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περιοχήs στη Μενεμένη
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Ο δnμοs τns Μενεμένns, μιοs nεριοχι'ιs στnν περιφέρεια

Eurσpan

2- Redesίgn ofα central area ίrι Menemenι

ms θεοσσλονίκrιs, επιθυμούσε νσ ονσμορφώσει κοι νο ονσ

Thessalonikι

βοθμiσει μια κενι'ι οi1λό κενφικι'ι aστικιΊ περιοχn, έκτοοns

The munίcφa/ίty a{Menemenι α regωn 111 the suburbs
of Thessolonikι hod the irιtent ιon to redesίgn ond upgrode on empty oreo of 6.4 hectore.~ ίn the centre ο(
Menemenι. The proposal mode an ottempt to creote ο
centre that was mιss111g from the areo, ο publιc squore,
os on element ofcohesion of the {rogmented /ond be·
couse ο( the roιl trocks. ln order Ι ο re111{orce the urbon
ιdentιty ο{ rhe new centre, ορσrι from the uses o{housίng and socίal actιvίt ιes, the proposol 111cludes υses of
commerce ond offιces, ρrovιd1119 ο multιfunctωnol sρoce
on th ιs sιde o{the cίty. Γhe urbon squσre thot hos been
(ormed ond fromed by the new uses. undertokes the role
ο( ο co tσlys t for further fu ture deve/oρment ond attempts to restore the contίnuιty wιth the rest ofthe area.
The hoυses accupy two buίld111g islets. 'Γheιr desιgn af{ers σn answer to the p ro blematιc ofopen buίldίng ίslets
and seeks to be 111 successίon to the eκist111g buιlι environment. The new isleιs oppear publίc spaces ίnsίde and
outsιde of them. negatιng the usual 111troversίon of sιιch
spoces. crea/1119 α kίnd oftronsparency to theircompact
exterιor. On every ιsle t there ore 28 two-storey houses.
Convey111g urban qualιties. ο serίes oftronsιtιonol spaces
leod frσm the ίnternal squσre to the houses.

6,4 εκταρίων. Με τn συγκεκριμένη npότoon ε πιχειpεlτοι νο
δnμιουpγnθεl w κένφο που έλειπε οπό mν περιοχή, ωs στοι
χείο ouvoxns και νο ενοποιηθεί π διοφεμένn οπό m γρομμn
των φένων yn με μι ο δnμόσιο nλοτείο . Γιο ν ο ενισχύσει mν
σστικι'ι τουτότnτο του νέου κέντρου, π npότοσn, nέpo aπό τιs
χριΊοειs κοτοικίοs και κοινωνικών δρaσmριοτnτων, nερι

λομβόνει χρι'ισειs εμπορίου κο ι γραφείων, προαφέροντas
εντέλει έναν πολuλειτουpγικό χσροκτΠρο σ' ουτιΊν την
πλευρό τns πόλns. Η οmικι'ι n λοτεlο ποu διαμορφώνεται κο ι
nλοισιώνετοι οπό τιs νέεs χpnσειs επιχειρεί νο παίξει το ρόλο
κοτολύτn τns μελλaντικΠs ονόπτuξns και νο οποκοτοmιΊοει
συνέχειεs με τn γύρω περιοχι'ι

Οι κοτοικlεs κοτολομβόνουν δύο οι~ο~aδομικέs νnσίδεs.
Η εnεξεργο οfο τous οποντό στον προβλημοτιομό γιο ονοι

χτέs οικοδομικέs νnσίδεs κο ι ονοζnτό συνέχειεs με τιs ιiδn
uπόρχου σεs. Ο ι νέ εs νηο ίδεs δομούν το δημόσιο χώρο
εντόs κι εκτόs τous, ονοιρώντοs

m σuνιiθη εοωσφέφειο,

εγκοθιστώντοs ένα είδο s « διοφόνειοs» του συμnογούs
τουs nεριβλιψο τοs. Μετοφέροντοs οστικέs nοι ότnτεs. μια
σειρά μετοβοτικών χώρων οδηγούν οnό τnν εαω τε ρικιi

nλοτείο μέχρι

28

os κοτοικi εs. Η κόθε νnσίδο περιλαμβάνει

κοτοικlεs δύο επιπέδων στιs οnοίεs οδηγεί μι ο υnol

θp ι a διοδρομι'ι που διατρέχ ει την περίμετρο του εοωιερ ι 
κού , κοινού, οοκεπούs κο ι φυτεμένου χώρου.
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