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1.

Η ΕΓΛ σήμερα και τότε

Η χαρτοβιομηχανία Λαδόπουλου κατέχει στρατηγική θέση έναντι του νέου Λιμένα
Πατρών και είναι άμεσα ορατή από το πολυσύχναστο Νότιο Πάρκο. Παρά την άμεση
γειτνίαση με την πόλη των Πατρών, το συγκρότημα υπολειτουργεί, με την πλειοψηφία
κτιρίων να είναι κενά χρήσης. Τα εν χρήση κτίρια στεγάζουν διοικητικές και αποθηκευτικές ανάγκες του Δήμου Πατρέων.
Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει ξεκάθαρους περιορισμούς και ευκαιρίες, ο διαχωρισμός των οποίων αποτελεί την αφετηρία της πρότασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι περιορισμοί απορροφώνται από τις προτεινόμενες λύσεις και μετατρέπονται
σε δυνατότητες ανάπλασης.
Περιορισμοί

Δυνατότητες

- Παραμελημένη κτιριακή δομή

- Επαρκή κτίρια σε καλή κατάσταση

- Εσωστρέφεια κτιρίων

- Ευκαιρίες σύνδεσης με την πόλη

- Χαμένες μνήμες

- Έντονη ταυτότητα και ιστορικός χαρακτήρας

- Αποκοπή από τον αστικό ιστό

- Άμεση γειτνίαση με το νέο λιμάνι

- Απουσία συνοχής με την τοπική κοινότητα - Άμεση γειτνίαση με το νότιο πάρκο
- Απουσία σύνδεσης με τη θάλασσα

- Εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο

- Απουσία στάσης τρένου

- Εύκολη πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς

- Απουσία πρασίνου

- Πολλαπλά επίπεδα αχρησιμοποίητων δωμάτων

- Απουσία κοινωφελούς δημοσίου χώρου

- Μεγάλα στατικά ανοίγματα
- Ευελιξία χώρων λόγω της στατικής δομής

Φωτογραφίες της εποχής λειτουργίας του εργοστασίου αποκαλύπτουν την εγγενή δυναμική των χώρων (αρχεία Α.Δ. Χαρισιάδη και Γ.Θ. Ανδρουτσέλη). Ο δυναμισμός των
χώρων, λόγω διαστάσεων και λόγω κινητικότητας, περιγράφεται άρτια στο Λεύκωμα
Αχαϊκής Βιομηχανίας του Ν. Σαραφόπουλου.
«Ένα τρικυμιώδες πέλαγος μηχανημάτων, τόρνων, γεννητριών, αμονιών και καμίνων εναμίλλαται εις ασθματικόν ρυθμόν προς την δραστηριότητα των εμψύχων καθοδηγητών του».
Η συνύπαρξη ανθρώπων και μηχανών αποτελούσε την κινητήριο δύναμη της ΕΓΛ - η
ενέργεια αυτή θα αποκατασταθεί σήμερα με τις σωστές χρήσεις.
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Κτίρια μηχανών ΙΙΙ&ΙV (1953)

Κτίρια μηχανών ΙΙΙ&ΙV (2018)

Κτίρια μηχανών και λεβητοστάσιο (περί το 1970)

Κτίρια μηχανών και λεβητοστάσιο (2021)

Κτίριο Ι & κεντρική οδός ΕΓΛ (1953)

Κτίριο Ι & κεντρική οδός ΕΓΛ (2021)
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2.

Ιστορική εξέλιξη χώρων

Το 2021 σηματοδοτεί την 90η επέτειο από την ημερομηνία πλήρους λειτουργίας της
Χαρτοποιίας Ε. Γ. Λαδόπουλου το 1931.
Η χαρτοποιία ΕΓΛ κατέχει πρωτεύουσα θέση στη συλλογική μνήμη των κατοίκων
της Πάτρας. Μέχρι την παύση λειτουργίας της το 1991 η ΕΓΛ αύξησε σταδιακά τον
κτιριακό της όγκο, ακολούθησε τις τεχνολογικές εξελίξεις σε κτιριακό και μηχανολογικό
επίπεδο και υπήρξε το κέντρο της γειτονίας που δημιουργήθηκε στα ανατολικά της.
Βασικός άξονας της πρότασης είναι η κατανόηση της υπάρχουσας κτιριακής και
αστικής κατάστασης με απώτερο σκοπό την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του
έμφυτου δυναμισμού του συγκροτήματος.
Οι μηχανές και τα κτίρια που τις στεγάζουν δημιουργήθηκαν σταδιακά από το 1931
ως το 1963. Οι δύο πρώτες μηχανές (I&II), τύπου Fulnerwerke και τύπου Yankee
αντίστοιχα, τοποθετούνται μεταξύ 1929-1935 στα δύο παλαιότερα κτίρια που
πλαισιώνουν και την κεντρική είσοδο στο εργοστάσιο.

Ι&ΙΙ

Τοπογραφικό σχέδιο (1958) - διακρίνεται μόνο το κτίριο μηχανών Ι&ΙΙ (πηγή: ΓΑΚ Αχαίας)
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Οι μηχανές III&IV, του οίκου Escher Wyss αμφότερες, συστεγάζονται σε ενιαίο κτίριο,
με το μεγαλύτερο σε πλάτος άνοιγμα εντός του εργοστασίου.
Τέλος, οι μηχανές V & VI, του οίκου Dorries, τύπου Yankee, στεγάζονται σε δύο
όμορα αλλά ξεχωριστά κτίρια που κατασκευάζονται διαδοχικά μέχρι το 1963.
Τα κτίρια κατασκευάστηκαν διαδοχικά ως αυτοτελή - με τέσσερις όψεις, κάποιες εκ
των οποίων κρύβονται ακόμα και σήμερα από την επάλληλη δόμηση.

V

ΙΙΙ
&
IV

Τοπογραφικό (1960) - αποτυπώνεται ως ήδη υπάρχον το κτίριο μηχανών ΙII&IV και σκιαγραφείται προς
υλοποίηση το κτίριο V (πηγή: αρχείο Γ.Θ. Ανδρουτσέλη)

VI

Τοπογραφικό (1961) - σκιαγραφείται προς υλοποίηση το κτίριο VI (πηγή: αρχείο Γ.Θ. Ανδρουτσέλη)
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Το χαρτί παρά τη δισδιάστατη μορφή του κυριαρχούσε ως ο βασικός πρωταγωνιστής
των χώρων. Η επανεμφάνιση του δυναμισμού των ανθρώπων και του χαρτιού καθώς
και η εκ νέου ανακάλυψη των επάλληλων φάσεων δόμησης θα αποτελέσουν την
αφετηρία της παρούσας πρότασης.

Αξονομετρικό σχέδιο της ΕΓΛ. Διακρίνονται τα κτίρια μηχανών Ι-IV, οι αποθήκες στο νότιο τμήμα,
αποθήκες μικρότερης έκτασης στο βόρειο τμήμα και οι Η/Μ εγκαταστάσεις επί του δρόμου.

Θεμελίωση κτιρίου VΙ

Θεμελίωση κτιρίου V

Οι μηχανές κατά την παραγωγική περίοδο της ΕΓΛ
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3.0 Ιστορική ιεραρχία χώρων
Η ανάλυση του τοπογραφικού διαγράμματος του εργοστασίου αποκαλύπτει την
ξεκάθαρη ιεραρχία και χωροθέτηση κτιρίων με στόχο την ομαλή λειτουργία των
μηχανών - της «καρδιάς» του εργοστασίου.
Οι μηχανές είναι το κέντρο της περιοχής μελέτης
Το παραλιακό μέτωπο σχηματίζεται από σειρά κτιρίων Η/Μ εγκαταστάσεων.
Οι μηχανές γειτνιάζουν άμεσα με χώρους ποιοτικού ελέγχου, κοπής και συσκευασίας
χάρτου.
Διακρίνεται στα νότια μια ξεκάθαρη «γειτονιά» χώρων γραφείων και εργαστηρίων.
Περιμετρικά, η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται με αποθήκες που αλλάζουν ανά τα έτη
ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΓΛ.
Ο εσωτερικός δρόμος, παράλληλος της ΕΟ Πατρών - Πύργου είναι βασική αρτηρία
του εργοστασίου. Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ γινόταν και η συλλογή παλαιού
χάρτου προς ανακύκλωση (σήμανση με αστερίσκο στο τοπογραφικό διάγραμμα).

*
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3.

Όραμα ανάπλασης

Οι σπασμένοι κρίκοι

Κεντρικό όραμα της ανάπλασης είναι

Η σωστή γειτνίαση χρήσεων στο

η επαναλειτουργία της χαρτοποιίας

εργοστάσιο ήταν βασικός παράγοντας

ως προορισμός της τοπικής και

της επιτυχημένης λειτουργίας της ΕΓΛ.

υπερτοπικής κοινότητας και η
μετάβασή της στον 21ο αιώνα.
Το όραμα χωρίζεται σε δύο σκέλη:
A. Κατανόηση των ιστορικών
συνδετικών κρίκων μεταξύ των
κτιρίων και αποκατάστασή τους.
B. Ανάδειξη της ανθρώπινης κλίμακας

Οι μηχανές έχουν «χαλάσει» και
αποσυρθεί, ωστόσο οι συνδετικοί κρίκοι
μεταξύ των κτιρίων παραμένουν.
Στόχος της πρότασης είναι να βρεθούν οι
χρήσεις εκείνες που θα αναβιώσουν τους
συνδετικούς κρίκους και θα οδηγήσουν τη
χαρτοποιία στον 21ο αιώνα.

και της παρουσίας του χαρτιού ως εκ
νέου πρωταγωνιστών του χώρου.

Η ‘‘καρδιά’’ της γειτονιάς: επανένωση των
διακεκομμένων συνδέσεων.
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Η σωστή κλίμακα

Οι νέες μηχανές VII & VIII

Η χαρτοποιία χωροθετήθηκε γύρω από

Η φυσική επέκταση του εργοστασίου - αν

την κλίμακα των μηχανών. Οι μηχανές

ήταν ακόμα σε λειτουργία- πιθανόν να

δεν είναι το σημερινό αναφοράς - ο

γινόταν με τις μηχανές VII&VIII.

άνθρωπος κατέχει πλέον το ρόλο αυτό.

Η νέα δόμηση στο νότιο τμήμα εμπνέεται

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι η

από τα κτίρια μηχανών - τα νέα κτίρια

δημιουργία νέων οδών και μονοπατιών

VII&VIII τροφοδοτούν με νέες δράσεις και

που καθιστούν την περιήγηση στους

ενέργεια το χώρο του εργοστασίου.

χώρους φιλικότερη προς τον άνθρωπο.

Η ΕΓΛ δημιούργησε τη γειτονιά που την

Η κλίμακα ενός τυπικού οικοδομικού

περιβάλλει - η μη λειτουργία της στερεί

τετραγώνου στην Πάτρα επιλέγεται ως

την ευρύτερη περιοχή από το ζωτικό της

ιδανική για έναν πεζό. Οι αποστάσεις

κέντρο.

από σημείο σε σημείο είναι οικείες και
ευχάριστες, συνδεδεμένες στη μνήμη με
σαββατιάτικες βόλτες στο κέντρο.

Η Πάτρα και η ΕΓΛ.

Η καρδιά της περιοχής τίθεται ξανά σε
λειτουργία.

Ιστορικά κτίρια μηχανών Ι-VI
Σύγχρονα κτίρια μηχανών VII & VIII
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4.

Βασικοί στόχοι

Τοπικές και υπερτοπικές συνδέσεις
Η χαρτοποιία βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση πολλαπλών συνδέσεων με την
ευρύτερη περιοχή. Η πρόσβαση με λεωφορείο ή αυτοκίνητο είναι ήδη εφικτή.
Ενισχύεται με τη δημιουργία διαχωρισμένων εισόδων για πεζούς και αυτοκίνητα.
Η ΕΓΛ βρίσκεται στο όριο του νότιου πάρκου, δημιουργώντας μία φυσική σύνδεση
στη διαδρομή ενός πεζού. Επιπλέον προτείνεται δημιουργία στάσης τρένου στο
ανατολικό όριο, εξασφαλίζοντας συνδέσεις από το Ρίο και την Κ. Αχαϊα.

24/7
Το προτεινόμενο μίγμα χρήσεων
εξασφαλίζει την παρουσία πολιτών στο
χώρο καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας και
όχι μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των
πολιτιστικών ή εργασιακών χώρων.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται
εκ νέου η σωστή χωροθέτηση νέων
γειτονιών - η τροφοδοσία των κεντρικών
μηχανών ξεκινάει και πάλι και η ΕΓΛ
τίθεται σε λειτουργία.
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Sunset Boulevards
ή οι λεωφόροι προς τη Δύση
Τα νέα οικοδομικά τετράγωνα δημιουργούν
περισσότερα μονοπάτια και οπτικές φυγές
ανάμεσα στα υπάρχοντα κτίρια.
Στην κατεύθυνση Βορρά - Νότου
η διαπερατότητα ενισχύεται με μια
‘‘χειρουργική’’ τομή στα υπάρχοντα κτίρια,
ακριβώς στις όψεις που ορίζονται από τα
κτίρια μηχανών.
Στην κύρια κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης
οι τρεις υπάρχουσες οδοί ενισχύονται με
νέες χρήσεις και φυτεύσεις. Επιπλέον
δημιουργούνται μονοπάτια μεταξύ των
κτιρίων μηχανών, δρόμοι μνήμης και
ανακάλυψης.

Το αόρατο είναι πλέον ορατό
Τα πέντε κελύφη που στέγασαν έξι
μηχανές για χρόνια είναι αόρατα στον
επισκέπτη και μη διαπερατά.
Τα μονοπάτια μεταξύ των κτιρίων
δημιουργούνται με αφαίρεση των
μικροκατασκευών και παταριών
που φιλοξενούσαν Η/Μ εξοπλισμό.
Αποκαλύπτονται έτσι οι όψεις των κτιρίων
στην αρχική τους μορφή.
Τα υπόγεια κάτω από τα κτίρια μηχανών
γίνονται επισκέψιμα και συνδέονται με τα
ισόγεια με κλιμακοστάσια και ράμπες.
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ ΛΑΔΌΠΟΥΛΟΥ Ε.Γ.Λ.
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Το χαρτί
Αν και η παραγωγή χάρτου έχει παύσει,
η ευελιξία και πλαστικότητα του χαρτιού
αποτελούν πηγή έμπνευσης.
Νέες κλίμακες, ράμπες και πατάρια
συνδέουν νέους και παλιούς χώρους.
Προτείνεται οι κατασκευές να είναι
διακριτικές, αέρινες και λευκές,
ενθυμούμενες τη μορφή των ρολών χάρτου
που παράχθηκαν στο σημείο αυτό.
Τέλος, η κινητικότητα των επισκεπτών, οι
νέες αλληλεπιδράσεις και ροές είναι το νέο
‘‘χαρτί’’ που παράγεται στην ΕΓΛ.

Διατήρηση και μνήμη
Προτείνεται η διατήρηση των κτιρίων
οπλισμένου σκυροδέματος και η
αντικατάσταση των κτιρίων του νότιου
τμήματος που βρίσκονται σε χειρότερη
κατάσταση.
Σε βιώσιμο επίπεδο, η επανάχρηση
χώρων με μεγάλες διαστάσεις και
στατικά ανοίγματα είναι οικονομικότερη
της κατεδάφισης και ανέγερσης νέων,
παρόμοιων χώρων.
Σε αστικό επίπεδο, η συντήρηση
ιστορικών κομματιών του αστικού ιστού
ενισχύει τον τοπικό και υπερτοπικό
χαρακτήρα. Το παρελθόν της πόλης
ενώνεται με το μέλλον.
12

Κτίρια προς διατήρηση
Κτίρια προς αντικατάσταση
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Το κατάλληλο θαλάσσιο μέτωπο
Η γειτνίαση της ΕΓΛ με το θαλάσσιο
μέτωπο είναι έμμεση καθώς
παρεμποδίζεται από δύο αδιάβατα
σύνορα: την Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και το
νέο λιμένα.
Η όχληση και η ηχητική ρύπανση που
δημιουργείται από τις δραστηριότητες
του λιμένα και τις υψηλές ταχύτητες των
οχημάτων καθιστούν τη δυτική πλευρά
του πάρκου ακατάλληλη για περιπάτους
και χρήσεις στο ισόγειο επίπεδο.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού
πόλου έλξης του κοινού που αποτελεί
κτιριακή ‘‘ασπίδα’’ έναντι της όχλησης και

Ηχορύπανση ΕΟ Πατρών - Πύργου (άνω)
Ηχορύπανση δραστηριοτήτων λιμένα (κάτω)

ταυτόχρονα οδηγεί το κοινό στην οροφή
των κτιρίων, προς απόλαυση της θέας
προς τη θάλασσα.

Τα δώματα
Η ένωση με το τοπίο και τη θάλασσα δεν είναι άμεσα εφικτή λόγω της περιμέτρου του
νέου λιμανιού.
Η διευκόλυνση της κάθετης κίνησης του κοινού μέσα στα κτίρια οδηγεί τον επισκέπτη
στα δώματα των ιστορικών κτιρίων όπου μικρά αναψυκτήρια προσφέρουν ανάπαυλα
και απρόσκοπτη θέα στον Πατραϊκό κόλπο.
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5.

Η πρόταση - Χρήσεις και δραστηριότητες

Ακολουθώντας το όραμα και τις αρχές σχεδιασμού, η περιοχή μελέτης διαμορφώνεται
σε πέντε νέες γειτονιές. Η εγγύτητα τους είναι στοχευμένη με αναμενόμενο αποτέλεσμα
την αυξημένη αλληλεπίδραση των επισκεπτών και καθημερινών χρηστών των χώρων.
Κρίνεται απαραίτητη η συνύπαρξη περισσότερων προγραμμάτων και διαστάσεων χώρων
- κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η παρουσία επισκεπτών όλο το 24ωρο και η αύξηση
των ροών και κινήσεων μέσα στον κτιστό και άκτιστο χώρο.
Οι πέντε γειτονίες - μνήμης, τέχνης, θεάτρου, διοίκησης και κατοικίας - τροφοδοτούν
τη λειτουργία της ΕΓΛ εκ νέου. Η χαρτοποιία διατηρεί την αναγνωρίσιμη μορφή της και
μετατρέπεται σε έναν τοπικό και υπερτοπικό πόλο έλξης.
Υπάρχουσα δόμηση

Νέα δόμηση

1. Μουσείο ιστορίας της ΕΓΛ

9. Πλατεία Θεάτρου

17.Γραφεία Περιφέρειας Δ. Ελλάδας

2. Αίθουσες ευέλικτης χρήσης 10.Πράσινος περίπατος

18.Ξενοδοχείο

3. Βιβλιοθήκη

11. Στάση ΟΣΕ ‘‘ΕΓΛ’’

19.Ο Κήπος

4. Γραφεία

12.Θέατρο Τέχνης

20.Βρεφονηπιακός σταθμός

5. Καφέ ‘‘ρετιρέ’’

13.Συνεδριακό Κέντρο / Υποδοχή 21.Κοινοτικός / δημοτικός χώρος

6. Η κρυφή πλατεία

14.Γραφεία ΤΕΕ

22.Κατοικίες

7. Εστίαση

15.Εργαστήρια καινοτομίας

23.Είσοδος υπόγειου parking

8. Βιομηχανική παιδική χαρά

16.Γραφεία Δήμου Πατρέων

24.Εμπορικές μονάδες
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Αξονομετρική απεικόνιση της πρότασης
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Κάτοψη πρώτου ορόφου της πρότασης
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6.

Ο υπαίθριος χώρος

Ο ελεύθερος χώρος στοχεύει στην εξυπηρέτηση πληθώρας κοινωφελών χρήσεων της
πόλης και στην ταυτόχρονη δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων. Λόγω της παρουσίας της ΕΟ και του λιμανιού, η ΕΓΛ δεν αποτελεί άμεση
συνέχεια του Νότιου πάρκου. Διαθέτει ωστόσο, έναν ισχυρό ιστορικό χαρακτήρα και ο
υπαίθριος χώρος που την περιβάλλει εμπνέεται από τον κτιριακό πλούτο.
Χαράξεις βάσει ιστορικών σχεδίων και χρήσεων
Το εργοστάσιο έχει περάσει από διάφορες φάσεις επεκτάσεων. Πέραν των βασικών
κτιρίων που παρέμειναν σταθερά, άλλα προσωρινά κτίρια αποθηκών Ντέξιον, στέγαστρα μηχανών και περιφερειακά κτίρια Η/Μ εγκαταστάσεων έχουν παρέλθει. Παλαιότερα
σχέδια αποκαλύπτουν τις εξαφανισμένες χαράξεις οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια και
αποτελούν την αφετηρία των βασικών χωροθετήσεων τοπίου.
Συγκομιδή υλικών και επανάχρηση
Η επανάχρηση υλικών από κτίρια που έχουν κατεδαφιστεί είναι μια πρακτική με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη - μειώνεται η δημιουργία υλικών προς απόσυρση, ελαττώνεται η παραγωγή CO2 από τη μεταφορά νέων υλικών και ενισχύεται η μνήμη του

ΘΈΑΤΡΟ
ΤΈΧΝΗΣ

Χαράξεις αποθηκών & στεγάστρων
16

Νέες χαράξεις τοπίου
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τοπίου. Τα κτίρια προς κατεδάφιση αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από κεραμίδια
και οπτοπλινθοδομή. Τα υλικά αυτά περισυλλέγονται και επαναχρησιμοποιούνται ως
πλακοστρώσεις στην πλατεία Θεάτρου αλλά και στις κρυφές πλατείες της πρότασής.

Μικρές λεπτομέρειες της συγκομιδής

Πλατεία θεάτρου

Οι πλακοστρώσεις της πλατείας θεάτρου μετά τη
συγκομιδή υλικών.

Ο χώρος μπροστά από το Θέατρο Τέχνης είναι η υπαίθρια καρδιά της περιοχής μελέτης.
Πρόκειται για χώρο ελεύθερο, μια πλατεία με διαστάσεις παρόμοιες με αυτές της Πλατείας Όλγας στο κέντρο της πόλης. Η πλατεία είναι ένας φυσικός προθάλαμος του Θεάτρου και κατάλληλη για φιλοξενία υπαίθριων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στα πλαίσια
του Φεστιβάλ Πάτρας. Διαμορφώνεται με έντονο το στοιχείο της υλικής μνήμης - όλες οι
πεζοδρομήσεις προτείνεται να κατασκευαστούν με υλικά από τις κατεδαφίσεις των κτιρίων αποθηκών (τούβλα, κεραμίδια, πέτρες).

Η πλατεία θεάτρου
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Ισορροπία πρασίνου & πεζοδρομήσεων
Η πρόταση βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ αμιγών χώρων πρασίνου και πεζοδρομήσεων. Η ΕΓΛ διαπνέεται από έναν ξεκάθαρο
βιομηχανικό χαρακτήρα που χρήζει συντήρησης. Η εναλλαγή μεταξύ βιομηχανικών
επιφανειών και χώρων πρασίνου δημιουργεί ένα ποικιλόμορφο τοπίο.

Park Naturmuseum, Studio Vulkan
St Gallen, Ελβετία

Μια πρωτότυπη παιδική χαρά
Στο όριο της περιοχής μελέτης με τα κτίρια ΔΕΥΑΠ υπάρχουν ίχνη των αποθηκών με τη
μορφή διαχωριστικών τοίχων. Προτείνεται η δημιουργία παιδικής χαράς με αφορμή αυτά
τα τοιχία. Ο παιδότοπος θυμίζει την αρχέτυπη μορφή σπιτιών και είναι διαμορφωμένος
με ανοίγματα, δίχτυα σκαρφαλώματος και τσουλήθρες.
Οι κρυφές πλατείες
Πέραν της πλατείας Θεάτρου, διαμορφώνονται τρεις ακόμα «κρυφές» πλατείες ανάμεσα
στα κτίρια. Η δημιουργία στάσης τρένου καθιστά επιτακτική την κατάλληλη διαμόρφωση του ανατολικού συνόρου - αυτή θα είναι η πρώτη εικόνα της ΕΓΛ μέσω της αστικής

Wood Street, East Landscape Architects
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ο παιδότοπος κατά μήκος της μεσοτοιχίας
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συγκοινωνίας ΟΣΕ. Ο χώρος στη σημερινή του μορφή είναι το πίσω μέρος του θεάτρου, με απουσία σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη βλάστηση και κάδους απορριμμάτων. Οι
δύο πρισματικοί χώροι πρασίνου συνδέουν την στάση ΟΣΕ με το συνεδριακό κέντρο
και τους εκθεσιακούς χώρους. Η πρώτη εντύπωση στους επισκέπτες είναι ανάλογη της
σημασίας του χώρου για την πόλη και την περιφέρεια (σημείο 1).
Στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης υπάρχει στη σημερινή κατάσταση ένα μικρό
παρτέρι. Παλαιότερα σχέδια περιγράφουν την περιοχή αυτή ως «κήπο». Ο νέος κήπος
αποτελεί έναν κατάλληλο χώρο ξεκούρασης και αναψυχής. Επιπλέον αποτελεί μια ζώνη
προστασίας από τους ήχους της εθνικής οδού (σημείο 2).
Τέλος υπάρχει μια πλατεία που προέκυψε φυσικά από τη δημιουργία των μονοπατιών
ανάμεσα στα κτίρια μηχανών. Τα μονοπάτια ξεκινάνε στα σημεία που σταματάνε οι
στατικές χαράξεις των κτιρίων μηχανών. Πίσω από τις μηχανές Ι&ΙΙ το άνοιγμα είναι
μεγαλύτερο, δημιουργώντας μια φυσική πλατεία / προθάλαμο στο βιομηχανικό μουσείο.
Η πλατεία αυτή είναι κομβικό σημείο στην καρδιά της περιοχής μελέτης, παρέχοντας
άμεση θέαση πολλαπλών μονοπατιών αλλά και των μικρότερων καταστημάτων που την
περιβάλλουν (σημείο 3).

1
3

2

Οι τρεις κρυφές πλατείες της ΕΓΛ
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7.

Γειτονιά βιομηχανικής μνήμης

Η συντήρηση των κτιριακών κελυφών αποτελεί την ισχυρότερη δήλωση διατήρησης
της μνήμης του χώρου. Παρ’ όλα αυτά κρίνεται απαραίτητη και η διαφύλαξη της
μνήμης με τρόπο που να γίνει γνωστή και στις επόμενες γενιές.
Από τις έξι μηχανές που υπήρχαν στο εργοστάσιο, μόνο η πρώτη μηχανή παραμένει
ακόμα στην αρχική της θέση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική
του παλαιότερου κτιρίου του συγκροτήματος (μικρότερα στατικά ανοίγματα και
χώροι), καθιστούν τα κτίρια μηχανών Ι & ΙΙ ιδανικά για τη φιλοξενία του μουσείου
βιομηχανικής ιστορίας της ΕΓΛ.
Στο χώρο προτείνεται η συντήρηση και αποκατάσταση της μηχανής και η δημιουργία
εκθεσιακού χώρου σε συνέχεια, με διακριτικά βάθρα. Στο χώρο αυτό είναι εφικτό να
φιλοξενηθούν ευρήματα από τα έτη λειτουργίας του μουσείου, φωτογραφικό υλικό και

Πρόταση βιομηχανικού μουσείου μνήμης της ΕΓΛ
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σχέδια, συγκεντρώνοντας σε έναν χώρο αρχείο της χαρτοποιίας.
Η μνήμη ενεργοποιείται και βιώνεται από το μικρό Δημήτρη, μαθητή δημοτικού που
επισκέπτεται το μουσείο με την τάξη του. Μετά την επίσκεψη τα παιδιά θα φάνε και
θα τρέξουν σε όλο το μήκος και πλάτος του υπαίθριου χώρου.
Ο Νίκος, κάτοικος Πατρών, περπατώντας στο Νότιο πάρκο βλέπει από μακριά τη
φωτεινή επιγραφή. ΕΓΛ. «Ας δω τι υπάρχει κάτω από την επιγραφή. Ίσως μείνω και
για ένα καφεδάκι».

Η ΕΓΛ του μικρού Δημήτρη

Αδιάκοπτη συνέχεια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Η ΕΓΛ του Νίκου

Η επιγραφή ΕΓΛ ως φάρος & τοπόσημο

Η αποκάλυψη του ανατολικού τμήματος των κτιρίων μηχανών & η κρυφή πλατεία
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8.

Γειτονιά καλλιτεχνικών και εκθεσιακών χώρων

Τα κτίρια μηχανών ΙΙΙ, ΙV, V & VI κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα. Ακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του οπλισμένου σκυροδέματος, οι χώροι έχουν
πολύ μεγαλύτερα ανοίγματα από του όμορους χώρους των μηχανών Ι & ΙΙ.
Η στατική ευελιξία και οι διαστάσεις των αιθουσών τους καθιστούν κατάλληλους για
εκθέσεις έργων μεγάλης κλίμακας, υψηλών προδιαγραφών όχι μόνο σε τοπικό αλλά
και σε εθνικό επίπεδο.
Οι στοχευμένες αλλαγές στο εσωτερικό των χώρων έχουν να κάνουν με την αντιστροφή της κλίμακας τους - οι χώροι αυτοί φτιάχτηκαν για μηχανές ενώ τώρα πρέπει να
βιωθούν από τον άνθρωπο. Οι φωτογραφίες αρχείου αποκαλύπτουν πληθώρα μικροκατασκευών, ραμπών και κλιμάκων που στόχο είχαν τη διευκόλυνση πρόσβασης σε

Λευκές κλίμακες και πατάρια στον ευέλικτο εκθεσιακό χώρο - κτίριο ΙΙΙ & ΙV
22

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ ΛΑΔΌΠΟΥΛΟΥ Ε.Γ.Λ.

JΤ19178613
όλα τα επίπεδα λειτουργίας των μηχανών.
Οι νέες μικροκατασκευές στοχεύουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό των ευέλικτων χώρων. Οι κατασκευές είναι αιθέριες και βαμμένες
λευκές, μια ανάμνηση του χρώματος του χαρτιού που κάποτε παραγόταν εδώ. Τα
πατάρια τοποθετούνται περιμετρικά των ευέλικτων χώρων αλλά και μεταξύ κτιρίων,
καθιστώντας δυνατή την αδιάκοπη μετακίνηση στο πρώτο επίπεδο.
Οι χώροι προτείνεται να είναι ευέλικτοι αλλά όχι κενοί. Έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας
που μέχρι τώρα δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στην πόλη των Πατρών θα έχουν πλέον
μία στέγη. Η περιορισμένη τοπική πινακοθήκη μπορεί να επεκταθεί. Η έκθεση τεχνολογικής καινοτομίας Patras IQ θα έχει έναν κατάλληλο και μόνιμο χώρο φιλοξενίας. Τέλος,
μία ειδική χρήση προτείνεται για το κτίριο V: οι αμφιθεατρικά διαμορφωμένες πλάκες
καθιστούν το χώρο ιδανικό για προβολές καλλιτεχνικής ή εκπαιδευτικής φύσης.

Χαρτοποιητική μηχανή IV - εμφανείς κλίμακες και
προσβάσεις σε διάφορα επίπεδα της μηχανής

Η ΕΓΛ της καινοτομίας - Patras IQ

The Weather Project, Olafur Eliasson - κτίριο V

Patras IQ Expo - κτίριο VI
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9.

Γειτονιά θεάτρου και συνεδρίων

Η γειτονιά θεάτρου και συνεδριακών
χώρων καταλαμβάνει τη θέση των
παλαιότερων αιθουσών κοπής και
συσκευασίας χάρτου.
Σε αντίθεση με τα κτίρια μηχανών, στους
χώρους αυτούς η ανθρώπινη παρουσία
ήταν πιο έντονη. Η δυναμική αυτή
μεταφέρεται στη σημερινή εποχή με τη
μετατροπή του χώρου σε συνεδριακό
κέντρο με ευέλικτο προθάλαμο.

Αίθουσα κοπής χάρτου

Στην πρόταση κρίνεται απαραίτητη

Προθάλαμος συνεδριακού κέντρου
24
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η σύνδεση με το Θέατρο Τέχνης, ένα κτίριο που στην υπάρχουσα κατάσταση
υπολείπεται σύνδεσης με τα υπόλοιπα κτίρια, τόσο σε προγραμματικό όσο και
σε χωροταξικό επίπεδο. Το θέατρο, μετά την αποκατάστασή του, θα παρέχει την
κεντρική αμφιθεατρική αίθουσα που θα χρησιμοποιείται και για συνέδρια, εκτός από
καλλιτεχνικές παραστάσεις.
Προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων επιπλέον συνεδριακών χώρων ως προέκταση του
Θεάτρου Τέχνης Θ.Μικρούτσικος. Η «οικογένεια» συνεδριακών χώρων συνδέεται με
μία νέα γέφυρα εμπνευσμένη από τις γέφυρες που ήδη ενώνουν τα ιστορικά κτίρια.
Η Μαρία κατέβηκε από το τρένο και κατευθύνθηκε προς τα φώτα. Ξέχασε το εισιτήριό
της αλλά έβγαλε ένα καινούριο στην υποδοχή. Ο ταξιθέτης την οδήγησε στη γέφυρα
που οδηγούσε στην παράσταση. Η αυλαία άνοιξε.
4

5

1

Το ευέλικτο συνεδριακό κέντρο πέντε αιθουσών

2
3

Η ΕΓΛ της Μαρίας

Το συνεδριακό κέντρο και η προέκταση του Θεάτρου Τέχνης από το τρένο
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10.

Οι νέες μηχανές

Όπως έχει περιγραφεί στο όραμα της πρότασης,
κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων κτιρίων
γραφείων υψηλών προδιαγραφών τα οποία θα στεγάσουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τα κτίρια αυτά ακολουθούν τις χαράξεις των παλαιών κτιρίων μηχανών, είναι δηλαδή οι «μηχανές

Η ΕΓΛ της Κατερίνας

VII & VΙII» που προεκτείνουν τη λειτουργία της ΕΓΛ
στον 21ο αιώνα.
Στον κήπο μπροστά από τα νέα κτίρια, η Κατερίνα θα φάει γρήγορα το μεσημεριανό
της. Πότε πήγε 2; Ας σταματήσω για φαγητό. Πριν φύγω να μην ξεχάσω να πάρω εκείνο το δωράκι. Ίσως πάω στο ισόγειο, δεν προλαβαίνω να πάω κέντρο σήμερα.

Η μηχανή VII και το όμορο ξενοδοχείο
26
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11.

Τα ήσυχα βράδια

Στο νοτιότερο άκρο της περιοχής μελέτης
προτείνεται η κατασκευή μονοκατοικιών. Η
εισαγωγή ενός μικρού στοιχείου μόνιμης
κατοικίας στην περιοχή εξασφαλίζει την παρουσία
πολιτών στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας, ενισχύοντας την ασφάλεια της περιοχής.

Η ΕΓΛ του Αλέξανδρου

Επιπλέον, η μικρότερη κλίμακα των κατοικιών
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τις όμορες
γειτονιές. Τέλος, η διάθεση προς πώληση των
κατοικιών από το δήμο θα ξεκινήσει τον κύκλο
της αειφόρου ανάπτυξης και θα τροφοδοτήσει την
αρχική χρηματοδότηση του έργου.
Ο Αλέξανδρος μόλις κατέβηκε από το τρένο - σήμερα ήταν μια πολύ κουραστική
μέρα. Θέλω μόνο να πάω σπίτι, ας πάρω το σύντομο δρόμο. Καλησπέρα σας κυρία
Έλλη, όλα καλά; Ναι, καλά και εγώ. Έχει όμορφο αεράκι. Μυρίζει θάλασσα. Ας κάτσω
λίγο ακόμα, σε λίγο θα βγει το φεγγάρι.

Χώροι πρασίνου και κατοικίες
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12.

Υλικά και μορφή

Λευκά μέταλλα & χαρτί
Βασική αρχή σχεδιασμού είναι η επιλογή του λευκού ως χρώματος των εσωτερικών
παρεμβάσεων. Οι νέες κατασκευές που θα επιτρέπουν τη μετακίνηση επισκεπτών στο
εσωτερικό των κτιρίων είναι αιθέριες και λευκές, θυμίζοντας τα φύλλα χαρτιού.
Τα χρώματα των μηχανών
Σε αντίθεση με το εσωτερικό, η υλοποίηση των εξωτερικών νέων στοιχείων στα κτίρια
μηχανών βασίζεται στα χρώματα που είχαν οι μηχανές καθεαυτές.
Κατά μήκος της νέας οδού που ενώνει το βόρειο και νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης
υιοθετείται ενιαία σχεδιαστική γλώσσα με περσιδωτές όψεις. Οι περσίδες ενισχύουν τη
φωτεινότητα του εσωτερικού των χώρων. Τα χρώματα των μηχανών εφαρμόζονται στις
περσίδες, δημιουργώντας έναν πλούσιο οπτικά περίπατο.

Μηχανή VI

Νέος εξωτερικός δρόμος: διαφαίνονται οι
χρωματιστές περσίδες ανοδιωμένου αλουμινίου

Χρωματική εναλλαγή περσίδων ανοδιωμένου αλουμινίου

Μαθητικά τετράδια από την παραγωγή της ΕΓΛ
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Το χαρτί ως υλικό κατασκευής
Η ΕΓΛ διαπνεόταν από όραμα καινοτομίας στις μεθόδους παραγωγής και υπήρξε από τους πρωτοπόρους σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο στην ανακύκλωση χαρτιού. Το
ανακυκλωμένο και πεπιεσμένο χαρτί αποτελεί ένα καινοτόμο υλικό διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων. Τα πάνελ
έχουν αντοχή εφάμιλλη με εκείνη συμβατικών οικοδο-

Ανακυκλωμένο χαρτί ως υλικό
επένδυσης

μικών υλικών, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν μεγαλύτερες
θερμομονωτικές ιδιότητες, βελτιώνοντας την εσωτερική
θερμική άνεση. Η χρήση χαρτιού ως υλικού κατασκευής
αποτελεί το επόμενο βήμα στο πνεύμα καινοτομίας που
ξεκίνησε το 1931.
Μηχανές VII&VIII: οι πύργοι & οι όψεις
Η ανάλυση των όψεων της χαρτοποιίας αποκαλύπτει

Ο γωνιακός ‘‘πύργος’’ ως πηγή
έμπνευσης. Από αριστερά προς
τα δεξιά: νέο κτίριο Περιφέρειας
και Δήμου, κτίριο μηχανής VI
και κτίριο μηχανών Ι & ΙΙ.

επαναλαμβανόμενους ρυθμούς ανοιγμάτων και τοιχίων.
Το ίδιο πνεύμα επιλέγεται και για τα νέα κτίρια. Επιπλέον,
οι πύργοι ως ψηλότερα στοιχεία των κτιρίων μηχανών
αποτελούν ένα άμεσο σημείο αναφοράς στο παρελθόν.
Οι γωνίες υιοθετούν την αρχιτεκτονική του κτιρίου VI, κτίριο με την πλέον εξέχουσα χωρικά κτιριακή μορφή.

Επανάληψη διαστάσεων
στις όψεις των νέων κτιρίων
Περιφέρειας και Δήμου. Δεξιά
παρουσιάζεται δείγμα όψης του
κτιρίου μηχανών III.

Δωμάτια με θέα
Το ξενοδοχείο κατασκευάζεται στο όριο του νότιου κήπου,
σε θέση άμεσα ορατή από το λιμάνι. Συνεχίζοντας το
πνεύμα της επανάληψης και των βιοκλιματικών μεθόδων
κατασκευής, οι τέσσερις όψεις του κατασκευάζονται από
προκατασκευασμένα πάνελ σκυροδέματος. Η προκατασκευή στο εργοστάσιο και η εγκατάσταση στο εργοτάξιο
ελαχιστοποιεί το χρόνο κατασκευής και συντελεί στη ταχύτερη έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Εγκατάσταση προκατασκευασμένων πάνελ σκυροδέματος Σχολείο Burntwood, Λονδίνο
ΑΗΜΜ Architects, βραβείο
Stirling 2015
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13.

Εκπλήρωση στόχων διαγωνισμού

1. Ενσωμάτωση της Ιστορίας του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και διατήρηση
της ιστορικής «μνήμης».
Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί βασικό στόχο της πρότασης και έχει αναλυθεί εκτενώς στο όραμα της πρότασης - όλοι οι μελλοντικοί χώροι συνδέονται με τους
προκατόχους τους, μέσω μιας παρόμοιας χρήσης, χάραξης ή θέασης.
2. Εξωστρεφής σχεδιασμός, λειτουργική επανένταξη στην ευρύτερη περιοχή και
διασφάλιση της ζωτικότητας του χώρου.
Οι υπάρχουσες - κυρίως δυτικές - είσοδοι στο χώρο διατηρούνται και ενισχύονται. Επιπλέον συνδέσεις προτείνονται και στα τρία υπόλοιπα όρια της περιοχής μελέτης.
Ανατολικά δημιουργείται μία νέα στάση τρένου με κατάλληλη πλατφόρμα καθώς και
τέσσερις συνδέσεις με τη γειτονιά. Βόρεια ενισχύεται η επικοινωνία με τον όμορο χώρο
της ΔΕΥΑΠ . Στο νότιο τμήμα η χωροθέτηση των κτιρίων γίνεται με κλίμακα και μορφή
Πρόσβαση πεζών
Πρόσβαση οχημάτων
Υπάρχουσα πρόσβαση πεζών με διάσχιση των
γραμμών ΟΣΕ
Προτεινόμενη στάση ΟΣΕ ‘‘ΕΓΛ’’
Στάση λεωφορείου
Πιάτσα ταξί
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παρόμοια με τις γειτονικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο η γειτονιά που διαμορφώθηκε
από το εργοστάσιο λαμβάνει πλέον ρόλο αντιστρόφως στη διαμόρφωση του εργοστασίου.
3. Εξυπηρέτηση μέρους κοινωφελών αναγκών της πόλης / Διαμόρφωση ενός
ελκυστικού πάρκου πόλης.
Εντός της περιοχής μελέτης εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της δόμησης χωρίς να
ελαχιστοποιηθεί ο ελεύθερος χώρος που υπάρχει ήδη. Ο χώρος αυτός, κυρίως στο
βόρειο τμήμα περί του Θεάτρου Τέχνης μετατρέπεται σε βιομηχανικό αστικό πάρκο και
πλατεία. Υπάρχουν διακριτές ζώνες πρασίνου αλλά και ανοιχτού χώρου με στόχο τη
φιλοξενία υπαίθριων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η ανάδειξη μονοπατιών ανάμεσα στα κτίρια ενώνει τους υπαίθριους χώρους με τρόπο ζωτικό και άμεσο. Οι
μεγαλύτεροι και μικρότεροι υπαίθριοι χώροι σχηματίζουν ένα δίκτυο περιπλάνησης και
ανακάλυψης.
4. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας / Προώθηση μεικτών χρήσεων και δραστηριοτήτων.
Οι προτεινόμενες χρήσεις είναι πολλαπλές σε ποικιλία και κλίμακα και εξασφαλίζουν
την παρουσία πολιτών εντός της περιοχής καθ’ όλο το 24ωρο. Η στέγαση μεγάλου τμήματος των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια & Δήμος) συνυπάρχει με τη
στέγαση μικρότερων εργαστηρίων και χώρων προώθησης της τοπικής καινοτομίας.

Πλατείες, λεωφόροι και μονοπάτια

Χώροι μεγάλων διαστάσεων
Χώροι μικρότερης κλίμακας
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5. Εξασφάλιση των απαραίτητων προσβάσεων για ποδήλατα, πεζούς και
οχήματα / Χωροθέτηση αστικής συγκοινωνίας.
Ποδηλατόδρομοι: Προτείνεται η προέκταση της χάραξης ποδηλατόδρομου από το
νότιο Πάρκο, από την πλευρά του Νέου Λιμένα, καθώς το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο από εκείνο της ΕΓΛ. Η διάσχιση της ΕΓΛ με ποδήλατο γίνεται μέσω δύο
κάθετων διελεύσεων αριστερά και δεξιά των νέων κτιρίων γραφείων.
Πεζόδρομοι: Οι υπάρχουσες χαράξεις ενισχύονται και εμπλουτίζονται. Τα νέα μονοπάτια
ενισχύουν τη διαπερατότητα - δεν υπάρχουν πλέον αδιέξοδα αλλά ουσιαστικές ενώσεις.
Οχήματα: Προτείνεται η ελάττωση των προσβάσεων οχημάτων από τέσσερις στο δυτικό όριο σε τρεις: δύο στο δυτικό όριο (λιμάνι) και μία νέα στο ανατολικό όριο (γραμμές
τρένου). Τα σημεία πρόσβασης οχημάτων είναι ελεγχόμενα. Σε επόμενο στάδιο λεπτομερούς μελέτης, προτείνεται η διαμόρφωση της διαχωριστικής νησίδας της ΕΟ και η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και φανοστατών και υπέργειων διαβάσεων με στόχο
την ασφαλή διάσχιση της ΕΟ και των γραμμών τρένου από πεζούς και ποδηλάτες.
Διέλευση ποδηλάτων
Διέλευση πεζών
Διέλευση οχημάτων
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7. Διαχείριση των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης.
Η πρόταση απεικονίζει την ιδανική δυνατότητα αξιοποίησης όλου του ελεύθερου χώρου
για τις κοινωφελείς ανάγκες της πόλης με υπογειοποίηση των απαραίτητων χώρων
στάθμευσης (274). Προτείνονται τρεις ξεχωριστοί χώροι στάθμευσης, στο βόρειο τμήμα
πλησίον της ΔΕΥΑΠ και στο υπόγειο του νέου κτιρίου τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο βόρειος χώρος αναπτύσσεται σε ένα υπόγειο επίπεδο με 172 θέσεις στάθμευσης,
προσβάσιμο από την ΕΟ στο όριο με τα κτίρια ΕΥΔΑΠ. Η είσοδος είναι ελεγχόμενη με
μπάρες και μικρό φυλάκιο.
Το νότιο parking καταλαμβάνει το υπόγειο του νέου κτιρίου τοπικής αυτοδιοίκησης,
παρέχοντας 80 θέσεις στάθμευσης σε ένα επίπεδο. Η πρόσβαση γίνεται από οδική
διέλευση παράλληλη με τις γραμμές ΟΣΕ, ως προέκταση της οδού Σουνίου.
Τέλος παρέχονται 22 θέσεις στάθμευσης στο χώρο που περιστοιχίζεται από το κτίριο
γραφείων και το ξενοδοχείο.
Η αύξηση των υπόγειων επιπέδων στάθμευσης θα μπορούσε να επανεξεταστεί ανάλογα με το πρόγραμμα υλοποίησης.
Βόρειο Parking
Νότιο Parking
Υπαίθριες θέσεις για εξυπηρέτηση
ξενοδοχείου και ΑΜΕΑ
Υπόγειοι εκθεσιακοί χώροι
μηχανών ΙΙΙ-VI
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14.

Σχεδιάζοντας για τον πλανήτη

Διατήρηση της μέγιστης δυνατής έκτασης
Η πρόταση βασίζεται στη διατήρηση μεγάλου τμήματος των κτιριακών κελυφών, τόσο
για λόγους μνήμης όσο για λόγους βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η κατεδάφιση κτιρίων
ενέχει μεγάλο κόστος, ειδικά όταν ακολουθείται από ανέγερση νέων παρόμοιων κτιρίων. Τα υπάρχοντα κτίρια διαχωρίζονται εμφανώς σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος
σε καλή στατική κατάσταση και σε κτίρια οπτοπλινθοδομής που παρουσιάζουν χειρότερη εικόνα, ασκεπή λόγω κατάρρευσης στεγών στην πλειοψηφία τους. Τα κτίρια αυτά θα
κατεδαφιστούν και θα αντικατασταθούν με κτίρια μεγάλης διάρκειας ζωής.
Η εποχή της συγκομιδής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σημαντικό ποσοστό από τα υλικά των κτιρίων που θα κατεδαφιστούν θα επαναχρησιμοποιηθεί στην πρόταση, κυρίως σαν βάση των πλακοστρώσεων και των εργασιών ανάδειξης του τοπίου.
Το διάγραμμα απεικονίζει τις περιοχές από τις οποίες θα προκύψει η συγκομιδή υλικών
καθώς και τον πλήρη κύκλο ζωής των υλικών καθώς επαναχρησιμοποιούνται στη νέα
μορφή της ΕΓΛ. Τα υλικά που θα επιλεγούν είναι λίθοι, κομμάτια σκυροδέματος από
τοιχοποιίες ή πλακοστρώσεις, μεταλλικές θύρες, τμήματα οπτοπλινθοδομών, κουφώματα και κεραμίδια.
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Στοχευμένες αρχές σχεδιασμού
Τα κτίρια προς συντήρηση εμφανίζουν τις προκλήσεις κτιρίων με
μεγάλο βάθος και μικρά ανοίγματα. Προτείνεται η κατασκευή ανοιγόμενων τμημάτων σε όλες τις οροφές με στόχο τη δημιουργία του
φαινόμενου της «καμινάδας» και την εξασφάλιση παθητικού αερισμού και δροσισμού.
Τα νέα κτίρια γραφείων αποτελούν πρότυπο πράσινης ενέργειας
για το μέλλον της περιοχής. Σχεδιάζονται με τέσσερις διαφορετικές

Το φαινόμενο της
καμινάδας

όψεις, ανάλογα με τον προσανατολισμό. Η βόρεια όψη δέχεται πε-

A

ριορισμένο ηλιασμό και διαθέτει μικρότερα ανοίγματα. Η νότια όψη,
εν αντιθέσει, διαθέτει ανοίγματα που πλαισιώνονται από περσίδες
μεγάλου βάθους για παροχή αποτελεσματικού σκιασμού. Η νότια
όψη κατασκευάζεται με τις αρχές του διπλού κελύφους που αναλύ-

B

N

Δ

ονται στην επόμενη σελίδα. Τέλος, οι ανατολικές και δυτικές όψεις
αποτελούν ένα συνδυασμό διπλού κελύφους με μικρότερο βάθος
και ανοιγμάτων ποικίλων μεγεθών.

Τέσσερις
προσανατολισμοί,
τέσσερις όψεις

Η οροφή των κτιρίων είναι πράσινη, με δομή που επιτρέπει την εκτενή φύτευση αλλά
και την περισυλλογή βρόχινου νερού. Η αποθήκευση νερού στο επίπεδο της οροφής
ενισχύει τον παθητικό δροσισμό του κτιρίου.
Τέλος, τα μικρότερα κτίρια κατοικιών, ο βρεφονηπιακός σταθμός και ο κοινοτικός χώρος
προβλέπεται να κατασκευαστούν με τις αρχές του Passivhaus. Οι αρχές προσδιορίζονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού κτιρίου και προδιαγράφουν κτίρια στα οποία
η εσωτερική θερμική άνεση εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη
της ποσότητας του νωπού αέρα.
Καλοκαίρι
Χειμώνας

Ανοίγματα οροφής αποβάλλουν το
θερμό αέρα το καλοκαίρι

Συλλέκτες ηλιακής
ακτινοβολίας
Σκίαστρα με
θερμομόνωση
εμποδίζουν τις
απώλειες θερμότητας
τη νύχτα
Χειμώνας
Καλοκαίρι

Τοιχία θερμικής μάζας
συσσωρεύουν ηλιακή
θερμότητα
Θερμοσίφωνας
ηλιακής ενέργειας
Δάπεδο θερμικής μάζας
συσσωρεύουν ηλιακή
θερμότητα κατά τη διάρκεια
της ημέρας

Εκτενής πράσινη οροφή

Λειτουργία Passivhaus
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Το διπλό κέλυφος
Ένα διπλό κτιριακό κέλυφος αποτελείται από δύο στρώματα χωρισμένα από μια
κοιλότητα αέρα, παρέχοντας παθητικά θερμικά οφέλη σε έναν εσωτερικό χώρο.
Η καλή εποχική διαχείριση μπορεί να επιτρέψει στο σύστημα πρόσοψης να λειτουργεί
αποτελεσματικά καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Το διπλό κέλυφος παρέχει επιπλέον
πλεονεκτήματα. Σε συνδυασμό με εξωτερικές περσίδες ενισχύει την ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου. Η χρήση συστήματος BMS θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία
του διπλού κελύφους. Επιπλέον η κοιλότητα λειτουργεί ως ηχομονωτική ασπίδα και
χώρος τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να οικειοποιηθούν.

Καλοκαιρινοί μήνες

Κατά τη διάρκεια των θερινών
ημερών το εξωτερικό στρώμα
διατηρείται ανοιχτό για να αερίζεται η κοιλότητα και να αποστραγγίζεται η υπερβολική θερμότητα μέσω του φαινομένου
της καμινάδας. Το εσωτερικό
παράθυρο παραμένει κλειστό
για να αποτρέψει την είσοδο
ζεστού αέρα στον εσωτερικό
χώρο. Κατά τη διάρκεια της
νύχτας και τα δύο στρώματα
είναι ανοιχτά για να αφήσουν
το φρέσκο αέρα να κρυώσει το
χώρο (νυχτερινός δροσισμός).
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Χειμερινοί μήνες
(Κλείσιμο σε
θερμοκρασία <21 ° C)

Κατά τους κρύους χειμερινούς
μήνες η κοιλότητα χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή της ηλιακής ενέργειας και την παθητική
θέρμανση του εσωτερικού
χώρου. Κατά τη διάρκεια της
ημέρας το εξωτερικό στρώμα
είναι κλειστό για να συλλάβει
την ηλιακή ακτινοβολία ενώ το
εσωτερικό είναι ανοιχτό για να
εισέλθει ο θερμός αέρας. Ωστόσο, εάν η εσωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από το επίπεδο
άνεσης (<21 ° C), τα εσωτερικά
παράθυρα θα πρέπει να είναι
κλειστά.

Άνοιξη & Φθινόπωρο
(Κλείσιμο σε
θερμοκρασία <21 ° C)

Στις ενδιάμεσες εποχές, ο
εξωτερικός αέρας μέτριας θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για
τον αερισμό του χώρου. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου του έτους οι θερμοκρασίες
κυμαίνονται περισσότερο,
επομένως είναι σημαντικό να
παρέχεται μια μικτή και ευέλικτη στρατηγική.
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Μικροκλίματα
Βασική αρχή σχεδιασμού του τοπίου είναι η ποικιλομορφία και η δημιουργία
μικροκλιμάτων, μικρότερων περιοχών με όμοια χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται
με την εναλλαγή πράσινων χώρων και τις στοχευμένες φυτεύσεις. Τα άμεσα οφέλη
είναι τα ακόλουθα:
- Προστασία από τους ανέμους
- Εποχιακή ηλιοπροστασία
- Παθητικός δροσισμός (διαπνοή φυτών)
- Περισυλλογή του βρόχινου νερού μέσω
χώματος και πορώδους πλακόστρωσης.

Είδη πορώδους πλακόστρωσης

Αυτόνομη ύδρευση
Οι μηχανές της ΕΓΛ κατά την περίοδο λειτουργίας τους τροφοδοτούνταν με νερό. Ένα
εκτενές σύστημα ύδρευσης ήταν εγκατεστημένο στο εργοστάσιο, με δύο δεξαμενές
στο ανατολικό τμήμα (κάτω από τις αίθουσες κοπής και συσκευασίας χάρτου). Οι
οδεύσεις νερού σχημάτιζαν ένα κλειστό κύκλωμα τροφοδοσίας.
Στη νέα εποχή του εργοστασίου προτείνεται η χρήση του υπάρχοντος δικτύου και η
ενίσχυσή του με στόχο την επίτευξη αυτονομίας στην ύδρευση.
Το βρόχινο νερό που περισυλλέγεται από το χώμα του τοπίου, τις διάτρητες πλακοστρώσεις και την πράσινη οροφή του κτιρίου γραφείων αποθηκεύεται στις απόγειες
δεξαμενές και χρησιμοποιείται στην αποχέτευση (καζανάκια), στη συντήρηση και
καθαρισμό των κτιρίων και στην αυτόνομη συντήρηση του πράσινου τοπίου χωρίς
καμία επιβάρυνση του υδρευτικού δικτύου της περιοχής.
Τσιμεντένιο όριο
Πλακόστρωση
Πορώδης αρμός
Υπόστρωμα
Πρώτη αποθήκη ύδατος
Δεύτερη αποθήκη ύδατος

Αποστράγγιση

Γεωμεμβράνη

Γεωσυνθετικό προφίλ φορμαρίσματος
μεμβράνης

Έδαφος

Δομή πορώδους πλακόστρωσης

Υπάρχον δίκτυο ύδρευσης
Επέκταση δικτύου
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15.

Έκθεση κόστους & χρονοδιάγραμμα

Κάλυψη και δόμηση
Στόχος της πρότασης είναι η μεγιστοποίηση της δόμησης ως εκμετάλλευσης
των δυνατοτήτων του χώρου με ταυτόχρονη μείωση της κάλυψης σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία που οδηγεί στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού
κοινωφελούς χώρου.
Ανάλυση κάλυψης (προκύπτει από το αναλυτικό υπόμνημα του τοπογραφικού
διαγράμματος του 2017 που υποβλήθηκε με την προκήρυξη). Στους υπολογισμούς
συμπεριλαμβάνονται το θέατρο (2.027,40τμ) και το κτίριο εισόδου με τρεις δίριχτες
στέγες. (544,17τμ)
Σημερινή κάλυψη

25.911,13 τμ + 2.027,40τμ + 544,17τμ = 28.482,70 τμ

Μέγιστη κάλυψη

25.852,63 τμ

Προτεινόμενη κάλυψη

25.849,72 τμ

Ανάλυση δόμησης (προκύπτει από το αναλυτικό υπόμνημα του τοπογραφικού
διαγράμματος του 2017 που υποβλήθηκε με την προκήρυξη)
Σημερινή δόμηση

36.375,86 τμ + 2.241,75τμ + 544,17τμ = 39.161,78 τμ

Μέγιστη δόμηση

51.705,26 τμ

Προτεινόμενη δόμηση

51.693,30 τμ

Αρχικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης
Στον πίνακα που ακολουθεί διατυπώνεται το αρχικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης.
Τα εμβαδά έχουν υπολογιστεί με βάσει τα σχέδια του τεύχους και θα μεταβληθούν σε
επόμενα στάδια ανάλογα με τις ακριβέστερες αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης.
Το κόστος των χωματουργικών εργασιών έχει ενσωματωθεί στα επιμέρους προγράμματα.
Η αρχική σύγκριση μεταξύ ομοίων προγραμμάτων υπό νέα ή υπάρχουσα δόμηση
επιβεβαιώνει το στόχο του διαγωνισμού σχετικά με την επανάχρηση κτιρίων - είναι όχι
μόνο φιλικότερη στο περιβάλλον αλλά και οικονομικότερη.
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Κτιριακό πρόγραμμα

Εμβαδό (μ2)

Κόστος (€)

11.084

11.084.000

7.710

4.626.000

548

712.400

Δημοτικός χώρος

1.548

1.548.000

Ξενοδοχείο

2.830

3.679.000

Κατοικίες

4.632

5.558.400

716

716.000

2.556

2.556.000

10.453,93

8.363.144

4.867,62

2.443.810

1,685

1.516.500

821

410.500

Κατεδαφίσεις γενικές

35.600 μ3

1.068.000

Κατεδαφίσεις ειδικής φύσης

19.126 μ3

3.825.200

Υπαίθριες πλακοστρώσεις

15.829,4

3.165.880

Υπαίθριοι χώροι πρασίνου

5.556

444.480

2.419,6

725.880

268,9

161.340

9.850,7

5.417.885

Κτίρια γραφείων (νέα)
Κτίρια γραφείων (αποκατάσταση)
Βρεφονηπιακός σταθμός

Επέκταση θεάτρου *
Συνεδριακό κέντρο
Κτίρια μηχανών
Εστίαση
Εμπορικοί χώροι (νέοι)
Εμπορικοί χώροι (αποκατάσταση)

Παιδική χαρά (εξοπλισμός & υλικά)
Στάση τρένου
Υπόγειο parking
H/M Εγκαταστάσεις

18.591.726,65

Γ.Ε.Ο.Ε. 18%

13.788.746,22

Επιμέρους σύνολο

90.392.891,87

Απρόβλεπτα 9%
Σύνολο *

8.135.360,27
98.528.252,14

* δεν περιλαμβάνεται το κόστος επιδιόρθωσης του Θεάτρου Τέχνης Θ. Μικρούτσικος

Φάσεις ανάπλασης
Η στρατηγική υλοποίησης του έργου επικεντρώνεται στην ταχεία ανάπλαση που θα
συμβαδίζει με τη δημιουργία πόλων έλξης σε κάθε φάση. Κάθε βήμα ανάπλασης
δημιουργεί χώρους κτιριακούς και υπαίθριους, με κεντρικό γνώμονα την αύξηση
της διαπερατότητας και της διέλευσης πεζών και ποδηλατών μέσα από την περιοχή
μελέτης. Παράλληλος στόχος η εξασφάλιση πόρων μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης προς χρηματοδότηση τμημάτων των επόμενων φάσεων.
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Φάση 01
Η ανάπλαση ξεκινά με τις κατοικίες, το ξενοδοχείο, τις κοινοτικές χρήσεις και την
αποκατάσταση τμήματος του κτιρίου κοπής χάρτου (γραφεία) καθώς και των
γειτονικών τους ελεύθερων χώρων. Η υλοποίηση πολλαπλών διαφορετικών χρήσεων
έλκει ήδη στο χώρο επισκέπτες ενώ η πώληση των κτιρίων κατοικιών και τα έσοδα
από το ξενοδοχείο και την ενοικίαση του δημοτικού χώρου θα τροφοδοτήσουν εν
μέρει τις επόμενες φάσεις.
Φάση 02
Η ανάπλαση συνεχίζεται με το βασικό όγκο της περιοχής μελέτης και με έμφαση στις
νέες συνδέσεις και στο δημόσιο χώρο. Ολοκληρώνεται η κατεδάφιση των αποθηκών
και η κατασκευή των κτιρίων γραφείων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δεύτερη φάση
αναπαλαιώνονται τα κτίρια μηχανών V & VI, το κτίριο εστίασης (food hall) και τμήμα
του συνεδριακού κέντρου με τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Τέλος υλοποιείται
το σύνολο του δημοσίου χώρου περιμετρικά του θεάτρου Θ. Μικρούτσικος και
κατασκευάζεται η στάση τρένου ‘‘ΕΓΛ’’.
Φάση 03
Η τρίτη και τελευταία φάση επικεντρώνεται σε προγράμματα που εμπλουτίζουν
την περιοχή με πολιτιστικές χρήσεις. Ολοκληρώνεται η πλήρης αποκατάσταση του
μουσείου ΕΓΛ και όλων των κτιρίων μηχανών με τα μονοπάτια τους. Τέλος υλοποιείται
η πρόταση για ενσωμάτωση του θεάτρου ως κεντρικής αίθουσας του συνεδριακού
κέντρου και η επιπλέον προέκταση αυτού.
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