι αυτών των σηµείων, είναι οι περιπατητικές και 
ποδηλατικές διαδροµές που θα αναδειχθούν, σχεδιαστούν και ιεραρχηθούν.  
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2.5. Ισχύον θεσµικό πλαίσιο για το σχεδιασµό του λόφου 

 

2.5.1. Το υφιστάµενο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Τρικάλων 

Το σε ισχύ σήµερα Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της πόλης των Τρικάλων έχει εγκριθεί µε την από 28.08.1985 
Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Έγκριση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλης των Τρικάλων 
(οικισµοί Τρίκαλα, Καρυές, Κηπάκι, Πυργετός, Ριζαρειό, Φλαµούλι) Ν. Τρικάλων» και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
Δ’470/1985. Στο κείµενο της Υπουργικής Απόφασης γίνεται αναφορά στον λόφο Προφήτη Ηλία στην παράγραφο 
β του άρθρου 1, σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται η αξιοποίηση, η ανάδειξη και ο εµπλουτισµός του λόφου µε 
χρήσεις χώρων πρασίνου και αναψυχής, παιδικών χαρών, πεζοδρόµων, εγκαταστάσεων ελεύθερου µαζικού 
αθλητισµού και λοιπών συναφών χρήσεων. Στους χάρτες που συνοδεύουν το ΦΕΚ, η περιοχή του λόφου 
Προφήτη Ηλία εµφανίζεται µε διαγράµµιση η οποία αντιστοιχεί στη γενική χρήση «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι 
Χώροι». 

Στο περιεχόµενο της γενικής χρήσης γης «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι» περιλαµβάνονται διάφορες 
ειδικότερες πολεοδοµικές λειτουργίες. Στο από 23.02.1987 ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» 
(ΦΕΚ Δ’166) επιτρέπονται αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις και χώροι συνάθροισης κοινού, ενώ στο πρόσφατο ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ Α’114) που το αντικαθιστά 
προβλέπονται στους ελεύθερους χώρους εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, όπως στην περίπτωσή 
µας, µικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοικτά θέατρα µικρής κλίµακας µε απαραίτητους 
υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηµατογράφοι, γωνιές ανακύκλωσης, γεωργικές, δασικές και λοιπές 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις και αστική γεωργία. Όµως, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, τα δάση, οι δασικές και οι αναδασωτέες εκτάσεις εντός των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων 
διατηρούν σε κάθε περίπτωση τον δασικό τους χαρακτήρα και εφαρµόζεται γι’ αυτά η δασική και όχι η 
πολεοδοµική νοµοθεσία. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την Σκέψη 10 της Απόφασης 838/2014 του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ «όπως έχει παγίως 
κριθεί, η εκ του Συντάγµατος επιβαλλοµένη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων έχει την έννοια της 
προστασίας τους ως δασικών οικοσυστηµάτων. Αποκλείεται, καταρχήν, η ένταξη δασικού οικοσυστήµατος σε 
οικιστική περιοχή, έστω και αν η ένταξη γίνεται υπό τη µορφή δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων που διατηρούν 
το δασικό τους χαρακτήρα (βλ. ΣτΕ 3562/2008, 1589/1999, ΠΕ 58/2009, 131/2007, 246/2000). Τα τµήµατα δασών 
και δασικών εκτάσεων, τα οποία γειτνιάζουν µε οικισµούς, όταν κατ’ εξαίρεση εντάσσονται στο σχέδιο, χάριν της 
ενότητας του πολεοδοµικού σχεδιασµού, διατηρούν υποχρεωτικά αναλλοίωτο το δασικό τους χαρακτήρα, 
απαγορεύεται δε ως προς αυτούς κάθε άλλη χρήση, πλην της κατά προορισµό χρήσης των δασών, ενώ 
εφαρµόζονται ως προς αυτά οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (ΣτΕ 487/2007, 3745/2004)». 

Εποµένως, για την περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και όχι οι 
ειδικές πολεοδοµικές λειτουργίες της χρήσης «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι». 
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Εικόνα 2-37: Απόσπασµα της πινακίδας του υφιστάµενου ΓΠΣ Τρικάλων στην περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία 
συνοδευόµενη από το υπόµνηµα. Η περιοχή του λόφου χαρακτηρίζεται "Αστικό Πράσινο - Ελεύθεροι Χώροι". 



 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

 

[46] 

  

 

 

 

2.5.2. Το προτεινόµενο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Τρικάλων 

Η µελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Τρικάλων βρίσκεται στο Στάδιο Β2 της Β 
φάσης της. Οι προβλέψεις για την περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία συµπεριλαµβάνονται στο κεφάλαιο 
Π.2 της µελέτης µε τίτλο «Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος». Ο λόφος Προφήτη 
Ηλία αποτελεί την Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Ι Προστασίας δασών – δασικών εκτάσεων – 
Λόφος Προφήτη Ηλία. Σύµφωνα µε το σχετικό κείµενο της µελέτης, η περιοχή είχε συµπεριληφθεί στα 
όρια του ισχύοντος ΓΠΣ, αλλά όχι εντός ορίων κάποιας Πολεοδοµικής Ενότητας, εποµένως δεν είχε 
ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως.  

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο Π.1.1. της µελέτης αναφέρεται ότι «για το λόφο του Προφήτη Ηλία θα 
διατυπωθεί η οριστική πρόταση για το ζήτηµα του χαρακτηρισµού του ως κοινόχρηστός χώρος ή ως 
εκτός σχεδίου µετά την γνωµοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία προκλήθηκε µετά από ερώτηµα που ετέθη 
από τον Δήµο Τρικκαίων, εκτός από έκταση ιδιωτών νοτιοανατολικά των Σεισµοπλήκτων, και των 
Κουτσοµιλίων, που σύµφωνα µε την Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 123/09 στο κείµενο και στους 
χάρτες του Β2 σταδίου πρέπει να παρουσιάζονται ως εντός σχεδίου περιοχές µέχρι την οριστική 
γνωµοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ». Έτσι όλη η έκταση που θεωρείται δασική προστατεύεται ως Περιοχή 
Ειδικής Προστασίας µε εξαίρεση θύλακα ιδιωτικών εκτάσεων που σύµφωνα µε την εντολή του 
Δηµοτικού Συµβουλίου συµπεριλήφθηκε στην οικιστική χρήση, ενώ όλη η υπόλοιπη έκταση έχει 
παραµείνει ως εκτός σχεδίου εν αναµονή της απάντησης σε έγγραφο του Δήµου προς το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Μέσω της ΠΕΠ Ι – Λόφος Προφήτη Ηλία προστατεύονται οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα στην περιοχή 
(δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις) και προτείνεται η απαγόρευση οποιασδήποτε ιδιοκτησιακής 
κατάτµησης. Σε ότι αφορά τις χρήσεις γης, η πρόταση της µελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ είναι «µετά 
από έγκριση της δασικής αρχής, χρήσεις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας δασικής αναψυχής, 
διαδροµές για περίπατο, ένα αναψυκτήριο εµβαδού έως 200,00 τ.µ. και γενικώς οι επιτρεπόµενες από 
την εκάστοτε δασική νοµοθεσία µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή επιτάσσει». 
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Εικόνα 2-38: Απόσπασµα του χάρτη και του υποµνήµατος του νέου προτεινόµενου ΓΠΣ Τρικάλων στην περιοχή 
του λόφου Προφήτη Ηλία 
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2.5.3. Το αισθητικό δάσος Αηλιά – Κάστρου Τρικάλων 

Ο λόφος Προφήτη Ηλία ή Αηλιάς, αποτελεί λοφώδη έξαρση στα βόρεια της πόλης των Τρικάλων, µε 
σχετικά ήπιες κλήσεις και δενδρώδη βλάστηση στην κορυφή του και στο µεγαλύτερο τµήµα του, και 
εκτάσεις χορτολιβαδικού χαρακτήρα χαµηλότερα. Ο λόφος µαζί µε τον λόφο του Κάστρου της πόλης, 
µε τον οποίο αποτελούν κοινή χωρική ενότητα, κηρύχθηκαν αναδασωτέοι σταδιακά µεταξύ των ετών 
1932 και 1940, µε τις 68040/1923, 7948/1932, 83054/1936, 805/1938 και 15481/1940 Αποφάσεις του 
Υπουργού Γεωργίας . Το σηµερινό άλσος του Προφήτη Ηλία προήλθε από τεχνητή αναδάσωση πεύκης 
(Pinus brutia) και κυπαρισσιού ( Cupressus semprervirens) πού έγινε το 1936. Έκτοτε έγιναν διάφορες 
παρεµβάσεις και κατά θέσεις έγιναν φυτεύσεις δένδρων και θάµνων χωρίς ιδιαίτερο προγραµµατισµό. 
Η δασωθείσα έκταση περιφράχθηκε το 1976 από το Δασαρχείο Τρικάλων.  

Το 1979 οι δύο λόφοι κηρύσσονται «αισθητικό δάσος» (παρ. 1.α. άρθρ. 4 του ν.998/1979 «Κατηγορίαι 
δασών και δασικών εκτάσεων», όπως ισχύει σήµερα) µε το από 01.10.1979 Προεδρικό Διάταγµα, «Περί 
κηρύξεως των αναδασωθέντων λόφων Αηλιά και Κάστρου περιοχής Τρικάλων, ως Αισθητικού 
Δάσους» (ΦΕΚ Δ’609). Σύµφωνα µε το παραπάνω Προεδρικό  Διάταγµα, η διακεκριµένη περιοχή του 
αισθητικού δάσους του λόφου Αηλιά, τα όρια της οποίας συµπίπτουν µε την κατασκευασµένη το έτος 
1976 περίφραξή της, έχει εµβαδόν 239,69 στρέµµατα. 

Εντός της περιοχής αυτής, στο βόρειο τµήµα, υπάρχουν εκτάσεις που έχουν καεί και έχουν κηρυχθεί 
αναδασωτέες. Ειδικότερα µε την υπ’ αριθµ. 3352/1995 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντού Τρικάλων 
ύστερα από πυρκαγιά, κηρύχθηκε αναδασωτέα η καείσα έκταση 4 στρεµµάτων στη δασική θέση 
«Προφήτης Ηλίας», ενώ µε την υπ’ αριθµ. 2683/1997 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντού Τρικάλων 
ύστερα από πυρκαγιά, κηρύχθηκε αναδασωτέα η καείσα έκταση 77 στρεµµάτων στις δασικές θέσεις 
«Προφήτης Ηλίας» και «Ισραηλινό Νεκροταφείο». 

Το αισθητικό δάσος «Αηλιά – Κάστρου» Τρικάλων, αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση που έχουν 
κηρυχθεί από το 1973 έως το 1980 στην Ελλάδα, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 

1. Φοινικόδασος του Βάι στην Σητεία Λασιθίου 

2. Δάσος Κουρί Αλµυρού – Μαγνησία 

3. Δάσος της Καισαριανής 

4. Κοιλάδα Τεµπών 

5. Δάσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας 

6. Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου 

7. Δάσος Πανεπιστηµιούπολης Πατρών 

8. Δάσος Ιωαννίνων 

9. Δάσος Φαρσάλων 

10. Δάσος Στενής 

11. Δάσος Κισσάβου 
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12. Δάσος Μογγοστού 

13. Δάσος Μύτικα Νικόπολης 

14. Στενά Νέστου 

15. Πευκοδάση της Σκιάθου 

16. Δάσος Καλβρύτων 

17. Δάσος Αµυγδαλεώνα 

18. Δάσος Αηλιά Τρικάλων 

19. Δάσος Τιθορέας 

 

 
Εικόνα 2-39: Τα 19 κηρυγµένα αισθητικά δάση της Ελλάδας 
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2.5.4. Τα αισθητικά δάση στην δασική νοµοθεσία 

Η έννοια του «αισθητικού δάσους» προέρχεται από το Κεφάλαιο Δ’ του Δεύτερου Βιβλίου του Δασικού 
Κώδικα (Νοµοθετικό Διάταγµα 86/1969 – ΦΕΚ Α’7) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, όπως 
και οι έννοιες του «εθνικού δρυµού» και του «διατηρητέου µνηµείου της φύσης». Συγκεκριµένα, µε 
βάση την παρ. 2 του άρθρου 78 του παραπάνω Ν.Δ., όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρ. 3 του Ν.Δ. 
996/1971 (ΦΕΚ Α’192) και ισχύει, δάση και φυσικά τοπία που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του εθνικού δρυµού, έχουν όµως «ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σηµασία», 
είναι δυνατόν να κηρύσσονται µε Προεδρικό Διάταγµα ως αισθητικά δάση, δηλαδή δάση αναψυχής, 
υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969, όπως έχει αντικατασταθεί από το 
άρθρο 6 του Ν.Δ. 996/1971 και ισχύει, για την προστασία, οργάνωση και βελτίωση των αισθητικών 
δασών, όπως και των περιφερειακών ζωνών περιορισµένης προστασίας των εθνικών δρυµών, είναι 
δυνατόν να λαµβάνονται µέτρα και να εκτελούνται έργα από την αρµόδια δασική υπηρεσία, όπως είναι 
ιδίως τα παρακάτω: 

• Η προστασία και αύξηση της αγρίας πανίδας και χλωρίδας ή και η µείωσή τους, κατ' είδος και 
αριθµό, εντός των ενδεδειγµένων ορίων βιολογικής ισορροπίας µεταξύ των ειδών αφενός της πανίδας 
και αφετέρου της χλωρίδας, όπως επίσης και της ισορροπίας µεταξύ τους.  

• Η διατήρηση των γεωµορφικών σχηµατισµών και η προστασία των φυσικών καλλονών, όπως 
και η µε τεχνητή επέµβαση καλύτερη εκµετάλλευσή τους, από αισθητική και τουριστική άποψη. 

• Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων, για την προστασία του αισθητικού δάσους. 

• Η ίδρυση εκτροφείων θηραµάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξηση της αγρίας πανίδας, όπως 
και η µε τους κατάλληλους δασοτεχνικούς χειρισµούς διατήρηση, βελτίωση και επέκταση της 
βλάστησης, η ίδρυση δασικών φυτωρίων και δασικών δενδροκήπων (ARBORETUM), όπως και η µε 
φυσικό ή τεχνητό τρόπο αναγέννηση της χλωρίδας. 

• Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων, όπως δασοφυλάκεια, πυροφυλάκεια και εργαστήρια επιστηµονικών πειραµάτων και 
ερευνών. 

• Η ίδρυση θερινών και χειµερινών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κατασκηνώσεων, 
της ορειβασίας, του τουρισµού και του αθλητισµού εν γένει. 

• Η συλλογή ή η εκρίζωση φυτικών ειδών και η µεταφορά τους, όπως και η σύλληψη και 
µεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπεί, µετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, 
για επιστηµονικούς σκοπούς. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, τα θέµατα που αφορούν στην προστασία των 
αισθητικών δασών, είναι δυνατόν να ρυθµίζονται µε αστυνοµικές δασικές διατάξεις που εκδίδονται από 
την αρµόδια δασική υπηρεσία. 

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 81 του Ν.Δ. 86/1969, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 
996/1971 και ισχύει, η µελέτη και η εκτέλεση των πάσης φύσης έργων και εργασιών εντός των 
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αισθητικών δασών, όπως αυτές αναπτύσσονται παραπάνω, διενεργούνται σύµφωνα µε τις περί µελέτης 
και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις του δασικού κώδικα. 
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2.5.5. Τα αισθητικά δάση στην περιβαλλοντική νοµοθεσία 

Οι «εθνικοί δρυµοί», τα «αισθητικά δάση» και τα «διατηρητέα µνηµεία της φύσης» του δασικού κώδικα, 
κατατάσσονται πλέον σε διαφορετικές κατηγορίες περιοχών προστασίας στην σύγχρονη 
περιβαλλοντική νοµοθεσία, όπως αυτή ορίζεται στον νόµο – πλαίσιο για το περιβάλλον 1650/1986 
(ΦΕΚ Α’160) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις, ειδικά αυτές που προκύπτουν από τον 
ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α’60) «διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

Ειδικότερα, ενώ οι εθνικοί δρυµοί µαζί µε τις περιφερειακές του πυρήνα προστασίας ζώνες εντάσσονται 
στα φυσικά πάρκα (natural parks) και ειδικότερα στα εθνικά πάρκα (national parks) σύµφωνα µε τις 
παρ. 3 και 3.1 του άρθρ. 19 του ν.1650/1986 όπως ισχύει σήµερα, και τα διατηρητέα µνηµεία της φύσης 
(protected natural monuments) στους προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς (protected natural 
formations) της παραγράφου 5.β. του παραπάνω άρθρου, τα αισθητικά δάση εντάσσονται στα 
προστατευόµενα τοπία (protected landscapes / seascapes) της παραγράφου 5.α.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.1650/1986 όπως ισχύει σήµερα, «για τον 
χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως προστατευόµενου τοπίου ή ως προστατευόµενου φυσικού 
σχηµατισµού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε βάση ειδική 
έκθεση που τεκµηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειµένου και 
γνώµη του αιρετού Περιφερειάρχη. Στην πράξη χαρακτηρισµού καθορίζονται προτεραιότητες 
διατήρησης. Αποχαρακτηρισµός ή µείωση της έκτασης του προστατευτέου αντικειµένου επιτρέπεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση 
συναρµόδιου Υπουργού ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης». 

Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 31 του ν.1650/1986 όπως ισχύει σήµερα, ότι έχει 
κηρυχθεί και προστατεύεται ως αισθητικό δάσος µε βάση την δασική νοµοθεσία, εντάσσεται µε 
Προεδρικό Διάταγµα στην αντίστοιχη κατηγορία της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε τα 
κριτήρια της τελευταίας και καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι για την προστασία του γενικοί 
όροι, περιορισµοί, απαγορεύσεις και λοιπές ρυθµίσεις. Σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του ίδιου 
άρθρου, µέχρι την έκδοση του παραπάνω Προεδρικού Διατάγµατος, τα κηρυγµένα αισθητικά δάση 
εξακολουθούν να διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις του δασικού κώδικα και ειδικότερα τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 του 
Ν.Δ. 996/1971 και οι προβλέψεις του περιγράφονται παραπάνω. 
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2.5.6. Το αισθητικό δάσος λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το αισθητικό δάσος των λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων χαρακτηρίζεται 
ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) στην Βάση Δεδοµένων για την Ελληνική Φύση 
«ΦΙΛΟΤΗΣ» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε κωδικό ΑΤ 3011033. Η περιγραφή του τόπου 
στην σχετική καρτέλα της βάσης δεδοµένων έχει ως εξής: 

«Δύο ανεξάρτητοι λόφοι βόρεια της πόλης των Τρικάλων που αποτελούν τις νοτιότερες απολήξεις του 
ορεινού συγκροτήµατος των Αντιχασίων. Ο λόφος του Κάστρου 40 στρεµµάτων και βορειότερα ο λόφος 
του Αηλιά, 240 στρεµµάτων. Τεχνητό δάσος τραχείας πεύκης και κυπαρισσιού. Ιστορικός τόπος ο λόφος 
του Κάστρου µε το τουριστικό περίπτερο, το ρολόι της πόλης και το υδραγωγείο. Χώρος αναψυχής ο 
λόφος του Αηλιά, µε την οµώνυµη εκκλησία, το δηµοτικό αναψυκτήριο και έναν ζωολογικό κήπο. Βαθειά 
γόνιµα εδάφη στα οποία εγκαταστάθηκε από το 1950 το δάσος των κωνοφόρων ενώ υπάρχουν όλες οι 
προϋποθέσεις για πλατύφυλλα. Στον υπώροφο εισβάλλει δυναµικά η φτελιά, η χνοώδης δρυς, η 

Εικόνα 2-40: Το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους δάσος λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων όπως φαίνεται 
στην βάση δεδοµένων για την ελληνική φύση "Φιλότης" 
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µελικκοκιά και άλλοι φυλλοβόλοι θάµνοι. Η τραχεία πεύκη αναπτύχθηκε ταχύτατα και έδωσε υψήκορµα 
δένδρα αλλά διάφορες ασθένειες και ανεµοριψίες διασπούν σήµερα τις συστάδες. Το βόρειο τµήµα του 
Αηλιά κάηκε πρόσφατα. Τα κωνοφόρα θα υποχωρήσουν µε φυσικό τρόπο αργά ή γρήγορα και τη θέση 
τους θα πάρει η φυσική βλάστηση της περιοχής. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επιταχυνθεί µε µεγάλο 
πλήθος πλατυφύλλων ειδών που µπορεί και πρέπει να εισαχθούν. Έτσι θα προκύψει ένα υγειέστερο, 
αισθητικότερο και ανθεκτικότερο στις φωτιές δάσος. Το κάστρο κτισµένο την ελληνιστική περίοδο φέρει 
επικτίσµατα των ρωµαϊκών και βυζαντινών χρόνων αλλά και επισκευές και προσθήκες Καταλανών, 
Σέρβων και Τούρκων. Μέσα στο κάστρο ήταν κτισµένος ο ναός της Ακραίας Αρτέµιδος (του κάστρου) και 
ο ναός του Ασκληπιείου (κτίσµατα της αρχαιότητας). Αργότερα ο χριστιανικός ναός του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, ο τάφος του Επισκόπου Τρίκης του Ι΄ αιώνα, ο ναός της Μεταµορφώσεως του ΙΓ΄αιώνα. Τρίκη 
ήταν το παλιό όνοµα της πόλης από την οποία πέρασαν Μακεδόνες, Ρωµαίοι, Σελευκίδες, Ηπειρώτες, 
Αθαµάνες, Γότθοι, Σλαύοι, Σαρακινοί, Βούλγαροι, Νορµανδοί, Βλάχοι. Ως Τρίκαλα αναφέρεται η πόλη από 
την Άννα την Κοµνηνή. Οι δύο αυτοί χώροι µε το ηµιφυσικό δάσος αποτελούν ένα καλό καταφύγιο για τα 
πουλιά της ευρύτερης περιοχής.»  

Σε σχόλιο για τις αξίες του τοπίου αναφέρεται ότι ο χώρος «µε την επέκταση της πόλης είναι πλέον ένα 
αστικό πάρκο, µε ιδιαίτερη αξία για την αναψυχή των κατοίκων της πόλης», ο σηµαντικότερος κίνδυνος 
- τρωτότητα ο οποίος αναφέρεται είναι η πυρκαγιά και σχολιάζεται πως «η σταδιακή αλλαγή του είδους 
µε φυλλοβόλα θα περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς». 
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2.5.7. Καθεστώς προστασίας, όροι και περιορισµοί στον λόφο Προφήτη Ηλία 

Συµπερασµατικά, το καθεστώς προστασίας του λόφου Προφήτη Ηλία ως αισθητικό δάσος είναι 
αυστηρότερο από αυτό που ισχύει για τα κοινά δάση και δασικές εκτάσεις, το περίγραµµά του δίνεται 
από τον δασικό κώδικα και οι συγκεκριµένοι όροι και περιορισµοί επιβάλλονται από τις αρµόδιες 
δασικές υπηρεσίες.  

Γενικότερα, οι επιτρεπτές επεµβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δηµόσιες χορτολιβαδικές και 
βραχώδεις εκτάσεις, ορίζονται στο έκτο κεφάλαιο του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α’289) «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί από πλήθος 
νοµοθετηµάτων και ειδικότερα από το άρθρο 36 του ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’159) «Περιβαλλοντική 
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών, ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας 
και άλλες διατάξεις». Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο κάθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάση και δασικές 
εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό µέτρο, κάθε έγκριση επέµβασης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι για 
τη συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις 
προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται εν όλω ή 
εν µέρει οποιαδήποτε επέµβαση που συνεπάγεται µεταβολή του προορισµού τους. 

Οι ειδικότεροι όροι και περιορισµοί που επιβάλλονται στο αισθητικό δάσος του λόφου Προφήτη Ηλία 
καθορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 687/11.02.2004 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, µε την οποία παραχωρείται κατά χρήση το άλσος Προφήτη Ηλία στον Δήµο Τρικκαίων. Με 
το παραπάνω έγγραφο παραχωρείται η χρήση τόσο του άλσους του Κάστρου, όσο και αυτή του Αηλιά 
στον Δήµο, υπό τους παρακάτω όρους: 

1. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη δασικών δρόµων παρά µόνο για λόγους πυροπροστασίας, ενώ η 
ανακατασκευή ή η διαµόρφωση των υφιστάµενων εγκρίνεται από την αρµόδια δασική υπηρεσία. 
Επιτρέπεται η χάραξη και διαµόρφωση πεζοδρόµων και µονοπατιών χωρίς η συνολική επιφάνειά τους 
να υπερβαίνει το 10% της έκτασης του άλσους. Καθώς η περιοχή του Αηλιά σύµφωνα µε το 
παραχωρητήριο είναι 239.690 τ.µ., η µέγιστη δυνατή επιφάνεια πεζοδρόµων και µονοπατιών ορίζεται 
συνεπώς ως 23.969 τ.µ. Στο µε αρ.πρωτ.7127/08.12.2005 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων µε το 
οποίο εκφράζονταν απόψεις επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παλαιότερου προτεινόµενου έργου 
στον λόφο Προφήτη Ηλία, το Δασαρχείο ζητάει οι υφιστάµενοι δασικοί δρόµοι και µονοπάτια να 
βελτιωθούν διατηρώντας το υφιστάµενο πλάτος τους χωρίς διαπλατύνσεις και δηµιουργία νέων 
πρανών, ενώ συµφωνεί µε τη δηµιουργία νέων µονοπατιών αλλά και µε τις προτάσεις που αφορούν 
στα δάπεδα, τον φωτισµό και τη σήµανση των µονοπατιών της εν λόγω µελέτης µε τίτλο «Ανάπλαση – 
Αναδάσωση λόφων Βορείων περιοχών (Άλσος Αηλιά) Δήµου Τρικκαίων». 

2. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων παιδότοπων. Στο µε αρ.πρωτ.7127/08.12.2005 έγγραφο το 
Δασαρχείο Τρικάλων διαφωνεί µε την δηµιουργία νέου παιδότοπου που προτείνει η µελέτη. 

3. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή θεάτρων και αθλητικών υποδοµών µαζικού αθλητισµού. Στο µε 
αρ.πρωτ.7127/08.12.2005 έγγραφο, το Δασαρχείο Τρικάλων διαφωνεί µε την δηµιουργία «πλατείας 
δεξιοτεχνίας για σκέιτ και ποδήλατο BMX, την οποία θεωρεί υποδοµή µαζικού αθλητισµού. 

4. Δεν επιτρέπεται η δηµιουργία χώρων υπαίθριου γεύµατος (πικ-νικ), όπως περιγράφεται στην 
Υπουργική Απόφαση 66102/970/1995 (ΦΕΚ Β’170) όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ Β’330/1995 και 
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συµπληρώθηκε µε την ΥΑ 99278/5712/1997 (ΦΕΚ Β’1117) «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη 
δηµιουργία χώρων διηµέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της 
χώρας».  

5. Η κατασκευή του προτεινόµενου από τον Δήµο Τρικκαίων µνηµείου, θα περιοριστεί σε έκταση 
όχι µεγαλύτερη των 30 τ.µ. και θα εκληφθεί ως σηµειακή παρέµβαση.  

6. Ο φωτισµός δεν θα έχει µεγάλη ένταση, ενώ οι οχλούσες χρήσεις όπως τα αναψυκτήρια δεν 
θα επεκταθούν. 

7. Η κατασκευή χώρων υγιεινής (τουαλέτες), θα περιοριστεί στην απολύτως απαραίτητη έκταση, 
η οποία θα υπολογιστεί ανάλογα µε την φόρτιση επισκεπτών που υπάρχει στο άλσος. Το Δασαρχείο 

8. Συνίσταται ο εµπλουτισµός της βλάστησης µε αυτόχθονα φυτικά είδη (δενδρώδη και 
θαµνώδη), κατά τρόπο που να διασπά τον αµιγή χαρακτήρα της ως πευκώνα. Στο µε 
αρ.πρωτ.7127/08.12.2005 έγγραφο, το Δασαρχείο Τρικάλων επισηµαίνει σε σχέση µε την παλαιότερη 
µελέτη ότι «η φυτοτεχνική διαµόρφωση του άλσους µε ειδικούς δασοκοµικούς χειρισµούς, βελτιώσεις 
της υπάρχουσας βλάστησης , εκκαθαρισµοί, κλαδεύσεις, αραιώσεις, περιποιήσεις και εµπλουτισµός του 
µε φυτεύσεις τοπικής χλωρίδας και ποικιλίας κυρίως µε φυλλοβόλα για δηµιουργία βοτανικού κήπου 
µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους. Είναι η βασικότερη παρέµβαση και πρέπει να προηγηθεί των 
υπολοίπων που προτείνονται». 

9. Επιβάλλεται πριν από κάθε επέµβαση να λαµβάνεται η σύµφωνη γνώµη της αρχαιολογίας. Το 
παραχωρητήριο αναφέρει ως λόγο την ύπαρξη του κάστρου αλλά σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση 
αυτή είναι πιθανόν να επεκτείνεται και στις επεµβάσεις στο λόφο Προφήτη Ηλία, οπότε µια πρώτη 
διερευνητική επαφή µε την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη.  

10. Η λειτουργία του ζωολογικού κήπου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη σχετική Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται εδώ ότι στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προγραµµατίζεται το 
κλείσιµο του ζωολογικού κήπου και η αντικατάστασή του µε το «Πάρκο Ενδηµικής Χλωρίδας και 
Πανίδας».  

11. Ο Δήµος Τρικκαίων αναλαµβάνει την ευθύνη και τις δαπάνες συντήρησης, βελτίωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης, φύλαξης και προστασίας της έκτασης. Απαγορεύεται η 
δηµιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης µέσα στην παραχωρούµενη έκταση, εκτός από εκείνες που η 
αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος κρίνει ως απολύτως αναγκαίες για τη 
δηµόσια υγεία και την εξυπηρέτηση του κοινού. 

12. Τα έργα που θα εκτελεστούν θα ακολουθούν τις προβλέψεις της δασικής νοµοθεσίας. 

13. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί αλλαγή της χρήσης του προορισµού ή του χαρακτήρα της 
έκτασης, η παραχώρηση ανακαλείται.  

14. Η εφαρµογή των παραπάνω όρων παρακολουθείται από το Δασαρχείο Τρικάλων. 

Στο µε αρ.πρωτ.7127/08.12.2005 έγγραφο, το Δασαρχείο Τρικάλων συµφωνεί µε έργα και 
δραστηριότητες που είχε προτείνει η µελέτη µε τίτλο «Ανάπλαση – Αναδάσωση λόφων Βορείων 
περιοχών (Άλσος Αηλιά) Δήµου Τρικκαίων» όπως θέσεις θέας, µνηµείο, χώροι υγιεινής, βρύσες, 
στόµια υδροληψίας, δάπεδα σε µονοπάτια όταν απαιτείται, φωτιστικά σήµατα ανάλογης έκτασης και 
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θέσης και σήµανση. Σύµφωνα µε το Δασαρχείο, οι υφιστάµενες χρήσεις και κατασκευές (τουριστικό 
περίπτερο, ζωολογικός κήπος, παιδικές χαρές) έχουν ήδη εντατικοποιήσει επαρκώς την χρήση του 
λόφου. 

 

Στην τελευταία ενότητα του παρόντος τεύχους, επιχειρείται µια αρχική τεκµηρίωση της συµβατότητας 
των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς προστασίας το λόφου 
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3. Μέρος Β: Περιγραφή στρατηγικής και προτεινόμενες 
παρεμβάσεις 

 

3.1. Εισαγωγή 

Στην προηγούµενη ενότητα, παρουσιάστηκε αναλυτικά η σηµερινή κατάσταση του λόφου, η σηµασία 
του για την πόλη και η σύνδεσή του µε τις γειτονιές της καθώς και το θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει το 
σχεδιασµό του και το καθεστώς προστασίας του. Η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, των 
προβληµάτων και των δυνατοτήτων των επιµέρους χωρικών ενοτήτων και κτιρίων του λόφου 
συνδυάστηκε µε την συνοπτική καταγραφή των βασικών συµπερασµάτων και κατευθύνσεων για τις 
παρεµβάσεις που θα προταθούν.  

Στην ενότητα αυτή, οι παρεµβάσεις αυτές θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα καθορίζοντας τόσο τις 
βασικές αρχές, όσο και την ειδικότερη µεθοδολογία και στοχοθεσία του σχεδιασµού. Εξ αρχής 
δηλώνεται, ότι ο βασικός στόχος του παρόντος σχεδίου είναι το σύνολο των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων να αποτελεί µια ενιαία στρατηγική και όχι ένα άθροισµα επιµέρους δράσεων. Αυτό, 
βεβαίως, δεν ταυτίζεται µε την ανάγκη όλες οι παρεµβάσεις να γίνουν αναγκαστικά ενιαία και 
ταυτόχρονα. Η συνολική στρατηγική εµπνέεται από ένα συνολικότερο όραµα για το λόφο, που ενδέχεται 
να υλοποιείται σταδιακά, ανάλογα µε τις ιεραρχήσεις του Δήµου, τις ανάγκες των πολιτών, την 
ωριµότητα και εφικτότητα των παρεµβάσεων, τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες κ.α. Το πρώτο βήµα για 
τη διαµόρφωση αυτής της στρατηγικής είναι η υιοθέτηση κάποιων βασικών αρχών.  
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3.2. Βασικές Αρχές του Σχεδιασµού  

Οι βασικές αρχές του σχεδιασµού παρουσιάζονται παρακάτω:  

1.  Αυθεντικότητα, και Χαρακτήρας του Τόπου. 

Η θέση του Λόφου του Προφήτη Ηλία είναι κεντρική στο πολιτιστικό πλαίσιο και στην ιστορία της πόλης 
των Τρικάλων και η ανάδειξή του δίνει την ευκαιρία για µια διαφορετική προσέγγιση που θα συνδυάζει 
την παράδοση και τα τοπικά χαρακτηριστικά µε σύγχρονες προσεγγίσεις στο σχεδιασµό. Στις παρυφές 
του Λόφου αναπτύχθηκε η Παλιά Πόλη µε τα αρχιτεκτονικά της ιδιώµατα και χαρακτηριστικά. Ο λόφος 
έχει αποτυπωµένο στο έδαφος του το παρελθόν της πόλης. Ταυτόχρονα όµως, ο σχεδιασµός του λόφου 
οφείλει να κοιτάει στο µέλλον της. 

Η έννοια του «χαρακτήρα» ξεπερνάει το σχεδιασµό και σχετίζεται µε τη µνήµη του τόπου και της 
ταυτότητάς του. Τα στοιχεία αυτά οφείλουν να ενταχθούν στις προτάσεις γύρω από την ανάδειξη του 
Λόφου.  

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία είναι ο βασικός πνεύµονας πρασίνου της πόλης και µπορεί να αναδειχθεί 
σε έναν από τους σηµαντικότερος πόλους της πόλης. Ένα σηµείο συνάντησης, άθλησης, περιήγησης. 
Αλλά και ένα σηµείο ανάδειξης των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών. Αυτό θα καθορίσει το 
σχεδιασµό, αλλά και τις προτεινόµενες χρήσεις, καθώς η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και 
αρχιτεκτονικής, η προώθηση της τοπικής γαστρονοµίας και η προστασία της τοπικής χλωρίδας και 
πανίδας αποτελούν κεντρικές κατευθύνσεις που απευθύνονται στους πολίτες αλλά και σε επισκέπτες 
της πόλης από την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό. Οι διαδροµές ιστορίας, περιβάλλοντος και 
πολιτισµού θα συγκροτούν το δίκτυο γύρω από το οποίο θα αρθρώνεται όλη η λειτουργία του λόφου. 

 

2. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξη του τοπίου 

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία είναι πρώτα και κύρια ένας δασικός όγκος, ένα δάσος που χρειάζεται 
προστασία και σεβασµό στο χαρακτήρα του. Αυτό αποτελεί µια αδιαπραγµάτευτη αρχή που ορίζει ένα 
προσανατολισµό για ένα σχεδιασµό φιλικό προς το φυσικό περιβάλλον που να φιλοξενεί κατάλληλες 
δραστηριότητες. 

Παράλληλα, το τοπίο είναι κοµβικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασµού. Μια τοπιογραφία της πόλης 
των Τρικάλων, θα αναδείκνυε ως ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά, το λόφο του Προφήτη Ηλία. 
Ταυτόχρονα, τα τοπιακά χαρακτηριστικά του λόφου υπαγορεύουν σχεδιαστικές χειρονοµίες. Ο 
σχεδιασµός που προτείνεται επιδιώκει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα που φέρουν τα τοπιακά 
χαρακτηριστικά µέσα από µια προσέγγιση που έχει στο κέντρο της το τοπίο (landscape-based 
approach). Το τοπίο θα είναι στο κέντρο στο προτάσεων σε σχέση µε την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων 
του λόφου και τις προτεινόµενες παρεµβάσεις. Συγκεκριµένα όλες οι προτάσεις θα προσαρµόζονται 
στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του Λόφου, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητα αλλά και 
την προσαρµοστικότητα των έργων.  

Αν και οι στόχοι του παρόντος σχεδίου είναι µεγάλοι και ισχυροί, οι σχεδιαστικές χειρονοµίες που θα 
επιλεγούν θα είναι προσεκτικές, ενταγµένες στο τοπίο και τα φυσικά χαρακτηριστικά του λόφου και 
στην κλίµακα που απαιτεί ο σεβασµός του φυσικού τοπίου.  
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3. Προσβασιµότητα και προσπελασιµότητα  

Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση της πολυτροπικής προσβασιµότητας σε συνδυασµό µε την 
προσπάθεια προώθησης παρεµβάσεων βιώσιµης κινητικότητας. Στόχος  των παρεµβάσεων είναι ο 
λόφος να είναι εύκολα προσβάσιµος και προσπελάσιµος από όλους χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο τον 
ίδιο το Λόφο. Η κινητικότητα πεζών και ποδηλάτων θα αποτελεί προτεραιότητα, ενώ η χρήση ΙΧ και 
οχηµάτων έκτακτης ανάγκης θα περιοριστεί στα ελάχιστα µεγέθη. Σηµαντικό στοιχείο είναι η 
διασύνδεση του Λόφου τόσο εσωτερικά (µέσω των διαφορετικών χρήσεων που θα χωροθετηθούν) όσο 
και µε τον υπόλοιπο ιστό της πόλης.  

Βασικές κατευθύνσεις που λαµβάνονται υπόψιν στη στρατηγική προσβασιµότητας είναι οι παρακάτω:  

• Ενίσχυση της προσβασιµότητας του λόφου µε τα πόδια και βελτίωση των εισόδων και 
κατωφλιών προς τον λόφο.  

• Περιορισµός της χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου. Οι βασικές οµάδες χρηστών (κάτοικοι και 
επισκέπτες) προσεγγίζουν το λόφο µε κύριο σκοπό την αναψυχή ́, την περιήγηση, τη βόλτα, την άθληση). 
Ως εκ τούτου η χρήση του ΙΧ καθίσταται περιττή, ειδικά αν προβλεφθεί κάποια άλλη εναλλακτική 
επιλογή πρόσβασης από  το κέντρο της  πόλης. 

• Δηµιουργία περισσότερων σηµείων προέλευσης των µετακινήσεων µέσω διαφορετικών 
εισόδων προς το λόφο από τις γειτονιές που τον περιβάλλουν θα διευκολύνει την προσβασιµότητα και 
θα αναβαθµίσει την σύνδεση µε την πόλη.  

• Μη ύπαρξη ενός µοναδικού σηµείου προορισµού των επισκεπτών. Πέρα από το κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την εκκλησία του Προφήτη Ηλία, θα αποτελούν πόλο έλξης το πάρκο 
ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας, οι χώροι παιχνιδιού και περιπέτειας, αλλά και οι θέσεις θέασης. Μέσα 
από το προτεινόµενο δίκτυο τα σηµεία αυτά θα είναι προσβάσιµα µε διαφορετικό τρόπο από 
διαφορετικές περιοχές.  

• Εξυπηρέτηση του λόφου µε ειδικό δροµολόγιο shuttle bus που θα συνδέει το χώρο του 
Περιβαλλοντικού κέντρου εκπαίδευσης και το Πάρκο ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας µε κεντρικά 
σηµεία της πόλης των Τρικάλων. 

• Προώθηση των µέσων σταθερής τροχιάς, ως ενδεχόµενο τρόπο ένωσης του λόφου του 
Κάστρου µε τον λόφο του Προφήτη Ηλία, αντιµετωπίζοντας τους δύο λόφους όχι µόνο ως ένα ενιαίο 
τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όσο και ως µία ενιαία ιστορική και πολιτισµική ενότητα της πόλης 
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4. Υψηλής ποιότητας δηµόσιος χώρος και περιβάλλον.  

Ο αστικός σχεδιασµός και η αρχιτεκτονική τοπίου στοχεύον στη δηµιουργία συνθηκών και χώρων 
ανάπτυξης της δηµόσιας ζωής, της επαφής και της επικοινωνίας των πολιτών. Ο λόφος του Προφήτη 
Ηλία είναι ένας µεγάλος δηµόσιος χώρος, ένας τόπος που µπορεί να υποδεχτεί τους χρήστες και να 
τους παρέχει την αναγκαία πρόσβαση στη φύση, την ξεκούραση, την άθληση και την αναψυχή.  

Το σχέδιο ανάδειξης, προστασίας και αναβάθµισης του λόφου του Προφήτη Ηλία έχει ως βασικό στόχο 
το να κάνει το λόφο φιλικότερο προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Να δηµιουργήσει 
ποιοτικούς χώρους συνεύρεσης των πολιτών µέσα στη χλωρίδα και την πανίδα του λόφου. Ο 
σχεδιασµός υψηλής ποιότητας δηµόσιων υποδοµών θα δώσει νέα πνοή στο λόφο και θα τον µετατρέψει 
σε έναν σηµαντικό πόλο για την πόλη.  

Αυτό προϋποθέτει τον σωστό, ασφαλή και σύγχρονο σχεδιασµό του αστικού εξοπλισµού, της σήµανσης, 
των µαλακών και σκληρών επιφανειών και του φωτισµού. Τα στοιχεία αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση 
µε το δασικό χαρακτήρα του λόφου. Αντίθετα, δηµιουργούν µια σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος 
µε τον αστικό σχεδιασµό που εγγυάται τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα. 

 

5. Ποικιλοµορφία και Μίξη των Χρήσεων.  

Σήµερα, ο λόφος του Προφήτη Ηλία, δε φιλοξενεί παρά ελάχιστες δραστηριότητες κα χρήσεις. Αυτό 
µειώνει την προσέλευση πολιτών και επισκεπτών και συνηγορεί υπέρ της υποβάθµισης και σε ένα 
βαθµό εγκατάλειψης του λόφου. Οι κάτοικοι των Τρικάλων έχουν ανάγκη από τις δραστηριότητες που 
µόνο ο λόφος του Προφήτη Ηλία µπορεί να τους προσφέρει. Δραστηριότητες που αρµόζουν στη δασική 
έκταση του λόφου. Αυτό δε σηµαίνει την τοποθέτηση αστικών – οικονοµικών δραστηριοτήτων και 
ασύµβατων χρήσεων.  

Στόχος είναι ο λόφος να είναι ένας τόπος όπου θα κυριαρχεί η ποικιλοµορφία και η πολλαπλότητα των 
χρήσεων έτσι ώστε να προσελκύει µια πληθώρα επισκεπτών και χρηστών. Η χωροθέτηση και ανάπτυξη 
ήπιων αθλητικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, µέσω της 
αξιοποίησης των υφιστάµενων υποδοµών και κτιρίων αλλά και του δικτύου διαδροµών στο λόφο, είναι 
µια από τις βασικές επιλογές του σχεδίου.  

 

6. Ανθεκτικότητα και Βιωσιµότητα.  

Ο σύγχρονος σχεδιασµός, ειδικά όταν έχει ως αντικείµενο µια ιδιαίτερη έκταση όπως ο λόφος του 
Προφήτη Ηλία, δεν µπορεί να παρά να θέτει ως κεντρικές αρχές την ανθεκτικότητα και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη.  

Οι προτάσεις οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη όλους τους κινδύνους (ανθρωπογενείς και 
περιβαλλοντικούς) που αντιµετωπίζει ή θα αντιµετωπίσει ο λόφος και να επιδιώκουν να δράσουν 
ευεργετικά προς το µέλλον. Για αυτό το λόγο, κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική η προσαρµοστικότητα 
των προτάσεων ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν διαφορετικές συνθήκες και απειλές.  
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Επιπροσθέτως, το παρόν σχέδιο ακολουθεί και συµβαδίζει µε τους βασικούς άξονες που τίθενται από 
υπερκείµενες στρατηγικές που σχετίζονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως η Στρατηγική Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης του Δήµου Τρικκαίων που υιοθετήθηκε την περσινή χρονιά και στους επόµενους 
µήνες αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων που περιγράφει.  

 

7. Συµµετοχή των Πολιτών και Διαβούλευση.  

Το βασικό υποκείµενο στο οποίο απευθύνεται το παρόν σχέδιο, δεν είναι άλλο από τους πολίτες και 
τους επισκέπτες των Τρικάλων. Η συµµετοχή του υποκειµένου αυτού στο σχεδιασµό, µε χρήση 
συµµετοχικών διαδικασιών και διαβούλευσης είναι σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχία οποιασδήποτε 
παρέµβασης στο αστικό και φυσικό περιβάλλον. Η γνώση της τοπικής κοινωνίας είναι κοµβική για την 
κατανόηση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Λόφου και για την επιλογή των κατάλληλων 
λύσεων. 

Κατά την εξέλιξη και υλοποίηση του σχεδιασµού, οι προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση και 
διαδικασίες συµµετοχής τόσο µε του πολίτες, όσο και µε αρµόδιες αρχές που σχετίζονται µε το 
σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων τέτοιου χαρακτήρα.  

 

8. Διαχείριση πόρων και φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασµός.   

Παρότι σχετίζεται µε την βασική αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα, η 
διαχείριση των πόρων οφείλει να αναφερθεί ειδικότερα γιατί είναι ένα κεντρικό στοιχείο του σύγχρονου 
σχεδιασµού. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι προτάσεις θα εξετάσουν την δυνατότητα εφαρµογής ενός 
πλαισίου αξιοποίησης µε µίνιµουµ παρεµβάσεις στο χώρο, ένταξη περιβαλλοντικά φιλικών υλικών και 
η επανάχρηση υφιστάµενων υποδοµών.   

 

Οι βασικές αρχές σχεδιασµού, σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα της πρώτης ενότητας ως προς την 
υφιστάµενη κατάσταση του λόφου, δηµιουργούν ένα σαφές πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι 
βασικές προτάσεις για παρεµβάσεις στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Στη συνέχεια, οι προτεινόµενες 
παρεµβάσεις θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα.  
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3.3. Άξονες και Παρεµβάσεις Σχεδίου Ανάδειξης, Προστασίας και Αναβάθµισης 
λόφου 

 

3.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της Προσβασιµότητας του λόφου και της σύνδεσής του µε την πόλη  

i. Βελτίωση των εισόδων και των κατωφλιών προς τον λόφο  

Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν πιο εύκολη πρόσβαση στο λόφο από τις επιµέρους γειτονιές που τον 
περιβάλλουν. Για τον λόγο αυτό πέρα από τη σύνδεση του λόφου µε τις γειτονιές Κουστοµύλια και 
Βαρούσι  και τις περιοχές κατοικίας στα δυτικά και νότια, προτείνεται η διαµόρφωση µίας ακόµη 
δευτερεύουσας εισόδου στα βορειοδυτικά του Λόφου, για τη διευκόλυνση µε τον οικισµό του Αγίου 
Οικουµενίου (Σεισµοπλείκτων).  

Η ιεράρχηση των εισόδων του λόφου σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες στοχεύει στον προσδιορισµό 
των αρθρώσεων µεταξύ πόλης και λόφου και κατά συνέπεια στον προσανατολισµό των παρεµβάσεων 
ανασχεδιασµού κα ανάδειξης των κατωφλιών του λόφου. Για την προτεινόµενη ιεράρχηση 
αξιολογήθηκε η συµβολή των σηµείων στην τροφοδότηση ροών στα διαφορετικού χαρακτήρα 
µονοπάτια και ζώνες του λόφου, αλλά και στις υφιστάµενες δυναµικές δραστηριοτήτων και δράσεων.  

Οι πρωτεύουσες είσοδοι τοποθετήθηκαν σε σηµεία όπου πέρα από τις ροές των κατοίκων αναµένεται 
αυξηµένη η παρουσία ροών τουριστών και επισκεπτών, ενώ οι δευτερεύουσες είσοδοι προτείνεται να 
αποτελούν οργανωµένα κατώφλια για την εξυπηρέτηση της ζωής και της καθηµερινότητας των 
κατοίκων των γειτονιών βόρεια και δυτικά του λόφου. 

Πιο συγκεκριµένα, οι είσοδοι στο λόφο θα διαµορφωθούν στα εξής σηµεία 

• Πρωτεύουσα Είσοδος 1 θα είναι η είσοδος από τις γειτονιές Βαρούσι – Κουστοµύλια στο νότια 
του λόφου όπου θα αποτελεί και την κύρια είσοδο του λόφου 

• Πρωτεύουσα Είσοδος 2 θα είναι η νέα πύλη εισόδου στο λόφο µέσω του πρώην Στρατοπέδου 
Πούλιου που θα µετατραπεί σε Διαχρονικό Μουσείο τα Πόλης.  

• Πρωτεύουσα Είσοδος 3 θα διαµορφωθεί επί της οδού Χασίων στη θέση Νταµάρια στα 
ανατολικά  

• Δευτερεύουσα Είσοδος 4  µεταξύ Κουτσοµυλίων και του οικισµού Σεισµοπλείκτων στα δυτικά.  

• Δευτερεύουσα Είσοδος 5  στη συµβολή της ΕΟ Τρικάλων – Ιωαννίνων µε την οδό Μεγάρχης 
στα βορειοδυτικά  

Σε κάθε σηµείο, οι είσοδοι θα διαµορφώνονται κατάλληλα ως πρόπυλα, τα οποία θα περιλαµβάνουν 
διαγράµµατα οργάνωσης του χώρου και ενηµέρωση αναφορικά µε τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται, καθώς και χάρτη που θα απεικονίζει τα δίκτυα δρόµων, ποδηλατοδρόµων και 
µονοπατιών.  
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Οι προτεινόµενοι χώροι στάθµευσης θα συνδέονται µε τις γειτνιάζουσες χρήσεις και το δίκτυο 
µονοπατιών ώστε να καθίσταται εφικτή η χρήση του κάθε επιµέρους δικτύου, καθώς και η επιστροφή 
στο σηµείο αφετηρίας.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία της Εισόδου 1 συνδέεται µε το έργο της µετατροπής του 
στρατοπέδου Πούλιου σε Διαχρονικό Μουσείο της πόλης. Μέχρι να συµβεί αυτό, το δίκτυο εισόδων 
διατηρεί την ιεραρχία του, χωρίς την είσοδο αυτή.  

 

Εικόνα 3-1: Χάρτης Προτεινόµενων Εισόδων και Κατωφλιών  
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ii. Σύνδεση του λόφου Προφήτη Ηλία µε το λόφο του Κάστρου 

Παρότι η συγκεκριµένη δράση µπορεί να θεωρηθεί τµήµα της προηγούµενης, το θέµα της σύνδεσης 
του λόφου του Προφήτη Ηλία µε το λόφο του Κάστρου, έχει ιδιαίτερη σηµασία και για αυτό πρέπει να 
αναφερθεί αυτοτελώς. 

Το ορεινό σύµπλεγµα των δύο λόφων βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και η βελτίωσης της 
σύνδεσής τους είναι εξαιρετικά σηµαντική, ώστε να αποτελέσουν σαν σύµπλεγµα τµήµατα µιας 
διαδροµής φύσης και πολιτισµού.  

Η σύνδεση αυτή µπορεί να ενισχυθεί µε κατάλληλες σηµάνσεις και διαµορφώσεις του δηµόσιου χώρου 
και του δικτύου δρόµων και πεζοδρόµων, ενώ µπορεί να διερευνηθεί η τοποθέτηση ενός µέσου 
σταθερής τροχιάς που να συνδέι τα δύο σηµεία ενδιαφέροντος.  

 
Εικόνα 3-2: Άποψη του λόφου του Κάστρου από το λόφο του Προφήτη Ηλία 

 

iii. Περιορισµός  των οχηµάτων στο χώρο του λόφου 

Βασική στρατηγική του σχεδίου είναι ο περιορισµός της  κυκλοφορίας αυτοκίνητων στο λόφο µε 
παράλληλη κατάργηση της στάθµευσης εντός του.  

Οι υφιστάµενοι ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι και χωµατόδροµοι θα µετατραπούν σε ένα δίκτυο 
περιπάτου- ποδηλασίας που θα αποτελεί µέρος του δικτυού των µονοπατιών του λόφου. Η υιοθέτηση 
αυτής της πρότασης προϋποθέτει την ύπαρξη µιας ισχυρής εναλλακτικής λύσης συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης. 



 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

 

[66] 

  

 

 

 

Για τον έλεγχο της πρόσβασης θα πρέπει να εγκατασταθεί στις πρωτεύουσες εισόδους του λόφου 
µηχανικό σύστηµα µε µπάρες, ενώ προτείνεται σύστηµα ηλεκτρονικών αδειών πρόσβασης για 
συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών (όπως ΑΜΕΑ, εργαζόµενοι στο λόφο, µαθητές κ.α.).  

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει πρόβλεψη για τη διέλευση ειδικών κατηγοριών οχηµάτων για λογούς 
ασφάλειας, έκτακτης ανάγκης (βλέπε πυροσβεστική, πρώτες βοήθειες κλπ) και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών (βλέπε τροφοδοσία, υπηρεσίες συντήρησης χωρών κτλ). 

 
Εικόνα 3-3: Ενδεικτικές  τοµές  

Αριστερά: Ικανοποιητικό πλάτος ζώνης κίνησης των επιτρεπόµενων οχηµάτων (πχ shuttle bus) σε συνδυασµό 
µε ευρύ χώρο κίνησης πεζών Δεξιά: Σηµείο µεσαίου πλάτους δρόµου. Το απαραίτητο πλάτος ζώνης κίνησης 
των ποδηλάτων θα συνδυάζεται µε ευρύ χώρο κίνησης πεζών (Πηγή: ΕΜΠ, «Στρατηγική Σχεδιασµού και 

Παρεµβάσεις Προτεραιότητας για την Αναζωογόνηση και Ενεργοποίηση του Λόφου Λυκαβηττού) 

iv. Εναλλακτική συγκοινωνιακή προσέγγιση του λόφου 

Ως εναλλακτική δυνατότητα προς το ΙΧ προκρίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής δροµολογίων µε µικρά 
λεωφορεία 10-15 θέσεων (shuttle bus) που θα παραλαµβάνουν επισκέπτες από κεντρικά σηµεία 
ενδιαφέροντος της πόλης των Τρικάλων και θα τους µεταφέρουν στο Πάρκο και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Συγκεκριµένα προτείνονται δυο εναλλακτικές δυνατότητες δροµολογίων ως εξής:  

Διαδροµή 1 (3,42χλµ- µέσος χρόνος 20 λεπτά): Ξεκινά από τον σιδηροδροµικό σταθµό διατρέχει την 
οδό Ασκληπιού µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Καποδιστρίου και 18ης Αυγούστου, συνεχίζει επί της 
οδού Καποδιστρίου  µέχρι την οδό Βενιζέλου, κάνει στάση στο µουσείο Τσιτσάνη, εν συνεχεία στρίβει 
αριστερά στην οδό Τσιτσάνη και συνεχίζει στην οδό Σαράφη µε στάσεις στο Ασκληπιείο  και στον Πύργο 
του Ρολογιού. Ακολουθώντας την οδό προφήτη Ηλία φτάνει στην Είσοδο 1 του λόφου και συνεχίζει επί 
του δασικού δρόµου µέχρι το Περιβαλλοντικό Πάρκο Εκπαίδευσης µε ενδιάµεση στάση στο 
σταυροδρόµι που οδηγεί στο Πάρκο ενδηµικής χλωρίδας και Πανίδας. 
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Διαδροµή 2 (4,02 χλµ- µέσος χρόνος 25 λεπτά): Ξεκινά από τον µύλο Ματσόπουλου και διασχίζει τις 
οδούς Κλεινού, Χρυσοµηλέως και Νεραϊδοχωρίου µέχρι τη συµβολή µε την οδό Ελευθερίας. Συνεχίζει 
επί της οδού Ασκληπιού  µέχρι την οδό Γαριβάλδη, µε στάση στην Αγορά.  Εν συνεχεία η διαδροµή 
ακολουθεί τις οδούς Γαριβάλδη, Ιακωβίδη, Βενιζέλου, Τσιτσάνη και Αβέρωφ µε στάση στην πλατεία 
Δικαστηρίων. Συνεχίζει επί των οδών Κολοκοτρώνη, Διάκου και Ερµουπόλεως µε στάση στην περιοχή 
των Μανάβικων. Διασχίζει την οδό 25ης Μαρτίου µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Νικοτσάρα και 
διέρχεται µέσα από την περιοχή του Βαρουσίου µε ενδιάµεση στάση πλησίον του Κάστρου. 
Ακολουθώντας την οδό Αγ. Μαρίνας φτάνει µέχρι την Είσοδο 1 του λόφου και συνεχίζει επί του δασικού 
δρόµου µέχρι το Περιβαλλοντικό Πάρκο Εκπαίδευσης µε ενδιάµεση στάση στο σταυροδρόµι που οδηγεί 
στο Πάρκο ενδηµικής χλωρίδας και Πανίδας. 

Σηµειώνεται ότι θα µπορούσε να εξεταστεί και η αναζήτηση λύσης µε µέσο σταθερής τροχιάς που να 
συνδέει τον λόφο του Προφήτη Ηλία µε το Βυζαντινό κάστρο και το ρολόι της πόλης, ενδεχοµένως και 
µε το Διαχρονικό Μουσείο στο πρώην στρατόπεδο Πούλιου.  

 

Εικόνα 3-4: Ενδεικτικές Εναλλακτικές Διαδροµές Shuttle Bus  
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3.3.2. Άξονας 2: Ανάπτυξη, Ανάδειξη και ανάπλαση δικτύου µονοπατιών  

v. Σχεδιασµός Δικτύου Μονοπατιών  

Βασική κατεύθυνση του σχεδίου θα είναι η ανάπτυξη, ανάδειξη και η ανάπλαση δικτύου µονοπατιών, 
ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες πεζοπορίας και  δραστηριότητας στη φύση σε συνδυασµό µε τη 
δασική αναψυχή. Επεµβάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση αναµένεται να βοηθήσουν τις ροές 
επισκεψιµότητας του λόφου, αναπτύσσοντας  σε µεγάλο βαθµό τον περιπατητικό, αθλητικό και τον 
φυσιολατρικό τουρισµό. 

Σήµερα, εντοπίζεται στο λόφο ένα δίκτυο µονοπατιών, το οποίο αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 
και βασίζεται στη Χαρτογράφηση που παρέδωσε στην οµάδα µελέτης ο Σύλλογος Ορειβασίας και 
Χιονοδροµίας Τρικάλων.  

 

Εικόνα 3-5: Χαρτογράφηση υφιστάµενου άτυπου δικτύου µονοπατιών  

Το παρόν σχέδιο θα προχωρήσει σε χαρτογράφηση, σχεδιασµό, οργάνωση και ανάδειξη του δικτύου 
µονοπατιών. Το προτεινόµενο δίκτυο µονοπατιών και διαδροµών θα περιλαµβάνει τους εξής τύπους 
µονοπατιών: 

1) Μονοπάτια αναψυχής (Ε), τα οποία απευθύνονται σε πεζοπόρους, φυσιολάτρες που επιθυµούν να 
εξερευνήσουν την περιοχή και να απολαύσουν τη φύση και το τοπίο. 

2) Εκπαιδευτικά θεµατικά µονοπάτια (L): Απευθύνονται σε µαθητές της πόλης και επισκέπτες που 
επιθυµούν να γνωρίσουν και να ενηµερωθούν για το φυσικό περιβάλλον (ενδηµική χλωρίδα και 
πανίδα, αλληλεξάρτηση ειδών, διατροφική αλυσίδα, γεωλογικοί σχηµατισµοί, γεωµορφολογία, κ.λπ.), 
αλλά και την ιστορία και τον πολιτισµό της πόλης. 
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3) Ποδηλατικά µονοπάτια (Β): Μονοπάτια κατάλληλα και ελκυστικά για ποδηλασία. Απευθύνονται ανάλ
ογα µε το βαθµό δυσκολίας σε ποδηλάτες ή επισκέπτες που επιθυµούν να εξερευνήσουν τον λόφο 
µε το ποδήλατο. Προτείνεται επίσης η διερεύνηση χάραξης διαδροµής κατάβασης για ορεινή ποδηλασία 
(mountain bike), σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας. 

4) Μονοπάτια προσβάσιµα σε ΑµεΑ (Α): Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα ειδικών κατασκευών 
ώστε µέρος του δικτύου µονοπατιών να µπορεί να εξυπηρετεί ΑµεΑ για αναψυχή η ́/και για 
θεραπευτικούς σκοπούς. Στα µονοπάτια η ́ τµήµατα µονοπατιών που χρησιµοποιούνται είτε 
αποκλειστικά ή/ και από εµποδιζόµενα άτοµα, πρέπει να ισχύουν ειδικές προδιαγραφές κατασκευής 
σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η δηµιουργία- χάραξη νέων διαδροµών, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα θετικά στοιχεία της διαδροµής 
όπως: 

§ Ποιότητα και ποικιλότητα βλάστησης και τοπίων  

§ Ήπιες κλίσεις και έδαφος χωρίς βράχους – ευκολία κατασκευής  

§ Προσβασιµότητα της αφετηρίας και τέρµατος του µονοπατιού από οχήµατα  

§ Δυνατότητα σχεδιασµού κυκλικής διαδροµής  

§ Παρουσία υγρού στοιχείου – ποτάµια, πηγές, βρύσες, υδατοφράκτες κ.ά.  

§ Προσφορά πανοραµικής θέας ή άλλων αξιόλογων αισθητικών στοιχείων  

§ Παρουσία ελκυστικών ή σπάνιων γεωµορφωµάτων  

§ Πολιτισµικά στοιχεία – παρεκκλήσια, παλιά γεφύρια κλπ  

§ Γειτνίαση µε άλλους χώρους συγκέντρωσης επισκεπτών  

Από την άλλη για το σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη: 

§ Τα απειλούµενα στοιχεία πανίδας και χλωρίδας (π.χ. αρπακτικά πουλιά που παρενοχλούνται 
κατά τη φωλεοποίηση, σπάνια φυτά που συλλέγονται ή καταπατούνται, καταφύγια νυχτερίδων κ.ά.).  

§ Πολυσύχναστοι δρόµοι – κίνδυνοι και παρενόχληση από τις διαφορετικές χρήσεις 

§ Βραχώδες υπόστρωµα σε µεγάλο µήκος και απότοµες πλαγιές που αυξάνουν το κόστος 
κατασκευής 

§ Περιοχές µε γεωλισθήσεις ή κατολισθήσεις, είτε λόγω παρουσίας ζώων ή λόγω του είδους 
του υποστρώµατος  

§ Επιλογή διαδροµών  µε λιγότερες και οµαλοποιηµένες στροφές 
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vi. Διαµόρφωση µονοπατιών και σηµείων στάσης και θέασης 

Το σύνολο των προτεινόµενων παρεµβάσεων για τη διαµόρφωση των µονοπατιών, θα µετατρέψει τον 
χώρο σε επισκέψιµο, βατό και προσβάσιµο από πλήθος κατοίκων και επισκεπτών.  Οι επεµβάσεις που 
αφορούν στη χάραξη νέων διαδροµών και στην ανάπλαση υφιστάµενων θα πρέπει να περιορίζουν όσο 
το δυνατόν τις επιπτώσεις µέσα από λύσεις που δεν δηµιουργούν δραστικές µετατροπές στο ανάγλυφο 
ή και καταστάσεις αστάθειας.  Ιδιαίτερη  προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο να µετριαστούν στο ελάχιστο 
οι ανάγκες για αποµάκρυνση της υφιστάµενης βλάστησης, ενώ εκτιµάται ότι η οπτική απορροφητική 
ικανότητα του τοπίου, είναι υψηλή και δεν θα επηρεαστεί.  

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις αναµένονται στο στάδιο των κατασκευών, θα είναι ωστόσο παροδικές 
και εξαιρετικά µικρού βαθµού. Επισηµαίνεται ότι η διαµόρφωση µονοπατιών θα εξυπηρετήσει σκοπούς 
πυροπροστασίας της δασικής έκτασης δηλαδή άµεσης διέλευσης και πρόσβασης πεζοπόρων τµηµάτων 
πυρόσβεσης. 

Συνοπτικά οι εργασίες που προτείνονται αναφορικά µε τη διαµόρφωση των µονοπατιών  είναι οι 
ακόλουθες: 

§ Χωµατουργικές εργασίες– αποκλάδωση – εκθάµνωση – καθαρισµός – επένδυση πρανών 

§ Φυτοτεχνικές παρεµβάσεις κατά µήκος των διαµορφωµένων διαδροµών 

§ Κατασκευή λιθόστρωτων, σκυρόστρωτων, και λιθοδοµών σε τµήµα του δικτύου 

§  Κατασκευή ξύλινων περιφράξεων, και λίθινων και ξύλινων βαθµίδων όπου χρειαστεί 

§ Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζιών, πάγκων και άλλων ξύλινων µικροκατασκευών. 
Τοποθετούνται σε παράπλευρα ανοίγµατα που υπάρχουν ή που δηµιουργούνται, σε χώρους µε σκιά 
και καλή θέα. Όπου είναι δυνατόν µπορεί να αξιοποιηθούν και φυσικές πέτρες όταν αυτές έχουν 
κατάλληλο σχήµα και ύψος, ή και χονδροί πεσµένοι κορµοί, ξερών δέντρων. 

§ Κατασκευή παρατηρητηρίων σε επιλεγµένα σηµεία µε ενδιαφέρουσα πανίδα 

Οι θέσεις θέας διαµορφώνονται συνήθως παραπλεύρως της διαδροµής και περιλαµβάνουν 
οµαλοποίηση του χώρου, µονοπάτι σύνδεσης µικρού µήκους, παγκάκια και ενίοτε κιόσκι για προστασία 
από τον ήλιο και τη βροχή. Αντίστοιχα οι χώροι ξεκούρασης/ στάσης µπορεί να εξυπηρετούν διάφορους 
σκοπούς όπως ξεκούραση, απολογισµό της διαδροµής, ενηµέρωση σε καθοδηγούµενες πορείες / 
οργανωµένες οµάδες κτλ.  

Προτείνεται ακόµη η αξιοποίηση της υπάρχουσας βρύσης για τη διαµόρφωση χώρου στάσης που θα 
προσφέρει και την πρόσβαση σε πόσιµο νερό για τους επισκέπτες του λόφου.  
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Εικόνα 3-6: Σηµείο θέας προς την πόλη των Τρικάλων και τον Ληθαίο ποταµό κάτω από το ξωκκλήσι του 

Προφήτη Ηλία  

Εικόνα 3-7: Σηµείο θέας προς την πόλη των Τρικάλων στα ανατολικά του λόφου  
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Εικόνα 3-8: Η υπάρχουσα πέτρινη βρύση στο λόφο του Προφήτη Ηλία 

Σηµαντικό σηµείο αποτελεί τέλος η συντήρηση των διαµορφωµένων µονοπατιών µε αποµάκρυνση 
κοµµένων δέντρων ή σπασµένων κλαδιών, εκκαθάριση από χόρτα και την αφαίρεση βράχων ή άλλων 
εµποδίων, καθώς και µε επισκευή και  αντικατάσταση υποδοµών που έχουν καταστραφεί. 

vii. Σήµανση µονοπατιών  

Η σήµανση των ορειβατικών - πεζοπορικών µονοπατιών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
κατασκευής, συντήρησης  και λειτουργίας τους. Πρέπει να είναι επαρκής, κατατοπιστική, αµφίδροµη µε 
την αναγκαία πυκνότητα, αλλά και να υπακούει σε κάποιους κανόνες αισθητικής και λιτής παρέµβασης 
στο τοπία . Επίσης πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες για το ορειβατικό µονοπάτι πληροφορίες 
στον επισκέπτη τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλωσσά. Στα µονοπάτια στα οποία 
προβλέπεται πεζοπορία από άτοµα µε προβλήµατα όρασης, η σήµανση θα πρέπει να έχει µορφή 
κατάλληλη γι αυτά.  

Κρίσιµο σηµείο αποτελεί το να µπορεί η σήµανση να διευκολύνει τον προσανατολισµό του περιπατητή 
(πινακίδες κατεύθυνσης και θέσης) δηµιουργώντας έτσι το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας στον 
επισκέπτη. Επιπλέον στα προτεινόµενα εκπαιδευτικά- θεµατικά µονοπάτια, προτείνεται να υπάρχουν 
πινακίδες ενηµέρωσης (σε προβλεπόµενα µεγέθη, οι 
οποίες να δίνουν στον επισκέπτη πληροφορίες για 
επιλεγµένα στοιχεία του οικοσυστήµατος/ περιβάλλοντος 
όπως  π.χ. φυτά (όνοµα ή και φωτογραφία), πετρώµατα, 
οικολογία, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. 
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3.3.3. Άξονας 3: Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος 

viii. Ολοκλήρωση και Υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου του Δάσους 

Για την προστασία του δάσους του Προφήτη Ηλία, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση του Διαχειριστικού 
Σχεδίου και στη συνέχεια η υλοποίηση των κατευθύνσεων που προτείνει. Το Διαχειριστικό Σχέδιο 
εκπονείται παράλληλα µε το παρόν σχέδιο µε ευθύνη της ΔΕΥΑΤ. Τα δύο σχέδια θα λειτουργήσουν 
συµπληρωµατικά ώστε να εγγυηθούν την προστασία και την αναβάθµιση του λόφου  

ix. Περίφραξη του συνόλου του λόφου, µε παράλληλη δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης. 

Μια ιδιαίτερα σηµαντική παρέµβαση που συνδέεται µε το διαχειριστικό σχέδιο, αλλά έχει µια 
αυτοτέλεια, είναι η περίφραξη του συνόλου του λόφου. Η περίφραξη αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους 
ασφάλειας και προστασίας του δασικού όγκου και των επισκεπτών. Εκτός αυτών, συνδέεται άµεσα µε 
τις προτεινόµενες χρήσεις που περιγράφονται στο παρόν σχέδιο και απαιτούν καλύτερο έλεγχο του 
χώρου, περιορισµό του ΙΧ, προστασία της πανίδας κ.α.  

Σηµαντικό για την προστασία του λόφου είναι η περίφραξη του λόφου να συνδυαστεί µε τη δηµιουργία 
αντιπυρικής ζώνης.  

x. Ενίσχυση και προστασία της χλωρίδας µε κατάλληλες φυτεύσεις, καθαρισµούς και κλαδεύσεις  

Με βάση τις υπάρχουσες και τις εν εξελίξει µελέτες χρειάζεται να γίνουν άµεσα οι κατάλληλες 
παρεµβάσεις  για τη βελτίωση, ενίσχυση και την προστασία της υφιστάµενης βλάστησης. Οι 
παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν:  

1) Βελτίωση- προστασία υφιστάµενης βλάστησης µε κλαδεύσεις, αραιώσεις, καθαρισµό 
υποβλάστησης, καθαρισµό και  αποµάκρυνση κατακείµενων και ξερών υφιστάµενων δένδρων, 
καταπολέµηση των ασθενειών  

3) Φυτεύσεις σε µέρη που απουσιάζει η βλάστηση. Ιδιαίτερα χρειάζεται µέριµνα για τη συµπλήρωση 
των διακένων που παρουσιάζονται στην ανατολική και δυτική πλαγιά του λόφου. Στόχος είναι η 
ενίσχυση και η βελτίωση της ποικιλοµορφίας και της σταθερότητας της υφιστάµενης βλάστησης και ο 
εµπλουτισµός της µε είδη αυτοφυούς χλωρίδας για τη σταδιακή δηµιουργία ενός σταθερού και λιγότερο 
τρωτού δασικού οικοσυστήµατος.  

4) Συντήρηση των φυτεύσεων µε την εφαρµογή κατάλληλων καλλιεργητικών εργασιών ώστε να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτών και των δένδρων 

5) Μελέτη φυτοτεχνικών παρεµβάσεων κατά µήκος του δικτύου µονοπατιών µε στόχο την αισθητική 
βελτίωσή τους, την αναβάθµιση των επιθυµητών χρήσεων, αλλά και την αποκατάσταση των όποιων 
περιοχών διάνοιξης. Ειδικές φυτοτεχνικές παρεµβάσεις προτείνεται να γίνουν και στις προτεινόµενες 
εισόδους για λόγους αισθητικής βελτίωσης.  
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xi. Σύνδεση µε «Σχέδιο Ασκληπιός» µε εντοπισµό και σχεδιασµό θέσεων για τη συλλογική καλλιέργεια 
φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών 

 

Το Σχέδιο Ασκληπιός είναι µια πρωτοβουλία του Δήµου Τρικκαίων, που ξεκίνησε από τα µέσα του 2015, 
και στοχεύει στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας του βουνού Κόζιακα. Πρόκειται για µία 
πρωτοποριακή αναπτυξιακή δράση στον τοµέα των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών µε τη 
συνεργασία της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Πανεπιστηµίου του Rutgers (State University 
of New Jersey).  Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Επανεκκίνηση των 
Νέων στον τοµέα της Καλλιέργειας των Αρωµατικών – Φαρµακευτικών Φυτών», µε βασικό στόχο την 
επαγγελµατική ενασχόληση των νέων καλλιεργητών της περιοχής, µε τον κλάδο των φαρµακευτικών-
αρωµατικών φυτών. 

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης προτείνεται η δηµιουργία εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τίτλο 
«Σχέδιο Ασκληπιός για µαθητές» το οποίο θα απευθύνεται σε µαθητές πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράµµατος θα είναι: 

§ η ενηµέρωση για τις εν εξελίξει δράσεις και τους στόχους του «Σχεδίου Ασκληπιός» 

§  η εκπαίδευση αναφορικά µε τις συµβατικές και βιολογικές καλλιέργειες, τις ιδιότητες των  
φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών και τις απαιτήσεις καλλιέργειάς τους 

§  η δηµιουργία, συντήρηση και φροντίδα συλλογικών κήπων φαρµακευτικών και αρωµατικών 
φυτών (πχ δενδρολίβανο, δυόσµο, κάρδαµο, θυµάρι, ρίγανη, λεβάντα, φασκόµηλο, βάλσαµο, 
µελισσόχορτο, αψιθιά κ.α.) µε την ενεργό συµµετοχή των µαθητών σε επιλεγµένες θέσεις στο λόφο του 
Προφήτη Ηλία.  

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλά σχολεία της Αµερικής και της Ευρώπης διαµορφώνονται συλλογικοί 
κήποι και αναπτύσσονται δραστηριότητες που  συµβάλλουν στην ανάπτυξη διερευνητικών και 
πειραµατικών δεξιοτήτων των µαθητών και µαθητριών καθώς και στην επαφή τους µε τη φύση. Πλέον 
και στην Ελλάδα αρκετοί εκπαιδευτικοί και µαθητές µε τη βοήθεια τοπικών φορέων 
δραστηριοποιούνται για τη διαµόρφωση συλλογικών, σχολικών κήπων. 

Εκτιµάται ότι η παραπάνω δράση όχι µόνο θα ενισχύσει την υπάρχουσα χλωρίδα του λόφου, αλλά 
αναµένεται να έχει πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη, ενισχύοντας την περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση 
και ευαισθητοποίηση των µαθητών.  
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Εικόνα 3-9: Δηµιουργία σχολικού συλλογικού κήπου 

Πηγή: Ιστοσελίδα Σχολικοί Κήποι Βόρειας Αθήνας (http://northathensgardens.blogspot.com/) 

 

xii. Σχεδιασµός και δηµιουργία πάρκου ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ζωολογικοί κήποι έχουν γίνει αντικείµενο κριτικής ως χώροι όπου 
διατηρούνται σε αιχµαλωσία ζώα της άγριας πανίδας µε σκοπό τη δηµόσια έκθεσή τους για 
ερευνητικούς, επιµορφωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι σύγχρονες τάσεις σχεδιασµού στα 
πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης θέτουν σοβαρά ερωτήµατα αναφορικά µε τις επιπτώσεις αυτών των 
συνθηκών αιχµαλωσίας στα προς έκθεση είδη, αµφισβητώντας παράλληλα τον επιµορφωτικό ρόλο 
τους στο βαθµό που συµβάλουν στην  αναπαραγωγή της εικόνας του ανθρώπου ως  «κυρίαρχου της 
φύσης» και των ζώων ως κυριαρχούµενων «αντικειµένων». 

Αναγνωρίζοντας πως η χλωρίδα και η πανίδα αποτελούν αναπόσπαστα  και λειτουργικά µέρη των 
οικοσυστηµάτων, προτείνεται η κατάργηση του υφιστάµενου ζωολογικού κήπου και ο σχεδιασµός και 
η δηµιουργία ενός πάρκου ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό θα περιλαµβάνονται όλα τα 
αγροτικά ζώα, τα οποία αποτελούν κοµµάτι του οικοσυστήµατος της περιοχής  (άλογα, αγελάδες, 
πρόβατα, κατσίκια, πάπιες, κουνέλια, χήνες, κότες κλπ.), τα οποία θα βρίσκονται σε κατάλληλα 
διαµορφωµένους χώρους, στους οποίους θα αναπαρίσταται η ζωή ενός αγροκτήµατος.  

Στο πάρκο επίσης θα µπορεί κανείς να δει αντιπροσωπευτικά είδη της ενδηµικής χλωρίδας, αλλά και 
είδη της ορνιθοπανίδας, τα οποία θα µπορούν να κινούνται µε ελευθερία στον χώρο (πχ παγώνια). 

Μέσα στο πάρκο ενδηµικής χλωρίδας & πανίδας, θα προβλεφθούν χώροι για  πώληση αναµνηστικών, 
καθώς και δράσεων υιοθεσίας ενός δένδρου, µικρού ζώου ή πτηνού, µε παράλληλο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα στήριξης της πρωτοβουλίας. Επίσης, στο χώρο του πάρκου µπορεί να µεταφερθεί το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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Τα υφιστάµενα κτίσµατα του Ζωολογικού Κήπου είναι ως επί το πλείστων ελαφριές κατασκευές από 
ξύλο. Μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν ή τροποποιηθούν για να φιλοξενήσουν τις νέες χρήσεις. Μια 
σηµαντική παρέµβαση που οφείλει να λάβει χώρα στο πλαίσιο αυτού του έργου είναι η αναβάθµιση του 
αποχετευτικού δικτύου για να καλύψει τις ανάγκες της νέας χρήσης. 

 

xiii. Ενίσχυση και προστασία της ορνιθοπανίδας και δηµιουργία τεχνητών φωλιών  

Το αισθητικό  δάσος του λόφου του Προφήτη Ηλία αποτελεί καταφύγιο για διάφορα είδη πανίδας. Για 
την ενίσχυση και την προστασία της ορνιθοπανίδας προτείνεται η εξέταση τοποθέτησης τεχνητών 
φωλιών σε κατάλληλα σηµεία. 

Τα περισσότερα είδη που απαντώνται στο δάσος (τσαλαπετεινός, κότσυφας κ.α )γεννούν σε κοιλότητες 
και είναι εξαρτηµένα από́ αυτές. Ως εκ τούτου, χρειάζονται ώριµα µε κουφάλες δέντρα. Αυτά τα είδη 
πουλιών µπορούµε να τα βοηθήσουµε προσφέροντάς τους τεχνητές φωλιές, δηλαδή ξύλινες 
κοιλότητες πάνω σε ανώριµα δέντρα. Η επέµβαση αυτή έχει νόηµα ειδικά σε µέρη του λόφου όπου 
έχουν  πρόσφατα γίνει φυτεύσεις (ή σχεδιάζονται να γίνουν).  

Εικόνα 3-10: Ενδεικτικές διαστάσεις τεχνητών φωλιών ανάλογα µε τα διάφορα είδη ορνιθοπανίδας 

Πηγή: Ελληνική ορνιθολογική εταιρεία, 2015, «Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι µας» 
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Οι διαστάσεις και η µορφή του κουτιού και της εισόδου µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε το είδος 
που θέλουµε να φιλοξενήσουµε, ενώ το ιδανικότερο υλικό κατασκευής είναι σίγουρα το ξύλο και πιο 
συγκεκριµένα ξύλα που κυρίως λόγω των εκχυλισµάτων που περιέχουν, είναι ανθεκτικότερα σε 
προσβολές από έντοµα και µύκητες, όπως είναι του Κυπαρισσιού, του Ιτάµου και των άρκευθών.    

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή τοποθέτηση των τεχνητών φωλιών. Οι φωλιές πρέπει να είναι 
γερές και ασφαλώς τοποθετηµένες, να προστατεύονται από́ τον δυνατό́ ήλιο και τους αέρηδες και να 
τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση και διεύθυνση, ώστε να εµποδίζεται η βροχή ́ να µπαίνει από την 
είσοδο τους. Μπορούν να τοποθετηθούν σε ύψος 3-5 µέτρα από το έδαφος, καθώς δεν πρέπει να είναι 
προσιτές σε ανθρώπους η ́ αρπακτικά ζώα (όπως π.χ. οι γάτες). Τοποθετούνται επίσης µακριά από 
τεχνητά φώτα/προβολείς. Έχει ακόµα σηµασία γύρω από τη φωλιά να υπάρχουν κλαδιά και φύλλα, 
τόσο για προστασία και τροφή (καρποί, έντοµα) όσο και για να τα χρησιµοποιούν τα πουλιά για να 
γεµίσουν τη φωλιά τους.  

Συµπληρωµατικά, οι φυτεύσεις κατάλληλων ειδών θάµνων µπορούν επίσης να ενισχύσουν την 
ορνιθοπανίδα, καθώς αποτελούν ιδανικά µέρη για να πλέξουν τις φωλιές τους µικρά πουλιά. Επειδή  
οι καρποί των θάµνων καταναλώνονται για ένα µεγάλο χρονικό  διάστηµα, κυρίως από τα µέσα 
καλοκαιριού  µέχρι το τέλος του χειµώνα, καλό θα είναι να επιλεγούν είδη µε διαφορετικό́ χρόνο 
ωρίµανσης των καρπών.  
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3.3.4. Άξονας 4: Ένας λόφος για τους κατοίκους: Δασική Αναψυχή και Εκπαίδευση 

xiv. Ήπιες παρεµβάσεις διαµόρφωσης περιβάλλοντων χώρων και συνδέσεων µεταξύ υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων  

Η εξαιρετική σηµασία του λόφου τόσο για τους ντόπιους κατοίκους όσο και  για τους επισκέπτες, 
καθιστά αναγκαία µία ολοκληρωµένη λειτουργικά διαµόρφωση του αισθητικού δάσους.  

Οι χώροι γύρω από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο λόφο (Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
Ναός Προφήτη Ηλία, κτίρια ζωολογικού κήπου, βρύση κλπ) θα πρέπει ως εκ τούτου να υποστούν ήπιες 
παρεµβάσεις διαµόρφωσης, µε παρεµβάσεις, όπως πλακόστρωτα, αναληµµατικούς τοίχους, 
προσβάσεις επικοινωνίας. Κοµβικό σηµείο αποτελεί ο καθαρισµός των περιβάλλοντων χώρων,αλλά 
και ο εµπλουτισµός  αυτών µε κατάλληλες φυτεύσεις που θα προσφέρουν και αισθητική αναβάθµιση. 
Επίσης επιτακτική είναι  η  µέριµνα για κατάλληλο φωτισµό, τόσο στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις όσο 
και  κατά µήκος του πρωτεύοντος δικτύου δασικών δρόµων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η 
ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στο λόφο.  

 

Εικόνα 3-11: Ο περιβάλλοντας χώρος του κεντρικού «τριγώνου» Ι.Ν. Προφήτη Ηλία- Κέντρο Τοπικής 
Γαστρονοµίας- Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας και στη συνέχεια το Διαχρονικό Μουσείο της Πόλης (πρ. 

στρατόπεδο Πούλιου) αποτελεί ένα κύριο µέρος για ήπιες παρεµβάσεις και αναπλάσεις.  

Στο πλαίσιο αυτών των παρεµβάσεων µπορούν να τοποθετηθούν και µικρά κιόσκια-στέγαστρα 
ελαφριάς κατασκευής για στάση και ξεκούραση στα οποία µπορεί να διατίθεται νερό, σνακ κ.α. ώστε να 
δηµιουργείται ένα δίκτυο διαδροµών και στάσεων συνεύρεσης.  
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xv. Μετατροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Χώρο Ανάδειξης & Προώθησης της Τοπικής 
Γαστρονοµίας, µε παράλληλη µεταφορά του ΚΠΕ εντός του Πάρκου Ενδηµικής Χλωρίδας και 
Πανίδας. 

Όπως έχει περιγραφεί από το πρώτο µέρος του σχεδίου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Τρικάλων Περτουλίου, είναι µια χρήση που µπορεί να µεταφερθεί στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας 
και το υφιστάµενο κτίριο να αξιοποιηθεί για κάποια άλλη χρήση που µπορεί αν προσελκύσει 
περισσότερους πολίτες.  

Μια τέτοια που προτείνεται είναι η δηµιουργία ενός Κέντρος για την Ανάδειξη & Προώθηση της Τοπικής 
Γαστρονοµίας. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που θέλει να στηρίξει ο Δήµος και έχει άµεση σχέση µε 
τον τοπικό πολιτισµό, τη φύση, το Σχέδιο Ασκληπιός κ.α. Εντός του χώρου µπορούν να λαµβάνουν χώρα 
εκθέσεις, εργαστήρια κ.α. 

Παράλληλα, προτείνεται η αναδιαµόρφωση του εξωτερικού χώρου του κτιρίου για τη δηµιουργία 
ανοιχτού χώρου όπου θα µπορούν να γίνονται υπαίθρια µαθήµατα, καθώς και να οργανώνονται και 
εναλλακτικές εκπαιδευτικές δράσεις.  

Στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις εκτιµάται ότι οι εκπαιδευτικές διαδικασίες σε εξωτερικούς 
χώρους έχουν ποικίλες ευεργετικές επιδράσεις για τους µαθητές/τριες όλων των ηλικιών. Η 
δυνατότητα µαθηµάτων στην ύπαιθρο βοηθά στη µείωση του στρες, ενώ προκαλεί την 
αναζωογονηµένη προσοχή, αυξάνοντας τα κίνητρα των µαθητών για µάθηση. Ως εκ τούτου η 
προτεινόµενη διαµόρφωση ενός υπαίθριου χώρου θα αυξήσει την επισκεψιµότητα του. 

Η εν λόγω παρέµβαση θα γίνει µε σχεδιασµό και υλικά που θα σέβονται και θα εναρµονίζονται µε την 
υπάρχουσα αρχιτεκτονική του κτιρίου, αλλά και την περιβάλλουσα αισθητική του τοπίου.  

xvi. Μελέτη και δηµιουργία χώρου εναλλακτικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τη φύση 

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία αποτελεί έναν ιδανικό προορισµό για άθληση και εναλλακτικές 
δραστηριότητες µέσα στη φύση. Στο παρελθόν έχουν διοργανωθεί τέτοιου είδους δραστηριότητες µε 
πρωτοβουλία του δήµου Τρικκαιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η διοργάνωση δραστηριοτήτων 
αθλητισµού και ψυχαγωγίας για  σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα πλαίσια 
της  Εβδοµάδας Κινητικότητας. Οι µαθητές λειτουργώντας σε οµάδες µετείχαν σε δράσεις που 
αφορούσαν τόσο στον καθαρισµό του χώρου, όσο και σε αθλητικές δραστηριότητες όπως η  Τοξοβολία 
και το flying fox (εναέρια τροχαλία).  

Ακολουθώντας παραδείγµατα από δάση και πάρκα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
προτείνεται η µελέτη για δηµιουργία χώρου εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως τοξοβολία, 
αναρρίχηση σε τοίχο,  εναέριες διαδροµές από δένδρο σε δένδρο κ.α. Ο χώρος αυτός θα µπορούσε να 
χωροθετηθεί σε µέρος της έκτασης που σήµερα βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος.   

Οι δραστηριότητες µπορούν να προσαρµόζονται ανάλογα µε την ηλικία, µέσα από τη δηµιουργία 
διαφορετικών διαδροµών κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας και σε διαφορετικά ύψη.   
Θα πρέπει στο χώρο να υπάρχει µόνιµο ειδικευµένο προσωπικό που θα ενηµερώνει για τους 
κανονισµούς ασφαλείας και λειτουργίας, καθώς επίσης θα πρέπει να παρέχεται και ο ειδικός 
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εξοπλισµός για την ασφάλεια και την προστασία των συµµετεχόντων. Βασικό υλικό κατασκευής των 
υποδοµών θα είναι το ξύλο, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη αισθητική ένταξη των δραστηριοτήτων µέσα 
στο δασικό περιβάλλον.  

Οι εναλλακτικές δραστηριότητες στο δάσος αποτελούν µία διεθνή τάση, εκπληρώνοντας την ανάγκη για 
αναψυχή στη φύση, δίνοντας παράλληλα έµφαση στην περιβαλλοντική  εκπαίδευση και δράση.	 

 

Εικόνα 3-12: Παραδείγµατα εναλλακτικών δραστηριοτήτων για παιδιά από το  Floreval Adventure Park στη 
Γαλλία 

 
Εικόνα 3-13: Παραδείγµατα εναλλακτικών δραστηριοτήτων από το  Adventure Park Martis στην Καλιφόρνια  
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xvii. Δηµιουργία θεµατικής παιδικής χαράς «Κιβωτός του Νώε», εντός του οριοθετηµένου χώρου του 
Ζωολογικού Κήπου 

Στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Ζωολογικού Κήπου, στο χώρο όπου βρίσκεται υφιστάµενη 
παιδική χαρά προτείνεται η δηµιουργία θεµατικής κατασκευής παιχνιδιού και άθλησης εµπνευσµένου 
από την «Κιβωτό του Νώε». Μέσα από τη δηµιουργία ενός ξύλινου καραβιού, το οποίο θα περιλαµβάνει 
κούνιες τσουλήθρα, σχοινιά αναρρίχησης,  κινούµενη γέφυρα µε δοκούς ισορροπίας κ.α. Τα παιδιά θα 
µπορούν να απολαµβάνουν τη φύση µέσα από το δηµιουργικό παιχνίδι σύµφωνα µε τα σύγχρονα 
παιδαγωγικά πρότυπα. 

 

 
Εικόνα 3-14: Παράδειγµα προτεινόµενης παιδικής χαράς  

 

xviii. Σχεδιασµός Εκπαιδευτικής Οικολογικής Διαδροµής «Μαθαίνω το δάσος µου!» 

Ένας από τους πιο κεντρικούς άξονες του σχεδίου είναι η δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου 
διαδροµών εντός του λόφου αλλά και µεταξύ του λόφου και της πόλης των Τρικάλων. Οι διαδροµές 
αυτές θα έχουν διαφορετικές θεµατικές, θα αποτυπώνονται σε χάρτες και θα παρέχουν εναλλακτικούς 
τρόπους περιήγησης στο λόφου.  

Ένα «πακέτο διαδροµών» που προτείνονται είναι οι εκπαιδευτικές- οικολογικές διαδροµές- διαδροµές 
ερµηνείας της φυσικού περιβάλλοντος, ως κοµµάτι του δικτύου µονοπατιών που θα διαµορφωθεί. 
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Στόχος είναι η ενηµέρωση των επισκεπτών για τη χλωρίδα και την πανίδα του λόφου, αλλά και η 
δυνατότητα ανάπτυξης δράσεων που θα φέρουν τους συµµετέχοντες σε επαφή µε τη φύση.  

Η διαδροµή θα αποτελεί επί της ουσίας ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέσα από το οποίο ο µαθητής/ρια 
και επισκέπτης/ρια θα µπορεί: 

ü να γνωρίσει το δασικό οικοσύστηµα και να εξοικειωθεί µε το φυσικό περιβάλλον 

ü να προσεγγίσει βιωµατικά τη δοµή και λειτουργία των  οικοσυστηµάτων  

ü να προβληµατιστεί µε περιβαλλοντικούς κινδύνους (φωτιά, ρύπανση ευρύτερου 
περιβάλλοντος, παράγοντες µη βιώσιµης ανάπτυξης κ.α.),   

ü να εντοπίσει το χώρο γεωγραφικά, να αναγνωρίσει τη γεωµορφολογία του και το φυσικό & 
δοµηµένο, περιβάλλον που το πλαισιώνει,  

ü να αναπτύξει την οµαδικότητα και συνεργασία 

ü να νιώσει την ευχαρίστηση και τη γαλήνη της φύσης 

ü να αναπτύξει ικανότητες συλλογής, καταγραφής, παρατήρησης 

ü να αναπτύξει ικανότητες παρατήρησης και προσανατολισµού στο χώρο 

ü να ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις του (όσφρηση, όραση, ακοή, αφή  

ü να µάθει βασικές αρχές πεζοπορίας, να µπορεί να κινείται και να περπατά σε ένα µµονοπάτι 
µε ασφάλεια 

ü καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και  την καλλιτεχνική του δηµιουργικότητα 

Δεδοµένου ότι η διαδροµή αυτή θα απευθύνεται σε µαθητές/ριες απαιτείται µονοπάτι µε ικανοποιητικό 
πλάτος καταστρώµατος και προδιαγραφές µεγίστης ασφαλείας. Επίσης ο βαθµός δυσκολίας θα πρέπει 
να καθορίζεται ανάλογα µε την ηλικία των συµµετεχόντων.  

Παράλληλα η επιλεχθείσα διαδροµή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον απαιτούµενο χρόνο διάσχισης, 
ώστε να µην επέλθει το αίσθηµα της κούρασης. Σε αυτόν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος 
στάσης στα διάφορα σηµεία ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται η ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τα 
περιβαλλοντικά στοιχεία του µονοπατιού, την χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική ανάλυση της 
περιοχής, την πανίδα και την τροφική αλυσίδα, για τα στοιχεία της γεωµορφολογίας της περιοχής κλπ. 
Στην αρχή του µονοπατιού θα πρέπει να γίνεται ειδική ενηµέρωση των µαθητών και µαθητριών και 
προετοιµασία αυτών για περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλεφθεί η αρµονικά ενταγµένη στο χώρο κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδων γενικής πληροφόρησης και σήµανσης της διαδροµής, καθώς και σχετικών πινακίδων 
πληροφόρησης για επιλεγµένα είδη.  
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Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά µε το µονοπάτι µπορούν να εκτίθενται και στο χώρο του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στον οποίο θα καταλήγει η διαδροµή. Εκεί οι µαθητές και οι 
µαθήτριες θα µπορούν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που συνέλλεξαν, να 
συµπληρώνουν δηµιουργικά φύλλα εργασίας, αλλά και να διατηρούν αρχείο για τη συγκριτική 
αξιολόγηση παρατηρήσεων σε περίπτωση επανάληψης της διαδροµής µετά από εύλογο χρονικό 
διάστηµα.  

 
Εικόνα 3-15:  Βασικές δράσεις στα πλαίσια της προτεινόµενης εκπαιδευτικής οικολογικής διαδροµής 

 

Η οικολογική διαδροµή, προτείνεται να έχει διαφορετικές εναλλακτικές, ώστε να παρέχει ένα εύρος 
δυνατοτήτων αναγνώρισης του λόφου. Τρεις εναλλακτικές διαδροµές που θα µπορούσαν να 
ακολουθηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες. Να σηµειωθεί ότι για 
τη χάραξή των διαδροµών έχουν αξιοποιηθεί τα υφιστάµενα δίκτυα δρόµων, χωµατόδροµων και 
µονοπατιών και όπου απαιτείται µπορεί µε µικρές παρεµβάσεις να χαραχθούν νέα. 
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Εικόνα 3-16:  Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Διαδροµή 1 

 

 
Εικόνα 3-17:  Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Διαδροµή 2 
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Εικόνα 3-18:  Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Διαδροµή 3 
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3.3.5. Διαδροµές Ιστορίας και Πολιτισµού  

 

xix. Δηµιουργία µνηµείου στη θέση «Νταµάρια»  

Η ιστορία του λόφου στα χρόνια της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου είναι εξαιρετικά σηµαντική 
καθώς υπήρξε τόπος εκτελέσεων και βασανιστηρίων. Σήµερα στη θέση αυτή υπάρχει τιµητική 
πλάκα	για τους 94  εκτελεσθέντες µε πρωτοβουλία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος. Στα πλαίσια 
του υπάρχοντος Σχεδίου προτείνεται η ανέγερση µνηµείου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο κοντά στην 
Είσοδο 3, στη θέση Νταµάρια. Βασική στόχευση είναι η διατήρηση της συλλογικής µνήµης µέσα από το 
ιστορικό φορτίο που φέρει ο λόφος.  

Εκτός του µνηµείου, προτείνεται µια συνολική διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα Νταµάρια 
καθώς αποτελούν µια σηµαντική πύλη στο λόφο και προσφέρονται για παρεµβάσεις λόγω της µεγάλης 
έκτασης του «πλατώµατος» που βρίσκεται εκεί.  

 

xx. Σχεδιασµός Διαδροµής Ιστορίας και Πολιτισµού 

Πέρα από τον σχεδιασµό εκπαιδευτικής οικολογικής διαδροµής, στα πλαίσια του Σχεδίου προτείνεται 
και ο σχεδιασµός µδιαδροµής Ιστορίας και Πολιτισµού.  

Σκοπός είναι οι επισκέπτες να µπορούν να έρθουν σε επαφή µε την τοπική ιστορία, αλλά και µε βασικά 
στοιχεία της παράδοσης και του πολιτισµού.  

Η περιήγηση στο λόφο µπορεί να προσφέρει την πολύτιµη δυνατότητα στους/στις συµµετέχοντες/ουσες 
να συσχετίσουν βιωµατικά την ιστορία του λόφου µε την ιστορία και τον πολιτισµό της πόλης των 
Τρικάλων. Αποτελεί στόχευση η διαδροµή να εξασφαλίζει τη σύνδεση µε τον λόφο του βυζαντινού 
Κάστρου- δηµιουργώντας µία ενιαία ενότητα φυσικού τοπίου και ιστορίας. Επίσης, µέσα από τις 
επιµέρους στάσεις οι επισκέπτες θα ενηµερώνονται για την ιστορία, τα έθιµα και τις παραδόσεις των 
γειτονιών που περικλείουν τον λόφο. Βασικό κοµµάτι της περιήγησης θα αποτελούν τα κρίσιµα χρόνια 
του πολέµου καθώς η διαδροµή προκρίνεται να τελειώνει στο προτεινόµενο µνηµείο στη θέση 
Νταµάρια, ως φόρο τιµής στους εκτελεσθέντες αγωνιστές/ριες της αντίστασης και του εµφυλίου.  

Δεδοµένου ότι και αυτή η διαδροµή θα απευθύνεται σε µαθητές/ριες θα πρέπει να τηρούνται οι 
προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, αναφορικά µε το ικανοποιητικό πλάτος 
καταστρώµατος και την εξασφάλιση προδιαγραφών µεγίστης ασφαλείας. Επίσης, ο βαθµός δυσκολίας 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ηλικία των συµµετεχόντων.  

Και σε αυτή τη περίπτωση, προτείνονται εναλλακτικές διαδροµές ιστορίας και πολιτισµού ώστε να 
εµπλουτίζεται η εµπειρία περιήγησης στο λόφο. Παρατίθενται παρακάτω: 
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Εικόνα 3-19:  Διαδροµή Ιστορίας και Πολιτισµού 1 

 

 
Εικόνα 3-20:  Διαδροµή Ιστορίας και Πολιτισµού 2 
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xxi. Αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Πούλιου για δηµιουργία χώρου τέχνης και πολιτισµού και 
σύνδεσή του µε το λόφο του Προφήτη Ηλία 

 

Η δηµιουργία του Διαχρονικού Μουσείου της Πολης των Τρικάλων στην έκταση του πρώην 
στρατοπέδου Πούλιου- ΤΑΞΥΠ θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής και ολόκληρης της πόλης. Θα 
δηµιουργήσει έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό πόλο στο όριο του λόφου του Προφήτη Ηλία, που θα 
προσελκύει µεγάλες οµάδες κόσµου.  

Για το σχέδιο ανάδειξης και προστασίας του Προφήτη Ηλία, η δηµιουργία του µουσείου αποτελεί 
ταυτόχρονα ένα µεγάλο στόχο και µια πρόκληση. Στόχο γιατί θα αποτελέσει πηγή συνολικής 
αναβάθµισης της περιοχής και θα συνδεθεί άµεσα µε όλες τις υπόλοιπες παρεµβάσεις στο λόφο. Αλλά 
και πρόκληση γιατί θα πρέπει να διευθετηθεί η σύνδεση του στρατοπέδου µε το λόφο που σήµερα είναι 
ουσιαστικά κοµµένη.  Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται ο σχεδιασµός της σύνδεσης της ευρύτερης 
περιοχής του στρατοπέδου µε το εσωτερικό του λόφου ώστε να αποτελέσει τη βασική πύλη εισόδου σε 
αυτόν.  
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3.1. Συµβατότητα προτεινόµενων παρεµβάσεων µε το καθεστώς προστασίας του 
λόφου του Προφήτη Ηλία 

Μία πρώτη προσέγγιση της συµβατότητας των προτεινόµενων στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
παρεµβάσεων µε το θεσµικό καθεστώς προστασίας του λόφου Προφήτη Ηλία, όπως αυτό αναπτύσσεται 
στα προηγούµενα κεφάλαια, έχει ως εξής: 

Η βελτίωση της προσβασιµότητας του λόφου και της σύνδεσής του µε την πόλη µέσω της βελτίωση των 
εισόδων και των κατωφλιών προς τον λόφο, ο περιορισµός  των οχηµάτων στο χώρο του λόφου και η 
εναλλακτική συγκοινωνιακή προσέγγιση του λόφου, είναι πλήρως συµβατές µε το καθεστώς 
προστασίας του, στον βαθµό που δεν απαιτείται διαπλάτυνση του οδικού δικτύου και δηµιουργία 
πρανών στο πλαίσιο της εναλλακτικής συγκοινωνιακής προσέγγισης.  

Η ανάδειξη και ανάπλαση δικτύου µονοπατιών µέσω του σχεδιασµού δικτύου µονοπατιών, της 
διαµόρφωσης µονοπατιών και σηµείων στάσης και θέασης και της σήµανσης των µονοπατιών, είναι 
απολύτως συµβατή στον βαθµό που η συνολική επιφάνεια των µονοπατιών δεν υπερβαίνει τα 23.969 
τ.µ.  

Η ολοκλήρωση και υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου του δάσους και η ενίσχυση και προστασία 
της χλωρίδας µε κατάλληλες φυτεύσεις, καθαρισµούς και κλαδεύσεις, θεωρούνται απολύτως 
συµβατές και απαραίτητες ενέργειες µε βάση το θεσµικό πλαίσιο προστασίας του αισθητικού δάσους. 

Η σύνδεση µε το «Σχέδιο Ασκληπιός» µε εντοπισµό και σχεδιασµό θέσεων για τη συλλογική 
καλλιέργεια φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, ο σχεδιασµός και η δηµιουργία πάρκου 
ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας και η ενίσχυση και προστασία της ορνιθοπανίδας µε τη  δηµιουργία 
τεχνητών φωλιών, εκτιµούνται ως κατ’ αρχήν συµβατές.  

Ο άξονας παρεµβάσεων µε τίτλο «ένας λόφος για τους κατοίκους: δασική αναψυχή και εκπαίδευση», 
και ειδικά οι δράσεις µελέτης και δηµιουργίας πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων και η δηµιουργία 
θεµατικού πάρκου «Κιβωτός του Νώε», εντός του οριοθετηµένου χώρου του Ζωολογικού Κήπου, µε 
αξιοποίηση των υφισταµένων κτιριακών υποδοµών, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση σε συνεργασία 
µε το αρµόδιο δασαρχείο. Οι ήπιες παρεµβάσεις διαµόρφωσης περιβάλλοντων χώρων και συνδέσεων 
µεταξύ υφιστάµενων εγκαταστάσεων, η διαµόρφωση ανοιχτού εκπαιδευτικού χώρου στο κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ο σχεδιασµός εκπαιδευτικής οικολογικής διαδροµής, εκτιµούνται ως 
παρεµβάσεις κατ’ αρχήν συµβατές. 

Η δηµιουργία µνηµείου στη θέση «Νταµάρια» αποτελεί σηµειακή επέµβαση στην οποία το αρµόδιο 
δασαρχείο έχει συµφωνήσει. Ο σχεδιασµός διαδροµής ιστορίας και πολιτισµού και η σύνδεση του 
λόφου µε διαδροµές ιστορίας και πολιτισµού της πόλης αποτελούν επίσης ήπιες παρεµβάσεις οι οποίες 
εκτιµούνται ως συµβατές µε το καθεστώς προστασίας του αισθητικού δάσους. 

Το  πρώην στρατοπέδου Πούλιου, εντός του οποίου προτείνεται η δηµιουργία χώρου τέχνης και 
πολιτισµού, βρίσκεται εκτός του ορίου του αισθητικού δάσους. 
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