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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΆΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΏΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
Στη θεματική εμπίπτουν άρθρα που
πραγματεύονται ζητήματα καταγραφής,
αξιολόγησης και τεκμηρίωσης
της προβιομηχανικής και βιομηχανικής
κληρονομιάς.

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
• Ιστορικές προσεγγίσεις
•	Ανάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση
βιομηχανικών εγκαταστάσεων
• Καταγραφή και αξιολόγηση
μηχανολογικού εξοπλισμού
• Καταγραφή γραπτών και προφορικών
μαρτυριών
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ΛΥΌΜΕΝΑ, ΒΕΛΓΙΚΆ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΚΤΊΡΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ, ΤΟΝ 19ο ΑΙΏΝΑ.
ΤΟ “ΣΎΣΤΗΜΑ DANLY” ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΑΠΌΛΛΩΝ ΚΎΡΚΟΣ
ΜΑΡΊΑ ΔΑΝΙΉΛ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΠΛΈΤΣΑΣ-ΥΦΑΝΤΉΣ
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ΔΙΑΣΏΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ (ΠΡΟ)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ
ΜΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ SPHINX
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ, ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ
ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΤΟΜΆΤΑΣ «Δ. ΝΟΜΙΚΌΣ»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΥΤΑΣ
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NΤΕΠΏ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΜΑΡΤΥΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ
ΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΎΛΗΣ
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ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΆΝΙΣΗΣ: PICTURESQUE-SUBLIME
ΚΑΙ ΜΑΚΡΆ ΤΕΊΧΗ. ΑΠΌ ΤΟ RUIN PORN ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΈΣ
ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ
ΑΣΠΑΣΊΑ ΚΟΥΖΟΎΠΗ
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ΟΙ ΚΑΠΝΑΠΟΘΉΚΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΏΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΟ ΚΤΉΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ.
ΣΥΜΒΟΛΉ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ, ΑΝΑΒΊΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΔΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΊΟΥ
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ΣΤΑΘΜΌΣ ΓΕΩΡΓΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΕΡΡΏΝ. ΙΧΝΗΛΑΤΏΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΝΌΣ
ΔΙΚΤΎΟΥ ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
ΕΛΈΝΗ ΒΛΑΧΟΝΆΣΙΟΥ
ΜΑΡΊΑ ΔΑΝΙΉΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΑΠΑΓΟΎΤΗΣ
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ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΊΟ ΤΗΣ ΜΟΝΉΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ
ΑΡΓΥΡΏ ΑΝΔΡΙΑΝΆΚΗ
ΕΥΑΝΘΊΑ ΚΟΥΤΟΥΛΆΚΗ
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ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΉΣ ΚΩΤΣΌΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΈΑΣ ΣΤΌΙΟΣ
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Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΩΓΑΣ
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
MΙΑ ΝΈΑ ΑΡΧΉ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙ.Δ.Α.
ΗΡΑΚΛΉΣ ΦΑΣΟΥΡΆΚΗΣ
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ
ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1850–1950)
ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΑΥΛΆΡΙΟΣ

13

ΚΡΗΤΙΚΟΊ ΑΝΕΜΌΜΥΛΟΙ∙
ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΊ ΠΎΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΆΣΤΡΑ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΊΟΥ
ΕΛΈΝΗ ΑΡΑΚΑΔΆΚΗ

14

ΤΑ ΣΙΔΗΡΆ ΔΟΜΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ.
Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
ΜΑΡΊΑ ΔΟΎΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ ΠΟΙΟΤΉΤΩΝ.
ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΤΗΡΊΩΝ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΎΦΩΝ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
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ΣΧΟΛΆΖΟΥΣΕΣ ΑΣΤΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ.
ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΠΆΠΑΡΗ
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ΜΕΤΑΛΛΕΊΑ ΩΣ ΔΊΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΛΕΣΑ
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ΚΑΠΝΑΠΟΘΉΚΕΣ ΚΑΒΆΛΑΣ, ΔΡΆΜΑΣ ΚΑΙ ΞΆΝΘΗΣ:
ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ
ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ
ΙΟΡΔΆΝΗΣ ΣΙΝΑΜΊΔΗΣ

Η θεματική του δεύτερου άξονα επιχειρεί
να προσεγγίσει τα ζητήματα διαχείρισης
της βιομηχανικής κληρονομιάς,
εξετάζοντας τις εμπλεκόμενες
παραμέτρους.
Τα κείμενα που θα υποβληθούν μπορούν
να ενσωματώνουν πολιτικές, θεσμικές,
περιβαλλοντικές, κοινωνιολογικές και

19

.

ΤO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ ΩΣ ΕΤΕΡΟΤΟΠΊΑ.
ΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ
MΑΡΊΑ ΠΑΠΑЇΩΆΝΝΟΥ
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ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΤΙΡΊΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΌΛΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΠΤΥΧΈΣ ΚΑΙ ΘΈΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
ΣΩΣΆΝΝΑ ΚΆΡΛΑ
ΕΛΈΝΗ ΑΝΔΡΈΟΥ
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οικονομικές πτυχές της προβληματικής

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΆ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΚΕΛΎΦΗ
ΜΑΡΊΑ – ΆΝΝΑ ΚΑΚΆΒΑ

της βιομηχανικής κληρονομιάς.
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Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
• Πολιτικές προστασίας
• Θεσμικό πλαίσιο
• Πολιτικές διαχείρισης
• Ζητήματα βιωσιμότητας
• Ζητήματα ανθεκτικότητας

ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΆΡΚΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ
ΧΆΙΔΩ ΓΕΩΡΓΟΎΛΗ
ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΜΌΡΑΣ
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ΒΟΛΟΣ – ΤΕΡΡΑΣΣΑ. ΟΙ ΠΑΡΆΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΊΕΣ ΔΎΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΠΌΛΕΩΝ ΜΕΣΑΊΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΔΑΜΆΚΗΣ
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ΜΑΡΊΑ ΜΠΑΛΟΔΉΜΟΥ
ΝΊΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ
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ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΤΗΡΊΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ
ΠΆΡΚΟ ΛΑΥΡΊΟΥ. ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΝΈΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΈΞΥΠΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΜΑΝΔΟΥΛΊΔΟΥ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΡΤΆΣ
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Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
ΙΩΆΝΝΑ ΖΑΧΑΡΆΚΗ
ΒΕΝΕΤΊΑ ΤΣΑΚΑΛΊΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
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ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΕΛΥΦΏΝ.
ΤΑ ΕΡΕΊΠΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
ΜΌΤΣΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ,
ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΈΝΤΑΞΗ ΚΤΙΡΊΩΝ
ΣΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ
ΠΛΑΊΣΙΟ
CASE STUDIES
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ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΝΉΜΑΤΑ.
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΤΗ ΝΆΟΥΣΑ.
Η ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΏΗΝ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΕΡΙΑ
ΒΆΛΙΑ ΑΜΟΙΡΊΔΟΥ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΔΑΜΊΔΗΣ
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ΓΑΛΛΙΚΉ ΣΚΆΛΑ ΜΕΤΑΛΛΕΊΩΝ ΛΑΥΡΊΟΥ:
Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΔΕΙΞΗ
ΕΙΡΉΝΗ ΕΦΕΣΊΟΥ
ΜΑΡΊΑ ΜΠΑΛΟΔΉΜΟΥ
ΝΊΚΟΣ ΜΠΕΛΑΒΊΛΑΣ
ΝΊΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ
ΑΝΔΡΈΑΣ ΓΕΩΡΓΌΠΟΥΛΟΣ

30

“ΦΆΜΠΡΙΚΑ” ΛΕΩΝΙΔΊΟΥ. ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΉΣ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ Ν.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΉΣ ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΈΝΗ ΒΡΕΤΖΆΚΗ
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΟΤΟΠΊΩΝ:
Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑΝΟΎ ΦΑΡΑΓΓΙΟΎ ΣΤΟ ΡΈΘΥΜΝΟ
ΜΆΝΟΣ ΝΙΚΗΦΌΡΟΣ

32

ΒΑΜΒΑΚΟΚΛΩΣΤΉΡΙΟ ΛΌΓΓΟΥ, ΚΎΡΤΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΠΆΛΗ
ΣΤΗ ΝΆΟΥΣΑ. ΣΕΝΆΡΙΑ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗΣ ΕΝΌΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΉ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΌΛΗ
ΜΑΤΊΝΑ ΠΆΛΛΑ
ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΤΣΟΜΠΌΛΗΣ
ΙΟΡΔΆΝΗΣ ΣΙΝΑΜΊΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΒΊΣΤΑ
ΈΛΛΗ ΧΑΒΑΤΖΆ
ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΑΝΆΚΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ ΚΟΡΜΠΙΖΈ

Ο άξονας προσφέρεται σε όσα άρθρα
θα αναδείξουν μελέτες περίπτωσης από
την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες
αφορούν στην αποκατάσταση, επανάχρηση
και επανένταξη κτιρίων ή συγκροτημάτων
στη ζωή της πόλης.

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
• Μελέτες και έρευνες που αφορούν
στην αστική και κτιριακή κλίμακα
μεμονωμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων
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Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΕΝΌΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
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ΒΕΝΕΤΊΑ ΤΣΑΚΑΛΊΔΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΖΏΝΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΏΝΑΣ
ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΈΝΤΑΞΗ ΑΝΕΝΕΡΓΉΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ
ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΌ ΙΣΤΌ
ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΑΝΆΚΗΣ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΤΑΤΉΡΗΣ
ΜΑΤΊΝΑ ΠΆΛΛΑ
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«ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΈΝΤΑΞΗ ΚΤΙΡΊΩΝ
ΣΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΊΣΙΟ». Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ
ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΤΟΜΆΤΑΣ «Δ. ΝΟΜΙΚΌΣ» ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΊΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΌΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΗΛΙΆΔΗ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΊΟ DUMOULIN.
ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΌ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ
FATMAGUL OGE
SHLOMIT RAVIV
ΒΑΣΊΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΎΛΗΣ
LAURENS VANDEWYNGAERDE

ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΆΜΕΣΟ.
Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ ΓΡ. ΤΣΊΤΣΗ
ΠΕΛΑΓΊΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΊΔΟΥ
ΆΛΚΗΣΤΙΣ ΡΌΔΗ
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ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΙΡΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΊΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΠΟΎΡΑΣ
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ΑΝΆΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΣΙΟΎΝΤΡΗ

39

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΩΣ ΝΈΑ ΧΡΉΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ
ΚΤΊΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΈΛΛΑ – ΌΛΥΜΠΟΣ
ΣΤΗ ΝΆΟΥΣΑ
ΈΛΛΗ ΧΑΒΑΤΖΆ
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FORUM – ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΚΕΛΎΦΗ ΩΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΎ
ΧΏΡΟΥ. Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΛΑΔΌΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΆΤΡΑ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΎΚΗΣ
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Η ΣΎΖΕΥΞΗ ΤΟΠΊΟΥ ΚΑΙ «ΜΗΧΑΝΉΣ»: ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΎ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ ΤΗΣ ΑΓΥΙΆΣ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΆ (1928)
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΖΆΚΑΣ
ΜΑΡΊΑ ΜΑΝΔΑΛΆΚΗ

Η ΚΑΠΝΑΠΟΘΉΚΗ «ΖΩΐΔΗ» ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ.
ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΜΝΗΜΕΊΟΥ
ΣΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΙΚΌ ΤΟΠΊΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΙΣΤΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.Ο.Ε. ΒΟΛΟΥ
ΆΝΝΑ-ΡΟΣΚΆΓΙΑ ΒΟΎΖΑ
ΧΡΥΣΆΝΘΗ ΜΠΟΥΡΑΖΆ

ΜΕΛΈΤΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΉΣ
ΕΝΌΤΗΤΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ – ΚΥΛΙΝΔΡΌΜΥΛΟΥ ΜΑΤΘΑΊΟΥ» ΚΑΙ
ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΉΣ ΤΗΣ ΩΣ «ΠΟΛΥΧΏΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ»
ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ ΧΑΤΖΉ
ΣΟΦΊΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΊΔΟΥ
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ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΏΗΝ ΣΧΟΛΉΣ ΤΕΧΝΏΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ (ΣΧΟΛΉ ΧΑΜΗΔΙΈ)
ΚΑΙ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΉ ΤΟΥ ΩΣ «ΠΟΛΥΧΏΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ»
ΣΟΦΊΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΊΔΟΥ
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ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΊ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ ΩΣ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ ΣΆΚΚΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΉΣ ΚΩΤΣΌΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΎΡΟΣ ΑΠΌΤΣΟΣ
ΜΙΧΆΛΗΣ ΝΟΜΙΚΌΣ
ΜΑΡΊΑ ΔΟΎΣΗ
ΙΟΡΔΆΝΗΣ ΣΙΝΑΜΊΔΗΣ

48

ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΆΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΊΟΥ «ΧΡΥΣΑΛΊΣ»
ΝΊΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΆΣΕΝ
ΣΤΑΎΡΟΣ ΑΠΌΤΣΟΣ
ΜΑΡΊΑ ΜΊΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΉ ΒΑΣΤΈΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΎΝΗ ΜΠΙΛΜΠΊΛΗ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΓΙΑΜΆΣ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΛΈΑΝΔΡΟΣ ΖΩΊΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΌΜΟΥ
ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΊΔΟΥ
ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΕΤΡΊΔΗΣ
ΖΩΉ ΚΟΚΚΊΝΟΥ
ΑΘΗΝΆ ΣΙΑΦΆΚΑ
ΕΛΈΝΗ ΜΑΡΙΝΆΚΟΥ
ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΑΥΛΆΡΙΟΣ
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ΤΟ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΒΙΛΚΑ» ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ.
ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΉΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΤΟΠΊΟΥ
ΝΊΚΟΣ ΚΑΛΟΓΉΡΟΥ
ΘΈΜΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

50

ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΊΧΝΗ ΤΗΣ ΝΆΟΥΣΑΣ.
ΜΊΑ ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΞΕΝΆΓΗΣΗΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΔΑΜΊΔΗΣ
ΝΊΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΟΎΖΗΣ
ΒΆΛΙΑ ΑΜΟΙΡΊΔΟΥ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΡΊΖΟΣ

EΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ

Ο θεματικός αυτός άξονας ασχολείται με
τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της
βιομηχανικής κληρονομιάς ενσωματώνεται
στις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, επιδιώκει να προσεγγίσει
και να αναδείξει τον αλληλοσυσχετισμό
της διαχείρισης της βιομηχανικής
κληρονομιάς με το κοινωνικό πεδίο μέσα
από δράσεις ενδυνάμωσης και έκφρασης
κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
• Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
• Κινήματα πολιτών
• Πρωτοβουλίες φορέων
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«ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΈΤΡΑ ΒΓΆΖΕΙ ΝΕΡΌ...»
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
ΓΩΓΏ ΕΛΕΥΘΕΡΆΚΗ
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«ΜΉΛΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΆ ΤΟΠΊΑ»:
ΈΝΑ ΕΓΧΕΊΡΗΜΑ ΔΙΑΛΌΓΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΆ ΔΉΜΗΤΡΑ
ΝΊΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
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ΌΤΑΝ ΟΙ ΤΟΊΧΟΙ ΨΙΘΥΡΊΖΟΥΝ ΙΣΤΟΡΊΕΣ...
ΠΟΛΥΧΏΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΙΣΛΑΧΑΝΈ.
ΠΡΏΗΝ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ ΧΑΜΙΔΙΈ
ΑΡΕΤΉ ΚΟΝΔΥΛΊΔΟΥ
ΣΟΦΊΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΊΔΟΥ
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ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΉ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΑ ΚΤΗΡΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ
“ΚΑΤΟΙΚΊΑ – ΚΥΛΙΝΔΡΌΜΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΊΟΥ”
ΔΉΜΗΤΡΑ ΚΑΛΛΙΓΆ
ΣΟΦΊΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΊΔΟΥ
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Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ
ΖΥΘΟΠΟΙΕΊΟΥ ΦΙΞ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΜΙΧΑΉΛ ΝΟΜΙΚΌΣ

56

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:
ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΛΙΑΝΌΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΠΑΝΔΡΊΤΗ
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ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΑΚΑΝΤΆΜΗΣ
ΚΛΕΙΏ ΑΞΑΡΛΉ
ΑΛΚΜΉΝΗ ΠΆΚΑ
ΣΟΦΟΚΛΉΣ ΚΩΤΣΌΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΊΑ ΔΟΎΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

Καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς
Ελλάδας. Mια νέα αρχή για τη ΒΙ.Δ.Α.
—
Recording industrial heritage of Greece.
A new beginning for V.I.D.A. (ΒΙ.Δ.Α.)

Περίληψη
Η ραγδαία αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε στη χώρα μας, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970, οδήγησε στην απαξίωση και εγκατάλειψη αξιόλογων βιομηχανικών χώρων και συγκροτημάτων ή και μεμονωμένων παρεμφερών κατασκευών. Τα
βιομηχανικά αυτά κατάλοιπα, κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία ή μη, αποτελούν τις περισσότερες φορές τοπόσημα των περιοχών που βρίσκονται και συμβάλλουν δυναμικά στην εικόνα τους. Ο αφανισμός τους, καθώς πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν
άμεσο κίνδυνο, θα συντελέσει στην απώλεια της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε τόπου και απαιτεί
άμεσες σωστικές ενέργειες.
Βασικό εργαλείο για την κατανόηση, τη διάσωση και την προστασία της βιομηχανικής μας κληρονομιάς, αποτελεί η ολοκληρωμένη αναγνώρισή της. Θέματα διατήρησης, επανάχρησης και επανένταξης των βιομηχανικών μνημείων ως ενεργών στοιχείων στον αστικό ιστό, οφείλουν να βασίζονται σε ένα υπόβαθρο συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, που θα επιτρέψει
την αξιολόγηση και την περαιτέρω διαχείριση και ανάδειξη του βιομηχανικού μας πολιτισμού.
Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός ενιαίου και ελεύθερα προσβάσιμου μητρώου για το ελληνικό βιομηχανικό απόθεμα, οργανώθηκε η ομάδα «Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής» (ΒΙΔΑ), αρχικά σε εθελοντική άτυπη μορφή και πρόσφατα με τη δημιουργία αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με σκοπό τη συλλογική καταγραφή των κινητών και των ακίνητων βιομηχανικών
μνημείων της χώρας.
Για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της ΒΙ.Δ.Α. δημιουργήθηκε ιστότοπος που εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πανελλαδική βάση δεδομένων, που συγκροτήθηκε συλλογικά. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί ο νέος αναδομημένος και ανασχεδιασμένος ιστότοπος (www.vidarchives.gr) που περιλαμβάνει, εκτός από το γνωστό του διαδραστικό χάρτη όπου αποτυπώνονται
τα βιομηχανικά μνημεία της χώρας, νέες δυνατότητες καταγραφής και συμμετοχής από πολλαπλές πλατφόρμες (υπολογιστή,
tablet, κινητό τηλέφωνο).
Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός αυτής της αξιόλογης βάσης δεδομένων, η οποία επιχειρείται σε τέτοια έκταση και μορφή
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη δυναμική που έχει αποκτήσει, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και αναλυτική βάση
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανική αρχαιολογία και κληρονομιά στη χώρα μας, ελπίζοντας να αποτελέσει
το εφαλτήριο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.
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Summary
The rapid deindustrialization that took place in our country (from around mid1970s) led to the devaluation and abandonment of significant
industrial spaces and complexes or individual similar structures in Greece. These industrial remains, either declared as protected monuments
or not, are most often landmarks of the areas that are located and contribute dynamically to their image. Their destruction, as many of them
are in immediate danger, will contribute to the loss of social, historical and cultural identity of each place and hence requires immediate
rescue action.
A key tool for understanding, rescuing and protecting our industrial heritage is its comprehensive recognition. Issues of preservation,
reuse and reintegration of industrial monuments, as active elements in the urban fabric, should be based on a background of systematic recording and documentation, which will allow the evaluation and further management and promotion of our industrial culture.
Noticing the lack of a single and freely accessible register for the Greek industrial reserve, the group “Vault of Industrial Digital Archives” (VIDA - Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής in Greek.) was formed (initially in a voluntary informal basis and recently with the
creation of a civil non-profit organization) for the collective registration of movable and immovable industrial monuments of the country.
For the realization of the ambitious goal of VIDA, a collectively set up website was created that gradually evolved into a nationwide
database. The new reconstructed and redesigned website (www.vidarchives.gr) will be presented in the conference, which includes new
possibilities for registration and public participation from multiple platforms (computer, tablet, mobile phone) in addition to the well-known
interactive map showing the industrial remains of the country.
The development and enrichment of this remarkable database, which, in such an extent and form, is attempted for the first time in Greece,
with the dynamic that it has acquired, aspires to be a valid and detailed database and information hub on industrial archaeology and heritage
in Greece, hoping to be the springboard for the development of initiatives for the protection of our industrial heritage..
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Εισαγωγή
Εδώ και δεκαετίες, μέριμνα των πολιτιστικών φορέων του τόπου,
αποτελεί η ανάδειξη κυρίως της αρχαιότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πληθώρα οι αναφορές και καταγραφές μνημείων, τόπων
και τοποθεσιών που αφορούν την αρχαία, ρωμαϊκή ή βυζαντινή περίοδο, ενώ στη νεώτερη το ενδιαφέρον εστιάζεται σε οικιστικά ή
θρησκευτικά μνημεία. Αντίστοιχα κατανέμονται και οι διαθέσιμες
πιστώσεις και κονδύλια για τη διάσωση και ανάδειξή τους.
Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί κάποιες δειλές
προσπάθειες αφύπνισης της βιομηχανικής μνήμης του τόπου μας,
ορισμένες εκ των οποίων έχουν οδηγήσει σε ενέργειες προστασίας
του ελληνικού βιομηχανικού πλούτου.
Οι προσπάθειες καταγραφής του κτηριακού βιομηχανικού
αποθέματος, εκεί όπου επισημαίνεται βιοτεχνική & βιομηχανική
δραστηριότητα, είναι πλέον πολλές αλλά διάσπαρτες, άλλες ανά
περιοχή, άλλες ανά χρονική περίοδο και άλλες ανά είδος παραγωγικής διαδικασίας. Άλλες κρυμμένες σε αρχεία τοπικού ενδιαφέροντος, άλλες καταχωρημένες σε αρχεία δήμων, κοινοτήτων ή
πανεπιστημιακών σχολών. Οι πηγές αυτές από τις οποίες μπορούν
να αντληθούν πληροφορίες για βιομηχανικά μνημεία έχουν δύσκολη πρόσβαση από το κοινό που ενδιαφέρεται. Το κοινό αυτό
αποτελείται από φοιτητές, ερευνητές, ή κοινούς ανθρώπους που
ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους ιστορικό αποτύπωμα, ή για
την βιομηχανική ιστορία του τόπου τους.
Πλουσιότερη σε γεγονότα, είναι η βιομηχανική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, που γράφεται εδώ και 185 χρόνια περίπου. Μια
συνολική καταγραφή της σε ευρεία κλίμακα, εύκολα προσβάσιμη,
για όλη την ελληνική επικράτεια και για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, υπήρχε χρέος να δημιουργηθεί.
Το κενό φιλοδοξούν να καλύψουν από το 2017 τα Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής, η γνωστή σε πολλούς ΒΙ.Δ.Α.
1. H ελληνική βιομηχανική κληρονομιά
Είναι γεγονός, ότι από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970,
συντελέστηκε στη χώρα μας με ταχύτατους ρυθμούς μία μεγάλη
αποβιομηχάνιση, που οδήγησε στην απαξίωση και εγκατάλειψη
αξιόλογων βιομηχανικών χώρων και συγκροτημάτων ή και μεμονωμένων παρεμφερών κατασκευών.
Παρότι η Ελλάδα δεν έφτασε σε υψηλά επίπεδα εκβιομηχάνισης, εντούτοις η πρόοδος της ελληνικής βιομηχανίας ήταν συγκρίσιμη με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής. Ιδιαίτερη
ανάπτυξη παρατηρείται στην μεταπολεμική περίοδο, παράλληλα
με την οικονομική ανόρθωση της χώρας. Καθώς δεν υπήρχαν
σταθερές βάσεις, ενώ οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν αποσπασματικές και τα κίνητρα που δόθηκαν δεν είχαν στρατηγικό
χαρακτήρα αλλά στόχευαν στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, η
ανάπτυξη αυτή δεν προχώρησε. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω
απαξίωση της βιομηχανικής παραγωγής, διαδραμάτισε και η διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υπήρξε από τη δεκαετία του
1970 το σταδιακό κλείσιμο βιοτεχνιών και βιομηχανιών κάθε είδους και μεγέθους, διασκορπισμένων σε όλη την Ελλάδα, τάση
που μία δεκαετία αργότερα, πήρε μαζικό χαρακτήρα.
Τα κενά ή ερειπωμένα πλέον βιομηχανικά κτίσματα, καθώς
εντάσσονται στον ιστό των πόλεων ή σε ευρύτερες τοποθεσίες,
αποτελούν τις περισσότερες φορές τοπόσημα των τόπων αυτών,
διαμορφώνοντας τη φυσιογνωμία τους. Πολλά από αυτά βρίσκονται σε κακή κατάσταση, από άποψη διατήρησης, με ορατό
τον κίνδυνο κατάρρευσης, ενώ αρκετά κατεδαφίζονται, παρα-

χωρώντας τη θέση τους σε νεώτερα κτίρια. Η καταστροφή των
βιομηχανικών αυτών κτισμάτων και κατασκευών, συντελεί στην
απώλεια της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε τόπου και απαιτεί άμεσες σωστικές ενέργειες.
Βασικό μέσο για την κατανόηση, τη διάσωση και την προστασία της προβιομηχανικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς,
αποτελεί η ολοκληρωμένη αναγνώρισή της. Θέματα διατήρησης,
επανάχρησης και επανένταξης των βιομηχανικών μνημείων ως
ενεργών στοιχείων στον αστικό ιστό, οφείλουν να βασίζονται σε
ένα υπόβαθρο συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, που
θα επιτρέψει την αξιολόγηση και την περαιτέρω διαχείριση και
ανάδειξη του βιομηχανικού μας πολιτισμού.
2. Η ΒΙ.Δ.Α. ΑΜΚΕ
Η ομάδα των Βιομηχανικών Δελτίων Καταγραφής απαρτίζεται
από ανθρώπους με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά με
κοινά ερευνητικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα: τη βιομηχανική
αρχαιολογία και τη βιομηχανική κληρονομιά. Την ομάδα συγκροτούν οι: Βακαλοπούλου Μαριλένα Πολιτισμιολόγος, Ερευνήτρια
Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, Δρ. Δανιήλ Μαρία Αρχιτέκτων,
Λαμπρόπουλος Χρήστος Εκπαιδευτικός, Δρ. Μαυροειδή Μαρία
Ιστορικός -Βιομηχανική Αρχαιολόγος και Φασουράκης Ηρακλής
Χημικός Μηχανικός.
Τα μέλη της ομάδας συναντηθήκαμε αρχικά στην ομάδα «Βιομηχανική Αρχαιολογία» στο Facebook και –πέρα από την κοινή
μας αγάπη– μας συνέδεσαν περαιτέρω οι διαπιστώσεις ότι, ενώ
παρατηρείται μια επιταχυνόμενη απώλεια σημαντικών καταλοίπων της βιομηχανικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ταυτόχρονα είναι ισχυρή η έλλειψη ενός κεντρικού, επίσημου και ελεύθερα
προσβάσιμου αρχείου καταγραφών για την ελληνική βιομηχανική κληρονομιά, το οποίο να επιτρέπει αφ’ ενός τη μελέτη της και
αφ’ ετέρου την αξιολόγηση και προστασία της. Οι κοινές αυτές
διαπιστώσεις, μας προκάλεσαν την επιθυμία να δράσουμε και να
αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση, ή και την αντιστροφή, αυτής της κατάστασης. Και κυρίως, να δραστηριοποιηθούμε
συλλογικά για τη διατήρηση-διάσωση του κοινού μας βιομηχανικού παρελθόντος ως αναπόσπαστου κομματιού της ιστορίας μας
που πρέπει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ως γνώση και παρακαταθήκη.
Το επιστέγασμα αυτών των διεργασιών υπήρξε η συγκρότηση
της ομάδας ΒΙ.Δ.Α. ως μία συλλογική διεπιστημονική προσπάθεια
που επιχειρεί να καταγράψει, να αποτυπώσει, να τεκμηριώσει, να
διασώσει σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, να διαδώσει και να προβάλει, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και την πολιτεία και εν τέλει να
συμβάλει στη διατήρηση της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς.
Αναγνωρίζουμε ότι, πέρα από τα υλικά κατάλοιπα της βιομηχανικής δραστηριότητας και της καθημερινής εργασίας ανδρών
και γυναικών –ακόμη και παιδιών– (εγκαταστάσεις, κτίρια, μηχανήματα, εργαλεία, αρχεία), τα άυλα ίχνη που περιέχονται στην
τεχνογνωσία, στις ανθρώπινες αναμνήσεις και στα ήθη αποτελούν
αναπόσπαστο –μα και εξαιρετικά ευαίσθητο– κομμάτι αυτού του
πολιτισμού και πρέπει επίσης να διασώζονται, γι’ αυτό και προσεγγίζουμε τη βιομηχανική μας κληρονομιά με σεβασμό για όλη
την ποικιλομορφία και τη συνθετότητά της.
Η μετεξέλιξη της ομάδας ΒI.Δ.Α. σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) κρίθηκε αναγκαία από τα μέλη της για την
αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών της, μέσω ποικίλων
δράσεων. Για την επίτευξη των στόχων της η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.
προτίθεται να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη τεχνογνωσία, την εμπει-

11 / ΕΝΟΤΗΤΑ Α / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Αρχική σελίδα του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

2. Δελτίο καταγραφής του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

3. Κατηγοριοποίηση κλάδων βιομηχανίας του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

4. Παράδειγμα καταγραφής βιομηχανικού μνημείου στον ιστότοπο ΒΙ.Δ.Α.

ρία και τις γνώσεις των μελών της, καθώς και άλλων ατόμων που
έχουν διάθεση να συμβάλλουν στις προσπάθειές της.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2017,
ένα ιστολόγιο (vida-omada.blogspot.com), το οποίο εξελίχθηκε τον
Απρίλιο του 2019, στην ιστοσελίδα www.vidaomada.gr στην οποία
περιελήφθησαν τα δελτία απογραφής και οι χάρτες εντοπισμού
των καταλοίπων αυτών.
Οι περιορισμένες δυνατότητες του ιστότοπου, που δεν μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, οδήγησαν στην εξέλιξή του σε μια πανελλαδική βάση δεδομένων (www.vidarchives.gr), η οποία συγκροτείται επίσης με συμμετοχική και συλλογική συμβολή (εικ.1). Ο
ιστότοπος διαμορφώθηκε με κατεύθυνση την δημιουργία μιας τυποποιημένης φόρμας συλλογής πληροφοριών, ελεύθερης και προσβάσιμης σε όλους και φιλικής προς το χρήστη, χρησιμοποιώντας
το διαδίκτυο για την ευρεία διάδοσης των καταγραφών. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και φιλικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα
άμεσης αποστολής πληροφοριών/καταγραφής από ενδιαφερόμενους, ακόμη και από το πεδίο, ακόμη μέσω κινητού τηλεφώνου.
3. Tα βιομηχανικά δελτία απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.)
Προσπαθώντας να ομογενοποιήσουμε τις καταγραφές μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός δελτίου απογραφής/καταγραφής
της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, αφού λάβαμε υπόψη
και άλλες διεθνείς προσπάθειες καταγραφής. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι καταλήξαμε σε ένα απλό, φιλικό και εύχρηστο δελτίο που
καλύπτει τις ανάγκες μιας ουσιαστικής και ολοκληρωμένης καταγραφής της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας.
Το Δελτίο Καταγραφής της ΒΙ.Δ.Α. συγκροτήθηκε βάσει των
διεθνών προτύπων για την καταγραφή και τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς, με κύριους στόχους τον ακριβέστερο δυνατό
εντοπισμό του καταλοίπου και την τεκμηρίωση της ιστορίας του.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την αρχή ότι η καταγραφή είναι μια μορφή διάσωσης, το Δελτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο άμεσα για
την επιτόπια καταγραφή του καταλοίπου που εντοπίζουμε, όσο και
μακροπρόθεσμα, καθώς η τεκμηρίωση θα εμπλουτίζεται διαρκώς
από όσους επιθυμούν να συμβάλουν σε αυτήν. Συνεπώς, το Δελτίο
έχει διττή λειτουργία: ως εφαρμογή -με τη συμπλήρωσή του- και ως
εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών και τεκμηρίωσης (εικ.2).
Με δεδομένους τους παραπάνω στόχους, βασικά κριτήρια για
τη σύνταξή του υπήρξαν η χρηστικότητα, η απλότητα, η μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και η ευκολία πρόσβασης στο Δελτίο των χρηστών, οι οποίοι κυμαίνονται
από τους ανθρώπους που –χωρίς να είναι ειδικοί– επιθυμούν να
καταγράψουν τα κατάλοιπα της βιομηχανικής κληρονομιάς που
εντοπίζουν στο διάβα τους, έως τους εξειδικευμένους ερευνητές.
Επιπλέον, προκειμένου να καταλήξουμε στη συγκεκριμένη
φόρμα λάβαμε υπ’ όψη τα προηγούμενα έργα καταγραφών στην
Ελλάδα, καθώς και ενδιαφέροντα παραδείγματα από τη διεθνή
εμπειρία.
Ωστόσο, εκτός από τα πεδία του Δελτίου, ιδιαίτερα μας απασχόλησε και η κατηγοριοποίηση των κλάδων της βιομηχανίας,
ούτως ώστε αυτή να είναι συμβατή τόσο με την κατάταξη των
σύγχρονων παραγωγικών μονάδων κατά τα διεθνή πρότυπα όσο
και με τις κατηγορίες των ιστορικών βιομηχανικών κλάδων και
των αντίστοιχων εργοστασίων. Γι’ αυτό η κατηγοριοποίηση που
επιλέξαμε προέκυψε από τον συνδυασμό της ευρωπαϊκής «Στατιστικής Κατηγοριών Οικονομικής Δραστηριότητας» (ΣΤΑΚΟΔ)
με τις κατηγορίες των ιστορικών καταλόγων της βιομηχανίας που
αποτελούν και μία από τις πηγές μας (εικ.3).
ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ 11

5. Χάρτης του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α. με τα στίγματα που προκύπτουν από
τις γεωγραφικές συντεταγμένες των βιομηχανικών καταγραφών

6. Ενημέρωση τελευταίων καταγραφών του ιστότοπου ΒΙ.Δ.Α.

Επιπρόσθετα, προκειμένου οι πληροφορίες (μεταδεδομένα)
που αποτυπώνονται στα Δελτία να εντοπίζονται και να ανακτώνται εύκολα, αλλά και για να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του ψηφιακού αυτού αρχείου με άλλες
συναφείς βάσεις δεδομένων, η κωδικοποίηση των πεδίων εφαρμόζει το πρότυπο περιγραφής ψηφιακών αντικειμένων “Dublin Core”
και ακολουθεί το πρωτόκολλο “Open Archives Initiative Protocol for
Metadata Harvesting” (OAI-PMH) που ορίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Τέλος, για τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος
και γεωγραφικό πλάτος) χρησιμοποιείται το σύστημα της Google
λόγω της ευρύτατης χρήσης του από τα κινητά τηλέφωνα, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση της επιτόπιας καταγραφής.
Κάθε καταγραφή περιλαμβάνει (εικ.4):
• Το συμπληρωμένο τυποποιημένο δελτίο καταγραφής με στοιχεία για την τοποθεσία, το είδος, την κατάσταση, τη χρήση
του βιομηχανικού χώρου, τεκμηριωμένου με βιβλιογραφία και
πιθανές μαρτυρίες.
• Φωτογραφική (ή και πιθανόν κινηματογραφική) τεκμηρίωση
και παρουσίαση.
• Εντοπισμό του χώρου στο χάρτη με παροχή γεωγραφικών συντεταγμένων.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσπάθειας καταγραφής
είναι ο χάρτης που δημιουργήσαμε, ο οποίος βοηθά τους επισκέπτες να περιηγηθούν στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και να
εντοπίσουν βιομηχανικά κατάλοιπα, όπου το επιθυμούν. Ο χάρτης των μνημείων ξέφυγε από την εφαρμογή του Google Maps.
Χρώματα και λεπτομερείς κατηγορίες βοηθούν στην ανεύρεση
του ή της ομάδας μνημείων που ερευνά ο κάθε ενδιαφερόμενος
(εικ.5).

Το κοινωνικό δίκτυο του Facebook , στάθηκε αρωγός στην εξάπλωση της ιδέας μας. Μέσω της ιστοσελίδας της Βιομηχανικής
Αρχαιολογίας που προϋπήρχε, μιας κοινότητας που απαριθμεί
σήμερα τουλάχιστον 12.000 μέλη, διαδόθηκε στο ευρύ κοινό, αρχικά η σύσταση και ο σκοπός της ΒΙ.Δ.Α.
Στη συνέχεια, ο ιστότοπος απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό για την
συνεισφορά του στη συλλογή πληροφοριών και ταυτοποιήσεων
των παλιών βιομηχανικών μονάδων, στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα για την συμπλήρωση των δελτίων. Η επικοινωνία με πληθώρα ερευνητών ή απλών ατόμων που κατείχαν πληροφορίες για τα βιομηχανικά κτίσματα της περιοχής τους, ήταν και
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Κυρίως συνεισφέρουν τοπικές
ομάδες από όλη τη χώρα, που έχουν δημιουργήσει τις δικές τους
σελίδες στο Facebook, δραστικά αρχεία γεμάτα πληροφορίες, φωτογραφίες ή αναμνήσεις αναφορικά με την τοπική τους ιστορία.
Σημαντική βοήθεια προσφέρουν επίσης ερευνητές και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που διατηρούν ακόμη σχετικές μνήμες είτε από
προσωπικά βιώματα, είτε από ακούσματα. Αυτά τα αρχεία και
αυτούς τους ανθρώπους, αναζητά και συνεργάζεται η ΒΙ.Δ.Α.,
με σκοπό την τεκμηρίωση γνώριμων βιομηχανικών κατασκευών,
ή την αναζήτηση αγνώστων. Δεν κρύβουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις δυσπιστίας. Γενικότερα όμως η επικοινωνία είναι θετική.
Η τεκμηρίωση και η ταυτοποίηση των βιομηχανιών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη της ΒΙ.Δ.Α. Όλοι αυτοί που
συνεισέφεραν και συμπορεύτηκαν μαζί μας είναι καταχωρημένοι
καταγραφείς στα αντίστοιχα δελτία. Τα δελτία αναρτώνται εκτός
της πλατφόρμας και στην ομάδα της βιομηχανικής αρχαιολογίας
του Facebook, όπως και στην τοπική ομάδα που μας βοήθησε.
Η προσπάθεια καταγραφής της βιομηχανικής μας κληρονομιάς ξεκίνησε δειλά το 2017 και συνεχίζει δυναμικά μέχρι σήμερα προσδοκώντας με τη δημοσιοποίηση της προσπάθειας αυτής,
στην ενεργοποίηση όλο και περισσότερων εθελοντών, που θα ολοκληρώσουν το εγχείρημα. Σήμερα έχουν αναρτηθεί 1020 δελτία,
ενώ πολλά βρίσκονται στο στάδιο της συμπλήρωσης και της επεξεργασίας (εικ.6).
Συμπεράσματα
Με την πεποίθηση ότι η καταγραφή και η τεκμηρίωση του βιομηχανικού πλούτου της χώρας μας, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα
για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί, η ομάδα ΒΙΔΑ προχώρησε σταδιακά στην οργάνωση της καταγραφής των αντίστοιχων βιομηχανικών καταλοίπων.
Η ανάπτυξη/ολοκλήρωση αυτής της βάσης δεδομένων, η οποία
επιχειρείται σε έξυπνη ηλεκτρονική μορφή, με τη δυναμική που
έχει αποκτήσει αποτελεί υπόβαθρο που θα προάγει τον επιστημονικό διάλογο, θα ενθαρρύνει και θα αναπτύξει πρωτοβουλίες
για την προστασία της βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Η δραστηριότητα της ΒΙ.Δ.Α ΑΜΚΕ συμβάλλει θετικά στην επανάχρηση
ή επαναλειτουργία των βιομηχανικών κτιρίων και την δυναμική
ένταξη αυτών στον χώρο που ανήκουν..
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