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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Πάτρα έζησε μέχρι και τη δεκαετία του ’80, μία περίοδο 

βιομηχανικής ακμής και ευημερίας. Η παύση της βιομηχανικής 

δραστηριότητας, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία αδρανών χώρων, 

εντός του ευρύτερου αστικού ιστού. Οι περιοχές παραμένουν 

εγκαταλειμμένες και αναξιοποίητες για δεκαετίες, παρά τις κατά 

περιόδους προσπάθειες που επιχειρήθηκαν, με αποτέλεσμα η 

συνθήκη αυτή να συνιστά ένα πολυδιάστατο αστικού περιεχομένου 

ζήτημα. 

Ο τρόπος με τον οποίο η βιομηχανία επιδρά στον μετασχηματισμό της 

πόλης της Πάτρας, αποτελεί το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

εργασίας και αποσκοπεί στον προβληματισμό γύρω από τον αντίκτυπο 

της αποβιομηχάνισης στην περιοχή μελέτης. 

Η εξέταση των φαινομένων της εκβιομηχάνισης και αποβιομηχάνισης, 

της μετα-βιομηχανικής πόλης και του ρόλου της βιομηχανίας στον 

μετασχηματισμό των ορίων της, αποτέλεσαν το υπόβαθρο της 

μελέτης. Μέσα από την καταγραφή και παρουσίαση χαρακτηριστικών 

βιομηχανικών συγκροτημάτων της Πάτρας, αναλύεται το ζήτημα της 

αμήχανης πόλης και αναπτύσσονται προβληματισμοί σχετικά με τις 

ανενεργές πρώην βιομηχανικές εκτάσεις. Ο δημόσιος χώρος, 

στριμωγμένος στο αστικό τοπίο, έχει τη δυνατότητα να ανακαταλάβει 

τα ερειπωμένα βιομηχανικά συγκροτήματα, μετατρέποντας τα αδρανή 

τοπία, σε νησίδες ανάσας των πυκνοδομημένων αστικών κέντρων. 
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ABSTRACT 

Patras has met a period of prosperity due to industrial activity, which 

has gone into a decline by the end of the 80’s. As a result non 

functional spaces appeared among the city net. Despite many efforts to 

restore those areas, the lack of specific use, for decades, has turned 

them into abandoned spaces. 

The research question focuses on the way industry affects the 

transformation of the city of Patras and aims at the impact of 

deindustrialization. 

The examination of the phenomenon of industrialization and 

deindustrialization, post-industrial city and the role of industry to the 

transformation of city’s boundaries consist the basis of the research. 

The issue of the ‘city without machines’ and the inactive former 

industrial areas have been analyzed through the recording and the 

presentation of particular industrial cases of Patras. The public space, 

which suffocates in the urban landscape, has the opportunity to 

recapture the unoccupied industrial spaces in order to convert them to 

functional fields across the dense urban net. 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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Πώς η βιομηχανία επιδρά στον μετασχηματισμό μίας πόλης 

Η ταυτότητα του ατόμου και η αντίληψη για τον εαυτό του, σύμφωνα 

με τον Καλβίνο
1
, επηρεάζεται, καθορίζεται και δημιουργείται από τον 

χώρο στον οποίο ζει, δηλαδή η ταυτότητα του κάτοικου κάθε πόλης 

καθορίζεται από την πόλη στην οποία ζει.  

Ο αστικός χώρος δημιουργείται, διαμορφώνεται και χρησιμοποιείται 

από την κοινωνία. Αντικατοπτρίζει ταυτόχρονα την ίδια, τις ανάγκες 

της, τις αντιλήψεις της, τα οράματα αλλά και τον πολιτισμό της και 

μαζί με τους δημόσιους χώρους συγκροτούν τον αστικό ιστό και 

δημιουργούν ένα πλέγμα μοναδικό που δομεί την ίδια την πόλη, την 

ιεραρχεί δίνοντάς της μορφή, ζωή, διαφορετικότητα και νόημα.
 2

 Μέσα 

από αυτό το πλέγμα εξάλλου βιώνεται και αναγνωρίζεται η ίδια η 

πόλη. 

Στα μέσα του 20ού αιώνα, η παραγωγή του δομημένου χώρου στην 

Ευρώπη κυριαρχείται από την άποψη περί διαχωρισμού των χρήσεων 

γης, μέσα από τη διαμόρφωση νησίδων συγκεκριμένων πολεοδομικών 

δραστηριοτήτων στην περιφέρεια των πόλεων, ή ακόμα και σε 

εγγύτητα με τα "παραδοσιακά" κέντρα. Ενώ στον 21ο αιώνα, κυριαρχεί 

η διαπίστωση των ποικίλων προβλημάτων που προκύπτουν από τη 

γενίκευση αυτού του προτύπου, προτείνοντας νέα μοντέλα 

πολεοδομικής ανάπτυξης, που επιδιώκουν πλέον την ενσυνείδητη και 

                                                                 
1
 Calvino I., 1989, Οι αόρατες πόλεις, Αθήνα, Οδυσσέας, Μετάφραση από τα 

Ιταλικά Ασλανίδης Ε.Γ., Καπογιαννοπούλου Σ. 
2
 Κολιγιάννη Α., Παπασταματάκη Ε., 2008, Το γλυπτό στην πλατεία: Το 

παράδειγμα των πλατειών της Αθήνας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 
Εισαγωγή. 
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προγραμματισμένη ανάμιξη των χρήσεων και δραστηριοτήτων, σε 

ενότητες οργανικά ενταγμένες στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον.
3
 

Η βιομηχανία, ως βασική οικονομική δραστηριότητα, επηρέασε 

σημαντικά, όχι μόνο κατά την περίοδο της ακμής της αλλά και 

μεταγενέστερα, τις συνθήκες και συνήθειες διαβίωσης των ανθρώπων, 

αλλά και τον ίδιο τον αστικό χώρο. Στα πλαίσια αυτά διατυπώθηκαν 

νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κοινωνική οργάνωση και κατ’ 

επέκταση την οργάνωση του δομημένου χώρου, καθώς επίσης και για 

την αρχιτεκτονική.  

Στη Δυτική Ελλάδα, η Πάτρα έζησε μέχρι και τη δεκαετία του ’80, μία 

περίοδο βιομηχανικής ακμής και ευημερίας, ωστόσο δεν άργησε να 

φτάσει και το τέλος της βιομηχανικής περιόδου. Πάνω από 100 

βιομηχανίες έκλεισαν ή περιόρισαν τις εργασίες τους με 

αποτελέσματα εμφανή στους οικονομικούς, πληθυσμιακούς και 

κοινωνικούς δείκτες. Πέραν όμως των αλλαγών των κοινωνικο – 

οικονομικών δεδομένων, ανέκυψε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα 

σχετικά με τους ανεκμετάλλευτους βιομηχανικούς χώρους. Οι εκτάσεις 

αυτές εντός του ευρύτερου αστικού ιστού παραμένουν 

εγκαταλειμμένες και αναξιοποίητες για δεκαετίες, παρά τις κατά 

περιόδους προσπάθειες που επιχειρήθηκαν, με αποτέλεσμα η 

συνθήκη αυτή να συνιστά ένα πολυδιάστατο αστικού περιεχομένου 

ζήτημα. 

                                                                 
3
 Ασπρογέρακας Ε.Χ. & Σερράος Κ. Α., 2011, Οργανωμένη πολεοδομική 

ανάπτυξη. Η εμπειρία του Αμβούργου: Από τη δεκαετία του 1950 στο πέρασμα 
στον 21ο αιώνα, Περιοδικό Αειχώρος, Βόλος, 16ο τεύχος, σελ. 30. 
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Η συγκεκριμένη εργασία, προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς η 

βιομηχανία επιδρά στον μετασχηματισμό της πόλης της Πάτρας. Η 

έρευνα, αποσκοπεί στον προβληματισμό γύρω από τον αντίκτυπο της 

αποβιομηχάνισης στον αστικό ιστό της περιοχής μελέτης. 

Στο Κεφάλαιο 1 (Εκβιομηχάνιση & Αποβιομηχάνιση), εξετάζονται 

γενικότερα το φαινόμενο τόσο της εκβιομηχάνισης, όσο και της 

αποβιομηχάνισης, η μετα-βιομηχανική πόλη, ο ρόλος της βιομηχανίας 

στον μετασχηματισμό των ορίων της, ενώ γίνεται αναφορά στην 

περίπτωση της Μασσαλίας. Στο Κεφάλαιο 2 (Εκβιομηχάνιση & 

Αποβιομηχάνιση Πάτρας), εξετάζονται τα φαινόμενα της 

εκβιομηχάνισης και αποβιομηχάνισης για την περιοχή μελέτης, μία 

σύντομη παράθεση κοινωνικοοικονομικών δεικτών, ενώ γίνεται 

αναφορά σε βιομηχανικές περιοχές της Πάτρας. Στο Κεφάλαιο 3 

(Αστική Μετάλλαξη), αναλύεται ο μετασχηματισμός της πόλης της 

Πάτρας και η επίδραση που είχε η βιομηχανία σε αυτόν, αναφέρονται 

πέραν των ιδίων των βιομηχανικών συγκροτημάτων άλλα «ίχνη» της 

ακμάζουσας βιομηχανικής περιόδου. Επίσης, εξετάζεται το ζήτημα της 

«αμήχανης πόλης», δηλαδή αναπτύσσονται προβληματισμοί σχετικά 

με τις ανενεργές πρώην βιομηχανικές εκτάσεις μέσω διαγραμμάτων 

και παρατηρήσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο (Συμπεράσματα), 

παρατίθενται τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν καθώς και 

ορισμένες σκέψεις και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Εικόνα 2: Φωτογραφία από τη Χαρτοποιία Λαδόπουλου ΕΓΛ. Πηγή: 
Φωτογραφικό Αρχείο Καλαμιώτη Ι. & Καρύδη Α. 
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Βιομηχανία η: 1. Τομέας της παραγωγής που με τη χρήση εργατικής ή φυσικής 

δύναμης και μηχανών κατεργάζεται και μεταποιεί πρώτες ύλες ή βασικά 

προϊόντα με στόχο την παραγωγή αγαθών [λόγ. < ελνστ. Βιομηχανία `τρόπος 

για εξασφάλιση των μέσων ζωής ΄ σημδ. γαλλ. industrie στην παλ. σημ. 

δραστηριότητα που ασκεί κάποιος για να ζήσει] 

Βιοτεχνία η: 1. κλάδος της παραγωγής, ο οποίος, με τη χρήση εργατικής 

δύναμης, εργαλείων και απλών μηχανών κατεργάζεται και μεταποιεί πρώτες 

ύλες με στόχο την παραγωγή αγαθών: ~ υποδημάτων / ιματισμού / επίπλων. 

2. μονάδα βιοτεχνικής παραγωγής, εργοστάσιο. [λόγ. < γαλλ. biotechnie < bio- 

= βιο- + αρχ. τέχν(η) –ία] 

Εκβιομηχάνιση η: μεταβολή μιας χώρας σε βιομηχανική ή ανάπτυξη της 

βιομηχανίας της σε κύριο οικονομικό παράγοντα [λόγ. εκβιομηχανι- 

(εκβιομηχανίζω) –σις > -ση] 

Αποβιομηχάνιση η : ο περιορισμός ή ο μαρασμός της βιομηχανικής 

παραγωγής μιας χώρας. ANT εκβιομηχάνιση [λόγ. απο- βιομηχαν(ία) –ισις > -

ιση μτφρδ. αγγλ. deindustrialization 
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1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Στα τέλη του 18ου με αρχές 19ου αιώνα, ραγδαίες εξελίξεις στον 

κοινωνικό, πνευματικό, οικονομικό, και τεχνικό τομέα οδήγησαν στην 

έκρηξη της Βιομηχανικής Επανάστασης στη Δυτική Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ, προκαλώντας έντονες αλλαγές στο τοπίο των πόλεων. 

Βιομηχανικές μονάδες εγκαθίστανται κοντά σε πόλεις, αλλά και 

περιοχές γιγαντώνονται εξαιτίας της βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Την περίοδο αυτή η επιλογή της περιοχής εγκατάστασης μιας 

βιομηχανικής μονάδας, επηρεάζεται από κριτήρια που αφορούν στην 

ύπαρξη επαρκούς εργατικού δυναμικού, στη δυνατότητα εύκολης 

προμήθειας πρώτων υλών, αλλά και στην προσβασιμότητα. 

Το μοντέλο ανάπτυξης κατά το μεσοπόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 

1960, είναι ο λεγόμενος Φορντισμός
4
, με τη μαζική παραγωγή σχετικά 

ομοιογενών εμπορευμάτων ‘για όταν χρειαστεί’ (just in case), στην 

αλυσίδα παραγωγής και στην αποθήκευση έτοιμων προϊόντων και της 

                                                                 
4
 To “φορντικό” ή “βορειοκεντρικό” πρότυπο ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από 

τους εξής παράγοντες: η παραγωγή βασίζεται στη βιομηχανία και τις 
υπηρεσίες, κυριαρχούν οι μεγάλες μονάδες, με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, 
που είναι μισθωτοί και κυρίως άνδρες, οι αντιθέσεις κεφαλαίου/ εργασίας 
ρυθμίζονται κυρίως μέσω των αντιπροσωπευτικών οργάνων των 
ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικοί εταίροι) και μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, οι μισθοί συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, ενώ το κράτος 
παρεμβαίνει για να εξασφαλίσει τον ανταγωνισμό και την, ως ένα βαθμό, 
αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου (κράτος πρόνοιας). Οικονομοπούλου 
Μάρθα, 2011, Αποβιομηχάνιση & Πολιτιστική Πολιτική, Αθήνα, Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή 
Κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία, Κεφάλαιο 1: Το ζήτημα της 
αποβιομηχάνισης. 
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επαναλαμβανόμενης ρουτίνας στη διαδικασία παραγωγής
5
. Από τη 

δεκαετία του 1960 και μετά, η βιομηχανία βρίσκεται σε στάδιο 

παρατεταμένης κρίσης, αναδιάρθρωσης και γεωγραφικής 

αναδιάταξης, όπου σε συνδυασμό με τον κορεσμό της αγοράς την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης και τις πιέσεις του εργατικού 

συνδικαλισμού που ακολούθησαν την από-ειδίκευση, δημιούργησαν 

τάσεις αποκέντρωσης του κεφαλαίου και επιβράδυναν την 

παραγωγικότητα στις χώρες του κέντρου, με σημαντικές μεταβολές 

στον αστικό χώρο.  

Σύμφωνα με τον Ηarvey D. (1990), η μέχρι τότε χωρική οργάνωση της 

βιομηχανίας, δηλαδή η ολοκληρωμένη παραγωγή σε ένα εργοστάσιο, 

σε αυτόνομη επιχείρηση που χωροθετείται σε μία περιφέρεια 

καταλύεται σταδιακά. Έτσι κατά το διάστημα αυτό παρατηρούνται 

περιπτώσεις διπλής αναδιάρθρωσης, δηλαδή η έδρα της επιχείρησης 

διαχωρίζεται από τα εργοστάσια, αλλά όλα τα στάδια της διαδικασίας 

παραγωγής ολοκληρώνονται στην ίδια τοποθεσία. Καθώς όμως οι 

ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες βαίνουν από τη μαζική 

παραγωγή προς καθεστώτα ευέλικτης συσσώρευσης και παράλληλα 

με τις ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, η παραγωγική διαδικασία 

μετασχηματίζεται οδηγώντας σε μία νέα χωρική διαίρεση της 

εργασίας
6
. 

  

                                                                 
5
 Le Gates R., Stout F., 1996, The City Reader, Λονδίνο, Routledge., σ.σ. 323-

326. 
6
 Harvey D., 1990, The Condition of Postmodernity, Οξφόρδη, Basil Blackwell. 



ΑΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΗ 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Σκηνή από την ταινία Μοντέρνοι καιροί, με πρωταγωνιστή τον 
Charlie Chaplin. Πηγή: Επίσημος Ιστότοπος Charlie Chaplin, 
http://www.charliechaplin.com/. 
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Δημιουργείται νέα ιεραρχία ανάμεσα στα στάδια της παραγωγής: 

ανάμεσα στο επίπεδο της σύλληψης (διανοητική εργασία) και της 

εκτέλεσης (χειρωνακτική εργασία), δημιουργείται ένα τρίτο επίπεδο 

ειδικευμένης χειρωνακτικής παραγωγής που απαιτεί την ανάλογη 

ειδικευμένη εργασία ενώ οι διαδικασίες που δεν επιτρέπουν 

ειδικευμένη εργασία αρχίζουν να αποκεντρώνονται αρχικά προς 

εσωτερικές περιφέρειες και έπειτα προς άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες, που μπαίνουν σε διαδικασία εκβιομηχάνισης
7
. 

Οι επιχειρήσεις σε μία προσπάθειά τους να ξεπεράσουν την κρίση και 

να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους, 

καταφεύγουν αρχικά στη διασπορά των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων προς περιοχές και χώρες, όπου υπάρχουν αποθέματα 

πρώτων υλών, φθηνή εργασία και περιορισμένοι έως καθόλου 

περιβαλλοντικοί έλεγχοι. 

 

  

                                                                 
7
 Harvey D., 1990, The Condition of Postmodernity, Οξφόρδη, Basil Blackwell. 
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Οι τοπικές κοινωνίες αδυνατούν κατά την περίοδο αυτή να 

ακολουθήσουν τις εξελίξεις και υφίστανται τις επιπτώσεις της 

αποβιομηχάνισης και επηρεάζονται από δραστηριότητες, μεταβολές 

και πολιτικές που συμβαίνουν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Επομένως, η αποβιομηχάνιση είναι το φαινόμενο που χαρακτηρίζει τις 

παραγωγικές εξελίξεις και η διαφοροποίηση των μορφών της εργασίας 

και της κοινωνικής ανισότητας στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. 

Η αποβιομηχάνιση με την κατακόρυφη μείωση της βιομηχανικής 

απασχόλησης και τις μαζικές απολύσεις έχει άμεση επίπτωση στις 

τοπικές κοινωνίες. Όμως, συνδέεται άμεσα και με τον αστικό χώρο, 

καθώς οι βιομηχανικές μονάδες τείνουν να απομακρύνονται από το 

κέντρο της πόλη, εκτός των ορίων της, σε άλλες περιοχές ή ακόμη και 

σε άλλες χώρες. Οι περιοχές που στο παρελθόν κυριαρχούσαν 

βιομηχανικές δραστηριότητες παρακμάζουν και εγκαταλείπονται 

προκαλώντας υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και του 

κοινωνικού ιστού. Οι δείκτες ανεργίας και εγκληματικότητας 

αυξάνονται και η σύσταση του πληθυσμού αλλάζει.
 8

  

                                                                 
8
 Οικονομοπούλου Μ., 2011, Αποβιομηχάνιση & Πολιτιστική Πολιτική, Αθήνα, 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 
Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία, Κεφάλαιο 1: Το ζήτημα 
της αποβιομηχάνισης. 
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1.2 Μετα-Βιομηχανική πόλη 

Οι πόλεις που βασίζονταν στη βιομηχανική δραστηριότητα σύμφωνα 

με τον Hall P. (1997), ακολούθησαν ένα μοντέλο ανάπτυξης έξι 

σταδίων από την αστικοποίηση, μέχρι την αποκέντρωση, ή αλλιώς από 

την βιομηχανική στη μετα-βιομηχανική
 
πόλη

 9
. 

Στη μετα-βιομηχανική πόλη, παρατηρείται το φαινόμενο της 

ερημοποίησης αστικών περιοχών(Βορειοανατολική Αγγλία, Βόρεια 

Γαλλία, τρίγωνο Ιταλικού Βορρά Μιλάνο, Τορίνο, Γένοβα), ή ακόμη και 

ολόκληρων πόλεων (Ντιτρόιτ), μιας και κατά το ‘φορντικό’ πρότυπο οι 

βιομηχανικές δραστηριότητες, ήταν γεωγραφικά συγκεντρωμένες. 

Αντιμετωπίζοντας δύο αλληλένδετες διαδικασίες, απο-αστικοποίηση 

και αποβιομηχάνιση, δηλ. αποκέντρωση πληθυσμού και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων από μητροπολιτικές σε επαρχιακές περιοχές, άλλες 

περιφέρειες ή χώρες ή ακόμη και σε άλλες ηπείρους.
 10

 Οι λεγόμενες 

“παλιές βιομηχανικές πόλεις”
11

, των οποίων οι οικονομίες είχαν 

στηριχτεί σε κλάδους βαριάς βιομηχανίας ή σε βιομηχανίες και 

υπηρεσίες που συνδέονταν με φθίνοντες κλάδους, υφίστανται σοβαρό 

πλήγμα. 

                                                                 
9
 Hall, P. 1997, Modeling the post-industrial city, Περιοδικό Futures, τεύχος 29, 

Θέματα 4-5, σσ 311-322. 
10

 Οικονομοπούλου Μ., 2011, Αποβιομηχάνιση & Πολιτιστική Πολιτική, Αθήνα, 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 
Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία, Κεφάλαιο 1: Το ζήτημα 
της αποβιομηχάνισης. 
11

 Διαχωρισμός των σύγχρονων πόλεων σε πέντε γενικές κατηγορίες: πόλεις 
του τρίτου κόσμου, παγκόσμιες πόλεις, παρακμάζουσες βιομηχανικές πόλεις, 
νέες βιομηχανικές πόλεις, κοινωνικές πόλεις. Le Gates R., Stout F., 1996, The 
City Reader, Λονδίνο, Routledge, σελ. 315. 
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Η μεταβιομηχανική πόλη, μπορεί να ορισθεί λοιπόν, ως μία πόλη όπου 

η απασχόληση επικεντρώνεται σε προηγμένες υπηρεσίες του 

τριτογενούς τομέα, δηλαδή σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη 

διοίκηση, τη διαχείριση και άλλους εξειδικευμένους τεχνικούς 

τομείς.
12

 Το μετα-βιομηχανικό τοπίο, αντανακλά την μετατροπή από 

μία οικονομία βασισμένη στο δευτερογενή τομέα σε μία νέα με βάση 

τις υπηρεσίες, στην οποία οι πόλεις «αποκεντρώνονται και 

εξαπλώνονται για να γίνουν σύνθετα συστήματα πόλεων, που 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω ροών ανθρώπων και πληροφοριών»
13

. 

Στα πλαίσια αυτά δημιουργούνται νέοι τρόποι απασχόλησης και 

αναπτύσσεται ο τεταρτογενής τομέας που περιλαμβάνει τη διοίκηση 

επιχειρήσεων, δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και 

κυκλοφορία των πληροφοριών και προσωπικές υπηρεσίες που 

απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση, εκπαίδευση και έρευνα. Οι επιχειρήσεις 

και οι φορείς αυτού του τομέα είναι ελεύθεροι ως προς τον τόπο 

εγκατάστασης, δεν επηρεάζονται από τους παραδοσιακούς 

παράγοντες χωροθέτησης (πρώτες ύλες, αγορά) και απαιτούν 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Αυτή η αναδιάρθρωση συνεπάγεται 

την αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομίας σε περιφέρειες που 

συγκεντρώνουν τον τεταρτογενή τομέα και τη νέα τεχνολογία, σε 

άλλες που παραμένουν εξαγωγείς πρώτων υλών και σε άλλες 

ενδιάμεσες αναπτυσσόμενες, που παράγουν συναρμολογούν και 

εξάγουν προϊόντα.  

                                                                 
12 

Johnston R., Gregory D., Pratt, G and Watts M., 2000, The Dictionary of 
Human Geography, 4η έκδοση, Οξφόρδη, Blackwell Publishers. 
13 

Hall, P. 1997, Modeling the post-industrial city, περιοδικό Futures, τεύχος 29, 
Θέματα 4-5, σσ 311-322. 
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Εικόνα 4: Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων στη βιομηχανική περιοχή Kwai Tsing 
του Hong Kong το 2008. Πηγή: Επίσημος Ιστότοπος Ομοσπονδίας Βιομηχάνων 
του Hong Kong, http://www.industryhk.org/. 
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1.3 Ο ρόλος των βιομηχανιών στη μετάλλαξη του αστικού τοπίου 

Η αντιθετική συνύπαρξη της βιομηχανίας με την πόλη, λόγω 

δημιουργίας περιβαλλοντικών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων, 

εξελίχθηκε σε σοβαρό ζήτημα. Η βιομηχανία ασφυκτιούσε μέσα στα 

γεωγραφικά όρια της πόλης και οι οικιστικές χρήσεις επιβαρύνονταν 

ιδιαίτερα από τη ρύπανση και τον θόρυβο των εργοστασίων. Λύση στα 

προβλήματα αυτά αποτέλεσε η μετεγκατάσταση των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων εκτός των αστικών κέντρων.
 14

 

Η διαδικασία της αποβιομηχάνισης, ως προς τη χωρική διάσταση του 

φαινομένου, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός βιομηχανικών 

συγκροτημάτων να εγκαταλειφθούν. Οι ανενεργοί βιομηχανικοί χώροι 

που εγκαταλείφθηκαν και παραμένουν άδειοι από χρήσεις μέχρι και 

σήμερα, δημιουργούν στον χώρο τα λεγόμενα αστικά κενά, δηλαδή 

ανενεργές και άμορφες ζώνες της πόλης ως αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας μετασχηματισμού. Νεκρές στιγμές της δυναμικής της 

πόλης. 
15

 «Αμήχανες πόλεις». 

Λόγω της έκτασης των βιομηχανικών μονάδων, οι ανενεργές αυτές 

ζώνες, λειτουργούν ως απροσπέλαστες νησίδες του αστικού ιστού, 

δημιουργούν ασυνέχειες στον χώρο και διακόπτουν την ενότητα των 

περιοχών. Το σοβαρότερο όμως ζήτημα που προκύπτει από την 

                                                                 
14

 Οικονομοπούλου Μ., 2011, Αποβιομηχάνιση & Πολιτιστική Πολιτική, Αθήνα, 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 
Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία, Κεφάλαιο 1: Το ζήτημα 
της αποβιομηχάνισης. 
15 

Rossi A. Rossi, 1987, Η Αρχιτεκτονική της πόλης, Αθήνα, Σύγχρονα Θέματα, 
Μετάφραση Πετρίδου Β. 
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αποβιομηχάνιση είναι η έντονη επιβάρυνση του άμεσου 

περιβάλλοντος της περιοχής. 

Οι ποιοτικές, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές συνθήκες των χώρων 

αυτών δεν βελτιώνονται απλά και μόνο με τη διακοπή της 

βιομηχανικής δραστηριότητας. Η επερχόμενη νέκρωση των χρήσεων 

και η μη χρήση των χώρων, οδηγεί σε απαξίωση και υποβάθμιση των 

κελυφών, σπατάλη φυσικών πόρων, πτώση της αξίας των ιδίων των 

ακινήτων, επιφέρει διαρθρωτικές μετεξελίξεις στις αντίστοιχες 

περιοχές και καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης λύσης.
 
 

Τα αστικά αυτά κενά, τα οποία συχνά αναφέρονται και ως γκρίζες 

ζώνες και μπορούν να περιγραφούν εν μέρει και με την έννοια του 

‘brownfield’. Ο όρος brownfield, πρωτοεισήχθη τη δεκαετία του ’90 και 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει γη, της οποίας η πρότερη χρήση 

έχει εγκαταλειφθεί, λόγω συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικών και 

οικονομικών διεργασιών και έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και 

τον περιβάλλοντα χώρο. Η ερμηνεία του όρου παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη χώρα στην οποία αναφέρεται και την 

ισχύουσα νομοθεσία.
 16

 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA
 

17
), ως brownfields χαρακτηρίζονται χώροι όπου στο παρελθόν είχε 

                                                                 
16

 Οικονομοπούλου Μ., 2011, Αποβιομηχάνιση & Πολιτιστική Πολιτική, Αθήνα, 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 
Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία, Κεφάλαιο 1: Το ζήτημα 
της αποβιομηχάνισης. 
17

 Environmental Protection Agency – E.P.A., Επίσημος Ιστότοπος της 
Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, http://www.epa.gov/. 
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αναπτυχθεί βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα και η επέκταση, 

ανάπτυξη ή επαναχρησιμοποίησή τους μπορεί να περιπλέκεται από 

την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών και ρυπαντών
18

. Ο όρος 

brownfield κατά το γερμανικό, αγγλικό και εν γένει ευρωπαϊκό δίκαιο, 

αναφέρεται σε οποιοδήποτε κομμάτι γης, η πρότερη χρήση της οποίας 

έχει εγκαταλειφθεί. Στις παρελθούσες χρήσεις συγκαταλέγονται 

λατομεία, χώροι απόθεσης και ταφής απορριμμάτων, βιομηχανικοί 

χώροι όπου δεν υπήρχε αρχικά πρόβλεψη για ανάπλαση και 

επαναχρησιμοποίηση, παροπλισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί και 

πρώην στρατιωτικές και νοσοκομειακές μονάδες. Τα brownfields 

βρίσκονται ως επί το πλείστον σε αστικές, υποβαθμισμένες και συχνά 

μη-προνομιούχες, από πλευράς προσβασιμότητας και ποιότητας 

υποδομών, περιοχές. Η σοβαρότητα των παρεμβάσεων που 

απαιτούνται για την ασφαλή και επιτυχή επανένταξη των χώρων 

αυτών στον αστικό ιστό, εξαρτάται από τη νέα χρήση για την οποία 

προορίζονται. 
19

 

Στις σύγχρονες πόλεις, αστικά κενά, μπορούν να προκύψουν και από 

μεταλλαγές στην έκταση και τη δομή των πόλεων, αυξομειώσεις του 

πληθυσμού, αλλά και λόγω οικονομικών κρίσεων, οδηγώντας σε 

συνεχή αναδιανομή των λειτουργιών που με τη σειρά της δημιουργεί 
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 Ερμηνεία του όρου brownfield στο Νόμο 107-118 (H.R. 2869), περί 
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κενούς χώρους, που προσφέρονται για χωροθετήσεις νέων χρήσεων. 

Επίσης, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, στρατόπεδα ή γήπεδα 

σε πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν στην αστική επέκταση και 

έχασαν τη λειτουργικότητα και τη σημασία τους και εγκαταλείφθηκαν.
 

20
 

Στην περίπτωση των βιομηχανιών, η παύση της λειτουργίας τους 

οφείλεται σε πιο σύνθετα αίτια, ωστόσο καταλαμβάνουν εκτεταμένο 

χώρο και με την απομάκρυνσή τους προκαλούν έντονες πιέσεις και 

μεταλλαγές στον αστικό ιστό. Οι εκτάσεις που προκύπτουν συνήθως 

εγκαταλείπονται τελείως συνιστώντας νεκρούς χώρους. Σε άλλες 

περιπτώσεις όμως, χρησιμοποιούνται με περιθωριακό τρόπο ή υπο-

χρησιμοποιούνται (χαμηλής έντασης ευτελείς χρήσεις) δημιουργώντας 

ακόμη και συνθήκες παραβατικότητας. 

Πέραν των αρνητικών χαρακτηριστικών των νεκρών αυτών ζωνών, 

μπορεί να ειπωθεί ότι παρουσιάζουν και κάποια θετικά, καθώς 

αποτελούν ένα δυναμικό απόθεμα γης, συνήθως σε κεντρικές θέσεις 

του αστικού ιστού, με μεγάλη έκταση και συχνά διαθέτουν σημαντικό 

κτιριακό απόθεμα ιστορικής και βιομηχανικής αξίας, στοιχεία που αν 

αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη 

του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος δίνοντας ευκαιρίες για 

οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Οι χώροι αυτοί 

μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο για παρεμβάσεις στην πόλη με 
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στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η πυκνή δόμηση, η έλλειψη 

ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου και η έλλειψη κοινωνικών 

υποδομών.
 21

 

Οι αμήχανοι αυτοί χώροι, αναζητούν το σύγχρονο ρόλο τους και την 

επανένταξή τους στη ζωή και τις λειτουργίες της σύγχρονης πόλης, 

ενισχύοντας τη συνοχή του αστικού ιστού. Οι περιοχές αυτές θα 

πρέπει να ειδωθούν ως αναπόσπαστα τμήματα της πόλης. Για το λόγο 

αυτό οι όποιες επεμβάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσονται ως 

αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Η αποσπασματική 

διαχείριση των χώρων αυτών, ως ανεξάρτητα τμήματα, μπορεί να 

επιφέρει αποτελέσματα μη αναμενόμενα, με αποτέλεσμα τον 

μετασχηματισμό τους σε υποδοχείς ιδιωτικών επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, που αγνοούν την ιστορία και αποσκοπούν στο 

στιγμιαίο κέρδος. 

Πέραν όμως αυτού καθεαυτού του χωρικού φαινομένου, ανακύπτουν 

ζητήματα αναφορικά με τα ίδια τα κελύφη και το περιεχόμενό τους. Η 

ανάγκη αποκατάστασης και αξιοποίησης των βιομηχανικών χώρων και 

κτηρίων συνοδεύεται από προβληματισμούς σχετικά με την ένταξη 

νέων χρήσεων και το κατά πόσο συμβατές είναι με το ύφος, την 

αρχιτεκτονική και την κατασκευαστική λογική των βιομηχανικών 

κτηρίων. Στα πλαίσια αυτά προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την 
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έννοια του «μνημείου» και με το εάν σε αυτή μπορεί να περιληφθεί 

κάθε κτιριακό υπόλειμμα ή το ποια είναι η αξία του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή του αρχείου της επιχείρησης.
22

 

Οι προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης στη 

μετα-βιομηχανική πόλη, αντιμετωπίστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις 

με επιτυχία. Η μελέτη όμως όλων των περιπτώσεων, ακόμη και αυτών 

που κρίθηκαν ως αποτυχημένες μπορεί να συμβάλει στη διεξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων για την διαχείριση αντίστοιχων 

φαινομένων  
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1.4 Η περίπτωση της Μασσαλίας 

Η αποβιομηχάνιση του τέλους του 20ου αιώνα και οι εκσυγχρονισμοί 

των πόλεων άφησαν στην Ευρώπη και την Ελλάδα ένα τεράστιο 

απόθεμα αστικών εκτάσεων πρώην βιομηχανικών, σιδηροδρομικών, 

λιμενικών εγκαταστάσεων, οι οποίες ωθήθηκαν εκτός των κεντρικών 

περιοχών των πόλεων κατά τη μεταπολεμική περίοδο στην Ευρώπη και 

την Αμερική, αφήνοντας κενές νησίδες εντός του αστικού ιστού. 

Ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής 

ανοικοδόμησης, των δεκαετιών 1950 και 1960, η ανάκτηση αυτών των 

περιοχών αποτέλεσε εργαλείο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης 

στις πόλεις.
 23

 

Η επιλογή της περίπτωσης της Μασσαλίας, έγινε βάση ορισμένων 

κοινών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει σε σχέση με την πόλη της 

Πάτρας. Αμφότερες οι ιστορικές αυτές πόλεις, εντοπίζονται στη βόρεια 

λεκάνη της Μεσογείου και αποτελούν κομβικά λιμάνια. 

Η Μασσαλία είναι η δεύτερη σπουδαιότερη μητρόπολη της Γαλλίας. 

Όντας μία παλιά πόλη λιμάνι με σημαντική ιστορία, κλυδωνίστηκε από 

σοβαρά προβλήματα. Η πόλη κατοικείται σε σημαντικό βαθμό από 

οικογένειες εργατών, φτωχούς μετανάστες, ενώ το εκπαιδευτικό της 

σύστημα είναι υποβαθμισμένο. Ήκμασε κατά τα τέλη του 19
ου

 και 

αρχές του 20
ου

 αιώνα, ενώ η παρακμή της εντοπίζεται κατά τα μέσα 

της δεκαετίας του ’70 έως και τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Όπως 
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συνέβη και σε άλλες βιομηχανικές πόλεις – λιμάνια στην Ευρώπη και 

τις ΗΠΑ, η αποβιομηχάνιση έπληξε τις βιομηχανικές και λιμενικές 

δραστηριότητες της πόλης.
 24

 

Ο πληθυσμός της πόλης άγγιξε το 1975 τη μέγιστη τιμή του 

συγκεκριμένα τους 908.600 κατοίκους, και από τότε ακολούθησε 

πτωτική πορεία, ώστε το 1998 να φτάσει στους 798.430 κατοίκους. Οι 

χειρωνάκτες που αποτελούσαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 

και ‘60, το 27% του εργατικού δυναμικού της πόλης, έφτασαν στο 19% 

το 1975
25

. Οι βιομηχανίες επεξεργασίας σαπουνιών, τροφίμων και 

λαδιού ήταν οι πρώτες που επλήγησαν από την κρίση, με τα 

εργοστάσια συναρμολόγησης και την ελαφριά βιομηχανία γενικότερα 

να ακολουθούν την τάση της εξόδου από την πόλη, προς φθηνότερες 

και αποτελεσματικότερες τοποθεσίες. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 

μείωση του πληθυσμού κατά 100.000 κατοίκους και 50.000 θέσεων 

εργασίας, το 1/7 του συνόλου, όπου το 39% αυτών αφορά στους 

χειρωνάκτες., ενώ ακόμη και ο τριτογενής τομέας έχασε το 1/4 του 

εργατικού του δυναμικού. Οι δείκτες ανεργίας και φτώχειας κατά την 

περίοδο αυτή ξεπέρασαν το 20%. Μέχρι το 1990, μόλις το 6% των 

οικονομικών δραστηριοτήτων της Μασσαλίας παρέμεινε ενεργό. Οι 

κοντινές πόλεις της Νίκαιας και της Aix-en-Provence απορρόφησαν τον 

τουρισμό, τις υπηρεσίες και την υψηλή τεχνολογία, ενώ μικρότερες 
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περιφερειακές πόλεις προσέλκυσαν τη βαριά βιομηχανία και 

αποτέλεσαν ισχυρούς ανταγωνιστές. 

Το λιμάνι της Μασσαλίας συνέβαλε σημαντικά στην παρακμή της, μιας 

και η αλλαγή του χαρακτήρα της ναυτιλίας, που βασιζόταν πλέον σε 

μεγάλα πλοία και εμπορευματοκιβώτια, κατέστησε παρωχημένες τις 

λιμενικές υποδομές της, το οποίο και αποδεικνύεται από τη μεταφορά 

των λιμενικών δραστηριοτήτων σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή 

Fos-sur-Mer, 31 μίλια βορειοδυτικά της πόλης. Το κέντρο της πόλης, οι 

αποβάθρες που εξυπηρετούσαν βιομηχανικές δραστηριότητες, το 

θαλάσσιο μέτωπο και οι παρακείμενες γειτονιές, υποβαθμίζονται, ενώ 

κενά κτήρια, σκοτεινοί δρόμοι και κατεστραμμένες υποδομές 

χαρακτηρίζουν την πόλη. 

Αυτές οι δυσοίωνες συνθήκες, άρχισαν να μεταβάλλονται στις αρχές 

την νέας χιλιετίας. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο πληθυσμός 

άρχισε να αυξάνεται, φτάνοντας το 2010 τους 851.420 κατοίκους, 

σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5,1%. Τα θετικά στατιστικά 

στοιχεία, αποδεικνύονται από ανακαινισμένα κτήρια, νέα 

καταστήματα, τράπεζες, ξενοδοχεία, έδρες εταιρειών, 

αντικαθιστώντας τους άλλοτε εγκαταλειμμένους αστικούς χώρους. Το 

λιμάνι εκσυγχρονίζεται ώστε να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες τις 

ναυτιλίας. Το κέντρο της πόλης και το θαλάσσιο μέτωπο ευημερούν, 

αναπτύσσοντας συγχρόνως εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες. 

Το 2013, η Μασσαλία, γίνεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

Το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας έγινε βασικό πολιτικό 

πρόγραμμα για την ανάδειξη των πόλεων της Ευρώπης και καταλύτης 
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για κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, οι οποίες γίνονται άμεσα 

αισθητές. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες σχετίζονται τόσο με την 

αλλαγή της εικόνας της πόλης όσο και με την τουριστική της ανάπτυξη. 

Αυτές ακριβώς τις δυνατότητες αξιοποίησε η πόλη της Μασσαλίας 

κατά τη διάρκεια της θητείας της. 

Οι επενδύσεις αφορούσαν τόσο σε επεμβάσεις για το μετασχηματισμό 

της πόλης όσο και στη δημιουργία νέα πολιτιστικών χώρων και 

αστικών τοπίων για τη Μασσαλία και την ευρύτερη επαρχία της 

Προβηγκίας. Αρχιτέκτονες όπως οι Rudy Ricciotti, Zaha Hadid, Norman 

Foster, Stefano Boeri, Kengo Kuma and Patrick Bouchain, συνέβαλαν 

στο σχεδιασμό νέων μουσείων, συναυλιακών χώρων, αιθουσών 

έκθεσης και τέχνης. Το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης αποκτά νέα 

προγράμματα όπως το Μουσείο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών 

Πολιτισμών, την Villa Méditerranée, την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, το 

Μουσείο για την Προβηγκία, το Ατελιέ J1 στις πρώην λιμενικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και τον συναυλιακό χώρο στο πρώην 

εργοστάσιο σιτηρών. Αυτά αποτελέσαν ορισμένα από τα σύμβολα της 

νέας ενότητας μεταξύ του λιμανιού, της οικονομίας και των κατοίκων 

της Μασσαλίας. 

Η Μασσαλία μετά από 30 χρόνια ύφεσης κατόρθωσε να επανακάμψει 

εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του 

φαινομένου της αποβιομηχάνισης και της απαξίωσης του λιμένα της. Η 

αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών ως τμήμα 

του συνολικού σχεδίου συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία του 

εγχειρήματος.  
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Εικόνα 5: Συναυλιακός χώρος Silo στο λιμάνι της Μασσαλίας. Πηγή: Επίσημος 
Ιστότοπος Μασσαλία Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2013. 
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2.1 Εισαγωγή 

Καθώς η χώρα έβγαινε από τον οκτάχρονο απελευθερωτικό αγώνα 

(1821-1828), ήταν επιτακτική η ανάγκη της ανοικοδόμησης των 

αστικών της κέντρων, τα οποία σύμφωνα με το όραμα του Κυβερνήτη 

Καποδίστρια θα έπρεπε να αποκτήσουν συγκροτημένη δομή και 

διάρθρωση, σε αντιστοιχία με τα δυτικοευρωπαϊκά πολεοδομικά 

πρότυπα.
 
Για τον σκοπό αυτό κάλεσε Βαυαρούς, Δανούς αλλά και 

Έλληνες Αρχιτέκτονες και Πολεοδόμους με Ευρωπαϊκή παιδεία, όπως ο 

Von Klenze, ο Schinkel, ο Schaubert, ο Hansen, ο Ziller, ο Κλεάνθης, ο 

Καυταντζόγλου, ο Βούλγαρης, κ.α.
 26

 

Στα πλαίσια της γενικότερης ανασυγκρότησης του έθνους, μικρές 

βιοτεχνίες εμφανίζονται αρχικά εντός των πόλεων, ενώ αργότερα 

αναπτύσσεται και ο κλάδος της βιομηχανίας. Η εκβιομηχάνιση θέλει 

τις νέες βιομηχανικές μονάδες στον ελληνικό χώρο να είναι 

καταναλωτικά προσανατολισμένες και εγκατεστημένες σε σημεία 

μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού και ιδιαίτερα κοντά σε λιμάνια 

Πειραιάς – Πάτρα.
27

  

Οι πόλεις- λιμάνια συγκέντρωναν την εν λόγω πρόοδο, τις πιο ευνοϊκές 

δημογραφικές και συγκοινωνιακές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας. Ο συνδυασμός της εσωτερικής αγοράς της πόλης, της 

αναπτυσσόμενης εθνικής αγοράς – μέσα από την πυκνή επικοινωνία 
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των παράλιων πόλεων – και των αγορών του εξωτερικού, προσδιορίζει 

και τα όρια των εναλλακτικών λύσεων για την βιομηχανική 

παραγωγή.
28

 

Η περίπτωση όμως της Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 

διαφοροποιήσεων, που συμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες, σε 

συνάρτηση με τις παγκόσμιες ανακατατάξεις. 

Από τον 19
ο
 αιώνα στην Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα ανθίζουν 

παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Πάτρα, το Αίγιο και το Μεσολόγγι. Οι 

εισαγωγές πρώτων υλών, μηχανημάτων και βιομηχανικών προϊόντων, 

δυσεύρετων στην ντόπια αγορά, αλλά και οι εξαγωγές κυρίως τοπικών 

προϊόντων (σταφίδα κυρίως, βελανίδια, γλυκόριζα, κλπ), αποτέλεσαν 

παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης.
 

Τα αστικά κέντρα της χώρας 

ανοικοδομήθηκαν με γοργούς ρυθμούς, συγκεντρώνοντας γηγενή 

πληθυσμό, αλλά και Έλληνες που διέμεναν στη Μικρά Ασία και τα 

νησιά του Αιγαίου, ενώ άρχισαν να εγκαθίστανται και Ευρωπαίοι 

πολίτες, αντιπρόσωποι εμπορικών και μεταφορικών εταιρειών. Έτσι 

στα αστικά κέντρα, άρχισε να συγκεντρώνεται και να αναπτύσσεται 

μία πληθώρα επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνδέονταν 

                                                                 
28

 Καλογρή Π., Τσοκόπουλος Β., 1985, Βιομηχανία και πόλεις στην Ελλάδα το 
δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, 
Νεοελληνική Πόλη, Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό κράτος, σελ. 435, 
αναδημοσίευση στο Μιτζάλης Ν., 2007, Η Μεσοπολεμική Βιομηχανική 
Ανάπτυξη της Πάτρας και οι Μεταλλαγές στον Αστικό Ιστό της Πόλης, Πάτρα, 
Περί τεχνών, σελ. 25. 
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άμεσα ή έμμεσα με τις βασικές πηγές ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνονται και αντίστοιχες ανάγκες σε υποδομές.
 29

 

Η πόλη της Πάτρας αποτελεί από τότε το κύριο διαμετακομιστικό και 

εμπορικό κέντρο, καθώς είναι η πύλη της χώρας προς την Ευρώπη και 

μέσω του λιμανιού της διακινούνται μεγάλες ποσότητες εισαγώγιμων 

και εξαγώγιμων ευρωπαϊκών προϊόντων. Η σταφίδα αποτελεί για το 

λιμάνι της Πάτρας το κύριο εξαγώγιμο προϊόν, που προερχόταν από 

την ευρύτερη περιοχή Κορινθίας, Αχαΐας και Ηλείας, ενώ το Αίγιο 

αποτελεί το κέντρο μιας ευρύτερης σταφιδοπαραγωγού περιοχής αλλά 

και το κέντρο επεξεργασίας και συσκευασίας της.
 30
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 Σχόλιο του Παπαευθυμίου Ξ.Α., 2007,Βιομηχανικά Κτίρια της Δυτικής 
Ελλάδας: Αρχιτεκτονική, Φυσιογνωμία, Δυνατότητες Αξιοποίησης, Πάτρα, 
ΚΕΤΑ – ΔΕ, Το Δόντι. 
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Σχόλιο του Παπαευθυμίου Ξ.Α., 2007,Βιομηχανικά Κτίρια της Δυτικής 
Ελλάδας: Αρχιτεκτονική, Φυσιογνωμία, Δυνατότητες Αξιοποίησης, Πάτρα, 
ΚΕΤΑ – ΔΕ, Το Δόντι. 
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Εικόνα 6: Φωτογραφία του λιμανιού της Πάτρας.. Πηγή: Διαδικτυακός 
Ιστότοπος Φωτογραφίες από την Παλιά Πάτρα, www.paliapatra.gr. 
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Η Ελλάδα συνολικά, πάντα απέκλινε από το βορειοκεντρικό πρότυπο 

ανάπτυξης, καθώς δεν ανέπτυξε βαριά ή μεγάλη βιομηχανία με την 

έννοια των βιομηχανικών μονάδων με συμπαγή απασχόληση. Η 

ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων βασίστηκε στις μικρές 

μονάδες με μεγάλο ποσοστό οικογενειακών επιχειρήσεων, στο μικρό 

βαθμό εξειδίκευσης και στην πολλαπλή απασχόληση. Δομικό 

χαρακτηριστικό των παραγωγικών σχέσεων αποτέλεσε η μικρή έγγεια 

ιδιοκτησία. Αυτός ο τύπος ανάπτυξης ήταν ασταθής και σημαδεύτηκε 

από πολλές κρίσεις, αλλά αποδείχτηκε ανθεκτικός. Τα μικρά μεγέθη, η 

διάχυση των σχέσεων, η ελαστικότητα των διαδικασιών που σε μικρό 

ποσοστό τους, ελέγχονται από την κρατική γραφειοκρατία συντήρησαν 

σε συγκριτικά υψηλό βαθμό τόσο την ανάπτυξη, όσο και την κοινωνική 

συνοχή. Έτσι η Ελλάδα αντιμετώπισε με διαφορετικό και πιο ήπιο 

τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης. 
31

  

Ωστόσο σε πολλές περιοχές της χώρας αναπτύχθηκαν σημαντικές 

βιομηχανίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων οι 

οποίοι από τις δεκαετίες του 1970, 1980 και μετά άρχισαν να φθίνουν 

με αποτέλεσμα την παύση της λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων 

και την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων με ποικίλες χωρικές και 

πολεοδομικές επιπτώσεις. Η διαδικασία της αποβιομηχάνισης στην 

Ελλάδα, παρακολουθεί χρονικά τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη 

και αρχίζει να παρουσιάζει πιο έντονα τα σημάδια της μέχρι και 

σήμερα.   
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Οικονομοπούλου Μ., 2011, Αποβιομηχάνιση & Πολιτιστική Πολιτική, Αθήνα, 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 
Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία, Κεφάλαιο 1: Το ζήτημα 
της αποβιομηχάνισης. 
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2.2 Πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία της Πάτρας 

Η αρχή του 20
ού 

αιώνα χαρακτηρίζεται από μία συνεχή διαδοχή των 

κυβερνήσεων Δεληγιάννη, Θεοτόκη και Ράλλη. Η οικονομία του 

κράτους μετά τη μικρή ανάκαμψη των τελευταίων χρόνων και του 

προηγούμενου αιώνα, αρχίζει και πάλι να κλονίζεται. Η 

αποδιοργάνωση, τα έξοδα της γενικής διοίκησης, οι δαπάνες του 

στρατού και η σταφιδική κρίση ανακόπτουν την ανοδική της πορεία. 

Το 1901 επί υπουργού Σ. Στάη ιδρύονται στην Αθήνα και στην Πάτρα 

Εμπορικές Σχολές
32

, ενώ η κυβέρνηση που σχηματίζεται από τον Δ. 

Ράλλη και το Νεοελληνικό Κόμμα με εντολή ύστερα από τη δολοφονία 

του πρωθυπουργού Θ. Δεληγιάννη, ψήφισε τη σύμβαση μεταξύ της 

Σταφιδικής Τράπεζας και της Τράπεζας Αθηνών και τη δημιουργία της 

προνομιούχου εταιρείας “προς προστασία της παραγωγής και της 

εμπορίας της σταφίδας”. Την περίοδο αυτή η Γαλλία ξεπερνά το 

πρόβλημα της φυλλοξήρας των αμπελιών της και επανέρχεται στον 

χώρο της εμπορίας της σταφίδας. Στην Ελλάδα δημιουργούνται 

προβλήματα λόγω του ανταγωνισμού και για αυτό ευνοείται η 

εσωτερική κατανάλωση και αναπτύσσεται η βιομηχανία της οινοποιίας 

και της οινοπνευματοποιίας.  

Το Κίνημα του 1909, φέρνει τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1910 στην 

πολιτική σκηνή. Η πολιτική σταθερότητα που φαίνεται πως ακολουθεί, 

δίνει πίστη στο εμπόριο και στις συναλλαγές και αρχίζει να 
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 Χατζηιωάννου Ι., 1926, Το Λεύκωμα της Ελλάδος, Αθήνα, Εκδόσεις 
Χατζηιωάννου. 
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διαφαίνεται μία ζωηρή βιομηχανική ανάπτυξη η οποία δεν 

ανακόπτεται από τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Στη μεσοπολεμική περίοδο και συγκεκριμένα από το 1923 έως το 

1938, η ελληνική βιομηχανία παρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Το 1928, καλύπτει το 58% των αναγκών της εγχώριας 

αγοράς βιομηχανικών ειδών, ενώ το 1938, είχε φθάσει να καλύπτει το 

78,84%. Η ανάπτυξη αυτή σημαδεύει την ουσιαστική είσοδο του 

κεφαλαίου στην παραγωγή, μεταβάλλοντας την Ελλάδα από μία 

σχεδόν ολοκληρωτικά αγροτο-εμπορική χώρα, σε μία χώρα όπου η 

βιομηχανία έπαιξε σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Η αξία 

της συνολικής ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής από 3,1 δις 

δραχμές το 1923, περνά σε 7,1 δις το 1929 και σε 13,5 δις το 1933. Ο 

όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε μεταξύ 1923 και 1929 

κατά 65% και μέχρι το 1938 επίσης κατά 65%.
33

 

Η σταφίδα αποτέλεσε για την ευρύτερη περιοχή της βόρειας 

Πελοποννήσου, την κινητήριο δύναμη της οικονομίας της. Η 

βιομηχανία γύρω από την εξαγωγή της σταφίδας (αποθήκευση, 

επεξεργασία, συσκευασία) με κέντρο την Πάτρα γιγαντώνεται καθώς η 

ζήτηση του προϊόντος μέχρι και το 1901 ολοένα και αυξάνεται. 

Η Πάτρα αποτελεί κέντρο επιχειρήσεων εξαιτίας του εξαγωγικού 

εμπορίου της σταφίδας με ακτίνα δράσης που ξεπερνά τα στενά όρια 

της επαρχίας της, αλλά και των γύρω επαρχιών, έως τις ευρωπαϊκές 

αγορές. Η αγορά της Πάτρας δέχεται και διαθέτει όχι μόνο τα αγροτικά 
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 Σχόλιο του Μιτζάλη Ν., 2007, Η Μεσοπολεμική Βιομηχανική Ανάπτυξη της 
Πάτρας και οι Μεταλλαγές στον Αστικό Ιστό της Πόλης, Πάτρα, Περί τεχνών. 
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προϊόντα της ενδοχώρας αλλά και εισαγόμενα βιομηχανικά είδη αφού 

στο λιμάνι της συγκλίνουν όλες οι εισαγωγές του δυτικού ελληνικού 

χώρου, παρουσιάζοντας μεγάλη κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων.  

Εξαιτίας αυτής της οικονομικής εγρήγορσης, ο κλάδος της βιομηχανίας 

αναπτύχθηκε και τοπικά. Στην περίοδο που ακολούθησε μεγάλος 

αριθμός βιομηχανικών μονάδων ιδρύθηκαν στην περιοχή, με 

επακόλουθο την συσσώρευση εργατών και κατ’ επέκταση την αύξηση 

του πληθυσμού. Η δεκαετία όμως του 90 αποδεικνύεται η τελευταία 

για τον βιομηχανικό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πάτρα. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρατηρεί κανείς την πληθυσμιακή 

μεταβολή της Ελλάδος αλλά και τη συγκριτική μεταβολή της 

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων, όπως 

προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛ.ΣΤΑΤ
34

.  
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 Επίσημος Ιστότοπος Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE . 
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Πληθυσμιακή Εξέλιξη Ελλάδας 
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2.3 Βιομηχανικά Συγκροτήματα της Πάτρας 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα η Πάτρα αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής – μεσογειακής πόλης που 

παρουσίασε, για 150 χρόνια περίπου, έντονη βιομηχανική 

δραστηριότητα με την ίδρυση και λειτουργία μεγάλου αριθμού 

βιομηχανικών συγκροτημάτων και άλλων μικρότερων εργοστασίων και 

βιοτεχνιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πάτρα το 1920, διαθέτει 1.349 

βιομηχανικά καταστήματα και 113 εργοστάσια
35

 και είναι το τρίτο 

βιομηχανικό κέντρο, συγκεντρώνοντας το 4,71% των μικρών μονάδων, 

το 6,72% των μεσαίων μονάδων και το 8,61% των μεγάλων 

επιχειρήσεων.
36

 

Τη χρονική περίοδο από τις αρχές του 19
ου

 αιώνα μέχρι τα τέλη του 

20
ου

, βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σταδιακά και 

αρχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού ιστού, 

καταλαμβάνοντας καίρια τμήματα της πόλης. Πρόκειται συνηθέστερα, 

είτε για μεμονωμένα κτήρια που συναντώνται κυρίως στο πυκνό 

αστικό κέντρο, είτε για μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που 

καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις οι οποίες εγκαθίστανται στις 

παρυφές της πόλης.  

Ο αρχικός πυρήνας των βιομηχανιών σε πρώτη φάση περιλαμβάνει 

εργοστάσια όπως οινοποιεία, ελαιοτριβεία, αλευρόμυλους, 
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 Σχόλιο του Α. Ελεφαντή, στο βιβλίο του Μιτζάλη Ν., 2007, Η Μεσοπολεμική 
Βιομηχανική Ανάπτυξη της Πάτρας και οι Μεταλλαγές στον Αστικό Ιστό της 
Πόλης, Πάτρα, Περί τεχνών. 
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 Απογραφή των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων 18/12/1920, 
Εθνικό Τυπογραφείο 1926. 
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ξυλουργεία και μονάδες επεξεργασίας και συσκευασίας σταφίδας. 

Στην πορεία αναπτύχθηκαν και συνθετότεροι κλάδοι αναφορικά με τη 

δομή και τον εξοπλισμό τους. Μηχανοποιεία, κλωστοϋφαντουργεία, 

ζυθοποιίες, αλλά και εργοστάσια παραγωγής χάρτου και επεξεργασίας 

μετάλλου είναι ορισμένοι τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας της 

πόλης. 

Βασικό ρόλο διαδραμάτισε, όπως θα αναλυθεί αργότερα, η εξέλιξη 

του σχεδίου πόλης που επηρέασε αλλά επηρεάστηκε κιόλας από τη 

βιομηχανική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα των διαδοχικών επεκτάσεων 

των ορίων της πόλης αρκετές μονάδες που συγκεντρώθηκαν σε 

περιφερειακές συνοικίες βρέθηκαν να αποτελούν σήμερα τμήματα 

του κέντρου της. Μία ακόμα επισήμανση όπως προκύπτει από την 

θέση των επιλεγμένων βιομηχανιών στον χάρτη είναι ότι τα 

μεγαλύτερα σε έκταση και μέγεθος συγκροτήματα βρίσκονται 

συγκεντρωμένα στη θέση που έχει κατασκευασθεί το νέο λιμάνι, 

δηλαδή στη νότια πλευρά της Πάτρας. 

Η καταγραφή των βιομηχανικών περιοχών αποδεικνύει ότι η επιλογή 

του χώρου ή των χώρων για την εγκατάσταση τους μόνο τυχαία δεν 

ήταν. Αντιθέτως έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των εμπορικών 

και λειτουργικών τους αναγκών. Συγκεκριμένα όπως μπορεί να 

παρατηρηθεί από τον χάρτη της πόλης δημιουργείται μία νοητή ζώνη 

παραπλεύρως του θαλάσσιου μετώπου και όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ αρκετές από αυτές τις 

βιομηχανίες βρίσκονται σε περιοχές με πλούσια υπόγεια ύδατα 

απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Αυτό αποτελεί λογικό επακόλουθο 
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αφού από τη μία πλευρά το λιμάνι εξυπηρετούσε τις εξαγωγές των 

προϊόντων και από την άλλη η άμεση ή μέσω παρακλαδιών της κύριας 

γραμμής, πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν βασική για τη 

μεταφορά των αγαθών που προορίζονταν για την εγχώρια αγορά. 

Υπάρχουν λοιπόν βιομηχανικές μονάδες διάσπαρτες μέσα στο κέντρο 

των πόλεων, καθώς την περίοδο εκείνη δεν υπήρχαν οριοθετημένες 

βιομηχανικές ζώνες. Κριτήρια για τη χωροθέτηση τους ήταν η ύπαρξη 

προϋπάρχουσας και κατάλληλης οικοπεδικής ιδιοκτησίας, η 

εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας, σε σχέση με την παραγωγική 

διαδικασία (διαθέσιμες πρώτες ύλες, πηγές ενέργειας κ.λπ.) και οι 

συγκοινωνιακές υποδομές (προσβασιμότητα εγκαταστάσεων, 

διακίνηση προϊόντων κ.λπ.)
37

 

Εστιάζοντας στους χώρους αυτούς, προκύπτουν ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις σχετικά με τη διάταξη, τη μορφή και τη γενικότερη 

χωροθέτηση των κτηρίων που απαρτίζουν τα βιομηχανικά 

συγκροτήματα και φιλοξένησαν για πολλά χρόνια τις λειτουργίες τους. 

Διαπιστώνει κανείς ότι το είδος της βιομηχανίας και του παραγόμενου 

προϊόντος, τα τεχνικά στοιχεία για τη λειτουργία τους καθώς επίσης 

και οι αλλαγές που οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη ή περιορισμό 

τους, καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό το μέγεθος και τη διάταξη των 

βιομηχανικών κελυφών, την επέκταση ή τη μερική εγκατάλειψή τους, 

ακόμα και την αλλαγή της θέσης τους. 

                                                                 
37

 Σχόλιο του Παπαευθυμίου Ξ.Α., 2007,Βιομηχανικά Κτίρια της Δυτικής 
Ελλάδας: Αρχιτεκτονική, Φυσιογνωμία, Δυνατότητες Αξιοποίησης, Πάτρα, 
ΚΕΤΑ – ΔΕ, Το Δόντι. 
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Όσον αφορά στη μορφή και οργάνωση των βιομηχανικών κτηρίων, 

ανάλογα με την περίοδο κατασκευής τους, συναντώνται διάφοροι 

αρχιτεκτονικοί τύποι επηρεασμένοι από τα δυτικά πρότυπα και τις 

συνήθεις τάσεις που επικράτησαν στις ευρωπαϊκές βιομηχανικές 

πόλεις. Σε πολλές περιπτώσεις στα κτήρια των μονάδων αυτών 

συναντούμε επιρροές από τον Μοντερνισμό, το μπαρόκ και την Avant 

Garde προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα. Στην περιγραφή που 

ακολουθεί γίνεται μία ομαδοποίηση των βιομηχανικών μονάδων που 

έχουν μελετηθεί σε κατηγορίες σχετικά με τη κλίμακα τους, τη μορφή, 

την οργάνωση τους στον χώρο αλλά και κάποια κοινά μορφολογικά 

στοιχεία.  

Δύο κατηγορίες αφορούν μεμονωμένα κτίσματα με στέγη ή χωρίς. 

Περιπτώσεις των κατηγοριών αυτών αποτελούν οι βιομηχανικές 

μονάδες όπως το Σταφιδεργοστάσιο Σταυρόπουλου Μπελούση και η 

Καλτσοβιομηχανία Βέτσου. 

Άλλες κατηγορίες συνιστούν μονάδες με στέγη πριονωτής μορφής και 

συγκροτήματα μεσαίου μεγέθους. Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν οι 

Αλευρόμυλοι Βουρλούμη, τα Δημοτικά Σφαγεία και το 

Σταφιδεργοστάσιο Βουρλούμη, η Βιομηχανία Κατεργασίας Δερμάτων 

Ελλάδος ΑΕ και το εργοστάσιο Pirelli 

Τέλος, ξεχωριστή ομάδα αποτελούν βιομηχανίες που καταλαμβάνουν 

μεγάλες εκτάσεις και απαρτίζονται από διάφορα είδη κτηρίων τα 

οποία εν πολλοίς προστέθηκαν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. 

Χαρακτηριστική περίπτωση της τελευταίας κατηγορίας αποτελεί η 

Χαρτοποιία Λαδόπουλου οι εγκαταστάσεις της οποίας 
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δημιουργήθηκαν σε 4 χρονικές φάσεις από τα αρχικά κεραμοσκεπή 

κτήρια σε επιμήκη με μεγάλα ανοίγματα που παραπέμπουν στα δυτικά 

βιομηχανικά κελύφη της εποχής του μοντερνισμού και στην τελευταία 

επέκταση τους σε ένα κτήριο σχήματος Γ. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι 

οι εγκαταστάσεις της Πειραϊκής – Πατραϊκής που μεταφέρθηκαν από 

την αρχική τοποθεσία κοντά στο κέντρο της πόλης, σε νέες στη θέση 

Κρύα Ιτεών καταλαμβάνοντας μεγάλου μεγέθους έκταση προκειμένου 

να καλύψει τις αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες. 

  



Αλευροποιία-Ζυμαροποιία
Αδελφών Λιάλιου

Καλτσοβιομηχανία Ν.Α.
Βέτσου Α.Ε. Χαρτοποιία Αιγίου Δημοτικά Σφαγεία

Σταφιδαποθήκη
Σταυρόπουλου-Μπελούση

Μάμος Α.Ε. Ελληνική
Εμπορική Εταιρία

Εισαγωγής–Εξαγωγής «5 Ε»Κυλινδρόμυλοι Τριάντη

Οινοποιία Ασημακόπουλου
Σταφιδεργοστάσιο Θ.

Βουρλούμη



Πειραϊκή Πατραϊκή
Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε.

Μύλοι Αγ. Γεωργίου
Τρίδυμο Συγκρότημα
Σταφιδαποθηκών

Εριουργία Α.
Αναστασόπουλου

Κλωστοϋφαντουργία Β.
Μαραγκόπουλος

Εργοστάσιο Χαρτοποιίας Ε.Γ.
Λαδόπουλου (ΕΓΛ-ΧΔΕ)

ΒΕΣΟ (Βιομηχανία Ελαίων
Σαπώνων &

Οινοπνευμάτων) Α'

Εργοστάσιο Δερμάτων
Ζαφειρόπουλου-Μενούνου Μύλοι Λαδόπουλου



Ζύμαι Πατρών ΑΕ Κλωστήρια Κρητικού
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Εικόνα 7: Φωτογραφία από την Εριουργία Αναστασόπουλου. Πηγή: 
Φωτογραφικό Αρχείο Καλαμιώτη Ι. & Καρύδη Α. 
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3 ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΑΤΡΑΣ 
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Οι τρεις κύριες αρχές γύρω από τον πολεοδομικό σχεδιασμό των 

μεταβιομηχανικών πόλεων είναι οι εξής: α) ο σχεδιασμός είναι 

αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος της πόλης και 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την κυβερνητική δομή της, τη σχέση της με 

την αγορά και τις πολιτικές της, οι οποίες διαμορφώνουν τις 

αναπτυξιακές της συνθήκες, β) το δεύτερο σημείο είναι η παραδοχή 

πως κάθε στρατηγική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

της, σχεδόν πάντα, ο αστικός σχεδιασμός είναι μία συναλλαγή 

ανάμεσα σε διαφορετικές αξίες και γ)το τρίτο και τελευταίο σημείο, 

σχετίζεται με το δίλλημα που κάθε μεγάλη πόλη αντιμετωπίζει σχετικά 

με το μέλλον της, μιας και αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο να 

σχεδιαστεί μία πόλη βασισμένη στην εργασία και τον άνθρωπο 

ταυτόχρονα.
38

 

Η βιομηχανική ανάπτυξη, είτε πρόκειται για μικρές βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές μονάδες, είτε για μεγάλα συγκροτήματα, αποτελεί για την 

Ελλάδα, κατά τον μεσοπόλεμο, καθοριστικό παράγοντα μεταβολής του 

αστικού χώρου όπου σε συνδυασμό με τη χωροθέτηση της κατοικίας, 

συνέβαλε στον καθορισμό των κατευθύνσεων των μελλοντικών 

επεκτάσεων πόλεων.
39

 Από το 1981 και μετά, μπαίνουν σταδιακά 

περιορισμοί για το είδος και τον τόπο εγκατάστασης της βιομηχανίας, 

                                                                 
38

 Savitch H.V., 1988, Post-Industrial Planning in New York, Paris, and London, 
Πρίνστον, περιοδικό JAPA, τεύχος 53, θέμα 1, σσ 80-91. 
39

 Σχόλιο του Α. Ελεφαντή, στο βιβλίο του Μιτζάλη Ν., 2007, Η Μεσοπολεμική 
Βιομηχανική Ανάπτυξη της Πάτρας και οι Μεταλλαγές στον Αστικό Ιστό της 
Πόλης, Πάτρα, Περί τεχνών. 
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ενώ το σημαντικότερο κριτήριο χωροθέτησής είναι ο βαθμός όχλησης 

που προξενεί.
40

 

  

                                                                 
40

 Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ-1087/Β/5-8-03), για τον βαθμό όχλησης των 
βιομηχανιών, σχόλιο του Παπαευθυμίου Ξ.Α., 2007,Βιομηχανικά Κτίρια της 
Δυτικής Ελλάδας: Αρχιτεκτονική, Φυσιογνωμία, Δυνατότητες Αξιοποίησης, 
Πάτρα, ΚΕΤΑ – ΔΕ, Το Δόντι. 
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3.1 Η επίδραση της βιομηχανίας στον μετασχηματισμό των 

ορίων της Πάτρας 

Στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, το τοπίο παρουσιάζεται, 

από γεωφυσική άποψη, διπλό: η θάλασσα με την πεδιάδα, και οι 

λόφοι που αποτελούν την κατάληξη μιας σειράς προβούνων, που 

ξεκινούν από τη βορειοδυτική πλευρά του Παναχαϊκού, του ορεινού 

όγκου που περιβάλλει την πόλη. Το διπλό γεωφυσικό τοπίο 

προσδιορίζει και το αστικό τοπίο που παρουσιάζεται, επίσης διπλό, με 

την παλιά πόλη – την Άνω – χτισμένη στη νοτιοανατολική πλευρά του 

λόφου της Ακροπόλεως σε ύψος 53 μέτρων από τη θάλασσα, και τη 

νέα πόλη  - την Κάτω – χτισμένη στην πεδιάδα, κατά μήκος της ακτής 

του Πατραϊκού Κόλπου, με μήκος 21 μίλια. 

Οι λόφοι με την πόλη τέμνουν την κατά μήκος της ακτής πεδιάδα. Η 

προς τη μεσημβρινή πλευρά της πόλης πεδιάδα, σε σχήμα ημικυκλικό 

έχει μήκος 6 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος 8 χιλιόμετρα, εκτεινόμενη 

από τη θάλασσα ως τους πρόποδες του Παναχαϊκού, ενώ τη 

διασχίζουν πέντε μικρά ποτάμια. Η βορειοδυτική πεδιάδα, πιο στενή, 

εκτείνεται σε μήκος 16 χιλιομέτρων. 

Κατά την περίοδο από το σχέδιο πόλης του Βούλγαρη μέχρι και το 

πρόσφατο σχέδιο πόλης του 2010, πολλές αλλαγές έχουν σημειωθεί 

στην Πάτρα. Ιστορικές συγκυρίες, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

επέδρασαν σημαντικά στην μεταβολή της φυσιογνωμίας της. Κάποιες 

από τις σημαντικότερες, αφορούν τόσο στην έκταση της πόλης, όσο 

και στις αλλαγές των χρήσεων γης. 
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Αξίζει να σημειώσουμε πως το 1858, με την εφαρμογή του σχεδίου 

πόλεως του 1829 του Βούλγαρη, η έκταση της Πάτρας έφτανε τα 644,4 

στρέμματα, ενώ το 2010 ο δήμος της Πάτρας είχε έκταση 333.140 

στρέμματα. Στα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζεται η εξέλιξη 

του σχεδίου πόλεως της Πάτρας. 

  



Πάτρα 1829

Σχέδιο Βούλγαρη
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Λίγες μέρες μετά την παράδοση της πόλης στους Γάλλους, ο 

κυβερνήτης Καποδίστριας στις 29 Οκτωβρίου του 1828 αναθέτει στο 

μηχανικό Σταμάτη Βούλγαρη, αξιωματικό του γαλλικού στρατού, να 

εκπονήσει το σχέδιο της Πάτρας. Ο Βούλγαρης παρέδωσε το σχέδιο 

στις 29 Ιανουαρίου 1829. Ο Βούλγαρης, σχεδίασε μία καινούρια πόλη, 

Κάτω πόλη, στη θέση της πεδιάδας και κατά μήκος της ακτής, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στον οικονομικό ρόλο που 

καλείται να παίξει ως χώρος ανταλλαγών, ανοιχτών προς το εξωτερικό. 

Όμως, το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε μόλις το 1858, μετά από αρκετές 

αλλαγές. Ταυτόχρονα στην περιοχή, εμφανίζονται οι πρώτες 

βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στο Τρίδυμο 

Συγκρότημα Σταφιδαποθηκών το 1857 και η βιομηχανία Αχάια Κλάους 

το 1861.  

Το 1885, ο αρχιτέκτονας Σπυρίδων Τζέτζος, αποτύπωσε σε 

λιθογραφικό σχέδιο, την πολεοδομική μορφή του τροποποιηθέντος 

σχεδίου Βούλγαρη, με έκταση 1.430 στρέμματα. Το μοναδικό 

σωζόμενο αντίτυπο βρίσκεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών. Ο 

αρχιτέκτων δίνει λεπτομερή στοιχεία, όχι μόνο για την έκταση αλλά 

και για την συγκρότηση της Πάτρας του 1885. Χαρακτηριστικά 

καταγράφει πέραν των υπολοίπων και 15 βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  

Το 1900, οι επεκτάσεις του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν συμμετρικά 

ως προς τον κεντρικό πυρήνα, τόσο στην αρκτική, όσο και στην 

μεσημβρινή πλευρά, με συνολική έκταση 1.963,6 στρέμματα. 
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Το 1929, ολοκληρώνεται το λεγόμενο Παλαιό Σχέδιο, το οποίο 

παραμένει αναλλοίωτο μέχρι και το 1971 και η έκτασή του καλύπτει 

4.000 στρέμματα. 

Στα 43 χρόνια που μεσολάβησαν, η πόλη μεταβλήθηκε αισθητά. Η 

παρεμβολή του πολέμου, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού, οι νέες 

συνθήκες ζωής και κυρίως οικοδόμησης, δημιούργησαν νέες εξελίξεις. 

Από το 1929, μέχρι το 1971 ο πληθυσμός της πόλης σχεδόν 

διπλασιάζεται. Η πόλη έχει φθάσει σε επίπεδα κορεσμού και έπρεπε 

να ληφθούν μέτρα. Έτσι το 1969 τροποποιούνται οι όροι δόμησης του 

παλαιού σχεδίου, ορίζονται συντελεστές δόμησης ειδικά για 

κατασκευαστές.  

Μέχρι και το 1971, οι αυξομειώσεις των συντελεστών δόμησης δεν 

έδιναν λύση στο πρόβλημα στέγασης των κατοίκων της πόλεως. Η 

ανάγκη επέκτασης του σχεδίου αποβαίνει επιτακτική, μια και η πόλη 

έχει ξεπεράσει τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου. Χαρακτηριστικά το 

1971, η πόλη επεκτείνεται προς τη μεσημβρινή πλευρά του Παλαιού 

Σχεδίου και καταλαμβάνει έκταση 5.200 στρέμματα. Η επιφάνεια της 

Πάτρας υπερδιπλασιάζεται, στην ουσία προστέθηκε μία ακόμη 

μεγαλύτερη Πάτρα στην αρχική, με συνολική έκταση 9.200 στρέμματα. 

Το 1972, μόλις μία χρονιά μετά,  3.200 ακόμη στρέμματα προστέθηκαν 

με την επέκταση της πόλης προς την αρκτική πλευρά και την έκταση να 

φτάνει τα 12.400 στρέμματα. Οι επεκτάσεις 1971 και 1972, είχαν 

μεταβολή  210% σε σχέση με το Παλαιό Σχέδιο του 1929. Τρία χρόνια 

αργότερα, το 1975, η πόλη επεκτείνεται ξανά, αυτή τη φορά προς την 
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ανατολικομεσημβρινή πλευρά, με την έκταση να φτάνει τα 15.700 

στρέμματα.
41

 

Σύμφωνα με την Παπαδάτου – Γιαννοπούλου Χ. (1991), μέσα σε εννιά 

χρόνια 1971-1979, η έκταση του σχεδίου αυξήθηκε κατά 330%, ενώ ο 

πληθυσμός της πόλης το ίδιο διάστημα μόλις κατά 20,8%. Μέχρι το 

1989, προστέθηκαν ακόμη 5.230 στρέμματα, με συνολική πλέον 

έκταση τα 22.430 στρέμματα.
 42

 Οι μεταβολές αυτές διακρίνονται και 

στο παρακάτω γράφημα Συσχέτισης έκτασης σχεδίου πόλεως και 

πληθυσμού, που προκύπτει από στοιχεία του  Παππά Β. (2010)
43

 

Η σχέση της βιομηχανίας με τη μεταβολή των ορίων του αστικού ιστού 

είχαν μία σχέση αμφίδρομη. Οι βιομηχανικές μονάδες που 

εγκαθίσταντο στα όρια της πόλης παρέσυραν και τον πολεοδομικό 

ιστό, ενώ οι νέες επεκτάσεις δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για τη 

χωροθέτηση νέων μονάδων. 

Η ενδυνάμωση της βιομηχανίας, προσέλκυσε εργατικό δυναμικό, 

γεγονός που αποτυπώνεται στην πληθυσμιακή αύξηση της υπό 

εξέταση περιόδου. Η κάλυψη των οικιστικών αναγκών αυτών των 

μεταναστών (εσωτερικών και μη) συνοδεύτηκε με αλλαγές στους 

όρους δόμησης, αλλά και με τις διαδοχικές επεκτάσεις.  

                                                                 
41

 Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χ., 1991, Εξέλιξη του Σχεδίου Πόλεως των 
Πατρών: 1829-1989, Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, σ.σ. 40-56. 
42

 Βλέπε Υποσημείωση 41, σ.σ. 40-56. 
43

 Οι τιμές που χρησιμοποιούνται σταθμίζονται. Παππάς Β., 2010, Πάτρα: 
Ιστορική Εξέλιξη και η πολεοδομική φυσιογνωμία της πόλης, Πάτρα, 
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εργαστήριο Πολεοδομικού & Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 54. 
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Οι συντεχνίες των εργατών στις βιομηχανίες είχαν περιορισμένες 

δυνατότητες κοινωνικής παρέμβασης οι οποίες εκδηλώνονταν 

συνήθως ως πιέσεις προς τις δημοτικές αρχές για δημιουργία αγοράς ή 

τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η περιοχή των προσφυγικών, 

όπου μετά το 1928, κατοικήθηκε από περίπου 7.000 πρόσφυγες από 

την Μικρά Ασία, οι οποίοι εργάζονταν στις βιομηχανίες της πόλης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως εκείνη την περίοδο, το συνολικό εργατικό 

δυναμικό της Πάτρας ήταν 5.815 άτομα εκ των οποίων οι 4.695 ήταν 

πρόσφυγες.
 44

 

Παρατηρείται λοιπόν πύκνωση του αστικού ιστού σε συγκεκριμένα 

σημεία και επέκταση του σχεδίου πόλης ιδιαίτερα προς την 

κατεύθυνση του γεωγραφικού άξονα που δημιουργείται μεταξύ 

προσφυγικών συνοικισμών και βιομηχανιών. Επομένως, η ανάπτυξη 

της βιομηχανίας, λόγω των ποσοτικών μεγεθών της αλλά και λόγω της 

συγκέντρωσής της σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, προκάλεσε 

δραστικές αλλαγές στον αστικό ιστό. 

                                                                 
44

 Σχόλιο του Μιτζάλη Ν., 2007, Η Μεσοπολεμική Βιομηχανική Ανάπτυξη της 
Πάτρας και οι Μεταλλαγές στον Αστικό Ιστό της Πόλης, Πάτρα, Περί τεχνών. 



ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1850 1900

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  ΠΑΤΡΑΣ

1800

1829
Σχέδιο Βούλγαρη

1885
1.430 στρ.
31.459 κατ.

1900
1.960 στρ.
37.894 κατ.

1929
4.000 στρ.
61.278 κατ.



1950 2000 2050

 στρ.
κατ.

1971
9.200 στρ.
111.607 κατ.

2010
33.485 στρ.
213.984 κατ.
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3.2 Ίχνη της Βιομηχανικής Περιόδου της Πάτρας 

Η βιομηχανική περίοδος που ερευνάται, στα μέσα 19
ου

 με τέλη 20
ου

 

αιώνα, αποτυπώνεται στις μέρες μας μέσα από τις ερειπωμένες 

βιομηχανικές εκτάσεις και τα εγκαταλειμμένα κτήρια που στέγαζαν τις 

λειτουργίες τους. Πέραν όμως των χώρων αυτών, ίχνη των 

δραστηριοτήτων συναντώνται σε πολλά σημεία της πόλης, είτε ως 

κρατικά έργα που έγιναν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, είτε 

ως πρωτοβουλίες των ίδιων των βιομηχάνων. 

Η κατασκευή των πρώτων προβλητών και κατ’ επέκταση του παλιού 

λιμανιού, καθώς και η σιδηροδρομική σύνδεση με ελληνικά αστικά 

κέντρα, αποτέλεσαν έργα με πρωταρχικό σκοπό να διευκολύνουν την 

μετακίνηση των αγαθών που παρήγαγαν τα εργοστάσια της ευρύτερης 

περιοχής. Το Εργοστάσιο Αεριόφωτος, καθώς και η Ανώνυμη 

Υδροηλεκτρική Εταιρεία Πατρών Γλαύκος, δημιουργήθηκαν επίσης για 

να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των βιομηχανικών 

μονάδων. 

Ίχνη της βιομηχανικής ακμής της Πάτρας, αποτελούν επιπλέον κτήρια 

που άφησαν ως «κληρονομιά» στην πόλη κάποιοι από τους 

βιομήχανους. Πρόκειται τις περισσότερες φορές για δημόσια 

ιδρύματα, κατοικίες, κτήρια γραφείων και καταστημάτων.  

Ο Β. Μαραγκόπουλος ανέπτυξε μία πλούσια κοινωνική δραστηριότητα 

η οποία αποτυπώνεται, με τη διάνοιξη δρόμων, την δημιουργία του 

ΝΟΠ, καθώς και την ανέγερση του Μαραγκοπούλειου Γυμνασίου στα 
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Βραχνέικα, και του 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στο προαύλιο του 

οποίου στήθηκε ο ανδριάντας του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν επίσης και τα κεντρικά 

γραφεία και το κατάστημα της κλωστοϋφαντουργίας Μαραγκόπουλου 

επί της οδού Αγίου Ανδρέου, το οποίο ανακαινίστηκε το 2006 στα 

πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και διατηρείται μέχρι τις μέρες 

μας. Στον αντίποδα, η κατοικία του βιομήχανου Βουρλούμη, 

εξαιρετικό νεοκλασικό κτήριο, στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, δεν 

απέφυγε το κύμα κατεδαφίσεων που έφερε η αντιπαροχή. 

Ο Γ. Αναστασόπουλος (μικρότερος υιός της οικογένειας) συνέβαλε 

στην αναστήλωση του Αρχαίου Ωδείου Πατρών (1942-1943). Στην 

παραλιακή οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, βρίσκεται το άλλοτε 

κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο Μορέας Πατρών, πλησίον του παλιού 

σταθμού Αγ. Διονυσίου, το οποίο κατασκευάστηκε με σχέδια του 

ιδίου, την περίοδο 1969-1974.  

Ο Παναγιώτης Σκαγιόπουλος (Πάτρα, 1864 - Πάτρα, 1942), 

σταφιδέμπορος με ιδιαίτερο φιλανθρωπικό έργο, κατασκεύασε το 

1926, το Σκαγιοπούλειο ορφανοτροφείο. Το κτίσμα ανακαινίσθηκε 

κατά την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, αλλά παραμένει μέχρι 

σήμερα αναξιοποίητο. 

Άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη βιομηχανικής 

δραστηριότητας στην Πάτρα αποτελούν επίσης η Βιοτεχνική Σχολή και 

η Βιομηχανική Έκθεση, καθώς επίσης και ολόκληρες συνοικίες.  
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Η συνοικία Προσφυγικά, στην οποία κατοίκησαν, μετά το 1928, οι 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, αποτέλεσε τον πρώτο προσφυγικό 

συνοικισμό της πόλης. Βρισκόταν στα όρια της τότε πόλης των Πατρών 

και κοντά στα βιομηχανικά συγκροτήματα στα οποία και δούλευαν. 

Τα Εγγλέζικα, είναι αρχοντικά νεοκλασικά κτίρια και αποτελούσαν μια 

κοσμοπολίτικη συνοικία της Πάτρας, στην περιοχή από τις Ιτιές μέχρι 

χαμηλά στο Μιντιλόγλι. Δημιουργήθηκε στις αρχές του προηγούμενου 

αιώνα, από Άγγλους εμπόρους και βιομηχάνους όπως. οι Hancock, 

Morphy, Pilsher, Crow, και Stevens, καθώς και έναν Έλληνα, τον 

Κρητικό. 
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3.3 Η αμήχανη πόλη των Πατρών 

Όπως αποτυπώθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, η Πάτρα κάνει 

ένα σταδιακό πέρασμα από την παραγωγή μικρής κλίμακας στη 

βιομηχανία μεγάλης κλίμακας. Το πέρασμα αυτό επιταχύνεται από τις 

ευνοϊκές περιστάσεις, με άμεσες επιπτώσεις στον αστικό χώρο, ως 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης της βιομηχανίας από τα μέσα του 19
ου

 

αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20
ου

 αιώνα. 

Ωστόσο ύστερα και από το κλείσιμο των τελευταίων μεγάλων 

βιομηχανιών της Πάτρας, η μορφή της πόλης αλλάζει δραματικά. Αυτή 

η διαδικασία της αποβιομηχάνισης, ως προς τη χωρική διάσταση του 

φαινομένου, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανενεργών πρώην 

βιομηχανικών χώρων που εγκαταλείφθηκαν και παραμένουν άδειοι 

από χρήσεις μέχρι και σήμερα, δημιουργώντας στον χώρο αστικά κενά, 

δημιουργώντας δηλαδή την «Αμήχανη πόλη των Πατρών». 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή του αστικού 

ιστού, αλλά και επιβάρυνση του άμεσου περιβάλλοντος της περιοχής. 

Σε περιπτώσεις παρατηρούνται οικιστικά σύνολα περιμετρικά 

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, ως εμπόδια στην 

καθημερινότητα των πολιτών. Η έλλειψη χρήσης, επομένως και 

δραστηριότητας στους χώρους αυτούς δημιουργεί συνθήκης 

παρακμής δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Η παρουσία αυτών των χώρων καθιστά δύσκολη και ορισμένες φορές 

αδύνατη την άμεση σύνδεση του αστικού χώρου με το θαλάσσιο 
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μέτωπο. Οι απροσπέλαστες αυτές εκτάσεις αποτελούν ουσιαστικά 

εμπόδια στη ροή και της συνέχεια της πόλης 

Από το σύνολο αυτών των ανενεργών χώρων γίνεται παρακάτω μία 

επιλογή κατά συνθήκη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από πρώην 

βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή μεταξύ 

του αστικού ιστού και του παραθαλάσσιου μετώπου. Πρόκειται για 42 

περιπτώσεις μικρών βιοτεχνικών μονάδων έως και μεγάλων 

βιομηχανικών συγκροτημάτων. 

Η συνολική έκταση των μονάδων αυτών είναι περίπου 740 στρέμματα 

γης, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος παραμένει μέχρι και τις 

μέρες μας κενό χρήσης. Το άθροισμα των εκτάσεων αυτών, αποτελεί 

το 0,02% της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και το 0,22% του 

Καλλικρατικού Δήμου Πατρών.  
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Επιλεγμένες Βιομηχανικές Μονάδες 

PIRELLI Hellas Α.Ε. 
ΑΒΕΞ Α.Ε. 
Αλευροποιία-Ζυμαροποιία Αδελφών Λιάλιου  
Αποθήκες Α.Σ.Ο. 
ΒΕΣΟ (Βιομηχανία Ελαίων Σαπώνων & Οινοπνευμάτων) Α' 
ΒΕΣΟ (Βιομηχανία Ελαίων Σαπώνων & Οινοπνευμάτων) Β' 
Βιομηχανία Κατεργασίας Δερμάτων Ελλάδος Α.Ε. 
Βυρσοδεψείο Ρηγόπουλου 
Βυρσοδεψείο Φουσκόπουλου & Εργοστάσιο Δερμάτων & Υποδημάτων «ΕΥΑ» 
Γενικές Αποθήκες 
Γεωργικός Συνεταιρισμός Πατρών 
Δημοτικά Σφαγεία 
Εργοστάσιο Αεριόφωτος 
Εργοστάσιο Δερμάτων (Ακτή Δυμαίων) 
Εργοστάσιο Δερμάτων Ζαφειρόπουλου-Μενούνου 
Εργοστάσιο Οινοπνευματοποιίας Σπηλιόπουλου 
Εργοστάσιο Χαρτοποιίας Ε.Γ. Λαδόπουλου (ΕΓΛ-ΧΔΕ) 
Εριουργία Α. Αναστασόπουλου 
Ζύμαι Πατρών Α.Ε. 
Καλτσοβιομηχανία Ν.Α. Βέτσου Α.Ε. 
Καπνεργοστάσιο Γκέρρυ & ΣΙΑ 
Κλωστοϋφαντουργία Β. Μαραγκόπουλος  
Λιθογραφείο Διακίδη 
Μάμος Α.Ε. Ελληνική Εμπορική Εταιρία Εισαγωγής – Εξαγωγής («5 Ε»)  
Μηχανουργείο (Άγιος Διονύσιος) 
Μηχανουργείο (Μπουμπουλίνας & Μιαούλη) 
Μηχανουργείο (Μπουμπουλίνας & Φράττι) 
Μηχανουργείο Δ.Χ. Γιαννακόπουλου 
Μηχανουργείο Χυτήριο Δ.Π. Σκούρα 
Μύλοι Αγίου Γεωργίου Α.Ε. 
Ξυλαποθήκη Β. Δημητρόπουλου 
Ξυλουργικό Εργοστάσιο (Άγιος Διονύσιος)  
Ξυλουργικό Εργοστάσιο Χ. Νικολάου & Ποτοποιία Αγουρίδη 
Οινοποιία Αχάια Κλάους  
Πειραϊκή Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε. 
Σταφιδαποθήκη Δ.Μ. Γεωργόπουλου 
Σταφιδαποθήκη Παρθενόπουλου 
Σταφιδαποθήκη Ραβαζούλα  
Σταφιδαποθήκη Σταυρόπουλου-Μπελούση  
Σταφιδεργοστάσιο Αν. Δρούλια  
Σταφιδεργοστάσιο Θ. Βουρλούμη  
Τρίδυμο Συγκρότημα Σταφιδαποθηκών  

 











0,22% του Δήμου Πατρέων
0,02% της Π.Ε. Αχαΐας



Επίδραση βιομηχανικών
μονάδων στη σχέση αστικού
και θαλάσσιου μετώπου
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Ύστερα από τη μελέτη των επιλεγμένων αυτών μονάδων, ακολουθεί 

ανάλυση πέντε χαρακτηριστικών παραδειγμάτων προκειμένου να 

αναδειχθούν τα προβλήματα και οι δυνατότητες τους. Εξετάζοντας τις 

περιπτώσεις αυτές μεμονωμένα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει 

περισσότερα στοιχεία που απαρτίζουν τα σύνολα αυτά όπως φυσικά 

εμπόδια, περιφράξεις, ασυνέχειες του οδικού δικτύου, ασαφή όρια και 

απαξιωμένες κτηριακές μονάδες. Επιπλέον γίνεται πιο κατανοητός ο 

χαρακτήρας και η κλίμακα της περιοχής, με τα δίκτυα, τις συνδέσεις και 

τις χρήσεις γης. 

Συγκεκριμένα τα πέντε αυτά παραδείγματα είναι η Εριουργία 

Αναστασόπουλου και η Μύλοι Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Αγίου 

Διονυσίου στην βόρεια πλευρά της Πάτρας, το υφαντουργείο 

Μαραγκόπουλου στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα καθώς και η Χαρτοποιία 

Λαδόπουλου και η Πειραϊκή - Πατραϊκή στη νότια πλευρά της πόλης κοντά 

στο νέο Λιμένα. Όλες οι μονάδες έχουν πάψει να λειτουργούν από τα τέλη 

του περασμένου αιώνα και παραμένουν για πάνω από δύο δεκαετίες 

τόποι εγκαταλειμμένοι ή περιορισμένης χρήσης. 

  



1. Εριουργία Α. Αναστασόπουλου
2. Μύλοι Αγίου Γεωργίου
3. Εργοστάσια Φανελοποιίας και
Πλεκτικής Β. Γ. Μαραγκόπουλου
4. Χαρτοποιία Ε.Γ. Λαδόπουλου ΕΓΛ
5. Πειραϊκή Πατραϊκή ΑΕ

1

2

3

4

5
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Εριουργία Α. Αναστασόπουλου 

Άγιος Διονύσιος, Αθηνών-Ιωαννίνων-Ηπείρου-Γιαννιτσών, 1925 

Η πρώτη περίπτωση αφορά στον χώρο που δραστηριοποιήθηκε η 

Εριουργία Αναστασόπουλου. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1925, δίπλα 

στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΣΠΑΠ Αγίου Διονυσίου. Αποτελείτο 

από τμήματα πλεκτικής, κλωστηρίου και υφαντικής. Οι εγκαταστάσεις 

κάλυπταν ολόκληρο το 41
ο
 οικοδομικό τετράγωνο της Κάτω Πόλης με 

έκταση 5.400τμ. Έπαυσε τις εργασίες της το 1950 μετά από περίοδο 

οικονομικής δυσπραγίας, 60 χρόνια μετά την ίδρυση της. Το 

οικοδομικό τετράγωνο σήμερα στεγάζει στο μεγαλύτερο τμήμα του τις 

υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ (Άγιος Αλέξιος). 

Πρόκειται για ένα περίκλειστο σύνολο από τρία διώροφα και δύο 

ισόγεια κεραμοσκεπή κτήρια με ένα μεγάλο εσωτερικό αίθριο 

έκκεντρα του οποίου βρισκόταν ένα πύργος τριών επιπέδων. Στην 

πρόσοψη του συγκροτήματος επί της οδού Αθηνών αναγράφεται το 

όνομα του ιδιοκτήτη (Α.Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) και οι χρονολογίες 1892 

(τότε που προμηθεύτηκε την πρώτη πλεκτική μηχανή) και 1923 (έτος 

θεμελίωσης του σύγχρονου εργοστασίου εριουργίας και πλεκτικής) 

Σήμερα σώζονται τα 2 κτήρια της δυτικής πλευράς σε άσχημη 

κατάσταση.  

Το συγκρότημα συνορεύει με τον μέχρι πρότινος αναξιοποίητο χώρο 

γνωστό και ως πάρκο Αγίου Αλεξίου που μόλις τον τελευταίο χρόνο 

φιλοξενεί μία υπεραγορά. Η σύνδεση του με τη θάλασσα διακόπτεται 

από τον παλιό σταθμό τρένων Αγίου Διονυσίου που υπολειτουργεί και 

αποτελεί εμπόδιο στην επαφή της πόλης με το νερό. 
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Τα δύο βασικά κτήρια της δυτικής πλευράς της Εριουργίας 

παραμένουν αναξιοποίητα παραδομένα στις φθορές του χρόνου και 

την εγκατάλειψη. Το κτήριο στα βορειοδυτικά στερείται στέγης καθώς 

έχει καταρρεύσει, ενώ άναρχη βλάστηση κατακλύζει αυτό το τμήμα 

του τετραγώνου. Σημαντικό χώρο αποτελεί και το εσωτερικό αίθριο, 

καθώς εμφανίζει ένα καθαρό σχήμα και είναι προσβάσιμο από το 

δρόμο μέσω τριών σημείων. Παρά τη χρήση του μεγαλύτερου 

τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος, πρόκειται για ένα πολύ 

ενδιαφέροντα χώρο που με τις κατάλληλες επεμβάσεις μπορεί να 

αναβαθμίσει την περιοχή. 

Το οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να θεωρηθεί ως θραύσμα του 

αντίστοιχου που πρότεινε ο Βούλγαρης στο σχέδιο πόλης της Πάτρας 

το 1829, καθώς ο δομημένος χώρος βρίσκεται περιμετρικά και 

διατηρείται η αναλογία κενού και πλήρους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

κατά κάποιο τρόπο, στην παρούσα κατάσταση λανθάνουν και είναι 

αναγκαίες σημειακές παρεμβάσεις προκειμένου να αναδειχθούν. Σε 

συνδυασμό με κάποιες αλλαγές στου χώρους του παλιού 

σιδηροδρομικού σταθμού και του διπλανού πρώην πάρκου μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα σύνολο που εξυπηρετεί τον γειτονικό αστικό χώρο 

επιτρέποντας του την άμεση επικοινωνία με το παραθαλάσσιο 

μέτωπο. 

  











ΑΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΗ 

88 

Μύλοι Αγίου Γεωργίου 

Άγιος Διονύσιος, Λ. Όθωνος Αμαλίας-Νόρμαν-Άστιγγος-Σανταρόζα, 1936 

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Αγίου Γεωργίου, ιδρύθηκε τοπ 1927 και 

εγκαταστάθηκε στην Πάτρα το 1936, αγοράζοντας σε πλειστηριασμό 

όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Τριάντη, όταν αυτή πτώχευσε. Το 

εργοστασιακό συγκρότημα, αποτελείτο από πέντε κύρια 

οικοδομήματα και βοηθητικούς χώρους, σε μία έκταση 4.400 τμ μέσα 

στον αστικό ιστό της πόλης, δίπλα στο λιμάνι. Η δυναμική παρουσία 

της επιχείρησης διακόπηκε το 1990, ενώ απασχολούσε 100 

εργαζόμενους. Το κτηριακό συγκρότημα ανήκει σήμερα στην 

ιδιοκτησία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας. 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν το πολυώροφο 

κτήριο, που υπάρχει μέχρι και σήμερα, καθώς και άλλα λιθόκτιστα τα 

οποία έχουν κατεδαφιστεί. Το συγκρότημα επεκτάθηκε σε όλο το 

οικοδομικό τετράγωνο, ενώ προς την οδό Σανταρόζα είχαν 

κατασκευαστεί μετά το 1936 τα ΣΙΛΟ και έγιναν προσθήκες στο 

πολυώροφο κτήριο. 

Στην τελική του μορφή το συγκρότημα αποτελείται από τρία βασικά 

κτίσματα, διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και ένα κτήριο στην 

απέναντι πλευρά της οδού Άστιγγος. Το εξαώροφο κτήριο (αίθουσα 

άλεσης και χώρος καθαριστηρίων πρώτης ύλης), συνδεόταν ανά δύο 

ορόφους με το τριώροφο των προκαθαραστηρίων και έφερε τον 

υδατόπυργό της επιχείρησης και το σιλό αποθήκευσης. Το 

συγκρότημα συμπληρωνόταν με το πρώην σταφιδεργοστάσιο της 
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Άμβουργερ με σκεπαστή γέφυρα, όπου γινόταν η συσκευασία και 

ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες.  

Οι κτηριακές μονάδες της αλευροβιομηχανίας, όπως και οι δύο 

γειτονικές αποθήκες του τριδύμου συγκροτήματος σταφιδαποθηκών, 

παραμένουν μέχρι και σήμερα χωρίς χρήση. Παρατηρεί κανείς πως το 

κτηριακό αυτό σύνολο βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, αφού είναι σε 

επαφή με το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ στη βορινή πλευρά του 

επικοινωνεί με το οικόπεδο του παλιού σταθμού Αγίου Διονυσίου. 

Διαθέτει αρκετά μεγάλο προαύλιο χώρο, που προς το παρόν αποτελεί 

χώρο στάθμευσης των υπεραστικών λεωφορείων.  

Ειδικότερα το εξαώροφο κτήριο, που φέρει και την επωνυμία της 

βιομηχανίας, έχει αποκατασταθεί στο παρελθόν αλλά η συνεχής 

απουσία χρήσης έχει επαναφέρει σημάδια φθοράς. Παρόλα αυτά αν 

ειδωθεί συνολικά, το συγκρότημα των μύλων και των αποθηκών 

χρήζουν αξιοποίησης. Η ένταξη τους σε ένα δίκτυο δημόσιων χώρων 

που σχετίζονται με τον πρώην λιμένα και το γραμμικό χώρο του 

παλιού σιδηροδρομικού σταθμού μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη 

σχέση της πόλης με το νερό. 
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Εργοστάσια Φανελοποιίας και Πλεκτικής Β. Γ. Μαραγκόπουλου 

Άγιος Ανδρέας, Μαιζώνος – Κορίνθου – Σωσιπάτρου, 1927 

Το 1920 ο Β. Μαραγκόπουλος ξεκινά τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες στην περιοχή της Πάτρας, ιδρύοντας το 1927 την 

Ανώνυμο Εταιρεία Εμποροβιομηχανικών Επιχειρήσεων Β. 

Μαραγκόπουλου και το εργοστάσιο φανελοποιίας και πλεκτικής 

μεταξύ των οδών Κορίνθου και Μαιζώνος. Ο Β. Μαραγκόπουλος 

ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση. Με τον θάνατο του ιδίου το 

1944 έπαυσε η λειτουργία των εγκαταστάσεων στο κέντρο της πόλης 

και ξεκίνησε η τμηματική πώληση των κτηρίων. Η επιχείρηση 

εγκαταστάθηκε στην θέση Κόκκινος Μύλος στην Παραλία, ώσπου στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 εξαγοράζεται από την εταιρεία Σακαλίδης 

Ι. ΑΕ. Το γνωστό κτήριο στη συμβολή των οδών Αγ. Ανδρέου και Βότση 

ανήκε επίσης στην εταιρεία για τη στέγαση των γραφείων και του 

κεντρικού καταστήματος της από το 1935 και μετά. 

Όσον αφορά στην πρώτη βιομηχανική μονάδα της υφαντουργίας, 

εντοπίζεται στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στην νοτιοανατολική 

πλευρά του σταθμού Αγίου Ανδρέα του προαστιακού σιδηρόδρομου, 

καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου 

μεταξύ των οδών Κορίνθου, Μαιζώνος και Σωσιπάτρου. Σε κοντινή 

απόσταση προς τα δυτικά βρίσκεται και ο χώρος όπου 

δραστηριοποιούταν στο παρελθόν η βιομηχανική μονάδα Α της ΒΕΣΟ 

και ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί ως χώρος ψυχαγωγίας 

και εμπορικών χρήσεων. 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις της 

παλιάς μονάδας απαρτίζονται από δύο διακριτά κτήρια, τα οποία 

κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Το πρώτο επί της 

οδού Μαιζώνος αποτελείται από ένα μακρόστενο κέλυφος με 

διαδοχικές δίρριχτες στέγες. Το δεύτερο εφάπτεται στο πρώτο, σε 

επαφή με τις προαναφερθείσες οδούς και είναι μεταγενέστερης 

περιόδου κάτι που μαρτυράται από την κατασκευαστική του δομή, 

domino. 

Οι εγκαταστάσεις της υφαντουργίας χρησιμοποιούνται μερικώς 

σήμερα. Το αρχικό έχει αποκατασταθεί και φιλοξενεί κάποιες χρήσεις 

στο ισόγειο ενώ το δεύτερο, όπου έχει αφαιρεθεί η τοιχοποιία και έχει 

ενισχυθεί ο φέρων οργανισμός του, παραμένει κενό. Ορισμένα 

τμήματα της μονάδας έχουν κατεδαφιστεί δημιουργώντας 

παραπλεύρως κάποιους κενούς χώρους. 

Παρατηρώντας την περιοχή στην οποία χωροθετείται το παλιό 

εργοστάσιο Μαραγκόπουλου προκύπτουν ενδιαφέρουσες χωρικές 

σχέσεις με γειτονικά σημεία. Δυτικά της μονάδας βρίσκεται ο σταθμός 

προαστιακού του Αγίου Ανδρέα, περιφραγμένος και μερικώς 

ερημωμένος, διακόπτοντας την απ’ ευθείας ένωση με τη θάλασσα. 

Μπροστά από αυτόν τον χώρο, βρίσκεται και ο πολυχώρος αναψυχής 

Veso Mare, στη θέση του πρώην εργοστασίου Α της εταιρίας ΒΕΣΟ. 

Αντιμετωπίζοντας τις περιοχές αυτές συνολικά, προκύπτουν 

δυνατότητες αξιοποίησης με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής και 

το άνοιγμα προς το νερό.  
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Χαρτοποιία Ε.Γ. Λαδόπουλου ΕΓΛ 

Κρύα Ιτεών, Ακτή Δυμαίων 48-50, 1927 

Η ΕΓΛ ιδρύθηκε στη συνοικία Κρύα Ιτεών της Πάτρας το 1927 από τον 

Ευάγγελο Λαδόπουλο και το εργοστάσιο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία 

το 1931. Το 1964-65 δημιουργεί τη χαρτοποιία Θεσσαλονίκης ΜΕΛ και 

το 1968 εξαγοράζει τη Χαρτοποιία Αιγίου. Το 1972, με την μείωση της 

παραγωγής της, θέτει σε διαθεσιμότητα 180 εργαζόμενους και η 

πτώση της εταιρείας ξεκινά. Το 1991 ύστερα από σειρά δεκαετιών με 

λαμπρή λειτουργία η χαρτοποιία διακόπτει οριστικά τη λειτουργία της. 

Το οικόπεδο του εργοστασίου έχει έκταση 48 στρέμματα με 

καλυμμένες επιφάνειες 36 στρεμμάτων. Παρακάτω αναφέρονται οι 

διαστάσεις των έξι συνολικά μηχανών της εταιρείας, οι οποίες 

δείχνουν τις απαιτήσεις χώρου.  

1
η
 χαρτοποιητική μηχανή (FULLNERWERKE): 1,5 μ πλάτος και 50 μ 

μήκος. 

2
η
 χαρτοποιητική μηχανή (YANKEE): για την παραγωγή λεπτών 

χαρτιών, 2,4 μ πλάτος και 40 μ μήκος. 

3
η
 χαρτοποιητική μηχανή (ESCHER WYSS): για την παραγωγή χάρτου 

γραφής και τυπογραφικού, 3,2 μ πλάτος και 50 μ μήκος. 

4
η
 χαρτοποιητική μηχανή (ESCHER WYSS): για την παραγωγή 

χαρτονιών, 2 μ πλάτος και 50 μ μήκος. 

5
η
 χαρτοποιητική μηχανή (DORRIES/ YANKEE): για την παραγωγή 

χαρτιών υγείας, 3,15 μ πλάτος και 40 μ μήκος. 
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6
η
 χαρτοποιητική μηχανή (DORRIES): για την παραγωγή τυπογραφικού 

χάρτου και χάρτου σάκων, 3,3 μ πλάτος και 90 μ μήκος, πρόκειται για 

μία πολύ εντυπωσιακή μηχανή και η αίθουσα που τη φιλοξενεί είναι 

ακόμη πιο εντυπωσιακή. 

Τα μεγέθη των μηχανών που αγοράστηκαν κατά καιρούς από τη 

χαρτοποιία, καθιστούν σαφές ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας 

μονάδας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αναλογίες και το μέγεθος 

των κτηρίων που την αποτελούν. Κατά συνέπεια, τα κελύφη που 

φιλοξένησαν τις λειτουργίες της βιομηχανίας ως επί το πλείστον είναι 

γραμμικά με μεγάλο μήκος και μικρότερο πλάτος. 

Οι εγκαταστάσεις της χαρτοποιίας αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές 

χρονικές φάσεις από τα πρώτα κεραμοσκεπή κτήρια έως και την 

τελευταία πτέρυγα σχήματος Γ που προστέθηκε στη βιομηχανία και 

βρίσκεται στην άλλη πλευρά των σιδηροδρομικών γραμμών. 

Εξετάζοντας την περιοχή παρατηρείται μία ολική απαξίωση. 

Βιομηχανικά κελύφη υπό κατάρρευση, πλήρης εγκατάλειψη και 

λεηλασία του εξοπλισμού στο εσωτερικό τους, ενώ στον περιβάλλοντα 

χώρο συναντάται περίσσευμα οικοδομικών υλικών και κατά σημεία 

σωροί από άχρηστα αντικείμενα. Το παλαιό κτήριο της διοίκησης, 

έχοντας αποκατασταθεί μερικώς, στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες και 

ορισμένες αποθήκες χρησιμοποιούνται από συνεργεία του Δήμου. 

Ο χώρος περιλαμβάνει και το σύγχρονο μεταλλικό κτήριο που 

χρησιμοποιήθηκε ως χώρος γραφείων, εκθέσεων και αποθήκευσης, 

στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (2006), 
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δημιουργώντας μία διττή, υβριδική κατάσταση. Ένα μέρος 

ανακαινισμένο φανερώνεται, σε αντίθεση με το υπόλοιπο, 

εγκαταλελειμμένο, συγκρότημα. Ο χώρος αυτός χωρίς να φέρει κάποια 

ουσιαστική λειτουργία σήμερα υφίσταται φθορές και χρήζει 

επανεξέτασης.  

Σχετικά με την τοποθεσία, η περιοχή Λαδόπουλου βρίσκεται σε άμεση 

σχέση με το νέο Λιμένα της πόλης, ενώ σε κοντινές αποστάσεις 

χωροθετούνται πρώην μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως τα 

Δημοτικά Σφαγεία, το εργοστάσιο ξυλείας ΑΒΕΞ και η Πειραϊκή – 

Πατραϊκή η οποία αναλύεται παρακάτω. Γίνεται κατανοητό πως ένα 

σύνολο χώρων που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις του αστικού 

ιστού, παραμένοντας αδρανείς, προκαλούν ασυνέχεια στη δομή του, 

εμποδίζουν τις προσβάσεις προς το θαλάσσιο μέτωπο και ευνοούν 

συνθήκες παραβατικότητας και γενικότερης υποβάθμισης. 
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Εικόνα 8: Φωτογραφία από τη Χαρτοποιία Λαδόπουλου ΕΓΛ. Πηγή: 
Φωτογραφικό Αρχείο Καλαμιώτη Ι. & Καρύδη Α. 
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Πειραϊκή Πατραϊκή ΑΕ 

Κρύα Ιτεών, Ακτή Δυμαίων 85, 1932 

Το 1925 η Πατραϊκή Εμποροβιομηχανική Εταιρεία μετατρέπεται σε 

ανώνυμη εταιρεία, ενώ το 1926 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξάνεται 

κατά 50%. Το 1919 ιδρύεται η Πειραϊκή Εταιρεία Επιχειρήσεων. Τον 

Ιούλιο του 1932 υλοποιείται η συγχώνευση των δύο εταιρειών υπό την 

επωνυμία Πειραϊκή – Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος ΑΕ. Η εταιρεία 

φτάνει τη δεκαετία του ’80 να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης μετά το 

Ελληνικό Δημόσιο και κάνει ανοίγματα στο εξωτερικό, εξαγοράζοντας 

την εταιρεία Van Delden στο Ochtrup της Δυτικής Γερμανίας. Η 

εταιρεία, ήδη από το 1992, υπολειτουργεί και η δραστηριότητά της 

στις εγκαταστάσεις της Πάτρας σταματά τον Οκτώβριο του 1992. 

Σήμερα, το συγκρότημα αποτελεί ιδιοκτησία του Οργανισμού Λιμένος 

Πατρών. 

Το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 207,5 στρέμματα, με δομημένη 

επιφάνεια 99 στρεμμάτων. Αποτελεί την μεγαλύτερη σε έκταση 

βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σε αυτή εντάσσεται μεγάλος 

αριθμός κτηρίων, που έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές 

φάσεις. Περιλαμβάνει, επιμήκη κτήρια με δίρριχτες στέγες και άλλα 

πριονωτής μορφής, αποθήκες και μικρότερα κτήρια που στέγαζαν 

γραφεία της διοίκησης καθώς και τον χαρακτηριστικό πύργο που φέρει 

το όνομα της βιομηχανίας. Οι εγκαταστάσεις, που επικοινωνούν 

μεταξύ τους με ένα τοπικό δίκτυο δρόμων, συνθέτουν στο σύνολό τους 

μια αυτοτελή βιομηχανική περιοχή. 
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Η Πειραϊκή – Πατραϊκή συνορεύει με το πρώην εργοστάσιο Β της 

βιομηχανίας ΒΕΣΟ, με τη μονάδα οινοπνευματοποιίας Σπηλιόπουλου 

και με το οινοποιείο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η μεγάλης 

έκτασης βιομηχανική μονάδα, επικοινωνεί με την νότια έξοδο του 

νέου Λιμένα και σχετίζεται με τον ποταμό Γλαύκο, μέρος του οποίου 

έχει μετατραπεί σε οδική σύνδεση με την περιμετρική οδό της πόλης, 

καθιστώντας την ευρύτερη περιοχή κομβικό σημείο. 
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Οι πρώην αυτές βιομηχανικές εκτάσεις καταλαμβάνουν σημαντικό 

ποσοστό των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών περιοχών, 

δημιουργώντας ένα αδρανές τοπίο. Η ένταξη τους σε ένα συνολικό 

σχέδιο, δημιουργεί προϋποθέσεις επανάκτησής τους από τον αστικό 

χώρο. Δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις των επεμβάσεων διεθνώς η 

κατεδάφιση και η επανάχρηση, καθώς και ο συνδυασμός τους. 

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην κατεδάφιση κτηρίου ή κτηρίων, 

οικοδομικών τετραγώνων ή ακόμη και ευρύτερων περιοχών, και η 

αντικατάστασή τους από άλλα κτήρια ή σύνολα, που σχεδόν πάντοτε 

διαφέρουν ριζικά, και στη σύλληψη αλλά και στην υλοποίησή τους, 

από την προϋφιστάμενη κατάσταση, η οποία δεν λαμβάνεται σχεδόν 

καθόλου υπόψη. Στην κατεδάφιση κυρίως στηρίχθηκαν οι επεμβάσεις 

αστικής ανανέωσης.
 45

 

Δεύτερη πρακτική είναι η επανάχρηση κτηρίων και συνόλων σε 

συνδυασμό με την ανάπλαση του υφιστάμενου ιστού, διαμέσου 

«σημειακών» παρεμβάσεων. Σε αυτές μπορούν να στηριχθούν οι 

επεμβάσεις αποκατάστασης/ ανακαίνισης σήμερα, οι οποίες έρχονται 

σε αντιδιαστολή με τις επεμβάσεις της κατεδάφισης, που προκάλεσαν 

τις περισσότερες φορές διακοπή στη συνέχεια του αστικού ιστού.
 46
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 Καραμάνου Ζ., 1997, Αποκατάσταση Επανάχρηση Κτηρίων και Συνόλων, 
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Στο νέο τοπίο, μετά από την εφαρμογή όποιων από τις παραπάνω 

κατευθύνσεις, είναι πολύ σημαντικό να επιλεχθούν οι κατάλληλες 

δραστηριότητες και χρήσεις που θα αναδείξουν την πρόταση στο 

σύνολό της, συσχετίζοντας την περιοχή με τον υπόλοιπο αστικό χώρο.  

Ορισμένες δραστηριότητες σχετίζονται με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές 

δράσεις (πολιτιστικά κέντρα, μουσειακοί χώροι, βιβλιοθήκες, γκαλερί, 

θεατρικοί και συναυλιακοί χώροι, κ.λπ.), δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού και συνεδριακού χαρακτήρα (πανεπιστημιακοί χώροι, 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ινστιτούτα, συνεδριακά κέντρα, κλπ), 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο του εμπορίου και της 

μεταποίησης, της παραγωγής προϊόντων και των υπηρεσιών, 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καινοτόμου χαρακτήρα (ερευνητικά 

κέντρα, κέντρα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, κ.λπ.), επιχειρήσεις 

τουριστικού χαρακτήρα (ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχειακοί χώροι, 

κ.λπ.), χώρους ψυχαγωγίας, ακόμη και συγκροτήματα κατοικιών.  
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Κάθε εποχή λοιπόν χαρακτηρίζεται από ορισμένες κατηγορίες 

κτηρίων-μνημείων που διαμορφώνονται για να εξυπηρετούν ανάγκες 

ή/και να προβάλουν ιδέες. Τα βιομηχανικά κτήρια αποτελούν μία 

ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία κατασκευών που χαρακτηρίζουν μία 

εποχή και αποτελούν πια αντικείμενο μελέτης ιδιαίτερου 

επιστημονικού κλάδου, της βιομηχανικής αρχαιολογίας.
47

 

Πολλά από τα βιομηχανικά κτήρια έχουν κηρυχθεί διατηρητέα κυρίως 

ως προς τις όψεις και όχι ως προς τις χρήσεις τους και μπορούν να 

δώσουν λύσεις πρωτότυπες, στις οποίες το παρελθόν και το παρόν 

ανασυντίθενται κατά τον πιο αρμονικό τρόπο. 

Οι ιστορικές βιομηχανικές ζώνες πολλών σημαντικών βιομηχανικών 

ευρωπαϊκών πόλεων, έχουν μετατραπεί σε σημαντικούς 

πρωτοποριακούς πυρήνες.  

Οι παλαιές βιομηχανικές μονάδες πρέπει να αποτελέσουν ξανά 

παράγοντες ανάπτυξης και αναζωογόνησης σύμφωνα με τις ανάγκες 

και τις συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες κοινωνίες. Η 

πρακτική της κατεδάφισης και αντικατάστασής τους από νέα κτήρια 

συχνά μεγαλύτερου μεγέθους και κάλυψης, μπορεί να επιβαρύνει 

πολεοδομικά τις σύγχρονες πόλεις με την υπερδόμηση.
 48

 

                                                                 
47

 Ζήβας Δ. Α., 1997, Τα μνημεία και η πόλη: 13 κείμενα για την προστασία και 
τη λειτουργική επανένταξη των μνημείων στον ιστό της πόλης, Αθήνα, 
Εκδόσεις Libro. 
48

 Σχόλιο του Παπαευθυμίου Ξ.Α., 2007,Βιομηχανικά Κτίρια της Δυτικής 
Ελλάδας: Αρχιτεκτονική, Φυσιογνωμία, Δυνατότητες Αξιοποίησης, Πάτρα, 
ΚΕΤΑ – ΔΕ, Το Δόντι. 
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Το ζητούμενο επομένως είναι αυτοί οι παλαιοί βιομηχανικοί χώροι, 

που συνιστούν την “αμήχανη πόλη”, να αποτελέσουν νησίδες ανάσας 

στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα και σε υποβαθμισμένες συνοικίες 

με τη διατήρηση των κτηριακών υποδομών και των ελεύθερων χώρων 

που τις περιβάλλουν, στεγάζοντας χρήσεις και δραστηριότητες που 

εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες και τομείς της ζωής. 

Ο δημόσιος χώρος, στριμωγμένος στο αστικό τοπίο έχει τη δυνατότητα 

να ανακαταλάβει ερειπωμένα βιομηχανικά συγκροτήματα, 

ενισχύοντας τη δομή του αστικού ιστού. Η μετατροπή των αδρανών 

τοπίων της αμήχανης πόλης σε ενεργά κύτταρα του αστικού ιστού, 

συνιστά ένα πολυδιάστατο αστικού περιεχομένου ζήτημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete Bernd 

and Hilla Becher 

1959-2007: In the first decades of the 20th Century, industrial 
architecture is heralded by critics and portrayed by artists as the 
pinnacle of Modernism and the promise of the utopia to come. By the 
1960s, the very same structures begin to be torn down for their 
obsolescence in a culture that will soon be referring to itself as 
Postmodern and Dystopian. In 1959, well ahead of the curve of Leftist 
theory and cultural commentary on the demise of industry in the West, 
the husband and wife team, Bernd and Hilla Becher, begin making 
photographic art out of their site visits to the vanishing industrial 
architecture of Germany. When they begin to document the declining 
industrial plants of the rest of Europe and the United States, the 
photographs they compile into grids of structuralist-typology become 
championed by Marxist and other Left-cultural critics for its semiotic 
implications of a Western-capitalist civilization whose industry is in 
decline and dispersed to the nations and cultures outside the West. On 
the architecture they photograph and its valuation, Hilla Becher 
comments: "They were constructed with no consideration of so-called 
beauty and serve their functionality alone. Which means that when 
they lose their function they are no longer entitled to exist, so they are 
torn down.”  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Social Justice and the City, Harvey David, 1973, Λονδίνο, Edward 
Arnold 

Ο χρόνος σύμφωνα με τον Harvey, συμβαδίζει με τον χώρο στην γενικότερη 
θεώρησή του για τον σχετικό χώρο (relative space). Έτσι οι τοπολογικές 
σχέσεις (οι πορείες στην πόλη και η επιλογή των διαδρόμων) τη χρονική 
στιγμή που λαμβάνουν χώρα, μετατρέπουν ουσιαστικά τον σχετικό χώρο σε 
συσχετιζόμενο χώρο (relational space) καθώς επεμβαίνουν στις σχέσεις που τα 
κτήρια εμπεριέχουν και έχουν με τον αστικό χώρο και τα άλλα κτήρια. 

 

The Modern-Industrial, L’ Esprit Nouveau, Le Corbusier 

“By slow degrees the building sites will become industrialized, and the 
incorporation of machines into the building industry will lead to the 
introduction of standard components; house designs will change, a new 
economy will be established; The standard components will ensure unity of 
detail and unity of detail is an indispensable condition of architectural 
beauty…Our towns will lose the look of chaos which disfigures them today. 
Order will reign and the network of new roads, from an architectural point of 
view, will provide us with splendid views. 

Thanks to the machine, thanks to standard components, thanks to selectivity, a 
new style will assert itself”. 

 

The Post-Industrial, Building in France, Building in Iron, Building in 
Ferroconcrete, Sigfried Giedion 

“We are being driven into an indivisible life process. We see life more as a 
moving yet invisible whole. The boundaries of individual field blur. Where does 
science end, where does art begin, what is applied technology, what belongs to 
pure knowledge? 

Fields permeate and fertilize each other as they overlap. It is hardly of interest 
to us today where the conceptual boundary between art and science is drawn. 
We value these fields not hierarchically but as equally justified emanations of 
the highest impulse: LIFE! To grasp life as a totality, to allow no division, is 
among the most important concerns of the age.” 
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Σταμάτης Βούλγαρης, ο πρώτος Έλληνας Πολεοδόμος: Τα κείμενά 
του, Μάρω Καρδαμίτση – Αδάμη, 1996, Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, Τμήμα Κέρκυρας.  

Πάτρα, 26 Ιανουαρίου 1829 

Κύριε Κυβερνήτα, 

Έχω την τιμή να σας αποστείλω το ρυμοτομικό σχέδιο της Πάτρας, το οποίο η 

Εξοχότητά σας είχε την ευγενή καλοσύνη να μου αναθέσει να χαράξω. Έκρινα 

χρήσιμο να προσθέσω το σχέδιο μίας άλλης πόλης που θα μπορούσε να 

χαραχτεί από το πρανές Γιαντή – Αγά, μέχρι την ακτή, όπου οι έμποροι έκτισαν 

προσφάτως, σε μη κανονικές γραμμές, κάποια σπίτια. Όταν ολοκληρωθούν 

αυτές οι δύο πόλεις σε όλη την έκταση, θα αποτελούν μία μεγάλη πολιτεία, η 

οποία θα χωρίζεται σε άνω και κάτω πόλη, όπως το σημειώνουμε στο 

συνημμένο σχέδιο. 

Δέχομαι αυτή τη φορά τα οδοιπορικά μου έξοδα, καθώς και τις έκτατες 

δαπάνες που μου εγκρίθηκαν, και τα διαθέτω για τη δενδροφύτευση της 

λεωφόρου που προβλέπεται στο σχέδιο της κάτω πόλης. Σας ενημερώνω, 

επίσης, ότι οι δημογέροντες επιθυμούν να δοθεί στην κάτω το όνομα 

Ιωαννούπολη. 

Η τιμή που μου κάνουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, θεωρώντας με δικό τους 

άνθρωπο, είναι κολακευτική για μένα και φανερώνει ότι εκτίμησαν 

περισσότερο από ό,τι ο κύριος αρχιστράτηγος τις υπηρεσίες που προσέφερα 

στην Ελλάδα, καθώς στην έκθεσή του στο Υπουργείο Πολέμου αναφέρει 

αξιωματικούς που ήταν χρήσιμοι για αυτή τη χώρα, χωρίς να με συμπεριλάβει. 

Εξοχότατε, έχω την τιμή να είμαι ταπεινός σας υπηρέτης,  
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Σταμάτης Βούλγαρης»
 
 

«Ο Κυβερνήτης της Ελλάδας προς τον Σταμάτη Βούλγαρη, Ταγματάρχη του 

Γενικού Επιτελείου. 

Λάβαμε την επιστολή σας της 26
ης

 Ιανουαρίου, καθώς και το σχέδιο της νέας 

πόλης της Πάτρας. Δεν ξέρω πώς να σας εκδηλώσω την αναγνώρισή μου για 

τον κόπο που κάνατε να φέρετε εις πέρας αυτήν την αποστολή εν μέσω τόσο 

πολλών δυσκολιών και τόσων στερήσεων. Η ιδέα σας να μου επισυνάψετε στα 

ερείπια της παλαιάς πόλης το σχέδιο της νέας ήταν πολύ καλή και το κάνουμε 

πλήρως αποδεκτό. 

Επειδή θέλετε να φυτέψετε δένδρα με δικά σας έξοδα, επιτρέψτε μου να σας 

συνδράμω και να χρηματοδοτήσω το μισό των δαπανών που θα 

πραγματοποιήσετε, διπλασιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των 

δέντρων που θα φυτευτούν και για τα οποία η πόλη θα σας είναι υπόχρεη. 

Θέτουμε, όμως έναν όρο: η νέα πόλη θα φέρει το ίδιο ακριβώς όνομα με την 

παλαιά. 

Σας επισυνάπτουμε με αντίγραφο δύο επιστολών που στείλαμε τελευταία στο 

Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Θα δείτε ότι, αν και ο Αρχιστράτηγος δεν 

παρέθεσε το όνομά σας στις εκθέσεις του, ο βασιλιάς της Γαλλίας γνωρίζει 

καλά τις υπηρεσίες που προσφέρατε στην Ελλάδα. 

Δεχτείτε, Κύριε, την έκφραση της φιλόφρονης εκτίμησής μου,  

Καποδίστριας 

Αίγινα, 7/19 Φεβρουαρίου 1829»
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Εικόνα 9: Φωτογραφία από τη Χαρτοποιία Λαδόπουλου ΕΓΛ. Πηγή: Ιστολόγιο 
Ε.Γ. Λαδόπουλος, http://egladopoulos.blogspot.gr/ 

  



  






