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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. 

Η συνύπαρξη ανθρώπων και μηχανών αποτελούσε την κινητήριο δύναμη της ΕΓΛ - η 

ενέργεια αυτή θα αποκατασταθεί σήμερα με τις σωστές χρήσεις.

Κεντρικό όραμα της ανάπλασης είναι η επαναλειτουργία της χαρτοποιίας ως 

προορισμός της τοπικής και υπερτοπικής κοινότητας και η μετάβασή της στον 

21ο αιώνα. Το όραμα χωρίζεται σε δύο σκέλη:

1. Κατανόηση των ιστορικών συνδετικών κρίκων και γειτνιάσεων μεταξύ των 

κτιρίων και αποκατάστασή τους.

2. Ανάδειξη της ανθρώπινης κλίμακας και της παρουσίας του χαρτιού ως εκ 

νέου πρωταγωνιστών του χώρου.

Το όραμα επιτυγχάνεται με τους εξής αρχιτεκτονικούς μηχανισμούς: τη διατήρηση της 

μνήμης μέσω της διατήρησης της μορφής του κτιρίου, την εξασφάλιση παρουσίας 

πολιτών στο χώρο όλο το 24ωρο, την επέκταση του εργοστασίου στον 21ο αιώνα 

μέσω των μηχανών VII & VIII, την αποκατάσταση τοπικών και υπερτοπικών 

Η πλατεία θεάτρου
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Υπάρχουσα δόμηση Νέα δόμηση
1. Μουσείο ιστορίας της ΕΓΛ

2. Αίθουσες ευέλικτης χρήσης 

3. Βιβλιοθήκη

4. Γραφεία 

5. Καφέ ‘‘ρετιρέ’’

6. Η κρυφή πλατεία

7. Εστίαση 

8. Βιομηχανική παιδική χαρά
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17. Γραφεία Περιφέρειας Δ. Ελλάδας

18. Ξενοδοχείο

19. Ο Κήπος 

20. Βρεφονηπιακός σταθμός

21. Κοινοτικός / δημοτικός χώρος

22. Κατοικίες

23. Είσοδος υπόγειου parking

24. Εμπορικές μονάδες

Αξονομετρική απεικόνιση της πρότασης

9. Πλατεία Θεάτρου

10. Πράσινος περίπατος

11. Στάση ΟΣΕ ‘‘ΕΓΛ’’

12. Θέατρο Τέχνης

13. Συνεδριακό Κέντρο / Υποδοχή

14. Γραφεία ΤΕΕ

15. Εργαστήρια καινοτομίας

16. Γραφεία Δήμου Πατρέων

συνδέσεων, την αύξηση της διαπερατότητας μεταξύ των κτιρίων, την αποκάλυψη 

τμημάτων των ιστορικών κτιρίων που είναι σήμερα αόρατα, τη δημιουργία του 

σωστού θαλάσσιου μετώπου και τη χρήση των δωμάτων. 

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. 

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. Με στόχο τη μεγιστοποίηση 
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Τα χρώματα των μηχανών ως αρχή σχεδιασμού

παροχής κοινωφελούς χώρου, προτείνεται η δημιουργία υπόγειου parking 

χωρητικότητας 274 θέσεων.

Οι κοινωφελείς χώροι παρουσιάζουν ποικιλία κλίμακας, μορφής και εμπειρίας. Η νέα 

Πλατεία Θεάτρου λειτουργεί ως φυσικός προθάλαμος του Θεάτρου Τέχνης και δύναται να 

φιλοξενήσει υπαίθριες εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας. Οι μικρότερες πλατείες της περιοχής 

μελέτης δημιουργούν κατάλληλο χώρο άφιξης με τρένο, ενίσχυσης των προτεινόμενων 

μονοπατιών και ανάπαυλας των εργαζομένων. 

Βασική αρχή σχεδιασμού είναι η επιλογή του λευκού ως χρώματος των εσωτερικών 

παρεμβάσεων, θυμίζοντας τα φύλλα χαρτιού. Σε αντίθεση με το εσωτερικό, η υλοποί-

ηση των εξωτερικών νέων στοιχείων στα κτίρια μηχανών βασίζεται στα χρώματα που 

είχαν οι μηχανές καθεαυτές. 

Συνεχίζοντας το πνεύμα καινοτομίας της ΕΓΛ, προτείνεται η χρήση πάνελ ανακυκλω-

μένου χάρτου ως υλικού επένδυσης των κτιρίων γραφείων. Τα κτίρια αυτά σε κλίμακα 

και αναλογία όψης εμπνέονται από τα υπάρχοντα κτίρια μηχανών και αποτελούν ένα 

άμεσο σημείο αναφοράς στο παρελθόν. 

Τέλος, με γνώμονα το σχεδιασμό για το μέλλον του πλανήτη, ακολουθούνται οι εξής 

βιοκλιματικές στρατηγικές: διατήρηση έναντι κατεδάφισης, συγκομιδή υλικών, φαινόμε-

νο καμινάδας, πράσινες οροφές, συλλογή και αποθήκευση βρόχινου νερού και αρχές 
Passivhaus.

Η περιοχή μελέτης μετατρέπεται από ένα κλειστό κέλυφος σε χώρο εξωστρεφή, με 

πολλαπλές συνδέσεις με τη γειτονιά, την πόλη και την περιφέρεια. 

Η καρδιά της περιοχής τίθεται ξανά σε λειτουργία.


