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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο αληηθείκελν αλάιπζεο ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο 

πφιεο ηεο Διεπζίλαο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο γηα ην πνιενδνκηθφ ζχλνιν ηεο 

Διεπζίλαο. Παξάιιεια ε εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο πινχζηαο  

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο.  Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε ηξία 

θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

Διεπζίλαο, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα δεκηνπξγήζεη κηα πξψηε εηθφλα ζρεηηθή κε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο. ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο πφιεο, ε 

νηθνλνκηθή ηεο πνξεία θαη ε πνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Δπίζεο γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη πξνηάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θαηαγξαθήο γηα  ηα 

δηαηεξεηέα θηίξηα ηεο Διεπζίλαο. ε απηά ηα πιαίζηα γίλεηαη θαηαγξαθή θαη 

νκαδνπνίεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή 

δηάξζξσζε, ηελ νηθνδνκηθή ηερλνινγία θαη ηε δηακφξθσζε ησλ φςεσλ δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ θηηξίσλ, ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ ηε λεψηεξε (κεηά ην 1830) ηζηνξηθή 

αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. 
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ABSTRACT 

 

 

the architectural heritage of Eleusis has been analyzed in this study. The main 

objective of this project is the identification and analysis of the architectural heritage 

elements for the urban set of Eleusis. Similarly, the work aims to highlight the rich 

architectural heritage of the area. The work is developed in three chapters. 

The first chapter is a presentation of the general characteristics of Eleusis, to the 

reader to create a first image related to the study area. The chapter presents the history 

of the city, its economic progress and cultural identity. 

The second chapter record the urban evolution of the study area. Also made recording 

of their current situation and presented the main urban problems, and addressing 

recommendations. 

The third chapter focuses on the listed buildings of Eleusis. In this context we are 

recording and grouping of architectural features regarding  the functional structure, 

building technology and the formation of public and private buildings facades, which 

constitute the modern (post 1830‟s in Greek history) historic architectural character of 

the city. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ Διεπζίλα απνηεινχζε κηα απφ ηηο πέληε ηεξέο πφιεηο ηεο Αξραίαο Διιάδαο, θαζψο 

ε πξνλνκηαθή ζέζε ηεο, ε εγγχηεηα ηεο ζηελ Αζήλα, ε ιεηηνπξγία ηεο σο 

ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο, ηα γφληκα εδάθε ηεο, ην θπζηθφ ηεο ιηκάλη, απνηέιεζαλ 

κέζα ζηνπο αηψλεο επινγία γηα ηελ πεξηνρή. 

ηελ ζχγρξνλή Διιάδα ε Διεπζίλα είλαη δπζηπρψο ε κνλαδηθή απφ ηηο πφιεηο απηέο 

πνπ δελ έηπρε ηεο αληηκεηψπηζεο πνπ ζα άμηδε ζηελ θιεξνλνκηά θαη ηελ ηζηνξία ηεο. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηδηαηηεξφηεηα θαη ε αηζζεηηθή αμία ησλ αλελεξγψλ βηνκεραληθψλ 

ρψξσλ αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αμία γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ππαγνξεχνπλ 

αλαληίξξεηα ηελ πξνβνιή θαη δηαηήξεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ παξάιιειε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνπίνπ, ησλ παιηψλ εξγνζηαζίσλ θαη θαηαζθεπψλ, ησλ αιινηηλψλ 

θηηξίσλ παξαγσγήο. Ζ επαλάρξεζε δε ησλ αλελεξγψλ βηνκεραληψλ γηα πνιηηηζηηθνχο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο είλαη ζεσξνχκε ε πιένλ αξκφδνπζα, κηαο θαη ηα θηήξηα 

απηά απνηεινχλ αθ' εαπηψλ δσληαλά ζρνιεία θαη κνπζεία. 

Ζ δε γεηηλίαζή ηνπ κε ηνλ ιφθν ησλ αξραηνηήησλ ππνβάιιεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο παξάιιεια κε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.
1
 

ηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη : 

 

 Αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζε 

πνιενδνκηθφ ζχλνιν. 

 Δκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ ζε δεηήκαηα Ηζηνξία Αξρηηεθηνληθήο.  

 Βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ. 

 Καηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

 

 

                                                 
1
 Πεγή : εηηαξίδεο Α. http://www.attikosxoleio.gr/gr/elefsina  Ζκ.: Πξφζβαζεο : 10/5/2016 
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Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο αληηκεησπίζηεθαλ ηα εμήο δεηήκαηα 

 

 αλαδήηεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΗ, ηελ δεκνηηθή 

βηβιηνζήθε ηεο Διεπζίλαο θαη ζην δηαδίθηπν. 

 επίζθεςε ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ζπιινγή θσηνγξαθηψλ θαη θαηαλφεζεο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη.  

 ζπδήηεζε κε αηξεηνχο, θάηνηθνπο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο  

 

Ζ εξγαζία ζπγθξνηείηαη απφ 3 θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

Διεπζίλαο, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα δεκηνπξγήζεη κηα πξψηε εηθφλα ζρεηηθή κε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο. ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή πνξέηα ηεο πφιεο, ε 

νηθνλνκηθή ηεο πνξεία θαη ε πνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Δπίζεο γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα. 

 

Σν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηα δηαηεξεηέα θηίξηα ηεο Διεπζίλαο. ε απηά ηα 

πιαίζηα γίλεηαη θαηαγξαθή θαη νκαδνπνίεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζε φ,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε, ηελ νηθνδνκηθή ηερλνινγία θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ φςεσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ, ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ ηε 

λεψηεξε (κεηά ην 1830) ηζηνξηθή αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. 
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο, ν Γήκνο Διεπζίλαο. 

Πξνζδηνξίδνληαη δηεμνδηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ νλνκαζία θαη ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πεξηνρή απφ ηελ αξρή δεκηνπξγίαο ηεο. ηε ζπλέρεηα, 

αλαιχνληαη ηα δεκνγξαθηθά θαη θιηκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ 

ηνπο φκνξνπο Γήκνπο.  

 

1.1 Ηζηορικά ηοιτεία 

Ζ πεξηνρή εθηηκάηαη πσο θαηνηθήζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Μέζεο 

Υαιθνθξαηίαο (1700-1600 π.Υ.) θαζψο έρνπλ εληνπηζηεί ζεκέιηα ζπηηηψλ ζηελ 

θνξπθή θαη ζηηο πιαγηέο ηνπ ιφθνπ, ελψ ζηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (1600-

1100 π.Υ.) ν νηθηζκφο θαίλεηαη πσο εμαπιψζεθε βνξεηναλαηνιηθά.  

Σν λεθξνηαθείν ησλ νηθηζκψλ ηεο Μέζεο θαη ηεο Ύζηεξεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ  

Οη γξαπηέο ηζηνξηθέο πεγέο καο πιεξνθνξνχλ φηη ζηελ Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν 

(1100-900π.Υ.) παξαηεξήζεθε ζηελ Διεπζίλα δξακαηηθή κείσζε πιεζπζκνχ, ιφγσ 

ηεο θαζφδνπ ησλ Γσξηέσλ. Χζηφζν, ζηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν (900-700 π.Υ.) 

αλαπηχρζεθε έληνλα ν νηθηζκφο πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζαιάζζεο.  

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηνπ 8
νπ

 αηψλα π.Υ. ην Ηεξφ ηεο Γήκεηξαο απνθηά Παλειιήληα 

ιάκςε. ηελ αξρατθή επνρή (7νο-6νο αηψλα π.Υ.) νλφκαηα ηζηνξηθψλ κνξθψλ 

ζπλδένληαη κε ηελ Διεπζίλα. Ο φισλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνδνκηθή θάζε ηνπ 

λανχ ηεο ζεάο ζηηο αξρέο ηνπ 6
νπ

 αηψλα π.Υ. θαη ηελ νρχξσζε ηνπ ηεξνχ θαη ηεο 

αθξνπφιεσο.  

Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ηνλ 6
ν
 αηψλα π.Υ. γελλήζεθε ζηελ Διεπζίλα ν 

ηξαγηθφο πνηεηήο Αηζρχινο, ελψ παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν ε δεκνθξαηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Κιεηζζέλε εληάζζεη ηελ Διεπζίλα ζηελ Ηππνζνσληίδα θαη ε πφιε 

γίλεηαη Γήκνο.
2
 

                                                 
2
 Πεγή : http://www.elefsina.gr/index.aspx?sflang=el : 

http://www.elefsina.gr/index.aspx?sflang=el
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Δικόνα 1 ρέδην ησλ κλεκείσλ θαηά ηηο πξψηεο αλαζθαθηθέο πεξίνδνπο 1882-1885
3
 

 

Χζηφζν, φπσο είλαη θπζηθφ, νη πεξζηθνί πφιεκνη δηέθνςαλ ηελ άλζεζε ηεο πφιεσο. 

Δηδηθφηεξα, ην 480 π.Υ. ε επέιαζε ησλ πεξζηθψλ δπλάκεσλ αθήλεη πνιιέο πιεγέο 

ζηελ πφιε, αιιά φηαλ αλάιαβε εμνπζία ν Πεξηθιήο άξρηζε κηα λέα ιακπξή 

νηθνδνκηθή πεξίνδνο γηα ηελ Διεπζίλα. Απφξξνηα απηνχ ήηαλ ε αλάζεζε ηεο 

αλνηθνδφκεζεο ηνπ ηειεζηεξίνπ ζηνλ Ηθηίλν. Σν θηιφδνμν ζρέδην ηνπ Ηθηίλνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ηερληθψλ αδπλακηψλ ηεο επνρήο θαη αλαηέζεθε ζε άιινπο 

αξρηηέθηνλεο φπσο ν Κνξνίβνο , Ξελνθιήο , Μεηαγέλεο.  

Λφγσ ηνπ φηη ε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο απνηεινχζε ηε δπηηθή κεζφξην ησλ Αζελψλ, 

ήηαλ αδχλαην λα μεθχγεη απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, 

κνινλφηη νη παξηηάηεο ζεβάζηεθαλ ην Ηεξφ. Οη Σξηάθνληα Σχξαλλνη νρχξσζαλ ηελ 

Διεπζίλα, ζηελ νπνία θαηέθπγαλ νη νιηγαξρηθνί κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

Θξααζχβνπινπ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ην 403 π.Υ., φπνπ θαηά ηελ ειιεληζηηθή 

πεξίνδν ρηίζηεθε νρπξφ ζην δπηηθφηεξν ιφθν. 

 

                                                 
3
  Πεγή : Γ‟ Δθνξεία Πξνηζηνξηθψλ & Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Αξραηνινγηθφο Υψξνο Διεπζίλαο 

(2012). 
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Σελ επνρή ηεο Ρσκαηνθξαηίαο νη απηνθξάηνξεο έδεημαλ εχλνηα πξνο ην Ηεξφ θαη 

κπήζεθαλ ζηα Διεπζίληα κπζηήξηα. Ο Κιάδηνο Άππηνο Πνπιρεξ έρηηζε ηα Μηθξά 

Πξνπχιαηα ηνπ Ηεξνχ. Σνn 2o αηψλα κ.X. δηακνξθψζεθε ε πιαθφζηξσηε απιή ηνπ 

Ηεξνχ θαη δπν ζξηακβηθέο αςίδεο, θαζψο θαη ν λαφο ηεο πξνπχιαηαο Αξηέκηδνο, ε 

Κξήλε θαη ηα Μεγάια Πξνπχιαηα. Σελ πεξίνδν εθείλε, θαηαζθεπάζηεθε ην ξσκατθφ 

πδξαγσγείν.  

 

 

Δικόνα 2 Αλαπαξάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ Πξφππινπ ηνπ λανχ ηεο Διεπζίλαο
4
 

 

ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ, ν Υξηζηηαληζκφο δελ εθξηδψλεη ακέζσο ηα Διεπζίληα 

κπζηήξηα αιιά επηβηψλνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα κ.Υ., φηαλ ν απηνθξάηνξαο 

Θενδφζηνο έβαιε ην Ηεξφ ηεο Γήκεηξαο θαη θνλεχνπλ ηνλ ηειεπηαίν Ηεξνθάληε. Οη 

Γφηζνη ηνπ Αιάξηρνπ δελ εξήκσζαλ νξηζηηθά ηελ πεξηνρή, αιιά κηα κηθξή θνηλφηεηα 

Υξηζηηαλψλ επηβηψλεη φπσο θαίλεηαη απφ ηα εξείπηα ηεο Σξίθιηηεο βαζηιηθήο ηνπ 5
νπ

  

αηψλα κ.Υ., πνπ βξέζεθε ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγ. Εαραξία, θαζψο θαη ηα 

ιείςαλα Βπδαληηλήο νρχξσζαλ ηνλ ιφθν ηεο αθξνπφιεσο. Οη επηδξνκέο Αξάβσλ 

ζηελ Αηηηθήο νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ γηα θάπνην δηάζηεκα. Δίλαη 

                                                 
4
 Πεγή :  http://peritexnisologos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_14.html  

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_14.html
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ζεκαληηθφ φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο, ην φλνκα ηεο πφιεσο 

παξαθξάζηεθε ζε «Λεςίλα» θαη ρηίζηεθε πχξγνο ειέγρνπ. Αιβαληθά θχια 

εηζέξρνληαη ζηελ πεξηνρή απφ ηνλ 14
ν
 αηψλα κ.Υ., ηα νπνία έρνπλ σο θέληξν ηα 

Κνχληνπξα πνπ ήηαλ πξνζηαηεπκέλα απφ πεηξαηηθέο επηδξνκέο.
5
 

Σελ Ύζηεξε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ιαζξνζήξεο επηρεηξνχλ αλαζθαθέο ζηνλ 

έλδνμν ρψξν, φπσο ν Άγγινο θιαξθ πνπ ην 1801 κεηέθεξε άγαικα Καξπάηηδνο απφ 

ηα Μηθξά Πξνπχιαηα ζηελ παηξίδα ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 

1821, πνιινί Διεπζίληνη, Κνπληνπξηψηεο θαη Γεξδελνρσξίηεο πξνκεζεχνπλ κε λέθηη 

θαη ξεηζίλη ηα πδξαηθά πινία θαη ππξπνιηθά. Σν 1826 ν ληφπηνο αγσληζηήο Ησάλλεο 

Υ‟ κειέηεο ηάζζεηαη ζην πιεπξφ ηνπ Γ. Καξαζθάλε ελαληίσλ ηνπ Κηνπηάρε. Μεηά 

ηελ απειεπζέξσζε αξρίδεη ζηαδηαθά ε αλάπηπμε ηεο πφιεσο θαη πάιη. 

 

 

Δικόνα 3 Ζ πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα
6
 

 

 

                                                 
5
 Πεγή : http://www.hellasontheweb.org/2010-04-05-22-32-27/2010-04-06-11-49-23/1056-2011-01-

17-11-39-06.  
6
 Πεγή : http://xronikotiseleusinas.blogspot.gr/ 

http://www.hellasontheweb.org/2010-04-05-22-32-27/2010-04-06-11-49-23/1056-2011-01-17-11-39-06
http://www.hellasontheweb.org/2010-04-05-22-32-27/2010-04-06-11-49-23/1056-2011-01-17-11-39-06
http://xronikotiseleusinas.blogspot.gr/
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1.2 Γημογραθικά ηοιτεία 

Ζ απνγξαθή πιεζπζµνχ ηνπ 2011 έδεημε φηη ν ∆ήµνο Διεπζίλαο έρεη κφληκν 

πιεζπζκφ 29.902 θαηνίθνπο θαη κέζε ππθλφηεηα πιεζπζµνχ 817,24 θαηνίθνπο αλά 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 

Κάλνληαο αλαζθφπεζε ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

παξαηεξείηαη φηη γηα ηνλ λέν ∆ήµν Διεπζίλαο, θαηά ηα έηε 1981 – 2001 είρε 

ζεκεησζεί αχμεζε πιεζπζµνχ ηεο ηάμεο ηνπ 10-20%, θπξίσο αλαινγηθή. Οη ζέζεηο 

εξγαζίαο απμήζεθαλ κε ηε δηεχξπλζε ησλ εµπνξηθψλ - βηνκεραληθψλ κεηψπσλ ηεο 

πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα πξνζέιζνπλ λένη κφληκνη θάηνηθνη. Μειεηψληαο ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία,  ε αχμεζε πιεζπζµνχ ζηνλ πξψελ ∆ήµν Διεπζίλαο ήηαλ πεξίπνπ 

10-15%, ελψ ζηελ πξψελ Κνηλφηεηα Μαγνχιαο ππήξρε αχμεζε θαηά 40-50%. Απηή 

ε αχμεζε δηθαηνινγείηαη απφ ηα νηθνδνκηθά απνζέκαηα πνπ ήηαλ πην πνιιά θαη ην 

θφζηνο γεο αξθεηά µηθξφ.  

 

Πίνακας 1 ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ πιεζπζµνχ ηεο πεξηνρήο, φπνπ γηα 

ηα έηε 1981 – 2001 έρεη πξνζηεζεί ν αξηζµφο ησλ επηµέξνπο πιεζπζκψλ Διεπζίλαο θαη 

Μαγνχιαο  
7
 

Έηνο Πληθσζμός 

Μεηαβνιή 

Ποζοηική Ποζοζηιαία 

1981 22.235 -  

1991 25.456 +3.221 14,47% 

2001 29.868 4.412 +17,33% 

2011 29.902 +34 +0,11% 

 

Ο πιεζπζκφο ηνπ ∆ήµνπ ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί, γλσξίδνληαο φηη ε έθηαζε ηεο 

πεξηνρήο ζπγθξηηηθά µε φµνξνπο ∆ήµνπο είλαη αξθεηά µηθξή θαη φηη είλαη αδχλαην λα 

ππάξμνπλ λέα νηθνδνκηθά απνζέµαηα εμαηηίαο ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.
8
 

                                                 
7
 ΔΛΣΑΣ: http://www.statistics.gr/statistics/pop. 

8 ν.π. 
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πγθξηηηθά κε ηα δνζέληα ζηνηρεία πιεζπζκνχ απνγξαθήο ηνπ 1991 θαη ηνπ 2001 ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε δεκνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Διεπζίλαο παξνπζηάδεη αηζζεηή αχμεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πιεζπζκφο ηεο 

πεξηνρήο ην 1991 αλεξρφηαλ ζε 25.456 θαηνίθνπο, ελψ ην 2001 ζε 29.902. 

Αλακθίβνια, ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ηεο Διεπζίλαο ηελ δεθαεηία απηή, ζρεηίδεηαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ βηνκεραληθψλ 

θέληξσλ, ε νπνία αθελφο πξνζέιθπζε άηνκα εμαηηίαο ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ ξνψλ 

πνπ παξαηεξήζεθαλ – αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αχμεζε δηακεηαθνκηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εκπνξεπκάησλ – αθεηέξνπ απνκάθξπλε άηνκα ιφγσ ησλ 

εμσηεξηθνηήησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ – αχμεζε πνζνζηψλ ξππαληηθψλ νπζηψλ, άλαξρε 

πνιενδνκηθή δφκεζε θηι . 

 

1.3 Οικονομικά ηοιτεία 

Ο ∆ήµνο Διεπζίλαο αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ∆πηηθήο Αηηηθήο θαη είλαη 

πξσηεχνπζα απηήο. Μεηά ηε λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», ν 

λένο ∆ήµνο Διεπζίλαο απνηειείηαη απφ ηνλ πξψελ ∆ήµν Διεπζίλαο θαη ηελ πξψελ 

Κνηλφηεηα Μαγνχιαο.  Ζ έθηαζε ηνπ λένπ ∆ήµνπ είλαη 37,06 η.ρµ. Γηαζέηεη 

καθξαίσλε ηζηνξία, ζηελ πεξηνρή ηνπ βξίζθεηαη ην δεχηεξν µεγαιχηεξν εµπνξηθφ 

ιηµάλη ηεο Αηηηθήο θαη πνηθηιία βηνκεραληψλ.  

 

 

Δικόνα 4 Σα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Διεπζίλαο
9
 

                                                 
9
 Πεγή : www.wikimapia.com  

http://www.wikimapia.com/
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Σν θαίξην θαη επλντθφ ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν Γήκνο απνηειεί ζηαπξνδξφκη 

νδηθψλ αξηεξηψλ κε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηδηαίηεξα κε ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ 

ελδφηεξε πφιε ηεο Αζήλαο. 

Ζ Διεπζίλα γηα πνιιά ρξφληα ζηήξηδε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαηά βάζε 

ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη 

θνηλσληθν – νηθνλνκηθή ηνπ αλαδσνγφλεζε. 

Πην αλαιπηηθά, φζν αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο ε πφιε ζηεξηδφηαλ ζηηο 

γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα 

θπηηθνχ φζν θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ. 

Όζν αθνξά, ηψξα, ην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ε Διεπζίλα είρε ξίμεη γηα πνιιά 

ρξφληα ην βάξνο ζηελ βηνκεραλία. Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο δηαξθψο εμειίζζνληαλ 

θαη ε πξνζέιθπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ήηαλ αζξφα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Ο 

πνιηηηζκφο θαη ε ηζηνξία ηεο πφιεο είλαη ζεκαληηθά εθφδηα γηα ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηζηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία είλαη ηθαλή λα ζπληειέζεη ζηελ πεξαηηέξσ 

θνηλσληθφ – νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο πεξηνρήο.
10

 

 

 

Δικόνα 5 Παλνξακηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο 
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Πεγή : http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-

%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%AE-

%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%A

C-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/ 

http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/
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Ο Κφιπνο ηεο Διεπζίλαο είλαη έλαο εκίθιεηζηνο θφιπνο θαη βξίζθεηαη ζην 

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ αξσληθνχ Κφιπνπ. Δπηθνηλσλεί κε ην αξσληθφ Κφιπν 

κέζσ δχν δηαχισλ: 

 

 Αλαηνιηθά, ην ζηελφ Φπηάιιεηαο-Κεξαηζηλίνπ, έλαο δίαπινο πιάηνπο πεξίπνπ 

200 m 

 Γπηηθά, ην ζηελφ ζηελ πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ, πιάηνπο πεξίπνπ 750 m. 

 

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ πφιε ηεο Διεπζίλαο θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεί ε αλαπηπγκέλε βαξηά βηνκεραλία, ελψ ε 

βηνκεραλνπνίεζε ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ είλαη κηθξφηεξε. 

Ο Κφιπνο ηεο Διεπζίλαο είλαη έλαο αξθεηά ξερφο θαη επαίζζεηνο θφιπνο (κέγηζην 

βάζνο ζηα 33m, κέζν βάζνο ζηα 25m), κε κηθξή δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ησλ λεξψλ 

ηνπ (κέζνο ρξφλνο αλαλέσζεο ησλ λεξψλ πξνζδηνξίδεηαη ζε 2-3 κήλεο) θαη κεησκέλε 

δηαθάλεηα. Ζ απνπζία δπλαηψλ αλέκσλ θαη ζεξκνθξαζηαθήο ζηξσκάησζεο θαηα ην 

δηάζηεκα Ηνχιηνο-επηέκβξηνο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε αλάκημε ηεο 

πδάηηλεο ζηήιεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν.
11

 

 

 

Δικόνα 6 Ο θφιπνο ηεο Διεπζίλαο
12

 

 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, θπξίσο ζηελ επηβαξπκέλε βηνκεραληθή πεξηνρή, 

δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ππζκέλα αλνμηθέο ζπλζήθεο (απνπζία νμπγφλνπ ζην ζαιαζζηλφ 

                                                 
11

 Πεγή : Καιφζαθαο Γ. (2000). 
12

 Πεγή : www.wikimapia.com 

http://www.wikimapia.com/
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λεξφ θπξίσο ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 20 κέηξα) ιφγσ ηεο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ 

επηξνθηζκνχ, ηα νπνία πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θφιπνπ κε 

νξγαληθφ πιηθφ θαη «ζξεπηηθά» πιηθά (βηνκεραληθά/αζηηθά ιχκαηα, πινία, 

ζηξαγγίζκαηα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη ηελ ξερφηεηα 

ηνπ θφιπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ξπζκφο ηεο βηναπνδφκεζεο ησλ αλζξσπνγελψλ 

νξγαληθψλ ξχπσλ (θπξίσο πεηξειαηνεηδψλ) θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα αξγφο, κε 

απνηέιεζκα πιένλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ππζκέλα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιάζπε 

θαη άκκν, θηάλνληαο ζε κεξηθά ζεκεία λα δεκηνπξγείηαη ζηξψκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

δεθάδσλ εθαηνζηψλ.
13

 

Χζηφζν, παξάγνληεο φπσο α) ε κείσζε απφ ην έηνο 1980 θαη εθεμήο ηνπ φγθνπ ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαηά 70% κε αλάινγε κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ 

(έθιεηζαλ ηδηαίηεξα ξππνγφλεο βηνκεραλίεο φπσο Βφηξπο θαη Κξφλνο, θαη ε 

Υαιπβνπξγηθή άιιαμε κέζνδν παξαγσγήο ζηδήξνπ), β) ε εγθαηάζηαζε εθ κέξνπο 

αξθεηψλ βηνκεραληψλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ ησλ απνβιήησλ ηνπο (ΔΛΓΑ, 

ΠΔΣΡΟΛΑ, Υαιπβνπξγηθή), γ) ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξνπιηζκέλσλ πινίσλ θαη δ) ε παχζε απφ ην Ννέκβξην 1994 ηεο εθβνιήο ζην 

Κεξαηζίλη ηνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ, έρνπλ ζπκβάιεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ βειηίσζε ηνπ Κφιπνπ ηεο Διεπζίλαο.
14

 

 

Ζ Διεπζίλα απνηειεί νηθηζκφ ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ, ηελ κεγαιχηεξε πεδηάδα πνπ 

απιψλεηαη δπηηθά ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Σν Θξηάζην Πεδίν πξνζέιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ γηα βηνκεραληθή ζπζζψξεπζε, γηαηί δηαζέηεη ζαιάζζην θφιπν (ν Κφιπνο 

ηεο Διεπζίλαο) κε θπζηθή πξνζηαζία απφ ηε αιακίλα, δηαζρίδεηαη απφ 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε (βέβαηα ε παιηά γξακκή δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, ελψ ν πξναζηηαθφο είλαη πην καθξηά), δχν εζληθέο νδνχο 

(Ν.Δ.Ο. Αζελψλ-Κνξίλζνπ, Ν.Δ.Ο. Αζελψλ-Παηξψλ), ηελ Αηηηθή Οδφ θαη απέρεη 

κφλν 20km απφ ηελ Αζήλα. 

Καηα ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο (1950-1980) ε 

επξχηεξε πεξηνρή, απνηεινχζε πφιν έιμεο ζεκαληηθήο εξγαηηθήο δχλακεο. Οη 

                                                 
13

  
14

Πεγή : http://www.healthyliving.gr/2012/03/23/%CE%B7-

%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%AE-

%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%A

C-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD/ 
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βηνκεραλίεο είραλ ηελ δπαληφηεηα  λα δηαζέζνπλ ζρεηηθά εχθνια ηα πξντφληα ηνπο 

ζηελ Αηηηθή πνπ αλαδεηνχζε πξντφληα φπσο ηζηκέλην, ζίδεξν θα.
15

 

 

 

Δικόνα 7 Σν Θξηάζην πεδίν
16

 

 

Ζ λνκνζεηεκέλε έθηαζε ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ πνπ 

γεηηληάδεη κε ηε ζάιαζζα είλαη 2500 ζηξέκκαηα. Απφ ηα 15 km αθηψλ ηα 12 έρνπλ 

θαηαιεθζεί απφ ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηνκεραληψλ-βηνηερληψλ.
17

 

Δλδεηθηηθά έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά δηαζηήκαηα: 

 

 1623 βηνκεραληθέο κνλάδεο  

 2 δηπιηζηήξηα 

 2 ραιπβνπξγεία,  

 2 εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ,  

 2 λαππεγεία, 

  1 βηνκεραλία ππξνκαρηθψλ θ.α. 

 16 πξνβιήηεο 

 2 εζληθέο νδνί 
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 Πεγή : Γεθφιεο, Καδάθνο  (2010). 
16

 Πεγή : www.wikimapia.com 
17

 Πεγή : 

http://www.wikimapia.com/
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1.4 Πολιηιζηικά ηοιτεία 

Ζ πιηθή θαη άπιε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο Διεπζίλαο, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, 

απνηειεί, αθελφο ηνλ ππιψλα πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε ζχγρξνλε Διεπζίλα θαη 

αθεηέξνπ ηε δπλακηθή πξννπηηθήο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Διεπζίλαο ηνπ κέιινληνο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέγεηαη, «η Ελεσζίνα μοιάζει με παλίμυηζηο τειρόγραθο», 

θαζψο κέζα ζηνπο αηψλεο ε ηζηνξία ηεο ζπληίζεηαη απφ έξγα κνλαδηθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαζέλα κε μερσξηζηφ χθνο αλάινγν κε ηελ επνρή πνπ απηφ 

αληηπξνζσπεχεη
18

. εκαληηθφηεξα απφ απηά ηα κλεκεία είλαη: 

 

 

 

Παξάιιεια, ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ηνπ 

Αγίνπ Εαραξία ζηελ πιαηεία Ζξψσλ (5
νο

 αη. κ.Υ.) θαη ηεο Παλαγίηζαο ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν.  
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 Πεγή : Μνλαρφιηαο Γ., (2001). 

1. Ρσκατθφ Τδξαγσγείν 8.Γεκαξρείν 

2.Γπηηθφ Νεθξνηαθείν.  9.Κιηληθή Αιεηξά. 

3.Αδξηάληαο ηνπ Αηζρχινπ.  10.Ρσκατθή Γέθπξα 

4.Άγηνο Εαραξίαο 11.Αξραηνινγηθφ Μνπζείν.  

5.ηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο.  12.Αξραηνινγηθφο Υψξνο.  

6.Βηνκεραληθά θηήξηα. 13.Ναΐζθνο Παλαγίηζαο.  

7. Άγαικα Άγλσζηνπ ηξαηηψηε 14.Πιαηεία Αγίνπ Γεσξγίνπ 

 15.Ηεξά Οδφο 

 16.Γεκαξρείν 
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1.5 Κηιζμένο Περιβάλλον 

Ζ ζχγρξνλε Διεπζίλα ηαιαληεχεηαη πξνζπαζψληαο λα εμηζνξξνπήζεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθαινχληαη απν ηελ ζπλχπαξμε ησλ πινχζηλσ θπζηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ηφπσλ κε ηε βηνκεραληθή ξχπαλζε θαη ηηο 

επηρσκαηψζεηο ησλ αθηψλ. Παξάιιεια πξξνζπαζεί λα ακβιχλεη ηηο εληάζεηο θαη λα 

ζηαζεί αλάκεζα ζε φιε απηή ηελ πνιππινθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο 

εθβηνκεράληζεο ηεο πεξηνρήο. 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ γεηηληάδνπλ κε ην θεληξηθφ 

ηκήκα ηεο πφιεο είλαη γεξαζκέλα, αμηφινγα θαηά θχξην ιφγν, βηνκεραληθά θηίξηα εθ 

ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα είλαη εγθαηαιειεηκκέλα. Ζ ζεκαληηθή απηή θηηξηαθή 

βηνκεραληθή ππνδνκή είλαη κάξηπξαο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Διεπζίλαο θαη 

απνηειεί αμηφινγε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Με ηελ θαηάιιειε δηαηήξεζε θαη 

επαλάρξεζε ηνπο, ε πφιε κπνξεί λα απνθηήζεη αμηφινγνπο ρψξνπο γηα ηε ζηέγαζε 

πνιηζηηθψλ δξάζεσλ.
19

 

 

 

Δικόνα 8 πίηη ζηε νδφ Παγθάινπ, κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

ιεηηνπξγνχζε ε θιηληθή Αιεηξά
20
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 Πεγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_12/03/2005_1283841 (2005). 
20

 Πεγή : 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_12/03/2005_1283841
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Δπίζεο, ζηελ πφιε ηεο Διεπζίλαο βξίζθνληαη αθφκε 17 θηήξηα πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζκέλα απφ ηνλ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. σο παξαδνζηαθά. Αλαιπηηθφηεξα, θαη ηα 

νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ δηεμνδηθά ζην 3
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 

21
 

Απηά είλαη: 

1. Κηίξην επί ηεο νδνχ ΝηθνιαΨδνπ αξ. 47  

2. Κηίξην επί ηεο νδνχ ΝηθνιαΨδνπ αξ. 29  

3. Κηίξην επί ηεο νδνχ Παγθάινπ θαη Υαξηιάνπ αξ. 22  

4. Κηίξην επί ηεο νδνχ Γξαγνχκε αξ. 4  

5. Κηίξην επί ηεο νδνχ Παγθάινπ αξ. 13  

6. Κηίξην επί ηεο νδνχ Παγθάινπ θαη Γξαγνχκε  

7. Κηίξην επί ηεο νδνχ Κνληνχιε θαη Κίκσλνο αξ. 19  

8. Κηίξην επί ηεο νδνχ Παγθάινπ αξ. 19  

9. Κηίξην εληφο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Διεπζίλαο 

10. Κηίξην επί ηεο νδνχ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ αξ. 8  

11. Κηίξην επί ηεο νδνχ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ αξ. 10  

12. Κηίξην επί ηεο νδνχ Πινχησλνο αξ. 13  

13. Βηνκεραληθφ θηίξην επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ θαη Χθεαλίδσλ 

14. Κηίξην επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ θαη Χθεαλίδσλ 

15. Παγνπνηείσλ Αζηήξ 

16. Ληκελαξρείν επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ 

 

1.6 Ηζηορικός Υάρηης Δλεσζίνας 

Ο δήκνο ηεο Διεπζίλνο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο Αηηηθήο, θαηειάκβαλε 

ηελ ξάρε ησλ νξίσλ ηεο πεδηάδαο πνπ είλαη γλσζηή σο «Θξηάζηνλ» ή «Ράξηνλ 

πεδίνλ», πνπ απιψλεηαη ζηηο αθηέο ελφο εθηεηακέλνπ θφιπνπ ζε απφζηαζε 21 

πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ δπηηθά ηεο Αζήλαο, κε ηελ νπνία επηθνηλσλνχζε κέζσ ηεο Ηεξάο 

Οδνχ*. Οη απαξρέο ηνπ αλάγνληαη ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (πεξ. 3.000-

2.000 π.Υ.), νπφηε ρξνλνινγνχληαη ηα αξραηφηεξα ίρλε θαηνίθεζεο ηνπ ρψξνπ, ν 

νπνίνο ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη αδηαιείπησο εθεμήο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

αξραηφηεηαο.
22
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22

 http://www.hellinon.net/NeesSelides/Eleusis.htm  

http://www.hellinon.net/NeesSelides/Eleusis.htm
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1. Ρσκατθφ Τδξαγσγείν 

2.Γπηηθφ Νεθξνηαθείν.  

3.Αδξηάληαο ηνπ Αηζρχινπ.  

4.Άγηνο Εαραξίαο 

5.ηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο.  

6.Βηνκεραληθά θηήξηα. 

7.Βηνκεραληθά θηήξηα. 

8.Άγαικα Άγλσζηνπ ηξαηηψηε  

9.Γεκαξρείν 

10.Κιηληθή Αιεηξά. 

11.Ρσκατθή Γέθπξα 

12.Αξραηνινγηθφ Μνπζείν.  

13.Αξραηνινγηθφο Υψξνο.  

14.Ναΐζθνο Παλαγίηζαο.  

15.Πιαηεία Αγίνπ Γεσξγίνπ 

16Ηεξά Οδφο 

17.Γεκαξρείν 
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1.6.1 Ρωμαϊκό Τδραγωγείο 

Σν αξραίν πδξαγσγείν ηεο Διεπζίλαο δηαζρίδεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο 

πιεπξάο ηεο πφιεο, "αζέαην" αιιά ζε θνηλή ζέα! Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηα 

ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνχ ν νπνίνο κπήζεθε ζηα Διεπζίληα κπζηήξηα ην 124 

κ.Υ. Σα ίρλε ηνπ πδξαχιαθα μεθηλνχλ ειάρηζηα βφξεηα ηεο εζληθήο νδνχ θαη 

ζπλερίδνπλ απνζπαζκαηηθά γηα ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 1 ρικ. αθνινπζψληαο ηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νδνχ Γήκεηξαο. 
23

 

Οξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ έρνπλ ζηεξεσζεί θαη αλαδεηρζεί. ε πνιιέο θάζεηο ηα 

απνκεηλάξηα ηνπ κνηάδνπλ κε παιηά κάληξα, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ηνλ 

ξφιν πεξίεξγνπ δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θπξίσο κηθξνί αξγνί ιίζνη κε ζπκπαγείο πιίλζνπο, ζξαχζκαηα θεξακίδσλ θαη 

αζβεζηνθνλίακα σο ζπλδεηηθφ πιηθφ. 

 

 

Δικόνα 9 Σκήκα ηνπ Ρσκατθνχ Τδξαγσγείνπ
24 
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 Πεγή : http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el  
24

 Πεγή : http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el 

http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el
http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el
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Δικόνα 10 Σκήκα ηνπ πδξαγσγείνπ
25

 

 

1.6.2 Γσηικό Νεκροηαθείο 

Δθηεηακέλεο αλαζθαθέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, έθεξαλ ζην θσο ηε 

ζεκαληηθφηεξε λεθξφπνιε ηεο αξραίαο Διεπζίλαο, ην ιεγφκελν „‟Γπηηθφ 

Νεθξνηαθείν‟‟. Ο αλαζθαθέαο Γεψξγηνο Μπισλάο ηαχηηζε κηα ζπζηάδα 

πξντζηνξηθψλ ηάθσλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ εθεί κε ην ηάθν ησλ ΄΄ Δπηά επί Θήβαο΄΄ 

πνπ νη αξραίεο γξαθέο αλαθέξνπλ φηη βξηζθφηαλ ζηελ Διεπζίλα. Σα επξήκαηα 

εθηίζεληαη ζην Μνπζείν Διεπζίλαο.
26

 

 

1.6.3 Άγιος Εαταρίας 

Μεηαβπδαληηλφο λαφο αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην Εαραξία, ζηνπο ηνίρνπο ηνπ νπνίνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά κέιε θαη αξραίεο επηγξαθέο. Δίλαη 

θηηζκέλνο πάλσ ζε ζεκέιηα ηξίθιηηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο (5
νο

 -6
νο

 αηψλαο 

κ.Υ.), ιείςαλα ηεο νπνίαο είλαη νξαηά γχξσ απφ ην λαφ.
27
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 Πεγή : http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el 
26 Πεγή : Παπαγγειή Κ., Υιέπα Δ. (2011). 
27

Πεγή :   http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el  

http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el
http://www.elefsina.gr/map.aspx?sflang=el
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Δικόνα 11 Ζ εθθιεζία ηνπ Άγηνπ Εαραξία
28

 

 

 

Δικόνα 12 Ζ πιατλή φςε ηεο εθθιεζίαο
29
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 Πεγή :  ν.π. 
29

 Πεγή :  ν.π.  



[26] 

 

1.6.4 Ρωμαϊκή Γέθσρα 

 ε απφζηαζε πεξίπνπ ελφο ρηιηνκέηξνπ πξηλ απφ ην ηεξκαηηζκφ ηεο ζηελ Διεπζίλα, 

ε αξραία Ηεξά Οδφο ζπλαληνχζε ηελ θνίηε ηνπ Διεπζηληαθνχ Κεθηζνχ. ην ζεκείν 

απηφ θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηελ Ρσκατθή πεξίνδν (2
νο

 αηψλαο κ.Υ.) κία ιίζηλε 

γέθπξα, κήθνπο 50 κέηξσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηφμα. Ζ γέθπξα πνπ 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ αλαηνιηθή είζνδν ηεο ζχγρξνλεο πφιεο είλαη έλα απφ ηα 

θαιχηεξα ζσδφκελα κλεκεία απηνχ ηνπ είδνπο.
30

 

 

 

Δικόνα 13 Σκήκα ηεο γέθπξαο 
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Πεγή :  Ηζηνξηθφ αξρείν Δζληθήο Σξαπέδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ). 
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1.6.5 Αρταιολογικός Υώρος 

Πεξηιακβάλεη ην ιφθν ηεο Αθξφπνιεο, φπνπ αλαπηχρζεθαλ νη νηθηζκνί ηεο αξραίαο 

Διεπζίλαο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα θαη θπξίσο 

ην πεξίθεκν Ηεξφ ηεο Γήκεηξαο φπνπ εηεινχλην ηα Διεπζίληα Μπζηήξηα, ζηελ 

αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ. Ζ Αθξφπνιε θαη ην Ηεξφ πεξηβάιινληαλ απφ ςειά 

ηείρε εληζρπκέλα κε πχξγνπο. Ο επηζθέπηεο, θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ ζην ρψξν 

δηαζρίδεη αξρηθά ηε ξσκατθή απιή φπνπ βξίζθνληαη ν λαφο ηεο Πξνππιαίαο 

Αξηέκηδνο, ε Δζράξα, ηα ιείςαλα κηαο θξήλεο θαη δχν ζξηακβηθψλ αςίδσλ. 

Αθνινχζσο εηζέξρεηαη ζηνλ Πεξίβνιν ηνπ Ηεξνχ απφ ηα επηβιεηηθά Μεγάια 

Πξνπχιαηα, δίπια ζηα νπνία ζψδεηαη ην Καιιίρνξν Φξέαξ. ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο 

ηνπ πεξλά απφ ηα Μηθξά Πξνπχιαηα, έρνληαο ζηα δεμηά ηνπ ην ζπήιαην ηνπ 

Πινπησλείνπ θαη αλεθνξίδνληαο ηελ Πνκπηθή Οδφ θηάλεη ζηνλ θπξίσο ηεο 

Γήκεηξαο, ην Σειεζηήξην.
31

 

 

 

Δικόνα 14 Αξραηνινγηθφ κνπζείν Διεπζίλαο 
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 Πεγή :  Γ‟ Δθνξεία Πξνηζηνξηθψλ & Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Αξραηνινγηθφο Υψξνο Διεπζίλαο 

(2012). 



[28] 

 

1.6.6 Λιμάνι 

ην ιηκάλη ηεο Διεπζίλαο ζψδνληαη νξαηά ιείςαλα ηνπ αξραίνπ ιηκελνβξαρίνλα, πνπ 

ζήκεξα έρεη θαιπθζεί απφ ζχγρξνλεο επηζηξψζεηο. Γίπια ζην ιηκάλη νη αλαζθαθέο 

έρνπλ θέξεη ζην θσο ηκήκα ξσκατθνχ ινπηξνχ. 

 

 

Δικόνα 15 Σν Ληκάλη ηεο Διεπζίλαο
32

 

 

 

Δικόνα 16 Σκήκα ηνπ ξσκατθνχ ινπηξνχ 
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1.6.7 Ηερά Οδός 

Σν θνκκάηη ηεο Ηεξάο Οδνχ, πνπ ζπλέδεε ηε γέθπξα ηνπ Διεπζηληαθνχ Κεθηζνχ κε ην 

Ηεξφ ηεο Γήκεηξαο, έρεη εληνπηζζεί χζηεξα απν αλαζθαθέο ζε δηάζπαξηα ζεκεία ηεο 

πφιεο. Μάιηζηα, δηαπηζηψζεθε φηη αθνινπζνχζε πνξεία παξάιιειε πξνο ηελ 

θεληξηθή αξηεξία ηεο ζχγρξνλεο πφιεο πνπ θέξεη ζήκεξα ην φλνκα Ιερά Οδός. 

ήκεξα έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ αξραίνπ δξφκνπ είλαη νξαηφ ζήκεξα ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ ΗΚΑ.
33

 

 

 

Δικόνα 17   Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ ζχλδεζε Αζελψλ-Διεπζίλνο κέζσ ηεο Ηεξάο 

Οδνχ. 
34
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2. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

ζε δεχηεξε θάζε παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

θαηαγξάςακε θαηά  ηνλ έιεγρν  αιιά θαη πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί ζε πξνγελέζηεξεο κειέηεο. Σέινο, ην θεθάιαην θιείλεη κε ηελ 

παξνπζίαζε πξνηάζεσλ αλάπιαζεο δηαθφξσλ θνκκαηηψλ ηεο πφιεο θαζψο θαη 

αλάπιαζεο δηαθφξσλ ειαηησκαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

2.1 Τθιζηάμενη Καηάζηαζη 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεζαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη 

Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Αζήλαο
35

  ζηελ Διεπζίλα έρνπλ ππάξμεη  3 Γεληθά 

Πνιενδνκηθά ρέδηα. Σν πξψην ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1989 κε ην ΦΔΚ518Γ/89, ην νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ 91 (ΦΔΚ192Γ/91) θαη ην 

νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ηξνπνπνηήζεθε ην 2005 απφ ην ΦΔΚ627Γ/05. ηελ επφκελε 

ζειίδα παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο ηεο Διεπζίλαο φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ 2005 θαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο επηζπλάπηεηαη ν 

ζρεηηθφο λφκνο.  

Μέρξη ην 2005 νη ρξήζεηο γεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο ζεσξνχληαη 

αλάκηθηεο, άλαξρεο θαη δελ αθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ. Π. . Δπίζεο 

παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν φπνπ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε πφιε θαηαθιχζηεθε 

απφ απζαίξεηα θηίζκαηα, ηα νπνία σο έλα βαζκφ δηθαηνινγνχληαλ θαη απφ ην ρακειφ 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, θπξίσο κνλνθαηνηθίεο ελψ ζηαδηαθά έθαλαλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο πνιπθαηνηθίεο. 
36

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή δηαζέηεη ζάιαζζα, κφλν ηα λεφηεξα θηίξηα έρνπλ 

πξφζνςε ζε απηή. Σα παιαηφηεξα θηίξηα ζηξέθνληαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ. 

Χζηφζν, ε ζηαδηαθή επηβάξπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ απφ ηε βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο παξαιηαθά, κε 

απνηέιεζκα ε Διεπζίλα λα εθηείλεηαη θάζεηα πξνο ηελ παξαιία.  
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 Πεγή :  Παπαγγειή Κ., (2002), ΔΛΔΤΗΝΑ: Ο Αξραηνινγηθφο Υψξνο θαη ην Μνπζείν, 

Αζήλα, εθδφζεηο Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ησάλλε . Λάηζε. 
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2.2 Προβλήμαηα 

Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαηαγξάθεηαη πνιχ ζπρλά ην 

θαηλφκελν ηνπνζέηεζεο θηλεηψλ θαη κφληκσλ εκπφδησλ. Σα εκπφδηα απηά 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δπζρέζξεηα ζηελ κεηαθίλεζε ησλ πεδψλ. Ζ θαηάζηαζε 

απηή εκπνδίδεη αθφκα πεξηζζφηεξα ηα άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ κεηαθίλεζε. 

Δπηπιένλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ εκπνδίσλ (ζίδεξν) ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα 

πξφθιεζε ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ πξφζθξνπζε ή πηψζε πεδνχ ζε απηφ θαη 

δελ είλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε θαη αζθαιήο  δηέιεπζε επη ησλ νδψλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο κέξηκλαο θαη πξνζηαζίαο (ειηθησκέλνη, παηδηά, άηνκα κε 

αλαπεξίεο). 

 

Δικόνα 18 Καηεζηξακέλν πεδνδξφκην ζε πεξηθεξεηαθφ δξφκν ηεο Διεπζίλαο 

 

 

Δικόνα 19 Σππηθή αξρηηεθηνληθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 
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Δπίζεο θαηαγξάθεηαη αλνξζνινγηθή ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ, πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο θ.α. πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ θαθνηερληψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

ε ζπληήξεζε είλαη ειιηπήο, κε απνηέιεζκα ηα θζαξκέλα ηκήκαηα ησλ νδψλ θαη ησλ 

πεδνδξνκηψλ λα δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ 

πεδψλ.
37

 

Ζ νδφο Νηθνιαίδνπ απνηειεί ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πεξηνρή δηφηη ζπλδέεη 

ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Γήκνπ κε ηελ παξαιία θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. 

Παξάιιεια αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ελφο ζεκαληηθνχ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, απν 

φπνπ αλαδεηθλχεηαη ην ηδηαίηεξν ηνπίν θαη πξνζδηνξίδεηαη ην ηζηνξηθφ πξνθίι ηεο 

πφιεο. Απνηειεί πφιν έιμεο πνιιψλ επηζθεπηψλ ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη ησλ ρξήζεψλ ηεο νη νπνίεο αδηακθηζβήηεηα αλαδεηθλχνπλ ηελ ηζηνξηθή 

θπζηνγλσκία ηεο πφιεο.
38

 

 

 

Δικόνα 20 Πεδφδξνκνο Νηθνιαίδνπ
39
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 Πεγή :  Ζ Δπηθξαηνχζα Καηάζηαζε θαη ε Λεηηνπξγία ηεο Οδνχ Νηθνιαίδνπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο 

(2011). 
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 Πεγή :  Υαξαιακπίδεο  Ησάλλεο  –  Παπαπεηξνπνχινπ  Καιιηφπε (2006). 
39

 Πεγή :  πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 
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Παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή πξφβιεκα θαηάιεςεο δεκφζηνπ ρψξνπ θαηαγξάθνληαη 

παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε δηάθνξά ζεκεία ηνπ 

θέληξνπ απν ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πέξαλ ησλ νξίσλ 

ηνπ εθάζηνηε παξαρσξεζέληνο ρψξνπ. 

 

 

Δικόνα 21 Σξαπεδνθαζίζκαηα ζην πεδφδξνκν ηεο Νηθνιαίδνπ
40

 

 

 

Δικόνα 22 Πνιπθαηνηθίεο δχν θαη ηξηψλ νξφθσλ 
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Έληνλε δηακαξηπξία ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ ερνξχπαλζε δεκηνπξγείηαη ηηο 

κεηακεζνλχθηηεο ψξεο απφ ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη γηα ηελ κε ηήξεζε ηνπ 

σξαξίνπ θνηλήο εζπρίαο. Αξθεηνί θάηνηθνη ηεο νδνχ εγθαηαιείπνπλ ηηο νηθίεο ηνπο 

θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εξήκσζε θαη 

ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηεο Διεπζίλαο. Γελ είλαη ιίγα ηα καγαδηά θαη θέληξα πνπ 

ζπρλάδεη πνιχο θφζκνο, ζηα νπνία δελ ππάξρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο.   

ηνλ Γήκν Διεπζίλαο έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο θνξέο παξάπνλα απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα θαζαξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, είλαη αλεπαξθήο ε θαζαξηφηεηα 

θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πξάζηλνπ ζε φιε ηελ πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παηδηθέο 

ραξέο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο. 

Σαπηφρξνλα, ππάξρεη πιήζνο αθηζψλ, δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη απηνθφιιεησλ 

ζε θνιφλεο, ηνίρνπο, πηλαθίδεο, αθφκε θαη ζε πηλαθίδεο ηνπ θψδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο. ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν ηεο Διεπζίλαο ππάξρνπλ κεγάιεο εθηάζεηο κε μεξά 

ρφξηα θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξφηαην θίλδπλν ππξθαγηάο. φπσο πξνθχπηεη, ηα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη 

θαθήο αηζζεηηθήο είλαη πνιιά θαη ρξήδεη άκεζεο παξέκβαζεο απφ ηελ Πνιηηεία.  

 

 

Δικόνα 23 Ο θαιαίζζεηνο πεδφδξνκνο Νηθνιαίδνπ
41

 

 

Ζ αηζζεηηθή ηνπ δξφκνπ επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηα αλνκνηνγελή πιηθά 

εμνπιηζκνχ, θαη ηελ κε νξζνινγηθή ηνπνζέηεζή ηνπ επη ησλ νδψλ (πηλαθίδεο, 

πάζζαινη, ή άιιεο κνξθήο ζεκεηαθά εκπφδηα, θ.α.). Τπάξρεη έιιεηςε εμνπιηζκνχ 
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 Πεγή :  πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 
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νκνεηδνχο αηζζεηηθήο θαζψο θαη αηζζεηηθήο ζχλδεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ θηηξίσλ 

θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη αλεμέιεγθηε αλάπηπμε επεθηάζεσλ θαηαζηεκάησλ θαη 

πεξηπηέξσλ επη πξνθεπίσλ, παξηεξηψλ αιιά θαη ηκεκάησλ ηνπ δξφκνπ, φπσο ε 

χπαξμε πξφζζεησλ ρψξσλ κε πιαζηηθνχο ηνίρνπο, ζθίαζε ρψξσλ κε αλφκνηα πιηθά, 

θαιππηφκελα επίζεο κε δηάθνξα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. 

Σέινο δηαπηζηψλεηαη έληνλν πξφβιεκα αθηζνξχπαλζεο. Οη αθίζεο θαη ηα 

απηνθφιιεηα ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ηνπ θέληξνπ ηεο Διεπζίλαο δεκηνπξγνχλ κηα 

εηθφλα αληηαηζζεηηθή θαη θαζφινπ ζειηηθή γηα ηνλ επηζθέπηε. 

 

 

Δικόνα 24 χγρξνλε ζπλνηθία ηεο Διεπζίλαο
42
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2.3 Προοπηικές Ανάπλαζης 

Ζ Διεπζίλα έρεη θιεξνλνκήζεη έλαλ αξραηνινγηθφ ηνπ νπνίνπ ε νξζή ζπληήξεζε θαη 

ε αλάδεημε ηνπ, ζα κπνξνχζε λα ηελ είρε κεηαηξέςεη ζε θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη 

θέληξν ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο. Κάηη παξφκνην δελ ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε 

φκσο ηεο Διεπζίλαο, ε νπνία ζην βσκφ ηεο βηνκεραληθήο ηεο αλάπηπμεο ζπζίαζε ην 

πεξηβάιινλ ηεο θαη ηελ νπνηαδήπνηε άιιε νξζνινγηθή αλάπηπμεο. 

Ζ αλάγθε επνκέλσο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο πφιεο, κπνξεί λα άξγεζε λα 

θαλεί αιιά ηειηθά θάλεθε θαη νη δεκνηηθέο αξρέο μεθίλεζαλ λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ 

εμπγίαλζε ηεο πφιεο. Βαζηδφκελνη ζε έξεπλα πνπ ρξεκαηνδφηεζε ν Γήκνο Διεπζίλαο 

ην 2003 θαη πινπνίεζε ην Δξγαζηήξη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ηκήκαηνο 

Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ φπνπ κειεηήζεθε ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ηεο πφιεο ψζηε λα πξνηαζνχλ ιχζεηο αλαβάζκηζεο γηα ηεο  πνιενδνκηθήο 

αλάπιαζεο ηνπ θέληξνπ ηεο Διεπζίλαο, αλαθέξνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο : 

 

1. Ζ παξαιία λα απνηειέζεη έλα ρψξν αλαςπρήο θαη πεξηπάηνπ θαη λα 

απνηειέζεη έλα ππεξηνπηθφ πφιν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο απαηηείηαη  

 λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο ηεο θπζηθήο αθηήο ζε φπνηα 

ζεκεία είλαη δπλαηφλ. Ζ παξάκεηξνο απηή πξνυπνζέηεη απαιινηξίσζε 

κεγάισλ εθηάζεσλ γεο, ε θαηεδάθηζε θηηξίσλ θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ 

κε κηα εληαία δνκή. 

 λα θαηαζθεπαζηνχλ εμέδξεο πξφζβαζεο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ ζάιαζζα θαηά 

κήθνο ηεο παξαιηαθήο δηαδξνκήο  

 λα πεξηνξηζηεί ε δηακπεξήο θπθινθνξία Η.Υ. Ο παξαιηαθφο νδηθφο άμνλαο λα 

είλαη πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο κνλήο θαηεχζπλζεο θαη σο θεληξηθή νδηθή 

αξηεξία λα εθκεηαιιεπηεί ε παξάιιειε νδφο  

 ε πιήξεο απαγφξεπζε ησλ θνξηεγψλ ζηνλ παξαιηαθφ δξφκν θαη ε δηέιεπζε 

λα δηνρεηεπηεί ζε άιιεο θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο 

 



[38] 

 

 

Δικόνα 25 Δμέδξεο πξφζβαζεο ησλ πεδψλ ζηελ αθηή 

 

2. ηα πιαίζηα αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο έρεη πξνηαζεί ε κεηαθνξά ηνπ εκπνξηθνχ 

ιηκαληνχ ζηελ Ππξθάι. ηφρνο είλαη ην ππάξρνλ ιηκάλη λα απνθηήζεη «ειαθξέο» 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη λα κελ έρεη βαξηά 

εκπνξεπκαηηθή ρξήζε, κε κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ζθξαπ. Ζ αιιαγή απηή 

ζηελ  ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ζα επηηχγραλε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αηγηαινχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ.  

 

 

Δικόνα 26 Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε γηα ην ιηκάλη ζχκθσλα κε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ χζηεκα
43
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3. Όζνλ αθνξά ηα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην αλαιπηηθά  πξνηείλεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη 

πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο. Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ζεσξείην  πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη ε επαλάρξεζή ηνπο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα βνεζνχζε ηελ πφιε λα απνθηνχζε έλα πνιηηηζηηθφ 

πξφζσπν ζπλδεδεκέλν κε ηε βηνκεραληθή ηεο θιεξνλνκηά. Δπίζεο, πξφηεηλαλ ηε 

κεηαθνξά ηνπ αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διεπζίλαο ζε έλα απφ ηα 

βηνκεραληθά θηήξηα, κηα πξφηαζε πνπ κέρξη ηψξα δελ έρεη πινπνηεζεί. 

 

 

Δικόνα 27 Ζ ζέζε ησλ βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο Διεπζίλαο
44

 

 

 

 

4. Ζ αλάδεημε ηεο Ηεξάο Οδνχ θαη ηνπ Αξραίνπ Ληκαληνχ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηελ 

αλάδεημε ηκεκάησλ ηεο Ηεξάο Οδνχ θαη ηνπ αξραίνπ ιηκαληνχ.  
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5. Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ κε πεδνδξνκήζεηο. Τπνζηήξηδαλ φηη ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνλνπάηη πνπ ζα ελνπνηνχζε ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν κε ηελ παξαιία θαη ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο. Πξάγκαηη απηή ε 

ελνπνίεζε επηηεχρζεθε κε ηελ πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ Νηθνιαίδνπ  πνπ απνηειεί ηε 

ξαρνθνθαιηά ηεο πφιεο θαη ελψλεη ηελ παξαιία, ηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο κε ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν.
45,46

 

 

 

Δηθφλα 28 Ζ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΣΗΣΑΝ πξνγξακκαηίδεη γηα ηε δεθαεηία πνπ ήδε μεθίλεζε, 

ζεηξά κεγάισλ έξγσλ αλάπιαζεο ησλ ρψξσλ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο ζηελ Διεπζίλα, κε 

ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ 

εγθαηληάδεη δηάινγν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία ζέηεη ππφςε ηνλ νδηθφ ράξηε 

αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο. 

                                                 
45

 ΔΜΠ: Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: Πνιεδνκηθή Αλαβάζκηζε Διεπζίλαο (2003-2004). 
46

 http://www.titan.gr/el/corporate-social-responsibility/stakeholders_forum/elefsina2010/conclusions/  

http://www.titan.gr/el/corporate-social-responsibility/stakeholders_forum/elefsina2010/conclusions/
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3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ & ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ 

ΚΣΗΡΗΑ 

Σν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηα βηνκεραληθά δηαηεξεηέα θηίξηα ηεο 

Διεπζίλαο. ε απηά ηα πιαίζηα γίλεηαη θαηαγξαθή θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε, ηελ 

νηθνδνκηθή ηερλνινγία θαη ηε δηακφξθσζε ησλ φςεσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

θηηξίσλ, ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ ηε λεψηεξε (κεηά ην 1830) ηζηνξηθή αξρηηεθηνληθή 

θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. 

 

3.1 Βιομητανικά Κηίρια 

Ζ Διεπζίλα είλαη κηα πφιε αξραία, αιιά θαη ζχγρξνλε. Γλσζηή ζην παλειιήλην γηα 

ηα ηεξά κλεκεία ηεο, γηα ηα Μπζηήξηα ηεο αιιά θαη γηα ηα θνπγάξα θαη ηηο θακηλάδεο 

ηεο, ηα εξγνζηάζηα ηεο. ην παξφλ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζηα 

βηνκεραληθά θηήξηα ηεο Διεπζίλαο ηα νπνία επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιηηηζηηθά 

δξψκελα, ην ρξφλν ίδξπζεο ηνπο, ηε ζέζε ηνπο θαη ην πξντφλ παξαγσγήο ηνπο.  

Σα βηνκεραληθά θηίξηα απφ ηελ αξρή ηνπ αηψλα θαηάθεξαλ λα αιιάμνπλ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπο ηε θπζηνγλσκία απηνχ ηνπ ηφπνπ θαη ηδίσο ηα ηειεπηαία 45 ρξφληα 

πξνθάιεζαλ ηφζε ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ, ηελ αηκφζθαηξα, ηε ζάιαζζα, ην έδαθνο 

θαη ην ππέδαθνο φζε δελ είρε πξνθιεζεί ηφζνπο αηψλεο πξηλ. Παξαηαχηα φκσο, 

ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ρηιηάδσλ ζέζεσλ  εξγαζίαο ηφζν γηα ηνπο ληφπηνπο 

θάηνηθνπο φζν θαη άιισλ νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γηα 

εμαζθάιηζε ηνπ πξνο ην δελ. Σν βηνηηθφ επίπεδν θαη ν πιεζπζκφο απμήζεθαλ θαη ην 

αγξνηηθφ ςαξνρψξη πνπ ήηαλ θάπνηε ε Διεπζίλα κεηαηξάπεθε ζηε ζεκεξηλή 

ζχγρξνλε πφιε
47

. 

Γεληθφηεξα, φιν ην ζαιάζζην κέησπν ηνπ Θξηαζίνπ θαιχπηεηαη απφ βηνκεραλίεο, απφ 

ηηο νπνίεο εκθαλίζηεθαλ πξψηα ην έηνο 1875 νη νηλνπλεπκαηνβηνκεραλίεο θαη νη 

ζαπσλνπνηίεο θαη έπεηηα νη ραιπβνπξγίεο, ηα λαππεγεία θαη ηα δηπιηζηήξηα. Ζ 

Διεπζίλα ππήξμε ην ηξίην θαη λεψηεξν ηζηνξηθφ βηνκεραληθφ θέληξν ηεο Αηηηθήο, 

αθνινπζψληαο κε κηθξή ρξνληθή απφθιηζε ηνλ Πεηξαηά θαη ην Λαχξην. Απφ ην ηξίην 

ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα παξαηεξείηαη ζηελ πφιε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα κε 

                                                 
47

 Γηαγηδφγινπ- Αλησληάδνπ Γεσξγία (1997). 
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ζρεηηθά κηθξέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ ηζηνξηθή βηνκεραληθή 

δψλε δεκηνπξγήζεθε ζην παξάθηην κέησπν ηεο πφιεο.  

Ζ βηνκεραληθή δψλε δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ άκεζε πνιενδνκηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Διεπζίλαο, αιιά επεθηάζεθε ζε φιε ηελ νκαιή αθηή ηνπ κεγάινπ θφιπνπ, απφ ηνλ 

θαξακαγθά ζηα αλαηνιηθά έσο ηε Βιχρα ζηα δπηηθά. Καηέιαβε πξνλνκηαθά ηνλ 

παξάθηην ρψξν απνθιείνληαο ην εζσηεξηθφ ηεο πεδηάδαο θαη ηελ νηθηζηηθή δψλε απφ 

ηε ζάιαζζα. Παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ νη βαξηέο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

λαππήγεζεο θαη παξαηεξήζεθε δηάιπζε πινίσλ θαη ιηκεληθψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, απφ ην 1850 πξνβιέθζεθε απφ ηνπο πξψηνπο επηρεηξεκαηίεο ε 

ζεκαζία πνπ ζα απνθηνχζε ε Διεπζίλα ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο σο 

ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο ζηηο ρεξζαίεο θαη ηηο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο αιιά θαη ηδίσο 

ιφγσ ηεο θζελήο παξάθηηαο γεο.
48

 

 

3.1.1 Δλαιοσργείο 

Σν πξψην εξγνζηάζην ηεο πφιεο ήηαλ έλα ζαπσλνπνηείν, ησλ αδειθψλ Υαξηιάνπ, ην 

κεηέπεηηα «Διαηνπξγείν», ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 1875 ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

αθηήο, δίπια ζηηο αξραηφηεηεο. Ζ παξαγσγή ηνπ «Διαηνπξγείνπ» ζηελ πξψηε θάζε 

αλεξρφηαλ ζε 500.000 νθάδεο ζαπνπληνχ εθ ησλ νπνίσλ νη 125.000 νθάδεο εμάγνληαλ 

ζε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Σν εξγνζηάζην κεηνλνκάζηεθε ζε «Δ. Υαξίιανο- Ν. 

Καλειιφπνπινο». Σν 1939 ιεηηνπξγνχζε σο «Υαξίιανο θαη Καλειιφπνπινο Α.Δ» 

θαη παξήγαγε ιηλέιαηα, βακβαθέιαηα, θνθνθνηληθέιαηα, ζπνξέιαηα ξαθηλέ, πίηεο γηα 

δσνηξνθέο θαη θνηλά πξάζηλα ζαπνχληα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν «άπσλ Διεπζίλαο» 

ηχπνπ Μαζζαιίαο. Απισλφηαλ ζε έθηαζε 19,882 m
2
 θαη ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. ήκεξα αλήθεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

έρεη κλεκεηαθή αμία θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Γήκν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

Αηζρχιεηα.
49
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 http://magoulaonline.gr/2012/03/22631. 
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[43] 

 

 

Δικόνα 29 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Διαηνπξγείν 

 

πλνιηθά ην 1955 ελ πιήξε ιεηηνπξγία ην εξγνζηάζην δηέζεηε ηηο αθφινπζεο κνλάδεο 

παξαγσγήο, δηνίθεζεο θαη βνεζεηηθέο κνλάδεο: 

 

Λεβεηνζηάζην Καζαξηζηήξην ειαίνπ\ 

Γηπιηζηήξην χδαηνο Κξπδειαηνπξγείν 

Μεραλνπξγείν απσλνπνηείν 

Ληλειαηνπξγείν Απνζήθε ξαθήο ζάθθσλ 

Μεραλνζηάζην Μνλάδα θνπήο ιηλαιεχξσλ 

Ξεξαληήξην ππξήλσλ Ξπινπξγείν 

Ππξελειαηνπξγείν Υεκείν 

Κηίξην Γηνίθεζεο Τπφζηεγν νρεκάησλ 

Θπξσξείν Γεμακελέο 

 



[44] 

 

 

Δικόνα 30 ην εζσηεξηθφ ηνπ Διαηνπξγείνπ
50

 

 

 

Δικόνα 31 Γηαθνξεηηθνί ηχπνη δφκεζεο ζε γεηηνληθά θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

 

Δικόνα 32 Δζσηεξηθά ηνπ ρψξνπ ηνπ ειαηνπξγείνπ
51
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 ν.π. 
51

 ν.π. 
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3.1.2 Βόηρσς 

Σν 1900 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ πεξηνρή κία νηλνπλεπκαηνβηνκεραλία, ε 

«Οηλνπνηεηηθή-Οηλνπλεπκαηηθή Δηαηξεία Υαξίιανο θαη ία», ε νπνία ην 1906 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ», γλσζηή θαη σο 

νηλνβηνκεραλία «Βφηξπο». Ζ εηαηξεία, ε νπνία εμειίρζεθε ζε κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηνπ θιάδνπ, βάζηζε ηελ παξαγσγή ηεο ζηε ζηαθίδα θαη ζηα 

πιενλάζκαηά ηεο σο πξψηε χιε θαη δεκηνχξγεζε εξγνζηάζηα εθηφο ηεο Διεπζίλαο 

ζηελ Αζήλα (Πεξηζηέξη), ζηνλ Πεηξαηά, ηελ Καιακάηα, ηελ Πάηξα, ηνλ Πχξγν θαη ηε 

Θεζζαινλίθε. Παξήγαγε θσηηζηηθφ νηλφπλεπκα, νίλνπο, απνζηάγκαηα, βεξκνχη, 

θνληάθ θαη δηζεηνχρν άλζξαθα. Σν εξγνζηάζην δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

νηλνπλεπκαηνπνηείν ην 1986-1987 θαη ζήκεξα είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο, αιιά έρεη πξνηαζεί απφ ηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ε ζηέγαζε ζην ζπγθξφηεκα απηφ ηνπ Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ ηεο Διεπζίλαο θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ πνιηηηζκνχ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ 

έρεη ήδε δεκνζηεπζεί ην ζρεηηθφ ΦΔΚ, νη δεκνηηηθέο αξρέο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

πνιενδφκεζε θαη αλακέλνληαη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα απφ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ
52

. 

 

Δικόνα 33 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Βφηξπο 
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 Μαξηαιέλα Καξαζηακάηε- Κψζηαο Κνξσλάθεο (1995). 
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Δικόνα 34 Σν νηλνπλεπκαηνπνηείν Βφηξπο πεξί ην 1920, (αξηζηεξά). Ο πχξγνο απνζηαθηεξίνπ θαη ε 

θακηλάδα ηνπ Βφηξπο, (δεμηά). 

 

 

Δικόνα 35 Ηζηνξηθή θσηνγξαθία απφ ηελ έθζεζε ηεο ΓΔΘ ηνπ 1929 ηνπ εξγνζηαζίνπ ΒΟΣΡΤ
53

 

 

Ο ρψξνο απνηειείηαη αξρηηεθηνληθά θαη ηνπηνινγηθά έλα εληαίν ζχλνιν κε ην 

γεηηνληθφ ηνπ Διαηνπξγείνπ φπσο ζπλέβαηλε θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δχν εξγνζηαζίσλ. Σν νηθφπεδν εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη θηηζκέλν ην εξγνζηάζην 

έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 17,5 ζηξέκκαηα, είλαη ζρήκαηνο Γ. ην εζσηεξηθφ ηνπ 

δηαζψδνληαη πεξί ηηο 23 θηηξηαθέο κνλάδεο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε επηθάλεηα δφκεζεο 
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 http://boheme-cafe-bar.blogspot.gr/2014/10/blog-post_28.html  

http://boheme-cafe-bar.blogspot.gr/2014/10/blog-post_28.html
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12.800 η.κ. θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Οξηζκέλεο εμ απηψλ 

ιεηηνπξγνχλ σο απνζήθεο αθφκε θαη ζήκεξα.  

Οη θηηξηαθέο κνλάδεο είλαη ηζφγεηα θαη δηψξνθα θηίξηα κε εμαίξεζε ηνλ πχξγν ηνπ 

απνζηαθηεξίνπ. Γίπια ζην πχξγν ζε επαθή κε ην ειεθηξνζηάζην βξίζθεηαη ε πςειή 

θακηλάδα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

ηα επάιιεια ζπζηήκαηα δφκεζεο (ηνηρνπνηίεο κε ιηζνδνκέο θαη δίξξηρηεο μχιηλεο 

ζηέγεο κε επηθεξάκσζε, ηνηρνπνηίεο, ηνηρνπνηίεο κε νπηνπιηλζνδνκέο, θαηαζθεπέο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πξνζζήθεο) δείρλνπλ ηηο ζπλερείο επεθηάζεηο θαη αιιαγέο 

πνπ πθίζηαην ην ζπγθξφηεκα.  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη κνλάδεο πνπ ππήξραλ πξηλ ηε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ βάζεη ηεο απνηχπσζεο ηνπ 1974. Παξνπζηάδνληαη κε ηε 

ζεηξά πνπ ήηαλ δηαηεηαγκέλεο εληφο ηνπ ρψξνπ απφ ηελ είζνδν σο ην αθξαίν ηκήκα. 

 

1. Θπξσξείν – δπγηζηήξην 

2. Γξαθεία δηνίθεζεο  

3. Απνζήθεο ζηαθίδαο 

4. Δζηηαηφξην εξγαηψλ 

5. Αληιηνζηάζην 

6. Γεμακελέο 

7. Οηλνπνηείν 

8. Ζιεθηξνζηάζην 

9. Οηλνπλεπκαηνπνηείν 

10. Αίζνπζα εθρπιίζεσο 

11. Απνζηαθηήξην 

12. Γεληθή απνζήθε πιηθνχ 

13. Απνζήθε νηλνπλεχκαηνο 

14. Γεμακελέο 
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Σν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα βξίζθεηαη εληφο νηθνπέδνπ ζρήκαηνο Γ. Ζ θχξηα 

είζνδνο ζε απηφ βξίζθεηαη επη ηεο νδφ Καλειινπνχινπ. Μέζσ δχν θχξησλ θάζεησλ 

δηαδξφκσλ ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ Γ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξφζβαζε ζηα δηάθνξα 

θηήξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιαηνχ βηνκεραληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο νίλσλ θαη νηλνπλεχκαηνο βξίζθνληαη ζην ζεκείν 

ζχγθιηζεο ησλ δχν ζθειψλ ηνπ Γ ζηα ΒΓ ηνπ νηθνπέδνπ. ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ 

νηθνπέδνπ βξίζθνληαη ην θηήξην γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

δεμακελψλ. Γεμακελέο (ιηγφηεξεο αξηζκεηηθά) βξίζθνπκε θαη ζην αλαηνιηθφ φξην ηνπ 

νηθνπέδνπ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιαηνχ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ 

θηίζκαηα απνζήθεπζεο ηα νπνία άιινηε ιηζφθηηζηα θαη άιινηε θαηαζθεπαζκέλα απν 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δηαηάζζνληαη ζε ζεηξά θαη ζηεγάδνληαη κε δίξηρηεο μχιηλεο 

θεξακνζθεπέο. ε νξηζκέλεο απφ απηά έρεη πξνζηεζεί θαη έλαο επηπιένλ φξνθνο απφ 

θέξνπζα νπηνπιηλζνδνκή ή απφ ζθειεηφ εμ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε πιήξσζε 

απφ νπηνπιηλζνδνκή.  

ε γεληθέο γξακκέο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δηαηεξνχληαη ζε θαθή θαηάζηαζε 

ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο, ηεο ρξφληαο εγθαηάιεηςεο, ηεο έιιεηςεο ζπληήξεζεο θαη 

θπξίσο ηεο θαθήο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο κε πιηθά κε ζπκβαηά ζε ζαιαζζηλφ 

πεξηβάιινλ. Οη θζνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη : θαηαξξεχζεηο ζηεγψλ, ηνπηθέο 

θαηαξξεχζεηο – ξεγκαηψζεηο θαη απνδηνξγάλσζε ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ, 

ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη νμείδσζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπ κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζηαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ θαη ζπκπιεξψζεηο 

ηνηρνπνηηψλ κε λεψηεξεο επεκβάζεηο, νη νπνίεο αιινηψλνπλ ηελ αξρηθή κνξθνινγία 

ησλ θηηξίσλ. 

Καηά ηελ είζνδν ζην ζπγθξφηεκα πξψηα βξίζθνπκε δηψξνθν θηίξην κε ρξήζε 

γξαθείσλ θαη απνζήθεο. Αθνινπζεί ππφζηεγνο ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ν κε 

θπκαηνεηδή ιακαξίλα ν ρψξνο ηεο 1
εο

 ελφηεηαο δεμακελψλ. Πξνο ηελ θεληξηθή 

πνξεία θίλεζεο ζην νηθφπεδν ε έθηαζε απηή θιείλεηαη κε ηνίρν απφ ηζηκεληφιηζνπο. 

ην βνξεηνδπηηθφ ηνπ νηθνπέδνπ κεηά ηελ ελφηεηα ησλ δεμακελψλ βξίζθεηαη αζθεπήο 

ρψξνο νξζνγσληθήο θάηνςεο απφ ηνλ νπνίν δηαζψδεηαη ε πεξηκεηξηθή ηνπ ιίζηλε 

ηνηρνπνηία. ηα αλνίγκαηα ηνπ κνξθψλνληαη είηε κε επζχγξακκν είηε κε ηνμσηφ 

ππέξζπξν. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρνπλ ζε ζεηξά κεηαιιηθά ππνζηπιψκαηα πνπ 

θέξνπλ ηηο κεηαιιηθέο δνθνχο δηαηνκήο δηπινχ Σ. 
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ν βνξεηναλαηνιηθφ θνκκάηη ηνπ νηθνπέδνπ ππάξρνπλ θηίξηα κε απνζεθεπηηθή 

θπξίσο ρξήζε. Δλ κέξεη είλαη ιηζφθηηζηα αιιά έρνπλ δερζεί εθηεηακέλεο επεκβάζεηο 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη πιηλζνδνκή. Απηφ κε ηελ κεγαιχηεξε θάηνςε 

ζηεγάδεηαη κε θεξακνζθεπή ζηέγε, ν θέξσλ νξγαληζκφο ηεο νπνίαο είλαη 

εμνινθιήξνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Αξηζηεξά απηνχ βξίζθεηαη αζθεπέο θηίξην 

κε ρξήζε απνζήθεο. 

ην β ζθέινο ηνπ Γ ηνπ νηθνπέδνπ βξίζθνληαη ηα θηήξηα ηνπ Ζιεθηξνινγείνπ ηνπ 

Μεραλνπξγείνπ ηνπ Οηλνπλεπκαηνπνηείνπ, ηνπ νηλνπνηείνπ θαη δηάθνξνη 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη.  

Σν Ζιεθηξνινγείν θαη ην Μεραλνπξγείν πηζαλνινγείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ αξρηθή 

θάζε αλέγεξζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ην έλα απέλαληη ζην άιιν. 

Πξφθεηηαη γηα ηζφγεηα θηίζκαηα κε ππφγεην κηθξνχ κεγέζνπο, ιηζφθηηζηα κε δίξηρηεο 

μχιηλεο ζηέγεο, θσηηζηηθά αλνίγκαηα ζηελ νξνθή θαη ηνμσηά αλνίγκαηα, πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ ζπκπαγείο νπηφπιηλζνπο. Σκήκα ηνπ κεραλνπξγείνπ είρε 

θαηαξξεχζεη θαη αλαθαηαζθεπάζηεθε απφ ηζηκεληφιηζνπο αιινηψλνληαο ηελ αξρηθή 

ηνπ κνξθή. ην εζσηεξηθφ ηνπο δηαζψδεηαη ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο.   

ην νηλνπλεπκαηνπνηείν ην νπνίν βξίζθεηαη δίπια ζην ειεθηξνινγείν ζηεγάδνληαλ ε 

βαζηθή κνλάδα παξαγσγήο νηλνπλεχκαηνο ζην παξειζφλ, Δίλαη θηίζκα ιηζφθηηζην, 

ηζφγεην κεγάινπ χςνπο πνπ αξρηθά ζηεγαδφηαλ κε μχιηλε δίξηρηε θεξακνζθεπή 

ζηέγε, θαη ζήκεξα επηθαιχπηεηαη κε ιακαξίλα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιηζνδνκή 

θαη νπηνπιηλζνδνκή, ελψ ηα αλνίγκαηα ηνπ έρνπλ επζχγξακκν ππέξζπξν πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ζηδεξέο δηαηνκέο ζρήκαηνο U θαη γεκηδνληαη κε νπηφπιηλζνπο. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ δηαζψδνληαη κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο 

νηλνπλεχκαηνο.
54
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 Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ – Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ 

Αηηηθήο - Υαξαθηεξηζκφο ή κε σο κλεκείσλ ησλ θηηξίσλ θαη δχν θακηλάδσλ ηνπ βηνκεραληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο εηαηξείαο SINTRA ΑΒΔΔ θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Οκίινπ Νενρεκηθήο Α.Δ. 

επη ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ ζηελ Διεπζίλα.39-6-2006 
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3.1.3 Ίρις 

Σν 1925 ηδξχζεθε απφ ηνλ Μελέιαν αθειιαξίνπ ην εξγνζηάζην βεξληθνρξσκάησλ 

κε ηελ επσλπκία «Υεκηθφλ εξγνζηάζηνλ ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ ΗΡΗ Δ.Δ. 

Μελέιανο αθειιαξίνπ θαη ία». Σν νηθφπεδν ηνπ εξγνζηαζίνπ Ίξηο βξίζθεηαη ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο ηεο Διεπζίλαο θαη έρεη έθηαζε 19,6 ζηξέκκαηα. 

Πεξηβάιιεηαη απφ ηελ νδφ Αδειθψλ Μνπξίθε ζηα αλαηνιηθά θαη απφ βηνκεραληθφ 

ρψξν ζηα λφηηα. 

Σν 1939 γηλφηαλ παξαγσγή ειαηνρξσκάησλ, βεξληθηψλ, ληνχθν, γαησδψλ ρξσκάησλ, 

πθαινρξσκάησλ, βεξληθηψλ παησκάησλ θαη ηππνγξαθηθψλ κειαληψλ. 
55,56 

Σν εξγνζηάζην ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απνηεινχλην απν δεθαπέληε 

θηηξηαθέο κνλάδεο εθ ησλ νπνίσλ νη ηξείο ήηαλ ηξηψξνθεο. ήκεξα δηαζψδνληαη 3 

κνλάδεο. Ζ πξψηε είλαη έλα κηθξφ ηξίρσξν ηζφγεην θηίζκα κε θιηκαθσηή δίξξηρηε 

ζηέγε θαη ππεξπςσκέλν θσηαγσγφ θαηά κήθνο ηνπ επηκεθνχο άμνλα. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνηρνπνηίεο ιηζνδνκήο ελψ νη ζηεγάζεηο είλαη πιάθεο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Δικόνα 36 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Ίξηο 
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 Βηνκεραληθέο αλακλήζεηο, Γήκνο Διεπζίλαο (2006). 
56

 Γξίηζα Μ. Σν Υξψκα ηεο Δπηηπρίαο, Ζ Διιεληθή Βηνκεραλία Υξσκάησλ 1830-1950) Δθδφζεηο 

Σξνραιία Αζήλα 1955 ζει.58 
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Ζ πεξίνδνο ηεο αθκήο ηνπ «Ίξηο» δηήξθεζε σο ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Γλψξηζε άλζηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Γεξκαληθφ ζηξαηφ 

θαηνρήο, ηελ πεξίνδν 1941-1944, φπνπ ηελ ίδηα επνρή πνπ ηα ππφινηπα εξγνζηάζηα 

βξίζθνληαλ ζε παξαθκή, εθείλν ιάκβαλε κεγάιεο παξαγγειίεο,. Μεηά ηνλ πφιεκν δελ 

επηβίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο πνιιψλ βηνκεραληψλ ρξσκάησλ, 

κε ζπλέπεηα λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιίγν πξηλ ην 1970, αθνχ πξψηα 

ιεηηνχξγεζε γηα κεξηθά ρξφληα ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. ήκεξα ην Ίξηο 

αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθψλ Καηνηθηψλ θαη έρνπλ ρηηζηεί ζην ρψξν ηνπ 

εξγαηηθέο θαηνηθίεο αιιά ν Γήκνο Διεπζίλαο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πξαζίλνπ, ειεχζεξνη, αδφκεηνη θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

παιηά βηνκεραληθά θηίξηα, ηα νπνία απνηεινχλ πνιχηηκν θνκκάηη ηεο λεψηεξεο 

βηνκεραληθήο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, σο ρψξνη πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. Τπάξρεη 

επίζεο ε πξφηαζε λα δεκηνπξγεζνχλ ζε απηφ ην ρψξν ηα θαηλνχξγηα κνπζεία ηνπ 

Γήκνπ, δειαδή ην Βηνκεραληθφ Μνπζείν, ην Αηζρχιεην θαη έλα θαηλνχξγην ρεηκεξηλφ 

ζέαηξν.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Πεγή : Μπειαβίιαο Νίθνο, αΐηε Σαηηάλα, Φαξηψηε Καιιηφπε, εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν: 

«Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ζηελ Διεπζίλα θαη ζην Θξηάζην Πεδίν», Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ 

Πεηξαηψο, Γεθέκβξηνο 2011 
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Κηήριο Α 

Πξφθεηηαη γηα ηζφγεην, ιηζφθηηζην, πιαθνζθεπέο, κηθξήο θιίκαθαο θηίζκα πνπ 

βξίζθεηαη εζσηεξηθά ζην νηθφπεδν. Σν θηίζκα έρεη θιηκαθσηέο ζηέγεο ζε 

δηαθνξεηηθά χςε θαη ζηελ απφιεμε ηεο ζε πςειφηεξε ζηάζκε θεληξηθήο ζηέγεο, 

ππάξρνπλ θαηαθφξπθνη πεξηκεηξηθνί θεγγίηεο. 

Σν θηήξην απηφ έρεη ραξαθηεξηζηηθά πξψηκνπ δπηηθνχ ηχπνπ βηνκεραληθνχ – 

βηνηερληθνχ θηίζκαηνο κε ζηνηρεία φπσο : ε γεληθή κνξθνιφγεζε, νη θιηκαθσηέο 

ζηέγεο, ηα ζηξνγγπιά αλνίγκαηα θάησ απφ ηηο θνξπθέο ηνπο, θιπ. 

εθηηκνχκε φηη ην θηίζκα είλαη κεζνπνιεκηθφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ιφγσ 

ηερλνηξνπίαο θαη θιίκαθαο, θαηαζθεπαζκέλν πξηλ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1930 θαη πνπ 

ελδερνκέλσο αληηθαηαζηάζεθε ζηελ ζπλέρεηα.
58

 

 

Δικόνα 37 Κηίξην Α
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 Πεγή : Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ – Δθνξεία Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ Αηηηθήο - Υαξαθηεξηζκφο ή κε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ 

ΗΡΗ ζην γήπεδν ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο  Αζ. ηάζε, Αλ. Μηιήζε, Αδειθψλ Μνπξίθε θαη 

Καλειινπνχινπ ζηελ Διεπζίλα. 29-5-2007 
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 πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 



[53] 

 

 

Κηήριο Β 

Πξφθεηηαη γηα ηζφγεην δίθιηην, βηνκεραληθφ θηήξην θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθειεηφ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εμσηεξηθνχο ηνίρνπο πιήξσζεο απφ ιηζνδνκή. Ζ 

θαηαζθεπή είλαη : ππνζηπιψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε κηθξφηεξε δηαηνκή 

ηνπ θάησ άθξνπ, θέξνπλ βξαρείο πξνβφινπο – γηα ζπξκφ βηνκεραληθήο ιεηηνπξγίαο – 

ζηνπο νπνίνπο εδξάδνληαη δνθνί νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Δλ είδεη δεπθηψλ, ηα θακπχια απφ νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα δηθηπψκαηα εδξάδνληαη 

ζηηο πεξηκεηξηθέο πιαθνδνθνχο ζηηο απνιήμεηο ησλ ππνζηπισκάησλ. Οη 

αλεζηξακκέλεο θακππισηέο δνθνί, επίζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πεξηιακβάλνπλ 

ηα θνξηία ησλ ελδηάκεζσλ πιαθψλ θαη εδξάδνληαη ζηηο πεξηκεηξηθέο πιαθνδνθνχο 

ζηελ απφιεμε ησλ ππνζηπισκάησλ. 

 

Δικόνα 38 Κηίξην Β
60 

 

Σν θηήξην ζηεγάδεηαη κε δχν – έλα αλά θιίηνο – θακππισηά θειχθε, επίζεο απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ αλαξηψληαη απφ ηηο θακππισηέο αλεζηξακκέλεο δνθνχο, 

ζην εζσηεξηθφ άθξν ηεο πιαθνδνθνχ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη δψλε αλνηγκάησλ 

ζε φιν ην κήθνο ηνπ θηεξίνπ γηα θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

Ο ηχπνο απηνχ ηνπ βηνκεραληθνχ θηεξίνπ, πνπ πινπνηήζεθε ζηηο βηνκεραληθά 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη θπξίσο ζηελ Γεξκαλία. Δθηφο απφ ηνλ βηνκεραληθφ 
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Πεγή :  ν.π. 
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εθζπγρξνληζκφ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα πξνζέθεξε θαη θηεξηαθή κνξθνινγηθή 

αλαλέσζε ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ην θηήξην είλαη κεζνπνιεκηθφ (θαηαζθεπάζηεθε πηζαλφηεηα κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 

1930) θαη νδεγνχκαζηε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα ιφγσ ηεο πεξηκεηξηθήο ιηζνδνκήο, 

πξάγκα πνπ ζπλεζηδφηαλ ζηνλ κεζνπφιεκν, αιιά φρη πιένλ κεηαπνιεκηθά. 

 

Δικόνα 39 Δζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ Β
61

 

 

Κηήριο Γ 

Πξφθεηηαη γηα θηήξην βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη είλαη ηξηψξνθν απφ ζθειεηφ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν θηήξην βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ ηάζε θαη 

Καλειινπνχινπ κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνπνιεκηθνχ κνληέξλνπ θηλήκαηνο 

φπσο νξηδφληηεο δψλεο αλνηγκάησλ, κεγάια παινζηάζηα, κνξθνιφγεζε κεηαιιηθνχ 

θνξέα παινζηαζίσλ, νξζνγψλησλ θαηά ηελ νξηδφληηα δηάζηαζε. 

Σν ζχλνιν ηεο κνξθνιφγεζεο ηνπ θηεξίνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο.  
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Πεγή :  πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 



[55] 

 

 

Ζ πιαζηηθφηεηα ηνπ θηεξηαθνχ φγθνπ θαη ε εθπιεθηηθή ζχλζεζε ησλ θελψλ θαη ησλ 

πιήξσλ, ζπληζηνχλ εμαηξεηηθή αξρηηεθηνληθή πνηφηεηα γηα έλα θηίζκα βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο; πνπ ζα κπνξνχζε λα δερηεί θαη άιιεο ρξήζεηο.
62

 

 

  

Δικόνα 40 Κηίξην Γ
63

 

 

 

Καμινάδα 

Πξφθεηηαη γηα ηππηθφ δείγκα θσληθήο θακηλάδαο απφ νπηνπιηλζνδνκή πνπ βξίζθεηαη 

ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ θαη ζηελ απφιεμε ηεο ζψδεηαη αθφκε ην ζήκα ηεο εηαηξείαο. 

 

Σν πξψελ ζπγθξφηεκα ΗΡΗ βξίζθεηαη πξνο ηελ παξαιία ηεο Διεπζίλαο κεηαμχ ηεο 

Διαηνπξγηθήο (κε ηξία θνκκάηηα ραξαθηεξηζκέλα σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία 

ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2433/33869/8-7-1996, ΦΔΚ 616/22-8-1996) 

θαη ηνπ βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο ΚΡΟΝΟ θαη απνηειεί έλα κέησπν ηεο πξψελ 

ζεκαληηθήο βηνκεραληθήο δψλεο ηεο Διεπζίλαο. εκεηψλεηαη φηη δελ ζψδεηαη ν 

εμνπιηζκφο ζε θαλέλα θηίξην.
64
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 πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 
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3.1.4 Κρόνος 

Σν 1922, θαηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή φπνπ ράζεθε έλα θνκκάηη ηεο Διιάδνο 

θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διεπζίλα, ηδξχεηαη απφ ηελ 

«Αλψλπκν Δηαηξεία Οηλνπλεπκαηνπνηίαο» ε νηλνπλεπκαηνπνηία «Κξφλνο» πνπ 

μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ην έηνο 1926.  

Ζ εγθαηάζηαζε ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή ηεο, θαζψο ε 

θαηαζθεπή ηεο έγηλε ζρεδφλ εμ‟ νινθιήξνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε ζρέδηα ηνπ 

θπζηθνχ, θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ, Παχινπ αληνξίλε. Σν εξγνζηάζην έθαλε παξαγσγή 

νίλνπ, πξντφλησλ νηλνπλεχκαηνο, κειάζζαο θαη δεςηθψλ εθρπιηζκάησλ γηα ηε 

βπξζνδεςία. Μεξηθά απφ ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο ζεσξνχληαη 

εμαίξεηα δείγκαηα ηεο κεζνπνιεκηθήο βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ην 

ζπγθξφηεκα δηαζψδεη αθέξαηα ηελ εηθφλα ηνπ βηνκεραληθνχ ηνπίνπ ηεο 

κεζνπνιεκηθήο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
65

 

 

Δικόνα 41 Σν 1922 ηδξχζεθε ε Αλψλπκνο Δηαηξεία Οηλνπλεπκαηνπνηίαο , ν γλσζηφο ΚΡΟΝΟ . Ζ 

εηαηξεία ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1911 κε έδξα ηνλ Πεηξαηά. Πξντφλ παξαγσγήο ήηαλ ην νηλφπλεπκα θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε ζαλ πξψηε χιε ηα ζηαθχιηα. Σν 1928 είρε 250 - 300 εξγαδφκελνπο . Σν 1970 είρε 

πεξίπνπ 150. Έθιεηζε ην 1986. 
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Πεγή :  http://magoulaonline.gr/2012/03/22631 
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Σν εξγνζηάζην Κξφλνο ιεηηνχξγεζε σο ρψξνο εθζέζεσλ ηέρλεο θαη παξαζηάζεσλ 

αξραίνπ δξάκαηνο έσο ην 2005 γηα ηα Αηζρχιεηα θαη ζήκεξα παξακέλεη θιεηζηφ. 

Χζηφζν, έρεη πνιενδνκεζεί απφ ην Γήκν Διεπζίλαο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 

επηηεπρζεί ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο ψζηε λα παξέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

Γήκνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο παιηφηεξα
66

. 

ηελ Διεπζίλα ην θαηλφκελν ηεο απνβηνκεράληζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηνπ 20νχ 

αηψλα δελ έιαβε εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, φπσο ζπλέβε ζε άιιεο βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Απφ ηηο κεγάιεο ηζηνξηθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο, έθιεηζαλ 

ιίγεο, θπξίσο φζεο βξίζθνληαλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπ ππφινηπνπ, θπξίσο κεηαπνιεκηθνχ, βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ παξακέλεη ελεξγφ. 

Έηζη, ζηελ πεξηνρή δελ παξαηεξνχληαη εθηεηακέλνη βηνκεραληθνί εξεηπηψλεο
67

. 

Πξνο ην παξφλ δηαζψδνληαη, φπσο αλαθέξζεθε, ιίγα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα, 

αθέξαηα αλελεξγά βηνκεραληθά κλεκεία ηεο πξψηεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηεο 

βηνκεραλίαο ζηελ πεξηνρή. Ζ αμηνπνίεζε ησλ κνλάδσλ απηψλ ψζηε λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ ή κηθξψλ εκπνξηθψλ 

ρξήζεσλ θξίλεηαη αλαγθαία.
68

 

Σν εξγνζηάζην «Κξφλνο» ζεσξείηαη σο ην πιένλ αμηφινγν βηνκεραληθφ κλεκείν ηεο 

πεξηνρήο θαη δηαζψδεηαη αθέξαην σο πξνο ην θηηξηαθφ ηνπ δπλακηθφ αιιά φρη σο πξνο 

ηνλ κεραλνινγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ. Σα θαηάινηπα ησλ άιισλ δχν γεηηνληθψλ κνλάδσλ 

«Ίξηο» θαη «Διαηνπξγηθή» κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα αμηνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

«Κξφλν» ή αλεμάξηεηα. Οη κνλάδεο «Βφηξπο» θαη «Διαηνπξγείν» ζψδνληαη επίζεο 

ζρεδφλ αθέξαηεο. ηα δχν εξγνζηάζηα «Κξφλνο» θαη «Διαηνπξγείν», ππάξρεη ε 

πξννπηηθή άκεζεο επαλαμηνπνίεζήο ηνπο, κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ 

«Αηζρπιείσλ».
69

 Ζ γεηηλίαζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Διεπζίλαο κε ηνλ 

ππξήλα ησλ δχν εξγνζηαζίσλ «Βφηξπο» θαη «Διαηνπξγείν» δεκηνπξγεί ηελ επηπρή 

πξννπηηθή γηα λέεο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνχ πφινπ πνιηηηζκνχ, κνπζείσλ 

θαη αλαςπρήο ζην ζαιάζζην κέησπν ηεο πφιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν
70
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 Βηνκεραληθέο αλακλήζεηο, Γήκνο Διεπζίλαο, Διεπζίλα 2006. 
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 Πεγή : Μπειαβίιαο Νίθνο- θαζεγεηήο ΔΜΠ- ζπλέληεπμε 2012. 
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3.1.5 Σιηάνας  

Σν 1902, ηδξχζεθε απφ κηα νκάδα Διιήλσλ επηζηεκφλσλ, κε επηθεθαιήο ηνπο 

αδειθνχο Νηθφιαν θαη Άγγειν Καλειιφπνπιν, ν «Σηηάλαο», ε παιαηφηεξε 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ 

εγγχο Αλαηνιή. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην εξγνζηάζην παξαγσγήο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο (κπεηνλ- αξκέ), ελφο νηθνδνκηθνχ πιηθνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην 

1902 έσο ην 1910 θαη ην νπνίν κφιηο είρε εηζαρζεί ζηε ρψξα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

«Σηηάλα», ε πξνζθνξά πξνεγήζεθε ηεο δήηεζεο, δηφηη ήδε πξηλ απφ ηελ εμέιημή ηνπ  

ζην πιηθφ κε ην νπνίν ρηίζηεθε αξγφηεξα νιφθιεξε ε Διιάδα έγηλε εηζαγσγή ζηνλ 

ειιεληθφ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ελφο λένπ πιηθνχ θαη κηαο λέαο ηερληθήο. Σν 

εξγνζηάζην ρηίζηεθε ζηελ παξαιία Διεπζίλαο επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ. Απφ ην 

1936 θαη έπεηηα παξαηεξήζεθε ξαγδαία αλάπηπμε, θαζψο ε εηαηξεία αλέιαβε ηελ 

παξαγσγή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ πξνπνιεκηθψλ ακπληηθψλ έξγσλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Ορπξνχ Ρνχπει ηεο Μαθεδνλίαο. ην ιαβπξηλζψδεο ζχκπιεγκα 

θηηξίσλ, δηθηχσλ θαη κεραλψλ πνπ ζψδεηαη ζήκεξα, απεηθνλίδεηαη νιφθιεξε ε 

πνξεία ησλ 110 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν εξγνζηάζην ηεο «Σηηάλ» ζηελ Διεπζίλα 

ζηακάηεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 2011 κε αξρέο ηνπ 2012, αιιά έρεη 

εθθξαζηεί ε πξφζεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ηδηνθηεζίαο λα ζπλεξγαζηεί κε ην Γήκν 

Διεπζίλαο θαη λα εμαγνξαζζεί πιήξσο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά σο ρψξνο 

πνιηηηζηηθψλ δξσκέλσλ.
71
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 Μπειαβίιαο Ν. θιπ (2011). 
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3.2 Γιαηηρηηέα Κηίρια 

Μέζα ζηελ πφιε θαηά κήθνο ησλ νδψλ Παγθάινπ θαη Νηθνιαίδνπ ζψδνληαη 

δηάζπαξηα αξθεηά ηδησηηθά ζπίηηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα κε ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία λενθιαζηθνχ ή εθιεθηηθηζηηθνχ ξπζκνχ. 

Χο δηαηεξεηέα ζχκθσλα κε ην ΤΠΔΥΧΓΔ ραξαθηεξίδνληαη ηα θάησζη δεθαέμη 

θηίξηα, δηφηη πξφθεηηαη γηα θηίξηα κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ θαη κνξθνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο επνρήο 

ηνπο.
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 Κηίξην εληφο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Διεπζίλαο 

 Κηίξην επί ηεο νδνχ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ αξ. 8  

 Κηίξην επί ηεο νδνχ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ αξ. 10  

 Κηίξην επί ηεο νδνχ Πινχησλνο αξ. 13  

 Βηνκεραληθφ θηίξην επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ θαη Χθεαλίδσλ 

 Κηίξην επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ θαη Χθεαλίδσλ 

 Παγνπνηείσλ Αζηήξ  

 Ληκελαξρείν επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ 
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3.2.1 Κηίριο επι ηης Οδού Νικολαίδοσ αρ. 47 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηψξνθν επηβιεηηθφ θηίξην ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ην νπνίν αλήθεη 

ζηνλ Γήκν Διεπζίλαο  

 

 

Δικόνα 43 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

Οη φςεηο ηνπ θηηξίνπ παξνπζηάδνπλ αμνληθή ζπκκεηξία σο πξνο ηελ δηάηαμε ησλ 

αλνηγκάησλ. ηα αλνίγκαηα είλαη μχιηλα γαιιηθά θαη ηνλίδνληαη απν δηαθνζκεηηθφ 

πιαίζην.  

 

Δικόνα 44 Κηίξην επη ηεο Οδνχ Νηθνιαίδνπ αξ. 47
73
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Δπη ηεο νδνχ Νηθνιαίδνπ ε φςε παξνπζηάδεη ηδηαίνηεξν ελδηαθέξνλ, ν θεληξηθφο 

άμνλαο ηνπ αλνίγκαηνο πξνεμέρεη θαη ζρεκαηίδεηαη κπαιθφλη θηηζηφ ζηνλ ά φξνθν, 

κε ηέζζεξα θνισλάθηα θαη ζηδεξέλην ζηεζαίν. 

Μαξκάξηλε ζθάια νδεγεί ζηελ είζνδν ηνπ Α νξφθνπ. Ζ είζνδνο ηνπ θηηξίνπ 

πξνεμέρεη θαη δεκηνπξγεί θάκαξα. Σξαβερηά θνκκάηηα θνζκνχλ ην γείζν ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ ζηέγε είλαη ηεηξάξξερηε θαη θαιχπηεηαη απν θεξακίδηα. 

 

 

Δικόνα 45 Ζ πίζσ φςε ηνπ θηηξίνπ
74

 

 

 

Δικόνα 46 Ζ πξφζνςε παξνπζηάδεη απφιπηε ζπκκεηξία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αξηζηνθξαηηθφηεηα ησλ ρξσκάησλ ηεο 
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3.2.2 Κηίριο επι ηης Οδού Νικολαίδοσ αρ. 29 

Γηψξνθν θηίξην ηνπ κεζνπνιέκνπ κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. Σν θηίξην βξίζθεηαη ζηελ 

νδφ Νηθνιαίδνπ ζηνλ αξηζκφ 29 ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο φπσο θαίλεηαη ζην 

ράξηε. 

 

 

Δικόνα 47 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ ηα αλνίγκαηα παξνπζηάδνπλ αμνληθή ζπκκεηξία, είλαη μχιηλα 

γαιιηθά θαη ηνλίδνληαη απφ δηαθνζκεηηθφ πιαίζην. Ζ ζηέγε είλαη ηεηξάξηρηε θαη 

θαιχπηεηαη απφ θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ. Ζ απφιεμε ηεο ζηέγεο θνζκείηαη απφ 

αθξνθέξακα. Ζ ζηδεξέληα πφξηα ηεο εηζφδνπ, θαζψο θαη ην καξκάξηλν πιαίζην είλαη 

κεηαγελέζηεξα θαη αιινηψλνπλ ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ θηηξίνπ.    

 

 

Δικόνα 48 Σν θηίξην επη ηεο νδνχ Νηθνιαίδνπ 29 
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Σν δηαηεξεηέν αλήθεη ζηα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμχ ησλ αξρψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ηνπ κεζνπνιέκνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ηνπ θαη 

ηα πιηθά δφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη αλάινγα ηεο επνρήο. Σν θηίξην είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

 

 

Δικόνα 49 Οη ηνηρνπνηίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηνλ ίδην ηξφπν, είηε είλαη εμσηεξηθέο είηε 

εζσηεξηθέο. Απνηεινχληαη απφ αξγνχο πιαθνεηδείο ιίζνπο κεζαίνπ κεγέζνπο
75
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3.2.3 Κηίριο επι ηης Οδού Παγκάλοσ και Υαριλάοσ αρ. 22 

Γσληαθφ δηψξνθν θηίξην ηνπ 1920-1930 κε έληνλα εθιεθηηθηζηηθά ζηνηρεία απφ ηα 

ιίγα πνπ ζψδνληαη ζηελ Διεπζίλα. Σν δηαηεξεηέν αλήθεη ζηα θηίξηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμχ ησλ αξρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηα πιηθά δφκεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη αλάινγα ηεο επνρήο. Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

 

 

Δικόνα 50 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

Οη φςεηο ηνπ θηηξίνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ θαη ζπκκεηξία ζηνπο 

άμνλεο ησλ αλνηγκάησλ. Σα αλνίγκαηα είλαη μχιηλα γαιιηθά θαη ηα θνπθψκαηα έρνπλ 

θεγγίηεο κε ραξαθηεξηζηηθά θαηηηα.  Δπί ηεο νδνχ Παγθάινπ, ζηνλ φξνθν 

ζρεκαηίδεηαη θιεηζηφο θπθιηθφο εμψζηεο κε ηξία αλνίγκαηα. Γηαθνζκεηηθή ηαηλία κε 

αλάγιπθνπο καΨάλδξνπο θνζκεί ην γείζν θαη ηηο πνδηέο ησλ αλνηγκάησλ. Ζ απφιεμε 

ηνπ θηηξίνπ απνηειείηαη απφ ζηεζαίν πνπ ζρεκαηίδεη θνισλάθηα. Σν θηίξην 

δηαηεξείηαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ, αλ θαη ζηνπο 

θχξηνπο ρψξνπο ηα δάπεδα θαιχπηνληαη απφ μχιηλα παηψκαηα, νη δηάδξνκνη θαη νη 

βνεζεηηθνί ρψξνη θαιχπηνληαη απφ νξζνγψληεο καξκάξηλεο πιάθεο ιεπθέο 

πεξηκεηξηθέο ηαηλίεο. 
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Δικόνα 51 Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ θηηξίνπ είλαη ην έξθεξ ηνπ νξφθνπ
76

 

 

Σν νηθνδφκεκα μερσξίδεη γηα ην έξθεξ ηνπ ζηελ πξφζνςε ηνπ.χκθσλα κε ηνλ 

πνιενδνκηθφ νξηζκφ ηνπ “έξθεξ”, πξφθεηηαη γηα θιεηζηή απφ φιεο ηηο εμσηεξηθέο 

πιεπξέο νξηδφληηα πξνεμνρή, ε νπνία πξνβάιιεηαη έμσ απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο φςεηο 

ηνπ θηηξίνπ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο ηεο κε χπαξμεο ηνπο είλαη ην γεγνλφο πσο 

θαηαξγήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ 1973, φηαλ 

κέρξη ηφηε πξνβιέπνληαλ λα εμέρνπλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο. Έθηνηε επηηξέπνληαη, 

αιιά κφλν κέρξη ηνπ ζεκείνπ απηνχ. Ζ νηθνδνκηθή γξακκή είλαη ε λνεηή επζεία 

δφκεζεο ησλ θηηξίσλ. 
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3.2.4 Κηίριο επι ηης Οδού Γραγούμη αρ. 4 

Γηψξνθν θηίξην ππεξπςσκέλν θεξακνζθεπέο ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο βίιαο 

πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Αμνληθή ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ. Σα 

αλνίγκαηα είλαη μχιηλα γαιιηθνχ ηχπνπ. Υαξαθηεξηζηηθή πνιπγσληθή πξνεμνρή ζε 

ηζφγεην κε ηξία αλνίγκαηα ζρεκαηίδεη εμψζηε ζηνλ φξνθν. Ο εμψζηεο ζρεκαηίδεηαη 

πάλσ απφ ηελ είζνδν, ελψ ην γείζν ηνπ θηηξίνπ πξνεμέρεη. Σν θηίξην δηαηεξείηαη ζε 

κέηξηα θαηάζηαζε. 

 

 

Δικόνα 52 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

 

Δικόνα 53 Ζ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ
77
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3.2.5 Κηίριο επι ηης Οδού Παγκάλοσ αρ. 11 

Αμηφινγν δηψξνθν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. Οη φςεηο 

παξνπζηάδνπλ αμνληθή ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ. Σα αλνίγκαηα 

είλαη γαιιηθνχ ηχπνπ θαη ηνλίδνληαη απφ γχςηλν δηαθνζκεηηθφ πιαίζην θαη θιεηδί. 

Υαξαθηεξηζηηθφ κνξθνινγηθφ ζηνηρείν είλαη νη πέηξηλνη γσληφιηζνη, ζηηο γσλίεο ηνπ 

θηηξίνπ, θαζψο θαη ηα πεξίηερλα ζηδεξέληα θάγθεια ησλ εμσζηψλ. Οδνλησηή ηαηλία 

θαη ηξαβερηά θνκκάηηα θνζκνχλ ην γείζν ηνπ θηηξίνπ. Ζ ζηέγε θαιχπηεηαη απφ 

θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ. 

 

 

Δικόνα 54 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

 

Δικόνα 55 Αμηφινγν δηψξνθν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, κε λενθιαζηθά ζηνηρεία
78
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3.2.6 Κηίριο επι ηης Οδού Παγκάλοσ αρ. 13 

Μνλψξνθν θηίξην ππεξπςσκέλν κε ππφγεην λενθιαζηθφ. Αμνληθή ζπκκεηξία ησλ 

αλνηγκάησλ, ζηηο φςεηο ηα αλνίγκαηα είλαη μχιηλα γαιιηθνχ ηχπνπ θαη ηνλίδνληαη απφ 

γχςηλν πιαίζην. Οη πνδηέο ησλ παξαζχξσλ έρνπλ γχςηλα δηαθνζκεηηθά ζσξάθηα. 

Σξαβερηά θπκκάηηα θαη νδνλησηή ηαηλία θνζκνχλ ην γείζν ηνπ θηηξίνπ. Ζ ζηέγε ηνπ 

θηηξίνπ θαιχπηεηαη απφ θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ θαη ε απφιεμε απηήο είλαη 

αθξνθέξακα. 

 

 

Δικόνα 56 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

Δικόνα 57 Μνλψξνθν θηίξην ππεξπςσκέλν κε ππφγεην λενθιαζηθφ
79
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3.2.7 Κηίριο επι ηης Οδού Πάγκαλοσ αρ. 19 

Κηίξην επί ηεο νδνχ Παγθάινπ θαη Γξαγνχκε (ηδηνθηεζία Φξαηδφια-Μπηξνδήκα) 

Γηψξνθν επηβιεηηθφ θηίξην κε ιίγα λενθιαζηθά ζηνηρεία. Σα αλνίγκαηα είλαη ζε 

εζνρή θαη είλαη μχιηλα γαιιηθνχ ηχπνπ. 
 

 

Δικόνα 58 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ(www.wikimapia.com) 

 

Δικόνα 59 Κηίξην επί ηεο νδνχ Παγθάινπ ζηνλ αξηζκφ 19
80

 

 

Δπί ηεο θχξηαο φςεο ζρεκαηίδεηαη πξφζηπιν πνπ ζηνλ φξνθν γίλεηαη κπαιθφλη, ηνπ 

νπνίνπ έρεη αθαηξεζεί ην ζηδεξέλην ζηεζαίν. ηνλ φξνθν, πάλσ απφ ηα αλνίγκαηα 

δηαθνζκεηηθή ηαηλία κε έλζεηνπο ξφκβνπο απφ θεξακηθφ θνζκεί ηελ πξφζνςε. Σν 

γείζν ηνπ θηηξίνπ ηνλίδεηαη απφ ηκήκαηα ζπκπαγή θαη θελά ελαιιάμ. Σν θηίξην είλαη 

αθαηνίθεην θαη έρεη ππνζηεί πνιιέο θζνξέο απφ ηνλ ρξφλν θαη απφ ηηο απνμειψζεηο 

ησλ ζηδεξέλησλ ζηεζαίσλ.  
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3.2.8 Κηίριο επι ηης Οδού Πάγκαλοσ & Γραγούμη  

Γπφξνθν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα. Νενθιαζηθφ κε ηεηξάξηρηε θεξακνζθεπή, ηεο 

νπνία ε απφιεμε είλαη αθξνθέξακα.  

 

 

Δικόνα 60 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ (www.wikimapia.com) 

 

Οη απφςεηο ηνπ θηηξίνπ παξνπζηάδνπλ αμνληθή ζπκκεηξία ζηε δηάηαμε ησλ 

αλνηγκάησλ. Σα αλνίγκαηα ηεο θχξηαο φςεο ηνλίδνληαη απφ ζσξάθηα. ηνλ φξνθν ν 

θεληξηθφο άμνλαο ηεο πξφζνςεο ζπκπίπηεη κε ηε κπαιθνλφπνξηα, ε νπνία ηνλίδεηαη 

ηδηαίηεξα απφ γχςηλνπο ςεπδνθίνλεο. Σν θηίξην δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε.         

 

Δικόνα 61 Σν θηίξην επί ησλ νδψλ Παγθάινπ Γξαγνχκε  
81
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3.2.9 Κηίριο επι ηης Οδού Κονηούλη & Κίμωνος αρ. 19 

Κηίξην ηνπ 1930 κνλφξνθν ππεξπςσκέλν κε εθιεθηηθηζηηθά ζηνηρεία. 

Υαξαθηεξηζηηθή ςεπδνΨζφδνκε ιηζνδνκή ζηηο φςεηο. Σα αλνίγκαηα θαη νη 

κπαιθνλφπνξηεο είλαη ζε εζνρή.  

 

 

Δικόνα 62 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ 

 

 

Δικόνα 63 Σν θηίξην επη ηεο νδνχ Κνληχιε θαη Κίκσλνο 19
82
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Μαξκάξηλε ζθάια νδεγεί ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ, ηεο νπνίαο ε πφξηα είλαη μχιηλε 

κε θατηηα θαη ηδάκη θεγγίηε θαη ηνμσηφ παξάζπξν. Σελ ίδηα κνξθή έρνπλ θαη ηα δχν 

αλνίγκαηα ηνπ ρψι. Σν γείζν ηνπ θηηξίνπ πξνεμέρεη ην ζηεζαίν θαη είλαη ζπκπαγέο, 

ελψ ζε νξηζκέλα ζεκεία ζρεκαηίδεη θνισλάθηα. Υξαθηεξηζηηθφ αξρηηεθηνληθφ 

ζηνηρείν είλαη νη ζηδεξηέο πνπ θνζκνχλ ηε κάλδξα ηνπ θηηξίνπ, ηελ απιφπνξηα θαη ηα 

ζηεζαία ησλ κηθξψλ κπαιθνληψλ. Σν θηίξην δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

 

3.2.10 Κηίριο ενηός ηοσ Αρταιολογικού Υώροσ Δλεσζίνας 

Μνλφξνθν θηίξην, ππεξπςσκέλν. Υξνλνινγείηαη αφ ηελ πξψηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά 

ηελ Σνπξθνθξαηία. Υαξαθηεξηζηηθή απιή ιαΨθή αξρηηεθηνληθή κε ηεηξάξηρηε ζηέγε 

θαιππηφκελε απφ θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ. Σα αλνίγκαηα είλαη απιήο κνξθήο 

μχιηλα ηακπιαδσηά.  

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 64 Ζ ζέζε ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Διεπζίλαο & 

ην θηίξην εληφο ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ  (πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ 

Γαιάλε) 

 



[73] 

 

3.2.11 Κηίριο επι ηης οδού Ζρώων Πολσηετνείοσ αρ. 8 

Κηίξην επί ηεο νδνχ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ αξ. 8 (ηδηνθηεζία Ρεληνχλε Αλαζηαζίνπ) 

Μνλφξνθν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα κε έληνλα λενθιαζηθά ζηνηρεία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ κνξθνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ είλαη νη δχν φγθνη πνπ ελψλνληαη 

κε ηδακάξηα θηηαγκέλε απφ μχιηλα θατηηα. Σα αλνίγκαηα είλαη κεγάια κε μχιηλα 

θατηηα θαη ηνλίδνληαη απφ γχςηλα δηαθνζκεηηθά πιαίζηα. Σξαβερηά θπκκάηηα 

θνζκνχλ ην γείζν ηνπ θηηξίνπ. Ζ ζηέγε θαιχπηεηαη απφ θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ, 

ε απφιεμή ηεο είλαη αθξνθέξακα.  

 

 

 

Δικόνα 65 Ζ θχξηα φςε ηνπ θηηξίνπ
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 



[74] 

 

3.2.12 Κηίριο επι ηης οδού Ζρώων Πολσηετνείοσ αρ. 10 

Γηψξνθν πνιχ αμηφινγν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, λενθιαζηθφ. Σα αλνίγκαηα ζηηο 

φςεηο παξνπζηάδνπλ αμνληθή ζπκκεηξία. ην ηζφγεην δηαθξίλεηαη ραξαθηεξηζηηθή 

ιηζνδνκή. Μεηαμχ ηνπ α΄ θαη ηνπ β΄ νξφθνπ, ζρεκαηίδεηαη γείζν απφ ηξαβερηά 

θνκκάηηα. ηνλ φξνθν ηα αλνίγκαηα είλαη μχιηλα γαιιηθά θαη θνζκνχληαη απφ γχςηλν 

πιαίζην θαη νη πνδηέο ησλ παξαζχξσλ απφ ζσξάθηα. Σν γείζν ηνπ θηηξίνπ θνζκείηαη 

απφ νδνλησηή ηαηλία θαη απφ ραξαθηεξηζηηθνχο γεηζίπνδεο. Ζ ζηέγε είλαη ηεηξάξηρηε 

κε αθξνθέξακα ζηελ απφιεμή ηεο. ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρνπλ θνίληθεο. Σν 

θηίξην δηαηεξείηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε.  

 

 

Δικόνα 66 Γηψξνθν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ  20
νπ

 αηψλα 
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Δικόνα 67 Λεπηνκέξεηεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ
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3.2.13 Κηίριο επι ηης οδού Πλούηωνος αρ. 13 

Γηψξνθν θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. Σα αλνίγκαηα είλαη 

μχιηλα γαιιηθνχ ηχπνπ θαη ζηνλ φξνθν έρνπλ επίζηεςε επζχγξακκε. Σξαβερηά 

θπκκάηηα θαη δηαθνζκεηηθή νδνλησηή ηαηλία θνζκνχλ ην γείζν ηεο νηθίαο. Ζ ζηέγε 

είλαη ηεηξάξηρηε θαη ε απφιεμή ηεο ζηελ πξφζνςε έρεη αθξνθέξακα.  

 

 

Δικόνα 69 ην βάζνο δηαθξίλεηαη ην νίθεκα
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3.2.14 Κηίριο επι ηης οδού Κανελλοπούλοσ και Ωκεανίδων 

Κηίξην επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ θαη Χθεαλίδσλ (ηδηνθηεζίαο Δζληθή Σξάπεδα) 

Πξφθεηηαη γηα αμηφινγν βηνκεραληθφ θηίξην (νηλνπνηείν) πνπ ρηίζηεθε ην 1912 κε 

έληνλα εθιεθηηθηζηηθά ζηνηρεία (δπηηθνεπξσπαΨθήο επηξξνήο) θαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα αξρηηεθηνληθή κνξθή. Απνηειείηαη απφ δχν φγθνπο, έλα κνλφξνθν θαη 

έλα δπφξνθν ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε ην απνζηαθηήξην ηνπ ηφηε νηλνπνηείνπ Κξνλνο 

ΑΔ. 

Σα αλνίγκαηα είλαη ζηελφκαθξα θαη έρνπλ ηνμνεηδή απφιεμε. Σν γείζν ηνπ θηηξίνπ 

πξνεμέρεη θαη θνζκείηαη απφ δηαθνζκεηηθή ηαηλία θαη γεηζίπνδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

κνξθνινγηθφ ζηνηρείν είλαη ην ζηεζαίν, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ πεζζνχο. Οη 

ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ ζρεκαηίδνπλ ζηε απφιεμή ηνπο πνιεκίζηξεο. Σν θηίξην 

δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε παξφιν πνπ είλαη εθηφο ρξήζεο.  

 

 

Δικόνα 70 Οη φςεηο ηνπ θηηξίνπ έρνπλ αμνληθή ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ.
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3.2.15 Κηίριο επι ηης οδού Κανελλοπούλοσ και Ωκεανίδων 

ενηός ηοσ Οικοπέδοσ ποσ βρίζκεηαι ηο Οινοποιείο 

Κηίξην επί ηεο νδνχ Καλειινπνχινπ θαη Χθεαλίδσλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην νηλνπνηείν.  

 

 

Δικόνα 71 Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θηηξίνπ
88

 

 

Μεγαινπξεπέο δπφξνθν, πνιχ αμηφινγν θαη εθιεθηηθηζηηθφ θηίξην. Υξεζηκνπνηείην 

γηα γξαθείν ηεο εηαηξείαο Κξφλνο ΑΔ θαη ν φξνθνο γηα θαηνηθία. ηηο φςεηο ηνπ 

θηηξίνπ ηα αλνίγκαηα έρνπλ αμνληθή ζπκκεηξία. ην ηζφγεην ηα αλνίγκαηα είλαη 

κεγάια, έρνπλ ηνμσηή απφιεμε, είλαη μχιηλα γαιιηθνχ ηχπνπ θαη ζην κέζνλ θέξνπλ 

δηαθνζκεηηθφ θιεηδί. ηνλ φξνθν ηα αλνίγκαηα είλαη κηθξφηεξα, ηνλίδνληαη απφ 

δηαθνζκεηηθφ πιαίζην θαη έρνπλ ηνμνεηδή απφιεμε. Οη γσλίεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηα 

κεηαμχ ησλ αλνηγκάησλ ηκήκαηα ηνλίδνληαη απφ άμνλεο ςεπδνΨζνδνκήο ιηζνδνκήο. 

ηνλ φξνθν ζρεκαηίδνληαη δχν εμψζηεο.  
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Δικόνα 72  Σν ταξαθηεξηζηηθφ ζηεζαίν ζηηο γσλίεο πξνζδίδεη επηβιεηηθφηεηα ζην θηίξην
89

 

 

 

3.2.16 Παγοποιείο Αζηήρ 

Πξφθεηηαη γηα ην Παιαηφ παγνπνηείν «ΑΣΖΡ» ησλ Γηακαληφπνπινπ – Γαζηνπληψηε 

πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηελ Διεπζίλα απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ΄40 κέρξη ην Μάην 

ηνπ 2002. Σν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα βξίζθεηαη επί ηεο Ηεξά Οδνχ θαη θαιχπηεη καδί 

κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έθηαζε 4 ζηξεκκάησλ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο είλαη 3.600 η.κ. Σα παιαηφ εξγνζηάζην έρεη θξηζεί δηαηεξεηέν θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα ειάρηζηα ελαπνκείλαληα δείγκαηα βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο 

πνπ ζψδνληαη ζηελ πεξηνρή. Οη επεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην θηήξην είραλ ζαλ ζθνπφ 

λα δηαζσζεί θαη λα αλαδεηρζεί κε ζχγρξνλεο εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο. 
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3.2.17 Κηίριο επι ηης οδού Κανελλοπούλοσ (Λιμεναρτείο) 

Γηψξνθν κε ηεηξάξηρηε ζηέγε, ηεο νπνίαο ε απφιεμε θνζκείηαη απφ αθξνθέξακα. Οη 

φςεηο παξνπζηάδνπλ αμνληθή ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ. ην 

ηζφγεην ηα αλνίγκαηα έρνπλ αιινησζεί απφ κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο (κπαξ) θαη ζα 

πξέπεη φια ηα αλνίγκαηα ζην ηζφγεην λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Σν 

ηζφγεην ρσξίδεηαη απφ ηνλ πξψην φξνθν κε δηαθνζκεηηθή θνξλίδα. ηνλ φξνθν φια 

ηα αλνίγκαηα (κπαιθνλφπνξηεο) ιερνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

κηθξνχο εμψζηεο κε ζθπξίιαηα θηγθιηδψκαηα. Σν γείζν ηνπ θηηξίνπ θνζκείηαη απφ 

ηξαβερηά θπκκάηηα.  

 

 

Δικόνα 75  Δπηβιεηηθφ θηίξην ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα 1910-1920 κε έληνλα λενθιαζηθά ζηνηρεία.
91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 πξνζσπηθφ αξρείν Υξήζηνπ Γαιάλε 



[82] 

 

4. ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΥΡΖΖ 

ΚΣΗΡΗΩΝ 

Ζ Διεπζίλα ιεηηνπξγνχζε αλέθαζελ σο πφιε - θφκβνο ιφγσ ηεο λεπξαιγηθήο ηεο 

ζέζεο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο είλαη φηη ιεηηνπξγεί σο 

πέξαζκα. Παξάιιεια ζήκεξα ε Διεπζίλα έρεη εμειηρζεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ 

δνξπθφξνο ηεο Αζήλαο θαη πξνζθέξεη πξννπηηθέο εμέιημεο ηφζν ζηελ Αζήλα, ηεο 

νπνίαο ε ρσξηθή ελφηεηα ζα δηεπξπλζεί, φζν θαη ζηελ ίδηα πνπ ζα αλαδεηρζεί θαη ζα 

επεξεάζεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο.   

Ζ άλαξρε, αλνξγάλσηε, αζπληφληζηε θαη παξάιιειε κε ηελ αθηή, νηθηζηηθή 

αλάπηπμε ζηε αιινηψλεη κφληκα ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, πξνθαιψληαο 

θαηαζηξνθέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

θνηλσληθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ην εηζφδεκα θαη ηελ απαζρφιεζε. (. Αγαδάθνο, 

2010) 

 

4.1 Δπιηρεπόμενες Δπεμβάζεις 

Ζ πεξίπησζε αλάπιαζεο θαη ζπληήξεζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζεσξείηε απφ ηηο 

πιένλ πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ Γ 

76/5.2.2004, ) πεξί δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ πξνβιέπνληαη νη εμήο πεξηνξηζκνί: 

 

1. Απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο επί ηνπ δηαηεξεηένπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ην θήξπμε δηαηεξεηέν. 

2. Τπνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε λα ην ζπληεξεί θαη λα ην επηζθεπάδεη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν Γήκνο θαη ην Γεκφζην έρνπλ δηθαίσκα λα ην ζπληεξήζνπλ θαη λα 

θαηαινγίζνπλ ηε δαπάλε ζηνλ ηδηνθηήηε. 

3. Απαγφξεπζε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο ρσξίο άδεηα κε 

απεηιή επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ 293,47 επξψ κέρξη 14.673,51 επξψ. 

4. Όπνηνο θαηαζηξέθεη, βιάπηεη, ξππαίλεη, θαζηζηά αλέθηθηε ή δπζρεξή ηε ρξήζε ή 

αιινηψλεη ηε κνξθή κλεκείνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, 

ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη θαη ζε θάζεηξμε 10 εηψλ (άξζξν 56 λ. 3028/2002).  
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5. Δπηβάιινληαη φινη νη θφξνη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αθφκε θαη γηα ην ππφινηπν 

ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε λα εθκεηαιιεπηεί. 

 

4.2 Ανάλσζη  S.W.O.T. για ηην Ανάπλαζη Γιαηηρηηέων Κηιρίων 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη κία κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

(strengths, weaknesses, opportunities, threats.) γηα λα ζρεδηάζνπκε έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ελαξκνλίζνπκε ηνπο ζηφρνπο 

καο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Απηφ ζα επηηεπρζεί κφλν αλ εληνπηζηνχλ 

πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη πνηα ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηάγλσζε ησλ 

δπλαηψλ θαη αδχλαησλ απηψλ ζεκείσλ, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, νλνκάδεηαη αλάιπζε SWOT θαη παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
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Γσναηά ημεία 

Ζ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ 

Δχθνιε πξφζβαζε θαζψο φια βξίζθνληαη 

ζην θέληξν ηεο πφιεο 

Παξνρέο επηδνηήζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή 

βειηίσζε ησλ θηηξίσλ 

Ο ηδηαίηεξνο δηάθνζκνο ησλ θηηξίσλ 

Σα θηίξηα θαζψο βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα 

ηεο πφιεο ηεο Διεπζίλαο, θαη 

πεξηθιείνληαη απφ εηαηξείεο, δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη ηξάπεδεο.  

Γεηηλίαζε κε ιηκάλη  

Γεηηλίαζε κε αξραηνινγηθφ ρψξν 

Γηαηήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

πφιεο 

Αδύναηα ημεία 

Τςειφ θφζηνο παξεκβάζεσλ (δνκηθψλ - 

ελεξγεηαθψλ) 

Υακειφ βηνηηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο 

παιαηφηεηα πιηθψλ θαηαζθεπήο 

Άλαξρε δφκεζε πεξηνρήο 

Έιιεηςε εληαίνπ ραξαθηήξα γεηηνληψλ 

Νννηξνπία αηνκηθηζηηθή θαη 

αληηζπιινγηθή 

Διιηπείο ηνπξηζηηθέο παξνρέο 

Διιηπήο πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 

Δσκαιρίες 

Αλάπιαζε παξαιηαθνχ κεηψπνπ 

Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΔΠΑ 2016-

2020 

Πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο ηεο πφιεο 

Πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο ησλ 

πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ 

 

Απειλές 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα κελ 

κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ νη 

επεκβάζεηο αλάπιαζεο 

Αλαπνηειεζκαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

Αιφγηζηεο επεκβάζεηο θαη αιινίσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κείσζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ 
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4.3 Αποηροπή ηης Καηεδάθιζης 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πην απιή θαη ηαπηφρξνλα πην δπζάξεζηε πεξίπησζε, απηή ηεο 

δηάζσζεο ηνπ θειχθνπο, πξέπεη αξρηθά λα απνθεπρζεί ε θαηεδάθηζε, ηελ νπνία 

επηζπκνχλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νη ηδηνθηήηεο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ 

αλ δελ δηαζθαιίδεηαη απφ κηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα επαλάρξεζε ή φηαλ δελ 

επηβάιιεηαη απφ ηελ πνιηηεία.  

Οπζηαζηηθά ε αλάπηπμε λέσλ ρξήζεσλ ιεηηνπξγεί σο αλαθχθισζε. Αλ δελ ππάξμεη λέα 

ρξήζε, εμάιινπ, ηα θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ζχληνκα ζα ζηεξέςνπλ. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηδηψηε, αθνχ, ζε ζρέζε κε ηελ 

αλέγεξζε ελφο λένπ θηηξίνπ ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ, απαηηεί ιηγφηεξεο πξψηεο χιεο, 

κηθξφηεξεο δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ φπσο ζέξκαλζε, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ, ελψ 

παξάιιεια απνθεχγεηαη θαη ην θφζηνο ηεο θαηεδάθηζεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ Διεπζίλα απνπλέεη κηα ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα, θαζψο αθελφο ζε απηήλ δηαζψδνληαη 

ίρλε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο λεψηεξεο 

αξρηηεθηνληθήο ελψ παξάιιεια γεηηληάδεη άκεζα κε ηε ζάιαζζα.  

ηελ Διεπζίλα ν επηζθέπηεο ζπλαληάεη έλα ηζηνξηθφ "κσζατθφ" πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη 

απφ ηα δηαηεξεηέα θηίξηα, ηα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα κλεκεία.  

Όπσο ηνλίδνπλ φινη ν ηφπνο απηφο έρεη πξννπηηθέο λα αλαδεηρηεί νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά, ηνπξηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά. 

Αλέθαζελ ε Διεπζίλα απνηεινχζε ζεκαληηθφ θέληξν ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ην κχζν ηεο Πεξζεθφλεο θαη ηα Διεπζίληα Μπζηήξηα, ηα νπνία 

ηεινχληαλ ζηελ ηεξή αθξφπνιή ηεο.  Ζ  άλζεζε πνπ γλψξηζε θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα δε ζεβάζηεθε ηελ ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ, θαζψο 

θαηαπαηήζεθαλ ηκήκαηα ησλ ζσδφκελσλ αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ηζνπεδψζεθε ην 

αλάγιπθφ ηεο θαη απεθφπεη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε απφ ηελ επαθή ηεο κε ηε ζάιαζζα. 

ήκεξα απνηειεί έλαλ ηφπν πιεγσκέλν, θαζψο κε ηελ πάξνδν ηεο απνβηνκεράληζεο, 

ηα άιινηε ζπνπδαία βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα κεηαηξάπεθαλ ζε «θνπθάξηα», 

ζρεκαηίδνληαο έλα θξάγκα, έλα αζηηθφ θελφ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. 

Σν έδαθνο είλαη πξφζθνξν γηα λα δηαξξερζεί απηφ ην θξάγκα, θαζψο ε ζχγρξνλε 

Διεπζίλα πξνζπαζεί λα αλαγελλεζεί απφ ηηο «ζηάρηεο» ηεο θαη λα βξεη ηελ 

πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα. 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη έλα δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζην 

πιαίζην απηφ κεηά απφ δηεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο, πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζε 

ησλ βηνκεραληψλ ζηα δπηηθά, κε ζηφρν ηελ νξγαληθή ζπλέρεηα ηεο πφιεο θαη ηε 

ζχλδεζή ηεο κε ηε ζάιαζζα. Σα δηαζσδφκελα βηνκεραληθά θειχθε ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο θαηνηθίεο θαη δεκφζηνη ρψξνη, 

είηε σο πφινη πνιηηηζκνχ. Έλα ηέηνην πφιν ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηα 

ζπγθξνηήκαηα ησλ εξγνζηαζίσλ Διαηνπξγείν θαη Βφηξπο. Πξνηείλεηαη ε επαλάρξεζε 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο σο θέληξνπ πνιηηηζκνχ θαη ηφπνπ έθθξαζεο λέσλ θαιιηηερλψλ. 

ε απηφλ ηνλ λέν πφιν δεκηνπξγίαο ζα κπνξνχλ λα θηινμελνχληαη ζε κφληκε βάζε 

θαιιηηέρλεο πνπ ζα δνπλ θαη ζα εξγάδνληαη ζην ζπγθξφηεκα, πξνζδίδνληάο ηνπ 

εμσζηξεθή ραξαθηήξα. 

Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επεκβάζεσλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα απνηειεί ν 

δηάινγνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζην παιηφ θαη ην λέν. Οη λέεο 
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πξνζζήθεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αλαινγία κε ηελ αζηηθή θιίκαθα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, ζεβφκελεο ηηο ραξάμεηο ηνπ, αιιά ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ θιίκαθα. Να είλαη απιέο, κηληκαιηζηηθέο κνξθέο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ έληνλε 

θαη εληαία γεσκεηξία ηνπο, αλαιχνληαη ζε επίπεδα θαη απνηεινχλ ειαθξηέο θαη 

δηάθαλεο θαηαζθεπέο, ζε αληίζεζε κε ηα πθηζηάκελα θειχθε πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα, αλαιχνληαη ζε φγθνπο θαη 

δηαθξίλνληαη απφ βαξηέο θαη ζπκπαγείο ηνηρνπνηίεο. Γεληθφηεξα ζα πξέπεη νη 

επεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ λα είλαη αληηζηξέςηκεο, απηνθεξφκελεο θαη ειαθξηέο 

θαηαζθεπέο απφ κέηαιιν (γαιβαληζκέλν παηηλαξηζκέλν ράιπβα) θαη γπαιί, ζε εζνρή 

ή ππεξπςσκέλεο απφ ηα παιηά. 

πλνςίδνληαο, ζηφρν ζα πξέπεη λα απνηειεί ε αλαβίσζε, ε ζπλνιηθή εμπγίαλζε θαη 

αλάπιαζε ηεο Διεπζίλαο πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε κηα λέα πνιηηηζκηθή άλζηζε, ψζηε 

κέζα απφ απηή ηε ρσξηθή εκπεηξία, ν άλζξσπνο λα βηψλεη δηαδξαζηηθά φιε ηελ 

εμέιημε ηεο πφιεο ζηνλ ρξφλν, ππφ ην πξίζκα κηαο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο 

εξκελείαο. 
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