Area 105_Κέντρο φιλοξενίας αστέγων + Αγροτικό πάρκο
Θέση έργου: Οδός Λακωνίας & Ιωαννίνων, Αγ. Στέφανος
Συνολική επιφάνεια: 1685,10 m2
Ημ. μελέτης: 01/2013-03/2013
Στάδιο έργου: Εννοιολογική Σχεδιαστική Πρόταση
Μελέτη: Ευάγγελος Λάνταβος, Διονύσης Γονατάς
Τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί ο διάλογος που αφορά σχετικά με την αξιοποίηση
τμημάτων της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της
χώρας, και είτε αφορούν σε εκτάσεις γης, είτε σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Στην
περίπτωση των κτηρίων, δυστυχώς πολλά από αυτά βρίσκονται σε κακή κατάσταση,
λόγω ελλιπούς συντήρησης ή πλήρους εγκατάλειψης.
Από την άλλη πλευρά ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης ένας μεγάλος αριθμός
πολιτών βρίσκεται στα όρια της ένδειας, ενώ ο αριθμός των αστέγων, ειδικά στα
μεγάλα αστικά κέντρα, έχει αυξηθεί δραματικά σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά
στοιχεία.
Τα παραπάνω δεδομένα αποτέλεσαν την αφορμή για την πρόταση η οποία
οριοθετείται σε έκταση 105 στρ., περίπου, που βρίσκεται υπό το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της ΕΡΤ, στα όρια του οικισμού Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου.
Δεσπόζουσα θέση κατέχει ο επιβλητικός ιστός της κεραίας της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας, ο οποίος βρίσκεται εκτός λειτουργίας επί σειρά ετών.
Η έκταση διαμορφώνεται σε χώρο φιλοξενίας αστέγων, παραγωγής κηπευτικών
ειδών, καθώς και σε περιαστικό πάρκο αναψυχής και αθλοπαιδιών που θα εξυπηρετεί
την ευρύτερη περιοχή. Μέσω της πώλησης των προϊόντων που θα παράγονται από
τους διαμένοντες, δίδεται η δυνατότητα διαβίωσης και οικονομικής ανεξαρτησίας της
κοινότητας. Επιπλέον γεωπόνοι εκπαιδεύουν τους αστέγους σε γεωργικές εργασίες με
στόχο την μετέπειτα ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία λόγω της
προβλεπόμενης αλλά και αναγκαίας ανασύστασης και περαιτέρω ανάπτυξης του
αγροτικού κλάδου.
Ο μεγα-ιστός της κεραίας παραμένει, ενισχύεται με επιπλέον δομικά μεταλλικά
στοιχεία ως του ύψους των 50 m από το έδαφος, και σε αυτόν αναρτώνται
προκατασκευασμένες μονάδες-δωμάτια στις οποίες θα διαμένουν οι άστεγοι. Τον ιστό
της κεραίας πλαισιώνουν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, αποτελούμενες από
στεγασμένη υπαίθρια αγορά στο επίπεδο του ισογείου, χώρο καθιστικού,
προσωπικής υγιεινής και διοίκησης του συγκροτήματος, στο πρώτο επίπεδο, καθώς
και αίθουσα εστιατορίου-καφετερίας στην υψηλότερη στάθμη.
Στόχος της σχεδιαστικής πρότασης είναι η δημιουργία αντίκτυπου με πολλαπλά
οφέλη για την ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της, ενώ θεωρείται θεμελιώδης, η
προστασία μικρού μέρους του κοινωνικού συνόλου, που βρίσκεται απροστάτευτο υπό
τις παρούσες δύσκολες συνθήκες.
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