
Introduction	
The	purpose	of	the	present	paper	is	a	
retrospective	search	in	bibliography	and	
architectural	projects,	concerning	the	significance	
of	the	rivers	in	human	life.	

The	“anatomy”	of	the	river		
A	river	is	a	natural	flowing	watercourse	which	is	
characterized	by	continuity	and	stability	of	power	
and	bed	section	generally	smooth.	It	is	a	great	
natural	waterway,	whose	starting	point	is	called	
“source”	and	its	endpoint	which	meets	a	lake	or	
sea	is	called	“mouth”.	Near	their	mouths,	rivers	
flow	slowly	and	widen	depositing	almost	all	their	
weight.	In	flood	times	or	if	the	ground	is	
completely	flat,	the	water	overflows	the	banks	of	
the	river	and	opens	new	side	beds,	which	are	
strayed	from	each	other.	In	this	way	fan-shaped	
pieces	of	new	flat	land	are	created,	forming	a	
river’s	delta	[12]-[13].	

The	multilateral	use	of	rivers	
The	river’s	water	seems	to	be	precious	to	humans	
from	the	oldest	to	the	modern	times	and	humans	
always	exploit	it	to	their	advantage	in	various	
ways,	such	as	water	supply	of	residential	areas,	
irrigation	of	farmlands	and	electricity	production	
with	help	of	hydroelectric	dams.	Formerly	the	
river’s	flow	force	was	used	in	order	watermills	to	
be	built	on	its	banks.	Even	from	ancient	times	
many	major	rivers	are	important	waterways	for	
people’s,	goods’	and	ideas’	movement	and	also	
tourist	attractions	in	romantic	landscapes	suitable	
for	calmly	boating	[1].	

Rivers	as	inspiration	for	art,	mythology,	
religion	
Rivers	and	lakes	have	inspired	a	great	number	of	
personalities	of	arts	and	they	have	been	praised	in	
poetry,	prose,	music,	painting,	while	the	bridges	
connecting	their	banks	are	architectural	
monuments.	In	ancient	Greek	mythology	there	are	
folklores	and	myths	about	the	rivers,	as	they	held	
an	important	place	in	the	ancient	Greek	pantheon.	
Aliakmon,	Acheloos,	Pineios	and	Alfeios	are	
examples	of	rivers	which	took	their	name	by	river	
deities.	As	far	as	riparian	areas	in	Europe	are	
concerned,	the	Blue	Danube	composed	by	Johann	
Strauss	the	Younger	and	the	Vltava	by	Bedrich	
Smetana	are	two	famous	musical	works	inspired	
by	these	two	unique	rivers.	The	Chinese	
mythology	also	mentions	rivers,	as	the	dragon,	the	
sacred	symbol	of	China,	is	closely	connected	with	
the	element	of	water	in	all	its	forms	and	each	
spring,	river	and	lake,	marsh	and	sea	hides	
according	to	mythology	a	dragon-spirit.	Even	the	
term	"feng	shui”	means	in	Chinese	“wind	and	
water”	and	is	used	for	finding	an	open	area,	a	

good	plot,	with	good	energy	to	create	cities	
(rivers,	lakes	etc.).	The	mythology	of	Indians	is	
also	associated	with	rivers	and	rivers	such	as	
Ganges	and	the	cities	on	their	banks	are	
considered	sacred	and	are	linked	to	deities.	The	
role	of	rivers	in	Christianity	is	significant	too.	
Many	saints	of	the	church	have	replaced	the	older	
deities	of	water	such	as	St.	Nicholas,	who	is	patron	
of	the	sea	and	the	sailors,	like	Neptune.	Christians	
are	baptized	in	water	in	order	to	cleanse	the	
original	sin	and	receive	the	blessing	of	the	Holy	
Spirit	and	in	the	initial	period	of	Christianity	
baptism	should	be	done	in	a	spring	or	a	river	[5]-
[10]-[14]-[17].		

Rivers:	the	focal	point	of	civilization	
A	long	time	ago	people	used	to	build	their	houses	
near	the	rivers	and	already	from	the	Neolithic	Age	
(c.	6700-3300	BC)	they	start	to	grow	various	
plants,	cereals	and	legumes	close	to	places	where	
water	was	available	and	make	their	houses	close	
to	their	fields,	taking	advantage	of	the	water	of	the	
rivers.	Later,	the	establishment	of	communities	on	
the	banks	of	the	rivers	gradually	acquired	special	
historical	significance.	In	Mesopotamia	in	3000	
BC,	the	organization	and	development	of	Babylon	
on	the	river	Euphrates	and	Baghdad	on	the	banks	
of	the	Tigris	river	(762	BC)	are	typical	examples.	
In	the	valley	of	the	Nile	River,	Egypt	was	from	
3500	to	500	BC	an	important	cultural	center	[11].	
In	Europe	Rivers	and	lakes	are	linked	to	human	
activity	for	thousands	of	years	and	the	first	
prehistoric	settlements	were	created	on	their	
banks.	The	oldest	agricultural	settlements	in	
Europe,	which	date	after	7000	BC,	consisted	of	
clusters	of	brick	houses	and	were	created	in	
fertile	regions	with	abundant	water	supplies.	
Later,	great	European	cities	such	as	Vienna,	
Budapest,	London	and	Paris	were	formed	around	
a	river.	The	river	is	the	center	of	the	city,	the	
center	of	life,	and	the	development	of	the	city	on	
both	banks	defines	its	physiognomy.	It	creates	a	
natural	space	within	the	city	giving	the	town	two	
or	more	faces	and	is	a	landscape	that	flows,	moves	
and	changes,	offering	vitality	and	strength	[16].	
Regarding	Greece,	water	and	its	exploitation	
played	an	important	role	in	the	development	of	
local	economies	(for	example	crafts),	especially	in	
the	previous	centuries,	forming	a	particular	
cultural	tradition.	Watermills	and	mantania	
changed	history	and	landscape	in	many	parts	of	
the	country.	Today,	the	use	of	this	clean	energy	
source	and	the	old	knowledge	and	tradition	has	
been	abandoned	and	only	in	a	few	cases	we	find	
them	yet.	Thus	the	water-powered	machines	of	
yesterday	remain	abandoned	in	their	natural	

environment	which	in	most	cases	is	still	
extremely	beautiful	and	often	impressive	[7]-[16].	

The	realization	of	the	pollution	danger	of	
rivers		
Rivers	provide	some	of	the	most	beautiful	and	
most	endangered	landscapes.	The	water	of	the	
most	rivers	near	their	sources	is	clean.	However,	
from	the	middle	of	their	flow	to	their	mouth	they	
blur	and	change	color	and	texture,	as	they	accept	
uncontrollably	urban,	industrial	and	agricultural	
waste.	The	situation	gets	even	worse	by	the	illegal	
digging	processes	(sand	and	stone	extraction)	
which	have	been	identified	in	several	rivers.		
Frequent	is	also	the	conversion	of	many	rivers	
into	roads,	which	town	planning	and	other	urban	
interventions	cause.		
According	to	Hal	Borland	[1]	“Each	river	is	
essentially	a	synopsis	of	a	whole	valley	and	it	does	
not	only	shape	the	land	but	also	the	culture	of	the	
valley.	Anyone	thinking	the	river	only	as	water	is	
like	ignoring	its	most	important	piece.”	
Considering	the	degradation	of	natural	
environment	of	many	rivers,	some	interventions	
are	suggested	in	order	to	make	rivers	
approachable	and	more	attractive	to	citizens,	not	
only	to	locals	but	also	to	visitors.	The	aim	is	the	
contact	with	water,	nature	and	cultural	heritage	
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and	tradition	through	proposals	(projects)	made	
by	many	bodies	and	in	our	case	by	Greek	students	
of	Architecture.	Proposals	attempt	to	revive	life	in	
the	rivers	by	developing	pedestrian	paths	along	
their	banks,	structures	that	facilitate	leisure	and	
cultural	activities	so	these	areas	to	contribute	to	
the	regeneration	but	also	the	economic	revival	of	
the	local	areas	[3]-[4]-[15].	

Architectural	suggestions	for	riversides	
respecting	the	landascape	
Project	1:	Redesign	of	Agiamoniotis	riverbank	
One	of	the	proposals	concerns	the	gentrification	
of	an	area	where	Agiamoniotis	River	in	Trikala	
ramifies,	behind	the	Matsopoulos	WaterMill,	
which	constitutes	one	of	the	most	important	
monuments	of	Industrial	Heritage	in	Greece	and	
attracts	many	visitors	each	year.	Aim	of	this	work	
is	the	aesthetic,	functional	and	ecological	upgrade	
of	the	degraded	landscape	around	the	Mill	(poor	
flow	and	water	quality,	unregulated	vegetation,	
obscure	boundaries	between	public	and	private	
space,	dangerous	access	through	old	crumbling	
bridges,	poor	lighting,	etc.)	and	its	conversion	into	
a	public	recreation	area	in	order	to	attract	the	
residents	[8].	
The	main	idea	of	the	synthesis	arises	from	the	
topography	of	the	region,	which	resembles	a	
hollow	drop	speckle,	as	a	small	island.	There	is	a	
strong	difference	in	altitude	from	the	one	side	to	

the	other	and	bulky	vegetation	that	gradually	
thins,	approaching	the	island.	The	space	is	
reorganized	according	to	three	“drop	speckles".	
The	first	one	reflects	the	moment	when	the	drop	
enters	the	water-ground,	creating	a	hollow	form	
and	simultaneously	lifting	water	around	that	is	
translating	to	amphitheaters	with	terraces	and	
seats	for	the	audience	and	a	stage.	The	second	
group	of	activities	follows	the	shape	after	a	hollow	
drop	speckle,	a	moment	after	inserted	into	the	
water-ground.	Architecturally	many	levels	are	
designed	in	order	to	a	sense	of	depth	to	be	created	
with	an	outdoor	cafe	at	the	lower	level,	while	the	
rest	terraces	are	ideal	for	tables	and	chairs.	The	
last	part	of	the	synthesis	is	based	on	the	moment	
immediately	after	the	incorporation	of	the	drop	in	
to	the	water-ground,	where	several	mounds	are	
created.	The	design	includes	a	gardening	
laboratory	with	exclusive	plants	around,	acting	as	
a	botanic	garden	for	the	visitors	and	also	as	an	
ideal	practice	place	for	the	students	of	gardening	
[8].		

Project	2:	A	walk	by	Axios	river	
The	next	proposal	concerns	the	configuration	of	a	
promenade	park	and	a	rowing	center	by	Axios	
River.	The	source	of	inspiration	is	the	area	itself,	
the	protection	of	the	ecological	system,	the	
preservation	of	the	riverbank.	Thus	the	building	
materials	are	with	ecological	characteristics,	

which	are,	also,	resistant	to	the	conditions	of	the	
area	(stone,	clay,	iron,	glass,	wood).	Additionally	
the	simplicity	and	purity	of	the	constructions	and	
the	variety	of	activities	for	all	people	(access	to	
people	with	disabilities)	and	for	all	seasons	
consist	the	basic	planning	and	design	principles.	
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Fig. 4 - Proposal: configuration of the natural environment of Agiamoniotis river, Trikala, Greece.
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Key	role	to	the	design	played	the	shape	of	the	plot.	
An	axis	was	created,	where	all	the	functions	of	the	
park	and	the	rowing	center	develop.	The	visitor,	
walking	from	the	south	to	the	north,	discovers	
first	of	all	a	picnic	area,	then	a	playground,	a	maze	
in	the	water	(game	for	children)	and	resting	
facilities.	Continuing	the	walk,	the	visitor	reaches	
the	forest	of	poplars.	In	the	east	there	is	a	wooden	
raised	bridge,	which	passes	over	wildflowers,	in	
the	middle	of	the	synthesis	a	park	with	shrubs	
and	benches	and	in	the	west	three	piers.	Leaving	
the	forest	the	visitor	hears	the	water	falling	from	
three	pipes	in	a	small	lake	and	continues	his	walk	
above	the	water	(lake	and	river),	following	a	
wooden	path	based	on	repetitive	“Π”	form	
elements.	In	the	northern	part	there	is	the	sport	
area	(swimming,	tennis	and	basketball),	as	well	as	

the	rowing	center.	The	intention	is	also	the	whole	
area	to	be	a	soundscape	also	[6].	

Project	3:	Environmental	centre	by	Nestos	river		
Another	proposal	is	related	to	the	design	of	an	
environmental	center	in	a	particular	place	with	
intense	natural	characteristics,	the	path	of	the	
Nestos	river	narrows.	The	path	is	carved	into	the	
rock	and	for	the	most	of	its	part	it	runs	parallel	to	
the	river.	In	this	part	of	the	route,	where	the	
environmental	center	is	designed,	from	the	form	
of	the	rocky	slope	arises	a	small	natural	oblong	
widening.		
The	integration	of	the	construction	in	the	rock	
constitutes	an	aim	of	the	synthesis	giving	the	
feeling	of	swinging.	This	fact	is	reinforced	by	the	
use	of	metal	load-bearing	structure	and	the	
wooden	floor	as	lightweight	materials.	At	the	
same	time,	the	slope	of	the	facade	contributes	to	
better	utilization	of	the	river	view.	In	the	interior	
there	is	a	continuous	linear	path,	while	the	
functions	develop	vertically.	The	transition	to	the	
first	level	is	provided	with	a	linear	staircase,	
which	the	visitor	finds	entering	the	path.	The	first	
and	second	floors	include	informative	panels	for	
the	visitors’	environmental	information.	On	the	
third	floor	there	is	a	cafe	and	on	the	fourth	floor	
the	guard’s	personal	place	[2].		

Project	4:	Trinational	multicultural	floating	core		
The	last	project	is	located	in	a	geographically	and	
climatically	rich	and	fertile	area,	which	is	a	
crossroad	of	lands,	continents	and	civilizations,	a	
pole	of	attraction	and	life,	is	proposed	in	order	to	
upgrade	and	utilize	that	area	of	30.000	acres,	in	
its	whole.	The	core	is	created	in	a	natural	formed	
opening	alongside	the	river	Evros,	which	
constitutes	a	natural	border	between	Bulgaria,	
Greece	and	Turkey.	Morphologically	it	is	inspired	
by	the	organically	organized	forms	that	can	be	
found	in	nature,	with	the	qualities	and	
characteristics	of	a	cell	(independence	as	for	the	
auto-coordination	and	its	adaptability	with	the	
environment,	capability	to	sustain	without	the	
coexistence	of	other	cells,	function),	which	is	
defined	as	the	basic	form,	structure	and	functional	
entity	of	life.		
The	complex	consists	of	an	existing	islet	
redesigned	and	geologically	reinforced	and	three	
floating	platforms	produced	in	a	shipyard.	In	the	
first	part	of	the	core	there	is	the	cultural	part,	
which	consists	of	three	separate	kiosks,	each	one	
representing	one	land,	in	which	will	be	displayed	
the	everyday	scenery	and	events	occurring	in	
each	area	and	the	cultural	characteristics	of	it.	In	

the	second	part	of	the	core	there	is	the	
entertainment	part,	which	contains	hamam-spa	
facilities,	developed	in	two	stories,	a	bar	and	an	
open	theatre.	In	the	third	part	of	the	core	the	
commercial	part	is	located,	the	main	element	of	
the	core.	It	is	an	open	market	(agora)	for	
displaying	temporal	products	and	an	enclosed	one	
for	the	ones	that	need	enclosure	and	indoor	
protection.	In	the	fourth	part	of	the	core	are	the	
dining	places,	(3	restaurants,	equal	but	
dissimilar).	In	the	underground	compartments	of	
the	platform	are	the	sanitary	facilities,	storage	
area	for	the	restaurants	and	tanks	for	collecting	
rainwater,	since	the	platforms	are	energetically		
independent	and	self-sustainable	[9].	

Conclusion	
All	the	above	mentioned	examples	describe	
current	human	efforts	to	develop	a	harmonious,	
symbiotic	relationship	with	nature	and	create	a	
qualitative	natural	environment,	which	contains	
attractive	and	accessible	places,	such	as	areas	for	
walks	and	leisure	activities	as	well	as	light	
commerce	and	training.	The	natural	environment	
of	many	rivers	is	degraded	due	to	the	
development	of	man’s	technical	civilization	and,	in	
an	attempt	to	gain	the	maximum	profit,	eventually	
destroyed	it.	Therefore,	it	is	our	urgent	duty	to	
restore	and	maintain	and	give	prominence	to	the	
natural	environment,	tied	to	the	survival	of	
human	life,	and	exploits	it	with	the	appropriate	
architectural	proposals	for	our	benefit	(socially,	
economically,	aesthetically,	physically).	The	
protection	of	the	natural	environment	through	
substantial	and	ameliorative	movements	leads	to	
the	reassurance	of	a	healthy	ecosystem	and	to	the	
enhancement	of	people’s	mood.			

Το	ποτάμι	ορίζεται	ως	το	υδάτινο	ρεύμα	που	
χαρακτηρίζεται	από	μια	σχετική	συνέχεια	και	
σταθερότητα	τροφοδοσίας	και	με	τομή	κοίτης	γενικά	
ομαλή.	Αποτελεί	μια	μεγάλη	φυσική	υδάτινη	οδό,	που	το	
σημείο	αφετηρίας	της	ονομάζεται	πηγή	και	το	σημείο	
κατάληξης	των	νερών	της	σε	λίμνη	ή	θάλασσα	
ονομάζεται	εκβολή.	Κοντά	στις	εκβολές	τους,	τα	ποτάμια	
κυλούν	αργά	και	πλαταίνουν	αποθέτοντας	σχεδόν	όλο	το	
φορτίο	τους.	Σε	περιόδους	πλημμύρας	ή	αν	το	έδαφος	
είναι	τελείως	επίπεδο,	το	νερό	ξεχειλίζει	από	τις	όχθες	
του	ποταμού	και	ανοίγει	νέες	πλευρικές	κοίτες,	οι	οποίες	
απομακρύνονται	η	μια	από	την	άλλη.	Με	τον	τρόπο	αυτό	
διαμορφώνονται	κομμάτια	νέας	επίπεδης	γης	σε	σχήμα	
βεντάλιας,	το	δέλτα	ενός	ποταμού	[12]-[13].		

Τα	νερά	των	ποταμών	φαίνεται	να	είναι	πολύτιμα	για	τον	
άνθρωπο	από	τα	παλαιότερα	μέχρι	τα	σύγχρονα	χρόνια	
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Fig. 5 -  Environmental center by Nestos river, 
Greece.

Fig. 7 -  Tri-national multicultural floating core, Evros River

Fig. 6 -  Environmental center by Nestos river, 
Greece.
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και	ο	άνθρωπος	ανέκαθεν	τα	αξιοποιεί	προς	όφελός	του	
με	διάφορους	τρόπους,	όπως	η	ύδρευση	των	
κατοικημένων	περιοχών,	η	άρδευση	των	
καλλιεργούμενων	εκτάσεων	και	η	παραγωγή	ηλεκτρικής	
ενέργειας	με	τη	βοήθεια	των	υδροηλεκτρικών	
φραγμάτων.	Παλαιότερα	η	δύναμη	της	ροής	ενός	
ποταμού	χρησιμοποιούνταν	για	την	κατασκευή	
νερόμυλων	στις	όχθες	του.	Ακόμη,	από	τα	αρχαία	χρόνια,	
πολλοί	μεγάλοι	ποταμοί	αποτελούν	σημαντικές	υδάτινες	
οδούς	για	τη	μετακίνηση	ανθρώπων,	εμπορευμάτων	και	
ιδεών,	και	στη	συνέχεια	τουριστικά	αξιοθέατα	σε	
ρομαντικά	τοπία	κατάλληλα	για	ηρεμιστικές	βαρκάδες	
[7].		

Τα	ποτάμια	και	οι	λίμνες	έχουν	εμπνεύσει	μεγάλο	αριθμό	
προσωπικοτήτων	των	τεχνών	και	έχουν	υμνηθεί	στην	
ποίηση,	την	πεζογραφία,	τη	μουσική,	τη	ζωγραφική,	ενώ	
οι	γέφυρες	που	ενώνουν	τις	όχθες	τους	αποτελούν	
αρχιτεκτονικά	μνημεία.	Στην	αρχαία	ελληνική	μυθολογία	
συναντώνται	δοξασίες	και	μύθοι	για	τους	ποταμούς,	
καθώς	στην	Ελλάδα	οι	ποταμοί	κατείχαν	σπουδαία	θέση	
στο	αρχαιοελληνικό	πάνθεον.	Έτσι	για	παράδειγμα,	ο	
Αλιάκμονας,	ο	Αχελώος,	ο	Πηνειός,	ο	Αλφειός	ήταν	
ποτάμιες	θεότητες	που	έδωσαν	το	όνομά	τους	στους	
ποταμούς.	Όσον	αφορά	τις	παραποτάμιες	περιοχές	στην	
Ευρώπη,	ο	Γαλάζιος	Δούναβης	του	Γιόχαν	Στράους	του	
νεότερου	και	ο	Μολδάβας	(Vltava)	του	Μπέντριχ	Σμέτανα	
αποτελούν	δύο	πασίγνωστα	μουσικά	έργα	εμπνευσμένα	
από	τα	δύο	αυτά	μοναδικά	ποτάμια.	Αναφορά	στα	
ποτάμια	κάνει	και	η	κινέζικη	μυθολογία,	αφού	ο	δράκος,	
το	ιερό	σύμβολο	της	Κίνας,	είναι	άρρηκτα	συνδεδεμένος	
με	το	υγρό	στοιχείο	σε	όλες	του	τις	μορφές	και	κάθε	πηγή,	
ποτάμι	και	λίμνη,	έλος	και	θάλασσα	κρύβει	σύμφωνα	με	
τη	μυθολογία	μέσα	του	ένα	δράκο-πνεύμα.	Ακόμη,	ο	όρος	
«φενγκ	σούι»	(feng	shui)	στα	κινεζικά	σημαίνει	αέρας	και	
νερό	και	χρησιμοποιούνταν	για	την	εύρεση	μιας	ανοιχτής	
έκτασης,	ενός	καλού	οικοπέδου,	με	καλή	ενέργεια	για	τη	
δημιουργία	πόλεων	(ποτάμια,	λίμνες	κ.α.).	Η	μυθολογία	
των	Ινδών,	επίσης,	συνδέεται	με	τα	ποτάμια,	καθώς	
ποταμοί	όπως	ο	Γάγγης	και	οι	πόλεις	στις	όχθες	τους	
θεωρούνται	ιεροί	και	συνδέονται	με	θεότητες.	
Σημαντικός	είναι	ο	ρόλος	των	ποταμών	και	στο	
χριστιανισμό.	Πολλοί	άγιοι	της	εκκλησίας	
αντικατέστησαν	παλιότερες	θεότητες	των	νερών	όπως	
π.χ.	ο	Άγιος	Νικόλαος,	προστάτης	της	θάλασσας	και	των	
ναυτικών	κατ'	αναλογία	του	Ποσειδώνα.	Οι	χριστιανοί	
βαφτίζονται	στο	νερό	για	να	εξαγνιστούν	από	το	
προπατορικό	αμάρτημα	και	να	λάβουν	την	ευλογία	του	
Αγίου	Πνεύματος	και	στην	αρχική	μάλιστα	περίοδο	του	
Χριστιανισμού	η	βάφτιση	έπρεπε	να	γίνεται	σε	πηγή	ή	
ποταμό	[5]-[10]-[14]-[17].			

Από	πολύ	παλιά	οι	άνθρωποι	έχτιζαν	τις	κατοικίες	τους	
κοντά	στις	παραποτάμιες	περιοχές	και	ήδη	από	τη	
Νεολιθική	εποχή	(περ.	6700–3300	π.Χ)	αρχίζουν	να	
καλλιεργούν	διάφορα	φυτά,	δημητριακά	και	όσπρια,	
κοντά	σε	μέρη	όπου	υπήρχε	νερό	και	φτιάχνουν	τα	σπίτια	
τους	κοντά	στα	χωράφια	τους,	εκμεταλλευόμενοι	τα	νερά	
των	ποταμών.	Αργότερα,	η	ίδρυση	κοινωνιών	στις	όχθες	
των	ποταμών	απέκτησε	σταδιακά	ιδιαίτερη	ιστορική	
σημασία.	Στη	Μεσοποταμία,	το	3000	π.Χ.,	η	οργάνωση	και	
ανάπτυξη	της	Βαβυλώνας	στις	όχθες	του	ποταμού	
Ευφράτη	και	της	Βαγδάτης	στις	όχθες	του	ποταμού	Τίγρη	
(762	π.Χ.)αποτελούν	χαρακτηριστικά	παραδείγματα.	
Στην	κοιλάδα	του	ποταμού	Νείλου,	η	Αίγυπτος	υπήρξε	
από	το	3500	ως	το	500	π.Χ.	σπουδαίο	πολιτιστικό	κέντρο	
[11].	

Στην	Ευρώπη	τα	ποτάμια	και	οι	λίμνες	έχουν	δεθεί	με	την	
ανθρώπινη	δραστηριότητα	εδώ	και	χιλιάδες	χρόνια,	και	
στις	όχθες	τους	δημιουργήθηκαν	οι	πρώτοι	προϊστορικοί	
οικισμοί.	Οι	παλαιότεροι	αγροτικοί	οικισμοί	στην	
Ευρώπη,	οι	οποίοι	χρονολογούνται	λίγο	μετά	το	7000	
π.Χ.,	αποτελούνταν	από	συστάδες	πλινθόκτιστων	
σπιτιών	και	δημιουργούνταν	σε	εύφορες	περιοχές	με	
πλούσια	αποθέματα	νερού.	Αργότερα	σπουδαίες	
ευρωπαϊκές	πόλεις	όπως	η	Βιέννη,	η	Βουδαπέστη,	το	
Λονδίνο,	το	Παρίσι	διαμορφώθηκαν	γύρω	από	ένα	
ποτάμι.	Το	ποτάμι	είναι	το	κέντρο	της	πόλης,	το	κέντρο	

της	ζωής,	και	η	πόλη	αναπτύσσεται	στις	δύο	όχθες	του	
καθορίζοντας	τη	φυσιογνωμία	της.	Δημιουργεί	ένα	
φυσικό	κενό	μέσα	στον	αστικό	ιστό	προσδίδοντας	στην	
πόλη	δύο	ή	περισσότερες	διαφορετικές	όψεις	και	
αποτελεί	ένα	φυσικό	τοπίο	που	ρέει,	κινείται	και	
μεταβάλλεται,	προσφέροντας	ζωντάνια	και	δύναμη	[16].			

Όσον	αφορά	την	Ελλάδα,	το	νερό	και	η	εκμετάλλευσή	του	
αποτέλεσαν	σημαντική	κινητήρια	δύναμη	στην	ανάπτυξη	
των	τοπικών	οικονομιών	(π.χ.	της	βιοτεχνίας),	κυρίως	
τους	προηγούμενους	αιώνες,	διαμορφώνοντας	
παράλληλα	μια	ιδιαίτερη	πολιτιστική	παράδοση.	
Υδροτριβές,	νερόμυλοι	και	μαντάνια	άλλαξαν	την	ιστορία	
και	το	τοπίο	σε	πολλές	περιοχές	της	χώρας	μας.	Σήμερα,	η	
χρήση	αυτής	της	καθαρής	μορφής	ενέργειας,	και	μαζί	η	
παλιά	γνώση	και	παράδοση	έχουν	εγκαταλειφθεί	και	
μόνο	σε	λίγες	περιπτώσεις	τις	συναντάμε	ακόμα.	Έτσι,	
απομένουν	πλέον	εγκαταλελειμμένες	οι	υδροκίνητες	
μηχανές	του	χθες	στο	φυσικό	τους	περιβάλλον,	που	τις	
περισσότερες	φορές	είναι	ακόμα	εξαιρετικά	όμορφο	και	
συχνά	εντυπωσιακό	[7]-[16].			

Τα	ποτάμια	παρέχουν	μερικά	από	τα	πιο	όμορφα	και	τα	
πιο	απειλούμενα	με	εξαφάνιση	φυσικά	τοπία.	Τα	νερά	
των	περισσοτέρων	ποταμών	κοντά	στις	πηγές	τους	είναι	
καθαρά.	Ωστόσο	από	το	μέσο	της	ροής	τους	ως	τις	
εκβολές,	θολώνουν,	αλλάζουν	χρώμα	και	σύσταση,	καθώς	
δέχονται	ανεξέλεγκτα	αστικά,	βιομηχανικά	και	
γεωργοκτηνοτροφικά	απόβλητα.	Επιβάρυνση	επιφέρουν	
και	οι	παράνομες	εξορυκτικές	δραστηριότητες	
(αμμοληψίες	και	χαλικοληψίες)	που	έχουν	εντοπιστεί	σε	
αρκετούς	ποταμούς.	Συχνή	είναι	και	η	μετατροπή	πολλών	
ποταμών	σε	δρόμους	στο	πλαίσιο	ρυμοτομικών	και	
άλλων	αστικών	παρεμβάσεων.	
Σύμφωνα	με	τον	Hal	Borland	«Κάθε	ποτάμι	είναι	στην	
ουσία	η	σύνοψη	μιας	ολόκληρης	κοιλάδας	και	δεν	
διαμορφώνει	µόνο	τη	γη	αλλά	και	τον	πολιτισμό	αυτής	
της	κοιλάδας.	Το	να	σκέφτεται	κανείς	το	ποτάμι	µόνο	σαν	
νερό	είναι	σαν	να	αγνοεί	το	σπουδαιότερο	κομμάτι	του».	
Δεδομένης,	λοιπόν,	της	υποβάθμισης	του	φυσικού	
περιβάλλοντος	πολλών	ποταμών,	σχεδιάζονται	μια	σειρά	
παρεμβάσεων	προκειμένου	να	γίνουν	τα	ποτάμια	
προσεγγίσιμα	και	ελκυστικότερα	στους	πολίτες,	όχι	μόνο	
στους	ντόπιους	αλλά	και	στους	επισκέπτες.	Στόχο	
αποτελεί	η	επαφή	με	το	νερό,	τη	φύση	και	την	
πολιτιστική	κληρονομιά	και	παράδοση	μέσω	προτάσεων	
στο	πλαίσιο	εργασιών	σε	αρχιτεκτονικές	σχολές	της	
Ελλάδας.	Επιχειρείται	η	επαναφορά	μιας	νέας	ζωής	στα	
ποτάμια	με	τη	διαμόρφωση	μιας	πορείας	πεζού	
παράλληλα	με	τις	όχθες,	πάνω	στην	οποία	
αναπτύσσονται	κατασκευές	και	στάσεις	προκειμένου	η	
περιοχή	να	μετατραπεί	σε	χώρο	ελεύθερου	χρόνου,	
ψυχαγωγίας	αλλά	και	πολιτιστικής	επιμόρφωσης	
συμβάλλοντας	στην	οικονομική	αναβίωση	της	τοπικής	
κοινότητας	[3]-[4]-[15].		

Μία	από	τις	προτάσεις	αφορά	την	ανάπλαση	έκτασης	στο	
σημείο	όπου	διακλαδίζεται	ο	ποταμός	Αγιαμονιώτης	στα	
Τρίκαλα,	πίσω	από	το	Μύλο	Ματσόπουλου,	που	αποτελεί	
ένα	από	τα	σημαντικότερα	μνημεία	Βιομηχανικής	
Κληρονομιάς	στην	Ελλάδα	και	κάθε	χρόνο	προσελκύει	
μεγάλο	αριθμό	επισκεπτών.	Στόχος	της	εργασίας	είναι	η	
αισθητική,	λειτουργική	και	οικολογική	αναβάθμιση	του	
υποβαθμισμένου	φυσικού	τοπίου	γύρω	από	το	Μύλο	
(κακή	ροή	και	ποιότητα	νερού,	άναρχη	βλάστηση,	ασαφή	
όρια	μεταξύ	δημόσιου	και	ιδιωτικού	χώρου,	επικίνδυνη	
πρόσβαση	μέσω	παλαιών	μισογκρεμισμένων	γεφυριών,	
ελλιπής	φωτισμός,	κ.α.)	και	η	μετατροπή	του	σε	δημόσιο	
χώρο	αναψυχής,	ώστε	να	ελκύει	τους	κατοίκους	[8].	

Η	κεντρική	ιδέα	της	σύνθεσης	προκύπτει	από	την	
τοπογραφία	της	περιοχής,	που	θυμίζει	ένα	κοίλο	στίγμα	
σταγόνας,	διότι	από	τη	μία	πλευρά	υπάρχει	έντονη	
υψομετρική	διαφορά	και	από	την	άλλη	πυκνή	και	
ογκώδης	βλάστηση,	η	οποία	σταδιακά	αραιώνει,	
πλησιάζοντας	στο	νησάκι.	Για	το	λόγο	αυτό	
αναδιοργανώθηκε	με	βάση	τρία	«στίγματα	σταγόνας».	Η	
πρώτη	αντικατοπτρίζει	τη	στιγμή	που	η	σταγόνα	
εισέρχεται	στο	νερό-	έδαφος,	δημιουργώντας	από	τη	μία	

ένα	κοίλο,	αλλά	ανασηκώνοντας	ταυτόχρονα	νερό	γύρω	
της.	Σε	αυτή	την	ενότητα	υπάρχει	ένα	αμφιθέατρο,	όπου	
το	κοίλο	είναι	η	σκηνή	και	το	νερό	αυτό	που	εκτοξεύεται	
και	δημιουργεί	από	τη	μία	πλευρά	πλατώματα	και	
καθίσματα	για	τους	θεατές	και	από	την	άλλη	μια	πλάτη	
για	τη	σκηνή.	Στη	δεύτερη	ενότητα	υπάρχει	ένα	κοίλο	
στίγμα	σταγόνας,	στιγμή	που	η	σταγόνα	έχει	εισέλθει	
πλήρως	μέσα	στο	νερό	-	έδαφος.	Έτσι	δημιουργήθηκαν	
πολλά	επίπεδα,	ώστε	να	δώσουν	αυτή	την	αίσθηση	του	
βάθους.	Στο	κατώτερο	επίπεδο	υπάρχει	μια	υπαίθρια	
καφετέρια,	ενώ	τα	υπόλοιπα	αποτελούν	ιδανικά	
πλατώματα	για	τραπεζοκαθίσματα.	Το	τελευταίο	στίγμα	
σταγόνας	αφορά	τη	χρονική	στιγμή	αμέσως	μετά	την	
ενσωμάτωση	της	σταγόνας	μέσα	στο	νερό	-	έδαφος,	όπου	
δημιουργούνται	διάφορα	αναχώματα.	Εκεί	υπάρχει	ένα	
εργαστήριο	κηπουρικής	και	τα	αναχώματα	γύρω	του	
είναι	φυτεμένα	με	ιδιαίτερα	φυτά,	λειτουργώντας	ως	
βοτανικός	κήπος	για	τους	επισκέπτες	και	παράλληλα	ως	
ιδανικός	χώρος	εξάσκησης	για	τους	μαθητές	του	
εργαστηρίου	κηπουρικής	[8].		

Η	επόμενη	πρόταση	αφορά	τη	διαμόρφωση	ενός	πάρκου	
περιπάτου	και	κωπηλατικού	κέντρου	στον	Αξιό	ποταμό.	
Πηγή	έμπνευσης	είναι	η	ίδια	η	περιοχή,	το	ποτάμι	και	η	
βλάστηση.	Στις	αρχές	σχεδιασμού	περιλαμβάνονται	η	
προστασία	του	οικολογικού	συστήματος,	η	διατήρηση	
της	γραμμής	της	όχθης	του	ποταμού,	ο	σύγχρονος	τρόπος	
κατασκευής	των	κτισμάτων	με	υλικά	οικολογικά	αλλά	και	
ανθεκτικά	στις	συνθήκες	της	περιοχής	(σίδηρος,	γυαλί,	
ξύλο),	η	απλότητα	και	καθαρότητα	των	κτιριακών	όγκων,	
η	ποικιλία	δραστηριοτήτων	για	όλους	(πρόσβαση	σε	
άτομα	με	ειδικές	ανάγκες)	και	για	όλες	της	εποχές.	
Καθοριστικό	ρόλο	στο	σχεδιασμό	διαδραμάτισε	το	σχήμα	
του	οικοπέδου.	Δημιουργήθηκε	ένας	άξονας	πάνω	στον	
οποίο	αναπτύσσονται	όλες	οι	λειτουργίες	του	πάρκου	και	
του	κωπηλατικού	κέντρου.	Με	έναν	περίπατο	ο	
επισκέπτης	από	το	νότο	προς	το	βορρά	ανακαλύπτει	κατ’	
αρχάς	έναν	χώρο	picnic,	στη	συνέχεια	μια	παιδική	χαρά,	
έναν	λαβύρινθο	μέσα	στο	νερό	(παιχνίδι	για	τα	παιδιά)	
και	τέλος	χώρους	υγιεινής.			
Συνεχίζοντας	τον	περίπατο	φθάνει	στο	δάσος	με	τις	
λεύκες.	Στα	ανατολικά	συναντά	έναν	ξύλινο	
υπερυψωμένο	δρόμο-γέφυρα,	που	περνά	πάνω	από	
αγριολούλουδα,	στη	μέση	της	σύνθεσης	ένα	πάρκο	με	
θάμνους	και	παγκάκια	και	στα	δυτικά	τρεις	προβλήτες.	
Βγαίνοντας	από	το	δάσος	ο	επισκέπτης	ακούει	το	νερό	να	
πέφτει	από	τρεις	αγωγούς	σε	μια	μικρή	λίμνη	και	η	
πορεία	του	συνεχίζεται	πάνω	από	το	νερό	(λίμνη	και	
ποτάμι),	σε	έναν	ξύλινο	δρόμο	που	στηρίζεται	σε	
επαναλαμβανόμενα	στοιχεία	σχήματος	Π.	Στο		βόρειο	
τμήμα	του	οικοπέδου,	επίσης,	τοποθετούνται	τα	
αθλήματα	(κολύμβηση,	τένις	και	μπάσκετ)	καθώς	και	το	
κωπηλατικό	κέντρο	[6].		

Μία	τρίτη	πρόταση	σχετίζεται	με	το	σχεδιασμό	ενός	
περιβαλλοντικού	κέντρου	σε	έναν	ιδιαίτερο	τόπο	με	
έντονα	φυσικά	χαρακτηριστικά,	στο	μονοπάτι	των	
στενών	του	Νέστου.	Το	μονοπάτι	είναι	λαξευμένο	στο	
βράχο	και	στο	μεγαλύτερο	τμήμα	του	κινείται	παράλληλα	
με	την	κοίτη	του	ποταμού.	Στο	συγκεκριμένο	τμήμα		της	
διαδρομής,	όπου	έχει	σχεδιαστεί	το	παρόν	
περιβαλλοντικό	κέντρο,	από	τη	μορφή	της	βραχώδους	
πλαγιάς	προκύπτει	μικρή	φυσική	επιμήκης	διαπλάτυνση.		
Στόχος	είναι	η	ενσωμάτωση	της	κατασκευής	στο	βράχο	
με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	δίνει	την	αίσθηση	της	
αιώρησης.	Σε	αυτό	συνέβαλε	η	χρήση	μεταλλικού	
φέροντα	οργανισμού	καθώς	και	το	ξύλινο	πάτωμα	ως	
ελαφρύ	υλικό.	Ταυτόχρονα,	η	κλίση	της	πρόσοψης	
συμβάλλει	στην	καλύτερη	αξιοποίηση	της	θέας.	Στο	
εσωτερικό	ακολουθείται	μία	συνεχής	γραμμική	διαδρομή,	
ενώ	οι	λειτουργίες	αναπτύσσονται	κατακόρυφα.	Η	
μετάβαση	στο	πρώτο	επίπεδο	επιτυγχάνεται	με	μία	
γραμμική	σκάλα,	την	οποία	βρίσκει	ο	επισκέπτης	κατά	
την	είσοδό	του	στο	μονοπάτι.	Ο	πρώτος	και	ο	δεύτερος	
όροφος	περιλαμβάνουν	ενημερωτικά	panels	για	την	
περιβαλλοντική	πληροφόρηση	των	επισκεπτών.	Στον	
τρίτο	όροφο	υπάρχει	αναψυκτήριο	και	στον	τέταρτο	ο	
προσωπικός	χώρος	του	φύλακα	[2].			
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Τέλος,	σε	μια	πλούσια	και	εύφορη,	από	γεωγραφικής	και	
κλιματικής	άποψης,	περιοχή	στην	οποία	
διασταυρώνονται	χώρες,	ήπειροι	και	πολιτισμοί	
προτείνεται	η	δημιουργία	ενός	πυρήνα	έλξης	και	ζωής	για	
την	αναβάθμιση	και	την	αξιοποίηση	της	ευρύτερης		
περιοχής	τριάντα	χιλιάδων	στρεμμάτων.	Η	τοποθέτηση	
του	πυρήνα	γίνεται	σε	ένα	φυσικό	πλάτωμα	κατά	μήκος	
του	ποταμού	Έβρου,	που	αποτελεί	φυσικό	σύνορο	των	
χωρών	Βουλγαρίας,	Ελλάδας	και	Τουρκίας.	Μορφολογικά	
εμπνέεται	από	διάφορες	οργανικές	μορφές	του	
περιβάλλοντος	και	διατηρεί	τα	κύρια	χαρακτηριστικά	του	
κυττάρου	(ανεξαρτησία	ως	προς	την	αυτορρύθμιση	και	
την	προσαρμοστικότητα	του	στο	περιβάλλον,		ικανότητα	
ύπαρξης	χωρίς	την	παρουσία	άλλων	κυττάρων,	
λειτουργικότητα),	το	οποίο	αποτελεί	τη	βασική	δομή	και	
λειτουργική	μονάδα	ζωής.		
Το	συγκρότημα	αποτελείται	από	μια	υπάρχουσα	νησίδα	
αναδιαμορφωμένη	και	γεωλογικά	ενισχυμένη	και	τρεις	
πλωτές	πλατφόρμες	κατασκευασμένες	σε	ναυπηγείο.	Στο	
πρώτο	τμήμα	του	πυρήνα	συναντάμε	το	πολιτισμικό	
κομμάτι,	το	οποίο	αποτελείται	από	τρία	περίπτερα,	ένα	
για	κάθε	χώρα,	στο	οποίο	θα	προβάλλονται	τα	δρώμενα	
και	τα	πολιτιστικά	και	πολιτισμικά	χαρακτηριστικά	κάθε	
επαρχίας	της	ευρύτερης	περιοχής.	Στο	δεύτερο	τμήμα	
υπάρχει	το	ψυχαγωγικό	κομμάτι,	που	αποτελείται	από	
ένα	χώρο	χαμάμ-σπα	δύο	επιπέδων,	ένα	αναψυκτήριο	και	
ένα	ανοιχτό	θέατρο.	Στο	τρίτο	τμήμα	του	πυρήνα	
βρίσκεται	το	εμπορικό	κομμάτι	που	είναι	και	o	κύριος	
λόγος	δημιουργίας	του	πυρήνα.	Μια	ανοιχτή	αγορά	για	
έκθεση	εφήμερων	προϊόντων	και	μια	κλειστή	για	τα	
υπόλοιπα	που	χρίζουν	προστασία.	Στο	τέταρτο	τμήμα	του	
πυρήνα	συναντάμε	το	κομμάτι	της	εστίασης,	το	οποίο	
αποτελείται	από	τρία	εστιατόρια	ισοδύναμα	αλλά	
ανόμοια.	Στο	υπόγειο	αυτής	της	πλατφόρμας	υπάρχουν	
χώροι	υγιεινής,	χώροι	αποθήκευσης	για	τα	εστιατόρια	
καθώς	και	δεξαμενές	περισυλλογής	των	βρόχινων	
υδάτων,	εφόσον	οι	πλατφόρμες		
είναι	ενεργειακά	αυτόνομες	[9].		

Οι	παραπάνω	προτάσεις	στοχεύουν	στην	επανασύνδεση	
του	ανθρώπου	με	τη	φύση	και	στη	δημιουργία	ενός	
ποιοτικού	φυσικού	περιβάλλοντος	με	ελκυστικά	και	
προσιτά	μέρη,	όπως	περιοχές	περιπάτων	και	
δραστηριοτήτων	αναψυχής.	Το	φυσικό	περιβάλλον	
πολλών	ποταμών	είναι	υποβαθμισμένο	κυρίως	λόγω	της	
ανάπτυξης	του	τεχνικού	πολιτισμού	του	ανθρώπου,	ο	
οποίος	στην	προσπάθειά	του	να	αποκτήσει	το	μέγιστο	
δυνατό	κέρδος	κατάφερε	να	το	καταστρέψει.	Για	το	λόγο	
αυτό,	οφείλει	αφενός	να	αποκαταστήσει	και	αφετέρου	να	
διατηρήσει	και	να	αναδείξει	το	φυσικό	περιβάλλον	από	
το	οποίο	ο	ίδιος	προέρχεται	και	να	το	αξιοποιήσει	προς	
όφελός	του	(κοινωνικά,	οικονομικά,	αισθητικά,	φυσικά)	
με	τις	κατάλληλες	αρχιτεκτονικές	παρεμβάσεις.	Η	
αποκατάσταση	του	φυσικού	περιβάλλοντος	μέσα	από	
ουσιαστικές	βελτιωτικές	κινήσεις	οδηγεί	στην	
εξασφάλιση	ενός	υγιούς	οικοσυστήματος	και	στη	
δημιουργία	ευχάριστης	ψυχικής	διάθεσης	των	
ανθρώπων. 
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