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FINAL MONITORING REPORT 
 

BASIC INFORMATION 

- Project title  

Reuse of the main bulding of the old papermill in Aigio 

- Report title 

Reuse of the main bulding of the old papermill in Aigio 

- Author of the Report (the name of your organization + reference to our project to be defined) 

INNPOLIS - Centre for Innovation and Culture 

- Description on the project 

Το έργο αφορά στην επανάχρηση του κυριότερου τμήματος της Χαρτοποιίας Αιγίου, το οποίο αποτελεί την 

«καρδιά» του παλιού βιομηχανικού συγκροτήματος. Η Χαρτοποιία Αιγίου στα περίπου 60 χρόνια της 

λειτουργίας της διέγραψε μια πολύ σημαντική πορεία, αποκτώντας πανελλαδική εμβέλεια, που κατά τις 

περιόδους ακμής της επεκτεινόταν εκτός συνόρων. Αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά 

συγκροτήματα της χώρας και συνδέθηκε άρρηκτα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγίου και 

ευρύτερα της Αχαΐας. Η επιρροή που άσκησε σε ολόκληρη την περιοχή της Αχαΐας προσέδωσε στην 

Χαρτοποιία ξεχωριστή θέση στην ιστορία της πόλης του Αιγίου και τη συλλογική μνήμη των κατοίκων. Λόγω 

της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του κτιριακού συγκροτήματος, αλλά και της θέσης του σε ένα 

στρατηγικό σημείο της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, μεταξύ του παλιού λιμανιού και του νέου λιμανιού 

της πόλης, η αξιοποίηση της Χαρτοποιίας Αιγίου αποτελεί ένα διαχρονικό στόχο του Δήμου. Το παρόν έργο 

θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς έρχεται σαν συνέχεια των προηγούμενων 

προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από την πλευρά του πρώην Δήμου Αιγίου και πλέον Δήμου Αιγιαλείας. 

The project concerns the reuse of the main part of the Old PaperMill of Aigio, which is the "heart" of the old 

industrial complex. In the approximately 60 years of its operation, the Aigio Paper Mill has had a very 

important course, acquiring a nationwide scope, which during its heyday extended beyond the borders. It 

was one of the largest industrial complexes in the country and was inextricably linked to the economic and 

social development of Aigio and Achaia in general. The influence it exerted on the entire region of Achaia 

gave the Paper Mill a special place in the history of the city of Aigio and the collective memory of the 

inhabitants. Due to the historical and architectural value of the building complex, as well as its location at a 

strategic point of the coastal zone of Aigio, between the old port and the new port of the city, the exploitation 

of the Paper Mill of Aigio is a timeless goal of the Municipality. The present project will contribute to the 

achievement of this goal, as it comes as a continuation of the previous efforts made by the former 

Municipality of Aigio and now the Municipality of Aigialeia. 
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- Is this project part of a larger plan including other projects? If yes, what is the overall objective of 

this larger plan? 

Το έργο είναι ενταγμένο μαζί με 24 άλλες πράξεις, στην Πρόσκληση 083 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δύο (2) ενταγμένων Πράξεων στην Πρόσκληση 091 «Προστασία, 

αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον 

Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 

Στόχος του σχεδίου που απευθύνεται στους ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας είναι η ανάδειξη των δημοτικών 

κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή 

της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική τους επανένταξη στον 

ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των 

αστικών περιοχών. 

The project is included together with 24 other acts, in the Call 083 "CREATIVE REUSE OF MUNICIPAL REAL 

ESTATE" and two (2) included Acts in Call 091 "Protection, restoration and promotion of archaeological 

sites and monuments of major importance, included in the World Heritage List of UNESCO (2nd Phase)" in 

the Priority Axis "Development of entrepreneurship support mechanisms" of the E.P. "Competitiveness 

Entrepreneurship and Innovation". 

The aim of the project, which is addressed to the country's local authorities, is to highlight the municipal 

buildings through their operation as centers of touristic, cultural and business activity. With the appropriate 

configuration of the buildings internally and externally and the implementation of their new use, their 

reuse and their functional reintegration into the fabric of the city should be achieved, contributing directly 

and indirectly to the economic and social revitalization of urban areas. 

 

- Location of the project 

ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΣ 

AIGIO, HELLAS 
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PROJECT EVALUATION 

- Progress of the monitoring project based on the information collected 

 

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία που είναι «ο ανάδοχος» έχει αναλάβει τις αρχιτεκτονικές μελέτες και τις στατικές 

μελέτες, και είναι στην φάση κατάθεσης των οριστικών μελετών. 

 

At the moment, the company, acting as “the contractor» has undertaken the architectural studies and the 

static studies, and they are in the phase of submitting the final studies. 

 

- How the project is progressing based on the information you have collected - Result of the project 

If the project is finished, what result did it achieve? 

Βρισκόμαστε στο στάδιο κατάθεσης των τελικών μελετών. 

We are in the stage of submitting the final studies. 

 

If the project is finished or you have been able to assess some of its results anyway, what is your judgement 

about the effectiveness of the project? (to be selected on the monithon report page) 

 

 

Harmful - Only negative consequences 

Useless - A waste of public money 

Useful but also shows some minor problems 

Useful and effective 

It hasn't produced any results yet 

 

 

- Strength of the project - What did you like about the project monitored? 

- Το κτίριο που αναφέρεται το έργο θα έχει πολλαπλές χρήσεις (διάφοροι πολυχώροι πολιτισμού και 

αθλητισμού, μουσείο χαρτοποιίας, εκθεσιακός χώρος όσων μηχανημάτων έχουν διασωθεί, χώροι 

υπηρεσιών για το Δήμο κλπ) 
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- Με την ολοκλήρωση του έργου η ευρύτερη περιοχή του Αιγίου θα μεγάλη αποκτήσει τουριστική και 

πολιτιστική αξία 

- Υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα επισκέπτονται τον χώρο περίπου 10.000 επισκέπτες 

ανά έτος. Προβλέπεται μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

- The building referred to in the project will have multiple uses (various cultural and sports venues, a 

papermaking museum, an exhibition space for all salvaged machinery, service areas for the Municipality, etc.) 

- With the completion of the project, the wider area of Aigio will gain great touristic and cultural value. 

 

- It is estimated that upon completion of the project, approximately 10,000 visitors per year will visit the site. 

Great economic development of the region is foreseen. 

 

- Weaknesses - What difficulties did you find during the implementation? 

- Η πανδημία covid-19 αποτέλεσε τροχοπέδη στην ταχεία υλοποίηση του έργου 

- Κάποια από τα μηχανήματα στις εγκαταστάσεις της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου έχουν κλαπεί με την 

πάροδο του χρόνου. 

- The covid-19 pandemic was a “brake” on the rapid implementation of the project 

- Some of the machines at the premises of the former Aigio Paper Mill have been stolen over time. 

 

- Risks - What problems may the project face in the future? 

- Έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 

- Γραφειοκρατία από την πλευρά του Δήμου Αιγίου 

- Lack of resources to complete the interventions 

- Bureaucracy on the part of the Municipality of Aigio 

 

- Your suggestions - Ideas to improve the projects and solutions to the problems you have found 

- Επέκταση των παρεμβάσεων με την δημιουργία νέων εκθεσιακών και πολιτιστικών χώρων και σε άλλα 

κτίρια του παραλιακού μετώπου στον Δήμο Αιγίου 

- Δημιουργία χώρου αποκλειστικά για γηραιότερα άτομα με την δυνατότητα δημιουργικής ενασχόλησής 

τους καθώς επίσης και πραγματοποίηση δράσεων απασχόλησης και ψυχαγωγίας τους. 
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- Expansion of the interventions with the creation of new exhibition and cultural spaces and in other buildings 

of the seafront in the Municipality of Aigio 

- Creation of a space exclusively for older people with the possibility of their creative occupation as well as 

carrying out activities for their employment and entertainment. 

 

Your synthetic assessment 

Just started  

Ongoing with no major hiccups  

 

Ongoing with some problems  

Blocked  

Completed and useful  

Completed but ineffective  

 

 

INVESTIGATION METHODS 

      Desk analysis 

Web research 

Visit to the project's location, documented by pictures or videos 

Interview with the Managing Authority of the Programme which financed the project 

Interview with people responsible for the project's planning 

Interview with the users and/or final beneficiaries of the intervention 

Interview with other types of people 

Interview with people responsible for the project's implementation 

Interview with political leaders 
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- Who did you interview? What is the role of these people in the project? E.g. Mayor, government 

employee, informed citizen, journalist 

Η ομάδα των πολιτών που συμμετείχαν στις συνεδρίες, μαζί με τον συντονιστή από τον φορέα InnoPolis 

πήραν συνέντευξη από τον κο Βασίλη Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Πρόνοιας και Πολεοδομίας 

και Υπεύθυνος του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου». 

Επίσης ελήφθησαν συνεντεύξεις από 3 ενεργούς πολίτες του Δήμου Αιγιάλειας, οι οποίοι εξέφρασαν την 

γνώμη τους σε σχέση με το έργο και οι οποίοι εστίασαν τόσο στα πολιτιστικά όσο και στα περιβαλλοντικά 

οφέλη της ανάπλασης. 

The group of citizens who participated in the sessions, together with the coordinator from the InnoPolis 

organization, interviewed Mr. Vassilis Christopoulos, Deputy Mayor for Development, Welfare and Urban 

Planning and Head of the project "Reuse of Key Buildings of the former Paper Mill of Aigio". 

 

Interviews were also obtained from 3 active citizens of the Municipality of Aegialia, who expressed their 

opinion in relation to the project and who focused on both the cultural and environmental benefits of the 

paper Mill regeneration. 

   

- Transcription of the two main questions to the interviewees - please specify which interviewees 

 

1. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η εκτίμηση είναι ότι θα παραδοθεί το έργο τον Οκτώβριο του 2022. 

Θα υπάρξει παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου; 

 

2. Λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του κτιριακού συγκροτήματος, αλλά και της θέσης του 

σε ένα στρατηγικό σημείο της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, η αξιοποίηση της Χαρτοποιίας Αιγίου 

αποτελεί ένα διαχρονικό στόχο του Δήμου. Σύμφωνα με τους δείκτες εκτιμάται ότι το κτίριο θα 

προσελκύσει 10.000 επισκέπτες. Υπάρχει κάποιο πλάνο ενεργειών και προβολής προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος; 

 

1. According to the time schedule, the estimate is that the project will be delivered in October 

2022. Will there be an extension of the deadline for the completion of the project? 

 

2. Due to the historical and architectural value of the building complex, as well as its location in a 

strategic point of the coastal zone of Aigio, the exploitation of the Aigio Paper Mill is a perennial 

goal of the Municipality. According to the indicators, it is estimated that the building will attract 

10,000 visitors. Is there a plan of action and promotion in order to achieve this goal? 

Η συνέντευξη λήφθηκε από τον κο Βασίλη Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Πρόνοιας και 

Πολεοδομίας και Υπεύθυνος του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου». 
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The interview was conducted by Mr. Vassilis Christopoulos, Deputy Mayor of Development, Welfare and 

Urban Planning and Head of the "Reuse of Basic Buildings of the former Aegion Paper Mill" project. 

 

- Transcription of the main two answers to the questions above 

- Απάντηση στην πρώτη ανωτέρω ερώτηση 

- Answer to the first question above 

Το χρονοδιάγραμμα έχει επικαιροποιηθεί, έχει αλλάξει κατ’ αρχήν έχει γίνει οπισθοβαρές. Ήρθαμε λίγο πιο 

πίσω, θα παραδοθεί την επόμενη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα ίσως παραδοθούν οι οριστικές μελέτες 

και είμαστε στη φάση ανεύρεσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Διότι τα χρήματα δεν 

φτάνουν αυτά που έχουμε στον προϋπολογισμό. 

The schedule has been updated, it has changed in principle, it has become “backward”. We're a little behind, 

it will be delivered next week or this week maybe the final studies will be delivered and we're in the discovery 

phase to see how we can implement. Because the money is not enough what we have in the budget. 

 

- Απάντηση στην δεύτερη ανωτέρω ερώτηση 

- Answer to the second question above 

Όταν ολοκληρωθεί αυτό είτε μόνο αυτό σαν πρόγραμμα είτε μαζί με κάποια άλλα προγράμματα, συνολικά 

καταλαβαίνετε ότι σε αντίστοιχες περιοχές και σε αντίστοιχες πόλεις προσελκύει αρκετούς επισκέπτες δεν 

ξέρω αν θα είναι 10.000, αλλά σίγουρα όλος αυτός ο πολυχώρος, θα έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και 

σίγουρα θα προσελκύσει αρκετό κόσμο. Ίσως να φτάνει και εκεί που υπάρχει το παλιό ξυλουργείο που θα 

γίνει ένα winebar το οποίο θα είναι πανέμορφο και θα είναι πάρα πολύ ήσυχο, να κάνει ο κάθε 

επαγγελματίας τα ραντεβού του, να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.  Δίπλα θα έχει δραστηριότητες για 

ΚΔΑΠ, θα έχει κάποιες υπηρεσίες του δήμου, θα έχει δραστηριότητες για τον πολιτισμό, για την ιατρική, για 

τη φυσιοθεραπεία, Πανεπιστημιακό τμήμα της οποίας υπάρχει στον διπλανό χώρο. Σίγουρα αυτό θα είναι 

πάρα πολύ ελκυστικό όπως είναι και σε άλλες περιοχές. Μέσα από αυτό η χαρτοποιία πλέον θα είναι ένα 

σημείο αναφοράς για το Αίγιο αν καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε. 

 

When this project is completed either as an «alone» project or as a project together with some other projects, 

overall you understand that in respective areas and in respective cities it attracts many visitors.  I don't know 

if it will be around 10,000 tourists, but certainly this whole multi-purpose area will have a lot of activities and 

certainly attract enough people. Maybe it will even reach the area where there is the old carpentry workshop 

which will become a winebar, very beautiful and very quiet for any professional to make his appointments. 

Various events will be held, such as activities for the CENTRE OF RECREATION, which will have some services 

of the municipality.  In the Old Paper Mills Building there will be hosted activities for culture, for medicine, 

for the physiotherapy, which is the Technical  University Department  that exist next to the paper mills. Surely 
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 this will be very attractive as it is in other areas. Through this, the paper industry will now be a point of 

reference for Aigio if we manage to implement it. 

 

LINKS, VIDEOS, ATTACHEMENTS that can be uploaded in the monithon platfrom as complementary and 

supporting documents 

https://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5021776  

https://pelop.gr/etsi-tha-metatrapoun-viomichanika-ktiria/ 

 

OTHER INTERVIEWS FROM CITIZENS: 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΟΣ 

Ερώτηση INNOPOLIS: Η εταιρεία «Ήλιδα», η τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη πρόσφατα 

κατέθεσε το αρχιτεκτονικό πλάνο για να λειτουργήσουν Χώροι Πολιτισμού και Αναψυχής. {Παρουσίαση 

εικόνων από το πλάνο αποκατάστασης} Πώς σας φαίνεται η πρόταση της τεχνικής εταιρίας; 

 

 

Απάντηση από κ. Γιώργο Σούλο: Είμαι ο Γιώργος Σούλος. Είναι πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες τέτοιου 

είδους, οι οποίες βοηθούν την πόλη μας, μας βρίσκουν σύμφωνους και αναπτερώνουν το ηθικό μας για να 

μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και εμείς με κάποιο τρόπο σε οτιδήποτε βοηθάει και αναπτύσσει την 

περιοχή μας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, οι εγκαταστάσεις του, και ο περιβάλλοντας χώρος είναι 

εμβληματικής μορφής για την περιοχή, με τεράστιες μνήμες οι οποίες ξυπνούν και πραγματικά είμαστε πάρα 

πολύ χαρούμενοι για έργα τα οποία αναπτύσσουν την πόλη μας. 

Ερώτηση INNOPOLIS: Όπως βλέπετε πρόκειται για βιομηχανικά κτίρια εμβληματικής σημασίας για την 

ιστορία της πόλης, πιστεύετε ότι θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη λιμενική ζώνη αλλά και γενικότερα στην 

περιοχή του Αιγίου; 

 

Απάντηση από κ. Γιώργο Σούλο: Βέβαια το πιστεύω γιατί σκεφτείτε, γυρίστε λίγο το βλέμμα σας. Είναι 

εγκαταλελειμμένη η πόλη μας και το θαλάσσιο μέτωπο εδώ πέρα βρίσκεται σε παρακμή.  

Νομίζω ότι πρωτοβουλίες σαν αυτή οπωσδήποτε δίνουν αυτή την προστιθέμενη αξία που χρειάζεται για να 

αναπτυχθεί η ευρύτερη περιοχή του Αιγίου, που πραγματικά το αξίζει. 

Ερώτηση INNOPOLIS: Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει κατατεθεί, τα κτίρια θα έχουν διάφορες χρήσεις όπως 

Εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , Πολυχώρος Αναψυχής 

– Εστίασης, Πολυχώρος Πολιτισμού -Άσκησης – Εκπαίδευσης. Ποια είναι η γνώμη σας;  

 

https://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5021776
https://pelop.gr/etsi-tha-metatrapoun-viomichanika-ktiria/


 
www.civicmonitoringeurope.eu 

 

 

Απάντηση από κ. Γιώργο Σούλο: Είναι πάρα πολύ θετικό. Η πόλη μας χρειάζεται ανάπτυξη του τουρισμού, 

ιδιαίτερα του εξειδικευμένου τουρισμού και οπωσδήποτε για να έρθει κάποιος τουρίστας πρέπει να βλέπει  

και να επισκέπτεται χώρους αναψυχής και τουρισμού κλπ. Οπωσδήποτε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό 

και πιστεύουμε ότι θα φέρει ένα τουριστικό ρεύμα στην περιοχή μας. 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ 

Ερώτηση INNOPOLIS: Η εταιρεία «Ήλιδα», η τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη πρόσφατα 

κατέθεσε το αρχιτεκτονικό πλάνο για να λειτουργήσουν Χώροι Πολιτισμού και Αναψυχής. {Παρουσίαση 

εικόνων από το πλάνο αποκατάστασης} Πώς σας φαίνεται η πρόταση της τεχνικής εταιρίας; 

Απάντηση από κ. Ξενοφώντα Βαγενά: Ναι είδα κάποια σχέδια. Η αλήθεια είναι πως σαν πολίτης του Αιγίου 

έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον και έχω μια άποψη. Όχι ότι ξέρω 

πολλά πράγματα αλλά είναι κάτι ουσιαστικό για την κοινωνία μας. Πιστεύω γιατί διψάει η πόλη μας για 

κάποια τέτοια πρωτοβουλία. Την Ήλιδα δεν την γνωρίζω σαν εταιρεία αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια δουλειά 

η οποία θα ανεβάσει όλη την πόλη μας και θα βοηθήσει όλους εμάς να έχουμε ένα χώρο τέλος πάντων που 

να μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα που μας λείπουν όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε εδώ. 

 

Ερώτηση INNOPOLIS: Όπως βλέπετε πρόκειται για βιομηχανικά κτίρια εµβληµατικής σηµασίας για την 

ιστορία της πόλης, πιστεύετε ότι θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη λιμενική ζώνη αλλά και γενικότερα στην 

περιοχή του Αιγίου; 

Απάντηση από κ. Ξενοφώντα Βαγενά: Κοιτάξτε είναι κρίμα το Αίγιο με την τοποθεσία αυτή που βρίσκεται 

και τα χαρίσματα που έχει, βουνό και θάλασσα, που τα συνδυάζει τόσο όμορφα, να μην έχουμε καταφέρει 

τόσα χρόνια να το εκμεταλλευτούμε. Η παραλιακή ζώνη του Αιγίου είναι υπανάπτυκτη αυτή τη στιγμή 

παρόλο που έχει αυτά τα εμβληματικής σημασίας κτίρια, όπως είπατε χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο 

 

 ανάγκη, είναι κάτι επιτακτικό. Πρέπει δηλαδή αν θέλουμε αυτή η πόλη να συνεχίσει να ζει και να 

μεγαλουργεί, όπως ήταν και στο παρελθόν, να γίνει κάτι ουσιαστικό. Οι μικρές πινελιές χρειάζονται. Τα 

εργαλεία τα έχουμε, την υποδομή την έχουμε, λίγοι άνθρωποι να ασχοληθούν σοβαρά με τέτοιες 

πρωτοβουλίες και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. 

 

Ερώτηση INNOPOLIS: Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει κατατεθεί, τα κτίρια θα έχουν διάφορες χρήσεις όπως 

Εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , Πολυχώρος Αναψυχής 

– Εστίασης, Πολυχώρος Πολιτισμού, Άσκησης, Εκπαίδευσης. Ποια είναι η γνώμη σας;  

Απάντηση από κ. Ξενοφώντα Βαγενά: Αυτό είναι πολύ καλό γιατί διψάμε στην πόλη μας για όλες αυτές τις 

δράσεις.  

Θέλουμε κάποιοι άνθρωποι να κάνουν παρουσιάσεις των έργων τους και δεν φτάνουν οι χώροι και ο χρόνος. 

Το παραλιακό μέτωπο είναι υποανάπτυκτο, θα μπορούσε να επεκταθεί κι αλλού προκειμένου να μας 

επισκεφθεί ένας τουρίστας ή ένας απλός περαστικός. Κι ένας επαγγελματίας θα μπορεί να έρθει και να κάνει 

σε έναν χώρο διάφορες δραστηριότητες και όχι μόνο να γίνει ένα μουσείο αλλά και ένας χώρος τέχνης. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΡΔΕΛΛΗ 

 

Ερώτηση INNOPOLIS: Η εταιρεία «Ήλιδα», η τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη πρόσφατα 

κατέθεσε το αρχιτεκτονικό πλάνο για να λειτουργήσουν Χώροι Πολιτισμού και Αναψυχής. {Παρουσίαση 

εικόνων από το πλάνο αποκατάστασης} Πώς σας φαίνεται η πρόταση της τεχνικής εταιρίας; 

Απάντηση από κ. Αθανασία Σαρδελλή: Αρχικά μου φαίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία σαν 

σχέδιο, παρότι δεν κατέχω εξειδικευμένη γνώση σχεδίων κτλ. Αλλά μου φαίνεται πολύ μοντέρνο και 

όμορφο. Πιστεύω θα προσελκύσει πολύ κόσμο. 

 

Ερώτηση INNOPOLIS: Όπως βλέπετε πρόκειται για βιομηχανικά κτίρια εμβληματικής σημασίας για την 

ιστορία της πόλης, πιστεύετε ότι θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη λιμενική ζώνη αλλά και γενικότερα στην 

περιοχή του Αιγίου; 

Απάντηση από κ. Αθανασία Σαρδελλή: Σίγουρα θα δώσουν προστιθέμενη αξία. Το Αίγιο βρίσκεται σε μια 

πάρα πολύ όμορφη τοποθεσία και πολύ ευνοϊκή. Αν σκεφτεί κανείς ότι συνδυάζει θάλασσα, βουνό, είναι 

ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ μεγάλες πόλεις της Ελλάδας Αθήνα και Πάτρα, οπότε θα είναι το κερασάκι στην 

τούρτα. 

 

Ερώτηση INNOPOLIS: Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει κατατεθεί, τα κτίρια θα έχουν διάφορες χρήσεις όπως 

Εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , Πολυχώρος Αναψυχής 

– Εστίασης, Πολυχώρος Πολιτισμού, Άσκησης, Εκπαίδευσης. Ποια είναι η γνώμη σας;  

Απάντηση από κ. Αθανασία Σαρδελλή: Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, επιτέλους θα έχουμε κάτι τέτοιο 

στην πόλη του Αιγίου, έναν χώρο που θα προσελκύει και νέους και μεγάλους και παιδιά, ντόπιους και 

ξένους. Θα υπάρχει ένας παραπάνω λόγος να έρθει κανείς στο Αίγιο. 

 

GEORGE SOULOS 

INNOPOLIS Question: The company "Ilida", the technical company that has undertaken the study recently 

submitted the architectural plan for the operation of Cultural and Recreation Areas. {Presentation of images 

from the restoration plan} How do you feel about the proposal of the technical company? 

 

Answer by Mr. George Soulos: My name is George Soulos. All these activities you mention are always very 

nice, they help our city to be attractive to tourists and find all of us in agreement. They also raise our spirits 

so that we can participate in some way in actions that develop our region. This particular factory and its 

facilities are all emblematic for our region, bringing into our mind huge awakening memories. We are really 

very happy for such projects that develop our city so much. 

INNOPOLIS Question: As you can see, these are industrial buildings of emblematic importance for the history 

of the city. Do you believe that they will give added value to the port zone and the area of Aigio in general? 
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Answer by Mr. George Soulos: Of course, I believe it because: turn your gaze a little. Our city is abandoned 

and the sea front over here is in decline. I think those initiatives will give this added value that is needed to 

develop our region, which really deserves it. 

INNOPOLIS Question: According to the plan that has been submitted, the buildings will have various uses 

such as exhibition space for the history of papermaking, municipal council meetings, Recreation - Catering 

Multipurpose Space, Multipurpose Space for Culture- Exercise - Education. What do you think? 

 

 

Answer by Mr. George Soulos: It is all very positive. Our city needs touristic development, in particular 

thematic tourism and certainly, to attract a tourist to come to our city, he/she has to see some interesting 

things, to be able to visit our landmarks, etc. It is certainly something very important and we believe that it 

will bring a significant tourist flow to our region. 

 

XENOPHON VAGENAS 

INNOPOLIS Question: The company "Ilida", the technical company that has undertaken the study recently 

submitted the architectural plan for the operation of Cultural and Recreation Areas. {Presentation of images 

from the restoration plan} How do you feel about the proposal of the technical company? 

Answer by Mr. Xenophon Vagenas: Yes I saw some plans. The truth is that as a citizen of Egion I have dealt a 

little bit with this issue because it is something interesting and I have an opinion. I would not like  to confuse you 

that I know many things; but those actions are essential for our society. I believe in those projects, because our city 

is “thirsty” for them. I don't know Ilida as a technical company but I believe they will perform a good project that 

will raise our whole city and will help all of us to have a space where we can do beautiful things which we miss, 

which our city needs. 

 

INNOPOLIS Question: As you can see, these are industrial buildings of emblematic importance for the history 

of the city. Do you believe that they will give added value to the port zone and the area of Aigio in general? 

Answer by Mr. Xenophon Vagenas: Look, it is a pity that the city of Egion, even though it combines beautifully 

mountain and sea, we have not managed so many years to take advantage of it. The coastal zone of Egion is  

 

underdeveloped at the moment even though it has these emblematic buildings, as you characteristically said. 

It is not only necessary to improve, it is something imperative. In other words, if we want this city to continue 

to live and thrive as it was in the past, something must be done.  

We owe it to ourselves and to our city, to do something, to bring it back to its glory and it's not something 

difficult. Small touches are needed. We have the tools, we have the infrastructure, many people take this 

thing seriously and I'm sure we'll get to where we want to go. 
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INNOPOLIS Question: According to the plan that has been submitted, the buildings will have various uses 

such as exhibition space for the history of papermaking, municipal council meetings, Recreation - Catering 

Multipurpose Space, Multipurpose Space for Culture- Exercise - Education. What do you think? 

Answer by Mr. Xenophon Vagenas: This is very good because we are “thirsty” in our city for all these actions. 

We don't even have an exhibition space, we have a small showroom in our city that operates in a remote area 

which we understand that it is not enough. We expect our politicians to take certain actions. The coastal front is 

underdeveloped, it could be extended and generally such action could attract tourists. And a tourist can also come 

and perform various activities, which could bring funds and recognition in our city. 

 

ATHANASIA SARDELI 

 

 

INNOPOLIS Question: The company "Ilida", the technical company that has undertaken the study recently 

submitted the architectural plan for the operation of Cultural and Recreation Areas. {Presentation of images 

from the restoration plan} How do you feel about the proposal of the technical company? 

Answer by Mrs. Athanasia Sardeli: Initially it seems to me a very interesting initiative, I mean as a project, I do 

not have much knowledge about designs etc. but it seems to me very modern and beautiful. I believe it will attract 

a lot of people, and especially tourists, all over the year. 

 

INNOPOLIS Question: As you can see, these are industrial buildings of emblematic importance for the history 

of the city. Do you believe that they will give added value to the port zone and the area of Egion in general? 

Answer by Mrs. Athanasia Sardeli: They will definitely give added value. Egion is in a very beautiful location 

and very favorable. If you consider that it combines sea & mountain, it is between two very large cities of 

Greece, Athens and Patras, so it will be like a paradise for the citizens living in urban areas. 

 

INNOPOLIS Question: According to the plan that has been submitted, the buildings will have various uses 

such as exhibition space for the history of papermaking, municipal council meetings, Recreation - Catering 

Multipurpose Space, Multipurpose Space for Culture- Exercise - Education. What do you think?  

Answer by Mrs. Athanasia Sardeli: It seems very nice to me, at last we will have something like this in the 

city of Egion, a place that will attract both young and older and children, locals and foreigners. There will be 

one more reason to come to Egion. 

 

RESULTS AND IMPACT 

- Describe your case. Which material facts or events lead you to believe that your civic monitoring 

had (or did not have) an impact on the organisations that manage or implement the project you 

monitored? 
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Το κύριο γεγονός που πιστεύουμε ότι πίεσε προς την κατεύθυνση της ταχύτερης υλοποίησης, το 

συγκεκριμένο έργο ήταν η συνέντευξη με τον κ. Βασίλη Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Πρόνοιας 

και Πολεοδομίας και Υπεύθυνος του έργου. Πιo συγκεκριμένα, με την συνέντευξη που πραγματοποιήσαμε 

κατορθώσαμε να: 

- αναδείξουμε την σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή του Αιγίου 

- αποτυπώσουμε με τον πιo επίσημο τρόπο το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα του Δήμου Αιγίου για 

το έργο της ανάπλασης της πρώην Χαρτοποιίας 

- "ελέγξουμε" την πορεία υλοποίησης και ιδιαίτερα το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 

πραγματοποιηθούν οι εργασίες 

 

 

 

- ενημερωθούμε για τα κύρια ροβλήματα που αντιμετωπίζει ο Φορέας υλοποίησης (Δήμος Αιγίου) και 

αφορούν το έργο ενώ παράλληλα να υπενθυμίσουμε την αξία και σπουδαιότητά του για την ευρύτερη 

περιοχή. 

 

The main event that we believe pushed in the direction of faster implementation of the specific project was 

the interview with Mr. Vassilis Christopoulos, Deputy Mayor of Development, Welfare and Urban Planning 

and Project Manager. More specifically, with the interview we conducted, we managed to: 

- highlight the importance of the project for the wider region of Aigion 

- record in the most official way the planned timetable of the Municipality of Aigio for the project of the 

reconstruction of the former Paper Mill. 

- "check" the course of implementation and especially the time frame within which the works will be carried 

out 

- we were informed about the main problems faced by the implementing Body (Aigio Municipality) regarding 

the specific project while at the same time reminding of its value and importance for the wider region. 

 

 


