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ηηο αξρέο ηνπ 1900. Σν 1953 εμαγνξάζηεθε από ηελ
εηαηξεία ειεθηξνβηνκεραληθνύ εμνπιηζκνύ Καθιακάλνο,
ζηελ νπνία αλήθεη κέρξη ζήκεξα. Έρεη έθηαζε
1.190η.κ.θαη πεξηιακβάλεη δύν θηίξηα εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηελ νηθία ηνπ επηζηάηε, όια ζε ηδηαίηεξα θαθή
θαηάζηαζε.

Περίληψη–Με αθοπμή ηον ενηοπιζμό ηπιών γειηονικών,
εγκαηαλελειμμένυν παγοποιείυν ζηα Άνυ Παηήζια, πος επί
δεκαεηίερ λειηοςπγούν υρ «αζηικά κενά», διαηςπώνεηαι
ζσεδιαζηική ππόηαζη ζσεηικά με ηην επανένηαξηηυν
βιομησανικών εγκαηαζηάζευν ζηον πολεοδομικό ιζηό ηηρ
Αθήναρ, μέζυ ηηρ πποβλεπόμενηρ επανάσπηζηρηυν
κελςθώνκαι ηον επαναζσεδιαζμό ηος εςπύηεπος αζηικού
πεπιβάλλονηορ. Τιοθεηώνηαρ ηιρ απσέρ ηηρ ζςνεκηικήρ
πόληρ, με ζεβαζμό ζηη βιομησανική κληπονομιά και
λαμβάνονηαρ ςπότιν ηα ζςνολικά δεδομένα ηηρ πεπιοσήρ, οι
νέερ λειηοςπγίερ, πος αποδίδονηαι ζηα κελύθη, ζε
ζςνδςαζμό με ηον βαπύνονηα πόλο, πος αποκηά ο ςπαίθπιορ
σώπορ, δημιοςπγούν ένα οπγανικό ζύνολο, πος θα
αναβαθμίζει ηην πεπιοσή ζε όλα ηα επίπεδα.

3) Σπγθξόηεκα Γ-Πξόθεηηαη γηα ην πξώελ παγνπνηείν
Αηδνπιάηνπ, πνπ ιεηηνύξγεζε σο ηηο αξρέο ηνπ ’70. Ζ
επηρείξεζε κεηεγθαηαζηάζεθε θαη ην εξγνζηάζην
εγθαηαιείθζεθε. Σν νηθόπεδν έρεη έθηαζε 2.000η.κ. θαη
πεξηιακβάλεη ηελ θεξπγκέλε δηαηεξεηέα νηθία ησλ
αξρηθώλ ηδηνθηεηώλ θαη ην θηίξην ηνπ εξγνζηαζίνπ.

Λέξειρ-Κλειδιά: ζςνεκηική πόλη, αζηικά κενά, βιομησανική
κληπονομιά, βιομησανική απσαιολογία, επανάσπηζη
βιομησανικών εγκαηαζηάζευν

Β. Σθνπόο ηεο κειέηεο
θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε επαλέληαμε
ησλ παγνπνηείσλ ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο θαη ε νπζηαζηηθή
επαλαζύλδεζή ηνπο κε απηόλ, κε ηαπηόρξνλε
αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο
θαη βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηβαιινληηθώλ
ζπλζεθώλ.
Ζ πξόηαζε αθνξά ζηελ επαλάρξεζε ησλ
βηνκεραληθώλ θειπθώλ, ζηελ αλάδεημε ηεο βηνκεραληθήο
θιεξνλνκηάο ησλ Παηεζίσλ θαη παξάιιεια ζηελ
ελνπνίεζε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ,
κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο νξγαληθνύ ζπλόινπ.
Δπηδηώθεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ κέρξη πξόζθαηα
«αζηηθώλ θελώλ», ε ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ αζηηθό ηζηό
θαη ε κεηακόξθσζή ηνπο ζε θέληξν κηαο πεξηνρήο
γεκάηεο δσληάληα. Ο ξόινο, πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ν
ππαίζξηνο ρώξνο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθόο κε απηόλ ησλ
θειπθώλ. Σα ηκήκαηά ηνπ ζα εληαρζνύλ ζε έλα εληαίν
δίθηπν, κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ
επηπηώζεσλ ηεο αλάπιαζεο ζε ιεηηνπξγηθό, αηζζεηηθό
θαη πεξηβαιινληηθό επίπεδν.

I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ πεξηνρή κειέηεο αθνξά ζε κηα θεληξηθή γεηηνληά
ηεο Αζήλαο, ζηαΆλσ Παηήζηα. Δθεί εληνπίδνληαη ηξία
πξώελ εξγνζηάζηα παξαγσγήο πάγνπ, ζε άκεζε
γεηηλίαζε κεηαμύ ηνπο. Ζ απνθνπή επί ζεηξά εηώλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ παγνπνηείσλ από ηνλ ππόινηπν
αζηηθό ηζηό θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε αλελεξγά «αζηηθά
θελά» είλαη έλα δήηεκα, πνπ ζπγθεληξώλεη ηδηαίηεξν
κειεηεηηθό ελδηαθέξνλ.
Α. Παξνπζίαζε Σπγθξνηεκάηωλ Παξαζθεπήο Πάγνπ
1) Σπγθξόηεκα Α- Παγνπνηείν, αγλώζηνπ ζήκεξα
επσλπκίαο. Καηαιακβάλεη έθηαζε 2.900η.κ. Σα θηίξηα
είλαη ηνπνζεηεκέλα επί ησλ πξνζώπσλ ηνπ νηθνπέδνπ,
γύξσ από κηα εζσηεξηθή απιή. Πεξηιακβάλεη ιηζόθηηζηα
θηίζκαηα, θύξηα θαη βνεζεηηθά, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε
θεξακνζθεπέο.
2)Σπγθξόηεκα Β-Πξόθεηηαη γηα παγνπνηείν ηεο
«Αλσλπκνύ Παγνπνηεηηθήο Α.Δ», πνπ ρξνλνινγείηαη από
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II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Ζ κεζνδνινγία εθπόλεζεο ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη
ηα εμήο δηαθξηηά βήκαηα:

ζηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηεξεύλεζε
ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ θαη ηελ
αλάιπζε ησλ κειεηεηηθώλ δεδνκέλσλ.

Α. Μειέηε Σρεηηθώλ Θεωξεηηθώλ Δλλνηώλ
Δθπνλήζεθε έξεπλα ζε βηβιηνγξαθηθέο θαη
δηαδηθηπαθέο πεγέο, αλαθνξηθά κε θξίζηκεο έλλνηεο,
όπσο: ζπλεθηηθή πόιε, αζηηθά θελά, ελνπνίεζε
ππαίζξησλ ρώξσλ, βηώζηκε αλάπηπμε, βηνκεραληθή
θιεξνλνκηά, βηνκεραληθή αξραηνινγία, επαλάρξεζε
βηνκεραληθώλ θηηξίσλ. Δηδηθόηεξα, ζπγθεληξώζεθαλ θαη
κειεηήζεθαλ παξαδείγκαηα από ηνλ ειιεληθόθαη ην
δηεζλή ρώξν, ώζηε λα δηαπηζησζνύλ νη επηθξαηνύζεο
ηάζεηο ζε εγρώξην θαη δηεζλέο επίπεδν, σο πξνο
ηελεπαλάρξεζεβηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ δηεξεύλεζε ησλ παξαπάλσ ελλνηώλ θαη κειεηώλ
πεξίπησζεο ζηνρεύεη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο απαξαίηεηεο
γλώζεο, εκπεηξίαο θαη ζρεδηαζηηθώλ εξγαιείσλ, γηα ηε
ζύληαμε ηεο πξόηαζεο επαλάρξεζεο ησλ παγνπνηείσλ
θαη αλάπιαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ππαίζξηνπ ρώξνπ.
πκβάιιεη ζην λα δηαπηζησζνύλ νη ππάξρνπζεο αλάγθεο
θαη ηαπηόρξνλα λα θαηαλνεζνύλ νη δηαθνξεηηθέο
δπλαηόηεηεο, πνπ αλαδύνληαη κέζα από δηαθνξεηηθέο
κειεηεηηθέο επηινγέο.

2) Παξνπζίαζε ζηξαηεγηθήο- Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξόηαζεο
πξνβιέπεη ηε δηαηήξεζε θαηαλάδεημε ηεο βηνκεραληθήο
θιεξνλνκηάο, κέζσ ηεο επαλάρξεζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ
ηκήκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Μηα πξνζεθηηθή
δηαδηθαζία δηαινγήο,ζα θαζνξίζεη ηα δηαηεξνύκελα
θειύθε. Γηα ηηο λέεο ρξήζεηο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ,
πξνηείλεηαηζεκαληηθόο βαζκόο αλάκημεο: αλαςπρή,
εζηίαζε, πνιηηηζκόο, αιιά θαη επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο
(γξαθεία), ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήοδξαζηεξηόηεηα θαη
δπλαηόηεηα κεξηθήο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο.
Βαζηθό ζηόρν απνηειεί ε δεκηνπξγία δσληαλνύ
θέληξνπ γεηηνληάο, ε ζύζθημε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ
θαη εελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ε απηό θαιείηαη
λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθό ξόιν ε δηακόξθσζε ηνπ
ππαίζξηνπ ρώξνπ κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηκεκάησλ
ηνπ ζε έλα εληαίν δίθηπν, ηεοπξόβιεςεο ηνπ θαηάιιεινπ
αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, ηεο ξύζκηζεοηεο θπθινθνξίαο θαη
ηεο νξζήο δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί πεξηβαιινληηθά ε
γεηηνληά,πξνβιέπεηαη λα: εληζρπζείην πνζνζηό πξαζίλνπ,
εηζαρζνύλ πδάηηλα ζηνηρεία, ππάξμεη νξζή δηαρείξηζε
ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ρξεζηκνπνηεζνύλπεξηβαιινληηθά
θηιηθά πιηθά, αμηνπνηεζνύλ ελεξγεηαθά ηα δώκαηα,
βειηησζνύλνηζπλζήθεο ειηαζκνύ θαη αεξηζκνύ.

Β. Σπιινγή θαη Αλάιπζε ΓεδνκέλωλΠεξηνρήο Δπέκβαζεο
Καηαξρήλ έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνύλ όζν
ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα δεδνκέλαζρεηηθά κε ηα
εγθαηαιειεηκκέλα εξγνζηάζηα, από δηαθνξεηηθέο πεγέο,
όπσοε Πνιενδνκία, ν Γήκνο Αζελαίσλ θαηνη ζεκεξηλνί
ηδηνθηήηεο. Γελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιέο επί
ηόπνπεπηζθέςεηο γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, ηε
δηεξεύλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ θειπθώλ
θαη ηελ πηζαλή ζπγθέληξσζε πξνθνξηθώλ καξηπξηώλ από
ηνπο πεξίνηθνπο.
Παξάιιεια αλαιύζεθαλ ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πόιε ησλ Αζελώλ θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Παηεζίσλ,
ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη
ηηο ζύγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ώζηε λα γίλνπλ
θαηαλνεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ζηνλ
νπνίν εληάζζεηαη ε πεξηνρή επέκβαζεο. Οη ζύγρξνλεο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα Παηήζηα εμεηάζηεθαλ θαη κέζσ
έξεπλαο πεδίνπ σο πξνο ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, ην
δήηεκα ηεο ζηάζκεπζεο, ηηο εγθαηεζηεκέλεο ρξήζεηο θαη
ππνδνκέο, ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ειηαζκνύ θαη
αεξηζκνύ. Δπηπιένλ δηεξεπλήζεθε ην γεληθόηεξν
βηνκεραληθό παξειζόλ ησλ Παηεζίσλ, ην νπνίν
απνδείρηεθε πινύζην, κε ηα παιαηά παγνπνηεία λα
απνηεινύλ θαηάινηπα ελόο κόλν κέξνπο απηνύ.

Γ. Σύλζεζε-Σύληαμε Σρεδηαζηηθήο Πξόηαζεο
Ζ ζπλζεηηθή πξόηαζε απνηειεί ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο
ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κειέηεο. Παξάιιεια κε ηε ζύληαμή
ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε πεξηβαιινληηθή ηεο
απνηίκεζε, θαζώο ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
ζπλζεθώλ έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία ζηελ ελ ιόγσ
κειέηε.
III. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Α. Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Γεδνκέλωλ Πεξηνρήο Μειέηεο
Ζ θαηαγξαθή ησλ ζύγρξνλσλ ζπλζεθώλ δσήο,
θαζηζηά ζαθέο, όηη νη θάηνηθνη ησλ Παηεζίσλ δνπλ
αληηκέησπνη κε πιήζνο πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ. Σν πιήζνο ησλ πθηζηάκελσλ
αλαγθώλ θαζηζηά θάζε δηαζέζηκν θνκκάηη γεο πνιύηηκν
θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ απαξαίηεηε.
Πιένλ ε πεξηνρή αληηκεησπίδεη ζεκαληηθή θξίζε θαη
ελδείμεηο απηήο απνηεινύλ ε απόιπηε κείσζε ηνπ
πιεζπζκνύ θαη ε γήξαλζή ηνπ. Πξνθύπηεη επνκέλσο
απμεκέλε αλάγθε ιεηηνπξγίαο δνκώλ, πξνγξακκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ζηήξημεο ζε άηνκα πνπ ρξήδνπλ
βνήζεηαο (π.ρ. ειηθησκέλνη, παηδηά).
Δπηπιένλ νη πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο, ιόγσ ηεο
αζξόαο πξνζέιεπζεο κεηαλαζηώλ έρνπλ σο επαθόινπζν
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζπλνιηθά ζηελ θνηλσλία ηνπ

C. Καηάξηηζε Σηξαηεγηθήο
1) Παξάγνληεο δηακόξθωζεο ζηξαηεγηθήο- Ζ θαηάξηηζε
ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζρεδηαζηηθήο πξόηαζεο βαζίζηεθε
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Γήκνπ Αζελαίσλ, ε νπνία έρεη αλάγθε κεγαιύηεξε
θνηλσληθή ζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ
θνηλσληθή ηεο ζπλνρή. Δπηβάιιεηαη ε αλαδήηεζε ηξόπσλ
ζύζθημεο ησλ θνηλσληθώλ δεζκώλ θαη άκβιπλζεο ησλ
θνηλσληθώλ δηαθνξώλ.
Ζ εμαζθάιηζε ππαίζξησλ ρώξσλ πςειήο πνηόηεηαο
θαη ε παξάιιειε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ πξαζίλνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ όηη ε πθηζηάκελε κνξθή
ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ, ιόγσ ησλ πςειώλ πινπνηεκέλσλ Γ,
δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο,
ελώ ην πνζνζηό πξαζίλνπ ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο
ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα ρακειόηεξα ζηνλ
Δπξσπατθό ρώξν.
Ζ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο θαίλεηαη λα
απνηειεί άιιε κηα αλαγθαηόηεηα, ώζηε λα βειηησζνύλ νη
ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ θαη λα εληζρπζνύλ ηα
ΜΜΜ έλαληη ησλ ΗΥ, κε ζεηηθό αληίθηππν ζην
πεξηβάιινλ. Παξάιιεια πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην
δήηεκα ηεο αλεμέιεγθηεο ζηάζκεπζεο.
Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Παηεζίσλ ε πνιηηεία
νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί ην δήηεκα ησλ βηνκεραληθώλ
θαηαινίπσλ. Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα, πνπ παξαηέζεθαλ, έδεημε, όηη ζην κέιινλ
ε ύπαξμή ηνπο ηίζεηαη ελ ακθηβόισ: Οξηζκέλα από απηά
θαηεδαθίζηεθαλ, θάπνηα κεηαηξάπεθαλ ζε «αζηηθά
θελά», ρσξίο θακηά πξόβιεςε γηα ην κέιινλ ηνπο
(ελαπνκείλαληα παγνπνηεία ησλ Παηεζίσλ) θαη κόλν
ηκήκα ηεο Διιεληθήο Δξηνπξγίαο θεξύρζεθε δηαηεξεηέν.
εκεηώλεηαη, όηη γηα θακηά από ηηο πεξηπηώζεηο
βηνκεραληθώλ κνλάδσλ, πνπ εληνπίζηεθαλ, δελ έρεη
πξνβιεθζεί ε επαλάρξεζή ηεο.

ηαπηόρξνλα αλάγθεο, πνπ δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηε θάζε
ηεο αλάιπζεο.
Οη δηαηεξνύκελεο εγθαηαζηάζεηο ησλ παιαηώλ
παγνπνηείσλ κεηαηξάπεθαλ ζε ηξεηο δηαθξηηέο θαη
ιεηηνπξγηθά απηνηειείο ελόηεηεο, πνπ όκσο ζπλδένληαη
νξγαληθά κεηαμύ ηνπο, ώζηε ε επξύηεξε πεξηνρή λα
ιεηηνπξγεί ζαλ έλα εληαίν ζύλνιν. Αλαιπηηθόηεξα:
1)Σπγθξόηεκα Α- Γθξεκίδνληαη ηα ηζόγεηα βνεζεηηθά
θηίζκαηα. ηα δηαηεξνύκελα θειύθε πξνβιέπεηαη: ε
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ-εξγαζηεξίσλγηα ηελ εθκάζεζε
γισζζώλ θαη ηζηνξίαο, δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε,
εξγαζηήξηα γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ, αίζνπζα
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, θπιηθείν-κπαξ, γξαθεηαθνί ρώξνη.
Ζ εζσηεξηθή απιή ζα θηινμελεί ππαίζξηεο πνιηηηζηηθέο
εθδειώζεηο.
ηνλ
ππόινηπν
ππαίζξην
ρώξν
ηνπνζεηνύληαη θαζηζηηθά, ελώ ζα ππάξρεη επίζεο
γηγαληννζόλε πξνβνιώλ,
επηθάλεηα γηαγθξάθηηη,
κεηαιιηθή ηθξησκαηηθή θαηαζθεπή γηα αλαξξίρεζε θαη
θαηαθόξπθεο θπηεκέλεο κεζνηνηρίεο.ηελ ελόηεηα απηή
κπνξεί λα ζπλδεζνύλ ηα δύν ζρνιεία ηνπ δηπιαλνύ Ο.Σ.,
ε Ηηαιηθή ρνιή θαη ν Άγηνο Παύινο θαη λα πξνζθέξνπλ
δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ.
2)Σπγθξόηεκα Β-Ζ νξγάλσζε πεξηιακβάλεη πνηθίιεο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηνρεύεη ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο.Γηαηεξείηαη κεξηθώο κόλν έλα, ραξαθηεξηζηηθήο
κνξθνινγίαο θηίξην. Δληόο ηνπ πεξηγξάκκαηόο ηνπ
πξνβιέπνληαη ρώξνη αλαςπρήο: Κιεηζηόο ρώξνο γηα
παηρλίδηα ειηθησκέλσλ, ππαίζξηνο παηδόηνπνο θαη
ειεύζεξε πεξηνρή, ζηεγαζκέλε κε κεηαιιηθή πέξγθνια.
Πεξηκεηξηθά από ην θηίξην νξγαλώλνληαη πεξηνρέο γηα
ραιάξσζε ή ππαίζξην παηρλίδη.Μεηαιιηθά ζηνηρείαπύξγνη, ηαπηόρξνλα κε ςειά δέλδξα, ζηεξίδνπλελαέξηεο
δηαδξνκέο.Ζγεηηνληθήκεζνηνηρία, κεηαηξέπεηαη ζε ηνίρν
αλαξξίρεζεο. ηε ζέζε πεξίπνπ ηεο παιαηάο νηθίαο ηνπ
επηζηάηε θαηαζθεπάδεηαη ηζόγεην θηίζκα, ζην νπνίν ζα
θηινμελνύληαη νη πξόζθνπνη ηεο πεξηνρήο. Καηά κήθνο
ηεο εζσηεξηθήο όςεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ παξακέλεη,
πξνζηίζεληαη κηθξνί ηζόγεηνη όγθνη, γηα ηε θηινμελία
κόληκεο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηα παιαηά παγνπνηεία θαη
γξαθεία γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ αζιεκάησλ.

Β. Πεξηγξαθή πεξηερνκέλωλ ζπλζεηηθήο πξόηαζεο
Κεληξηθή ηδέα ηεο ζύλζεζεο απνηέιεζε ε ζύλδεζε
ησλ ηξηώλ γεηηνληθώλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο ελόο δηθηύνπ ππαίζξησλ ρώξσλ, ώζηε λα
πξνθύςεη έλα θαηά ην δπλαηόλ νξγαληθό ζύλνιν.
Καηαξγήζεθαλ νη πεξηθξάμεηο ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ν
πεξηβάιινληαο ρώξνο εληόο ησλ νξίσλ ησλ γεπέδσλ ηνπο
ζπλδέζεθε κε ηνλ ππόινηπν ππαίζξην ρώξν, πνπ
πξνέθπςε από ηα ηκήκα ησλ νδώλ, πνπ πεδνδξνκήζεθαλ
θαη
ηελ
ελζσκάησζε
πθηζηάκελεο
έθηαζεο
αζινπαηδηώλ.Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ
πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζθνξά πνηθηιίαο
ιεηηνπξγηώλ θαη επηινγώλ, εληόο θαη εθηόο ησλ θειπθώλ,
ζηνρεύεη ζηελ
πξνζέιθπζε όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξσλ επηζθεπηώλ, όισλ ησλ ειηθηώλ θαη ζηελ
δεκηνπξγία κηαο πεξηνρήο ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο.
ηελ πξαγκαηηθόηεηα επηδηώρζεθε ε πεξηνρή λα
κεηαζρεκαηηζηεί ζε γεηηνληά, ηθαλή λα ππνδερηεί έλα
επξύ ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζηαπξνύκελσλ
πνξεηώλ Έηζη ζηα θειύθε πξνηάζεθε ε αλάκημε
δηαθόξσλ ρξήζεσλ, πνπ πηζηεύεηαη, όηη είλαη ηθαλέο λα
εληζρύζνπλ ηελ δσληάληα ηεο πεξηνρήο, θαιύπηνληαο

3)Σπγθξόηεκα Γ-Σν θηίξην ηνπ παγνπνηείνπ δηαηεξείηαη
σο όγθνο θαη πθίζηαηαη επεκβάζεηο ζην εμσηεξηθό θαη
εζσηεξηθό ηνπ θειύθνπο ηνπ, ώζηε λα παξαιάβεη ηηο λέεο
ρξήζεηο.ην ηζόγεην ζηεγάδνληαη εζηίαζε θαη αλαςπρήεζηηαηόξην, θαθεηέξηα θαη παγνδξόκην. Γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ παγνδξνκίνπ ζα αμηνπνηεζεί ππάξρνπζα
ηδησηηθή γεώηξεζε ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ε ηερλνγλσζία
ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε πάγνπ. ηνλ όξνθν
πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θπςέιεο επηρεηξήζεσλ.
Ο ππαίζξηνο ρώξνο ζηε λόηηα παξεηά ηνπ
παγνπνηείνπ, έρεη νξγαλσζεί ζε ηξία δηαδνρηθά επίπεδα.
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Σν πξώην δηακνξθώλεηαη σο πιαηεία ζπλεπίπεδε κε ην
ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηα
θαηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε δσληάληα ηεο
πεξηνρήο.ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο
ηνπνζεηνύληαη γήπεδα κπάζθεη θαη ηέληο, πνπ
δηαρσξίδνληαη κέζσ θπηεύζεσλ θαη πδάηηλσλ
δηακνξθώζεσλ. Σνεπόκελν επίπεδν είλαη κηα πεξηνρή
δηακνξθσκέλε κε ρώκα, θαηάιιειε γηα παηρλίδη κε
κπάιεο.Σν ηειεπηαίν θαη ρακειόηεξν επίπεδν είλαη ην
θπξίσο επίπεδν ζηάζεο κε θπξίαξρν ζηνηρείν ην λεξό.

επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηεο
βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ θαη εληζρύεηηε ζπγθξόηεζε
ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Σαπηόρξνλα πξνάγεηαη ε
βηώζηκε αλάπηπμε θαηά ην κνληέιν ηεο ζπλεθηηθήο
πόιεο, εθόζνλ πηνζεηείηαη ε ινγηθή ηεο «αλαθύθισζεο»
ησλ θειπθώλ, ελώ θαιύπηνληαηδηαπηζησκέλεο αλάγθεο
ησλ θαηνίθσλ.Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο ζπλεθηηθήο
πόιεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, δελ ζα κπνξνύζε
άιισζηε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
θηηξηαθνύ όγθνπ, αιιά κε ην θαηά ην δπλαηόλ πεξηνξηζκό
ηνπ θαη παξάιιεια ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ
πθηζηάκελνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο.
Ζ επαλάρξεζε δελ εθαξκόζηεθε απζηεξά ζην
ζύλνιν
ησλ
εγθαηαιεηκκέλσλ
εγθαηαζηάζεσλ.
πλππνινγίζηεθε έλα πιήζνο θξηηεξίσλ, ώζηε λα
ππάξμεη κηα δηαδηθαζία δηαινγήο, κέζα από ηελ νπνία
πξνέθπςε πνηα θειύθε δηαηεξνύληαη θαη πνηα
θαηαξγνύληαη, ζπλππνινγίδνληαο κεηαμύ άιισλ θαη ηηο
δπλαηόηεηεο, πνπ πξνθύπηνπλ, σο πξνο ηε δηακόξθσζε
ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ. Δπηπιένλ ε επαλάρξεζηκνπνίεζε
ησλ επηιεγκέλσλ θειπθώλ, πξνηάζεθερσξίο λα
επηδηώθεηαη ε ιεπηνκεξήο απνθαηάζηαζε ηεο πξόηεξεο
κνξθήο ηνπο. Κξίζεθε ζθόπηκν λα ππάξμεη ζρεδηαζηηθή
επειημία,
απαιιαγκέλε
από
λνκνζεηηθέο
θαη
κνξθνινγηθέο αγθπιώζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί
απνηειεζκαηηθά ην παξειζόλ κε ην κέιινλ.
Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο ησλ θελώλ θειπθώλ, πνπ
ζπζζσξεύνληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε, ηελ επίπνλε δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ γηα
εξγαζίεο ζε δηαηεξεηέα, ηελ θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή
λνκνζεηηθώλ
πξνβιέςεσλ
γηα
ηελ
πξνζηαζία
βηνκεραληθώλ θαηαινίπσλ, θαζίζηαηαη ζαθέο, όηη
κεγαιύηεξνο βαζκόο ζρεδηαζηηθήο επειημίαο, ζα
ελζάξξπλε ηδησηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, ώζηε
λα δηαζσζεί κέξνο ησλ βηνκεραληθώλ θειπθώλ, πνπ
δηαθνξεηηθάθαηαζηξέθεηαη ζηαδηαθά.
ηα πιαίζηα ηεο αλάπιαζεο απνθαζίζηεθε ε αλάκημε
ησλ ρξήζεσλ ζηα θειύθε θαη ε δηαζπνξά ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ ππαίζξηνπ
ρώξνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηώλ ζα
απμήζεη ην βαζκό δεκηνπξγηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο σο
ρώξνπ
εθθόιαςεο
λέσλ
ιεηηνπξγηώλ
θαη
δξαζηεξηνηήησλ, εληζρύνληαο ηε δσληάληα ηεο θαη
ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ
ζπλαλαζηξνθώλ. Ζ ζύζθημε ησλ θνηλσληθώλ δεζκώλ θαη
ε ελζάξξπλζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα
θξίζηκε γηα ηελ πεξηνρή, ιόγσ ηεο κεγάιεο εηεξνγέλεηαο,
πνπ εκθαλίδεη ν πιεζπζκόο.
Ζ δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο, άλεηνπ θαη επράξηζηνπ
πεξηβάιινληνο,
πςειήο
αηζζεηηθήο
πνηόηεηαο,
απαιιαγκέλνπ από ηηο δηακπεξείο θπθινθνξίεο, ηηο
πςειέο ηαρύηεηεο θαη ηελ αλεμέιεγθηε ζηάζκεπζε,

4) Γεληθή Οξγάλωζε Υπαίζξηνπ Φώξνπ- Οη δξόκνη
ζηελ ππό αλάπιαζε πεξηνρή πεδνδξνκνύληαη θαη
εληάζζνληαη ζε έλα εληαίν δίθηπν. Ζ δηέιεπζε ησλ ΗΥ
απαγνξεύεηαη. Καζνξίδεηαη όκσο ν ηξόπνο εμππεξέηεζεο
ησλ θαηνηθηώλ, ώζηε λα κελ πξνθύςνπλ ιεηηνπξγηθά
πξνβιήκαηα. Ζ παξόδηα ζηάζκεπζε θαηαξγείηαη, ελώ
θαηαζθεπάδεηαη ππόγεηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο δύν ή ηξηώλ
επηπέδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ.
Ζ δηακόξθσζε ελζσκαηώλεη πνηθίια ζηνηρεία, ώζηε
λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηώλ: δηαδξνκέο
πεξηπάηνπ, πεξηνρέο πξαζίλνπ, βξαρόθεπνπο, θαζηζηηθά
δηαθόξσλ ηύπσλ, έθηαζε γηα ππαίζξηα γπκλαζηηθή,
παηδηθή ραξά, πεξηνρή γηα πνδήιαηα, πδάηηλεο
δηακνξθώζεηο,νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύλνιν
ηεο ππαίζξηαο έθηαζεο σο ελνπνηεηηθό ζηνηρείν. Σν λεξό
είλαη θηλνύκελν θαη θαηεπζύλεηαη κέζα από θαλάιηα.
Λεηηνπξγεί σο ζηνηρείν δξνζηζκνύ θαη ραιάξσζεο, ελώ
δίλεη δσληάληα κε ηελ θίλεζε θαη ηνπο ήρνπο, πνπ
παξάγεη.
Σερλεηόαλάγιπθν (ινθίζθνη) ρξεζηκνπνηείηαη γηαηνλ
επηκεξηζκό θαη ηε δηαζπνξά ησλ θηλήζεσλ, θαζώο θαη
ηελ εθηξνπή ησλ νπηηθώλ θπγώλ θαηηε δεκηνπξγία θαη
ηνλ πξνζδηνξηζκό ππνελνηήησλ, κε ζηόρν ηελ ύπαξμε
κηθξνθιίκαθαο ζηνλ ππαίζξην ρώξν.
IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ πξνηεηλόκελε ιύζε πξνέθπςε κεηά από ζθαηξηθή
αλάιπζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηνρήο.Ζ δηαπίζησζε, όηη
ηα παγνπνηεία εληάζζνληαη ζε έλα από ηα πην
ππθλνδνκεκέλα ηκήκαηα ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ, όπνπ
επηθξαηνύλ επηβαξπκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη
ζπζζσξεύεηαη πιήζνο θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
πξνβιεκάησλ, θαζηζηά επηβεβιεκέλε θαη ηδηαίηεξα
θξίζηκε γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο κηα νπζηαζηηθή
παξέκβαζε, εηδηθά εθόζνλ απηή πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο
βηώζηκεο αλάπηπμεο.
Σν κειεηεηηθό βάξνο κνηξάζηεθε ηζόηηκα αλάκεζα
ζηνπο δύν άμνλεο ηεο πξόηαζεο, ζηα πθηζηάκελα
βηνκεραληθά
θειύθε
θαη
ζηνλ
ππαίζξην
ρώξν,ζηνρεύνληαο ζηελ δηακόξθσζε ελόο εληαίνπ
νξγαληθνύ ζπλόινπ.
Ωο πξνο ηα βηνκεραληθά θειύθε επηιέρζεθε θαηά
πξνηεξαηόηεηα ε ιύζε ηεο επαλάρξεζεο. Μέζσ απηήο
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ελζαξξύλεη ηελ θπθινθνξία πεδώλ θαη πνδειάησλ,
πξνσζώληαο ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα.
Γπλεηηθά ζα κπνξνύζε ζην κέιινλ λα επεθηαζεί ην
αληηθείκελν θαη ε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο κειέηεοζηελ
επξύηεξεπεξηνρήησλ Παηεζίσλ, ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη,
εληάζζνληαο ζε εληαίν δίθηπν, ην «ιαλζάλνλ δπλακηθό»,
ην νπνίν απνηειείηαη από πθηζηάκελα αζηηθά θελά,
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ρώξνπο πξαζίλνπ, αθάιππηνπο
ΟΣ, αθόκα θαη δώκαηα θηηξίσλ θαη ηπθινύο ηνίρνπο. Με
απηό ηνλ ηξόπν αλακέλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζεηηθνύ
πεξηβαιινληηθνύ αληίθηππνπ. Αθόκα θαη ζε εζληθό
επίπεδν, ε θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ αζηηθώλ θελώλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληθώλ θηηζκάησλ, ζα
κπνξνύζε λα απνθαιύςεη έλα αμηόινγν απόζεκα, θηηξίσλ
θαη γεπέδσλ, πνπ κε ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε αλά
πεξίπησζε, ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα
ηεο αζηηθήο δηαβίσζεο θαη λα θαιύςνπλ πθηζηάκελεο

αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, πξνάγνληαο ηελ
αεηθόξν αλάπηπμε θαη πεξηνξίδνληαο ηελ αζηηθή
δηάρπζε.

Β

Γ

Α

Δικόνα 1: Σα ηξία ζπγθξνηήκαηα ησλ παγνπνηείσλ (Α, Β, Γ) βξίζθνληαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κεηαμύ ηνπο. Μπξνζηά από ην Γ ππήξρε επίζεο
παγνπνηείν, πνπ όκσο θαηεδαθίζηεθε. ηε ζέζε ηνπ δηακνξθώζεθε έθηαζε αζινπαηδηώλ.

Δικόνα 2: Κάηνςε επηπέδνπ ηζνγείνπ ηεο πξόηαζεο. Γηαθξίλεηαη ε ζπλνιηθή δηακόξθσζε ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ θαη νη ελόηεηεο ησλ πξώελ
παγνπνηείσλ, πνπ θηινμελνύλ πιένλ λέεο ρξήζεηο.
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Δικόνα 3:Σνκέο θαηά κήθνο ησλ νδηθώλ αμόλσλκπξνζηά από ηηο ζέζεηο ησλ πξώελ παγνπνηείσλ. ηελ πξώηε εκθαλίδεηαη ηνζπγθξόηεκα Γ θα ζηε
δεύηεξε δηαδνρηθά ην Α θαη ην Β.
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