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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν ζέκα πνπ επηιέμακε γηα ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία είλαη ε παξνπζίαζε 

κηαο πξφηαζεο αλάπιαζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο θνηηεηηθή εζηία.  

Όληαο θνηηεηέο θαη εκείο νη ίδηνη, γλσξίδνπκε θαιά ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί  κε ην ζέκα ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ ζηελ Αζήλα. Ο αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο είλαη πνιχ κηθξφο, κε 

απνηέιεζκα ν κεγαιχηεξνο φγθνο θνηηεηψλ λα είλαη νπζηαζηηθά αλαγθαζκέλνο λα 

θαηαβάινπλ έλα, δηφινπ επθαηαθξφλεην, πνζφ κεληαίσο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπο θαη 

κφλν. Έηζη ινηπφλ ην “πξφβιεκα” ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ είλαη έλα ζέκα πνπ καο 

αθνξά άκεζα θαη καο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχκε κε απηφ ζηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία. 

H επηινγή, φκσο, ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ιεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο δελ είλαη ηπραία. Οη πνιπθαηνηθίεο απηέο φρη κφλν βξίζθνληαη ζε 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο Αζήλαο, θαη πνιχ θνληά ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

φπσο ην Πνιπηερλείν, ε Αλψηαηε Οηθνλνκηθψλ θαη ρνιή Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ 

(φπσο θαίλεηαη ζην ράξηε 1), αιιά βξίζθνληαη θαη πιεζίνλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο (ιεσθνξεία, ηξφιετ, κεηξφ). Έηζη ινηπφλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Σέινο πηζηεχνπκε πσο ε επαλάρξεζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ ηεο 

ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζα ζπκβάιεη αθελφο ζηελ δηαηήξεζε ησλ  θηηξίσλ απηψλ, πνπ 

απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Αζήλαο θαη δείγκα ζχγρξνλεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, θαη αθεηέξνπ ζα δψζεη κηα λέα θαη ζπλάκα 

αλαδσνγνλεηηθή πλνή ζην αδίθσο εγθαηαιειεηκκέλν απηφ θνκκάηη ηεο Αζήλαο.           

 

Δικόνα 1.ΣΟ ΠΡΧΣΟ, ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΜΔ ΣΖΝ ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΚΣΖΡΗΟ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 

ΦΑΝΔΡΧΝΔΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΛΖΦΖ. 
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ΥΑΡΣΖ 1: ΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ ΚΑΘΔ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΔ ΣΖ 

Λ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 2 ΥΛΜ. 
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Δικόνα 2.ΑΠΟ ΣΑ ΓΑΚΔΜΒΡΗΑΝΑ ΣΟΤ 1944. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η αλνηθνδφκεζε ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο μεθίλεζε ην 1933 θαη απνπεξαηψζεθε ην 1935,κε ζθνπφ λα ζηεγαζηνχλ 

νη ρηιηάδεο πξφζθπγεο πνπ είραλ έξζεη ζηελ Διιάδα ην 1922 (θαηαζηξνθή ηεο 

κχξλεο, 13-17 επηεκβξίνπ 1922). Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο πεξηθιείνληαη 

απφ ηηο νδνχο Βεγνξίηηδνο, Ξπληάδνο, Οξεζηηάδνο, Γεγιέξε, Σξηρσλίδνο, 

Γεκεηζάλαο, Κνξψλεηαο, Κνχδε θαη βέβαηα, ηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο (φπσο 

θαίλεηαη ζην ράξηε 2). Σελ επηκέιεηα ησλ ζρεδίσλ ησλ ηεζζάξσλ πνιπθαηνηθηψλ ζην 

βάζνο είρε αλαιάβεη νη αξρηηέθηνλαο  Κίκσλ Λάζθαξεο (1905-1978), θαη ησλ 

ηεζζάξσλ πξψησλ ν αξρηηέθηνλαο Γεκήηξηνο Κπξηαθφο (1881-1971). Αγνξάζηεθαλ 

απνθιεηζηηθά απφ πξφζθπγεο θαη γηα 30 ρξφληα ε θνηλσληθή δσή ζηελ πεξηνρή ήηαλ 

έληνλε.  

 

ΧΑΡΣΗ 2: ΟΙ ΟΔΟΙ ΠΟΤ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΤΝ ΣΙ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΦΑΙΝΟΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΘΩ ΕΠΙΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηέζζεξα θηίξηα ηνπ Κ.Λάζθαξε, ζην βάζνο 

(5,6,7,8 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα) είλαη πξνγελέζηεξα, ελψ ηα 

ππφινηπα ηέζζεξα, ηνπ Γ.Κπξηαθνχ, (1,2,3,4 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα) ρηίζηεθαλ αξγφηεξα, ζην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

ρψξν πξαζίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ παξαπάλσ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ. 

«Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ελφο θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

νξγαλσκέλεο δφκεζεο, πνπ ζπζηάζεθε γηα πξψηε θνξά, ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ 

ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ νη κπξηάδεο πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη 

ηνλ Πφλην, πνπ είραλ θαηαθιχζεη ην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο (αιιά θαη φιε ηελ 

Διιάδα), λα ζηεγαζηνχλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ πνπ είραλ μεξηδσζεί απφ ηνλ ηφπν 

ηνπο, ηε γελέηεηξά ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθξίζεθε ε αλέγεξζε 228 

δηακεξηζκάησλ, θαηαλεκεκέλσλ ζε νθηψ πνιπθαηνηθίεο πνπ δηαηάζζνληαλ επάιιεια 

κεηαμχ ηνπο θαη παξάιιεια πξνο ηελ Λεσθφξν Αιεμάλδξαο. 

 Απζηεξά σθειηκηζηηθά θηίξηα, ζηε γξακκή ηνπ γεξκαληθνχ θνλμηνλαιηζκνχ, 

απιά παξαιιειεπίπεδα θαηαζθεπαζκέλα κε πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 

επηρξηζκέλε ιηζνδνκή, "ρσξίο ίρλνο δηαθφζκεζεο ή άιιεο παξαρψξεζεο ζε 

πιαζηηθέο αλαδεηήζεηο". 

Η κφλε δηαθφζκεζε πνπ ζπιιακβάλεη ζήκεξα ν θαθφο ζηα γεξαζκέλα απηά 

θηίξηα, είλαη πξντφλ ηεο έθηνηε ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ ηφπνπ: Σα ίρλε απφ ηηο 

ζθαίξεο ησλ Γεθεκβξηαλψλ ηνπ 1944 ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα πνιχρξσκα πθάζκαηα 

απισκέλα ζηνπο κηθξνχο παλνκνηφηππνπο εμψζηεο»
1
.  

Υαξαθηεξίδεηαη σο πνιχηηκε λεζίδα ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηελ θαηνίθεζε θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα (γηα ηελ Διιάδα) αξρηηεθηνληθά έξγα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φκσο, „ηα πξνζθπγηθά‟ αξρίδνπλ λα εξεκψλνπλ, 

θαη ηα ζελάξηα γηα ηελ ηχρε ηνπο λα ππθλψλνπλ θαη λα ελαιιάζζνληαη δηαξθψο. Οη 

θξαηηθνί θνξείο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, πξνηείλνπλ ην γθξέκηζκα ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ άιιε, νη ηδηνθηήηεο 

επηζπκνχλ ηελ κεηαηξνπή-αμηνπνίεζε ησλ 228 δηακεξηζκάησλ.  

 

1.Αξρείν λενηέξσλ κλεκείσλ-πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο δηαδίθηπν(www.eie.gr). 

 

http://www.eie.gr/
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Ο αγψλαο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηδηνθηεηψλ, καδί κε πνιινχο ππνζηεξηθηέο ηνπο (ζχιινγνο αξρηηεθηφλσλ, θαζεγεηέο, 

επηζηήκνλεο, δεκνζηνγξάθνπο, δηθεγφξνπο θιπ), είλαη κεγάινο, κε απνηέιεζκα ηελ  

Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, (48 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηηο πξψηεο πξνηάζεηο γηα 

θαηεδάθηζε), ην ζχλνιν ησλ νθηψ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ θεξχζζεηαη Μλεκείν 

ζηελ Οιφηεηά ηνπ απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ κε επηθεθαιή 

ηνλ πξφεδξφ ηνπ, θαη γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θ. Θεφδσξν 

Γξαβίιια, κεραληθφ ειεθηξνιφγν ηνπ ΔΜΠ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Κεληξηθφ 

πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζε παιαηφηεξε ζπλεδξίαζή ηνπ (Ννέκβξηνο 2003) 

είρε θεξχμεη δηαηεξεηέα κφλν δχν απφ ηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, γηα λα  δίλνπλ 

ην ζηίγκα κηαο νιφθιεξεο επνρήο θαη λα απνηεινχλ ην ηππηθφ δείγκα κνληέξλαο 

αξρηηεθηνληθήο. Η απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ην 2008 ¨έζσζε¨, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, θαη ηηο ππφινηπεο έμη πνιπθαηνηθίεο. 

Δλ ζπλερεία, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ν ηφηε Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ Αληψλεο 

ακαξάο, επηθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ 

ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2008 ραξαθηεξηζκνχ σο κλεκείσλ ησλ πξνζθπγηθψλ 

πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο. 

Παξφια απηά φκσο, πεξλψληαο ζήκεξα απφ ην ζεκείν απηφ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο, κε κηα καηηά, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη φηη ην «παιηφ θηήκα 

Ακπεινθήπσλ», φπσο νλνκαδφηαλ ε πεξηνρή πξηλ ηελ αλέγεξζε ησλ 8 (νρηψ) 

πνιπθαηνηθηψλ, έρεη επέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε έσο θαη αμηνζξήλεηε, αθνχ ηα 

ζεκάδηα ηεο αδηαθνξίαο, φισλ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ιφγν 

ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο, είλαη εκθαλή. Η αλάγθε, ινηπφλ, ηεο αμηνπνίεζεο – 

επαλάρξεζεο ησλ 8 θηηξίσλ είλαη επηηαθηηθή. 
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1.2. ΗΣΟΡΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Η πεξηνρή ησλ Ακπεινθήπσλ, ζηελ Λεσθφξν Αιεμάλδξαο, πνπ 

νηθνδνκήζεθαλ νη 8 πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, απφ ην 1878 κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 

1920 ηδηνθηεζηαθά αλήθε ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη απνηεινχζε ηκήκα ηνπ "Κηήκαηνο 

Ακπεινθήπσλ", έθηαζεο 14,323 ζηξεκκάησλ. Βξηζθφηαλ ζε κία ππνβαζκηζκέλε 

γσλία έμσ απφ ηηο κάληξεο ησλ καξκαξάδσλ, πνπ θαηαιάκβαλαλ ηφηε ηα δπηηθφηεξα 

ζεκεία ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, δίπια ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, θαη απέλαληη απφ 

έλα αδηακφξθσην γήπεδν, ζηα Κνπληνπξηψηηθα. «Σα Κνπληνπξηώηηθα είλαη ε πεξηνρή 

ηωλ Ακπεινθήπωλ πνπ μεθηλά από ηνπο πξόπνδεο ηνπ Λπθαβεηηνύ θαη ηελ Πάγγεην, 

πεξηιακβάλεη ην γήπεδν ηεο Λεωθόξνπ Αιεμάλδξαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδό 

Κεδξελνύ»
2
. 

 

                   Δικόνα 3.ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΟΛΤ ΠΡΗΝ 

                    ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ. 

Δίλαη ε πεξηνρή πνπ ζα θηινμελήζεη έλα κέξνο απφ ηνπο 130.000  πξφζθπγεο 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα, (1.200.000 πξφζθπγεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

ζπλνιηθά), θαη αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο θαηά 40%. «Δίλαη απηνί νη Έιιελεο 

πνπ μεθίλεζαλ ζαλ πνιίηεο β‟ θαηεγνξίαο ζε πεξηνρέο πνπ ηηο νλφκαζαλ 

«ΠΡΟΦΤΓΙΚΑ», δειψλνληαο φρη ηφζν ηελ πεξηνρή φζν ηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ 

πνπ θαηνηθνχζαλ ζε απηέο[…]»
3
.  

Η νηθηζηηθή ηζηνξία ησλ πξνζθχγσλ μεθηλά κέζα ζε αληίζθελα ή δεκφζηα θηίξηα 

γηα λα γίλεη ιίγν αξγφηεξα κηα δεπηέξνπ επηπέδνπ εγθαηάζηαζε ζε μχιηλα 

παξαπήγκαηα κε ζηνηρεηψδεηο ζπλζήθεο πγηεηλήο.  

 

 

 

2.Άξζξν απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Υαξάιακπνπ Μαπξίθα 

www.cmavrikas.gr  

3.χγρξνλή Διιεληθή Ιζηνξία 1453-1997, Γεκήηξηνο Α. Γξνγίδεο ζ. 434. 

 

http://www.cmavrikas.gr/
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1.2.1. ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 

Σν πηεζηηθφ πξφβιεκα ηεο άκεζεο ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο 

ε νπνία, πξψηε θνξά, ηφηε εθαξκφζηεθε ζπγθξνηεκέλα. Σν 1924 κε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ε Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ αξρίδεη λα 

θαηαζθεπάδεη κφληκεο θαηνηθίεο, ελψ απφ ην 1930 ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ Πξφλνηαο ρηίδεη θαη κεγάια πξνζθπγηθά ζπγθξνηήκαηα βάζεη ησλ αξρψλ 

ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο.  

Υσξνηαμηθά, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ γίλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

ηφηε πφιεο, φπνπ ππήξραλ ειεχζεξα νηθφπεδα γηα κεγάιεο παξεκβάζεηο θαη επίζεο 

πεξηνρέο πνπ δελ ζπλφξεπαλ κε ηελ «θαιή» Αζήλα. Έηζη, ην «βάξνο» ηεο ππνδνρήο 

ησλ πξνζθχγσλ, ην ζεθψλεη ε Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο, πνπ ηφηε ήηαλ έλα 

ππνβαζκηζκέλν πξνάζηην ηεο Αζήλαο ιφγσ ησλ θπιαθψλ Αβέξσθ (λπλ Άξεηνο 

Πάγνο). ε πνιιά πξνζθπγηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο επνρήο, καδί κε απηά ηεο 

Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο,(ηέγε Παηξίδνο, Γνπξγνχηη) βάδνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπο νη 

αξρηηέθηνλεο Κίκσλ Λάζθαξεο θαη Γεκήηξηνο Κπξηαθφο. 

 Οη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο ηεο ιενθψξνπ Αιεμάλδξαο νηθνδνκήζεθαλ ηε 

δεθαηία ηνπ 1930, θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ πξψηε πεληαεηία (1933 – 1935), γηα λα 

ζηεγαζηνχλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ απφ ηελ Μηθξά Αζία πνπ πξηλ θαηνηθνχζαλ ζηα 

ρακφζπηηα πίζσ απφ ην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ. 

«Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ 

Αιεμάλδξαο, κνξθνινγηθά, είλαη απνηέιεζκα ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθαλ νη Έιιελεο 

κεραληθνί, Κίκσλ Λάζθαξεο θαη Γεκήηξηνο Κπξηαθφο, απφ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ 

πνπ δεκηνχξγεζε ε ζρνιή ηνπ BAUHAUS ηεο Βατκάξεο ζηε Γεξκαλία θαη ηδηαίηεξα 

ν θιάδνο ηνπ Πνπξηζκνχ (Purisme)»
4
. 
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4.Μαξίλνο νξίινο, αξρηηέθησλ, δηεπζπληήο θιάδνπ αξρηηεθηνληθήο εζ. ρψξσλ & δηαθφζκεζεο ηεο 

ζρνιήο ΑΚΣΟ (εξγαζία πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ). 

“Με ηνλ όξν  Μπαουχάους  ή  Μπάουχαους  (γεξκ. Staatliches Bauhaus ή Bauhaus) 

αλαθεξόκαζηε ζηελ θαιιηηερληθή θαη αξρηπεθηνληθή ζρνιή πνπ ηδξύζεθε από ηνλ Βάιηεξ Γθξόπηνπο θαη 

αλαπηύρζεθε ηελ πεξίνδν 1919-1933 ζηε Γεξκαλία. Σν ύθνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο επέδξαζε 

θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, εηδηθόηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη 

ηνπ βηνκεραληθνύ ζρεδηαζκνύ (design), ελώ ηα έξγα πνπ παξάρζεθαλ κέζα από ηα εξγαζηήξηα ηεο 

ζρνιήο έγηλαλ αληηθείκελα εθηεηακέλεο αλαπαξαγωγήο. 

 Λεηηνύξγεζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, ζηε Βαϊκάξε (1919-25), 

ζην Νηεζάνπ (1925-32) θαη ζην Βεξνιίλν (1932-33), ππό ηελ δηεύζπλζε ηωλ Βάιηεξ Γθξόπηνπο (1919-

28), Χάλεο Μέγηεξ (1928-30) θαη Μηο βαλ ληεξ Ρόε (1930-33) αληίζηνηρα. 

 Οη αιιαγέο ζηελ έδξα θαη ζηελ εγεζία ηεο ζπλδένληαλ κε αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

πνιηηηθή ηεο αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ύθνπο ηεο. Αλάκεζα ζηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ 

πξνώζεζε ε ζρνιή, ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα θαιιηηερληθνύο ζθνπνύο, ε απνπζία δηάθξηζεο 

κεηαμύ θαιώλ θαη εθαξκνζκέλωλ ηερλώλ, θαζώο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ζθαηξηθήο δηδαζθαιίαο όιωλ 

ηωλ κνξθώλ ηέρλεο. Επαλέθεξε ηε δηδαζθαιία ζε εξγαζηήξηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηωλ 

αθαδεκηώλ, θαη ζην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε, δίδαμαλ επηθαλείο θαιιηηέρλεο ηνπ 20νύ 

αηώλα, όπωο ν Βαζίιη Καληίλζθη, ν Γηνράλεο Ίηελ, ν Μαξζέι Μπξόηεξ θαη ν Πάνπι Κιέε.  

ηόρνο ηεο ζρνιήο Μπανπράνπο ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηωλ πξνϊόληωλ καδηθήο παξαγωγήο, όπωο 

ηα έπηπια, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο έλλνηαο ηεο θαηνηθίαο, αλ θαη ηάρζεθε αληίζεηε ζηελ ηάζε πιήξνπο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο, θξαηώληαο ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ έμω από ηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

παξαγωγήο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα ζεωξνύλ ην έξγν ηνπο έθθξαζε δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηέρλεο. 

 Η βαζύηεξε ζεωξία πάλω ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε θαη ε εθπαηδεπηηθή δνκή ηεο ζρνιήο 

Μπάνπρανπο ήηαλ πωο ν ηειηθόο ζηόρνο είλαη έλα νινθιεξωκέλν θαη εληαίν θηίζκα. Με απηό ηνλ ηξόπν, 

ην θίλεκα ηνπ Μπανπράνπο πξνζπάζεζε λα ελνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγωγήο, ππνηάζζνληαο παξάιιεια ηα ηερληθά κεραληθά κέζα ζηελ αλζξώπηλε δεκηνπξγηθόηεηα. 

Η ζρνιή αμηνπνίεζε ηελ αλζξώπηλε αηνκηθή πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα κηαο βηνκεραληθήο 

παξαγωγήο πνπ ζην παξειζόλ ήηαλ απόιπηα ηππνπνηεκέλε.” 

                                                                                            Πεγή πιεξνθνξηώλ Βηθηπαίδεηα 

 

Σα 228 δηακεξίζκαηα πνπιήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε νηθνγέλεηεο κηθξαζηαηψλ 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 80.000 δξαρκψλ γηα θάζε δηακέξηζκα. ην παξάξηεκα 

παξαζέηνπκε θαη έλα απφ ηα παξαρσξεηήξηα ησλ θαηνηθηψλ.  

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1919
http://el.wikipedia.org/wiki/1933
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%8A%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%AC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%BD_%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%A1%CF%8C%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%8A%CF%84%CF%84%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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1.2.2. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ – ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΖΡΗΑ ΣΖ 

ΔΠΟΥΖ. 

 

1.1.2.1. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. 

Σν ζπγθξφηεκα ησλ πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο 

ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηα 113 πην ζεκαληηθά έξγα ηεο Διιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

20νχ αηψλα, δηαζέηεη κνλαδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο αξεηέο θαη πεξηβάιιεηαη απφ 10 

ζηξέκκαηα θνηλφρξεζησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 

Σα 8 θηίξηα είλαη απιά παξαιιειεπίπεδα, απφ πιάθεο ζθπξνδέκαηνο θαη 

επηρξηζκέλε αξγνιηζνδνκή, ρσξίο ίρλνο δηαθφζκεζεο. Σα δχν πξψηα θηίξηα 

απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα ελνπνηεκέλα θηίξηα πνπ πεξηκεηξηθά ηνπο 

ππάξρεη ηνίρνο απφ αξγνιηζνδνκή, ελψ ηα ππφινηπα έμη απνηεινχληαη απφ πέληε 

κηθξφηεξα ελνπνηεκέλα θηίξηα (εηθφλα 3). 

    

Δικόνα 3.ΚΑΘΔ ΜΗΚΡΟ ΚΣΖΡΗΟ ΔΥΔΗ 2 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΟΡΟΦΟ.  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΚΑΣΟΦΔΗ.                                  
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Η απιφηεηα θαη ε ιηηφηεηα ραξαθηεξίδνπλ εμσηεξηθά ηηο αξρηηεθηνληθέο 

φςεηο, δίλνληαο έκθαζε ζε γεσκεηξηθέο θφξκεο θαη ζην ρξψκα. Δπίζεο ηα 228 

δηακεξίζκαηα, ησλ 50 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθά αθνχ 

δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ κπάλην, ππλνδσκάηην θαη θνπδίλα. Οη ηέζζεξεηο πνιπθαηνηθίεο 

ζην βάζνο (5,6,7,8 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα), πνπ μεθίλεζαλ λα 

ρηίδνληαη λσξίηεξα απφ ηηο ππφινηπεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή θαη θαιχηεξα πιηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζην θαζηζηηθφ θαη ζην κπάλην θάζε 

δηακεξίζκαηνο ππήξραλ ζην δάπεδν κεγάια άζπξα πιαθάθηα, ζηα ππλνδσκάηηα 

ππήξρε μχιηλν δάπεδν (παξθέ), θαη ε θάζε θνπδίλα είρε επηζηξσζεί κε θφθθηλα 

πιαθάθηα. ε αληίζεζε κε ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ 

πνιπθαηνηθηψλ (1,2,3,4 φπσο θαίλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα) πνπ  ηα δάπεδα 

φισλ ησλ δσκαηίσλ είλαη επηζηξσκέλα κε κσζατθφ θαη ηα θνπθψκαηα ησλ 

αλνηγκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πην θηελφ μχιν. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία καο 

ηα έδσζε κηα ηδηνθηήηξηα δηακεξίζκαηνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαζψο δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε επίζθεςή καο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ. 

  Γεληθά ηα θηίξηα δηαζέηνπλ θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην, είλαη δηακπεξή κε 

θπζηθφ θσηηζκφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη θπζηθή 

ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε.  

ηελ απφιεμε θάζε πνιπθαηνηθίαο ππάξρεη ηαξάηζα θαη γηα θάζε ηξία 

δηακεξίζκαηα ρψξνο πιπζηαξηνχ κε ηηο λνηθνθπξέο λα απιψλνπλ θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ηελ κπνπγάδα ηνπο ζηα ηελησκέλα ζθνηληά. 

 

Δικόνα 4.ΣΑ ΠΛΤΣΑΡΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΧΝ. 



ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ & ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΣΙΡΙΑ1,2,3,4) 

 

ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ – ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 13 
 

 

Η ζέξκαλζε εμαζθαιηδφηαλ κε ζφκπεο, πνπ δηέζεηαλ θακηλάδα, πνπ 

θαηέιεγε ζηελ ηαξάηζα. 

« Οη πνιπθαηνηθίεο είλαη δηαηεηαγκέλεο έηζη ψζηε λα αθήλνληαη κεγάινη 

ειεχζεξνη ρψξνη κεηαμχ ηνπο γηα θνηλσληθέο επαθέο θαη αλαςπρή. ηνλ ειεχζεξν 

ρψξν κεηαμχ ησλ πνιπθαηνηθηψλ δελ πξνβιεπφηαλ θακία δηακφξθσζε, δηφηη ν λένο 

ηξφπνο νκαδηθήο ζπλνίθεζεο πξνυπέζεηε ηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο ζχκθσλα κε ηα 

αζηηθά πξφηππα, δειαδή πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο, εζπρία, πξνζεγκέλεο εθδειψζεηο 

θαη επαθέο. 

Η θαηαθφξπθε επηθνηλσλία ησλ νξφθσλ εμαζθαιίδεηαη κε εζσηεξηθά θσηεηλά 

θιηκαθνζηάζηα πνπ εμππεξεηνχλ δχν θαηνηθίεο αλά φξνθν. 

Σα δηακεξίζκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ην πξφηππν ηεο minimum 

θαηνηθίαο, πνπ ήηαλ γηα ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο 40η.κ., αλεμάξηεηα αλ ζπρλά 

ζηέγαδαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο, θαη είλαη δηακπεξή, ιχλνληαο έηζη 

ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ »
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ αξρηηέθησλ Γ. Δπηαμηφπνπινπ. Δηζήγεζε- Έθζεζε Απηνςίαο. 
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1.1.2.2. ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΑΛΛΑ ΚΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΠΟΥΖ. 

          Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηα νρηψ θηίξηα ησλ 

πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ε Αξρηηεθηνληθή ηεο Αζήλαο έρεη αξρίζεη λα 

επεξεάδεηαη, δεηιά δεηιά, απφ ην κνληέξλν θίλεκα πνπ επεξεάδεη ήδε ηελ 

Αξρηηεθηνληθή πνιιψλ Δπξσπατθψλ πξσηεπνπζψλ. Έηζη ινηπφλ ηα νρηψ θηίξηα 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε άιια θηήξηα ηεο επνρήο, αθνχ πνιιά απφ απηά έρνπλ 

θηηαρηεί κε επηξξνέο απφ ην Μνληέξλν θίλεκα.  

Φσηνγξαθίεο απφ άιια θηήξηα ηεο επνρήο:

 

Δικόνα 5. 1.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΑΡΔΟΠΑΓΖΣΟΤ 17, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1930. 

              2.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΜΑΛΗΑ 42, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1931 – 1937. 

                 3.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΘΑΟΤ 3, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1931 – 1937. 

                 4.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΛΤΚΑΒΖΣΣΟΤ 10 ΚΑΗ ΟΛΧΝΟ 35, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1931 – 1937. 

                 5.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 20 – 22, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1932. 

                 6.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ  ΠΟΛΤΛΑ 22, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1930 – 1935. 

                 7.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΚΡΗΔΕΧΣΟΤ 7, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1933. 

                 8.ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΠΑΣΖΗΧΝ 186 ΚΑΗ ΘΑΟΤ, ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1938. 

         

                 πγθξηηηθά κε ηηο πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

ηηο εμήο νκνηφηεηεο: πνιιά θηίξηα ρηίδνληαη πιένλ ζε ιπηή ζρεδηαζηηθή γξακκή, 

ρξηζεκνπνηψληαο θπξίσο νξζνγψληα ζρήκαηα, “θνπηηά”, θαη επζείεο γξακκέο. Δπίζεο 

ζηα παξαπάλσ θηίξηα νη δηαθνζκήζεηο είλαη ζρεηηθά πην ιπηέο, απφ φηη ζην παξειζφλ, 

ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε επηβιεηηθψλ πιηθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην κάξκαξν. 
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 Πιένλ νη θαηνηθίεο ρηίδνληαη θαη ζε κνξθή πνιπθαηνηθίαο θαη φρη κφλν 

κνλνθαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο, φπσο 

αθξηβψο θαη ηα πξνζθπγηθά πνπ θηηάρηεθαλ γηα λα θηινμελήζνπλ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ.  

Παξφια απηά, ζηα παξαπάλσ θηίξηα παξνπζηάδνληαη θαη δηαθνξέο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα νρηψ θηίξηα ησλ πξνζθπγηθψλ. Μία πνιχ βαζηθή δηαθνξά βξίζθεηαη 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θαηνηθηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ζηα θηίξηα ησλ 

θσηνγξαθηψλ  ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη αηζζεηά κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ θαη απηφ γηαηί νη πξνζθπγηθέο 

πνιπθαηνηθίεο ρηίζηεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηφηε Αζήλαο, καθξηά απφ ηηο γεηηνληέο 

ηνπ „θαινχ θέληξνπ‟. Σα ηφηε θηίξηα ηεο Αζήλαο παξφηη θηλνχληαη απφ ην θιαζζηθφ 

ζην Μνληέξλν αξρηηεθηνληθφ ξεχκα, δηαηεξνχλ αθφκα θάπνηα θιαζζηθά 

δηαθνζκεηηθά θπξίσο ζηνηρεία, ελ αληηζέζεη κε ηηο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο πνπ είλαη 

θαζαξά δείγκα κνληέξλαο Δπξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο ρσξίο θαλέλα, ζρεδφλ, 

ζηνηρείν θιαζζηθήο ζρεδίαζεο θαη δηαθφζκεζεο.  

Σέινο αο κελ μερλάκε φηη νη πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο είλαη έλα βηνκεραληθφ 

ζχκπιεγκα πνιπθαηνηθηψλ πνπ έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί άκεζα γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ. Έηζη δελ ππήξμε ε πνιπηέιεηα γηα πεξαηηέξσ ζπαηάιε 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο, ζαθψο, 

κηθξφηεξεο πνιπθαηνηθίεο ηεο επνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ & ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΣΙΡΙΑ1,2,3,4) 

 

ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ – ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 16 
 

 

1.3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΗΚΧΝ. 

Οη νρηψ πνιπθαηνηθίεο θηινμελνχζαλ νηθνγέλεηεο γηα ηξηάληα ρξφληα απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη πνπιήζεθαλ ζηνπο πξφζθπγεο, θαη ε δσή ζηελ 

πεξηνρή ήηαλ έληνλε. 

Με ηα ρξφληα νη θάηνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ άξρηζαλ λα αλαβαζκίδνληαη 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαη λα κεηαθνκίδνπλ ζε πεξηνρέο κε θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο. Έηζη νη πνιπθαηνηθίεο άξρηζαλ λα εξεκψλνπλ θαη ηα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο 

ηεο πεξηνρήο λα απμάλνληαη. 

Παξάιιεια κε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ πνιπθαηνηθηψλ άξρηζαλ θαη νη δηάθνξεο 

πξνζπάζεηεο θαηεδάθηζήο ηνπο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, κε πξψην ην Γήκν 

Αζελαίσλ, πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, λα πξνηείλεη ηελ θαηεδάθηζε ησλ 

ηεζζάξσλ πξψησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ζε ρψξν πξαζίλνπ. 

Η ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πξνζθπγηθψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο δελ ζα 

κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα απφ ηελ αθήγεζε πνπ δίλεη ν Αξρηηέθηνλαο 

Γεκήηξεο Δπηαμηφπνπινο, ηδηνθηήηεο θαη θάηνηθνο δηακεξίζκαηνο ζηα πξνζθπγηθά 

πνπ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ ηεο Σξαπεδνχληαο:                                           

<<«Όπσο ζπκάκαη ζε θάζε ζπίηη έκεηλαλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα άηνκα. «Γχξσ 

καο ππήξραλ κφλν δηψξνθα ζπίηηα θαη νη θπιαθέο Αβέξσθ. Θπκάκαη έληνλα ηα 

παηδηθά κνπ ρξφληα, ηα παηρλίδηα ζηνπο ρσκαηφδξνκνπο, ιέεη θαη πξνζζέηεη: «Σα 

ζεκάδηα απφ ηηο νβίδεο πνπ βιέπεηο είλαη απφ ηα Γεθεκβξηαλά, φηαλ ήξζαλ θαη 

ηακπνπξψζεθαλ εδψ, ζε δηακεξίζκαηα, νη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπο ρηππνχζαλ νη 

Δγγιέδνη απφ ηνλ Λπθαβεηηφ. Οη θάηνηθνη ηφηε είραλ θχγεη θαη επέζηξεςαλ κεηά, 

ρσξίο λα βξνπλ βαλδαιηζκνχο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ ηνπο». 

χκθσλα κε ηνλ θ. Δπηαμηφπνπιν, ην πξαγκαηηθφ θαθφ ήξζε ην 1999, φηαλ 

επί ππνπξγίαο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γηάλλνπ Παπαλησλίνπ, απνθαζίζηεθε ην γθξέκηζκα 

ησλ Πξνζθπγηθψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ πάξθν αλαςπρήο. 

«Ο Παπαλησλίνπ έδξαζε θαηά παξαγγειία ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Έγηλε ρακφο, ζπλειεχζεηο επί ζπλειεχζεσλ, γηα ην πψο πξέπεη λα 

αληηδξάζνπκε. ην κεηαμχ, ε ΚΔΓ πξφηεηλε ζε ηδηνθηήηεο λα εμαγνξάζεη ην 

δηακέξηζκα ηνπο έλαληη 50.000 επξψ - ην κηζφ ηεο ηηκήο πνπ ίζρπε ζηελ αγνξά. 

Πνιινί άξρηζαλ ηφηε λα πνπιάλε ηα ζπίηηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε ΚΔΓ άξρηζε ηνπο 

εθβηαζκνχο γηα αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, ζε πνιχ ρακειφηεξε ηηκή. Σειηθά 

κεηά απφ ηξία ρξφληα είραλ πνπιεζεί ηα 140 απφ ηα 228 δηακεξίζκαηα.  
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Δλεξγνπνίεζαλ θαη ην ΦΔΚ ηνπ 1967, ηεο ρνχληαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

ηέζζεξηο απφ ηηο νθηψ πνιπθαηνηθίεο, ζα γθξεκίδνληαλ γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ 

πξαζίλνπ γηα ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, πνπ επξφθεηην λα ρηηζηεί ζηε ζέζε ησλ θπιαθψλ 

Αβέξσθ», επηζεκαίλεη. 

ηε ζπλέρεηα ππνγξακκίδεη φηη ήξζε ε έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηα Οιπκπηαθά 

έξγα, κε ηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο λα αλαδεηθλχεηαη ζε νιπκπηαθφ άμνλα. «Σφηε ήηαλ 

πνπ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ απνθάζηζε λα δηαηεξεζνχλ νη δχν 

(Ννέκβξηνο 2003) θαη λα γθξεκηζηνχλ νη ππφινηπεο έμη πνιπθαηνηθίεο, σο δήζελ 

"επηθίλδπλα θηίζκαηα", φηαλ ήηαλ γλσζηφ πφζνο θφζκνο ήξζε λα κείλεη εδψ κε ηνπο 

ζεηζκνχο θαη πφζν γεξά είλαη απηά ηα θηίξηα», ιέεη θαη πξνζζέηεη: «Μαο έζσζε 

πξνζσξηλή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, λα κελ γίλεη θακία παξέκβαζε 

πξηλ ην ίδην εθδψζεη ηειηθή απφθαζε». 

Όπσο εμεγεί ν θ. Δπηαμηφπνπινο, ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ 5νπ 

ηκήκαηνο ηνπ ηΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θξίζεθε ιαλζαζκέλε ε απφθαζε ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη νη 8 πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο 

εθηηκήζεθαλ σο «αμηφινγεο, πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ». 

«Έπξεπε λα πεξηκέλνπκε άιια δχν ρξφληα, κέρξηο φηνπ, ην 2008, ην 

πκβνχιην ζπλεδξηάζεη θαη κε 15 ςήθνπο ππέξ θαη κία θαηά, ηηο ραξαθηεξίζεη φιεο 

δηαηεξεηέεο», επηζεκαίλεη. 

Μεηά θαη ηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, κφλν 50 απφ ηνπο αξρηθνχο 

ηδηνθηήηεο έρνπλ κείλεη ζηα Πξνζθπγηθά. ηα ππφινηπα, φπσο δηεπθξηλίδεη ν 

Γεκήηξεο Δπηαμηφπνπινο, «κέλεη θάζε θαξπδηάο θαξχδη, απφ κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο, κέρξη ηνμηθνκαλείο, άζηεγνη, άλζξσπνη κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, πνπ 

έρνπλ θάλεη άηππε θαηάιεςε ζηα ζπίηηα, πνπ αγφξαζε ε ΚΔΓ, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο». 

Όινη απηνί, είπε, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο, 

θαηαζηξέθνπλ ηα θηίξηα, πξνβαίλνπλ ζε βαλδαιηζκνχο. «Απηφ πνπ καο 

πξνβιεκαηίδεη είλαη φηη, απέλαληη ζ‟ απηή ηελ θαηάζηαζε, ην θξάηνο δείρλεη αλνρή 

θαη αδηαθνξία. Γχν ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ δηαθήξπμε ησλ Πξνζθπγηθψλ σο 

"δηαηεξεηέα" θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο επίζεκεο πνιηηείαο δελ έρεη γίλεη ηίπνηα», 

ηνλίδεη θαη πξνζζέηεη: «Δκείο ηνπο πξνηείλακε εμσηεξηθή επηζθεπή, ζνβάηηζκα, 

βάςηκν θη αιιαγή θνπθσκάησλ, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν». 
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‟ απηά πνπ αγφξαζε ε ΚΔΓ ππάξρεη αλάγθε θαη γηα εζσηεξηθή επηζθεπή, 

ιφγσ βαλδαιηζκψλ, ππνγξακκίδεη θαη πξνηείλεη: «Γχν πνιπθαηνηθίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα γίλνπλ ρψξνο θαηνηθίαο, 1-2 μελψλαο γηα ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ ηνπ Αγίνπ 

άββα, 1-2 θνηηεηηθή εζηία, κία πνιπθαηνηθία Μνπζείν Μηθξαζηαηηθήο Μλήκεο θαη 

ε 8ε γξαθεία ΜΚΟ. Σα δε δέθα ζηξέκκαηα ειεχζεξνπ ρψξνπ, πνπ ηψξα ιεηηνπξγνχλ 

σο ρψξνο πάξθηλγθ, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζαλ ρψξνο αλαςπρήο, κε 

πξάζηλν, παγθάθηα θαη παηδηθή ραξά». 

«Αλ δελ θάλεη θάηη άκεζα ην θξάηνο νη κπξνζηηλέο ηνπιάρηζηνλ 

πνιπθαηνηθίεο ζα θαηαξξεχζνπλ απφ κφλεο ηνπο. Ήδε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

ζθνππηδφηνπν απφ απηνχο πνπ παξάλνκα κέλνπλ ζ‟ απηέο», ιέεη. 

Αλ θάπνηνο πεξηπιαλεζεί ζηνπο γχξσ ρσκάηηλνπο δξφκνπο, κε ηα «ιηκλίζηα» 

νλφκαηα, Κεξθίλεο, Κνξψλεηαο, Σξηρσλίδαο, Βεγνξίηηδαο, ζα ηνλ «αγθαιηάζεη» ε 

ηζηνξία θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο γεηηνληάο. >>
6 
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1.2.1. ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΜΔ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΓΟ ΣΧΝ ΔΣΧΝ ΣΑ ΚΣIΡΗΑ 1,2,3,4. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη πνιπθαηνηθίεο ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο 

άξρηζαλ λα αιιάδνπλ φςε είηε απφ ηελ θζνξά είηε απφ παξάλνκεο παξεκβάζεηο. 

Παξαθάησ ινηπφλ παξνπζηάδνπκε, κε θσηνγξαθίεο, θάζε εμσηεξηθή 

παξέκβαζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα θηήξηα 1, 2, 3, θαη 4: 

ΚΣΗΡΗΑ 1 & 2 : 

Οη κφλεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα θηίξηα έλα θαη δχν, είλαη θάπνηεο 

ζαλίδεο θαξθσκέλεο ζηε ζεζε ησλ παξαζχξσλ πνπ ιείπνπλ, θαη θάπνηα θάγθεια, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί, φζν είλαη δπλάηνλ, ν εζσηεξηθφο ηνπο ρψξνο απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ηπρφλ παξάλνκνπο “θαηνίθνπο”: 

 

    

Δικόνα 6.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. 

 

Δικόνα 7.ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1. 
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        Δικόνα 8.ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1.      Δικόνα 9.ΓΤΣΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 1.                                              

                

                         Δικόνα 10.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 2. 

                        
                                                                                   Δικόνα 11.ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 2. 
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ΚΣΗΡΗΑ 3 & 4 : 

ηα θηίξηα ηξία θαη ηέζζεξα ππάξρνπλ επίζεο ζαλίδεο θαξθσκέλεο ζηα 

παξάζπξα φπσο θαη ζηα θηίξηα έλα θαη δχν. Δθηφο απφ ηηο ζαλίδεο ζηα θηίξηα απηά 

έρνπλ γίλεη επίζεο επεκβάζεηο φπσο ε αιιαγή ζηα θάγθεια ζε έλα απφ ηα κπαιθφληα 

ηεο λφηηαο φςεο ηνπ θηηξίνπ ηξία, ε δηάλνημε κίαο κεγάιεο θαη κίαο κηθξήο πφξηαο 

ζηε βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ ηξία, θαη ε δηάλνημε κίαο πφξηαο ζηε βφξεηα φςε ηνπ 

θηηξίνπ ηέζζεξα. Σειηθά θαη ζηα ηέζζεξα θηίξηα παξαηεξνχκε ηε πξνζπάζεηα ησλ 

ηδηνθηεηψλ λα  ηα πξνζηαηέςνπλ θαξθψλνληαο ζαλίδεο θαη θάζε ηχπνπ μχιν φπσο 

πξναλαθέξακε ζηα παξάζπξα. 

   

                           Δικόνα 12.ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 3.                       Δικόνα 13.ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 3.    

     

Δικόνες 14 & 15. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 3.(ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΘΤΡΧΝ)  



ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ & ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΣΙΡΙΑ1,2,3,4) 

 

ΛΑΨΟ ΒΑΙΛΔΙΟ – ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 22 
 

 

                        Δηθφλα 16. ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΟΦΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 4.         Δηθφλα 17. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΟΦΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 4.                  

 

 

Δικόνα 18. ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 4 (ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΘΤΡΑ) 

 

1.3 ΥΔΓΗΑ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

Δπεηδή ν θάθεινο πνπ εκπεξηείρε ηα ζρέδηα κε ιεπηνκέξεηεο έρεη 

θαηαζηξαθεί, θαη ε απνηχπσζε ησλ θαηνηθηψλ δελ ήηαλ δπλαηή, ηα ζρέδηα ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη ειιεηπή. Δπηζπλάπηνληαη παξαθάησ. 
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2.1  ΠΡΟΣΑΖ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ 

ΚΣΖΡΗΧΝ 1,2,3,4. 

Η δηθή καο πξφηαζε επαλάρξεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ κεηαηξνπή ησλ 

πξνζθπγηθψλ πνιπθαηνηθηψλ ζε θνηηεηηθή εζηία θαη ρψξσλ απαζρφιεζεο. 

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ επηιέμακε ηειηθά λα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία 

θνηηεηηθήο εζηίαο, είλαη ην γεγνλφο ηνπ φηη, ζε πνιχ κηθξή αθηίλα απφ ηα πξνζθπγηθά 

ππάξρνπλ κεγάια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ θάπνην ρψξν ζηέγαζεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη 

ην γεγνλφο ηνπ φηη ηα πξνζθπγηθά βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε πνιιά κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (ζηαζκφο κεηξφ Ακπειφθεπνη, ηξφιετ, ιεσθνξεία). 

Έηζη ινηπφλ ε πξφηαζή καο δηακνξθψλεη ηα θηήξηα σο εμήο: 

ΚΣΙΡΙΟ 1: Σν θηίξην 1, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ 

δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπεηαη ζε εζηηαηφξην γηα ηελ ζίηηζε ησλ θνηηεηψλ ηεο εζηίαο 

αιιά θαη ζε ρψξνπο εζηίαζεο γηα έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ εμσηεξηθψλ επηζθεπηψλ. 

 ηνλ ηζφγεην ρψξν, δεκηνπξγνχληαη αλνίγκαηα πιάηνπο 1,00κ. θαη χςνπο 

2,20κ. ζηνπο ελδηάκεζνπο ηνίρνπο θαη δεκηνπξγνχληαη: ρψξνο θνπδίλαο κε ζλαθ 

κπαξ, ρψξνη ηξαπεδηψλ κε θαζίζκαηα θαη έμη απνρσξεηήξηα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν 

είλαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α). Σα W.C. είλαη 

ζρεδηαζκέλα ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο, 

αλ θαη ζεσξνχκε φηη βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπ 

θηηξίνπ.  

Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο, ίδησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε ηνλ ηζφγεην 

ρψξν, δηακνξθψλνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη ρψξνη ηνπ 

ηζνγείνπ κε κφλε δηαθνξά ζηα απνρσξεηήξηα δελ θαηαζθεπάδνληαη απνρσξεηήξηα 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο 

νξφθνπο, θαη αληηθαζηζηψληαη κε ηέζζεξα ίδηα w.c.. 

 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κφλν ην ηζφγεην πξννξίδεηαη γηα 

ηελ εμππεξέηεζε θαη εμσηεξηθψλ επηζθεπηψλ – πειαηψλ, ελψ ν πξψηνο θαη ν 

δεχηεξνο φξνθνο πξννξίδνληαη γηα ηελ ζίηηζε, θπξίσο, ησλ θαηνίθσλ ηεο εζηίαο θαη 

ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Η πξφζβαζε ζην θηίξην επηηπγράλεηαη απφ ηηο ηέζζεξηο εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο έμνδνη θηλδχλνπ. 
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Σν δψκα θξαηάεη ην ραξαθηήξα ηνπ „πιπζηαξηνχ‟ ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ειαθξηά αλαιψζηκα πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

κεηαθεξζνχλ ζε απηφ ην χςνο (γηα παξάδεηγκα θάπνηα ραξηηθά). 

ΚΣΙΡΙΟ 2: Σν θηίξην 2, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα θηίξηα, ίζσλ 

δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπεηαη ζε 32 απιά δσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο θαη ζε 

8 δσκάηηα κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

Σν ηζφγεην θάζε κηθξνχ θηηξίνπ, κεηαηξέπεηαη ζε δχν ππλνδσκάηηα κε 

θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.κΔ.Α.). Σν θάζε 

ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη δηθφ ηνπ ρψξν πγηεηλήο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν κπάλην, 

ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Φ.Δ.Κ. 10/52487, εμνπιηζκέλν κε 

ζπζθεπέο πιπληεξίνπ θαη ζηεγλσηεξίνπ. Δπίζεο ν ρψξνο ηνπ ππλνδσκαηίνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλνο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κε 

αλαπεξηθφ θαξνηζάθη θαη πεξηιακβάλεη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, ρψξν γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εκίδηπινπ θξεβαηηνχ θαη γξαθείνπ. Η πξφζβαζε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, 

γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γίλεηαη απφ ηελ είζνδν θάζε κηθξνχ θηεξίνπ κε 

εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάκπα.  

Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε 

φξνθνο κηθξνχ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ θνηλφρξεζην 

ρψξν θνπδίλαο. ην θάζε ππλνδσκάηην ππάξρεη ρψξνο κπάληνπ. ην ππλνδσκάηην 

πεξηιακβάλεηαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, εκίδηπιν θξεβάηη θαη γξαθείν. 

Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδαξίαο, 

λεξνρχηε θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ θαη ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ.   

Σν δψκα θξαηάεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ „πιπζηαξηνχ‟, ηνπνζεηψληαο ζπζθεπέο 

πιπληεξίσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. 

ΚΣΙΡΙΑ 3 & 4: Σα θηίξηα 3 θαη 4, πνπ απνηεινχληαη απφ πέληε κηθξφηεξα 

θηίξηα, ίζσλ δηαζηάζεσλ, κεηαηξέπνληαη, ην θάζε έλα μερσξηζηά, ζε 40 απιέο θιίλεο 

κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο θαη ζε 10 θιίλεο κε θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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Σν ηζφγεην θάζε κηθξνχ θηηξίνπ, κεηαηξέπεηαη ζε δχν ππλνδσκάηηα κε 

θνηλφρξεζην ρψξν θνπδίλαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.κΔ.Α.). Σν θάζε 

ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη δηθφ ηνπ ρψξν πγηεηλήο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν κπάλην, 

ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Φ.Δ.Κ. 10/52487, εμνπιηζκέλν κε 

ζπζθεπέο πιπληεξίνπ θαη ζηεγλσηεξίνπ. Δπίζεο ν ρψξνο ηνπ ππλνδσκαηίνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλνο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κε 

αλαπεξηθφ θαξνηζάθη θαη πεξηιακβάλεη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, ρψξν γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εκίδηπινπ θξεβαηηνχ θαη γξαθείνπ. Η πξφζβαζε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, 

γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γίλεηαη απφ ηελ είζνδν θάζε κηθξνχ θηεξίνπ κε 

εηδηθά δηακνξθσκέλε ξάκπα.  

Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο φξνθνο δηακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε 

φξνθνο κηθξνχ θηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ππλνδσκάηηα θαη έλαλ θνηλφρξεζην 

ρψξν θνπδίλαο. Σν θάζε ππλνδσκάηην εκπεξηέρεη ρψξν κπάληνπ. ην ππλνδσκάηην 

πεξηιακβάλεηαη εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, εκίδηπιν θξεβάηη θαη γξαθείν. 

Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδαξίαο, 

λεξνρχηε θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ θαη ηελ ζπληήξεζε 

ηνπ.   

Σν δψκα θξαηάεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ „πιπζηαξηνχ‟, ηνπνζεηψληαο ζπζθεπέο 

πιπληεξίσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζθάιεο ησλ θηηξίσλ πνπ νδεγνχλ ζηνπο νξφθνπο έρνπλ 

αθαηξεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ κεηαιιηθή ζθάια. Δπίζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

εηδηθέο ξάκπεο ζηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ.  

Οη ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο αληηθαζίζηαληαη κε πιηθά 

λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ αζθαιή δηακνλή ησλ θνηηεηψλ.  

Παξφιεο ηηο δηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ δελ έρεη 

γίλεη θακία παξέκβαζε ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ θαζψο έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα βάζε 

ηνπ Φ.Δ.Κ 62/ΤΠΠΟ/ΓΙΝΔΑΚ/118103π.ε/2896 θαη δελ είλαη δπλαηή νπδεκία 

παξέκβαζε πέξαλ ηεο αλαπαιαίσζεο θάζε φςεο. Η αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ 

γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή  έηζη ψζηε λα κελ αιιάδεη ε εμσηεξηθή φςε αιιά 

εζσηεξηθά λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο καο. 
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Όινη νη πεξηβάιινληεο ρψξνη ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ κεηαηξέπνληαη 

ζε ρψξνπο αλαςπρήο. Ο ρψξνο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 1 θαη 2 (νδφο Βεγνξίηηδνο)  θαη 

κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 3 θαη 4 (νδφο Οξεζηηάδαο) πεδνδξνκνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη 

παγθάθηα θαη ηξαπέδηα κε θαζίζκαηα. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη κφλν ε δηέιεπζε 

πνδειάησλ ζην ρψξν.  

ην ηκήκα κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 2 θαη 3, πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν, ηνπνζεηείηαη 

έλα κηθξφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη έλα γήπεδν κπάζθεη. Πεξηκεηξηθά ησλ γεπέδσλ 

ηνπνζεηνχληαη παγθάθηα. 

 

2.2 ΥΔΓΗΑ ΠΡΟΣΑΖ. 

ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα πξφηαζεο θαίλνληαη φιεο νη αλσηέξσ 

πεξηγξαθφκελεο δηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ θάζε δηακέξηζκα, θάζε φξνθν θαη θάζε 

θηήξην.  

 

2.3 ΣΗ ΛΔΝΔ ΟΗ ΑΛΛΟΗ 

Σα νρηψ θηίξηα γηα πνιινχο είλαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο.  

Κχξηνη „ζαπκαζηέο‟ είλαη νη ειάρηζηνη, πιένλ ηδηνθηήηεο θαη θάηνηθνη πνπ 

πάιεςαλ γηα λα ηα ζψζνπλ απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη παξακέλνπλ αθφκα εθεί, φπσο ε 

θπξία Διέλε πνπ ζπλαληήζακε, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο καο ζηα πξνζθπγηθά, θαη 

καο δήισζε έληνλα ηελ επηζπκία ηεο γηα επαλάρξεζε ησλ πξνζθπγηθψλ.  

Δπηπιένλ, θίινη ησλ πξνζθπγηθψλ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο είλαη θαη 

πνιινί ζεκαληηθνί θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

« Σν Δ.Μ.Π., ε Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ, ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην 

Αξρηηεθηνληθήο, ε Γηεζλήο Έλσζε Αξρηηεθηφλσλ (UIA) θαη άιινη επηζηεκνληθνί 

θνξείο έρνπλ επαλεηιεκέλα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ πξννπηηθή θαηεδάθηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ γηα ηνπο εμήο (ζπλνπηηθά) ιφγνπο: 

-Θεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δείγκαηα ιατθήο – θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο Αξρέο ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930. 

-πληζηά ηφπν ζπιινγηθήο κλήκεο θαη Αξρηηεθηνληθήο παηδείαο σο έλα 

ζεκαληηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ παξάδεηγκα αζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 
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-Αλήθεη ηζφηηκα ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο ιατθήο θαηνηθίαο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. 

-Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ εληνπίδεηαη φρη ζην θάζε θηίξην μερσξηζηά, αιιά 

ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

-Υαξαθηεξίδεηαη ηέινο, σο πνιχηηκε λεζίδα ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηελ 

θαηνίθεζε θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα (γηα ηελ Διιάδα) αξρηηεθηνληθά 

έξγα ηνπ 20
νπ

 αηψλα.»
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ αξρηηέθησλ Γ. Δπηαμηφπνπινπ. «χινγνο ηδηνθηεηψλ Πξνζθπγηθψλ Πνι/θησλ Λ.Αιεμάλδξαο», ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε, θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο απηήο είλαη φηη θαηαξρήλ νη πξνζθπγηθέο πνιπθαηνηθίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο. Γπζηπρψο φκσο έρνπλ κείλεη λα 

παξαθκάδνπλ ζηε κέζε κηαο πνιπζχρλαζηεο ιεσθφξνπ. 

Αλ θαη έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηέα θαη ηα 8 θηίξηα, ε ηχρε ηνπο είλαη αθφκα 

ακθηιεγφκελε. Όρη γηα ην αλ ζα ηα γθξεκίζεη θάπνηα κπνπιληφδα αιιά γηα ην πφζν 

ζα αληέμνπλ αθφκα απφ ηηο θζνξέο ηνπ ρξφλνπ. Μέξα κε ηε κέξα ινηπφλ ε αλάγθε 

γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζή ηνπο γίλεηαη εληνλφηεξε. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η πηπρηαθή εξγαζία απηή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ πηπρηαθή εξγαζία « ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ 

ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ & ΥΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΣΙΡΙΑ 5,6,7,8), ησλ 

ζπλαδέιθσλ Καξάκπεια Αηθαηεξίλε - Μακθξέδα Ινπιηέηα θαη απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ζπλνιηθή πξφηαζε επαλάρξεζεο ησλ 

πξνζθπγηθψλ.  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Σν πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ Αξρηηέθηνλα Γεκήηξε Δπηαμηφπνπινπ. 

-Οη ηζηνζειίδεο: www.cmavrikas.gr, www.eie.gr, www.deepradio.gr,          

                                www.google.com. 

- χγρξνλή Διιεληθή Ιζηνξία 1453-1997, Γεκήηξηνο Α. Γξνγίδεο. 
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