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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Οι Καμινάδες της Πάτρας είναι μια πρόταση που στοχεύει στο 
να  επανασυστήσει την τοπική κοινωνία με το βιομηχανικό 
παρελθόν της  αλλά και να δράσει ως καταλύτης για την 
αναδιάρθρωση του οικονομικού μοντέλου της πόλης. Μετά 
από εξέταση του χώρου επιλέγονται τέσσερα συν ένα 
χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται 
σχεδιαστικά ώστε να δημιουργηθεί μια πρόταση πιστή στο 
λεξιλόγιο του βιομηχανικού μοντερνισμού που εφαρμόζει 
όμως τις αρχές του κριτικού τοπικισμού και με αυτόν τον 
τρόπο καταφέρνει να διατηρήσει την μνήμη του τόπου. Τα 
σημεία αυτά είναι η πολυεπίπεδη κυκλοφορία, η βιομηχανική 
έκφραση των μορφών, η “βιομηχανική οδός” και οι καμινάδες. 
Στο κέντρο όλων αυτών βρίσκεται το νερό ως συμβολικός και 
λειτουργικός πρωταγωνιστής της πρότασης.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο πρόταση λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις αρχές του 
αειφόρου σχεδιασμού σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας και 
περιβάλλοντος. Ενεργειακά, το νερό παίζει κεντρικό ρόλο 
αφού τα υφιστάμενα δίκτυα των κτιρίων προσαρμόζονται σε 
ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης υδάτων το οποίο με ελάχιστη 
ενέργεια καταφέρνει να παρέχει θερμική άνεση όλες τις εποχές 
και να μειώσει δραστικά την εξάρτηση του συγκροτήματος 
από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης. 

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις πολεοδομικές 
παραμέτρους προτείνεται ένα μίγμα πολλών χρήσεων που 
σκοπό έχει να εξισορροπήσει την λειτουργία της ανάπλασης  
ως διοικητικό κέντρο, με τα οφέλη για την γύρω περιοχή σε 
τοπικό αλλά και αστικό επίπεδο. Αναμιγνύοντας διοικητικές, 
εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις, δημιουργείται ένας 
δυναμικός χώρος ζωντανός καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας 
με ικανό εκτόπισμα ώστε να γίνει ένας οικονομικά βιώσιμος 
πόλος ανάπτυξης για την Πάτρα.

Τέλος, μέσω της στρατηγικής διατήρησης και ανάδειξης 
των πιο σημαντικών σημείων του παλιού εργοστασίου, η 
πρόταση αυτή αποσκοπεί στο να δημιουργήσει έναν χώρο 
σύγχρονο αλλά ταυτόχρονα γνώριμο στην τοπική κοινωνία, 
επιτυγχάνοντας την βιωσιμότητα και σε κοινωνικό επίπεδο, 
που είναι καθοριστικό για την επιτυχία της. Το τελικό 
αποτέλεσμα, ως προϊόν των λειτουργικών αναγκών της 
πόλης, προσπαθεί και να ενεργοποιήσει την οικονομία της 
μέσω των προτεινόμενων χρήσεων αλλά και να αναβαθμίσει 
την γύρω περιοχή. Πιο σημαντικά όμως, ως αρχιτεκτονική 
έκφραση, αποσκοπεί στο να συνδεθεί με την κοινωνία της  
Πάτρας υπενθυμίζοντας της δύο από τα πράγματα που την 
κάνουν ξεχωριστή, την βιομηχανία και το νερό.
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