
Αρχιτεκτονικος διΑγωνιςμος ιδεων με Απονομή βρΑβειων γιΑ τήν 
Αξιοποιήςή κΑι ΑνΑπτυξή του πρωήν

εργοςτΑςιου χΑρτοποιιΑς ΛΑδοπουΛου ε.γ.Λ.

W14520237E

δυςή κΑι ΑνΑτοΛή

ή πάτρα καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας ήταν η πιο σημαντική είσοδος στην 
Ελλάδα από τη δύση δια θαλάσσης.  Αναπτύσσεται κατα κύριο λόγω κατά μήκος 
της ακτής σε διεύθυνση (σχεδόν) ενός άξονα β-ν. χάρη στο ιπποδάμειο πολεδομικό 
της σχέδιο, όλοι οι κάθετοι δρόμοι προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα 
και τη “Δύση”, εγκαθιστώντας τόσο ένα λειτουργικό σύστημα προσανατολισμού 
και οργάνωσης και δημιουργώντας μια δυνατή χωρική ταυτότητα.  Η κατεύθυνση 
Δ-Α είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την περίπτωση της πρώην χαρτοβιομηχανίας 
Λαδόπουλου, καθώς συμπίπτει με την κατεύθυνση της γραμμής παραγωγής 
του χαρτιού. ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πορεία από τη γειτονιά (που σήμερα 
αποκόπτεται από το παραλιακό μέτωπο με διάφορα εμπόδια) προς το λιμάνι και 
αντίστροφα.

ή πρότασή μας επιχειρεί να δημιουργήσει μια δυνατή σχέση με το προαναφερθέν 
πλαίσιο, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τα χωρικά και συμβολικά χαρακτηριστικά 
που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα του τόπου:

προτείνεται  η προσαρμοσμένη επανάχρηση του υφιστάμενου πυρήνα του 
συγκροτήματος και η προσθήκη ένός ξεκάθαρου συστήματος κυκλοφορίας 
που  ακολουθεί τη λογική της πρώην χαρτοποιητικής γραμμής παραγωγής 
Έτσι δημιουργείται μια συνεργειακή αλληλουχία από ευέλικτα εσωτερικά που 
ενδυναμώνεται από τη γειτνίαση με σημαντικούς υπαίθριους χώρους.

ή στρατηγική κατεδάφιση και ο θεματικός τρόπος σχεδίασης του τοπίου 
διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη δημιουργία γενναιόδωρων και ουσιαστικών 
δημοσίων χώρων  σε πολλαπλά επίπεδα. με αυτό τον τρόπο το συγκρότημα 
συνδέεται με τη γύρω γειτονιά και την πόλη προσκαλώντας ένα ευρύ φάσμα νέων 
χρηστών.

ο οργανωτικός άξονας Α-Δ των υφιστάμενων κτηρίων ενισχύεται περαιτέρω 
μέσω της εισαγωγής νεόδμητων κτηρίων τα οποία συνυπάρχουν αρμονικά με τα 
ήδη υπάρχοντα και μέσω της γραμμικότητάς τους ενδυναμώνουν το βιομηχανικό 
χαρακτήρα του συνόλου.
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Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα του έργου, το όραμα του δήμου 
πατρέων και τις σύγχρονες προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού παρουσιάζουμε:

Α. μια ολοκληρωμένη στρατηγική παρεμβάσεων σε στάδια. ςε καθένα από 
αυτά, οι υπεύθυνοι του έργου θα μπορούν να επαναξιολογήσουν τις προηγούμενες 
αποφάσεις, να προσαρμόσουν την πρόταση αναλόγως και να λάβουν 
ανατροφοδότηση μέσω δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου να συμπεριληφθούν 
οι κάτοικοι και μελλοντικοί χρήστες στην διαδικασία.

β. Ένα ιδανικό πιθανό σενάριο που μπορεί να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας 
τις αρχές που έχουν τεθεί από το masterplan, το οποίο και παρουσιάζεται σε 
μεγαλύτερη επεξεργασία. το προτεινόμενο σενάριο σκοπεύει στο να αποδείξει ότι 
το συγκρότημα μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως:
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- Το λειτουργικό και συμβολικό διοικητικό κέντρο της Πάτρας και 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Χώρος παραγωγής, κατασκευής και καινοτομίας για το 
πανεπιστήμιο και τους κατοίκους της περιοχής.

- Υπερτοπικός πολιτιστικός πόλος με φιλοξενία ποικιλίας 
εκδηλώσεων, διαφορετικώ μεγεθών. 

- Τόπος βιομηχανικής μνήμης όπου μέσω της καθημερινής εμπειρίας 
βιώνεται και διαφυλάσσεται η εργατική ιστορία της Πάτρας .

- Ένα πλούσιο μείγμα προσβάσιμων δημόσιων χώρων με 
διαφορετικούς χαρακτήρες, χρήσεις και δυνατότητα διαμόρφωσης 
νέων συνηθειών και τελετουργιών.

- Μια πλατφόρμα ευέλικτων εσωτερικών, εξωτερικών και ενδιάμεσων 
χώρων που εξυπηρετούν τη γειτονιά, την ευρύτερη πόλη αλλά και 
μεταβαλλόμενες ανάγκες.

- Ένα πρότυπο επανάχρησης, πειραματισμού πάνω σε καινοτόμες 
μεθόδους κατασκευής στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και 
συμπερίληψης των πολιτών.
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