Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆΄
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
1. ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περισσότερα από 25 χρόνια πέρασαν από
τη διεξαγωγή του 1ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τη
διατήρηση των Βιοµηχανικών Μνηµείων (το
1973 στο Ιronbridge) και από την υπογραφή της
διακήρυξης του Αmsterdam ( το 1975 ) για την
προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
Από τότε και µέχρι σήµερα, έχει γίνει πλέον
διεθνώς αποδεκτό, ότι τα παλαιά βιοµηχανικά
κτίρια και σύνολα, που διαθέτουν ως επί το
πλείστον αξιόλογη αρχιτεκτονική παρουσία,
είναι στενά δεµένα µε την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα του τόπου
στον οποίο αναπτύχθηκαν και συγκαταλέγονται
στην πολιτιστική του κληρονοµιά. Παράλληλα,
προσφέρονται για να στεγάσουν στους χώρους
τους νέες χρήσεις και να ενταχθούν στις
σύγχρονες
διαδικασίες
ανάπτυξης.
Σηµαντικότερο διεθνές κείµενο που υποστηρίζει
τα παραπάνω είναι η Σύµβαση της Γρανάδας,
που υπογράφηκε το 1985 και επικυρώθηκε το
1992 µε νόµο του ελληνικού κράτους.
Στο συγκεκριµένο κείµενο ορίζεται µε
σαφήνεια ότι, «µνηµείο» θεωρείται «κάθε
κατασκευή ιδιαίτερα σηµαντική λόγω του
ιστορικού,
αρχαιολογικού,
καλλιτεχνικού,
επιστηµονικού, κοινωνικού ή τεχνικού της
ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των
εγκαταστάσεων ή διακοσµητικών στοιχείων, που
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της». Στο ίδιο
κείµενο ορίζεται επίσης ότι, τα «αρχιτεκτονικά
σύνολα» είναι «οµοιογενή σύνολα αστικών ή
αγροτικών κατασκευών, σηµαντικά λόγω του
ιστορικού,
αρχαιολογικού,
καλλιτεχνικού,
επιστηµονικού, κοινωνικού ή τεχνικού τους
ενδιαφέροντος, συναφή µεταξύ τους ώστε να
σχηµατίζουν ενότητες, που να µπορούν να
οριοθετηθούν τοπογραφικά».
Η διαχείριση των παλαιών βιοµηχανικών
κτιρίων ως «µνηµείων» και των βιοµηχανικών

συγκροτηµάτων ως «αρχιτεκτονικών συνόλων»,
απαιτεί σύµφωνα µε την παραπάνω σύµβαση,
την καταγραφή και τεκµηρίωσή τους, τη νοµική
τους προστασία, ειδική µέριµνα για τη
διατήρηση
των
αρχιτεκτονικών
τους
χαρακτηριστικών και τη δοµική συντήρηση των
κελυφών τους και µέτρα βελτίωσης του
περιβάλλοντος χώρου τους.
Ιδιαίτερη σηµασία για τη διατήρησή τους
έχει και η επιλογή των κατάλληλων νέων
χρήσεων που θα στεγαστούν σε αυτά, οι οποίες
θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες της
σύγχρονης ζωής, συγχρόνως όµως να είναι
συµβατές µε τα χαρακτηριστικά των κτιρίων που
τις υποδέχονται και την περιοχή στην οποία
εντάσσονται. Αντίστοιχα και η προσθήκη νέων
κτισµάτων και κατασκευών αποφασίζεται µε
κριτήρια σεβασµού της οργάνωσης, της
κλίµακας και της εικόνας του διατηρητέου
συνόλου.
Το βιοµηχανικό συγκρότηµα Χηµικών
Προϊόντων και Λιπασµάτων στη ∆ραπετσώνα,
ως σύνολο κτιρίων, µηχανών και λοιπών
κατασκευών, µέσα από µία µακροχρόνια
διαδικασία εξέλιξής του στο χώρο, έχει κρατήσει
- για περίπου έναν αιώνα- πρωταγωνιστικό ρόλο
στην οικονοµική ζωή της ευρύτερης περιοχής
του
Πειραιά
και
έχει
χαρακτηρίσει
ποικιλοτρόπως
το
χώρο
στον
οποίο
αναπτύχθηκε. Σήµερα, παρά την πρόσφατη
λειτουργική του υποβάθµιση, διακρίνεται
αναµφισβήτητα για την υψηλή ιστορική του
αξία, για την αξιόλογη αρχιτεκτονική του
παρουσία, για το τεχνικό ενδιαφέρον των
κατασκευών του, αλλά και για την αισθητική του
ιδιαιτερότητα µε τον πλούτο παράλληλα και µία
σηµαντική οικονοµική αξία, των εικόνων που
προσφέρει. Εµπεριέχει όµως, µε το κτιριακό
δυναµικό που διαθέτει και τις πολλαπλές

δυνατότητες που προσφέρει για αξιοποίηση των
χώρων του µέσα από νέες χρήσεις.
•
Η διατήρηση και ανάδειξη
όλων των παραπάνω αξιών του ιστορικού
βιοµηχανικού συνόλου, παράλληλα µε την
ανάπτυξη και ανανέωση της ευρύτερης
περιοχής στην οποία ανήκει, αποτέλεσε το
βασικό στόχο της παρούσας µελέτης, η
οποία µέσα από την αναλυτική ιστορική,
πολεοδοµική,
αρχιτεκτονική,
κατασκευαστική
και
τεχνολογική
τεκµηρίωση
του
βιοµηχανικού
συγκροτήµατος προσδιόρισε:
•
Την ταυτότητα των κτιρίων
αλλά και του συνόλου: ίδρυση, φάσεις
ανάπτυξης,
µεταλλαγές,
βασικούς
συντελεστές, εργατικό δυναµικό, εξοπλισµό,
µορφή επιχείρησης, ρόλο του κάθε κτιρίου
στο συγκρότηµα,
σηµασία του κάθε
συγκροτήµατος στην παραγωγή, ρόλο των
επιχειρήσεων
στη
διαµόρφωση
της
οικονοµικής και κοινωνικής φυσιογνωµίας
του τόπου.
•
Τη συµβολή του κάθε κτιρίου
στην ενότητα και συνοχή του συνόλου και
στη σύνθεση της γενικής εικόνας του
συγκροτήµατος.
•
Τη σχέση του συγκροτήµατος
µε το άµεσο, αλλά και το ευρύτερο
περιβάλλον του και τη σηµασία που µπορεί
να έχει η διατήρηση και ανάπλασή του για
την πόλη.
•
Την τυπολογία, µορφή και
δοµή των κελυφών, τα λειτουργικά τους
χαρακτηριστικά: µεγέθη και ελαστικότητα
χώρων, δοµικός και µορφολογικός κάναβος,
φωτισµός και αερισµός - αλλά και την
ποιότητα των χώρων τους.

•
Το δοµικό σύστηµα των
κτιρίων, τις φάσεις κατασκευής τους, καθώς
και τη σηµερινή δοµική τους κατάσταση.
•
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του µηχανολογικού εξοπλισµού του
συγκροτήµατος, το κατασκευαστικό του
ενδιαφέρον και το ρόλο του στην
παραγωγή.
Η συνεκτίµηση και αξιολόγηση των
παραπάνω χαρακτηριστικών οδήγησε σε µία
πρόταση διατήρησης το 70% περίπου των
κτιρίων του συγκροτήµατος και του σωζόµενου
µηχανολογικού εξοπλισµού. Πρόκειται είτε για
κτίρια της πρώτης εποχής ανάπτυξης του
βιοµηχανικού συγκροτήµατος (1928-1932) που
έχουν ιδιαίτερη ιστορική αλλά και αρχιτεκτονική
και κατασκευαστική αξία -µε σηµαντικότερο το
παλαιό υαλουργείο-, είτε για κτίρια της
επόµενης φάσης ανάπτυξης (1946-1953) µε
σηµαντικότερα σε όγκο και κατασκευαστικό
ενδιαφέρον το νεώτερο κτίριο παραγωγής
υαλοπινάκων και το κτίριο αποθήκης
Λιπασµάτων µε τους παραβολικούς φορείς
στέγης ή ακόµη και για νεώτερα (µετά το 1955)
κτίρια, που διαθέτουν µία σηµαντική
αρχιτεκτονική παρουσία ή / και καλή δοµική
κατάσταση και σηµαντικό και κατάλληλο για
νέα χρήση όγκο, µε χαρακτηριστικότερη
περίπτωση τις αποθήκες υαλοπινάκων και τις
νεώτερες αποθήκες λιπασµάτων.
Για τα κτίσµατα που διατηρούν στοιχεία
του
µηχανολογικού
τους
εξοπλισµού,
προτείνεται η συνδυασµένη διατήρησή τους -µε
χαρακτηριστική περίπτωση το κτίριο του
παλαιού υαλουργείου -ενώ σε άλλες περιπτώσεις
ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτελεί το
διατηρητέο στοιχείο, µε χαρακτηριστικότερες
περιπτώσεις τη µονάδα παραγωγής θειικού

οξέoς, το συγκρότηµα των δεξαµενών αµµωνίας
και τα σιλό πρώτων υλών του υαλουργείου.
Σηµαντικό κριτήριο στην αξιολόγηση των
επιµέρους κτιρίων και λοιπών στοιχείων του
συγκροτήµατος αποτέλεσε η συµβολή τους
στην ενότητα και συνοχή του συνόλου και η
σηµασία τους στη διατήρηση της φυσιογνωµίας
του χώρου. Αντίστοιχα τα κτίρια των οποίων
προτείνεται η κατεδάφιση είναι σχετικά νεώτερα
χωρίς ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και
σηµασία στην παραγωγή ή κακής δοµικής
κατάστασης, που µάλλον υποβαθµίζουν τη
γενική εικόνα του συνόλου. Η συµπλήρωση µε
νέα κτίρια θα εµπλουτίσει το συγκρότηµα και θα
ανανεώσει το χώρο.
Βασική παράµετρος στην πρόταση
διατήρησης ή κατεδάφισης κτιρίων ή λοιπών
στοιχείων ήταν και η ανάδειξη ενός κεντρικού
υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου, που θα
µπορέσει να αποτελέσει το κέντρο βάρους της
µελλοντικής ανάπτυξης του συγκροτήµατος,
καθώς και η οργάνωση και επισήµανση των
κινήσεων στο χώρο.
Τέλος, στην πολύπλευρη αξιολόγηση του
βιοµηχανικού συγκροτήµατος ως συνόλου αλλά
και στην αξιολόγηση των επιµέρους στοιχείων
του, βασίστηκαν και τα σενάρια επανάχρησης
που αναπτύσσονται στο τέλος της µελέτης. Ο
χαρακτήρας και η ιδιαίτερη ταυτότητα της
περιοχής, αλλά και η ιδιαίτερη µορφή και δοµή
των βιοµηχανικών κτιρίων, µε τις λειτουργικές
και κατασκευαστικές δυνατότητες που το καθένα
έχει, σε συνάρτηση πάντα µε την ιστορική
σηµασία και την αρχιτεκτονική τους αξία,
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν για να
προσδιοριστεί το είδος των χρήσεων και ο
βαθµός των αρχιτεκτονικών και τεχνικών

µεταλλαγών που είναι
επιθυµητό να δεχθούν.

εφικτό,

αλλά

και

Τελικός στόχος της πρότασης είναι η
εκκίνηση µίας νέας διαδικασίας για την
ανάπλαση και αναβάθµιση του χώρου, µέσα από
τη λειτουργική µεταλλαγή και αρχιτεκτονική
ανανέωσή του, παράλληλα πάντα µε την
προστασία και ανάδειξη των κατασκευών του.

2. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΌΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οι περιπέτειες των προτάσεων για τις
µελλοντικές
χρήσεις
του
βιοµηχανικού
συγκροτήµατος Λιπασµάτων στη ∆ραπετσώνα,
ξεκίνησαν ταυτόχρονα µε τη διαδικασία
εκκαθάρισης της επιχείρησης το 1992, την
αγορά της από την Εθνική Τράπεζα και την
ίδρυση της "Προτύπου Κτηµατικής Τουριστικής
ΑΕ-Λιπάσµατα ∆ραπετσώνας".
Η δηµιουργία της Προτύπου εµπεριείχε ήδη
από τη γέννηση της, την ιδέα της ολοκληρωτικής
καταστροφής του συγκροτήµατος και την
τουριστική αξιοποίηση του ιδιαίτερα ακριβού
οικοπέδου στην είσοδο του λιµανιού του
Πειραιά. Αυτή την ιδέα ήλθε να ενισχύσει µία
πρόχειρη µελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την
Αναπτυξιακή ∆ήµων Πειραιά την ίδια εποχή και
η οποία προέβλεπε την πλήρη κατεδάφιση των
βιοµηχανικών µονάδων και την κατασκευή ενός
τεράστιου ναυτιλιακού-εµπορικού κέντρου, σε
παρωχηµένα πρότυπα της δεκαετίας του 1970.
Από τα τέλη του 1995, η νέα επιχείρηση
διαχωρίστηκε στην Πρότυπο και στην
Λιπάσµατα ∆ραπετσώνας ΑΕ. Η δεύτερη
επιχείρησε, µέσω της Εθνικής Τράπεζας και στη
συνέχεια µέσω της Αγροτικής Τράπεζας να
λειτουργήσει το εργοστάσιο. Παρά τις τάσεις
ανάκαµψης και την προσπάθεια ελέγχου του
περιβαλλοντικού προβλήµατος, παρά τις
επιτυχίες στη διαχείριση της παραγωγής του
εργοστασίου τα τελευταία χρόνια, τα αρµόδια
υπουργεία και η Εθνική Τράπεζα οδήγησαν το
εργοστάσιο σε οριστικό κλείσιµο το καλοκαίρι
του 1999. Ήδη από το 1995 η Πρότυπος είχε
επιβάλλει αποξήλωση µεγάλων τµηµάτων του
εξοπλισµού, µε αποτέλεσµα την απόλυτη ή
µερική καταστροφή ιστορικών µονάδων του
εργοστασίου των Λιπασµάτων, µεταξύ των
οποίων
το
σύνολο
του
υαλουργικών
εγκαταστάσεων.

Παράλληλα µε την εκποίηση και
καταστροφή του εξοπλισµού, από το 1994-1996
άρχισε να διαφαίνεται µία δεύτερη απειλή. Η
αρχική χάραξη της νέας λεωφόρου ταχείας
κυκλοφορίας, η οποία πρόκειται να συνδέσει την
παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος µε το λιµάνι
του Πειραιά και την εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου, µέσω της λεωφόρου Σχιστού, έτµησε
το οικόπεδο των Λιπασµάτων, διερχόµενη από
το δυτικό του τµήµα και προέβλεπε
την
κατεδάφιση πολλών µονάδων, µεταξύ των
οποίων και το κτίριο του Ινστιτούτου Ν.
Κανελλόπουλος.
Μετά από αλλεπάλληλες
αντιδράσεις και την
παρέµβαση του
Οργανισµού Αθήνας
( αντιδράσεις που
αφορούσαν στην ανάγκη διάσωσης τόσο των
µονάδων των Λιπασµάτων, όσο και του
γειτονικού συγκροτήµατος του σιδηροδροµικού
σταθµού Αγίου ∆ιονυσίου που επίσης έθιγε η
νέα λεωφόρος)
η µελέτη χάραξης
τροποποιήθηκε. Στο τµήµα των Λιπασµάτων
σχεδιάστηκε υπογειοποίηση της λεωφόρου, η
οποία αφήνει πλέον άθιχτο το κτίριο του
Ινστιτούτου. Η λεωφόρος σήµερα έχει
κατασκευασθεί µέχρι το όριο του εργοστασίου
και ολοκληρώνεται σταδιακά.
Το 1996, στα πλαίσια του ερευνητικού
προγράµµατος "Καταγραφή και αποτίµηση
ιστορικού βιοµηχανικού εξοπλισµού σε επτά
ελληνικές πόλεις", το οποίο εκπονήθηκε από το
ΕΜΠ και το ΚΝΕ/ΕΙΕ µε χρηµατοδότη-ση του
Υπουργείου Ανάπτυξης, το συγκρότηµα
Λιπασµάτων και
άλλα τρία πειραιώτικα
εργοστάσια επελέγησαν ως τα πλέον σηµαντικά
σωζόµενα βιοµηχανικά µνηµεία της πόλης του
Πειραιά. Η έρευνα προχώρησε σε µία πρώτη

καταγραφή του υαλουργείου, το οποίο ακόµη
σωζόταν ακέραιο και των µονάδων θειικού
οξέος. Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος,
για πρώτη φορά ετέθη το ζήτηµα της διάσωσης
του εργοστασίου, ως αξιόλογου µνηµείου της
βιοµηχανικής
κληρονοµιάς.
Η
πρόταση
διάσωσης αφορούσε τόσο τα κτίρια όσο και τον
βιοµηχανικό εξοπλισµό 1.
Τον Ιανουάριο 1998, µετά την ανάληψη
των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 από την Αθήνα,
οµάδα εργασίας του Εργαστηρίου Αστικού
Περιβάλλοντος του ΕΜΠ,
διατυπώνοντας
εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησης των
ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, πρότεινε την
αξιοποίηση του αδόµητου οικοπέδου των πρώην
εργατικών κατοικιών στο βόρειο όριο του
συγκροτήµατος σε συνδυασµό µε αξιοποίηση του
εργοστασίου. Συγκεκριµένα, προτάθηκε η
χωροθέτησης εκεί τριών κλειστών γηπέδων για
την ενότητα των αγωνισµάτων της ΠάληςΤζούντο, της Ξιφασκίας-Τάεκβοντο και της
Πυγµαχίας, καθώς και η παράλληλη ανάπλαση και
επανάχρηση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
για πολλαπλές χρήσεις 2.
Η πρόταση απορρίφθηκε τότε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε,
λόγω
της
συνεχιζόµενης
λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο αξίζει να
σηµειωθεί ότι διέκοψε τη λειτουργία του 14
µήνες αργότερα και ενώ οι χωροθετήσεις των

ολυµπιακών έργων δεν είχαν οριστικοποιηθεί
ακόµη.
Υιοθετώντας κατ' αρχήν την πρόταση του
ΕΜΠ για τις ολυµπιακές χωροθετήσεις, ο ∆ήµος
∆ραπετσώνας
ζήτησε από το Εργαστήριο
Αστικού
Περιβάλλοντος
τη
διατύπωση
αναλυτικής πρότασης για την επανάχρηση της
ευρύτερης βιοµηχανικής περιοχής Λιπασµάτων.
Το 1999 κατετέθη στον ∆ήµο ∆ραπετσώνας, το
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΥΠΠΟ, µία πλήρης πρόταση
για τις δυνατότητες ανάπλασης
του
. Η έρευνα κατέληξε
συγκροτήµατος 3.
συνοπτικά στο συµπέρασµα, ότι το συγκρότηµα
Λιπασµάτων, µε τον υπάρχοντα πλούτο κτιρίων
και εξοπλισµού,
παρέχει τη
δυνατότητα
χωροθέτησης
ενός
πολυλειτουργικού
µητροπολιτικού πόλου µε χρήσεις πολιτισµού,
έρευνας και εκπαίδευσης, τουρισµού και
εµπορίου.
Συγκεκριµένα
προτάθηκε
η
δηµιουργία ενός Μεσογειακού Κέντρου
Επιστηµών και Τεχνών στις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου.
Η πρόταση του ΕΜΠ, όσον αφορά την ιδέα
της επανάχρησης, της διατήρησης των ιστορικών
µονάδων και της πολυλειτουργικής ταυτότητας,
υιοθετήθηκε στις προτάσεις της µελέτης "Τerra
Ρosidonia
Λιµενοβιοµηxανική
Ζώνη
∆ραπετσώνας, Κερατσινίου”4, η πρώτη

1

Βλ. Ε. Κουθούρη, Μπ. Κόκκινος, “Ανώνυµος Ελληνική
Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων στη
∆ραπετσώνα”, στο Χ. Αγριαντώνη, Ν. Μπελαβίλας, Β.
Παναγιωτόπουλος, Γ. Πολύζος, Ιστορικός Βιοµηχανικός
Εξοπλισµός στην Ελλάδα, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Ε.Μ.Π./ Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1998, σελ. 185-207.
2
Βλ. Οµάδα Εργασίας ΕΜΠ για την Ολυµπιάδα 2004,
Πολεοδοµική και Περιβαλλοντική ∆ιάσταση των Ολυµπιακών
Αγώνων 2004-Εναλλακτικές Προτάσεις Χωροθέτησης, Αθήνα
1997-1998

3

Ε. Μαΐστρου, ∆. Μαυροκορδάτου, Γ. Μαχαίρας, Ν.
Μπελαβίλας, Γ. Πολύζος, ∆ιερεύνηση των ∆υνατοτήτων
Ανάπλασης στη Βιοµηχανική Ζώνη ∆ραπετσώνας, ΕΜΠ και
∆ήµος ∆ραπετσώνας, Αθήνα 1999.
4
Ο. Κλουτσινιώτη, Ν. Παπαγεωργίου-Τορτοπίδη, Τεχνική
και Επιστηµονική Υποστήριξη του Προγράµµατος Terra
Posidonia, Λιµενοβιοµηχανική Ζώνη ∆ραπετσώναςΚερατσινίου, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας,
Φάση Α, Αθήνα 1999.

φάση της οποίας ολοκληρώθηκε επίσης το 1999
µε ανάθεση του Οργανισµού Αθήνας.
Η πρόταση για την ανάπλαση και
επανάχρηση του βιοµηχανικού συγκροτήµατος
Λιπασµάτων ∆ραπετσώνας οφείλει να λάβει
υπόψη της την ιδιοµορφία της βαρύνουσας- σε
σχέση µε το λιµάνι του Πειραιά-χωροθέτησης
του. Η λιµενοβιοµηχανική ζώνη Πειραιά, δυτικά
του σιδηροδροµικού σταθµού Αγίου ∆ιονυσίου
και µέχρι το εργοστάσιο τσιµέντων της ΑΓΕΤ
Ηρακλής, αποτελεί ένα µέτωπο ενιαίου
χαρακτήρα.
Είναι η δεύτερη ιστορική
βιοµηχανική ζώνη (πρώτο µισό του 20ου αιώνα)
του Πειραιά, αναπτυγµένη στο θαλάσσιο
µέτωπο. Η πρώτη (δεύτερο µισό του 19ου
αιώνα) διαλύθηκε και κατεδαφίστηκε σε µεγάλο
βαθµό µετά το 1985. Τα κορυφαία σωζόµενα
συγκροτήµατα αυτού του δυτικού µετώπου είναι
το Μηχανουργείο και το Αρχειοστάσιο του ΟΛΠ
κάτω από την αρχαία Ηετιώνεια Πύλη, οι
µόνιµες
κτιστές
δεξαµενές
της ακτής
Βασιλειάδη, το εργοστάσιο Λιπάσµατων µαζί µε
την προβλήτα και τον ταινιόδροµο Κράκαρη, τα
Σφαγεία και το εργοστάσιο τσιµέντων της ΑΓΕΤ
Ηρακλής. Σε αυτό το µέτωπο εντάσσονται και
δύο αρχαία µνηµεία, η Ηετιώνεια Πύλη, η οποία
εν µέρει έχει αναδειχθεί και το κυκλικό λιµενικό
κτίσµα της ακτής Λιπασµάτων, το οποίο δεν έχει
τεκµηριωθεί και αξιολογηθεί µέχρι σήµερα.
Εκτιµάται ότι η έντονη ιστορικότητα της
ζώνης δεν έρχεται σε αντίθεση µε την προοπτική
της ανάπλασης της. Είναι βέβαια προφανές ότι
πρόκειται για µία από τις πλέον δυναµικά
αναπτυσσόµενες περιοχές του Λεκανοπεδίου,
στο επίπεδο των αξιών γης. Η θάλασσα και η
απελευθέρωση των προσβάσεων αποτελούν τους
κυριότερους λόγους για αυτή την ανάπτυξη. Η
συνύπαρξη του ιστορικού τοπίου µε νέες χρήσεις
είναι απολύτως συµβατή. Η συνύπαρξη της

ιστορικότητας και την νέας προτεινόµενης
εικόνας προϋποθέτει έναν σχεδιασµό
µε
στοιχεία ποιοτικά, ανθεκτικά στον χρόνο και
ενταγµένα αρµονικά στον πολεοδοµικό ιστό.
Τα µεγέθη των χώρων δίνουν για πρώτη
φορά στον Πειραιά τη δυνατότητα να αποκτήσει
ένα
µητροπολιτικής
εµβέλειας
κέντρο,
συναρτηµένο µε το λιµάνι και ταυτόχρονα, ένα
δυναµικό κέντρο ικανό να ανταγωνισθεί
ανάλογα έργα τα οποία λειτουργούν ή
βρίσκονται σε εξέλιξη στα µεγάλα λιµάνια του
Μεσογειακού Νότου.
Ως ιδιαίτερα σηµαντικές θεωρούνται οι δύο
επεµβάσεις µητροπολιτικής εµβέλειας, οι οποίες
υλοποιούνται στην ίδια περιοχή την τελευταία
πενταετία. Η πρώτη αφορά την σταδιακή
αποµάκρυνση του εµπορικού λιµανιού και των
τελωνειακών εγκαταστάσεων από τα ανατολικά
των Λιπασµάτων, µε απόδοση των χώρων στο
επιβατικό λιµάνι και σε άλλες λειτουργίες. Η
δεύτερη αφορά την κατασκευή της νέας
λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας η οποία ξεκινάει
από το Νέο Φάληρο και φθάνει στο Σχιστό
συνδέοντας την λεωφόρο Ποσειδώνος και την
οδό Πειραιώς µε την εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου µέσω του κεντρικού λιµανιού και του
λιµενοβιοµηχανικού µετώπου.
Η αρµονική συνύπαρξη του υπό ανάπλαση
συγκροτήµατος των 250.000 τ.µ. µε την πόλη
απαιτεί µία διπλή ταυτότητα. Η µία πλευρά
αυτής της ταυτότητας οφείλει να καλύψει τις
ανάγκες
λειτουργιών
επιδείξιµων
και
ελκυστικών για ένα διεθνές και εθνικό κοινό
υψηλών απαιτήσεων. Η άλλη πλευρά οφείλει να
καλύψει τις τοπικές ανάγκες λειτουργίας της

πόλης, στη µικρή κλίµακα της ∆ραπετσώνας και
στην ευρύτερη κλίµακα του Πειραιά. Με αυτή
τη λογική κατατέθηκαν τα τελευταία χρόνια
ιδέες αξιοποίησης στην κατεύθυνση όχι ενός
κέντρου τα οποίο θα συγκέντρωνε µία
µονολειτουργική
διάσταση,
αλλά
της
εγκατάστασης ενός συνόλου λειτουργιών οι
οποίες θα δώσουν τη ζητούµενη διεθνή και
µητροπολιτική εµβέλεια και, ταυτόχρονα, θα
προκαλέσουν την πολεοδοµική αναβάθµιση στο
επίπεδο της τοπικής κλίµακας της πόλης, όσον
αφορά την εσωτερική της ζωή και όσον αφορά
την έξοδο της στο αποκλεισµένο και
υποβαθµισµένο µέχρι σήµερα θαλάσσιο µέτωπο
του Σαρωνικού. Σε αυτή τη λογική, η
επανάχρηση του βιοµηχανικού συγκροτήµατος
Λιπασµάτων ∆ραπετσώνας οφείλει να καλύψει
ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών µε την
εγκατάσταση ενός βασικού πυρήνα χρήσεων
πολιτισµού, διοίκησης, ανώτατης εκπαίδευσης
και έρευνας και µία περιφέρεια µε χρήσεις
κατοικίας, αναψυχής, εξοπλισµού πόλης και
τουρισµού, µέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται
και αναδεικνύει την ιστορική µνήµη σε
συνδυασµό µε το, ούτως ή άλλως, ελκυστικό
θαλάσσιο
µέτωπο.
Αυτή
ακριβώς
η
πολυλειτουργικότητα εκτιµάται ότι αποτελεί την
απαραίτητη εγγύηση βιωσιµότητας σε βάθος
χρόνου
και
αρµονικής
ένταξης
ενός
συγκροτήµατος
παρόµοιας κλίµακας στον
υπάρχοντα πολεοδοµικό ιστό.
Σε αυτά τα πλαίσια, προτάθηκε, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, από το Εργαστήριο
Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, η δηµιουργία του
Μεσογειακού Κέντρου Επιστηµών και Τεχνών.
Το Κέντρο λειτουργεί µε έναν βασικό πυρήνα
συγκροτηµένο µε χρήσεις πολιτισµού, έρευνας
και ανώτατης εκπαίδευσης, µε ιδιαίτερη έµφαση

στον τεχνικό πολιτισµό, την ιστορία και τη
βιοµηχανική κληρονοµιά. Ο πυρήνας αυτός
καταλαµβάνει κυρίως το κέντρο του παλαιού
εργοστασίου. Γύρω από τον βασικό πυρήνα, στο
θαλάσσιο µέτωπο αναπτύσσεται µία περιφέρεια
στην οποία εντάσσονται, εκτός του οικοπέδου
των Λιπασµάτων ο όρµος Σφαγείων και το
οικόπεδο των πρώην εργατικών κατοικιών. Η
περιφέρεια αυτή θα φιλοξενήσει τις χρήσεις
τουρισµού µε εµπορικά κέντρα, συνεδριακά
κέντρα
και
ξενοδοχειακή
µονάδα
ή,
εναλλακτικά, υψηλής ποιότητας κατοικία,
εξοπλισµό πόλης, χώρους αναψυχής, πράσινο
και αθλητισµό.
Από την καταγραφή και την αξιολόγηση
του κτιριακού και µηχανολογικού δυναµικού του
συγκροτήµατος Λιπασµάτων προέκυψε η
ανάγκη αλλά και δυνατότητα διατήρησης και
επανάχρησης
67 µονάδων, µε δοµηµένη
επιφάνεια 102.000 τ.µ. Ως µη αξιόλογες προς
διατήρηση και προστασία κρίθηκαν 42 µονάδες
µε δοµηµένη επιφάνεια 44.000 τ.µ. Συνοπτικά
προτάθηκε η αξιοποίηση του 70% του
σωζώµενου δυναµικού και η συµπλήρωση του
µε νέες µονάδες, τα µεγέθη των οποίων θα
προσδιορισθούν
από
τις
απαραίτητες
πολεοδοµικές µελέτες και τις πιθανές δεσµεύσεις
του Υπουργείου Πολιτισµού ως προς τα
διατηρητέα κτίρια και τον µηχανολογικό
εξοπλισµό.
Επισηµαίνεται ότι
η δοµή του
συγκροτήµατος Λιπασµάτων στη ∆ραπετσώνα
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πυκνή για τα
δεδοµένα της ελληνικής βιοµηχανίας. Αυτή η
δοµή προέκυψε από την επί εννέα δεκαετίες
παράλληλη
ανάπτυξη των διαφορετικών
τεχνικών κλάδων, της παραγωγής υάλου, οξέων,

λιπασµάτων, γεωργικών φαρµάκων και µονάδων
συσκευασίας, που κατέλαβαν το σύνολο της
έκτασης του οικοπέδου.
Για αυτόν τον λόγο, στα Λιπάσµατα δεν
συναντώνται "καθαρές" µορφές µίας περιόδου,
αλλά
επάλληλες
διατάξεις,
που
στις
περισσότερες περιπτώσεις αρχίζουν από τη
δεκαετία του 1910 και φθάνουν στη δεκαετία
του 1980. Κρίνεται ότι αυτό το περιβάλλον είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τόσο για τον ακαδηµαϊκό
ή ειδικό, όσο και για τον µέσο επισκέπτη µε
λιγότερο ειδικευµένο βλέµµα, ο οποίος
γοητεύεται από το λαβύρινθο των διατάξεων και
του εξοπλισµού.

Ερµούπολη, κ.α. Το Μουσείο έχει τη
δυνατότητα να καλύψει της αντίστοιχες ανάγκες
της νεώτερης ιστορίας της πόλης του Πειραιά.
Σχετική πρωτοβουλία για τη
δηµιουργία εθνικής εµβέλειας µουσείου
τεχνολογίας
ανέλαβε πρόσφατα η Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε στόχο
την ένταξη του στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. Η πρόταση έχει τίτλο : Μουσείο
Επιστηµών και Τεχνολογίας Αθηνών.
1.2.
Εθνικό
Κέντρο
∆ιάσωσης
∆ιαχείρισης και ∆ικτύωσης Βιοµηχανικών
Αρχείων και Τεχνικών Βιβλιοθηκών.

Η Πρόταση
Η πρόταση η οποία διατυπώνεται από το
ΕΜΠ για το Μεσογειακό Κέντρο Επιστηµών και
Τεχνών
στο
συγκρότηµα
Λιπασµάτων
∆ραπετσώνας αναλυτικά περιλαµβάνει τις πιο
κάτω ενότητες χρήσεων.
1. Ενότητα χρήσεων πολιτισµού
1.1 Μητροπολιτικό Μουσείο Ιστορίας
της Τεχνολογίας.
Το Μουσείο στεγάζεται στα κτίρια του
υαλουργείου, σε δοµηµένη επιφάνεια 27.900
τ.µ. και συνδυάζεται µε τους επισκέψιµουςεπιδείξιµους, µε τον διατηρητέο εξοπλισµό in
situ, βιοµηχανικούς χώρους. Η ίδρυση του
µητροπολιτικής
κλίµακας
Μουσείου
διερευνάται συστηµατικά τα τελευταία δύο
χρόνια από τους αρµόδιους φορείς, ιδιαίτερα
µετά την ανάπτυξη ανάλογων επιτυχηµένων
µοντέλων στη Θεσσαλονίκη, το Λαύριο, την

Το Κέντρο Αρχείων και Βιβλιοθηκών
αναπτύσσεται στα επαναχρησιµοποιούµενα
κτίρια ∆ιοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών, σε
δοµηµένη επιφάνεια 2.600 τ.µ. περίπου. Η
δηµιουργία του Κέντρου αυτού έχει προταθεί
κατ' επανάληψη από επιστηµονικούς φορείς,
όπως το Ελληνικό Τµήµα της
∆ιεθνούς
Επιτροπής για τη ∆ιατήρηση της Βιοµηχανικής
Κληρονοµιάς (ΤΙCCΙΗ), µε δεδοµένο τις
µεγάλες ανάγκες σε χώρους οι οποίες
προκύπτουν από τη διάσωση βιοµηχανικών και
τεχνικών αρχείων. Προτείνεται εποµένως, να
σχεδιασθεί και να λειτουργήσει ένα ανάλογο
κέντρο, υπό την εποπτεία των αντίστοιχων
δηµόσιων και επιστηµονικών φορέων (ΓΑΚ και
ΥΠΠΟ, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, ΤΙCCΙΗ). Η
συγκέντρωση στον χώρο του µεγάλου όγκου των
αρχείων της ΑΕΕΧΠΛ και του Ιδρύµατος
Μποδοσάκη αποτελεί τον εν δυνάµει πυρήνα
για τη συγκρότηση του. Σε αυτό επίσης δίνεται η
δυνατότητα άµεσης στέγασης των µεγάλου

όγκου αρχείων των πειραϊκών εργοστασίων
Κλωστοϋφαντουργίας
Ρετσίνα
και
Μηχανουργείου Κούππα, τα οποία έχει διασώσει
το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών.
1.3. Αρχαίο Λιµενικό Κτίσµα
Στη Ν∆ ακτή σώζεται αρχαίο κτίσµα για
το οποίο προτείνεται ο καθαρισµός και
στερέωση του, η ανάπλαση του περιβάλλοντος
χώρου και η
ανάδειξη του. Πρόκειται για θεµέλια
κυκλικού πύργου, ατεκµηρίωτου µέχρι στιγµής,
ο οποίος πιθανόν είναι λιµενικό οχυρό, φάρος ή
ταφικό µνηµείο των κλασικών χρόνων.

Μικρές ενότητες µε διατηρητέο ιστορικό
εξοπλισµό εντοπίζονται στις
µονάδες
Μηχανουργείου, Θειικού οξέος, Ηλεκτρικού
Σταθµού (µε δοµηµένη επιφάνεια 10.600 τ.µ.)
και στο ταινιόδροµο της προβλήτας Κράκαρη,
διαδροµή µνήµης που διατρέχει το συγκρότηµα
παράλληλα µε το θαλάσσιο µέτωπο και
προσαρτάται στο Μουσείο.
Έρευνας

περάσει

σε

2.2. Χώροι Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σε επέκταση του Ινστιτούτου Χηµείας και
Γεωργίας Νικόλαος Κανελλόπουλος προτείνεται
η συµβατή ως προς την λειτουργία του
εγκατάσταση χώρων για εκπαίδευση. Η ενότητα
των χρήσεων εκπαίδευσης, περιλαµβάνει χώρους
στέγασης επιπέδου ΑΕΙ, οι οποίοι προτείνεται να
αξιοποιηθούν άµεσα για τις ανάγκες του
Πανεπιστηµίου
Πειραιά.
Οι
χώροι
αναπτύσσονται σε νέα και παλαιά κτίρια περί το
Ινστιτούτο.
3. Ενότητα χρήσεων ΣυνεδριακούΕκθεσιακού Κέντρου και Τουρισµού

1.4. ∆ίκτυο Επισκέψιµων Χώρων.

2. Ενότητα χρήσεων
Ανώτατης Εκπαίδευσης

εργαστηρίων προτείνεται να
αντίστοιχο ερευνητικό φορέα.

και

2.1. Ινστιτούτο Χηµείας και Γεωργίας
Νικόλαος Κανελλόπουλος
Το ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό Ινστιτούτο,
διατηρείται ενεργό µε τη σηµερινή του χρήση
και κατέχει δοµηµένη επιφάνεια 2.600 τ.µ.
περίπου. Η λειτουργία, η διαχείριση του, όπως
και η αξιοποίηση του -εξαιρετικής σηµασίαςεξοπλισµού
της
βιβλιοθήκης και των

3.1. Συνεδριακό Κέντρο
Η αξιοποίηση του χώρου για την
εγκατάσταση ενός µεγάλου συνεδριακού
κέντρου 5.000 θέσεων εκτιµάται ότι είναι µία
υπόθεση βιώσιµης διεξόδου για το µέλλον του
συγκροτήµατος. Μία τέτοια µητροπολιτικής
εµβέλειας λειτουργία οφείλει να συνυπάρξει
αρµονικά µε τις υπόλοιπες χρήσεις πολιτισµού
και εκπαίδευσης. Το Συνεδριακό Κέντρο
αναπτύσσεται στο θαλάσσιο µέτωπο της νότιας
ακτής, στα τόλλ των λιπασµάτων, σε δοµηµένη
επιφάνεια 17.800 τ.µ. περίπου.
3.2. Εκθεσιακό Κέντρο
Στην ίδια λογική, δηµιουργείται κέντρο
εκθεσιακών λειτουργιών, το οποίο αναπτύσσεται

σε συνέχεια του Συνεδριακού Κέντρου στην
παραβολική αποθήκη τη Ν. ακτής και στην
αποθήκη συσκευασίας, σε δοµηµένη επιφάνεια
9.500 τ.µ. περίπου.
3.3. Εµπορικό Κέντρο
Περιορισµένης
κλίµακας
εµπορικές
λειτουργίες
ολοκληρώνουν
την
ενότητα
"Συνέδρια-Εκθέσεις". Το Εµπορικό Κέντρο το
οποίο συγκροτεί ενότητα µε τα υπόλοιπα δύο,
βρίσκεται σε επαφή µε την κεντρική είσοδο και
στεγάζεται στις αποθήκες πρώτων υλών
λιπασµάτων, σε δοµηµένη επιφάνεια 4.900 τ.µ.
περίπου. Η όλη ενότητα έχει τη δυνατότητα
συνδυασµού µε τη λειτουργία της
νέας
προβλήτας κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ στην
ακτή Βασιλειάδη.
3.4. Ξενοδοχειακή Μονάδα (εναλλακτική
λύση)
Η απαραίτητη για την πόλη του Πειραιά
και το λιµάνι ξενοδοχειακή µονάδα µεγάλης
δυναµικότητας (500-1000 κλινών) εγκαθίσταται
σε νέα κτίρια στο θαλάσσιο µέτωπο στην
περιοχή όρµου Σφαγείων και δεξαµενών
αµµωνίας. Η ξενοδοχειακή µονάδα λειτουργεί σε
συνάρτηση µε το Συνεδριακό Κέντρο και το
ιστιοπλοϊκό αγκυροβόλιο. Για την ανέγερση της
ξενοδοχειακής µονάδας αξιοποιείται τµήµα
(38.000 τ.µ. περίπου) του οικοπέδου των πρώην
εργατικών κατοικιών στα βόρεια του
συγκροτήµατος συνολικής επιφάνειας 78.000 τµ.
4. Ενότητα χρήσεων Κατοικίας και
Αναψυχής

4.1. Συγκρότηµα Κατοικιών
Η
κατασκευή
κατοικιών
υψηλής
αρχιτεκτονικής και οικολογικής ποιότητας στο
ίδιο οικόπεδο που προτείνεται εναλλακτικά η
ξενοδοχειακή µονάδα είναι µία πρόταση η οποία
λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς την
τουριστική αξιοποίηση. Το συγκρότηµα
κατοικιών δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας µίας
ζώνης "εξόδου" των περιοχών κατοικίας της
∆ραπετσώνας και ευρύτερα του Πειραιά προς
τον όρµο Σφαγείων.
4.2. Πολυδύναµοι χώροι εκδηλώσεων και
αναψυχής
Οι χώροι εκδηλώσεων εγκαθίστανται στα
κτίρια των αποθηκών υαλουργείου, σφαγείων,
τριβείου, γραφείων µεταλλείων σε δοµηµένη
επιφάνεια 22.400 τ.µ. περίπου. Σε αυτά
περιλαµβάνονται.
• Αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφου και
συναυλιών
• Αίθουσες εκθέσεων τέχνης
• Εστιατόριο και bar-cafe
• Ανοικτές διαµορφώσεις συναυλιών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες
αναπτύσσονται περί τον βασικό νότιο
δρόµο του συγκροτήµατος και την ακτή
του όρµου Σφαγείων.

4.3. Ιστιοπλοϊκό Αγκυροβόλιο
Το ιστιοπλοϊκό καταφύγιο αξιοποιεί τον
υποβαθµισµένο όρµο Σφαγείων, µε αξιοποίηση
και επέκταση των λιµενικών διαµορφώσεων και
διατήρηση του συστήµατος γερανών και
ταινιόδροµων.
5. Ενότητα χρήσεων Αθλητισµού και
Πρασίνου
Ο υπόλοιπος χώρος του οικοπέδου των
πρώην εργατικών κατοικιών µε επιφάνεια
40.000 τ.µ. περίπου προτείνεται να αξιοποιηθεί
για τις ανάγκες αθλητισµού και πρασίνου της
πόλης, παραµένοντας
εξ' ολοκλήρου στον
έλεγχο του ∆ήµου ∆ραπετσώνας. ∆εδοµένου ότι
η λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας διασχίζει
εγκάρσια τον χώρο, προτείνεται η υπερκάλυψη
του ορύγµατος και σε αυτή τη ζώνη.

Μεσογειακό Κέντρο
Επιστηµών και Τεχνών
Χρήσεις/επιφάνειες
1.

Μητροπολιτικό Μουσείο Ιστορίας της
Τεχνολογίας (27.900 τ.µ.)
2. Εθνικό Κέντρο ∆ιάσωσης ∆ιαχείρισης και
∆ικτύωσης Βιοµηχανικών Αρχείων και
Τεχνικών Βιβλιοθηκών (2.600 τ.µ)
3. ∆ίκτυο Επισκέψιµων Χώρων (10.600 τ.µ.)
4. Ινστιτούτο Χηµείας και Γεωργίας
Νικόλαος Κανελλόπουλος και
Χώροι
Ανώτατης Εκπαίδευσης (2.600 τ.µ.)
5. Συνεδριακό Κέντρο (5.000 θέσεις - 17.800
τ.µ.)
6. Εκθεσιακό Κέντρο (9.500 τ.µ.)
7. Εµπορικό Κέντρο (4.900 τ.µ.)
8. Πολυδύναµοι χώροι εκδηλώσεων και
αναψυχής ( 22.400 τ.µ.)
• αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφου και
συναυλιών
• αίθουσες εκθέσεων τέχνης
• εστιατόριο και bar-cafe
• ανοικτές διαµορφώσεις συναυλιών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων
9. Ξενοδοχειακή Mονάδα (500-1000 κλίνες) /
Συγκρότηµα Κατοικιών (σε οικόπεδο
38.000 τ.µ.)
10. Ιστιοπλοϊκό Αγκυροβόλιο
11. Ενότητα χρήσεων Αθλητισµού και
Πρασίνου (σε οικόπεδο 40.000 τ.µ.)
Συνολικά επαναχρησιµοποιούνται 67 µονάδες
(102.000 τ.µ.) Ως µη αξιόλογες κρίνονται 42
µονάδες (44.000 τ.µ.)

