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Το Ερευνητικό Πρόγραµµα «Ανώνυµη Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων και ΛιπασµάτωνΠαρελθόν και Μέλλον ενός Βιοµηχανικού Συγκροτήµατος» ανατέθηκε από το Ίδρυµα
Μποδοσάκη στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ τον
Μάρτιο 1999.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ αρχιτέκτων-πολεοδόµος, καθηγητής ΕΜ.Π. (επιστ .υπεύθυνος)
Ε.ΜΑΙΣΤΡΟΥ , αρχιτέκτων, επικ. καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
∆. ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΥ, αρχιτέκτων µηχ.
Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ, αρχιτέκτων µηχ.
Ν.ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, δρ. αρχιτέκτων µηχ., ερευνητής Ε.Μ.Π.
Λ.ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, ιστορικός.

6

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η ερευνητική οµάδα ευχαριστεί τον Πρόεδρο κ. Σταµάτη Μαντζαβίνο και το µέλος του
∆..Σ. του Ιδρύµατος Μποδοσάκη κ. Ιωάννη ∆έτση για την αµέριστη συµπαράσταση τους στην
υλοποίηση του προγράµµατος. Ευχαριστεί επίσης τους κ.κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο και Κώστα
Κοροµπίλη, εργαζοµένους της Εταιρείας Λιπασµάτων, τον κ. Βαγγέλη Σιδερά, υπεύθυνο του
Τεχνικού Αρχείου των Λιπασµάτων και την κα Σούση Κρητικού εργαζόµενη στην Πρότυπο ΚΤΑΕ,
για τη βοήθεια τους στην αρχειακή έρευνα.
Η έρευνα δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιµη βοήθεια του τέως
γενικού διευθυντή του εργοστασίου Λιπασµάτων κ. Νίκου Λουίζου, στον οποίο απευθύνονται
ιδιαίτερες ευχαριστίες.
Τέλος εκφράζονται ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Προτύπου ΚΤΑΕ κ. Χρήστο
Φωτίου και την πολεοδόµο κ. Ράνια Κλουτσινιώτη, εκπρόσωπο της οµάδας µελέτης "Τerra
Ρosidonia - Λιµενοβιοµηχανική Ζώνη ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου" για τη συνεργασία τους.
Αθήνα, Ιούνιος 2001
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος του εργοστασίου των Λιπασµάτων
της ∆ραπετσώνας κρύβει µία ιστορία που σε
λίγο κλείνει έναν αιώνα. Λίγο πριν αυτός ο
παραγωγικός αιώνας ολοκληρωθεί
τα
Λιπάσµατα σφραγίστηκαν από ένα αβέβαιο και
µάλλον δυσοίωνο µέλλον. Χώρος µοναδικός
λόγω της γεωγραφικής του θέσης, στην είσοδο
του εµπορικού λιµανιού του Πειραιά, δίπλα στον
αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης, µια
ανάσα από τις νέες εγκαταστάσεις που
κατασκευάζονται
για
να
φιλοξενήσουν
κρουαζιερόπλοια, στην απόληξη µιας µικρής,
σήµερα,
αλλά αύριο πολύ χρήσιµης
σιδηροδροµικής γραµµής, στην κυριολεξία
«πάνω» στο νέο µεγάλο κυκλοφοριακό έργο της
προέκτασης
της
λεωφόρου
Ποσειδώνος
προκαλεί για επενδύσεις και «αξιοποίηση».
Κληθήκαµε
να
διερευνήσουµε
της
δυνατότητες πολεοδοµικής παρέµβασης και το
µέλλον του συγκροτήµατος των Λιπασµάτων σε
σχέση µε την πόλη του Πειραιά. Επιλέξαµε να
καταγράψουµε και να αξιολογήσουµε τα κτίρια
και τον µηχανολογικό τους εξοπλισµό σε σχέση
µε την ιστορία τους, την αρχιτεκτονική τους
αξία, τη µοναδικότητα της τεχνικής τους. Οι
προτάσεις που καταθέτουµε ελέγχθηκαν και, εν
τέλει, διατυπώθηκαν έχοντας ως κριτήρια:

στις δηµόσιες επενδύσεις, που µαζί θα
εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα της παρέµβασης.
• Το σεβασµό
της µνήµης και της
ιστορικότητας του χώρου, των κτιρίων και των
µηχανών.
Η αποδοχή του τελευταίου αυτού
κριτηρίου, µετά την τεκµηριωµένη ανάλυση του
χώρου και των εγκαταστάσεων, απέκλεισε εκ
προοιµίου κάθε πρόταση αξιοποίησης των
Λιπασµάτων
µέσω
ενός
προγράµµατος
«εξυγιαντικού» χαρακτήρα, µιας αρχιτεκτονικής
- µάρκετινγκ. Ενός σεναρίου ελκυστικού µόνο
στην περίπτωση που επικρατήσει η λογική της
γρήγορης αποκοµιδής υπεραξιών από την ήδη
δροµολογηµένη άνοδο των τιµών γης.
Αυτή η µεθοδολογία δεν είναι καινούργια.
Από τα πολλά ευρωπαϊκά παραδείγµατα και την
εµπειρία 2-3 δεκαετιών εφαρµογής τους, είµαστε
πεισµένοι
ότι
το
µέλλον
για
τους
υποβαθµισµένους χώρους της βιοµηχανίας
περνάει µέσα από την ολοκληρωµένη ανάπλασή
τους, την ήπια επανάχρηση και την επανένταξή
τους στην πόλη, µε στόχο τη µίξη των χρήσεων
και την περιβαλλοντική αναβάθµιση.
∆ύο σχετικά πρόσφατες περιπτώσεις από
την Ευρώπη, σε πολλά σηµεία τους θυµίζουν τη
∆ραπετσώνα.

• Την αξιοποίηση του κτιριακού πλούτου
για µητροπολιτικές ανάγκες, τις ανάγκες του
αναµορφωµένου λιµανιού του Πειραιά, αλλά και
τις ανάγκες σε υποδοµές πόλης των γειτονικών
συνοικιών.
• Τον εντοπισµό και την περιγραφή µιας
κύριας
λειτουργίας,
µιας
χρήσης
«ατµοµηχανής», η οποία θα προσδώσει
ταυτότητα στο χώρο, θα επιτρέψει την
κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δίπλα

• Στην Ιle Seguin, µία βιοµηχανική
νησίδα του Σηκουάνα στο Παρίσι, το παλιό
εργοστάσιο της Renault επανασχεδιάζεται για να
φιλοξενήσει συνδυασµένες χρήσεις πολιτισµού,
κατοικίας και πρασίνου υψηλής οικολογικής
ποιότητας.
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Ταυτόχρονα, ο σχεδιασµός λαµβάνει
υπόψη του τις ανάγκες σε υποδοµές του
γειτονικού αστικού χώρου. Ας µην ξεχνάµε ότι
κάθε τέτοια περιοχή έχει δίπλα της και έναν
∆ήµο, συνήθως υποβαθµισµένο από τη
µακρόχρονη συνύπαρξη µε τη βιοµηχανία. Ο
καθορισµός
του
τελικού
προγράµµατος
διαµορφώνεται µετά από έναν εκτεταµένο
δηµόσιο διάλογο και έναν επιτυχηµένο
αρχιτεκτονικό διαγωνισµό.
• Στο βιοµηχανικό - λιµενικό κέντρο του
Μπιλµπάο, της πρωτεύουσας της Χώρας των
Βάσκων στη βόρεια Ισπανία, από τη δεκαετία
του 1980 ξεκίνησε µία φιλόδοξη πρόταση
αναβάθµισης, µε αντίστοιχες λειτουργίες. Το
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Frank Gehry
χωροθετήθηκε εκεί που πριν λίγα
χρόνια
λειτουργούσε η βαριά βιοµηχανία.
Βέβαια η ευρωπαϊκή εµπειρία, και πιο
συγκεκριµένα τα δύο πιο πάνω παραδείγµατα,
δείχνουν ότι η επιτυχία αυτών των σχεδίων,
που αποµένει βέβαια να αποδειχτεί στο µέλλον,
βασίστηκε
στον
ενιαίο
ολοκληρωµένο
σχεδιασµό - σε µία ισχυρή θέση και άποψη - και
όχι στον κατακερµατισµό του χώρου, ανάλογα
µε περιστασιακές ανάγκες και περιστασιακούς
επενδυτές. Την πιθανότητα επιτυχίας έρχονται
να στηρίξουν ισχυρά ιδρύµατα - µεγάλες δωρεές,
όπως το Ίδρυµα Renault στην περίπτωση της Ιle
Seguin και το Ίδρυµα Guggenheim στην
περίπτωση του Μπιλµπάο.
Ολοκληρωµένες προτάσεις για την
αναβάθµιση
τέτοιων
βιοµηχανικών
συγκροτηµάτων, αρχιτεκτονικών «συνόλων»
σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, µπορούν να
υπάρξουν και να επιβιώσουν και στην
Ελλάδα. Τα επιτυχή εγχειρήµατα της τελευταίας
δεκαετίας µας έχουν διδάξει. Ταυτόχρονα µας
κάνουν αισιόδοξους.

Στο Λαύριο, το Τεχνολογικό και
Πολιτιστικό Πάρκο, έδωσε πνοή στις
ερειπωµένες εγκαταστάσεις της πρώην Γαλλικής
Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Σχεδιάστηκε
και σήµερα λειτουργεί από το ΕΜΠ. Στην οδό
Πειραιώς, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
εγκαταστάθηκε στα κτίρια της παλιάς
εριουργίας, στη Σικιαρίδειο, δηµιουργώντας
έναν ελκυστικό χώρο εκπαίδευσης και
πολιτισµού. Στη συνέχεια, το βιοµηχανικό
µέτωπο αναβαθµίστηκε µε την εγκατάσταση και
του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού. Στη
Θεσσαλονίκη, οι αναστηλωµένες λιµενικές
αποθήκες
του
Οργανισµού
Λιµένος
Θεσσαλονίκης φιλοξενούν υψηλής ποιότητας
αίθουσες πολιτισµού και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου. Στην Ερµούπολη, παλιά
εργοστάσια µετασχηµατίστηκαν σε χώρους
έρευνας,
σεµιναρίων
και
πολιτισµού,
φιλοξενώντας το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισµού
και το Βιοµηχανικό Μουσείο. Ακολουθώντας τη
µεθοδολογία και τις σύγχρονες τάσεις που
αναλύθηκαν πιο πάνω, το Εργαστήριο Αστικού
Περιβάλλοντος καταθέτει την παρούσα µελέτη
στην οποία παρουσιάζονται:
• Η ιστορική, κτιριακή και µηχανολογική
τεκµηρίωση του συγκροτήµατος Λιπασµάτων
για το σύνολο των φάσεων του, των κτιρίων και
του εξοπλισµού από το 1909 έως τη διακοπή της
λειτουργίας,
• Η ολοκληρωµένη πρόταση για την
ανάπλαση-αναβάθµιση του συγκροτήµατος, που
παρουσιάζεται διεξοδικά στο τέλος του τεύχους.
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Συνοπτικά µόνο θα αναφερθεί εδώ η
κατάθεση από την πλευρά της ερευνητικής
οµάδας της σύλληψης για τη δηµιουργία του
Μεσογειακού Κέντρου Επιστηµών και
Τεχνών στο συγκρότηµα Λιπασµάτων µε τις
ενότητες χρήσεων:
1. Πολιτισµού.
2. Έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Συνεδριακού - Εκθεσιακού κέντρου
και τουρισµού.
4. Κατοικίας και κοινωνικών υποδοµών.
5. Αθλητισµού και πρασίνου.
Στην
περίπτωση
της
∆ραπετσώνας
χρειάζεται όραµα, διάλογος και τόλµη από όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς και κυρίως από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ιδιοκτήτη του
χώρου, τους γειτονικούς ∆ήµους ∆ραπετσώνας
και Κερατσινίου, τον Οργανισµό Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας και, τελικά, το ΥΠΕΧΩ∆Ε το
οποίο θα εγκρίνει τις βασικές παραµέτρους του
σχεδιασµού.
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