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FLOTATION: To κτίριο Επίπλευσης στο Τ.Π.Π.Λ.
Επανάχρηση και Μετατροπή σε Συνεδριακό Κέντρο

Το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) διαθέτει ένα σημαντικό απόθεμα κτίριακών χώρων προς 
άμεση αξιοποίηση για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων. Το συγκρότημα της Επίπλευσης υψώνεται 
στο κέντρο του παλαιότερου πυρήνα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας στον 
Κυπριανό του Λαυρίου. Εδώ, στεγαζόταν ο εμπλουτισμός των φτωχών μεταλλευμάτων με την ομώνυμη 
μέθοδο. Το συγκρότημα της Επίπλευσης σώζεται σχεδόν στο σύνολό του με τον εξοπλισμό στη θέση του 
ενώ οι αλλοιώσεις είναι προφανείς από το πέρασμα του χρόνου.

Γενική αρχή για την αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων στα ιστορικά κτίρια είναι ότι κάθε νέα 
επέμβαση θα πρέπει να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του 
κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική του οργάνωση. Έτσι, εκτιμήθηκε ότι το διατηρητέο κτίριο 
της Επίπλευσης αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής μιας περιόδου και μιας 
οικοδομικής πρακτικής και κρίθηκε αναγκαίο να διατηρηθούν εκτός από τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του 
στοιχεία, οι τρόποι και τα υλικά κατασκευής του, όσο αυτό ήταν εφικτό από την κατάσταση διατήρησής 
του.

Οι αναγκαίες επεμβάσεις για τη στατική του επάρκεια και για την ανταπόκρισή του στις νέες 
λειτουργίες αντιμετωπίστηκαν με τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται η αρχική δομή και μορφή του κτιρίου 
αλλά παράλληλα να μην υποτιμάται και υποβιβάζεται η νέα χειρονομία και επέμβαση. Βασική αρχή 
οργάνωση των νέων αυτών στοιχείων ήταν η χρήση σύγχρονων υλικών και μορφών ώστε να εντάσσονται 
αρμονικά και να διακρίνονταί με σαφήνεια στο ιστορικό κτίριο.

Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου αποφάσισε να εντάξει στο κτίριο αυτό γενικά 
πολιτιστικές χρήσεις (εκθεσιακούς-μουσειακούς χώρους με αντίστοιχα γραφεία και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις). Η χρήση αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερα δεσμευτικές διατάξεις, με αποτέλεσμα οι νέες 
λειτουργικές ανάγκες να μπορούν να προσαρμοσθούν στην τυπολογία του ιστορικού κτιρίου χωρίς την 
ανάγκη σημαντικών μετατροπών. Ακόμη, η αρχιτεκτονική πρόταση για τον επανασχεδιασμό του κτιρίου 
στηρίχτηκε στην κίνηση του υλικού που, κατά την επεξεργασία του έρεε από τα υψηλότερα επίπεδα στα 
χαμηλότερα, γεγονός που καθόρισε τη μορφή και την οργάνωσή του.

Η επανάχρηση και η μετατροπή του ιστορικού κτιρίου της Επίπλευσης σε Συνεδριακό Κέντρο 
επιτυγχάνει τους στόχους του Τ.Π.Π.Λ κι έτσι, κτίριο και χώρος θα αποκτήσουν ζωή και θα 
αποτελέσουν πόλο έλξης και σημείο αναφοράς στο συγκρότημα και στην ευρύτερη περιοχή.



FLOTATION: The Floatation building at the L.P.C.T.
Re-use and Conversion into a Conference Centre

The Laurio Park of Technology (L.P.O.T.) holds a significant number of buildings ready for 
immediate host of new activities. The Flotation complex stands at the centre of the older "core" 
of the industrial complex (which belonged to the French Company) sited at the Kyprianos region. At 
this region, the procedure of the poor materials' enrichment with the according method was taking 
place. The Flotation complex is being preserved almost at its whole, together with its equipment 
at its place, whereas the time deterioration is obvious.

A general principle for the renovation and the "adoption" of the new uses by the historical 
buildings, is that every new intervention must respect and show the morphological building 
characteristics, taking into consideration its structural design. With this in mind, the preserved 
Flotation complex was valued as an architectural characteristic and as a construction method of 
that period and it was considered that the preservation of both the special characteristics and of 
the methods and materials used at the complex's construction was needed (as far as its 
preservation status allowed this).

The interventions needed for its structural sufficiency and for its response to the new 
functions, dealt with such a way so as not to change its initial form but also not to 
underestimate the intervention itself. The basic principle was the use of modern materials and 
shapes so as to join harmonically and to be distinguished with ease in the whole historical 
complex.

The Laurio Park of Culture and Technology decided to apply cultural uses to this building 
(galleries - museums along with the according offices and secondary facilities). This use does not 
imply to bidding procedures, and as a result the needs for the new functions can easily be adapted 
to the form of the historical building without the need for significant conversions. Furthermore, 
the architectural idea for the redesign of the building, was based upon the materials' flow, which 
was from the upper levels to the lower ones -during the materials' working-. This fact determined 
the form and the organization of the whole building.

The re-use and conversion of the historical Floatation building into a Conference Centre, 
achieves the goals of the L.P.C.T and this way the complex will become alive and will be turned 
into a gathering point inside the complex and the region all around.



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΕΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΕΗΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Σελ.2)
Χάρτες τοποθεσίας Λαυρίου

• ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ (Σελ.5)
1. Ιστορική ανάλυση 

Ιστορικό Φωτογραφικό Υλικό
2. Αρχιτεκτονική ανάλυση - τεκμηρίωση 

Φωτογραφίες υπάρχουσας κατάστασης 
Σχέδια αποτύπωσης κτιρίου Επίπλευσης

3. Φιλοσοφία επεμβάσεων
4. Συμβατότητα της νέας χρήσης
5. Πρόταση αποκατάστασης - επανάχρησης 

Προσχέδια αρχιτεκτονικής επέμβασης
6. Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις 

Σχέδια πρότασης
7. Σχεδιασμός καί ένταξη νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων 

Εργαστήριο Walter Pichler
8. Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης, ανακατασκευής
9. Υλικά κατασκευής 

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
10. Υπαίθριος χώρος - διαμόρφωση πλατείας 

Τρισδιάστατες απεικονίσεις

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Σελ. 17)
Προσωπικό μεταλλουργίας Ε.Ε.Μ.Λ. (φωτογραφία)

• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Σελ. 19)

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ (Σελ. 21)
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το 1862, επισκέφθηκε τη 
Λαυρεωτική ο νεαρός μεταλλειολόγος 
Α.Κορδ ελλάς και το 18 63 πείθει τον 
Ιταλό μεταλλειολόγο J.B.Serpieri για 
την αξιοποίηση των αρχαίων σκωρίων. 
Ιδρύει, το 1864, την ιταλογαλλίκή 
εταιρεία «Hilarion Roux et Cie», που 
εγκαινίασε το 1865 πλήρες εργοστάσιο 
με 18 καμίνους, μικρά μεταλλοπλύσια, 
μηχανουργείο και σιδηρόδρομο, ενώ το 
έτος 1869, ήρθε σε σύγκρουση με το 
ελληνικό κράτος για τη διεκδίκηση 
των αρχαίων μεταλλευτικών καταλοίπων 
(γνωστών ως εκβολάδες). Το
«Ααυρεωτικό Ζήτημα» λύθηκε μετά από 
διαπραγματεύσεις, που κατέληξαν 
δημιουργία δύο εταιρειών: 
«Εταιρεία των Μεταλλουργείων 
Ααυρίου» καθώς και για 
Γάλλοελληνική Εταιρεία»,
«Μεταλλεία Καμάριζας». Το 1875, 
ιδρύθηκε από τον Serpieri η 
«Compagnie Francaise des Mines du 
Laurium», που διαδέχθηκε τα 
«Μεταλλεία Καμάριζας». Οι κτιριακές

CWACME fr»hc»ise des MKES DU UURIUM 
HI. \ .\

'ikXMlAI. M:k I'SIXKj*

εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν στη θέση Κυπριανός, οι
οποίες παρουσιάζονται στη γενική κάτοψη -στην εικόνα δεξιά-
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΙΧΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η βιομηχανική κρίση έπληξε τα πιο σημαντικά 
βιομηχανικά κέντρα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Λαυρίου, ενός από τα πλέον 
πρωτοποριακά της ελληνικής βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το 19° αιώνα. Η Γαλλική 
Εταιρεία ανέπτυξε παράλληλα την εξορυκτίκή και μεταλλουργική δραστηριότητα σε σημαντικό 
βαθμό, επεκτάθηκε με την αγορά πολλών σημαντικών μεταλλείων που γειτνίαζαν με τις αρχικές 
τους παραχωρήσεις. Εκτός από αυτές τις εκμεταλλεύσεις των οποίων έχει την ιδιοκτησία των 
παραχωρήσεων, η Γαλλική Εταιρεία συνδέεται και με άλλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις kl 

έτσι, αναδείχθηκε σε «κομβικό σημείο» στις εξελίξεις της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το 1977, η Εταιρεία (ΓΕΜΛ), έχοντας λειτουργήσει για περισσότερο 
από 100 χρόνια (1867-1989) στην περιοχή, διέκοψε τις μεταλλευτικές δραστηριότητές της και 
επήλθε η περίοδος κρίσης.

Επτά χρόνια αργότερα, η Εταιρεία 
διέκοψε και τις μεταλλουργικές της 
δραστηριότητες, αφού πέρασε από μια σειρά 
εσωτερικών αναταραχών και μη επιτυχημένων 
προσπαθειών αναδιοργάνωσης. Αλυσιδωτές 
αντιδράσεις εξαπλώθηκαν σε όλες τις 
μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της 
περιοχής, οι οποίες άρχισαν να διακόπτουν 
τις γραμμές παραγωγής τους και να τις 
μεταφέρουν σε άλλες περιοχές με 
θετικότερες προοπτικές.

Η πόλη του Λαυρίου αντιμετώπισε 
οξύτατο πρόβλημα ανεργίας που προκάλεσε 
με τη σειρά του την οικονομική 
κατάρρευση, την κοινωνική αποσύνθεση αλλά 
και την πολιτική εκμετάλλευση του μαζικού 
προβλήματος ανεργίας της περιοχής. Στην 
εικόνα παρουσιάζεται η χειροδίαλογή 
μεταλλευμάτων από γυναίκες εργαζόμενες.
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

Σήμερα, διασώζεται σχεδόν το σύνολο του κτιριακού δυναμικού από την ίδρυση του 
συγκροτήματος καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού του. Επιπλέον, η 
κλίμακα ολόκληρου του συγκροτήματος αποτελεί γεγονός που αναδεικνύει το συγκρότημα του 
Κυπριανού σε ένα μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής. Πιο
συγκεκριμένα, ολόκληρο ίο συγκρότημα έχει κριθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού 
μαζί με το μηχανολογικό εξοπλισμό του, in situ.

Τα παλαιότερα κτίρια, στην πλειοψηφία τους, μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν από γραφεία 
της Δυτικής Ευρώπης(Γαλλία, Βέλγιο, κ.α.).

Σε αρκετές περιπτώσεις, η εκτέλεση του έργου έγινε από ξένα κατασκευαστικά συνεργεία, 
με τεχνολογία μη εφαρμοσμένη στην Ελλάδα. Πολλά από τα κτίρια που σώζονται σήμερα, 
κατασκευάστηκαν κατά τη δεκαετία 1875-1876 και εξακολούθησαν να στεγάζουν τη βιομηχανική 
δραστηριότητα μέχρι και το 1988. Μέσα στα επόμενα 120 χρόνια, έγιναν πολλές αλλαγές όπως 
κτίριακές μετατροπές, προσθήκες, επεμβάσεις, συμπληρώσεις, ώστε να προσαρμόζεται κάθε 
φορά στις αλλαγές που επέβαλλε η τεχνολογική εξέλιξη. Όλα τα κτίρια έχουν κριθεί 
διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χαρακτηρίζονται από δομικά στοιχεία ανάλογα με τη 
χρήση που στέγαζαν και την εποχή την οποία μελετήθηκαν. Όλα τα κτίρια αποτελούν το 
κτιριακό δυναμικό του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Το Τεχνολογικό Πάρκο διαθέτει, σε ενιαίο χώρο 245 στρεμμάτων, ένα σημαντικό απόθεμα 
κτιριακών χώρων προς άμεση αξιοποίηση για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων. Στη 
συνολική επιφάνεια περιλαμβάνονται 41 κτίριακές μονάδες, υψηλής αισθητικής και 
αρχιτεκτονικής αξίας, τα οποία αποκαθίστανται και θα προσδώσουν μοναδική αίγλη στο 
Τ.Π.Π.Λ., διαφοροποιώντας το ταυτόχρονα από κάθε άλλο Πάρκο Τεχνολογίας.
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Άρτεμις
Παιανία

Κορωηί

Μαρκόπουλο

Ανάβυσσος

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η βιομηχανική κρίση 
έπληξε τα πιο σημαντικά βιομηχανικά κέντρα στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένου και του Λαυρίου, ενός από τα πλέον 
πρωτοποριακά της ελληνικής βιομηχανικής δραστηριότητας κατά 
το 19ο αιώνα. Η Γαλλική Εταιρεία ανέπτυξε παράλληλα την 
εξορυκτική και μεταλλουργική δραστηριότητα σε σημαντικό 
βαθμό, επεκτάθηκε με την αγορά πολλών σημαντικών μεταλλείων 
που γειτνίαζαν με τις αρχικές τους παραχωρήσεις. Εκτός από 
αυτές τις εκμεταλλεύσεις των οποίων έχει την ιδιοκτησία των 
παραχωρήσεων, η Γαλλική Εταιρεία συνδέεται και με άλλες 
μεταλλευτικές επιχειρήσεις κι έτσι, αναδείχθηκε σε «κομβικό 
σημείο» στις εξελίξεις της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το 1977, η Εταιρεία (ΓΕΜΛ), έχοντας 
λειτουργήσει για περισσότερο από 100 χρόνια (1867-1989) στην 
περιοχή, διέκοψε τις μεταλλευτικές δραστηριότητές της και 
επήλθε η περίοδος κρίσης.

ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ

• ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

1.Ιστορική Ανάλυση

Το κτίριο (εικόνα δεξιά), που
επιλέχθηκε και μελετήθηκε, είναι 
ένα ενδιαφέρον και αξιόλογο 
ιστορικά, μορφολογικά και 
αρχιτεκτονικά κτίριο, ανήκει στο 
συγκρότημα του Τ.Π.Π.Λ. και 
υψώνεται στο κέντρο του 
παλαιότερου πυρήνα των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων της
Γαλλικής Εταιρείας στον Κυπριανό.

Εδώ, στεγαζόταν ο εμπλουτισμός 
των φτωχών μεταλλευμάτων με την 
ομώνυμη μέθοδο. Κατασκευάστηκε το 
1875-76 και φιλοξενήθηκε στο 
πανύψηλο κτίριο του «πλυντηρίου» 
της εταιρείας από το 1930.

Μέχρι το 1932-34 λειτούργησε ως 
«Πλυντήριο» Νο.1, για να στεγάσει 
αργότερα και μέχρι το κλείσιμο του 
εργοστασίου τη νεοεισαχθείσα 
μέθοδο της «Flotation», του 
εμπλουτισμού των φτωχών θειούχων 
μεταλλευμάτων. Το κτίριο υπέστη 
αρκετές μεταρρυθμίσεις για να 
στεγάσει τη διαδικασία της νέας μεθόδ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΕΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ:
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ

2.Αρχιτεκτονική Ανάλυση-Τεκμηρ ίωση

Όπως και τα άλλα δύο «πλυντήρια» (εικόνα 
επάνω), είναι ένα υψηλό, βαθμιδωτό, επίμηκες 
κτίριο, με βαριές τοιχοποιίες λιθοδομής, 
εγκάρσια ελαφρά ξύλινα διαφράγματα, ξύλινα 
πατάρια και δίριχτες ξύλινες κεραμοσκεπές. 
Το κτιρίακό κέλυφος της Επίπλευσης έχει έναν 
πιο σύνθετο ξύλινο και λίθινο φέροντα 
οργανισμό. Συγκρότημα κτιρίων αποτελούμενο, 
κυρίως, από ισόγεια αλλά και μονώροφα 
κτίσματα. Το κτίριο είναι βαθμιδωτό, 
επίμηκες, διαμορφωμένο σε τρία επίπεδα, 
κτισμένο με βαριά εμφανή λιθοδομή και 
κορνίζες από συμπαγή τούβλα στα ανοίγματα 
και με δίρριχτες στέγες. 0 φέρων οργανισμός 
αποτελεί ταl από ξύλινα υποστυλώματα και 
αργολlθοδομή. Στο κατώτερο τμήμα του κτιρίου 
(κτίριο Α) , η στέγη συγκροτεί τον φέροντα 
οργανισμό και φθάνει μέχρι το έδαφος.

Οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από 
τούβλα συμπαγή ή ελαφρά ξύλινα δίαχωριστικά 
διαφράγματα. 0 εσωτερικός χώρος είναι 
ενιαίος χωρίς διαχωριστίκούς τοίχους. Ακόμη, 
έχει διαβαθμίσεις κατά μήκος του κτιρίου, με 
εξαίρεση το κατώτερο τμήμα (κτίριο Α) , που 
διατηρεί το ύψος του σταθερό. Τα κατακόρυφα 
τμήματα στις βαθμίδες του κτιρίου, τα 
μεσοπατώματα (πατάρια) και τα δάπεδα των 
επιπέδων είναι ξύλινα (εικόνα κάτω). 
Παραπλεύρως του συγκροτήματος βρίσκονται

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

6



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

παραπάνω χώρους με τη βοήθεια πυκνών

βοηθητικά κτίσματα όπως σιλό, δεξαμενές, κ.α. Επίσης, στο δυτικό άκρο του κτιριακού 
συγκροτήματος, βρίσκεται ένα υπόστεγο με μεταλλικό φέροντα σκελετό.

Στο κτίριο της Επίπλευσης διακρίνονται τρία επίπεδα. Η διαδικασία εμπλουτισμού του 
μεταλλεύματος ξεκινούσε από το ψηλότερο επίπεδο με τα δύο σιλό τροφοδοσίας -που 
εντοπίζονται μπροστά από το κτίριο των Θραυστήρων- στα δυτικά του παλαιού κτιρίου. Εδώ, 
αποθηκεύονταν και λειοτρίβονταν τα προϊόντα θραύσης, με τη βοήθεια του νερού.

Στη συνέχεια, στο μεσαίο επίπεδο, τα προϊόντα περνούσαν από τους δύο επίμήκεις χώρους, 
με τις κυψέλες σε παράλληλες σειρές, ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία της επίπλευσης και 
τη φτερωτή για το στέγνωμα του εμπλουτισμένου προϊόντος. Το μετάλλευμα σε μορφή σκόνης 
έπεφτε στο επόμενο επίπεδο, για να μεταφερθεί στη φρύξη. Στο κατώτερο επίπεδο υπήρχαν 
ανεμιστήρες, για να στεγνώνουν τη φτερωτή, μικρό χημείο και αποθήκη διάφορων εργαλείων. 
Τέλος, το επίμηκες τμήμα υποστύλωνε όλους τους 
πασσάλων.

Το συγκρότημα της Επίπλευσης σώζεται σχεδόν 
στο σύνολό του με τον εξοπλισμό στη θέση του.
Βέβαια, οι αλλοιώσεις είναι προφανείς από το 
πέρασμα του χρόνου -λόγω της βαριάς διάβρωσης των 
μεταλλικών, κυρίως, μελών του. Π l ο συγκεκριμένα, 
σώζονται τα σιλό τροφοδοσίας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, οι κυψέλες, αναδευτήρες, δεξαμενές 
φίλτρων, μεταλλικοί μηχανισμοί, συστήματα που 
εξυπηρετούσαν στη διαδικασία εμπλουτισμού του 
μεταλλεύματος. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού 
χρονολογείται από το 1930 και κάποια τμήματά του 
από το 1950, όπως τα σιλό (εικόνα δεξιά).

Μορφολογικά, το κτίριο αποτελεί ένα αξιόλογο 
δείγμα της εποχής του, αντιπροσωπευτικό της 
βιομηχανικής κληρονομιάς, με τον «πληθωρισμό» 
αλλά και «ευέλικτο» όγκο και ύφος του, που 
παραπέμπει και προδιαθέτει σε ορθολογιστική λύση 
και αρχιτεκτονική πρόταση.
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Το συγκρότημα της Επίπλευσης σώζεται σχεδόν στο σύνολό του 
με τον εξοπλισμό στη θέση του. Βέβαια, οι αλλοιώσεις είναι 
προφανείς από το πέρασμα του χρόνου -λόγω της βαριάς 
διάβρωσης των μεταλλικών, κυρίως, μελών του. Πιο 
συγκεκριμένα, σώζονται τα σιλό τροφοδοσίας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, οι κυψέλες, αναδευτήρες, δεξαμενές φίλτρων, 
μεταλλικοί μηχανισμοί, συστήματα που εξυπηρετούσαν στη 
διαδικασία εμπλουτισμού του μεταλλεύματος. Το μεγαλύτερο 
μέρος του εξοπλισμού χρονολογείται από το 1930 και κάποια 
τμήματά του από το 1950, όπως τα σιλό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Οπως καί τα άλλα δύο «πλυντήρια», είναι ένα υψηλό, 
βαθμιδωτό, επίμηκες κτίριο, με βαριές τοιχοποιίες 
λιθοδομής, εγκάρσια ελαφρά ξύλινα διαφράγματα, 
ξύλινα πατάρια και δίριχτες ξύλινες κεραμοσκεπές. 
Ωστόσο, το κτιριακό κέλυφος της Επίπλευσης έχει 
έναν πιο σύνθετο ξύλινο και λίθινο φέροντα 
οργανισμό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ



Ανατολική Οψη

Δυτική οψη

Νοτιά οψη

Βόρειό όψη

Τομή ΗΗ

ΕΧΕΛΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΕΗΕ
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3.#ιλοσοφία των επεμβάσεων

Βασική αρχή για την αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων στο ιστορικό κτίριο είναι, 
ότι κάθε νέα επέμβαση θα πρέπει να σέβεται και να αναδεικνύει τα τυπολογικά και
μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική του οργάνωση.
Εκτ ιμήθηκε ότι το διατηρητέο κτίριο της Επίπλευσης αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της 
αρχιτεκτονικής μιας περιόδου, ενός ρυθμού και μιας οικοδομικής πρακτικής. Έτσι, κρίθηκε 
αναγκαίο να διατηρηθούν εκτός από τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, οι τρόποι και 
τα υλικά κατασκευής του, όσο αυτό ήταν εφικτό από την κατάσταση διατήρησής του. Οι
αναγκαίες επεμβάσεις για τη στατική του επάρκεια και για την ανταπόκρισή του στις νέες 
λειτουργίες αντιμετωπίστηκαν με τρόπο, ώστε να μην αλλοιώνεται η αρχική δομή και μορφή
του κτιρίου αλλά παράλληλα να μην υποτιμάται και υποβιβάζεται η νέα χειρονομία και
επέμβαση.

4.Συμβατότητα της νέας χρήσης

Προϋπόθεση για τη συντήρηση και τη διατήρηση ενός ιστορικού κτιρίου είναι η επανάχρησή 
του, μολονότι οι λειτουργικές απαιτήσεις των νέων χρήσεων επιβάλλουν συνήθως προδιαγραφές 
λειτουργίας, οι οποίες δύσκολα ενσωματώνονται σε ένα υφιστάμενο κέλυφος, που έχει 
κατασκευαστεί για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες άλλης εποχής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η νέα χρήση δεν προσδιορίστηκε ακριβώς από την αρχή. Το 
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου αποφάσισε να εντάξει στο κτίριο αυτό γενικά 
πολιτιστικές χρήσεις (εκθεσιακούς-μουσειακούς χώρους με αντίστοιχα γραφεία και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις). Η χρήση αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερα δεσμευτικές διατάξεις, με αποτέλεσμα 
οι νέες λειτουργικές ανάγκες να μπορούν να προσαρμοσθούν στην τυπολογία του ιστορικού 
κτιρίου χωρίς την ανάγκη σημαντικών μετατροπών. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων (νέα δίκτυα υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογίκών εγκαταστάσεων καθώς και νέα 
συστήματα ασφαλείας), θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα του λειτουργία.
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5.Πρόταση αποκατάστασης - επανάχρησης

Με βάση τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από την ιστορική ανάλυση, την αρχιτεκτονική 
τεκμηρίωση, την τυπομορφολογική ανάλυση και τη συμβατότητα της νέας χρήσης, επιδιώχθηκε η 
ανάδειξη της σημαντικότερης φάσης του κτιρίου. Η αρχιτεκτονική πρόταση για τον 
επανασχεδιασμό του κτιρίου στηρίχτηκε στην κίνηση του υλικού που, κατά την επεξεργασία 
του έρεε από τα υψηλότερα επίπεδα στα χαμηλότερα, γεγονός που καθόρισε τη μορφή και την 
οργάνωσή του. Οι προσβάσεις του, η αξονικότητά του, οι μοναδικές ξύλινες κατασκευές του, 
είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία αρθρώνεται η αρχιτεκτονική λύση. Το αρχιτεκτονικό δέος 
απέναντι σ' ένα τέτοιο κτίριο μεγαλώνει στη σκέψη του κατά πόσον η υποβλητική ατμόσφαιρά 
του θα το συνοδεύει στη νέα του ζωή. Η κεντροβαρική θέση του κτιρίου της Επίπλευσης, η 
τυπολογία του, η δομή του αλλά και η σχέση του με το δημόσιο χώρο ώθησαν τους ειδικούς να 
το επιλέξουν για να στεγάσει τους βασικότερους χώρους στήριξης του ΤΠΠΛ.

Πιο συγκεκριμένα, θα στεγάζονται αίθουσες συνεδριακού κέντρου για τις επιστημονικές 
ανάγκες και τις ανάγκες άλλων φορέων, εκθεσιακούς χώρους προβολής της ιστορίας του 
συγκροτήματος και της συνολικής δράσης του Πάρκου, καθώς και το πολύτιμο αρχείο της 
Γαλλικής Εταιρείας, αποτελούμενο από έγγραφα, σχέδια, φωτογραφικό υλικό και χάρτες. Η 
μεγάλη επιβλητική αίθουσα της Επίπλευσης, που αποτελεί ένα από τα σύμβολα της 
εικονογραφίας των εγκαταστάσεων, θα ζωντανέψει με δράσεις, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
επιχειρηματικές. Βέβαια, θα φιλοξενούνται και κάποιες υποστηρικτικές δράσεις όπως αναψυχή 
(εστιατόριο, καφέ-μπαρ). Για τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου είναι απαραίτητη η 
λειτουργία τουλάχιστον μικρού μεγέθους συνεδριακού κέντρου. Αν αυτό αποκτήσει την υποδομή 
και το χαρακτήρα που προδιαγράφουν οι κανονισμοί και η ζήτηση τέτοιων χώρων, θα μπορούσε 
να καλύψει 200-250 συνέδρους με υποδομή κατά τα οριζόμενα από τον κτιριοδομικό κανονισμό 
για τα συνεδριακά κέντρα μικρού μεγέθους. Ενα συνεδριακό κέντρο αυτού του μεγέθους θα 
λειτουργεί σε μόνιμη βάση, δίνοντας ζωή και σημαντικούς πόρους στο Τεχνολογικό 
Πολιτιστικό Πάρκο στο Λαύριο. Βασικό προβληματισμό αποτέλεσε ο εναπομένοντας εξοπλισμός. 
Τα «χαμένα τετραγωνικά» από την παραμονή του παλαιού εξοπλισμού, αντικειμενικά δεν είναι 
αποδοτικά. Είναι όμως μακροπρόθεσμα. Το να διαθέτει μια σύγχρονη επιχείρηση ένα χώρο 
επίδειξης της εξέλιξης της παραγωγικής διαδικασίας της ανοικτό στο κοινό, δεν είναι μόνο 
προς το συμφέρον της εκπαίδευσης και ενημέρωσης (του κοινού) αλλά και της επιχείρησης.
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6.Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις

Η λογική της επέμβασης στηρίζεται στην αντιπαράθεση νέου-παλιού, που στη συγκεκριμένη 
περίπτωση επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση ενός νέου «οργανισμού-κτ ιρίου» -ο οποίος 
αποτελείται από ανεξάρτητες μονάδες που αρθρώνονται σε ένα σύνολο- μέσα στα όρια του 
παλιού. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί ο σεβασμός της εξωτερικής μορφής του κτιρίου και η μη 
αλλοίωση του όγκου του και γι' αυτό διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτος ο φλοιός.

Η απόφαση της νέας αυτής επέμβασης είχε ως συνέπεια την κατεδάφιση των προσθηκών και 
την καθαίρεση των μετατροπών, που πραγματοποιήθηκαν για τη επαναφορά της αρχικής δομής 
και μορφής του, όπως αυτή του πρόχειρου κτίσματος στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου. 
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πρόχειρη κατασκευή, ένα κτίριο μεγάλου ύψους, με 
λαμαρίνα και μεταλλικό σκελετό.

Έτσι, μετά τις νέες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, το κτίριο διαθέτει έναν ευρύχωρο 
ισόγειο χώρο, έναν όροφο, που αποτελεί πατάρι για τον ισόγειο και πατάρια με τυπολογικά 
και μορφολογικά στοιχεία, ανάμνηση του αρχικού χώρου καθώς και δύο πατάρια. Επιπρόσθετα, 
αναπτύσσονται παραπλεύρως του κτιρίου σιλό, που εξυπηρετούν πλήρως τους επισκέπτες του 
κτιρίου Επίπλευσης.

Τα μεσοπατώματα προτείνεται να διατηρηθούν στις ίδιες -αρχικές- θέσεις εμπλουτίζοντάς 
τα με λειτουργίες, που ενδυναμώνουν την ύπαρξη και τη θέση τους. Πιο συγκεκριμένα, στο 
χαμηλότερο πάτωμα, εντοπίζεται η πρώτη Συνεδριακή Αίθουσα (Α), 220 θέσεων, που εξυπηρετεί 
τις ανάγκες ενός μεσαίου μεγέθους Συνεδριακού Κέντρου. Οι επισκέπτες-Σύνεδροι έχουν τη 
δυνατότητα να εξυπηρετούνται από το φουαγιέ, που αναπτύσσεται παραπλεύρως της Αίθουσας 
καθώς και από τα W.C. στο ίδιο επίπεδο. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί η ύπαρξη γράφε ιακών 
χώρων για τη διοίκηση του κτιριακού συγκροτήματος. Στο επίπεδο αυτό λειτουργεί εκθεσιακός 
χώρος, όπου τοποθετούνται πανελς για έργα τέχνης των καλλιτεχνών, που φιλοξενούνται στο 
κτίριο. Τέλος, στο βάθος του διαδρόμου εντοπίζονται αποθηκευτικοί χώροι για τις 
εγκαταστάσεις, που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου. Στο σύνολο του 
συγκροτήματος έχει προνοηθεί η άνετη κυκλοφορία των Α.Μ.Ε.Α. (άτομα με ειδικές ανάγκες) 
με την προσθήκη ραμπών σε όλα τα σημεία, όπου αλλάζουν οι στάθμες.
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Εξωτερικά ίου κτιρίου, συναντά κανείς, μικρά εργαστήρια για καλλιτέχνες καθώς και δύο 
σιλό, που το μεν ένα λειτουργεί ως μικρός κήπος, ενώ το δεύτερο ως ξενώνες για τους 
καλλιτέχνες, που μόλις αναφέρθηκαν.

Το δεύτερο μεσοπάτωμα φιλοξενεί την κεντρική σκάλα, που ενώνει το ισόγειο με τον α' 
όροφο, καθώς και το δοκάρι, που κρέμεται από την οροφή και λειτουργεί ως «έργο τέχνης». 
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν γυάλινο «εναέριο διάδρομο», με εσωτερικό φωτισμό τις 
νυκτερινές -κυρίως- ώρες, που θα χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός τόπος καθώς θα επιτρέπει 
την έκθεση εικαστικών, γραφιστικών, ποιοτικών διαφημιστικών εκθεμάτων καθώς επίσης και 
χρήσιμες πληροφορίες από το αρχείο της Γαλλικής Εταιρείας. Στο επίπεδο αυτό εντοπίζονται 
πάνελς, όπου θα εκτίθενται έργα τέχνης των καλλιτεχνών, όπως θα συμβαίνει και στο 
χαμηλότερο πάτωμα. Εδώ, παρατηρείται το μοναδικό κομμάτι εξοπλισμού, που παρέμεινε -χωρίς 
ιδιαίτερες καταστροφές και αλλοιώσεις- στο κτίριο Επίπλευσης, οι λεκάνες, μέσο μεταφοράς 
των μεταλλευμάτων στα χαμηλότερα μεσοπατώματα.

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου Επίπλευσης εντοπίζεται σε αυτό το επίπεδο σε -μικρής 
κλίμακας- διαφορετική στάθμη. Ωστόσο, οι διάφορες στάθμες, που παραπέμπουν στην αρχική 
αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου, οδηγούν στον εκθεσιακό χώρο, που μόλις αναφέρθηκε. Εδώ, 
συναντά κανείς τον ανελκυστήρα, που συνδέει το ισόγειο, τον όροφο και το πατάρι Α καθώς 
και το κεντρίκό-εξωτερικό γυάλινο κλιμακοστάσιο που συνδέει τα ίδια πατώματα. Το lobby- 
χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να 
ενημερωθούν για τις διάφορες λειτουργίες, γεγονότα και συνέδρια, που λαμβάνουν μέρος στο 
κτιρίακό συγκρότημα της Επίπλευσης. 0 χώρος αυτός διαθέτει δύο (2) θέσεις εργασίας και 
λειτουργεί -χωρικά- καταργώντας τα τρία (3) παράθυρα -που προϋπήρχαν- δημιουργώντας ένα 
νέο άνοιγμα. Η δεύτερη Συνεδριακή Αίθουσα (Β), 304 θέσεων, εντοπίζεται δεξιά της 
κεντρικής εισόδου. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί η ανεξάρτητη λειτουργία της κάθε 
Συνεδριακής Αίθουσας, αφού υπάρχουν δύο ακόμη προσβάσεις σε κάθε Αίθουσα, μια η είσοδος- 
έξοδος κινδύνου και μια δεύτερη, που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να εισέλθει στην 
εκάστοτε Αίθουσα, χωρίς να διανύσει το εσωτερικό του κτιρίου.

Το εστιατόριο-καφετέρια βρίσκεται στο ίδιο -περίπου- επίπεδο (όροφος) εξυπηρετώντας 
τους επισκέπτες και χρήστες του Συνεδριακού κέντρου. Η θέα, που απολαμβάνει κανείς από το 
χώρο αυτό, είναι πανοραμική «ελέγχοντας» την πλατεία, που αναπτύσσεται παραπλεύρως του 
κτιρίου Επίπλευσης. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την
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εξωτερική καφετερία, χρησιμοποιώντας κανείς την εξωτερική σκάλα -εγγεγραμμένη στο μεγάλο 
σιλό από μπετόν ή τον γυάλινο ανελκυστήρα -εγγεγραμμένος σε μικρότερο σιλό-.

Όσον αφορά στο σιλό, που εντοπίζεται στη βορειοδυτική πλευρά, φιλοξενεί W.C. -για τους 
επισκέπτες, χρήστες- ενώ στο δεύτερο πάτωμα, ειδικό χώρο για τις «prive» συναντήσεις των
συντονιστών του εκάστοτε συνεδρίου καθώς επίσης kl έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο για 
ξεκούραση. Εξωτερικά του κτιρίου, παρατηρεί κανείς τη νέα επέμβαση του αρχιτέκτονα- 
σχεδιαστή, που εντάσσεται αρμονικά στο τοπίο αλλά και στο ύφος -λειτουργικά- του 
κτιριακού συγκροτήματος, στη θέση προγενέστερης κατασκευής-προσθήκης, που θα 
απομακρυνθεί, σύμφωνα με την πρόταση επανάχρησης. Πρόκειται για ένα μονώροφο, μεγάλου 
καθαρού ύψους, κτίριο, που θα στεγάζει εκθεσιακό χώρο για γλυπτά.

Το πρώτο πατάρι, που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη, εις ανάμνηση του αρχικής δομής, 
λειτουργεί ως ενδιάμεσο σταθμό για το δεύτερο πατάρι, όπου στεγάζεται ένα μικρό loft για 
έναν από τους καλλιτέχνες, που θα συμμετέχει με το έργο του στις διάφορες εκθέσεις. 0 
μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τις χαμηλότερες στάθμες είναι η σκάλα, που ξεκινά από το 
πατάρι Α.
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7.Σχεδιασμός και ένταξη νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων

Αφορούν κυρίως στα νέα στοιχεία για την οργάνωση του κτιρίου (σκάλες, κιγκλιδώματα, 
οργάνωση υπαίθριου χώρου) καθώς και στο σύγχρονο εξοπλισμό για την επανάχρηση του κτιρίου 
(θερμαντικά σώματα, φωτιστικά, χώροι υγιεινής). Βασική αρχή οργάνωση των νέων αυτών 
στοιχείων ήταν η χρήση σύγχρονων υλικών και μορφών ώστε να εντάσσονται αρμονικά και να 
διακρίνονται με σαφήνεια στο ιστορικό κτίριο.

Η άρθρωση των επάλληλων ορόφων, οι σκάλες ή τα κλιμακοστάσια, καθοριστικά λειτουργικά 
στοιχεία του σχεδιασμού, συχνά οργανώνεται ως σεμνή συμπαγής οντότητα, φραγμός και δίοδος 
μονοσήμαντη από όροφο σε όροφο, από επίπεδο σε επίπεδο. Παράλληλα, με τα συμπαγή ογκώδη 
υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί και υλικά μη ογκώδη σε κατασκευές ημιπερατές, λεπτές, 
«ανοδικές (ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα σε ορισμένες περιπτώσεις).

Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης σκάλας αποτελούν τα γυάλινα πατήματα, τα οποία 
κατασκευάζονται στρώσεις, συγκολλημένες με την παρεμβολή συνθετικής μεμβράνης. Η άνω 
στρώση είναι συνεχής ενώ οι άλλες δύο φέρουν οπές για τη στερέωση των πατημάτων στη 
φέρουσα κατασκευή μέσω ειδικών εξαρτημάτων του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, 
εξασφαλίζεται επιφάνεια χρήσης ενιαία, η οποία υφίσταται καθολική επεξεργασία, ώστε να 
καταστεί αντιολισθητική και ασφαλής για τους χρήστες. Τα πατήματα είναι αμμοβολισμένα ενώ 
η στερέωση τους στις βαθμιδοφόρους πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων 
(πίροι, βραχίονες). Όλα τα στοιχεία του συστήματος κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η νέα σκάλα, που συνδέει το ισόγειο με τον όροφο σχεδιάστηκε ξύλινη με ελεύθερα 
πατήματα, χωρίς ρίχτια, ώστε να βοηθά στην αντίληψη του ενδιαφέροντος χώρου του υπογείου.

Το γυάλινο -εξωτερικό- κλιμακοστάσιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξυπηρετεί τα τρία 
πατώματα διαθέτοντας σκάλα και ανελκυστήρα. Ένας γυάλινος -εσωτερικός- ανελκυστήρας 
εξυπηρετεί τα ίδια πατώματα. Μια ράμπα -εξυπηρετώντας τα Α.Μ.Ε.Α.- ενώνει τρεις στάθμες: 
το κεντρικό χώρο υποδοχής, την καφετέρια-εστιατόρLo-μπαρ και την αίθουσα συνεδρίων. Οι 
επισκέπτες θα μπορούν να πληροφορούνται για ό,τι χρειάζεται από το lobby, που βρίσκεται 
εξωτερικά του κτιρίου (εφάπτεται του κτιρίου).
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Ακόμη, βασικός στόχος της μελέτης του προτεινόμενου στεγάστρου της κεντρικής εισόδου 
ήταν η σηματοδότησή της καί η δημιουργία, σε συμβολικό επίπεδο, ενός σημείου αναφοράς. Το 
στέγαστρο αναπτύσσεται στο ενδιάμεσο κενό των κτιρίων με τη μορφή «ανοικτής στοάς», που 
συνδιαλέγεται με το περιβάλλον, καθώς «ανοίγει» ή «κλείνει», φιλτράροντας την είσοδο 
φυσικού φωτός κατά την καλοκαιρινή περίοδο και περιορίζοντας την ένταση του βορινού 
ανέμου. 0 σχεδιασμός περιγράφει μια επιμήκη μεταλλική κατασκευή, στην οποία είναι 
διακριτός ο φέρων οργανισμός και όλα τα άλλα στοιχεία, όπως διαφανείς επιφάνειες και 
γραμμικά μεταλλικά στοιχεία.

Για τη θέρμανση του κτιρίου θα τοποθετηθούν θερμοπομποί κάτω από τα παράθυρα, οι 
οποίοι λόγω του ελάχιστου πάχους και των σχετικά μικρών διαστάσεων τους, δεν αλλοιώνουν 
την αισθητική των χώρων. Η θερμομόνωση του κτιρίου υπολογίστηκε ότι εξασφαλίζεται από το 
πάχος των λιθοδομών ενώ ο φυσικός δροσισμός εξασφαλίζεται από το διαμπερή αερισμό του. Οι
θέσεις των φωτιστικών σωμάτων οργανώθηκαν έτσι ώστε, αφ'ενός να εξασφαλίζουν έναν 
επιθυμητό διάχυτο φωτισμό, αφ'ετέρου να μπορούν να αναδεlκνύονται ορισμένα ιδιαίτερα 
στοιχεία του κτιρίου. Για την επιλογή των φωτιστικών σωμάτων υιοθετήθηκε η προαναφερθείσα 
αρχή των σύγχρονων μορφών και υλικών. Έτσι, όλα τα στοιχεία του σύγχρονου εξοπλισμού 
δίνουν την εντύπωση ότι δεν αποτελούν τμήματα του ιστορικού κτιρίου αλλά ότι δεν 
φιλοξενούνται σε αυτό.

0 φωτισμός των εξωτερικών χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την ασφάλεια των 
περπατητών, όσο και για την ανάδειξη των κατασκευών, που έχουν γίνει στο χώρο. Όσον αφορά 
στο κτίριο της Επίπλευσης, προτείνονται μεγάλου ύψους φωτιστικά, στον υπαίθριο χώρο, 
σηματοδοτώντας την είσοδο της πλατείας. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι διαθέτουν δίσκο 
διάθλασης, ώστε να αποφεύγεται η θάμβωση και υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης υψηλής 
έντασης φωτός. Επίσης, οι δύο διάφανοι διάδρομοι, ένας χαρακτηριστικός χειρισμός για όλο 
το κτιριακό συγκρότημα, θα φωτιστούν με νέον.

Στην νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου Επίπλευσης, όπως προαναφέρθηκε, εντάσσονται 
μικρά εργαστήρια για τους καλλιτέχνες, που θα εκθέτουν το έργο τους στους διάφορους 
εκθεσιακούς χώρους. Η ένταξη αυτού του στοιχείου εμπνεύστηκε από το αντίστοιχο εργαστήρι 
του Αυστριακού καλλιτέχνη Walter Pichler.
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Ο Αυστριακός καλλιτέχνης αφιέρωσε μια μεγάλη σειρά 
από πίνακες στην εξερεύνηση και τον εορτασμό του 
οροπεδίου, στο οποίο έζησε και εργάστηκε για 
σχεδόν 30 χρόνια. Έτσι, στα έργα του αποτυπώνεταί 
η ένταση και η συναισθηματική φόρτιση, η οποία 
κρύβεται στα τοπία. Επίσης, η μνήμη είναι το 
κλειδί στη νέα Αρχιτεκτονική του Walter Pichler. Η 
παιδική ηλικία και οι αναμνήσεις από αυτή, 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι των έργων του 
καλλιτέχνη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ WALTER PICHLER



Sa
m

m
lu

ng
 A

rc
hi

te
kt

ur
ze

nt
ru

m
 W

te
n

<*
') 
W

 P
.

Η π l ο πρόσφατη αρχιτεκτονική δουλειά του Walter Pichler, το 
"Σπίτι δίπλα στο παλιό Σιδηρουργείο" στην κοιλάδα Eggental 
στο νότιο Tyrol, χρησιμοποιείται ως κατοικία-εργαστήρι ενός 
συγγενή του καλλιτέχνη κοντά στο παλιό σιδηρουργείο του 
παππού του. Εκτός από το αρχικό κτίσμα, η κατοικία εντάσσεται 
στο φυσικό περιβάλλον.
Η κάτοψη και η τομή της κατοικίας αναδείκνύουν την απλότητα 
του project. Η κατοικία αποτελείται από δύο ορόφους και είναι 
συνολικά 56 τ.μ. ενώ παραμένει προστατευμένη με βράχους από 
τον ποταμό, που ποτίζει το διπλανό κελάρι. Το ισόγειο 
φωτίζεται από τη γυάλινη οροφή. Η δεξιά εικόνα αποτελεί 
διάγραμμα των θεμελίων από σκυρόδεμα της συμμετρικής 
κατασκευής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ WALTER PICHLER
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8.Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανακατασκευής

Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου εντοπίστηκαν σε κακή κατάσταση. Ορισμένα από 
αυτά θα συντηρηθούν, άλλα θα επισκευασθούν και ορισμένα παρουσιάζουν τόσα προβλήματα, 
ώστε θα χρειασθεί να ανακατασκευασθούν. Στην τοιχοποιία παρατηρούνται ασυνέχειες και 
επάλληλες ανακατασκευές. Τα μέλη του κτιρίου, που θα χρειασθεί να ανακατασκευασθούν -σε 
μεγάλο βαθμό- είναι οι λιθόκτιστοι τοίχοι , τα ξύλινα δάπεδα, οι οροφές-πατάρια και 
σημαντικά τμήματα των στεγών. Ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια προτείνεται να καθαρισθεί με 
αμμοβολή, ενώ στο εσωτερικό διατηρούνται όλα τα παλιά μηχανήματα. Ακόμη, όλα τα κουφώματα 
θα ανακατασκευασθούν με νέο σχεδίασμά με βάση την τυπολογική και μορφολογική ανάλυση των 
προηγούμενων κουφωμάτων.

9.Υλικά κατασκευής

Από κατασκευαστική άποψη, η παλιά τοιχοποιία, αν και ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση, 
χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση. Με τον καθαρισμό και την αφαίρεση της σκεπής, θα 
αρμολογηθεί και θα ενισχυθεί με ρητίνες, όπου χρειάζεται. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθούν 
ξύλινα δοκάρια -πανομοιότυπα με αυτά, που ήδη υπάρχουν- ώστε να στηριχτεί η κατασκευή της 
ξύλινης στέγης. Αυτή θα αποτελείται διαδοχικά από τα βασικά ζευκτά (από καστανιά), τις 
τεγίδες, τις σανίδες και τέλος γαλλικά κεραμίδια χωρίς λάσπη για λιγότερο βάρος. 
Θερμομόνωση δε θα τοποθετηθεί, αφού λόγω των χοντρών πέτρινων τοίχων και του 
προσανατολισμού του χώρου δε θεωρήθηκε απαραίτητη. Στα δάπεδα, εσωτερικά θα 
χρησιμοποιηθεί ξύλο -όπως αυτό, που προϋπήρχε- ενώ εξωτερικά μεγάλες ξύλινες σανίδες.

Όσον αφορά στα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν στα νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία, είναι 
ξύλο, μέταλλο, γυαλί και λαμαρίνα γαλβανιζέ. To lobby, στην είσοδο του κτιρίου καθώς και 
το νέο κτίριο, στη βορειοδυτική πλευρά του συγκροτήματος, είναι ντυμένα με λαμαρίνα, 
έντονου -κόκκινου- χρώματος, αφού αποτελούν νέες επεμβάσεις. Το στέγαστρο, αποτελείται 
από μεταλλικό σκελετό, όπως και τα καλώδια ανάρτησης καθώς και γυάλινες επιφάνειες.
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Πλαίσιο φωτιστικού 
Εξωτερική θήκη

Ενδοδαπέδιο φωτιστικό με-----
ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού

Οπλισμένο σκυρόδεμα ------

Κουτί διακλάδωσης· ____

Σωλήνας αποστράγγισης 
Φ30 από PVC

Λεπτομέρεια βάσης φωτιστικού

Επένδυση από μάρμαρο πάχους 3εκ 
Ισχυρή τσιμεντοκονίσ πάχους 2εκ

Αγωγός διέλευσης καλωδίων 
φω τισμού πλ έγματ ος 

Χαλίκι 3Α
Πυθμένας αποστράγγισης

Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
πάχους 35εκ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
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10.Υπαίθριος χώρος - Διαμόρφωση πλατείας

Οι υπαίθριοι αστικοί χώροι αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητας μιας χώρας 
λειτουργούν ως προαπάντημα ενός τόπου στον επισκέπτη και διαμορφώνουν ευχάριστη διάθεση 
στο μόνιμο κάτοικό του.

0 υπαίθριος χώρος στη νοτιοδυτική πλευρά του κτιρίου Επίπλευσης θεωρήθηκε ως άμεση 
προέκταση του εσωτερικού σχεδιασμού, που παραπέμπει στη μορφή της κεντρικής σκάλας και 
στη μορφή της Συνεδριακής Αίθουσας Α (Διαγώνιες γραμμές-οδηγο ί) . Πρώτη και βασική 
παράμετρος για το σχεδίασμά ενός υπαίθριου αστικού χώρου είναι η σωστή αναγνώριση και 
καταγραφή των αναγκών, που καλείται να καλύψει. Όσον αφορά στη διάπλαση της πλατείας, που 
εντοπίζεται περιμετρικά του κτιρίου Επίπλευσης, ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται ήπιος χωρίς 
έντονες τεχνικές επεμβάσεις. Αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου, έγινε η 
επιλογή των στοιχείων εκείνων, που θα τοποθετηθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τους χρήστες του 
και τη συντήρησή του. Τέτοια στοιχεία αποτελούν τα φωτιστικά σώματα, έπιπλα (καθίσματα - 
τραπέζια), οι δεξαμενές νερού, τα στέγαστρα, τα έργα τέχνης, γλυπτά κ.α.

Η αισθητική τους, σε σημαντικό βαθμό, θα διαμορφώσει το χαρακτήρα της πλατείας και η 
επιλογή τους ήταν τέτοια διότι είναι άρρηκτες δεμένα με το πνεύμα του σχεδιασμού, που 
εφαρμοσθεί. Ξύλο και μέταλλο είναι τα υλικά, που κυριαρχούν στα αντικείμενα, που 
χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό του υπαίθριου χώρου καθώς και η πέτρα, που ήδη υπάρχει 
στο κτίριο και στις μικρές κατασκευές, που προσαρτώνται σε αυτό.

Ακόμη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την επιλογή των στοιχείων έγινε 
ευκολία στη συντήρηση και αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης 
Γενικότερα, η αισθητική τους οφείλει να εντάσσεται αρμονικά στο τοπίο της 
συμβάλλει στην ανάδειξή της.

με κριτήριο την 
ή βανδαλισμού.
περιοχής και να
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΤΕ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η κεντρική είσοδος, όπου γίνεται η υποδοχή των 
επισκεπτών του κτιρίου Επίπλευσης, στεγάζεται με 
διαφανές στέγαστρο ώστε να μην προσβάλλεται η αρχική 
δομή αλλά να προφυλάσσεται η κυκλοφορία των ανθρώπων. 
Το Lobby-χώρος υποδοχής δίνει χρήσιμες πληροφορίες 
και σηματοδοτείται με την -έντονου χρώματος- λαμαρίνα 
γαλβανιζέ.
Στο εσωτερικό, κυρίαρχο υλικό είναι το ξύλο καί το 
γυαλί. Το πατάρι δίνει τη δυνατότητα της άμεσης επαφής 
με την είσοδο ενώ τα κλιμακοστάσια ενώνουν όλα τα 
επίπεδα. Η κεντρική σκάλα ενώνει το επίπεδο του 
ισογείου και του ορόφου, δίνοντας τη δυνατότητα 
πανοραμικής θέας του βάθους του κτιρίου.
Το γυάλινο δοκάρι -φωτισμένο εσωτερικά με νέον- 
προσδίδει στο ιστορικό κτίριο μια ανάσα σύγχρονης 
τεχνολογίας ενώ οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν 
στους εκθεσιακούς χώρους απολαμβάνοντας έργα τέχνης.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ; ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-CAFE

0 κήπος της τέχνης αναπτύσσεται μπροστά στο 
βλέμμα των επισκεπτών, που χρησιμοποιούν το 
εστιατόριο - cafe κι απολαμβάνουν την 
πανοραμική θέα της πλατείας. Επιπλέον, στον 
εξωτερικό χώρο, λειτουργεί μια ακόμη 
καφετέρια, που επιτρέπει στους επισκέπτες να 
παρακολουθούν ό,τι προβάλλεται στην μεγάλη 
οθόνη, που αναρτάται στον τοίχο του διπλανού 
κτιρίου.
Στο βάθος φαίνεται το γυάλινο "κουτί", που 
υποδέχεται τους επισκέπτες καθώς και ο 
διάδρομος, που φωτίζεται εσωτερικά με νέον, 
τις νυχτερινές ώρες.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Οι δεξαμενές γεμίζουν με νερό, ώστε να 
φιλοξενήσουν γλυπτά. Έτσι, οι επισκέπτες -και 
κυρίως τα παιδιά- έχουν τη δυνατότητα να 
"παίξουν" με το νερό αλλά γενικότερα σε όλο 
το χώρο της πλατείας.
Στο βάθος διαφαινεται το σιλό, που φιλοξενεί 
την εξωτερική σκάλα, που ενώνει τις δύο 
καφετέριες αλλά και συνολικά το επίπεδο του 
ισογείου kol του ορόφου -εξωτερικά-.
Επιπλέον, η οθόνη προβολής λειτουργεί όλες 
τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου, 
προβάλλοντας ταινίες, ντοκυμαντέρ κ.α.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ

Η πλατεία διαμορφώνεται έτσι ώστε να 
λειτουργεί ως κήπος γλυπτών και τέχνης.
Ένα γυάλινο "κουτί" ελέγχει την κυκλοφορία 
και υποδέχεται τους επισκέπτες, λειτουργώντας 
ως όριο και χώρος υποδοχής.
0 διάδρομος, φωτισμένος εσωτερικά με νέον, 
καθοδηγεί τους ανθρώπους στα ενδότερα της 
πλατείας. Στο βάθος φαίνεται το μεγάλο 
γλυπτό, που κυριαρχεί στον κήπο της τέχνης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Τα εργαστήρια φιλοξενούν όλες εκείνες τις 
δραστηριότητες των καλλιτεχνών, που είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργική δουλειά τους 
ώστε να εκθέτουν τα έργα τέχης στις 
περιοδικές εκθέσεις, που θα λαμβάνουν χώρα 
στους εκθεσιακούς χώρους του κτιρίου 
Επίπλευσης.
Στο βάθος διαφαίνεται το σιλό, που στεγάζει 
τους χώρους ξεκούρασης των καλλιτεχνών 
-πλήρως εξοπλισμένοι- καθώς και η νέα 
αρχιτεκτονική παρέμβαση, το γυάλινο εξωτερικό 
κλ ίμακοστάσ lo.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ



ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Β

Η Αίθουσα Β, χωρητικότητας 304 θέσεων, 
διαχωρίζεται από τον διάδρομο κυκλοφορίας με 
τοίχο γυψοσανίδας -ελλειπτικού σχήματος- ενώ 
εσωτερικά, φιλοξενεί γκαρνταρόμπα.
Ο διάδρομος ενώνει τρεις διαφορετικούς 
χώρους, την Αίθουσα, τον χώρο υποδοχής και 
στο βάθος το εστιατόριο-cafe.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ A

Η αρχική κατασκευή δεν εμπόδισε την 
πραγματοποιήση της νέας αρχιτεκτονικής 
επέμβασης. Η Αίθουσα, χωρητικότητας 220 
θέσεων και σχήματος παραλληλεπιπέδου, 
εγγράφεται στο τετράγωνου σχήματος κτίριο. 
Περιμετρικά, φιλοξενούνται όλοι ol 
δευτερεύοντες χώροι, που υποστηρίζουν τη 
Συνεδριακή Αίθουσα, όπως φουαγιέ, 
καφετέρια-μπαρ, γράφειακοί χώροι και W.C.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ



ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ? ΑΣΚΕΙ A ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Η αποκατάσταση του βιομηχανικού κτιρίου και η επανάχρησή του αποτελεί μια διαδικασία, 
που προϋποθέτει μελέτη σε βάθος της ιστορίας, της μορφολογίας και της αρχιτεκτονικής του, 
ο εντοπισμός των πλέον αξιόλογων λειτουργικών στοιχείων και χώρων του για τη συντήρηση 
και την ανάδειξή του, η ανίχνευση, η διάγνωση και αξιολόγηση των οποιοδήποτε προβλημάτων 
και επιλογή μεταξύ των διάφορων επιλογών για την εξάλειψή τους. Βέβαια, κάθε διαδικασία 
επέμβασης θα πρέπει να συνδέεται με σωστή επιλογή εφαρμογής. Κατά τις διαδικασίες 
οποιασδήποτε επέμβασης σε βιομηχανικό κτίριο, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψη η 
προτεινόμενη λειτουργία του κτιρίου, ώστε να είναι βιώσιμο.

Η επανάχρηση και η μετατροπή του ιστορικού κτιρίου της Επίπλευσης σε Συνεδρίακό 
Κέντρο, όπως αναλύθηκε παραπάνω, συντηρεί και αναδεικνύει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του, χωρίς αλλοίωση της αρχικής δομής και μορφής του, «σέβεται» τη σχέση του με τον 
ευρύτερο χώρο και τη κεντροβαρική του θέση στο συγκρότημα, διατηρεί το μηχανολογικό 
εξοπλισμό του -σαν μουσειακό πλούτο- «ζωντανεύει» το ίδιο το κτίριο, σαν πυρήνα στο 
συγκρότημα κι έτσι επιτυγχάνονται οι στόχοι του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, 
με αποτέλεσμα κτίριο και χώρος να αποκτήσουν ζωή και θα αποτελέσουν πόλο έλξης και σημείο 
αναφοράς στο συγκρότημα και στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά, ο συνδυασμός των υλικών, των 
μορφών και των λύσεων, που χρησιμοποιούνται καταφέρνει να δημιουργήσει ένα αρμονικό 
σύνολο καl ταυτόχρονα αποτελεί ένα λιτό και «επεξεργασμένο» αποτέλεσμα σύγχρονης 
τεχνολογίας.

Γενικότερα, επιδίωξη όλων οφείλει να είναι η αφύπνιση των περισσότερων συνειδήσεων 
προκειμένου να ενδιαφερθούν όχι μόνο για τα βιομηχανικά μνημεία του Λαυρίου και τη 
διάσωσή τους, αλλά και για τον κοινωνικό ιστό, που τα περιβάλλει και την συνέχειά του στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ετσι, πρέπει να αφυπνιστούν όσες δυνατόν περισσότερες 
συνειδήσεις προκειμένου να κάνουν υπόθεσή τους τη διάσωση και τη λειτουργική επανένταξη 
των βιομηχανικών μνημείων -και κατ' επέκταση την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών, που τα 
περιβάλλουν -σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Ε,Ε.Μ.Λ



ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ

Ένα κομμάτι γης πλούσιο σε ορυκτά, που έθελξε τα ανήσυχα πνεύματα 
κάθε εποχής, που σαγήνεψε έμπορους, οραματιστές, τυχοδιώκτες....

Ένας τόπος σκαμμένος από τα μεταλλεία, που ποτίστηκε στη διάρκεια 
των αιώνων με τον ιδρώτα καί το αίμα μίας ατελείωτης μυρμηγκιάς 
ανθρώπων, δούλων στα αρχαία χρόνια, εργατών χωρίς μοίρα στο ήλιο τον 
προηγούμενο αιώνα καί στις αρχές του αιώνα μας.

Μία πόλη, στη σκιά της Αθήνας, με ιστορία χιλιετιών, άλλοτε 
αστραφτερό διαμάντι της Αττικής -όπως πριν ένα αιώνα- άλλοτε ξεχασμένη 
κι ασήμαντη γωνιά -όπως στα χρόνια του Μεσαίωνα- κι άλλοτε 
τραυματισμένη να ψάχνει να βρει την ταυτότητά της -όπως σήμερα-.

18



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

1. Ιστορικός Βιομηχανικός Εξοπλισμός στην Ελλάδα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.- 
Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1998

2. ΛΑΥΡΙΟ, Σ.Β.Σκοπελίτης. Χορηγός Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Εξάντας, 1996

3. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟ, έκδοση Δήμου Λαυρεωτικής, Λαύριο 1990

4. ΛΑΥΡΕΙΟ, ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ-Η μεταλλευτική & μεταλλουργική βιομηχανία στο Λαύρειο 1860- 
1917 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, Γιώργος Δερματής, Τεχνολογικό Πολιτιστικό 
Πάρκο Λαυρίου (Ε.Μ.Πολύτεχνε ίο), 2 003

5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ γραμμένη από παιδιά, Στ' τάξη Λ' Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου, 
1986-87

6 . ΛΑΥΡΕΟΜΑΘΕΙΑ, Μία δουλειά, που έγινε στα εργαστήρια πληροφορικής της Σιβιτανιδείου 
Σχολής στηριγμένη σε μια ιδέα του Κ.Αντωνόπουλου

7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ-Μελέτες και έργα 1994-97, εκδόσεις Ε.Μ.Π.

8. ΜΕΡΟΣ II, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-, Πολιτιστικό-Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Διατμηματικό Ερευνητικό
Πρόγραμμα, Ε.Μ.Π., Μάρτιος-Ιούνιος 1995

19



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ

9. Παρασκευά Δήμητρα Ερευνητικό Θέμα, «Το Βιομηχανικό κτίριο -χώρος κατοίκησης καί 
γράφειακός χώρος». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιούνιος 2008

10. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, «Το νέο οστό» στο Λαύριο, Γιώργος Κιούσης, 20/10/2007

11. Δελτία TICCIH, Τεύχη: Ιουνίου '94, Μαρτίου '95, Οκτωβρίου '95

12. Τεχνικές Σελίδες, Τεχνολογικό Πολτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Σχεδ ίασμός, εξέλιξη και 
μέλλον, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Τέτη Λάλου

13. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Το τέλος των γιγάντων, Φρόσω Λαβαλάρη, κωδ.2438, 07/05/2007

14. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, θερμοκοιτίδα καινοτόμων επιχειρήσεων, Φρόσω Λαβαλάρη, 
κωδ.2451, 06/08/2007

15. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Η καινοτομία στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Φρόσω Λαβαλάρη, 
κωδ.2446, 02/07/2007

16. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Στέγαστρο εισόδου της κλινικής ΙΑΣΩ στο Μαρούσι, Μ.Βότσης, 
Σεπτέμβριος 2007, τεύχος 191, σελ.65-68

17. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Εξοπλισμός υπαίθριων αστικών χώρων, Έφη Οικονομάκη, Αύγουστος 
2006, τεύχος 181, σελ.61-66

18. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Σκάλες από μέταλλο και γυαλί, Φεβρουάριος 2005, τεύχος 167, 
σελ.155-156

19. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Ανακαίνιση κτιρίου στην Αθήνα, Μ.Μπεράχα, Μάρτιος 2003, τεύχος 
150, σελ.93-98

20



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΕΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

20. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Επέκταση 
Π.Μακρίδης, Απρίλιος 2004,

καί Αναβάθμιση συνεδριακού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, 
τεύχος 160, σελ.109-116

21. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, 
1997, τεύχος 101,

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ στην Αθήνα, X.Αθανασόπουλος, Νοέμβριος-Δεκέμβρίος 
σελ.81-86

22. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Αποκατάσταση & Επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου/ Ανάλυση-
τεκμηρίωση. Πρόταση αποκατάστασης και επεμβάσεις, Μ.Ε.Νομικού, Μάρτιος 2003, τεύχος 
150, σελ.29-38

23. Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Τοιχοποιία από πέτρα/Κατασκευή και προβλήματα, Κατερίνα 
Τριανταφύλλου, Οκτώβριος 1999, τεύχος 120, σελ.51-56

24. Διαδίκτυο: Οι εγκαταστάσεις της καινοτομίας και της αυτοανανέωσης, Κωνσταντίνος
I.Παναγόπουλος, Καθηγητής του Τεχνολογικού & Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου

21



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

S*!·



ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

• Ευχαριστ ί ες

Για την πολύτιμη βοήθεια τους:

1. Τριανταφυλλίδη Γιώργο, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

2. Πατσιούρα Φρειδερίκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

3. Στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Σενή Όλγα

4. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: Μπενέκη Ελένη

22




