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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος της, 

πραγματεύεται το ζήτημα της διατήρησης και της επανάχρησης των παλιών 

βιομηχανικών κελυφών.  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας, αναλύουμε τις αξίες 

της βιομηχανικής κληρονομιάς, και την ανάγκη διατήρησής της. Ακόμα   

παρουσιάζουμε έναν σχετικά νέο επιστημονικό κλάδο, την Βιομηχανική 

Αρχαιολογία, τον οποίο αναλύουμε εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο τρίτο 

κεφάλαιο επιχειρούμε να κατηγοριοποιήσουμε και να αναλύσουμε τις μεθόδους 

αξιοποίησης ανενεργών βιομηχανικών κελυφών. 

Το δεύτερο σκέλος της εργασίας μας αφορά την περίπτωση της 

κλωστοϋφαντουργίας Ρετσίνα στον Πειραιά. Στην προσπάθειά μας να επισημάνουμε 

την εξέχουσα θέση που κατείχε η επιχείρηση αυτή στην Ελληνική βιομηχανία, 

αναφέρουμε ένα σύντομο ιστορικό της επιχείρησης, αλλά και λίγα λόγια για την 

διαδικασία που ακολουθούσαν για την παραγωγή υφασμάτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, τις φθορές που παρουσιάζουν και 

προτείνουμε επεμβάσεις για την αποκατάσταση τους. Στο έκτο και τελευταίο 

κεφάλαιο, αναφέρουμε προτάσεις ήδη διατυπωμένες για την αξιοποίηση του 

εργοστασίου και παραθέτουμε την δική μας πρόταση επανάχρησης του. Η πρόθεσή 

μας είναι η ανάδειξη του βιομηχανικού συγκροτήματος ως βιομηχανικού μνημείου, 

που θα λειτουργεί παράλληλα ως πόλος έλξης των πολιτών. 
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ABSTRACT 

 

This project is divided in two main parts. The first part is about the case of the 

maintenance and reuse of old industrial buildings. In the first chapter of our study, we 

analyze the values of the industrial heritage, and its need of maintenance. 

Furthermore, we present a relatively new scientific field, the Industrial Archaeology, 

which we more extensively analyze in the second chapter. In the third chapter we 

attempt to categorize and analyze the methods of exploitation of the inactive industrial 

shells. 

The second part of our project is the case study of “Retsina’s textile industry”, 

in Piraeus. In order to point out the distinguished place of this enterprise in the Greek 

industry, we mention a short background of the enterprise and also a few things about 

the production line of buckrams. 

In the fifth chapter we analyze the present state of maintenance of the factory, 

the deteriorations caused to the buildings over the years and we propose some 

interventions for their restoration. In the sixth and final chapter, we refer to the 

already existing proposals for the exploitation of the factory and then make our 

proposal for the reuse of the building. Our intention is the appointment of this 

building as an industrial monument, which functions at the same time as an attraction 

pole for the citizens of the area. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ν 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΧΔΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

 

 

 
 
«Μια κοινωνία που χάνει τη μνήμη τησ δεν είναι ςε θέςη να γνωρίζει πού 
βρίςκεται και πού πηγαίνει. Είναι πολύ λιγότερο υπεύθυνη από το ζώο που 
προχωρά με τη βεβαιότητα τουλάχιςτον του ενςτίκτου.» 

S. Giedion 
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Διζαγωγή 

Από ηε ραξαπγή ηνπ πνιηηηζκνύ νη άλζξσπνη έηξεθαλ ηδηαίηεξν ζεβαζκό γηα 

ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ επνρώλ κε ηδηαίηεξε κλεκνληθή θαη 

ζπκβνιηθή αμία. Έηζη από πνιύ λσξίο εκθαλίζηεθε ε αλάγθε λα πξνζηαηεύζνπλ θαη 

λα δηαηεξήζνπλ ηα ηεθκήξηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 

παξειζόληνο.  

Η Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ήηαλ ε αξρή γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηνλ νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, θαη πνιηηηζηηθό ηνκέα θάζε ρώξαο αιιά θαη 

ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο πξντόλησλ θαη αγαζώλ. Ήηαλ ε απαξρή ελόο ηζηνξηθνύ 

θαηλνκέλνπ πνπ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκό θαη ζε πνιιά επίπεδα ηνλ αλζξώπηλν 

πνιηηηζκό. Σα ηεθκήξηα ινηπόλ πνπ άθεζε πίζσ ηεο, αλαγλσξίδνληαη ζήκεξα σο 

παγθόζκην πνιηηηζηηθό αγαζό θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαηήξεζήο 

ηνπο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο.  

Σν βηνκεραληθό θηίξην ζηα πιαίζηα απηά απνηειεί ην θύξην ηεθκήξην ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη σο πνιηηηζηηθό αγαζό ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

απαηηείηαη ε αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηνπ θαη ε αλάδεημή ηνπ.
1
ηα πιηθά θαηάινηπα θαη 

ζηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα πεξηιακβάλνληαη πέξα από ηα θηίξηα, νη θαηαζθεπέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο, νη πόιεηο θαη ηα ηνπία ζηα 

νπνία βξίζθνληαη, καδί κε όιεο ηηο άιιεο πιηθέο θαη άπιεο εθδειώζεηο ηνπο.  

Η βηνκεραληθή αξραηνινγία ινηπόλ κειεηά θαη δηδάζθεη ηελ ηζηνξία ηνπο, 

εληνπίδεη ηα πην ζεκαληηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, πξνάγεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο, ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηεο δηεζλνύο Υάξηαο 

ηεο Βελεηίαο γηα κλεκεία, πξνο ρξήζε θαη όθεινο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην.
2
 

Ο οπιζμόρ και οι αξίερ ηηρ βιομησανικήρ κληπονομιάρ 

Με ηνλ όξν βηνκεραληθή θιεξνλνκηά αλαθεξόκαζηε ζηα θαηάινηπα ηνπ 

βηνκεραληθνύ πνιηηηζκνύ πνπ έρνπλ ηζηνξηθή, ηερλνινγηθή, θνηλσληθή, 

                                                           
1 Όλγα Δακουρά – Βογιατηόγλου, ςελ. 1 

2 Ν. Μπελαβίλασ, Βιομθχανικι Αρχαιολογία. Η διεκνισ και Ελλθνικι εμπειρία 
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αξρηηεθηνληθή ή επηζηεκνληθή αμία. Ωο θαηάινηπα δελ ζεσξνύληαη κόλν ηα 

βηνκεραληθά θειύθε θαη ηα κεραλήκαηα, αιιά θαη ηα εξγαιεία, ηα γξαπηά ή 

πξνθνξηθά αξρεία, νη ρώξνη ζηέγαζεο θαη απνζήθεπζεο θαζώο θαη νη ρώξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηε βηνκεραλία, όπσο 

ε ζηέγαζε, ε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία θαη ε εθπαίδεπζε.
3 

Όια εθείλα ηα επηηεύγκαηα 

θαη ηα αγαζά ηεο βηνκεραληθήο επνρήο δειαδή,  πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ γλώζε ηνπ 

βηνκεραληθνύ παξειζόληνο θαη ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ρώξαο.  

Πνιιά από απηά δπζηπρώο εμαθαλίζηεθαλ κε ηα πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ιόγσ 

ηεο ηερληθήο λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο  δηαηήξεζεο ηνπο, αιιά θαη ιόγσ 

ηνπ πιήζνπο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθή ζπλεπώο ε κειέηε, ε θαηαγξαθή, ε ζπληήξεζε 

θαη ε πξνζηαζία ησλ ηεθκεξίσλ απηώλ, αθνύ έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ ζηηο 

επόκελεο γεληέο.
4
 

Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά έρεη θνηλσληθή αμία δηόηη κέζσ ηεο κειέηεο ηεο, 

κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε πνιιά γηα ηελ δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

αλζξώπσλ ηεο επνρήο εθείλεο. Παξάιιεια έρεη ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή αμία 

θαζώο καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηόζν ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ όζν θαη ησλ θαηαζθεπώλ, αθνύ κε ηε κειέηε ησλ βηνκεραληθώλ θηηξίσλ 

ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ κειέηε ζρεδηαζκνύ ηνπ 

ηόπνπ. 

Δπηπιένλ ε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά απνηειεί δπλακηθό παξάγνληα πνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλαδηάξζξσζε κηαο πεξηνρήο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 

πλεπώο ε πξνζηαζία ηεο απνηειεί νηθνπκεληθό ζηόρν θαη ε ζπαληόηεηα θάπνησλ 

ρώξσλ θαη ηνπίσλ πξνζζέηεη αθόκα πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζην ζέκα ηεο 

δηαηήξεζεο. Ο αξηζκόο ησλ ηεθκεξίσλ πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη βηνκεραλίεο είλαη 

ηεξάζηηνο, ηα πξώηκα ή ηα πξσηνπνξηαθά παξαδείγκαηα όκσο έρνπλ ηδηαίηεξε αμία. 

Ο εληνπηζκόο, ε  θαηαγξαθή, θαη ε πξνζεθηηθή αμηνιόγεζε είλαη ζεκαληηθά 

                                                           
3 Η Χάρτα του Νizhny Σagil για τθ βιομθχανικι κλθρονομία 

4Jacques Pinard, ςελ 13 & ςελ 95 
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εξγαιεία πνπ καο βνεζνύλ ζηελ επηινγή ησλ ηεθκεξίσλ πνπ πξαγκαηηθά αμίδεη λα 

δηαζσζνύλ. 
5
 

 

Η βιομησανική απσαιολογία 

Η Βιομηχανική Αρχαιολογία (Industrial Archaeology),είλαη έλαο λένο 

δηεπηζηεκνληθόο θιάδνο πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ 

πιηθώλ θαη άπισλ ηεθκεξίσλ ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, κε ζθνπό λα δηεπξύλεη 

ηελ θαηαλόεζε ηνπ βηνκεραληθνύ παξειζόληνο θαη παξόληνο θαη λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ επίδξαζε ηεο βηνκεραλίαο ζηελ νξγάλσζε θαη εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο, θαη ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ.
6
  

 

Η Μεγάιε Βξεηαλία ζεσξείηαη ε παηξίδα ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο, 

δηόηη από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, μεθίλεζαλ εθεί δηάθνξεο εξγαζίεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνζθνπνύζαλ ζηε δηάζσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηερληθώλ 

κλεκείσλ. Ο ίδηνο ν όξνο «Βηνκεραληθή Αξραηνινγία» αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά 

ην 1955 από ηνλ D. Dudley, δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο Extra-Mural θαη αξγόηεξα 

θαζεγεηή ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham, ελώ απόθηεζε 

επίζεκε κνξθή ην 1973. Σόηε νξγαλώζεθε ε πξώηε δηάζθεςε ζην Ironbridge ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, ζηελ νπνία κάιηζηα ηδξύζεθε ν δηεζλήο θνξέαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. (The International Committee for the Conservation of 

Τhe Industrial Heritage-TICCIH).  

 

Ανηικείμενο και ζκοπόρ ηηρ βιομησανικήρ απσαιολογίαρ 

Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδεη όπσο είλαη θπζηθό θαη ηνλ ηνκέα 

ηεο βηνκεραλίαο. Νέα πξντόληα, κεραλέο θηίξηα θαη πιηθά θάλνπλ ζπλερώο ηελ 

εκθάληζή ηνπο, ελώ ηα παιηά εγθαηαιείπνληαη θαη πέθηνπλ ζε αρξεζηία.  Η 

βηνκεραληθή αξραηνινγία είλαη έλα πεδίν κειέηεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλίρλεπζε, 

                                                           
5 Η Χάρτα του Νizhny Σagil για τθ βιομθχανικι κλθρονομία 

6 Μαρίνα Καραβαςίλθ, ςελ. 3-5 
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ηελ έξεπλα, ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηαηήξεζε βηνκεραληθώλ κλεκείσλ 

αλαδεηθλύνληαο παξάιιεια ηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή αμία ηνπο. Σν 

αληηθείκελν ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί ζε πέληε 

θαηεγνξίεο: 

 

 Βηνκεραληθά θηίξηα 

 Δξγαηηθέο θαηνηθίεο 

 Μέζα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο 

 Μεραλέο θαη Δξγαιεία 

 Αξρεία θαη θσηνγξαθηθό πιηθό 

 

Όια ηα παξαπάλσ θαιύπηνπλ όιεο ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ζύγρξνλεο 

ηζηνξίαο θαη ζεσξνύληαη κλεκεία θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, θαζώο απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ηζηνξηθνύ ηζηνύ ηνπ ηόπνπ, ηεο εζληθήο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. Η βηνκεραληθή αξραηνινγία ηείλεη λα δηεπξύλεη ηα 

αηζζεηηθά θξηηήξηα θαη θαζηζηά σο θεληξηθό ζεκείν αλαθνξάο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

βηνκεραληθνύ κλεκείνπ δηόηη ε ηζηνξία δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη κόλν κε 

θάπνηα θξηηήξηα νκνξθηάο. 

Η επαλάρξεζε ησλ παιηώλ βηνκεραληθώλ θειπθώλ θαη ε επίδνζε ζε απηά 

θάπνηαο λέαο, ζπλήζσο πνιηηηζηηθήο  ρξήζεο δηακόξθσζαλ κηα ζεηξά από 

πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη νηθηζκνύο, κε ζθνπό ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην ζύγρξνλν ηζηό. Σέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία ιακβάλνληαη ππόςε γηα ην εγρείξεκα απηό: α) ε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο θαη θπζηνγλσκίαο ελόο ηόπνπ, β) ε πξνζέιθπζε 

επηζθεπηώλ, γ) ν άκεζνο ή έκκεζνο εθπαηδεπηηθόο ραξαθηήξαο ηεο θαη δ) ε ζπκβνιή 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρώξαο. 
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Τα καηάλοιπα ηηρ βιομησανικήρ κληπονομιάρ 

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηα θαηάινηπα ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζηηο εμήο νκάδεο: 

α) Τα Βιομησανικά κηίπια 

  Η βηνκεραληθή αξραηνινγία είλαη έλαο θιάδνο άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο. Σα βηνκεραληθά θηίξηα πέξαζαλ από 

δηάθνξα ζηάδηα πξνζαξκνγήο θαη αλάπηπμεο αθνινπζώληαο ηα αξρηηεθηνληθά 

ξεύκαηα ηεο επνρήο ηνπο. 

 Οη πξώηεο επηρεηξήζεηο έθεξαλ ηνλ ηίηιν ηεο μανιφακτούρας θαη 

αλαπηύρζεθαλ πνιύ ηνλ 17
ν
 -18

ν
 αηώλα ζηε Γπηηθή Δπξώπε. Οη πξώηεο 

καληθαθηνύξεο θαηαζθεπάζηεθαλ από επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ζπλήζσο αλήθαλε 

ζηελ αξηζηνθξαηηθή ή ζηελ αζηηθή ηάμε. Σα θηίξηα απηά ήηαλ πνιπώξνθα, είραλ κηα 

θεληξηθή απιή θαη έκνηαδαλ πεξηζζόηεξν κε αξρνληηθά παξά κε εξγνζηάζηα. Ήηαλ 

θηηζκέλα κε γεσκεηξηθό ηξόπν θαη ππήξρε απόιπηε ζπκκεηξία σο πξνο έλαλ 

θεληξηθό άμνλα. Γεμηά θαη αξηζηεξά από ηελ απιή ππήξραλ κηθξόηεξα θηίζκαηα πνπ 

ρξεζίκεπαλ σο βνεζεηηθνί ρώξνη ζηέγαζεο θαη απνζήθεπζεο. ηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο θαηαζθεπέο απηέο είλαη νη αξκνληθέο αλαινγίεο, ηα κεγάια 

αλνίγκαηα, ε ρξήζε γσληόιηζσλ, νη κεγάιεο ζηέγεο από θεξακίδηα ή ζρηζηόιηζνπο, νη 

ζνθίηεο θαη ε ρξήζε πνιιώλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ.  

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα νη καληθαθηνύξεο απνθηνύλ κηα πην ζύγρξνλε 

όςε, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο λα ηνπο δνζεί κηα πην νξζνινγηθή δηάηαμε ησλ 

λέσλ εξγαζηεξίσλ, ώζηε λα έρνπλ κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

παξαγσγηθόηεηα.  Η ρξήζε κεγάισλ ηξνρώλ κε πηεξύγηα σζεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

εξγνζηαζίσλ θνληά ζε κεγάια πδάηηλα ξεύκαηα ώζηε λα εθκεηαιιεύνληαη ηελ 

ελέξγεηα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ, ζρεκαηίδνληαο κηθξέο βηνκεραληθέο πεξηνρέο. 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ 

ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ λέσλ εξγνζηαζίσλ. Ο αηκόο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζαλ 

πξσηεύνπζα πεγή ελέξγεηαο σζώληαο ζηελ νηθνδόκεζε ελόο ρώξνπ γηα ηε ζηέγαζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο αηκνύ, κε επηζηέγαζκα ηε ραξαθηεξηζηηθή 
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θαπλνδόρν. Αξρηθά ηα εξγαζηήξηα έρνπλ ζρήκα ηεηξάπιεπξνπ κε κηα θεληξηθή απιή 

ζην θέληξν όπνπ βξίζθεηαη ην ιεβεηνζηάζην. ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ην 

ιεβεηνζηάζην πξνζαξηάηαη ζηελ άθξε ελόο θηηξίνπ. Αξγόηεξα ηα εξγνζηάζηα 

ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ιέβεηεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αληηθαηαζηαζνύλ από κηα θεληξηθή αλεκνγελλήηξηα, γύξσ από ηελ νπνία ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ηα εξγαζηήξηα. Η ρξήζε ηεο πειεθεηήο πέηξαο αληηθαζίζηαηαη ηώξα 

κε ηε ρξήζε θνηλώλ ιίζσλ κε επηθάιπςε θνληακάησλ, πιίλζσλ θαη ηζηκεληόιηζσλ, 

γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο θαη ηαρύηεηαο ζηελ θαηαζθεπή. ηγά ζηγά εγθαηαιείπεηαη θαη 

ε ρξήζε μπιείαο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηύισλ θαη δνθώλ νη νπνίεο γίλνληαη πιένλ από 

ζίδεξν θαη ρπηνζίδεξν, επηηξέπνληαο ηελ θαηαζθεπή αθόκα κεγαιύηεξσλ 

αλνηγκάησλ. Οη ζηέγεο εμαθνινπζνύλ λα είλαη μύιηλεο ή ζπλδπαζκόο μύινπ – 

κεηάιινπ, ελώ δεκηνπξγνύληαη παξάιιεια παξάζπξα νξνθήο γηα θαιύηεξν θσηηζκό 

ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα παξαηεξείηε κηα ηάζε πξνο ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα 

έλαληη ηεο αηζζεηηθήο, δηακνξθώλνληαο κηα ηάζε απηόλνκεο βηνκεραληθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Σα λέα θειύθε ππαθνύνπλ πιένλ κόλν ζηνπο λόκνπο ηεο 

αλαγθαηόηεηαο, κε ζηόρν ηελ νηθνλνκία δπλάκεσλ, ρξόλνπ θαη πιηθώλ, ελώ έληνλε 

είλαη ε παξνπζία ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ράιπβα. 

Οη ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζε βηνκεραληθέο δώλεο 

ζηελ πεξίκεηξν ησλ πόιεσλ, θνληά ζε κεγάινπο θπθινθνξηαθνύο άμνλεο. Η κνξθή, 

ε νξγάλσζε θαη ε θαηαλνκή ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ απνηειεί αληηθείκελν 

κειέηεο θαη ηα βηνκεραληθά θηίζκαηα δηαρσξίδνληαη πξννδεπηηθά αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπο ζε εξεπλεηηθή εξγαζηήξηα ή εξγαζηήξηα παξαγσγήο, δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο, θηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο θ.α. Η αηζζεηηθή ησλ θηηζκάησλ ζεσξείηε 

κέζν επηηπρίαο ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο, ελώ ε επηινγή ησλ πιηθώλ, ε δηάηαμε 

ησλ πξνζόςεσλ θαη ε ρξήζε πξάζηλνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ έληαμε ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ αζηηθό ηζηό.
7
 

 

                                                           
7 Jacques Pinard, ςελ 18-29 

 



8 
 

β) Οι επγαηικέρ καηοικίερ 

Οη θαηνηθίεο ησλ εξγαηώλ απνηεινύλ ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ εξγαηώλ θαη ηελ εξγαζία  γεληθόηεξα, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε ρώξαο. ηηο πξώηεο καληθαθηνύξεο βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ εξγνδόηε ήηαλ λα ζπγθεληξώζεη θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε όινπο ηνπο 

ηερλίηεο, ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε επίβιεςή ηνπο. Σα πξόζζεηα θηίζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζηέγαζή ηνπο, αξγόηεξα εμππεξεηνύζαλ θαη άιιεο 

αλάγθεο είηε ζξεζθεπηηθέο είηε εθπαηδεπηηθέο. Μόιηο ηνλ πεξαζκέλν αηώλα 

πξνζηέζεθαλ θαη νη θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, νη θαληίλεο θαη ε ηαηξηθή 

κέξηκλα. 

ηηο αξρέο ηηο πεξηόδνπ ηεο εθβηνκεράληζεο δελ ππήξραλ ζηελ νπζία 

εξγαηηθέο θαηνηθίεο. Οη εξγάηεο ππνρξεώλνληαλ λα κείλνπλ ζε απνζήθεο, ζε 

αρπξώλεο ή ζε παηάξηα, ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Καζώο αλαπηύζζνληαλ νη επηρεηξήζεηο, 

πνιιέο θνξέο ηα εξγαηηθά ρέξηα δελ επαξθνύζαλ. Σόηε νη επηρεηξεκαηίεο θαινύζαλ 

εμεηδηθεπκέλνο ηερλίηεο, ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα ζηεγάζνπλ ππό θαιύηεξεο 

ζπλζήθεο, αλ ήζειαλ λα ηνπο θξαηήζνπλ θνληά ηνπο. Έρηηζαλ ινηπόλ γη απηνύο 

κηθξέο θαηνηθίεο θνληά ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο, ώζηε λα κείλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο. Η θαηνηθία ηνπ εξγνδόηε ήηαλ επίζεο θνληά ζην ρώξν παξαγσγήο, ώζηε λα 

επηβιέπεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα νξγαλώλεη ηηο εξγαζίεο. Με ηελ ίδξπζε ησλ πξώησλ 

κεγάισλ εξγνζηαζίσλ, δεκηνπξγήζεθαλ κεγάια πνιπώξνθα θηίξηα πνπ 

πεξηειάκβαλαλ θνηηώλεο θαη ηξαπεδαξίεο γηα ηελ ζηέγαζή ηνπ πνιπάξηζκνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπο. Σέηνηα θηίζκαηα ζώδνληαη αθόκε ζε κεγάιεο πθαληνπξγηθέο 

πεξηνρέο  

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα παξαηεξείηε ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ δσήο θαη εξγαζίαο κε ηε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη βηνκεραληθέο πόιεηο αθνινπζώληαο ηηο αξρέο 

ελόο ππνηππώδνπο πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε δσή ηεο 

θνηλόηεηαο. Οη αληηιήςεηο γηα ηε θύζε θαη ηε ζέζε ηεο εξγαηηθήο θαηνηθίαο άιιαμαλ 
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πνιιέο θνξέο αθνινπζώληαο ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ελώ αμηόινγα 

παξαδείγκαηα εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ππάξρνπλ ζε αξθεηέο Διιεληθέο πόιεηο.
8
 

γ) Μέζα επικοινωνίαρ και μεηαθοπάρ 

Η εμέιημε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο εμαξηήζεθε πνιύ από ηελ 

επαλάζηαζε ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ. Η αλάγθε γηα ηε κείσζε ηνπ 

ρξόλνπ κεηαθνξάο νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ επηθνηλσληώλ. Αξρηθά 

ρξεζηκνπνηνύζαλ βαγνλέηα πνπ ηα έζπξαλ άινγα πάλσ ζε ζηδεξνηξνρηέο, γηα ηε 

κεηαθνξά αγαζώλ ζε θνληηλέο απνζηάζεηο. Οη πξώηεο ηξνρηέο έθαλαλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο ηνλ 16
ν
 αηώλα θαη ήηαλ μύιηλεο. Οη βηνκήραλνη ηηο ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηηο 

κεηαθνξέο κέζα ζηα εξγνζηάζηα, εγθαηαιείθζεθαλ όκσο δηόηη θζείξνληαλ πνιύ 

εύθνια θαη ην 1730 αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο ηξνρηέο από ρπηνζίδεξν. Αξγόηεξα 

θαηαζθεπάζηεθαλ κηθξέο αηκνθίλεηεο κεραλέο έιμεο, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ 

αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ ησλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο 

απαηηνύζαλ πιαηύηεξεο γξακκέο, δηεύξπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λέεο 

δηαξξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή απνζεθώλ, απνβάζξεο, ρώξνπο ειηγκώλ θ.α.
9
 Σν 

κεηαθνξηθό απηό κέζν άθεζε πίζσ ηνπ ηόζα πνιιά ίρλε, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ έλα νιόθιεξν θιάδν ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο. Οη ζηαζκνί, νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο, ηα ηερληθά έξγα ζηελ ύπαηζξν, νη κηθξνί 

ηνπηθνί ζηδεξόδξνκνη, νη νδνλησηνί θαη ηα ηειεθεξίθ είλαη ζεκαληηθά επηηεύγκαηα 

ηεο επνρήο εθείλεο. 

Η βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη ε επέθηαζε ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κε 

άιιεο ρώξεο, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε κεηαθνξάο πξντόλησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Γηα ηηο πξώηεο κεηαθηλήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσκαηόδξνκνη ρσξίο ηδηαίηεξε 

δηακόξθσζε, κε αλεπαίζζεηεο ραξάμεηο ζην έδαθνο. Οη πξώηνη δξόκνη πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηε κεηαθνξά ειθπόκελσλ θνξηίσλ, ζεσξείηαη κεγάιν 

επίηεπγκα. Με ηνλ θαηξό νη δξόκνη βειηηώζεθαλ θαη πνιιαπιαζηάζηεθαλ γηα ηελ 

θαιύηεξε επηθνηλσλία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο πξώησλ πιώλ, ελδηάκεζσλ αγαζώλ 

θαη έηνηκσλ πξντόλησλ κε ηα θέληξα δηαλνκήο, απμάλνληαο ηνλ αξηζκό αγνξώλ. 

                                                           
8 Jacques Pinard, ςελ 38-43 

9 Jacques Pinard, ςελ 26 
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  Οη πδάηηλνη νδνί, πνηάκηα θαη δηώξπγεο απνηέιεζαλ ηνλ πξώην ηξόπν 

καδηθήο κεηαθνξάο, γηα ηελ εμππεξέηεζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ ήηαλ καθξηά από ηηο 

βάζεηο αλεθνδηαζκνύ πξώησλ πιώλ θαη θαπζίκσλ. Σα πξώηα πδάηηλα ξεύκαηα θαη 

νη πξώηεο δηώξπγεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ είραλ νκνηνγέλεηα, ζηαδηαθά όκσο 

θαηαζθεπάζηεθαλ κεγάια θαη εληππσζηαθά ηερληθά έξγα όπσο νη πδαηνθξάθηεο, νη 

αλειθπζηήξεο πινίσλ, θαη νη γέθπξεο- δηώξπγεο, δείγκαηα ησλ νπνίσλ δηαηεξνύληαη 

έσο θαη ζήκεξα ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο ρώξεο. Σα θηίξηα πνπ ήηαλ θηηζκέλα πιάη 

ζηα πδάηηλα απηά ξεύκαηα όπσο απνζήθεο, ηεισλεία ή δηόδηα, ζπίηηα ρεηξηζηώλ 

πδαηνθξαθηώλ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα άιιεο ρξήζεηο.
10

 

δ) Μησανέρ  και Δπγαλεία  

Οη κεραλέο, ηα εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκόο ησλ παιηώλ βηνκεραληθώλ 

κνλάδσλ, ζεσξνύληαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηώλ σο ηεθκήξηα ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σα ηεθκήξηα απηά ζπάληα ζπλαληώληαη δηόηη ιόγσ 

ηεο αδηάθνπε ρξήζεο ηνπο θζείξνληαλ θαη θαηαζηξέθνληαλ ή εγθαηαιείπνληαλ όηαλ 

ήηαλ πιένλ μεπεξαζκέλα. Κάπνηα εξγαιεία πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε κνπζεία σο 

πξσηόηππα ή σο θεηκήιηα από ηερλίηεο καο βνεζνύλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ 

εμέιημή ηνπο κέζα ζην ρξόλν. Πνιιά αμηόινγα δείγκαηα εξγαιείσλ άθεζε πίζσ ηεο 

ε κεηαιινπξγεία ζε αληίζεζε κε άιια επαγγέικαηα, ίζσο ιηγόηεξν δηαδεδνκέλα, ηα 

εξγαιεία ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδνληαλ από θζαξηά πιηθά θαη ηα ζπλαληάκε ζήκεξα 

ζε εμεηδηθεπκέλα ηερληθά κνπζεία.  

Οη πξώηεο ζπζθεπέο πνπ θαηαζθεύαζε ν άλζξσπνο αλαθαιύθζεθαλ 

εκπεηξηθά θαη πέξαζαλ πνιιά ρξόληα κέρξη λα βειηησζνύλ θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθέο. 

Σα πξώηα ζύλζεηα εξγαιεία θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα κεηαβηβάζνπλ κηα 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε ή λα ηε κεηαβάινπλ ζε επζύγξακκε παιηλδξνκηθή. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ππαίζξηα εξγνηάμηα γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ κλεκείσλ 

(π.ρ. θάζηξα, θαζεδξηθνύο λανύο) θαη έξγσλ θνηλήο σθειείαο (γέθπξεο, δηώξπγεο 

θ.α.), αιιά ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ηερληθή πξόνδν αλαγλσξίζηεθε κεηά από ρξόληα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Οη πξώηεο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα 

εξγνζηάζηα ήηαλ ζπλήζσο νγθώδεηο θαη πνιύ ζηέξεεο, θαηαζθεπαζκέλεο κε ηα κέζα 

                                                           
10 Jacques Pinard, ςελ 36-38 
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ηεο επνρήο εθείλεο. Γπζηπρώο δελ ζώδνληαη ζήκεξα αθέξαηεο, ιόγσ ηεο ζπλερνύο 

θαηαπόλεζεο ηνπο. Κάπνηα εμαξηήκαηά ηνπο άιισζηε ήηαλ αθόκε θαη από μύιν, ην 

νπνίν θζείξεηαη πνιύ εύθνια. Σα κεραλήκαηα ησλ νπνίσλ ήηαλ πην εύθνιν λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημή, κέζα ζην ρξόλν, είλαη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα.

  

Έλα αθόκε ζέκα πνπ απαζρόιεζε 

ηνπο αλζξώπνπο ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ ε 

παξνρή ελέξγεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλεκάησλ. Όηαλ εγθαηέιεηςαλ ηε ρξήζε 

ηεο θπζηθήο αλζξώπηλεο δύλακεο θαη ηεο 

δύλακεο ησλ δώσλ, ζηξάθεθαλ πξνο ηε 

δύλακε ησλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο 

πεξηέβαιιαλ. Γηα λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ 

ελέξγεηα ησλ πδάηηλσλ ξεπκάησλ 

δεκηνύξγεζαλ ππεξπςσκέλεο δηαβάζεηο θαη 

δηαύινπο ξνήο ηνπ λεξνύ ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνύζαλ έλαλ ηξνρό κε πηεξύγηα 

(πδξόκπινο). Αξγόηεξα κε ηελ θαηαζθεπή 

θξαγκάησλ, παξαθάκςεσλ, πδξνθξαθηώλ 

θ.α., θαηάθεξαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ζεκαληηθέο πξνόδνπο θαηαιήγνληαο ζήκεξα ζε δίθηπα ζπιινγήο πδάησλ πνπ 

ηξνθνδνηνύλ νιόθιεξνπο πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο. Η ελέξγεηα ηνπ  αλέκνπ 

δακάζηεθε πηζαλόλ πην δύζθνια. Γεληθά νη άιιεο κνξθέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο(π.ρ. 

ειεθηξηθέο γξακκέο πςειήο ηάζεο, παιηνί αγσγνί πδξνγνλαλζξάθσλ θ.α.) δελ 

άθεζαλ ζαθή ίρλε δηόηη απνζπλαξκνινγήζεθαλ όηαλ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνύλ.  

Σνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηώλα, ε πξόνδνο ησλ επηζηεκώλ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

θαιιηεξγεκέλσλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη ζπγθξνηνύλ ζπιινγέο. Παξάιιεια ε 

αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ  θαη ε εηζαγσγή πξντόλησλ από άιιεο ρώξεο απμάλεη ηα 

δηαζέζηκα θεθάιαηα θαη δεκηνπξγεί αληαγσληζκό αλάκεζα ζηα εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο πξντόλησλ. Γηα λα αληαπεμέιζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα 

αλαβαζκίζνπλ ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αιιά θαη λα βξνπλ λέεο κεζόδνπο 

Εικόνα 1.1: Ζωοκίνηηο λιοηπίβι ζηην   

Άνδπο 
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γηα λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Οη εθεπξέζεηο ζπλεπώο παύνπλ λα είλαη ζέκα 

ηύρεο , αιιά απνηέιεζκα καθξνρξόλησλ εξεπλώλ θαη πεηξακάησλ. Οη βηνκεραλίεο 

είηε απαιιάζζνληαλ από ηνλ παιηό ηνπο εμνπιηζκό θαη ηνλ αληηθαζηζηνύζαλ κε πην 

ζύγρξνλν, ή πξαγκαηνπνηνύζαλ κεηαηξνπέο θαη ζπλέρηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Καηάινηπα ησλ πξώησλ κεραλώλ βξίζθνπκε ζε νξηζκέλα εξγνζηάζηα ηα νπνία 

κεηαηξάπεθαλ ζε κνπζείν, όπσο ην Coalbrookdale ζηελ Αγγιία. Πιεξνθνξίεο θαη 

πεξηγξαθέο ησλ λεόηεξσλ κεραλεκάησλ θαη ηερλνινγηώλ ππάξρνπλ ζε γξαπηέο 

πεγέο αξρείσλ ελώ κεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ θαη ζε κνξθή καθέηαο θπξίσο ζε 

ηδησηηθέο ζπιινγέο.
11

 

ε) Απσεία και θωηογπαθικό ςλικό 

Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε άθεζε πίζσ ηεο πιεζώξα αληηθεηκέλσλ ηα νπνία 

απνηεινύλ πεγή πιεξνθνξηώλ θαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο θάζε 

ρώξαο. Κάζε αληηθείκελν, αθόκα θαη αλ δελ ήηαλ θαη ηόζν ρξήζηκν ώζηε λα 

δηαζσζεί, πξέπεη λα ζπιιερηεί θαη λα ππνβιεζεί ζε ιεπηνκεξή κειέηε. Οη γξαπηέο ή 

πξνθνξηθέο πεγέο θαη ηα έληππα αξρεία παξέρνπλ πεηζηήξηα ζηηο ππνζέζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη θαη ζπρλά ζηεξίδνπλ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνληαη γηα θάζε θαηάινηπν. 

Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη αθεγήζεηο, δσγξαθηθνί πίλαθεο, θσηνγξαθίεο, 

αλαθνξέο ζε θαζεκεξηλά γεγνλόηα, ζειίδεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θ.α. ε όπνηα κνξθή 

θαη αλ ηα ζπλαληήζνπκε πξέπεη λα ηα αλαιύνπκε κε πνιύ πξνζνρή δηόηη ηίζεηαη εδώ 

ην ζέκα ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο.  

  Η εθεύξεζε ηεο θσηνγξαθίαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε γλώζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ησλ εξγαηώλ. Οη πξώηεο θσηνγξαθίεο πνπ είραλ ιεθζεί είλαη πνιύ 

δπζεύξεηεο, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα όκσο πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπιινγέο πινύζηεο ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ επνρή εθείλε. 

Δξγνζηάζηα, εμνπιηζκνί, κεραλήκαηα, ζθελέο εξγαζίαο, αθόκα θαη θαηαζηξνθέο 

είλαη κεξηθά από ηα ζέκαηα πνπ απνηππώζεθαλ από ηνλ θσηνγξαθηθό θαθό.  

Πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αληινύκε επίζεο από θαηαιόγνπο δεηγκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο, αθίζεο θαη βεβαίσο από ηα άξζξα ηνπ ηύπνπ πνπ δεκνζηεύηεθαλ 

                                                           
11 Jacques Pinard, ςελ 30-35 
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ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο θαη αλαθέξνπλ ζεκαληηθά γεγνλόηα γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα αξρεία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία είλαη 

ρεηξόγξαθα θαη κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα δηνηθεηηθά, ηα 

ηερληθά θαη ηα νηθνλνκηθά. Σα έγγξαθα απηά έρνπλ κεγάιε δηδαθηηθή αμία θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ βηνκεραληθή αξραηνινγία, δπζηπρώο όκσο δελ είλαη εύθνιε ε 

πξόζβαζε ζε απηά. Πνιιά κάιηζηα ράζεθαλ επεηδή δελ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έθιεηζαλ λα θαηαζέζνπλ ηα αξρεία απηά ζε θάπνην δεκόζην αξρείν 

ώζηε λα κπνξνύλ αξγόηεξα νη εξεπλεηέο λα πξνηξέμνπλ ζε απηά γηα επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο.    

Οη πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη ηα απνκλεκνλεύκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, είλαη πην δύζθνιν λα δηαζσζνύλ γηαηί 

κπνξεί λα μεραζηνύλ θαη λα εμαθαληζηνύλ από κέξα ζε κέξα. Δίλαη ζεκαληηθό 

ινηπόλ λα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ καξηπξηώλ απηώλ θαη λα δηαηεξνύκε αληίγξαθα, 

θσηνγξαθίεο ή θαη ηηο καγλεηνηαηλίεο κε ηηο ζπλνκηιίεο καο, θαζώο απνηεινύλ ίζσο 

ηα πνιπηηκόηεξα ηεθκήξηα ηεο βηνκεραληθήο ηζηνξίαο. 
12

 

Η ζημαζία ηος ενηοπιζμού, ηηρ καηαγπαθήρ και ηηρ  μελέηηρ. 

Σα ηερληθά επηηεύγκαηα θαη ηα αγαζά ηεο βηνκεραληθήο επνρήο δηακόξθσζαλ 

απηό πνπ θαινύκε ζύγρξνλν ηξόπν δσήο. Μεηά ηε ξαγδαία αλάπηπμε όκσο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο βηνκεραλίαο, αθνινύζεζε ε ηαρύηαηε απνβηνκεράληζε. 

εκαληηθέο βηνκεραλίεο, κε καθξόρξνλε ηζηνξία, έθιεηζαλ ε κηα κεηά ηελ άιιε 

αθήλνληαο πίζσ ηνπο εξεηπσκέλα θηίξηα θαη εγθαηαιειεηκκέλα κεραλήκαηα. Δίλαη 

ζεκαληηθό ινηπόλ λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα ηελ πξνζηαηέςνπκε θαη λα ηελ 

δηαηεξήζνπκε. 
13

 

ηελ Διιάδα ε πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ δηάζσζε ησλ παιηώλ 

βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ μεθίλεζε κόιηο πξηλ από είθνζη ρξόληα. Οη 

πξνζπάζεηεο απηέο, είλαη κεκνλσκέλεο, ηπραίεο θαη απνπζηάδεη ε πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, θαηάθεξαλ όκσο λα ελεξγνπνηήζνπλ έλα κεγάιν ηκήκα 

                                                           
12 Jacques Pinard, ςελ 44-57 

13 Μαρίνα Καραβαςίλθ, ςελ 3-5 
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εξεπλεηώλ θαη λα αθππλίζνπλ ην επξύ θνηλό, μππλώληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην 

εγθαηαιειεηκκέλν βηνκεραληθό ηνπίν.
14

 Ιδηαίηεξε επηηπρία είρε ε δηεμαγσγή 

εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΙΔ θαη ηνπ ΔΜΠ κε ζέκα ηελ θαηαγξαθή ηζηνξηθνύ 

βηνκεραληθνύ εμνπιηζκνύ ζε ηζηνξηθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο καο.  

Κύξηνο ζηόρνο ησλ θαηαγξαθώλ είλαη ε ηεθκεξίσζε ηεο βηνκεραληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο δηαδηθαζίαο ελόο εξγνζηαζίνπ πξηλ από ηελ θαηεδάθηζή ηνπ, ε 

δηεξεύλεζε θνηλσληθήο δνκήο ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο 

βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο πξηλ γίλνπλ ζε απηή επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο.
15

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαζώζνπκε ηα θαηάινηπα ηνπ βηνκεραληθνύ πνιηηηζκνύ 

είλαη ζεκαληηθό : 

 Να ππάξμεη κηα δηεζλήο ζπλεξγαζία κε εληαία πνιηηηθή, ζπληνληζκέλεο 

πξσηνβνπιίεο θαη θαηακεξηζκό ησλ πόξσλ. 

 Κάζε πεξηνρή λα εληνπίδεη, λα θαηαγξάθεη θαη λα πξνζηαηεύεη ηα 

βηνκεραληθά θαηάινηπα πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη γηα ηηο επόκελεο γεληέο. 

 Κάζε θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηε ζε νξγαλσκέλα κεηξώα, ηα 

νπνία ζα είλαη εύθνιν λα δηεξεπλεζνύλ θαη θπξίσο λα είλαη πξνζβάζηκα ζε 

όινπο. Η ειεθηξνληθή κνξθή ηνπο θαη ε άκεζε πξόζβαζε ζε απηά κέζσ 

ειεθηξνληθώλ δηθηύσλ απνηεινύλ αμηόινγνπο ζηόρνπο. 

 Η πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ βηνκεραληθνύ ρώξνπ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζε θάπνην δεκόζην 

αξρείν πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηα παξέκβαζε. Καιό ζα ήηαλ ε 

θαηαγξαθή απηή λα γίλεη πξηλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ώζηε 

λα αληιήζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο θαη πην έγθπξεο πιεξνθνξίεο. 

 Η αξραηνινγηθή δηεξεύλεζε ησλ ηζηνξηθώλ βηνκεραληθώλ ρώξσλ ζα πξέπεη 

λα δηεμάγεηαη κε ηα ίδηα πςειά θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γηα ρώξνπο άιισλ 

ηζηνξηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ πεξηόδσλ, ελώ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

δηεμαρζεί ηζηνξηθή έξεπλα γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. 

                                                           
14 Περιοδικό «Αρχαιολογία και τζχνεσ», Σεφχοσ 89, ςελ. 49-52 

15 Περιοδικό Σεχνολογία, Σεφχοσ 9 (1999), ςελ 5 
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 Πνιύ ζεκαληηθό είλαη λα δηακνξθσζνύλ θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε 

βηνκεραληθώλ κλεκείσλ ηα νπνία λα αλαθνηλσζνύλ ζην επξύ θνηλό, ώζηε λα 

γίλεηαη ρξήζε θάπνησλ ζηαζεξώλ, νξζνινγηθώλ θαλόλσλ.  

 Οη ηόπνη θαη ε θαηαζθεπέο πνπ θξίλνληαη άμηα πξνο δηαηήξεζε, πξέπεη λα 

πξνζηαηεύνληαη κε λνκηθά, δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα, θαη λα δίλνληαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα θάζε κειινληηθή παξέκβαζε ζε απηά, ώζηε λα 

εδξαησζεί ε αμία ηνπο θαη ε ζπνπδαηόηεηά ηνπο.  

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνύο 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εξεπλώλ, θαζώο έρεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν γηα ηελ πνξεία ησλ θαηαγξαθώλ 

 Σέινο, νη ρώξνη πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαη λα 

ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο θαη λα 

δηεπθνιύλεηαη ε επηζθεπή θαη ε επαλάρξεζε ηνπο. 

Η θαηαγξαθή άιισζηε είλαη ην πνιπηηκόηεξν εξγαιείν γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε 

δηάζσζε ηεο κλήκεο ηνπ βηνκεραληθνύ καο παξειζόληνο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Σςνηήπηζη και διαηήπηζη  

Σν δήηεκα απηό είλαη ζύλζεην θαη πνιύπιεπξν θαη ζέηεη ζπρλά ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζε όζνπο αζρνιεζνύλ κε απηή , δηόηη έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιέο 

δπζθνιίεο, ηερληθέο, λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο. Σα πην αληηπξνζσπεπηηθά ηεθκήξηα 

κηαο επνρήο ή κηαο ηερληθήο, αμίδνπλ λα δηαζσζνύλ ελώ ηα παιηά αμηόινγα 

θηίζκαηα, αλ δελ έρνπλ επαλαρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ, όζν ην 

δπλαηόλ πην θνληά ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηό ην εγρείξεκα σζηόζν είλαη 

πνιπδάπαλν θαη ζέηεη ζπρλά πξνβιήκαηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
16

 Η δηαηήξεζε 

ησλ βηνκεραληθώλ ρώξσλ απαηηεί ελδειερή γλώζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ησλ βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαλ, αθόκα 

θαη αλ θάπνηα ζηηγκή απέθηεζαλ θάπνηα λέα ρξήζε. 

Γεληθόηεξα, ε ζπληήξεζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο εμαξηάηαη από ηε 

δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο αθεξαηόηεηαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη επεκβάζεηο ζε έλα 

βηνκεραληθό ηόπν πξέπεη λα γίλνληαη κε πξνζνρή, γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ε αμία 

                                                           
16Jacques Pinard, ςελ 95 
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θαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ ρώξνπ. Πάληα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηελ in situ 

δηαηήξεζε, ζηελ δηαηήξεζε δειαδή ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 

αξρηθή ηνπο ζέζε, ελώ ε απνζπλαξκνιόγεζε θαη ε κεηαθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή 

κόλν ζε πεξίπησζε πνπ είλαη επηηαθηηθή ε θαηαζηξνθή ηνπ ρώξνπ γηα νηθνλνκηθνύο 

ή θνηλσληθνύο ιόγνπο.  

Η πξνζαξκνγή ελόο βηνκεραληθνύ ρώξνπ ζε λέα ρξήζε είλαη απνδεθηή, 

εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ρώξσλ κε εηδηθή ηζηνξηθή ζπνπδαηόηεηα. Η ρξήζε πνπ ζα 

ηνπο επηδνζεί ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα αμηόινγα αληηθείκελα θαη λα είλαη όζν γίλεηαη 

πην ζπκβαηέο κε ηελ αξρηθή ή ηελ θύξηα ρξήζε. Οη επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαζηξέςηκεο θαη λα έρνπλ ειάρηζηεο επηπηώζεηο. Σέινο, ε αλαθαηαζθεπή ελόο 

ρώξνπ ή ε επηζηξνθή ηνπ ζε κηα πξνεγνύκελε θαηάζηαζε, πξέπεη λα γίλεηαη κόλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ σθειείηαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ ρώξνπ ή ζε 

πεξίπησζε βίαηεο θαηαζηξνθήο ελόο ζεκαληηθνύ ηζηνξηθνύ ηόπνπ.
17

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα θαηάινηπα απηά έρνπλ κελ ηδηαίηεξε αμία αιιά δελ 

ππάξρνπλ νη νηθνλνκηθνί πόξνη ή ρξεκαηνδόηεζε γηα λα απνθαηαζηαζνύλ, ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ λα κειεηεζνύλ κε πξνζνρή θαη λα θαηαγξαθνύλ σο Ιζηνξηθά κλεκεία 

ώζηε λα κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα νη κειεηεηέο λα θαηαηξέμνπλ ζην ζρεηηθό αξρείν θαη 

λα κελ εμαθαληζηνύλ γηα πάληα νη ζεκαληηθέο απηέο καξηπξίεο ηνπ παξειζόληνο. Η 

δηάζσζε θπζηθά κόλν ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο δελ αξθεί, ην ίδην ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαη γηα ηα παιηά νγθώδε κεραλήκαηα, πνπ ζπλήζσο απνζπλαξκνινγνύληαλ θαη 

απνζύξνληαλ σο παιηνζίδεξα κε ην πνπ έπαπε ε ιεηηνπξγία ηνπο. Θα κπνξνύζαλ λα 

δηαθπιαρζνύλ λα δηαηεξεζνύλ θαη ίζσο αξγόηεξα λα απνηειέζνπλ έθζεκα θάπνηαο 

κνπζεηαθήο ζπιινγήο. Η ππνζηήξημε ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο είηε από ην Γεκόζην 

είηε από θάπνηνλ ηδησηηθό θνξέα είλαη πνιπηηκόηαηε θαη θάπνηεο θνξέο απαξαίηεηε 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ, δπζηπρώο όκσο δελ είλαη πάληα πξνζθεξόκελε.
18

  

 

 

                                                           
17 Η χάρτα του Νizhny Σagil για τθ βιομθχανικι κλθρονομιά 

18Jacques Pinard,  ςελ 97-101 
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Από ηην Γιάζωζη ζηην Αξιοποίηζη 

Σα ηεθκήξηα ηα νπνία θαηάθεξαλ λα δηαζσζνύλ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ 

άκεζα θαη λα γίλνπλ γλσζηά ζην επξύ θνηλό, ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ζθνπό ηνπο. Σα νηθνδνκήκαηα είλαη εθείλα πνπ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα δηόηη όζν 

κέλνπλ θελά θαη αλεθκεηάιιεπηα θαηαζηξέθνληαη θαη απνηεινύλ παξάγνληα 

ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Η 

επαλάρξεζε ηνπο είλαη ζπλήζσο ε θαιύηεξε 

ιύζε, εθόζνλ νη επεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ 

δελ ζα παξακνξθώζνπλ εληειώο ηελ αξρηθή 

εκθάληζε ηνπ θηηξίνπ.  

Σα ζπκπιεξσκαηηθά θηίζκαηα θαη νη 

πξνζζήθεο κπνξνύλ λα δερζνύλ πεξηζζόηεξεο 

κεηαβνιέο, όρη όκσο ζε βαζκό πνπ λα 

επεξεάδεη ηελ αξκνλία ηνπ ζπλόινπ. 

Σα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία, είηε 

έρνπλ κεηαθεξζεί ζε θάπνηα ζπιινγή, είηε 

βξίζθνληαη αθόκα ζηνπο ρώξνπο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη 

ζπζηεκαηηθά θαη εθόζνλ επηζθεπαζηνύλ λα 

ηίζεληαη ζπζηεκαηηθά ζε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο.  

Η δεκηνπξγία νηθνκνπζείσλ ή ηερληθώλ κνπζείσλ γηα ηελ δηαθύιαμε θαη ηελ 

έθζεζε όισλ απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ επηζπκνύκε λα δηαθπιάμνπκε, είλαη ίζσο 

ε πην σθέιηκε ιύζε, θαζώο είλαη εθζέκαηα πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ 

επηζθεπηώλ. 
19

  

Γςζκολίερ ζηη διαηήπηζη και αξιοποίηζη ηηρ βιομησανικήρ κληπονομιάρ 

Σν ζέκα ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη έλα θαίξην δήηεκα, δηόηη νη ηδηνθηήηεο ησλ 

νηθνπέδσλ ζηα νπνία βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο αξλνύληαη λα ηα παξαρσξήζνπλ 

                                                           
19 Jacques Pinard, ςελ 104-108 

Εικόνα 1.2: Ανέμη ελέγσος ηίηλος 

νήμαηορ ηος 1910-20 και 

κομποδεηική μησανή ηος 1910 από 

ηο επγοζηάζιο Μοςηαλάζκη 
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κεηά ηελ παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζώο αλακέλνπλ λα έρνπλ κηα επηθεξδή 

πξνζθνξά, κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα γηα νιόθιεξεο δεθαεηίεο. 

Λίγεο είλαη νη πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ηα θηίξηα είραλ ηελ ηύρε λα αγνξαζηνύλ από 

ηνλ Γήκν ή από θάπνηνλ ηδησηηθό θνξέα θαη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ κε λέν 

αληηθείκελν. 

Όηαλ θάπνην θηίζκα έρεη ζεκαληηθή 

ηζηνξηθή ή ηερλνινγηθή αμία, ηόηε αξθεηέο 

θνξέο ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θάπνηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνύ θνξέα ζε ηνπηθό επίπεδν, ν 

νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη κε όπνην ηξόπν 

κπνξεί γηα ηε δηάζσζή ηνπ. ηόρνο ηνπο είλαη 

λα ζπγθεληξώζνπλ θεθάιαην θαη κέζσ ησλ 

ελεξγεηώλ ηνπο λα επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλό, 

λα αλαγλσξηζηεί ε αμία ηνπ θηίζκαηνο από ην 

θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία, λα ιεθζνύλ άκεζα 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ελδερνκέλσο 

λα αλαγλσξηζηεί σο δηαηεξεηέν θηίζκα από 

ηελ Τπεξεζία Ιζηνξηθώλ Μλεκείσλ, ώζηε λα 

απαγνξεπηεί θάζε παξέκβαζε ζε απηό, ε νπνία 

ζα πξνζβάιεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία.  

Όζνλ αθνξά ηα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα, αιιά θαη ηα αληηθείκελα 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ησλ εξγαηώλ ηεο επνρήο είλαη πιένλ πνιύ δύζθνιν λα ηα 

εληνπίζνπκε θαη λα ηα ζπγθεληξώζνπκε, αθελόο ιόγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ηνπο 

θαη αθεηέξνπ γηαηί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ δηαζθνξπίζηεθαλ εκπινπηίδνληαο 

πξνζσπηθέο ζπιινγέο. Άιια πάιη παξακέλνπλ μεραζκέλα θαη παξακειεκέλα ζε 

ππόγεηα θαη απνζήθεο. Απηό βέβαηα ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, αθνύ πνιιά 

κεραλήκαηα όηαλ εγθαηαιείθζεθαλ, απνζπλαξκνινγήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο αληαιιαθηηθά ή γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κέηαιιά ηνπο.
20

  

 

                                                           
20 Jacques Pinard, ςελ. 144-148 

Εικόνα 1.3: Απγαλειοί ζηην παλιά 

Μεηαξοςπγία ζηον Πεπιζζό. (1995). Τα 

μησανήμαηα αςηά δεν ςπάπσοςν πια 
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Γπάζειρ για ηη ζςνηήπηζη ηηρ απσιηεκηονικήρ και βιομησανικήρ κληπονομιάρ 

Δίλαη απηνλόεην όηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ρηιηάδεο δξάζεηο ζε επξσπατθό 

επίπεδν γηα ηε δηάζσζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επαλάρξεζε ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο. Η αλαθνξά ζε θάζε κηα από απηέο μεπεξλά ηα όξηα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο, αλαθέξνπκε όκσο παξαθάησ κεξηθά ζεκαληηθά εγρεηξήκαηα πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε απηή. 

1) Μεηά από πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ε επηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθώλ θνηλνηήησλ δηεύξπλε ηε δξάζε ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. ηηο 13 Ννεκβξίνπ ηνπ 1986 πξαγκαηνπνηήζεθε 

επξσπατθό ζπκβνύιην ζην νπνίν απνθαζίζηεθε όηη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο είλαη ζεκαληηθή ζε πνιηηηζηηθό 

επίπεδν, ελώ παξάιιεια απνηειεί επέλδπζε γηα  ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Μεξηθά από ηα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

μεθίλεζαλ θαη είραλ κεγάιε επηηπρία είλαη ηα εμήο: 

 

 εκαληηθά αζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά κλεκεία/ρώξνη (1989) 

 Ιζηνξηθά θηίξηα θαη ζύλνια πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ αγξνηηθό ή αζηηθό ηζηό 

(1990) 

 Μαξηπξίεο ησλ βηνκεραληθώλ, γεσξγηθώλ, βηνηερληθώλ θαη άιισλ 

παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλζξσπόηεηαο (1991)
21

 

 

2) Σν 1991 δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία κειώλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (Παξάξηεκα 

Θεζζαινλίθεο) ε «Οκάδα Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνινγηθήο 

θαη Βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο». Η πξώηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο 

                                                           
21 Από τα 37 πειραματικά ςχζδια που προκρίκθκαν και χρθματοδοτικθκαν τα 5 είναι 

Ελλθνικά  και   πιο ςυγκεκριμζνα αφοροφν: το εργοςτάςιο παραγωγισ Φωταερίου ςτο 

Γκάηι, το Μουςείο  ιδθροδρόμων του Διμου Καλαμάτασ, τθ ταφιδαποκικθ Μπάρρυ – 

Καραμανδάνθ ςτθν Πάτρα, τα εργαςτιρια Μονισ Σιμίου Προδρόμου ερρών, και πζτρινα 

γεφφρια και υδρόμυλουσ τθσ Ηπείρου. 

   Περιοδικό Σεχνολογία Σεφχοσ 5/6 (1992), ςελ. 51 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ 1991 ζηνλ ρώξν ηνπ Μύινπ 

Υαηδεγηαλλάθε κε ηελ παξνπζία εξεπλεηώλ θαη εζεινληώλ πνπ αζρνινύληαη κε 

ην αληηθείκελν. ηόρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηάζσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

Σερλνινγηθήο θαη Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο, ε ελίζρπζε θαη ε δεκνζηνπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο νκάδαο απνηειεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ κε 

δεκνζηεύζεηο άξζξσλ, νξγάλσζε δηαιέμεσλ θαη πεξηεγήζεσλ ή κέζσ εθπνκπώλ 

ησλ ΜΜΔ. Παξάιιεια επηδηώθεηαη ε πξνβνιή ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο ρώξαο καο, ζε δηεζλέο επίπεδν.
22

 

3) Σν 2005 ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πινπνίεζε έλα ζρέδην Γξάζεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθόηεηα θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα 

ηνπ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο 2000-2006. Σν πξόγξακκα αθνξά ζε «Έξγα 

αλαθαίληζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα βηνκεραληθή ρξήζε 

εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθώλ θηηξίσλ». ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθώλ θηηξίσλ ώζηε λα απμεζεί ε 

πξνζθνξά βηνκεραληθήο ζηέγεο θαη λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο. 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε από πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο , πόξνπο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη από ηδησηηθνύο πόξνπο θαη αλέξρεηαη ζηα 13.500.000 Δπξώ. 
23

 

Τα Πποβλήμαηα ηηρ πποζηαζίαρ και η θεζμική ηοςρ ανηιμεηώπιζη ζηην 

Δλλάδα 

ηνλ Διιαδηθό ρώξν ην πξόβιεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκηάο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ιόγσ ηεο 

γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο καο αιιά θαη ιόγσ ηνπ ειιηπνύο 

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. 

                                                           
22 Περιοδικό Σεχνολογία Σεφχοσ 5/6 (1992), ςελ. 50 

23 Επιχειρθςιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιςτικότθτα" *ΕΠΑΝ+, Τπουργείο Ανάπτυξθσ 
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Καηαξράο ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

αθνξά θπξίσο ηα «αξραία». Αθόκα θαη ν λόκνο ηνπ 1950 πνπ αθνξά κλεκεία 

κεηαγελέζηεξα ηνπ 1830, θπζηθά ηνπία ή ηζηνξηθνύο ηόπνπο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ 

θάιινπο, δελ πξνζαξκόδεηαη ηδηαίηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο.  

Σν αληηθείκελν θαη ην πεξηερόκελν ηεο πξνζηαζίαο δελ είλαη μεθάζαξν θαη 

είλαη δηάζπαξην ζε πιεζώξα δηαηάμεσλ, θαζηζηώληαο δύζθνιε ηελ επνπηεία ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

 Δπηπιένλ ε αλάζεζε παξάιιεισλ αξκνδηνηήησλ ζε πνιινύο θνξείο θαη ε 

έιιεηςε ζπληνληζκνύ κεηαμύ ηνπο  πξνθαιεί πεξαηηέξσ ζύγρπζε ηόζν ζηνπο πνιίηεο 

όζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο.  

Σέινο ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε όζνλ αθνξά ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ε απνπζία νπζηαζηηθήο 

πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επέκβαζεο.  

Ο ζημανηικόρ πόλορ ηηρ πληποθοπήζεωρ και ηηρ εκπαιδεύζεωρ  

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε αμηνιόγεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ ηνπ 

παξειζόληνο εμαξηάηαη από ην κνξθσηηθό θαη πνιηηηζηηθό επίπεδν ηεο εθάζηνηε 

θνηλσλίαο. Με ηελ εθπαίδεπζε ινηπόλ ηνπ ιανύ επηηπγράλνληαη ηα πην νπζηαζηηθά 

θέξδε κε καθξνπξόζεζκεο πξννπηηθέο.  Η ζσηεξία άιισζηε ησλ πνιηηηζηηθώλ καο 

αγαζώλ απνηειεί ππνρξέσζε όισλ καο. 

Βαζηθά εξγαιεία πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε απνηεινύλ ε εηζαγσγή ζρεηηθώλ 

καζεκάησλ ζηελ θαηώηεξε θαη κέζε εθπαίδεπζε, ε θπθινθνξία κεγάινπ αξηζκνύ 

ζρεηηθώλ βηβιίσλ, ε πξνβνιή ηνπο κέζσ ησλ ΜΜΔ θαη ν κνξθσηηθόο ηνπξηζκόο.  

Σν θαηλόκελν ηεο θζνξάο ηνπ κλεκεηαθνύ πινύηνπ είλαη έλα θαηλόκελν πνπ 

ζπλαληάκε ζπρλά ζηελ Δπξώπε θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ ρώξα καο όπνπ ε 

λνκνζεζία είλαη εμαηξεηηθά ειιηπήο θαη επηηξέπεη πιήζνο παξεκβάζεσλ πνπ νδεγνύλ 

ζε αλεπαλόξζσηεο θζνξέο ηόζν ζηα ίδηα ηα κλεκεία όζν θαη ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθό εληειώο 

αθαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο θάλνληαο αθόκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα 

ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ αιόγηζηε δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ καο πινύηνπ.  
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Βαζηθή πξνηεξαηόηεηα απνηειεί, ε απαζρόιεζε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο θνξείο πξνζηαζίαο αιιά θαη ε επαξθήο 

εθπαίδεπζε όισλ ησλ ηερληθώλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά.  

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρνιώλ ζα πξέπεη εθηόο από 

ηζηνξηθά καζήκαηα λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιια πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ. Η UNESCO γλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε, νξγάλσζε 

θάπνηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηεζλνύο εκβέιεηαο θαη δηάξθεηαο δπν εηώλ. 

ρνιέο θαηάξηηζεο ηδξύζεθαλ ζε πνιιέο ρώξεο, ε πην γλσζηή όκσο βξίζθεηαη ζηελ 

Ρώκε. Σν πξόγξακκά ζπνπδώλ απηώλ ησλ ζρνιώλ αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε ρξόλν 

κε βάζε ηηο λέεο εμειίμεηο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ θάζε ρώξαο. 

Όια ηα παξαπάλσ θπζηθά κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, ηνπ θνξέα πξνζηαζίαο θαη ηνπ 

αξκόδηνπ θξαηηθνύ θνξέα.  

Κάζε ρώξα πνπ ζέβεηαη ηνλ ηζηνξία ηεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ πνηνηηθή άλνδν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα ηνπ κλεκεηαθνύ ηεο πινύηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζέκαηα ηα νπνία απνηεινύλ βαζηθή πξνηεξαηόηεηα θάζε πνιηηηζκέλεο ρώξαο.
24

 

 

  

                                                           
24 Αρχιτεκτονικά Θζματα, Σεφχοσ 9 (1975), ςελ. 161-163 
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Ειζαγωγή 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν φξνο «βηνκεραληθή 

αξραηνινγία εηζήρζε απφ ηνλ Donald Dudley ην 1950 γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ 

αλαδπφκελν εθείλν θιάδν ηεο αξραηνινγίαο, πνπ είρε σο αληηθείκελν ηε κειέηε 

κλεκείσλ θαη δνκψλ πνπ θηίζηεθαλ απφ ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο 

θαη κεηά. Σν πεδίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ δηεπξχλζεθε ζηελ πνξεία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ, ηα βηνκεραληθά αξρεία θαη ηηο 

επηθνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο.  Η Βηνκεραληθή αξραηνινγία ζπλεξγάδεηαη θαη κε 

άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ή ηέρλεο, φπσο ηε κεραληθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ 

νηθνδνκηθή, ηε λαππεγηθή, ηε κεηαιινπξγία θαη ηελ πθαληηθή, ελψ ζθνπφο ηεο είλαη 

ε θαηαγξαθή, ε κειέηε, ε έξεπλα θαη ε αλάδεημε ησλ βηνκεραληθψλ θαηαινίπσλ ηνπ 

παξειζφληνο.
1
 

Η λέα απηή επηζηήκε δελ γελλήζεθε κφλν απφ ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο, 

απνγξαθήο θαη δηάζσζεο ησλ ηαρχξπζκα εμαθαληδφκελσλ κνξθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

βίνπ, αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε επηζηεκνληθήο θαη πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπο. ε 

πνιιέο Διιεληθέο πφιεηο ζπλαληάκε ζήκεξα πιήζνο παιηψλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, 

άιια πεξηζζφηεξν θαη άιια ιηγφηεξν αμηφινγα απφ αηζζεηηθήο άπνςεο, φια φκσο 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Σα θηίξηα απηά θηλδπλεχνπλ απφ ηε θζνξά, ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ 

θξάηνπο, ελψ παξάιιεια ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο θαηεδάθηζήο ηνπο γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο. 

Η Βηνκεραληθή Αξραηνινγία απνηειεί έλαλ ζρεηηθά λέν επηζηεκνληθφ θιάδν 

ζηε ρψξα καο θαη έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη θαη ζηελ ηζηνξηθή θαη ζηελ ηερληθή 

παηδεία, θαζψο καο θέξλεη ζε επαθή κε ηνλ ηερληθφ καο πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ. Ο λένο απηφο ηνκέαο πξνθαιεί επξχηεξν ελδηαθέξνλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ην Λαχξην, ηελ Δξκνχπνιε θαη ζε δεθάδεο άιιεο 

ειιεληθέο πφιεηο, φπνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζρέδηα γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ 

                                                           
1 http://el.wikipedia.org, Βιομθχανικι Αρχαιολογία 

http://el.wikipedia.org/
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επαλάρξεζε ησλ παιηψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
 2

 Πξηλ φκσο κηιήζνπκε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ απηνχ θιάδνπ ζηε ρψξα καο, ζα ήηαλ σθέιηκν λα θάλνπκε 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ  εμέιημε ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο. 

Η ελληνική βιομητανία από ηο 1860 έως ζήμερα 

Ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ Νενειιεληθνχ θξάηνπο ζεκεηψζεθαλ νη 

πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ίδξπζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Η ειιεληθή 

βηνκεραλία αλαπηχρζεθε πνιχ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1870. 

Αξρίδεη ινηπφλ ν πξψηνο θχθινο ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ν νπνίνο δηαξθεί 

κέρξη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ αηψλα θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ειαθξά 

βηνκεραλία θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Η αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ζχληνκα νδήγεζε 

ζηελ δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ θέληξσλ ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο, φπσο ε 

Δξκνχπνιε, ν Πεηξαηάο, ε Πάηξα, ν Βφινο,  ε Καιακάηα θαη ε Κέξθπξα. Κχξηνη 

βηνκεραληθνί θιάδνη είλαη νη αιεπξφκπινη, νη βακβαθνβηνκεραλίεο, ε βπξζνδεςία 

θαη ε κεηαιινπξγεία.  

Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ βαζηδφηαλ ζε μέλα πξφηππα θαη ε 

ηερληθή θαηάξηηζε ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε. πρλά νη βηνκεραλίεο απαζρνινχζαλ 

εξγάηεο απφ ην εμσηεξηθφ ή έζηειλαλ λένπο κε ππνηξνθία ζηελ Δπξψπε γηα ηερληθή 

εθπαίδεπζε. Σνλ θαηξφ εθείλν θαηαζθεπάδνληαη θαη νη πξψηεο αηκνκεραλέο ζηα 

ειιεληθά κεραλνπξγεία, νη νπνίεο φκσο ήηαλ ζπρλά αηειείο θαη δελ είραλ κεγάιε 

δήηεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά. Παξφιν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά εξγνζηάζηα, νη 

επελδχζεηο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Μεγάιε βάζε δίλεηαη 

θπξίσο ζην εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο θαη ην ρξεκαηηζηηθφ ηνκέα.  

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη νηθνγελεηαθέο θαη ηα θεθάιαηα θίλεζεο 

πεξηνξηζκέλα, ελψ ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε δελ είλαη επαξθήο. Η θπβέξλεζε δελ 

έρεη δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή  γηα ηελ βηνκεραλία θαη αθνινπζεί ηηο 

αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ ζπλαγσληζκνχ. Οη ιφγνη απηνί νδήγεζαλ ζην θιείζηκν 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δήισζαλ πηψρεπζε. Μεξηθέο απφ απηέο 

                                                           
2 Περιοδικό Σεχνολογία, Σεφχοσ 5/6 (1992), ςελ 43 
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επαλαιεηηνπξγνχλ κε άιιν ηδηνθηήηε, ελψ δεηιά δεηιά νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

κεηαηξέπνληαη ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο.  

Απφ ην 1890 έσο ην 

1900 παξαηεξείηαη κηα 

ζηαζηκφηεηα γηα ηελ ειιεληθή 

βηνκεραλία, ιφγσ ηεο 

πηψρεπζεο ηνπ θξάηνπο. Μεηά 

φκσο απφ ηελ επηβνιή ηνπ 

Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ 

Διέγρνπ ηα μέλα θεθάιαηα 

ελδηαθέξνληαη πάιη γηα ηελ 

ειιεληθή  αγνξά. Αλαπ- 

ηχζζνληαη πνιχ νη νηλνπνηίεο 

θαη νη νηλνπλεπκαηνπνηίεο, ηδξχεηαη ε (γαιιηθή) «Διιεληθή Ηιεθηξηθή Δηαηξία» θαη 

εθζπγρξνλίδεηαη ε ειιεληθή βηνκεραλία κε ηε ρξήζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Παξάιιεια βειηηψλνληαη ζεκαληηθά ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απφ 8,5 ρικ ην 1876, θηάλεη ηα 700 ρικ ην 

1890, ηα 1600 ρικ ην 1910 θαη ηα 2400 ρικ ην 1920. Μαδί κε ηνπο ζηδεξφδξνκνπο 

αλαπηχζζνληαη θαη νη ακαμηηνί δξφκνη θηάλνληαο ηα 5500 ρικ ην 1915. εκαληηθή 

εμέιημε είλαη θαη ε ρξήζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο θαηαζθεπέο 

Σελ πξψηε εηθνζαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα δεκηνπξγνχληαη λέα βηνκεραληθά 

θέληξα ζηε Θεζζαινλίθε, ηε Νάνπζα θαη ηε Μπηηιήλε, απμάλεηαη ν πιεζπζκφο θαη 

δηεπξχλεηαη ε ειιεληθή αγνξά. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 1913-1924 κε ηελ αθζνλία 

θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα αλαπηχζζεηαη ην δεχηεξν θχκα εθβηνκεράληζεο. Η ρξήζε 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ κεραλψλ είλαη πιήξσο δηαδεδνκέλε θαη ηα 

βηνκεραληθά θέληξα έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί κε θχξην άμνλα ηελ πξσηεχνπζα θαη 

θέληξα ηνλ Πεηξαηά, ηελ Αζήλα ηελ Διεπζίλα. Αθνινπζεί ε Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα, 

ε Μπηηιήλε θαη ν Βφινο.
3
  

                                                           
3Περιοδικό «Αρχαιολογία και τζχνεσ», Σεφχοσ 18 (1986),ςελ 8-14 

Δικόνα 2.1:  Το παλιό επγοζηάζιο ηηρ ΓΔΗ ζηο Ν. 

Φάληπο, η ππώηη μεγάλη μονάδα παπαγωγήρ 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (1906)  
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Η βηνκεραλία αξρίδεη ζηαδηαθά λα ιεηηνπξγεί σο δπλακηθφο ηνκέαο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Η πνξεία απηή επηβξαδχλζεθε απφ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929-1931 θαη δηαθφπεθε απφηνκα απφ ηνλ Β΄ παγθφζκην 

πφιεκν. Η δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε ήηαλ θπξίσο πεξίνδνο αλαζπγθξφηεζεο. Σα 

εξγνζηάζηα ζηαδηαθά πεξλάλε απφ ηε ρξήζε ηνπ αηκνχ ζην πεηξέιαην θαη ηνλ 

ειεθηξηζκφ ελψ παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο βηνκεραλίαο ζην 

ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Παξάιιεια έρνπκε ηελ εκθάληζε ελφο λένπ ηχπνπ 

θηηξίνπ, ην «νδνλησηφ θηίξην», ην νπνίν βξίζθεη κεγάιε εθαξκνγή ηελ επνρή απηή 

ζε κνλψξνθνπο ή δηψξνθνπο ρψξνπο παξαγσγήο.  

Σε δεθαεηία ηνπ ’60 ε 

βηνκεραλία δέρεηαη πνιιέο εμσηεξηθέο 

επηξξνέο ιφγσ ηεο εηζξνήο μέλνπ 

θεθαιαίνπ. Σν γεγνλφο απηφ επεξέαζε 

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ βηνκεραληθψλ 

θηηξίσλ ζηνλ νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν πιένλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

αξρηηέθηνλα. Παξάιιεια ζεζπίδνληαη 

ηα πξψηα κέηξα γηα ηελ ίδξπζε 

βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ ζε δηάθνξα 

ηκήκαηα ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξεζεί κηα ζηαδηαθή απνθέληξσζε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

Μεηά ην ’70 επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ν ηχπνο ηνπ θιεηζηνχ βηνκεραληθνχ 

θειχθνπο, ζε θιάδνπο πνπ απαηηνχληαη ειεγρφκελεο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

φπσο ζηελ θισζηνυθαληνπξγία. Ο ηχπνο απηφο αληηκεησπίζηεθε κε 

επηθπιαθηηθφηεηα απφ ηελ Δπξψπε. Η ρξήζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη 

εθηεηακέλα θαη ην επίπεδν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηερλνινγίαο ζπκίδεη επξσπατθά 

εξγνζηάζηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50, ελψ δίδεηαη πιένλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα , ηελ πςειή 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγψλ. 

Δικόνα 2.2:  Δπγάηπιερ ζηο ημήμα αςηόμαηηρ 

ζςζκεςαζίαρ ελαιόλαδος ηος επγοζηαζίος 

ΔΛΑΪΣ, δεκαεηία 1960 
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Απφ ην ’80 θαη κεηά ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο. Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γίλνληαη γξεγνξφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

θαζηζηψληαο ηηο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξεο.  
4
  

Η έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα θαη νη εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαηά ηα έηε 1891-1989 ζπληέιεζαλ θαίξηα ζηελ 

απνβηνκεράληζε θαη ηελ αδξαλνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ κνλάδσλ. Η έιιεηςε 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην θξάηνο θαη ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα επηδείλσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε κε 

απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε θαη ζηαδηαθή ππνβάζκηζε νιφθιεξσλ βηνκεραληθψλ 

πεξηνρψλ. Πνιχ ζπρλά κάιηζηα παξαηεξείηαη ην γεγνλφο ηεο κεηαθίλεζεο 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ιφγνπο επηβίσζεο ηνπο. 

ήκεξα γηα ηε δηαηήξεζε κηαο επηηπρεκέλεο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα γίλνληαη ζσζηέο επελδπηηθέο επηινγέο θαη ζπλεηή νηθνλνκηθή δηαηήξεζε. 

Πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθή ζηηο ηηκέο θαη λα πξνσζεί ελεξγά ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνη θαη ν εμνπιηζκφο ηεο 

επηρείξεζεο λα είλαη ζχγρξνλνο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο. Σέινο, ε θπβέξλεζε απφ πιεπξάο ηεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο, 

πνπ έρεη ηφζν καθξφρξνλε θαη ζεκαληηθή ηζηνξηθή πνξεία, δηφηη ρσξίο ηελ αθχπληζε 

θαη ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φισλ καο ζα νδεγεζνχκε ζηνλ βηνκεραληθφ 

καξαζκφ.  

 

Η βιομητανική αρταιολογία ζηην Ελλάδα ζήμερα 

Σε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο αθνινχζεζε κηα ηαρχηαηε 

απνβηνκεράληζε. Μηθξέο θαη κεγάιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο θιείλνπλ ε κηα κεηά ηελ 

άιιε, αθήλνληαο πίζσ ηνπο εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

αλεξγίαο. Η απνβηνκεράληζε ηεο ρψξαο νδεγεί ζε κείσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

                                                           
4 Αρχιτεκτονικά Θζματα, Σεφχοσ 25 (1991), ςελ 57-64 
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θαη ησλ εμαγσγψλ, ελψ απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ.   

Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκίαο, 

μεθίλεζαλ ζηε ρψξα καο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’90. ήκεξα, ε βηνκεραληθή 

Αξραηνινγία θαη ε πξνζηαζία ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο βξίζθεηαη ζε 

κηα πην ψξηκε θάζε. Μπνξεί λα ππήξμαλ 

πνιιά εκπφδηα, θαηαζηξνθέο θαη 

ππνρξεκαηνδφηεζε, αιιά ηα βηνκεραληθά 

θαηάινηπα αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα θαη ε 

πξνζηαζία ηνπο έρεη επαηζζεηνπνηήζεη φρη 

κφλν ηνπο επηζηήκνλεο αιιά θαη πνιινχο 

έιιελεο πνιίηεο.  

Πνιιά ειιεληθά ηζηνξηθά 

βηνκεραληθά θαη πξνβηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα δηαζψζεθαλ, αλαδείρηεθαλ 

θαη απέθηεζαλ θάπνηα λέα ρξήζε θπξίσο 

πνιηηηζηηθή. Μεξηθά ζεκαληηθά 

παξαδείγκαηα είλαη: ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο θσηαεξίνπ ζηελ Αζήλα, 

γλσζηφ ζε φινπο σο «Γθάδη» θαη ην 

πηινπνηείν Πνπιφπνπινπ ή «Πηι-Πνπι» 

ζηα Πεηξάισλα, πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 

σο ρψξνη πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Η παιηά θισζηνυθαληνπξγία ηθηαξίδε επί 

ηεο νδνχ Πεηξαηψο, θηινμελεί ζήκεξα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλψηαηεο ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ θαη ε πξψελ ραξηνπνηία 

Δικόνα 2.4: Ο κενηπικόρ καπναγωγόρ ηηρ 

Γαλλικήρ Δηαιπείαρ Μεηαλλείων Λαςπίος  

Δικόνα 2.3: Δν ώπα επγαζίαρ ζηοςρ 

επιβληηικούρ θούπνοςρ ηος 

«Κεπαμεικού». 
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«άληηαο» ιεηηνπξγεί πιένλ σο ζεαηξηθφο ρψξνο ηνπ θεζηηβάι Αζελψλ. Σν 

ζπγθξφηεκα ηεο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ κεηαηξάπεθε θαη 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο Σερλνινγηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ. Σα εξγνζηάζηα Καηζηκαληή, Αλαηξνχζε, Βειηζζαξφπνπινπ θαη 

Κνξλειάθε ζηελ Δξκνχπνιε, απνθαηαζηάζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο βηνκεραληθφ 

κνπζείν.  ην Βφιν νη θαπλαπνζήθεο Παπαζηξάηνπ φπσο θαη πξψελ κεραλνπξγεία 

ζηε δπηηθή είζνδν ηεο πφιεο θηινμελνχλ ηψξα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Η θαπλαπνζήθε πίξεξ θηινμελεί  ην Γεκνηηθφ Κέληξν 

Ιζηνξίαο θαη Σεθκεξίσζεο. Σν Πιηλζνθεξακνπνηείν Σζαιαπάηα απνθαηαζηάζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί σο κνπζείν θεξακνπνηίαο κε ρψξνπο αλαςπρήο θαη ζπλεδξίσλ. Πνιιά 

ειαηνηξηβεία θαη ζαπσλνπνηεία ζηε Λέζβν, νη κπαξνπηφκπινη ηεο Γεκεηζάλαο, ν 

ειεθηξηθφο ζηαζκφο ηεο πάξηεο, νη ιηκεληθέο απνζήθεο θαη ην αληιηνζηάζην ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ύδξεπζεο Θεζζαινλίθεο έρνπλ δηαηεξεζεί, πξνζηαηεπζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο κνπζεία, ή ρψξνη πνιηηηζκνχ κε λέεο ρξήζεηο, ζπκβαηέο κε ην 

ραξαθηήξα ηνπο. Σέινο, πνιιά βηνκεραληθά κλεκεία ζε φιε ηε ρψξα 

πξνζηαηεχνληαη θαη δηαηεξνχληαη ρσξίο  λα έρνπλ πηνζεηήζεη αθφκα θάπνηα λέα 

ρξήζε.
5
  

Παξαθάησ αθνινπζνχλ κεξηθά απφ ηα γλσζηφηεξα κνπζεία θαη πάξθα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε αληηθείκελν ηερλνινγηθνχ ή βηνκεραληθνχ 

ραξαθηήξα: 

 To Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο (ΚΓΔ & ΜΣ)  

 To Μνπζείν Ύδξεπζεο ηεο Θεζζαινλίθεο  

 Σν ζηδεξνδξνκηθφ Μνπζείν ΟΔ 

 Σν Μνπζείν Σειεπηθνηλσληψλ ΟΣΔ 

 Σν κνπζείν Μεηαμηνχ ζην νπθιί 

 Σν ππαίζξην Μνπζείν Τδξνθίλεζεο ζηε Γεκεηζάλα 

 Σν κνπζείν ηεο Διηάο θαη ηνπ Διιεληθνχ Λαδηνχ ζηε πάξηε 

 Σν Μνπζείν απσλνπνηίαο ζην Πισκάξη 

                                                           
5 Ξπελαβίλασ Ο., Βιομθχανικι αρχαιολογία, θ διεκνισ και ελλθνικι εμπειρία. 
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 Σν Σερλνινγηθφ-Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ (ΣΠΠΛ) 

 Σν Μεηαιιεπηηθφ Μνπζείν Μήινπ 

 Σν Μνπζείν Κεξακνπνηίαο Ν. & . Σζαιαπάηα
6
 

Η θαηαγξαθή θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη πξνβηνκεραληθψλ 

θηηξίσλ  ηεο ρψξαο καο, έρεη εμαπισζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έρνπλ 

δεκνζηεπηεί δεθάδεο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη δηνξγαλψλνληαη ζπρλά 

επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη δηεζλείο θνξείο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα. 

Ελληνικό θεζμικό πλαίζιο 

ηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν δηεζλή ρψξν, ην εγρείξεκα ηεο 

δηαηήξεζεο θαη επαλάρξεζεο ηεο ηζηνξηθήο - αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο είρε, 

κέρξη πξφζθαηα, σο θχξην, αλ φρη απνθιεηζηηθφ, ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη 

απνθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ θαη θειπθψλ. Απφ ην ηέινο ηνπ Β' 

παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αξρίδεη κηα ζηξνθή θαη επέθηαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ 

απνθαηάζηαζε, αλαβίσζε θαη επαλάρξεζε επξχηεξσλ ζπλφισλ, νηθηζκψλ, πφιεσλ 

θαη πεξηνρψλ, κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή ή πνιηηηζηηθή αμία, ή ρψξνπο πνπ πξνβάινπλ 

ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε κηαο θνηλφηεηαο ζε κηα νξηζκέλε 

επνρή. 
7
 

Με ην άξζξν 24 παξ. 1 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο (1975) θαζηεξψλεηαη, 

γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα πξνζηαηεχζεη ην θπζηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ εθδφζεθε ο νόμορ 

360/1976 «πεπί σωποηαξίαρ και πεπιβάλλονηορ».
8
 Ο λφκνο απηφο πεξηέρεη νξηζκνχο 

ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη φρη ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ ζέηεη ηελ αξρή φηη ηα κλεκεία θαη νη παξαδνζηαθέο πεξηνρέο 

ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο θαη φηη επηηξέπνληαη κε λφκν πεξηνξηζηηθά 

                                                           
6Νειτουργία, διαχείριςθ και εξζλιξθ πάρκων τεχνολογικοφ χαρακτιρα: Ελλθνικι και 

Ευρωπαϊκι       εμπειρία, ςελ.8 

7Ο. Μαλογιρου, Ξ. Οομικόσ, Γ. Παλάςκασ, Ο. Παπαμίχοσ, ςελ  7-12 

8 ΦΕΜ 151/1976 
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κέηξα ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ ηδησηψλ αλ κέζα ζ' απηή ππάξρνπλ κλεκεία ή 

παξαδνζηαθά θηίξηα θαη ζχλνια. 

 Η έλλνηα ηνπ βηνκεραληθνχ κλεκείνπ σο κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη γεληθφηεξα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δελ ήηαλ μεθάζαξε, 

πηζαλφλ νχηε θαλ κνξθνπνηεκέλε ζηε ρψξα καο, κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ νόμος 

1469/1950 «Πεπί πποζηαζίαρ ειδικήρ καηηγοπίαρ οικοδομημάηων και έπγων ηέσνηρ 

μεηαγενέζηεπων ηος 1830».
9
 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζηαηεχνληαη 

νη θαηαζθεπέο θαη ηα νηθηζηηθά ζχλνια πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξνπο ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο, ηα λεφηεξα κλεκεία θαη ηα ηζηνξηθά θηίξηα ή ηζηνξηθνί ηφπνη 

κεηαγελέζηεξνη ηνπ 1830. Ο λφκνο απηφο αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε «έξγα 

ηέρλεο» ή «ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία», φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζηαζία 

αθηλήησλ, ελψ γηα ηα λεφηεξα θηλεηά ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «έξγα πξνεγκέλεο 

βηνηερλίαο ή «αμηφινγεο ιατθήο ηέρλεο»
10

. Με ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 941/1977, 

ηδξχεηαη ην Σκήκα Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζηε Γηεχζπλζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ θαζψο 

θαη νη Δθνξείεο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ , νπφηε ζπζηεκαηνπνηείηαη ην έξγν ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο λεψηεξεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο.  

ε επίπεδν ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο ζεζπίζηεθε ηο 

Πποεδπικό Διάηαγμα 8/1973 «πεπί Γενικού Οικοδομικού Κανονιζμού»
11

, κε ην νπνίν  

ε λνκνζεζία ζέηεη γηα πξψηε θνξά σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία θηηξίσλ θαη 

αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ κε ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ, ιανγξαθηθφ, πνιενδνκηθφ, 

αηζζεηηθφ ή αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα.
12

 Αθνινχζεζε ν λφκνο 1577/1985 «Γενικόρ 

Οικοδομικόρ Κανονιζμόρ»
13

, ν νπνίνο κάιηζηα ηξνπνπνηήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα κε 

ηνλ λφκν 2831/2000 «Τποποποίηζη Διαηάξεων ηος Ν.1577/1985 «Γενικόρ 

                                                           
9 ΦΕΜ 169/ 1950 

10 Ο νόμοσ 5351/1932 «Περί αρχαιοτιτων» και ο νόμοσ 1469/1950«Περί προςταςίασ 

ειδικήσ κατηγορίασ οικοδομημάτων και ζργων τζχνησ μεταγενζςτερων του 1830»  

αποτελοφν ςιμερα το βαςικό πλαίςιο για τθν προςταςία τθν ςυντιρθςθ και επανάχρθςθ 

των αρχαίων και νεοτζρων μνθμείων τθσ χώρασ μασ. 

11 ΦΕΜ Α’ 124/1973 

12 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ επανάχρθςθσ, ςελ 17-18 

13 ΦΕΜ Α’ 210/1985 
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Οικοδομικόρ Κανονιζμόρ»
14

 θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο» θαη είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλνο κε ηηο εγρψξηεο αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Απφ ην Διιεληθφ Ννκνζεηηθφ πιαίζην, απνπζίαδε εληειψο ε πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο σο πξνο ηε δηάζσζε, δηαηήξεζε  θαη πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε πάλσ απφ φια, ησλ αλελεξγψλ Βηνκεραληθψλ Υψξσλ. Σν θελφ απηφ 

θάιπςε ν λένο αξραηνινγηθφο λφκνο, Ν.3028/2002 «Για ηην πποζηαζία ηων 

Απσαιοηήηων και εν γένει ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ».
15

 Γελ πξέπεη βέβαηα λα 

παξαβιέπνληαη ο νόμορ για ηην βιώζιμη οικιζηική ανάπηςξη Ν.2508,
16

ν σωποηαξικόρ 

νόμορ Ν.2742
17

 αιιά θαη ινηπή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζε νηθνλνκηθά θίλεηξα, ζην 

ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπληεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 

ππνρξέσζε γηα δηαηήξεζε θαη θαηαγξαθή, αιιά θαη αλάδεημε ή επαλάρξεζε ηεο 

Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο. 

Βάζεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ, ε πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζπλίζηαηαη: ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ έξεπλα, ηελ θαηαγξαθή, 

ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο, αιιά θαη ηελ δηαηήξεζε, ηελ  

απνηξνπή ηεο θαηαζηξνθήο/αιινίσζεο ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο, ηελ 

ζπληήξεζε θαη ηελ θαηά πεξίπησζε απνθαηάζηαζε ηεο, ηελ αλάδεημε θαζψο θαη ηελ 

έληαμή ηεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή δσή. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ 

Νφκνπ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζηνπο 

ζηφρνπο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ Υσξνηαμηθνχ, Αλαπηπμηαθνχ, Πεξηβαιινληηθνχ ή 

Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ.
18

 

 

 

                                                           
14 ΦΕΜ Α’ 140/2000 

15 ΦΕΜ Α’ 153/2002 

16 ΦΕΜ 124/1997 

17 ΦΕΜ Α 207/1999 

18 Άρκρο 3, ΦΕΜ Α 153/2002 
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Φορείς προζηαζίας και σλοποίηζης ζηην Ελλάδα: 

Η Αξραηνινγηθή Τπεξεζία απνηέιεζε ηνλ θχξην θνξέα πξνζηαζίαο ησλ 

λενηέξσλ κλεκείσλ, κε κηα κηθξή παχζε απφ ην 1965 έσο ην 1977. Καηά ην 

δηάζηεκα απηφ ιεηηνχξγεζε κία εληαία Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ, πνπ ήηαλ 

αξκφδηα γηα φιε ηελ επηθξάηεηα.  

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 ηδξχζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

(ΤΠ.ΠΟ) ε Γηεχζπλζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ, ζηελ νπνία ππάγεηαη θαη ην Σκήκα 

Νενηέξσλ κλεκείσλ. Παξάιιεια, ηδξχνληαη 7 πεξηθεξεηαθέο Δθνξείεο Νενηέξσλ 

Μλεκείσλ, ζηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη άιιε κηα ην 1995 θαη ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα 

ηα λεζηά ηνπ Β. Αηγαίνπ.  

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε θαη 

δηάζσζε ησλ κλεκείσλ ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν, σζεί 

ηελ ρψξα καο ζε κηα ζεκαληηθή θίλεζε. πζηεκαηνπνηνχληαη νη θαηαγξαθέο θαη νη 

θεξχμεηο κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ θαη ζπλφισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπο, φπνπ απηνί δηαζψδνληαη, ελψ πξνζδίδνληαη λέεο ρξήζεηο ζηνπο 

παιηνχο βηνκεραληθνχο ρψξνπο, Παξάιιεια εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δηάζσζε αξρείσλ, πνπ αθνξνχλ ην βηνκεραληθφ πνιηηηζκφ κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

εηδηθεπκέλνπ αξρείνπ βηνκεραληθψλ κλεκείσλ ζηε Γ/λζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ.  

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ην ΤΠ.ΠΟ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

πξνο ηνλ Σνκέα ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο θαηαγξάθνληαο κλεκεία ηνπ 

ηερληθνχ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, φπσο θαη άιια επηζηεκνληθά 

φξγαλα. Σελ ίδηα επνρή εθθξάδνπλ επίζεο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε δηάζσζε θαη 

επαλάρξεζε παιηψλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο(Ο.Σ.Α.), παλεπηζηεκηαθά θαη άιια ηδξχκαηα
19

 θαη άιινη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξνζδίδνληάο ηνπο κάιηζηα θάπνηα πνιηηηζηηθή 

ρξήζε. Οη Ο.Σ.Α κάιηζηα ζπλεξγάδνληαη κε ην ΤΠ.ΠΟ ην νπνίν πξνζπαζεί κέζσ 

                                                           
19 ΕΞΠ, ΑΠΘ, ΠΙΟΠ, Ελλθνικό Σμιμα του TICCIH, EIE και άλλοι επιςτθμονικοί μθ 

κερδοςκοπικοί φορείσ  
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πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ λα εληζρχζεη απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα. Γελ πξέπεη 

λα παξαιείςνπκε φηη θαηαηέζεθε απφ ην ΤΠ.ΠΟ. έλα λέν λνκνζρέδην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ε ςήθηζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη ησλ βηνκεραληθψλ κλεκείσλ ηεο ρψξαο καο. 

 

Πνιχ ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε θσηνγξαθηθή έθζεζε κε ηίηιν 

«Βηνκεραληθά Μλεκεία ηεο Διιάδαο» πνπ νξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1997, 

ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ πλεδξίνπ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο (TICCIH) θαη ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ εηδηθή 

έθδνζε. Σελ Οξγάλσζε ηεο έθζεζεο αλέιαβε ε Γ/λζε Λατθνχ Πνιηηηζκνχ θαη νη 

Δθνξείεο Νενηέξσλ Μλεκείσλ. Φπζηθά ηέηνηεο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

κέζσ θαζηεξσκέλσλ ζεζκψλ δηεζλνχο εκβέιεηαο, φπσο π.ρ. νη Δπξσπατθέο Ηκέξεο 

Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο. Ιδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί θαη ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηα κλεκεία ή ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνβηνκεραληθνχ θαη ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ
20

.  

 

Δλληνικό ημήμα ηηρ Γιεθνούρ Δπιηποπήρ για ηη διάζωζη ηη Βιομησανικήρ 

κληπονομιάρ (ΤICCIH) 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1991, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέιεπζε ζην Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ιζηνξία επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληθή 

Αξραηνινγία» ηνπ Κέληξνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ/ΔΙΔ. ηε ζπλέιεπζε απηή 

ζπκκεηείραλ 40 πεξίπνπ άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο 

αξραηνινγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζπκθψλεζαλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ 

Σκήκαηνο ηνπ TICCIH. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1992 ςεθίζηεθε νκφθσλα ην θαηαζηαηηθφ ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ηδξχεηαη ην σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία 

«Διιεληθφ ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζσζε ηεο Βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο» θαη πξνζσξηλή έδξα ηνπ ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, επί ηεο νδνχ Λ. 

Βαζηιέσο Κσλ/λνπ 48 ζηελ Αζήλα. θνπφο ην σκαηείνπ είλαη ε θαηαγξαθή, ε 

                                                           
20 Χατηθνικολάου Σ., ς.ς. 31 
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κειέηε, ε δηάζσζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ θαηαινίπσλ 

ηεο ρψξαο καο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ν εμνπιηζκφο, ηα κέζα κεηαθνξάο, 

ηα πξντφληα θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο, καδί κε ηηο γξαπηέο θαη ηηο πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. 

Σν Διιεληθφ ηκήκα ηνπ TICCIH έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο ζηε ρψξα καο. ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ 

δηνξγαλψλεη εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εθδφζεηο θιπ, πξνσζεί ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, εξγάδεηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηεο θαη 

γεληθφηεξα επηδηψθεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο καο σο πνιηηηζηηθφ αγαζφ. 
21

 

 

To Δλληνικό Τμήμα ηος ICOMOS (International Council of Monuments and 

Sites– Γιεθνέρ Σςμβούλιο Μνημείων και ηοποθεζιών) 

Σν Διιεληθφ Σκήκα ηνπ ICOMOS ηδξχζεθε ην 1972 σο Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, απφ ην 1992 φκσο ιεηηνπξγεί σο 

αλεμάξηεην θαη  αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθφ ζσκαηείν. Αξηζκεί ζήκεξα 750 κέιε 

θαη αλαπηχζζεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο. Σν 2000 κάιηζηα βξαβεχηεθε γηα 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηε δηάζσζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο.  

Κάζε ηξεηο κήλεο ην ηκήκα εθδίδεη ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο κλεκείσλ, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αιιά θαη ζρεηηθέο 

εηδήζεηο απφ ηνλ δηεζλή ρψξν.
22

   

Το πολιηιζηικό Ίδπςμα Ομίλος Πειπαιώρ (ΠΙΟΠ) 

Σν Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο είλαη έλα θνηλσθειέο ίδξπκα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε θχξην άμνλα δξαζηεξηνηήησλ ηε δηάζσζε, θαηά-

γξαθή θαη αλάδεημε ηεο παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο πξνβηνκεραληθήο 

                                                           
21 Περιοδικό Σεχνολογία Σεφχοσ 5/6 (1992), ςελ 43 

22 Οοτίνα Μοντογιάννθ, To Διεκνζσ υμβοφλιο μνθμείων και τοποκεςιών – ICOMOS 
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θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζεκαηηθψλ ηερλνινγηθψλ κνπζείσλ 

κε κεγάιε πξνζέιεπζε θνηλνχ.  

Σα κνπζεία απηά 

απνηεινχλ πξφηππα φζνλ αθνξά 

ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπο θαη 

κνπζεηαθήο εθθνξάο ηνπο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε πξνβάιινπλ ηνλ 

παξαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. Σν Γίθηπν 

κνπζείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ ΠΙΟΠ 

ζπκπεξηιακβάλεη ην Μνπζείν 

Μεηαμηνχ ζην νπθιί, ην 

ππαίζξην Μνπζείν Τδξνθίλεζεο 

ζηε Γεκεηζάλα, ην Μνπζείν ηεο 

Διηάο θαη Διιεληθνχ ιαδηνχ ζηελ 

πάξηε, ην Μνπζείν 

Μαξκαξνηερλίαο ζηελ Σήλν, ην 

Μνπζείν Βηνκεραληθήο Διαηνπξγίαο Λέζβνπ, ην Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηείαο 

Σζαιαπάηα ζην Βφιν θαη ην Μνπζείν Παξαδνζηαθψλ Δπαγγεικάησλ θαη 

Πεξηβάιινληνο ηπκθαιίαο. 

Κάζε κνπζείν θηινμελεί αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηηο νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα εθπαηδεπηηθέο θαη επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, εθζέζεηο, δηαιέμεηο 

ζεκηλάξηα θαη πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία  νξγαλψλνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην Ίδξπκα. 

Σν ΠΙΟΠ κεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηελ άςνγε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

πξνβνιή ησλ κνπζείσλ απηψλ, κε ηελ νξγάλσζε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ. Σν 

εγρείξεκα απηφ βέβαηα επηηπγράλεηαη κε ηελ ακέξηζηε ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο 

Δικόνα 2.5:  Γίκηςο Μοςζείων ηος ΠΙΟΠ 
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θνηλσλίαο θαη φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

ρψξαο.
23

 

 

Κένηπο Νεοελληνικών Δπεςνών – Δθνικό Ίδπςμα Δπεςνών (ΚΝΔ/ΔΙΔ) 

Σν Κέληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Δξεπλψλ  ηδξχζεθε 

ζηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 1960 κε ζηφρν ηε κειέηε θαη έξεπλα ηεο ηζηνξίαο θαη θηινινγίαο 

ηνπ λένπ ειιεληζκνχ. ηελ πνξεία ην πεδίν ηεο κειέηεο ηνπ δηεπξχλζεθε ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Οη λέεο 

θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινχζεζε είλαη: 

 ηεθκεξησηηθή θαη ηερληθή ππνδνκή 

 παηδεία - πνιηηηζκφο 

 νηθνλνκία - θνηλσλία 

 ηζηνξηθή γεσγξαθία 

 βηνκεραληθή αξραηνινγία 

 πιηθφο βίνο 

Σν ΚΝΔ ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηεθκεξησηηθφ πιηθφ, κε ζηφρν ηελ 

ζχληαμε έξγσλ ππνδνκήο, ηελ έθδνζε θεηκέλσλ ή αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ηε 

δεκνζίεπζε ζπλζεηηθψλ κειεηψλ. Αθφκε έρεη αλαπηχμεη κηα ζπζηεκαηηθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη νξγαλψλεη ηαθηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη 

πξνγξάκκαηα.
24

 

Σν 1990 ην ΚΝΔ μεθίλεζε έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

εμειεθηξηζκνχ ησλ βηνκεραληψλ ζηε ρψξα καο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νπνίνπ έγηλε 

απφ ηε ΓΔΗ θαη κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηε κειέηε ηνπ αξρείνπ ηεο. 

Σν πξφγξακκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ιζηνξία 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληθή Αξραηνινγία» ην νπνίν ζπληνλίδεη δξάζεηο γηα ηελ 

θαηαγξαθή, ηελ κειέηε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. 

                                                           
23 Πολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Πειραιώσ 

24 www.eie.gr/institutes/kne/ine.htm 
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  ην ίδην πξφγξακκα πεξηιακβαλφηαλ επίζεο ε ηαμηλφκεζε, 

θαηαινγνγξάθεζε θαη κειέηε ηνπ αξρείνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα,
25

 θάηη ην νπνίν 

δελ έγηλε πνηέ. Σν αξρείν ηεο επηρείξεζεο δσξίζεθε ζην ΚΝΔ απφ ηνλ ηειεπηαίν 

δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο θ. Αλδξέα Γξνχιηα  ην 1988 θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξζεθε ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα ρσξίο 

φκσο λα νινθιεξσζεί ε ηαμηλφκεζε ηνπ θαη ρσξίο πξνο ην παξφλ λα ππάξρεη 

πξφζβαζε ζε απηφ. 

Σν 1995 ην ΔΙΔ ζπλεξγάζηεθε κε ην ΔΜΠ γηα ηελ εθπφλεζε ελφο 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηζηνξηθνχ θαη 

βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ρψξαο καο. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νινθιεξψζεθε ην 1997 θαη 

θάιππηε έμη κεγάια βηνκεραληθά θέληξα ηεο Διιάδαο: Πεηξαηάο, Λαχξην, 

Δξκνχπνιε, Πάηξα, Βφινο θαη Νάνπζα. Οη κνλάδεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαιχπηνπλ 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1850 – 1950 θαη παξάιιεια κε απηέο κειεηήζεθε θαη ε 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα θαηά θιάδν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο. Σελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αθνινχζεζε εηδηθή έθδνζε θαη ε παξαγσγή ηαηλίαο 

κηθξνχ κήθνπο κε ηίηιν «Οη ζησπειέο κεραλέο».
26

  

Οη έξεπλεο ηνπ ΚΝΔ έρνπλ εκπινπηίζεη ηελ 

Διιεληθή βηβιηνγξαθία κε πνιιά αμηφινγα έξγα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε κνλνγξαθία «Σν 

Μεηαμνπξγείν ηεο Αζήλαο» (Υξηζηίλα 

Αγξηαληψλε - Μαξία Υξηζηίλα Υαηδεησάλλνπ, 

1995) πνπ εθδφζεθε θαη ζηα αγγιηθά θαη ην βηβιίν 

«Ιζηνξηθφο βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο ζηελ Διιάδα» 

(Υξηζηίλα Αγξηαληψλε – Νίθνο Μπειαβίιαο, 1998) 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΜΠ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
27

 

                                                           
25 www.eae.org.gr/Texts/pub_an_11b.pdf 

26Ματαγραφι και αποτίμθςθ ιςτορικοφ και βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, ςελ.443 

27 Περιοδικό Σεχνολογία, Σεφχοσ 9 (1999), ςελ 9 

Δικόνα 2.6: Το Μεηαξοςπγείο ηηρ 

Αθήναρ ηο 1836 ( Από ηην έκδοζη 

ηος ΚΝΔ/ΔΙΔ) 
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Το Πολιηιζηικό Τεσνολογικό Ίδπςμα ηηρ ΔΤΒΑ  

Σν θνηλσθειέο Ίδξπκα ηεο ΔΣΒΑ είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ ηδξχζεθε απφ ηελ Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο ην 

1981, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο παηδείαο ηεο ρψξαο καο, κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εθδφζεσλ. 

ηφρνο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε πξνβνιή ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηζηηθήο 

θπζηνγλσκίαο ηεο ρψξαο καο, ηεο βηνκεραληθήο ηεο αλάπηπμεο θαη ε αλάγθε ηεο 

δηαηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ,  πεξηιακβάλεηαη ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία κνπζείσλ θαη 

πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, ε νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ 

ζπλαληήζεσλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαζσζηηθέο επεκβάζεηο. Οη δπν 

πξψηεο επεκβάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο αθνξνχζαλ ηε δηάζσζε ηνπ αξρείνπ ηεο 

βηνκεραλίαο Μαηζάγγνπ θαη κηα ζεηξά παιηψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ κεραλεκάησλ 

απφ ηα εξγνζηάζηα ηεο Άλσ Δζηίαο Έδεζζαο. 

ηνλ ηνκέα ησλ εθδφζεσλ ην Ίδξπκα επηδηψθεη ηελ έθδνζε έξγσλ πςειήο 

πνηφηεηαο ζηα νπνία ζπλαληάκε πξσηφηππεο εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 

Διιήλσλ εηδηθψλ, κεηαθξάζεηο μέλσλ θιαζηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηελ πξνβηνκεραληθή 

ηερλνινγία θαη ηελ βηνκεραληθή αξραηνινγία,  ζεηξέο εθπαηδεπηηθψλ ηεπρψλ κε 

νηθνινγηθά ζέκαηα, πνιηηηζηηθνχο νδεγνχο κε ζέκα ηα Διιεληθά λεζηά θαη άιιεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο. Σέινο θπθινθνξνχλ επαλεθδφζεηο ησλ «πεγψλ ηεο ηζηνξίαο 

ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο» πνπ πεξηιακβάλνπλ δπζεχξεηεο παιηέο ειιεληθέο 

εθδφζεηο κε ζέκα ηελ λενειιεληθή ηερλνινγία.
28

 

 

Η βιομητανική αρταιολογία ζηον Εσρωπαϊκό τώρο 

Οη αγγινζαμνληθέο θαη νη γεξκαληθέο ρψξεο ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ 

επηρείξεζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ βηνκεραληθή ηνπο θιεξνλνκηά, 

πξαγκαηνπνηψληαο  πνιιέο θαη αθξηβείο απνγξαθέο κλεκείσλ, έξεπλεο επί ηφπνπ θαη 

κειέηεο θαη κε ηε ζπγθξφηεζε ζσκαηείσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάδεημή ηνπο. 

                                                           
28 Περιοδικό Σεχνολογία, τεφχοσ 1 (1987), ςελ 4-5 
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Οη παιηέο απηέο εγθαηαζηάζεηο κεηαηξέπνληαη ζπλήζσο ζε ηερληθά κνπζεία θαη 

απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ γχξσ πεξηνρψλ, ράξε ζηηο πνιχηηκεο 

ζπιινγέο ηνπο. Μεξηθά ηέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ην Μνπζείν ηεο York ζηελ 

Αγγιία γηα ηνπο ζηδεξφδξνκνπο, ην Μνπζείν Bochum γηα ηα νξπρεία, ην Μνπζείν 

Δπηζηεκψλ ζην South Kensington ηνπ Λνλδίλνπ θαη ην Deutsches Museum ζην 

Μφλαρν πνπ δηαζψδνπλ κνλαδηθά αληηθείκελα θαη πξσηφηππεο κεραλέο. Σν 

Ironbridge είλαη κία πεξηνρή νξπρείσλ θνληά ζην Μάληζεζηεξ ηεο Αγγλίας, πνπ 

ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο νηθνκνπζείν. Δθεί ζψδεηαη ε αξραηφηεξε ρπηνζηδεξή ηνμσηή 

γέθπξα, θαηαζθεπήο 1779. 

Ο φξνο θαη ε επηζηήκε ηεο Βηνκεραληθήο Αξραηνινγίαο γελλήζεθαλ ζηελ 

Αγγιία ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, ζε κηα επνρή πνπ νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηελ 

βηνκεραλία θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία νδήγεζε ζηελ αξρή ηεο απνβηνκεράληζεο. 

Σν  θαηλφκελν απηφ έπιεμε πξψηα ηελ κεηαπνιεκηθή Αγγιία θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

Ηπεηξσηηθή Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, ελψ έθηαζε ζηελ Διιάδα πξνο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970.  

Οη πξψηεο ελέξγεηεο μεθίλεζαλ απφ ηελ Βξεηαλία θαη απνζθνπνχζαλ ζηε 

ζσηεξία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ κλεκείσλ. Η βηνκεραληθή 

αξραηνινγία σο δηεπηζηεκνληθή έξεπλα αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά, ζπκβάιινληαο ζηελ 

ηζηνξία ηε ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ο Akos Paulinyi, o D. Dudley, o 

Kenneth Hudson θαη o Angus Buchanan είλαη φινη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηνπ λένπ 

απηνχ θιάδνπ θαη ν θαζέλαο έρεη δψζεη ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ θαη ηελ αληίιεςή ηνπ 

γηα ηελ βηνκεραληθή αξραηνινγία. 

Σν 1959 ην πκβνχιην ηεο Βξεηαληθήο Αξραηνινγίαο, έλα επηζηεκνληθφ 

ίδξπκα πνπ θαιχπηεη φιε ηε Βξεηαληθή επηθξάηεηα, αλαγλψξηζε επίζεκα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέπηπζζαλ ηα ηνπηθά κνπζεία, νη ζχιινγνη θαη νη θνηλφηεηεο 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βηνκεραληθψλ κλεκείσλ θαη ζπγθάιεζε κηα δηάζθεςε κε 

θχξην ζέκα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηάζθεςεο ήηαλ ε 

ίδξπζε κηα εξεπλεηηθήο επηηξνπήο γηα ηε βηνκεραληθή αξραηνινγία, γλσζηή σο 

RCIA (Research Committee on Industrial Archaeology). 
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Αξγφηεξα εθδίδεηαη ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Ιndustrial Archaeology» θαη 

πιήζνο επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ ζηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη φηη ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

δελ είλαη ηα πιηθά αληηθείκελα απηά θαζαπηά, αιιά ε δηεξεχλεζε θαη ε 

επηζηεκνληθή αλάιπζή ηνπο, κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο αλάπηπμεο ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο. 

ηα ζνζηαιηζηηθά θξάηε , ε βηνκεραληθή αξραηνινγία είλαη ηζρπξφηεξα 

ελζσκαησκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απ’ φηη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Η 

ελαζρφιεζε κε ηα ηερληθά κλεκεία μεθίλεζε θαη εθεί ηε δεθαεηία ην ’50, κε 

ζεκαληηθφηεξνπο αληηπξνζψπνπο ηνλ Eberhardt Waechtler θαη ηνλ Otfried 

Wagenbreth.
29

 Ο θιάδνο ησλ νξπρείσλ απνηέιεζε εμ αξρήο αληηθείκελν εξεπλψλ. 

ηελ Γεξκαλία ε πξνζηαζία ησλ ηερληθψλ κλεκείσλ επηρεηξήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Γηεμάγνληαη ηφηε νη πξψηεο θαηαγξαθέο 

εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαζψζεθαλ ηα πξψηα 

«κλεκεία», φπσο κηα αρξεζηεκέλε πςηθάκηλνο ζην Wocklum, ελψ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηνλ φξν «αξραηνινγία ησλ νξπρείσλ» γηα λα ππνδειψζνπλ ηελ έξεπλα ζε ρψξνπο 

παιαηψλ κεηαιιείσλ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ. 
30

 ηε βηνκεραληθή 

πεξηνρή ηεο Ρνπξ ζηε Γεξκαλία, ε κεηαιινπξγία ηεο Thyssen ζην Duizburg έρεη 

κεηαηξαπεί ζε έλα εληππσζηαθφ πάξθν πξαζίλνπ θαη βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο. 

ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηε Γεξκαλία επηρεηξήζεθε γηα πξψηε θνξά ε έληαμε ησλ 

κλεκείσλ ηεο «ηερληθήο πνιηηηζηηθήο εμέιημεο» δίπια ζηα εζληθά κλεκεία ελψ ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ «αξραηνινγία ησλ νξπρείσλ», θαη κέζα 

απφ απηή ζηελ ηζηνξία ησλ ηερληθψλ. Μειεηψληαο ηηο αξραηφηεξεο, απφ ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε, κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλαδεηνχζαλ ηφηε ηε 

ρακέλε κλήκε γηα λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ζηε ζχγρξνλε ηνπο κεηαιιεπηηθή 

βηνκεραλία. πζηεκαηηθέο δεκνζηεχζεηο γηα ηελ Ιζηνξία ησλ Σερληθψλ ή ηεο 

Σερλνινγίαο εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Οη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο επσθειήζεθαλ απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρσξψλ σο πξνο ηελ εθβηνκεράληζε ηνπο. ηηο 

                                                           
29 Slotta Rainer, ςελ 179- 187 

30 Περιοδικό «Αρχαιολογία και τζχνεσ», Σεφχοσ 89, ςελ. 42-48 
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πεξηνρέο κε έληνλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλνληαλ ζπρλά ζπιινγέο 

εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ παξειζφληνο θαη είρακε ηελ δεκηνπξγία κνπζείσλ, 

φπσο ην Μνπζείν ηεο Τθαληνπξγίαο  ζην Lotz θαη ηνπ άιαηνο ζηε Wieliczka 

(Πνισλία), ηνπ Υαιθνχ ζην Falun (νπεδία) θαη ηνπ Αξγχξνπ ζην Kongsberg 

(Ννξβεγία). 

Η Πνισλία δηέζεηε ήδε απφ ην 1953 έλα Ιλζηηηνχην Ιζηνξίαο ηνπ πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ ζηελ Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκψλ ηεο, αθνχ απφ ηφηε είρε δηακνξθσζεί ε 

αληίιεςε φηη ηα βηνκεραληθά κλεκεία πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ σο πνιηηηζηηθέο αμίεο. 

Η βηνκεραληθή αξραηνινγία σζηφζν δελ αληηκεησπίδεηαη σο κηα λέα επηζηήκε, αιιά 

σο έλα λέν δηαθιαδηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν. Τπήξμε έληνλε ε πξνζπάζεηα λα 

δηεξεπλεζνχλ φινη νη ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε βάζε ηα πιηθά 

θαηάινηπα, ελψ ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα απνηειεί ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο 

δηαθιαδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.  

ηε Γαιιία ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Αλαπηχρζεθε ηφηε έλα 

θίλεκα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βηνκεραληθψλ κλεκείσλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ νηθνκνπζείσλ. Σν 1979 ηδξχεηαη επίζεκα ε «Δπηηξνπή πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αξραηνινγία, ηε κειέηε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο» (CILAC)
31

. Η απήρεζε πνπ είρε ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα ήηαλ ηφζν 

ζεκαληηθή πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ, κε 

θίλεηξν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ 

βηνκεραληθψλ ρψξσλ. Οη νξγαληζκνί απηνί ζπλέβαιιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

βηνκεραληθψλ κλεκείσλ θαη θαηάθεξαλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλφ θαη ηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο γχξσ απφ ην ζέκα. 

Μέρξη ζηηγκήο πξνζηαηεχηεθαλ θαη απνθαηαζηάζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 700 

ηερλνινγηθά ή βηνκεραληθά θηίξηα ζηε Γαιιία. Παιηνί ρψξνη κε ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή αμία δηαηεξήζεθαλ, ζην ζχλνιφ ηνπο ή θάπνην κέξνο ηνπο θαη 

κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξνπο επίζθεςεο ή κνπζεία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

                                                           
31 Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du 

patrimoine industriel  
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απνηεινχλ νη αιπθέο ηνπ αιέλ- ιε-Μπέλ, ηα ζηδεξνπξγεία Μπηθφλ ζην Μνλκπάξ, 

ν λαχζηαζκνο ηνπ Ρνζθφξ θαη ην πιεθηήξην Βαινπά ζηε Ννηξ-Νηνκ-ληε-Μπνληβίι. 

Δπίζεο παιηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ αθφκα, απνθαηαζηάζεθαλ 

θαη ζπληεξνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, φπσο ηα ζηδεξνπξγεία ηνπ ηάκ θαη ην 

κεηαμνπξγείν ηνπ Μαδέι ζηε Ννηξ-ληακ-ληε-ια-ξνπβηέξ. 
32

 Δπίζεο ηα νξπρεία θαη ε 

κεηαιινπξγία ζην Le Creusot ηεο Γαλλίας πνπ άθκαζαλ ηελ πεξίνδν 1835-1914, 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε νηθνκνπζείν ζην νπνίν δηαηεξνχληαη ηα φια ηα βηνκεραληθά 

κλεκεία. 

ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο ε εθβηνκεράληζε επήιζε ιίγν αξγφηεξα. ηελ 

Ιηαιία ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο Βηνκεραληθήο Αξραηνινγίαο, 

ηδηαίηεξα ζηηο πνιηηείεο ηεο πεδηάδαο ην Πσ, φπνπ ζπλαληάκε ζχγρξνλνπο 

βηνκεραληθνχο εμνπιηζκνχο, ελψ ζηνλ Ιηαιηθφ Νφην νη εγθαηαζηάζεηο δηαηεξνχλ 

έλα πεξηζζφηεξν αγξνηηθφ ζηπι. ηελ Ιζπαλία δηαηεξνχληαη αθφκα θαηάινηπα 

επηρεηξήζεσλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, φπσο ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο βάκβαθνο 

ζηελ Καηαινλία θαη νη πςηθάκηλνη ζηε Βηζθάηα. ηελ Καηαλονία κάιηζηα 

δηαζψδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο βηνκεραληθά κνπζεία, κεγάινο αξηζκφο 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ κε θέληξν ηελ θισζηνυθαληνπξγία ηεο πφιεο Terrassa, ε 

νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην 1907-1908. ην Levante ή ζηελ Estremadura ζπλαληάκε 

θπξίσο ίρλε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ ή πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.
33

 

Σν ξεχκα αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θαηαινίπσλ ηνπ 19
νπ

 θαη ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, έρεη εμαπισζεί ζήκεξα παληνχ. Απφ ηηο κεηαιινπξγίεο ηνπ 

Δθαηεξίλεκπνπξγθ ζηε ηβεξία, ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο Ιαπσλίαο, κέρξη ηα 

εξγνζηάζηα θξέαηνο ηεο Παηαγνλίαο θαη ηα λαππεγεία ηνπ Βαλθνχβεξ ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή. Γελ παξαβιέπνληαη θπζηθά ηα ηεθκήξηα ηεο πξνβηνκεραληθήο πεξηφδνπ 

θαη ηα ηερληθά ηεο κλεκεία. Μεζαησληθά λαππεγεία, εξγαζηήξηα, πδξφκπινη θαη 

αλεκφκπινη, ειιεληθά θαη ξσκατθά πδξαγσγεία, γέθπξεο, νξπρεία, λαχζηαζκνη θαη 

ιηκάληα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ ηεο βηνκεραληθήο 

αξραηνινγίαο. 

 

                                                           
32 Περιοδικό τεχνολογία, τεφχοσ 9 (1999), ςελ 39-41 

33Jacques Pinard, ςελ 149-153 
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 Πνιιά κλεκεία ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη 

εληαγκέλα ζηνλ δηεζλή θαηάινγν ηεο UNESCO σο εμέρνπζεο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ελψ εθαηνληάδεο ηερληθά ή βηνκεραληθά κνπζεία θαη νηθνπάξθα ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Βφξεηαο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο, ζηελ Ιαπσλία 

θαη πξφζθαηα ζηελ Ιλδία θαη ηελ Κίλα.
34

 

 

Η λεφηεξε δηεζλήο ηάζε είλαη  ε δεκηνπξγία ππαίζξησλ κνπζείσλ ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα κνπζεία απηά 

ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνβνιή ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ζε αληίζεζε κε ηα 

παιηφηεξα κνπζεία πνπ παξνπζίαδαλ θπξίσο ηα παξαγφκελα πξντφληα. Τπαίζξηα 

Μνπζεία ππάξρνπλ κεηαμχ άιισλ ζην Όζιν, ηε ηνθρφικε θαη ηελ Κνπεγράγε. 

 

Διεθνές θεζμικό πλαίζιο 

Απφ ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε Δπξψπε ζηαδηαθά δείρλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κία ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ησλ πφιεσλ
35

. 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη έιιεηςε κηαο 

εληαίαο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Απηφ 

άιισζηε ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα πινπνηεζεί αθνχ θάζε θξάηνο έρεη ηα δηθά ηνπ 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ δηθή ηνπ πνιηηηθή πξνζηαζίαο. Πξνσζνχληαη 

φκσο ζπλερψο θείκελα θαηεπζχλζεσλ θαη εθζέζεηο πνπ πξνηξέπνπλ ηα θξάηε κέιε 

λα δηαηεξνχλ ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπο δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ ηνπηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα.
36

 

 

                                                           
34 Ξπελαβίλασ, Η βιομθχανικι αρχαιολογία, θ διεκνισ και ελλθνικι εμπειρία 

35 Ρ. Ξιτουλα, Ν. Παταργιάσ, Α. Πουλοφδθσ, ςελ. 215-217 

36 Η Προςταςία τησ βιομηχανικήσ κληρονομιάσ, 30/10/2010 
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Κάζε πξφηαζε γηα ηελ αλάδεημε, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε 

κλεκεηαθψλ ζπλφισλ κέζα ζηα φξηα ζχγρξνλνπ  αζηηθνχ ηζηνχ, βαζίδεηαη ζην 

δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αξραηνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά φπσο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Υάξηε ηεο Βελεηίαο (1964).Γελ ζα κπνξνχζαλ βέβαηα λα 

παξαιεθζνχλ νξηζκέλεο ζχληνκεο αλαθνξέο ζηα βαζηθφηεξα δηεζλή θείκελα, πνπ 

ππήξμαλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο, ηε Γηαθήξπμε ηνπ 

Άκζηεξληακ (1975), ηε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο (Γξαλάδα, 1985) θαη ζηελ πην πξφζθαηε Γηεζλή Υάξηα 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ ηνπ ICOMOS (Οπάζηγθηνλ, 1987). Σνλ 

Ινχιην ηνπ 2003, ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζπλέηαμε κηα δηαθήξπμε, ε 

νπνία ζπκππθλψλεη ζε έλα θείκελν αξρψλ, ηελ πινχζηα ζχγρξνλε εκπεηξία ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Η δηαθήξπμε νλνκάζηεθε «Υάξηα ηνπ Nizhny Tagil γηα ηε 

Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά», δηφηη ε δηεζλήο ζπλάληεζε ηεο ζχληαμεο ηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νκψλπκε βηνκεραληθή πφιε ηεο Ρσζίαο. ην θείκελν ηεο 

Υάξηαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη νξηζκνί, ε ζεκαηνινγία, νη ζηφρνη θαη ηα πιαίζηα 

ησλ δξάζεσλ γηα ηελ έξεπλα, ηε δηαηήξεζε θαη ηε ρξήζε ησλ κλεκείσλ ηεο 

βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο.
 37

 

 Οη παξαπάλσ αξρέο δελ νξίδνπλ θαλφλεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο  

Δπξσπατθήο θιεξνλνκηάο. Θα ιέγακε φηη απνηεινχλ θαηεπζπληήξηα θείκελα, ζε 

δηεζλέο φκσο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηα θξάηε κέιε κηα θνηλή γξακκή 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο.
38

 Η πξνζηαζία απηή βέβαηα δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ θαη ζπλφισλ, αιιά 

επεθηείλεηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ επαλάρξεζε ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ κέζα ζε έλαλ επξχηεξν ζχγρξνλν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη κηα 

πεξηθεξεηαθή ρσξνηαμηθή νξγάλσζε θαη, αληί γηα άςπρα απνκεηλάξηα ηνπ 

παξειζφληνο, ηα εγθαηαιειεηκκέλα  θειχθε λα ελζσκαηψλνληαη ελεξγά ζηελ 

ζχγρξνλε θνηλσλία θηινμελψληαο κηα λέα ρξήζε ή κηα λέα κνξθή δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε, ηα ζρεηηθά θείκελα παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 1. 

                                                           
37 Ξπελαβίλασ, Βιομθχανικι αρχαιολογία, θ διεκνισ και ελλθνικι εμπειρία 

38 Η Προςταςία τησ βιομηχανικήσ κληρονομιάσ, 30/10/2010 
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Διεθνείς Φορείς προζηαζίας 

Ο Δκπαιδεςηικόρ, Δπιζηημονικόρ και πολιηιζηικόρ Οπγανιζμόρ ηων Ηνωμένων 

εθνών. (UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization) 

Η UNESCO ηδξχζεθε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1945 θαη απνηειεί ηνλ Οξγαληζκφ 

ησλ Ηλσκέλσλ εζλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ. Βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ γηα δηάθνξα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Αθφκε πξνσζεί ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηε πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο 

απνηεινχλ αλαληηθαηάζηαηεο πεγέο δσήο θαη έκπλεπζεο. Σν 1972 κάιηζηα ε 

UNESCO ζπλέηαμε ηε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία  ηεο παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. 

 ήκεξα ε UNESCO απαξηζκεί 193 θξάηε κέιε ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε ρψξα καο
39

 θαη 6 ζπλδεδεκέλα θξάηε κέιε. αλ νξγαληζκφο επηθεληξψλεηαη ζε 

πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

α) σο εξγαζηήξην ηδεψλ  

β) σο θνξέαο ζπιινγήο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ 

γ) σο θνξέαο δηακφξθσζεο πξνηχπσλ 

δ) σο παξάγνληαο νηθνδφκεζεο ηθαλνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ε) σο θαηαιχηεο γηα ηελ δηεζλή ζπλεξγαζία 

 

Η UNESCO θάζε ρξφλν εθδίδεη 50 δειηία, 20 πεξηνδηθά θαη 100 βηβιία είηε 

σο εθδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ είηε ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο. 

Δπίζεο θάζε δπν ρξφληα νξγαλψλεη παγθφζκηεο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία. 
40

 

                                                           
39 Η Ελλάδα ζγινε μζλοσ τθσ UNESCO ςτισ 04 Οοεμβρίου 1946 

40 http://www.unesco-hellas.gr/gr/default.htm 

     www.unesco.org 

 

http://www.unesco-hellas.gr/gr/default.htm
http://www.unesco.org/
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Το Γιεθνέρ Σςμβούλιο Μνημείων και Τοποθεζιών, (International Council On 

Monuments and Sites – ICOMOS) 

 

Σν Γηεζλέο πκβνχιην Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ (ICOMOS) ηδξχζεθε ην 

1965 ζην Παξίζη θαη  απνηειεί έλα κε Κπβεξλεηηθφ Οξγαληζκφ κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη ηνπνζεζηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ 

θφζκνπ. Σν ICOMOS πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο, κεζνδνινγίεο θαη 

επηζηεκνληθέο ηερληθέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο 

θιεξνλνκηάο, ελψ ην έξγν ηεο βαζίδεηαη ζηνλ Γηεζλή Υάξηε γηα ηε πληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ θαη ρψξσλ (Υάξηα ηεο Βελεηίαο, 1964). 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ICOMOS είλαη ε πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ  ζρεηηθά κε ηηο αξρέο, ηηο ηερληθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο δηαηήξεζεο. 

πιιέγεη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε εζληθνχο θαη δηεζλείο 

θνξείο γηα ηελ δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ ηεθκεξίσζεο.  Αθφκα εξγάδεηαη 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα εηδηθνχο 

ζπληήξεζεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 

Σν ICOMOS απαξηζκεί ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 8.000 κέιε θαη ιεηηνπξγεί 

κέζσ ελφο δηθηχνπ Δζληθψλ επηηξνπψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 120 ρψξεο, πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πνηθίινπο ηνκείο ηεο δηαηήξεζεο. 

(Αξρηηεθηνληθή, αξραηνινγία, πνιενδνκία, κεραληθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο θιπ) . 

Κάζε ηξία ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

θάπνηα εηδηθή έθδνζε, ελψ θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα 

θαη εκεξίδεο ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Σέινο, ην ICOMOS είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ επηκέιεηα θαη ηελ έθδνζε ελφο πεξηνδηθνχ πνπ εθδίδεηαη θάζε ηξεηο κήλεο.  
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Η Γιεθνήρ Δπιηποπή για ηην διαηήπηζη ηηρ Βιομησανικήρ Κληπονομιάρ, (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage -TICCIH) 

 

To TICCIH είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Ιδξχζεθε 

ην 1973, κεηά ην Πξψην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο ζην Ironbridge ηεο Αγγιίαο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηελ νπνία εμεηάδεη 

εθηείλεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. 

θνπφο ηνπ ΣΙCCIH είλαη λα πξνσζήζεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηε 

δηαθχιαμε, ηε δηαηήξεζε, ηε δηεξεχλεζε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Σν πεδίν κειέηεο ηεο πεξηιακβάλεη ηα 

πιηθά θαηάινηπα θαη ηα ηεθκήξηα ηεο παξαγσγηθήο θαη ηεο εμνξπθηηθήο 

βηνκεραλίαο, ελψ ιφγσ ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηεο βηνκεραληθήο 

αξραηνινγίαο, πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ. Έρεη κάιηζηα εζληθνχο αληηπξνζψπνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν.  Παξάιιεια είλαη ζχκβνπινο ηνπ ICOMOS ζε ζέκαηα 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη απφ ην 2000 αμηνινγεί ηηο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ θξίλνληαη άμηεο πξνο δηαηήξεζε. 

Κάζε ηξία ρξφληα ην ΣICCIH νξγαλψλεη έλα δηεζλέο ζπλέδξην κε 

εθπξνζψπνπο απφ φια ηα θξάηε κέιε. Σν «Έβδνκν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα ην 

1997. Σα κέιε ηνπ ΣICCIH είλαη είηε αλεμάξηεηα κέιε, είηε ελψζεηο φπσο ε Έλσζε 

ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο γηα ηε βηνκεραληθή Αξραηνινγία (SIA), ε γαιιηθή  Δπηηξνπή 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αξραηνινγία, ηε κειέηε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο (CILAC) ή ε Βξεηαληθή Έλσζε γηα ηελ Βηνκεραληθή 

Αξραηνινγία (ΑΙΑ).  

Σα κέιε ηνπ ΣΙCCIH ιακβάλνπλ έλα ηξηκεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν, ην 

νπνίν πεξηέρεη λέα ζρεηηθά κε ζπλαληήζεηο, ζπλεξγαζίεο, εθδειψζεηο πξαθηηθά 
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ζπλεδξίσλ θ.α. Δπίζεο ηα κέιε ηνπ TICCIH δηθαηνχληαη έθπησζε γηα ην εμακεληαίν 

πεξηνδηθφ Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά (Patrimonie de l'industrie) . 
41

 

Η ένωζη για ηην Βιομησανική Απσαιολογία (Society for the Industrial 

Archaeology – SIA) 

H Έλσζε γηα ηελ Βηνκεραληθή Αξραηνινγία (SIA) είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ βηνκεραληθψλ ηφπσλ, θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ιδξχζεθε ην 1971 ζηελ Οπάζηλγθηνλ θαη ηα κέιε ηεο είλαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά. Σν θνηλφ ηεο Έλσζεο πξνέξρεηαη απφ 

δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (αξρηηέθηνλεο, αξραηνιφγνπο, κεραληθνχο, 

ηζηνξηθνχο, πνιενδφκνπο θαζεγεηέο αιιά θαη αλεμάξηεηα κέιε πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ βηνκεραληθή αξραηνινγία.  

Κάζε ρξφλν ηα κέιε ηεο SIA δηνξγαλψλνπλ δπν εηήζηεο δηεζλείο 

ζπλαληήζεηο.  Η πξψηε γίλεηαη θάζε άλνημε, ελψ ε δεχηεξε ηνλ επηέκβξε ή ηνλ 

Οθηψβξε. Καη νη δπν απηέο ζπλαληήζεηο πεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο ζε ηνπηθέο 

ελεξγέο ή κε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο  θαη ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ ελεκεξσηηθφ 

νδεγφ γηα ηα ηνπηθά βηνκεραληθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία. 

Η SIA εθδίδεη ηελ εμακεληαία εθεκεξίδα ηεο έλσζεο γηα ηε βηνκεραληθή 

αξραηνινγία θαη ην ηξηκεληαίν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο έλσζεο, ζην νπνίν ηα κέιε 

ηεο έλσζεο κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο .
42

 

 

 

 

                                                           
41 http://www.mnactec.cat/ticcih/organisation.htm 

42 www.sia-web.org 

 

http://www.mnactec.cat/ticcih/organisation.htm
http://www.sia-web.org/


54 
 

Δπιηποπή πληποθόπηζηρ και ζςνεπγαζίαρ για ηην απσαιολογία, ηη μελέηη 

και ηην αξιοποίηζη ηηρ βιομησανικήρ κληπονομιάρ» (Comité d'information et de 

liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel - 

CILAC) 

Σν 1979 ηδξχεηαη επίζεκα ε «Δπηηξνπή πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα 

ηελ αξραηνινγία, ηε κειέηε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο» 

(CILAC), έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ζηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ην 

έξγν ησλ δηεζλψλ ελψζεσλ, ησλ επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ θαη ησλ κνπζείσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. 

Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο είλαη λα απνηειέζεη κφληκν θνξέα πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπιινγηθήο ζθέςεο γηα ηε 

βηνκεραληθή θιεξνλνκηά. 

Η CILAC δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν κηα Γεληθή πλέιεπζε εζληθήο εκβέιεηαο 

θαη πνιιά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηα κέιε ηεο. Δπηκειείηαη  κάιηζηα ην 

εμακεληαίν πεξηνδηθφ «Η βηνκεραληθή αξραηνινγία ζηελ Γαιιία» (L'Archeologie 

industrielle) θαη ην 1976 έθδσζε έλα ειεθηξνληθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν ζην νπνίν 

ηέζεθαλ νη πξψηεο ζεσξεηηθέο βάζεηο απηνχ ηνπ λένπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Περιοδικό τεχνολογία 9 (1999), ςελ 39-41 

     www.cilac.com 

 

http://www.cilac.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ιστορία για να παραμείνει ζωντανή πρέπει από κάποιους να λέγεται, ένα κτίριο για να 

παραμείνει ζωντανό πρέπει από κάποιους να βιώνεται 
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Εηζαγωγή 

 

Οηηδήπνηε καο πεξηβάιιεη ππφθεηηαη ζην λφκν ηεο θζνξάο είηε πξφθεηηαη γηα έκβην 

είηε γηα άβην νλ. Έλα έκβην νλ αθνινπζεί ηελ πνξεία γέλλεζε- δσή- ζάλαηνο. 

Ωζηφζν ηα πξάγκαηα δελ αιιάδνπλ πνιχ φζνλ αθνξά ηα άςπρα αληηθείκελα. 

Καηαζθεπάδνληαη απφ ην δεκηνπξγφ ηνπο θη έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο. 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θζείξνληαη, ράλνληαο ζηαδηαθά ηε ρξεζηκφηεηα ηελ νπνία 

ππεξεηνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Αθνινπζεί ε ηειηθή ηνπο 

θαηαζηξνθή θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε θάηη άιιν. Δίλαη φκσο πξνηηκφηεξν λα 

κελ αληηθαηαζηαζνχλ  αιιά λα θξνληίζνπκε  λα επηκεθπλζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπο 

θαη λα επηβξαδχλνπκε ηε θζνξά ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπληήξεζε  θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε. Σελ ίδηα ινγηθή αθνινπζνχκε θαη γηα ηα θηίξηα, πξνζπαζνχκε λα ηα 

δηαηεξήζνπκε ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαθχιαμε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θηηξίσλ είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο δηαηήξεζεο. 

 

Οξηζκόο επαλάρξεζεο 

 

 Δπαλάρξεζε είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία πξνζαξκφδεη λέεο  ρξήζεηο ζε παιηά 

θειχθε θηηξίσλ κε ζθνπφ ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θηίζκαηνο ρσξίο ηελ αιινίσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ. 

 

Λόγνη δηαηήξεζεο 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα απνθαηαζηαζνχλ θηίξηα πνπ ζηέγαδαλ δηάθνξεο 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο γηαηί έρνπλ αμία: 

1. αξρηηεθηνληθή: Σα θηίξηα απηά έρνπλ αμηφινγε αξρηηεθηνληθή πνηφηεηα κε  

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμίδεη λα δηαηεξεζνχλ . 

2. ηζηνξηθή: Απνηεινχλ καξηπξία ηνπ βηνκεραληθνχ παξειζφληνο. Με ηε 

δηαηήξεζε ηνπο επηηπγράλεηαη ε δηάζσζε ηνπ. 
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3. ζπλαηζζεκαηηθή: Σα εξγνζηάζηα ήηαλ νη πξψηνη ρψξνη αιιειεγγχεο. Αμίδεη 

ινηπφλ λα ηα δηαηεξήζνπκε θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχιεςαλ εθεί θαη 

αγσλίζηεθαλ γηα λα θαηαθηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

4. Οηθνλνκηθή:  Σα βηνκεραληθά θηίξηα απνηεινχληαη απφ πιηθά είηε ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο φπσο είλαη ε πέηξα είηε πςειήο φπσο είλαη ην 

κέηαιιν ή ην γπαιί. Γεδνκέλνπ φηη ηα πιηθά ηεο γεο ζπλερψο κεηψλνληαη 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα επηβξαδχλνπκε ηελ θαηαλάισζε ηνπο 

επαλαρξεζηκνπνηψληαο ηα παιηά
1
. Δπηπιένλ  θαηαιακβάλνπλ κεγάιεο 

εθηάζεηο γεο ή έρνπλ πνιχ κεγάιν φγθν πνπ ζα ήηαλ αληηνηθνλνκηθφ λα 

θαηεδαθηζηνχλ.  Δίλαη πην νηθνλνκηθφ λα κεηαηξέςεηο έλα θηίξην 

εληάζζνληαο ηνπ λέεο ιεηηνπξγίεο παξά λα θαηεδαθίζεηο ην ππάξρνλ θαη λα 

ρηίζεηο έλα θαηλνχξην
2
. 

 

Βαζηθέο αξρέο 

 

Γελ ππάξρεη αθφκα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θηηξίσλ. Έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο απφςεηο νη νπνίεο φκσο 

δηίζηαληαη. Τπάξρνπλ επηζηήκνλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ζσζηφ λα δηαηεξείηαη 

έλα θηίξην, έζησ θη αλ αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαγξαθεί θαη άιινη πνπ πηζηεχνπλ φηη απνηειεί ην ρεηξφηεξν ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο.  ίγνπξα πάλησο ην λα επέκβεηο νηθνδνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζε έλα 

θηίξην ελέρεη θηλδχλνπο. Δμάιινπ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο νη πεξηπηψζεηο κεηαμχ 

ηνπο πνπ δηαθέξεη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, ν νπνίνο εμαξηάηαη θαη απφ ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα αξρηηεθηνληθά θαη 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη λα δηαηεξνχληαη. Θα πξέπεη ε αλάδεημή  

ηνπο λα θαζηζηά ην ρψξν αλαγλσξίζηκν σο βηνκεραληθφ κλεκείν
3
. Απηφ επηβάιιεηαη 

λα γίλεη ρσξίο λα ππνζηεί αιινίσζε ν ραξαθηήξαο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ 

                                                           
1 D. Latham, ςελ. 8 
2 D. Latham, ςελ. 7 
3 Κ.Σρακοςοποφλου- Σηιμου, «Επανάχρθςθ βιομθχανικϊν κτιρίων: αρχζσ και 
μεκοδολογία επζμβαςθσ για τθν αξιοποίθςθ των καπναποκθκϊν ςτθν Ανατολικι 
Μακεδονία και τθ Θράκθ» 
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πξνζαξκνγή ηνπ ζηε λέα ρξήζε. Οξηζκέλεο θνξέο πξνζπαζψληαο λα αλαδεηρζνχλ ηα 

αξρηηεθηνληθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία ν αξρηηέθηνλαο πέθηεη ζηελ παγίδα ηεο 

κίκεζεο. Η Κα Γεκίξε
4
 ζεσξεί φηη ππάξρνπλ δχν είδε κίκεζεο: ε θπξηνιεθηηθή θαη 

ε κεηαθνξηθή. Η θπξηνιεθηηθή κίκεζε ζεκαίλεη αθξηβήο αληηγξαθή ηνπ ππάξρνληνο 

δεκηνπξγψληαο ηνλ θίλδπλν λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη λα ράζεη ην ππάξρνλ ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ. ηε κεηαθνξηθή, ε επέκβαζε δηαθνξνπνηείηαη σο 

πξνο ηα πιηθά φρη φκσο  σο πξνο ηε κνξθή θαη ηε ζχλζεζε. 

Σα βηνκεραληθά θηίξηα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ επέιηθηα θαη 

εππξνζάξκνζηα ζηε λέα ρξήζε θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Απιή θηηξηνινγηθή ζπγθξφηεζε 

 Αίζνπζεο κε κεγάιεο δηαζηάζεηο 

 Μεγάια αλνίγκαηα κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ 

 Ο ηξφπνο δφκεζεο ηνπο είλαη ηέηνηνο ψζηε λα έρνπλ αληνρή ζε έληνλεο 

θνξηίζεηο 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα πξνζζήθε απηή 

πξέπεη λα γίλεη κε ζεβαζκφ ζηηο αμίεο πνπ εκπεξηέρεη ην ππάξρνλ θηίξην. Αλάινγα 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ έληαμε λέσλ ζηνηρείσλ φπσο είλαη ηα αλνίγκαηα θαη νη 

δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη. «Η ζρέζε αλάκεζα ζην παιαηφ θαη ην θαηλνχξην πξέπεη λα 

είλαη ηζνβαξήο ρσξίο λα ππεξηζρχεη θαλέλα απφ ηα δχν» . «Η πεξίπησζε πξνζζήθεο 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζπλζεηηθά κε έλα δηάινγν αλάκεζα ζην παιαηφ θαη ην λέν 

φπνπ ην λέν κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κε ηζρπξφηεξνπο φξνπο απφ ην παιαηφ».
5
 

 Δίλαη αλαγθαίν λα δηαηεξείηαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

Πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηεθκεξίσλ, ησλ αξρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαζψο θαη δεηγκάησλ ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη λα εθηίζεληαη, αλ απηφ είλαη δπλαηφλ, κέζα απφ ηε λέα 

ρξήζε. 

Κάζε επέκβαζε ζην θηίξην πξέπεη λα είλαη αλαζηξέςηκε ψζηε λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κειινληηθήο αλαίξεζεο ηεο πξφηαζεο απνθαηάζηαζεο.  Σν ίδην ηζρχεη 

                                                           
4
 Αρχιτεκτονικά Θζματα 27/1993 ςελ.22 

5
 Αρχιτεκτονικά Θζματα 27/1993 ςελ.21 
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θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί λα δηαηεξεζνχλ παιαηφηεξεο θάζεηο ηεο 

θαηαζθεπήο, απνκαθξχλνληαη άρξεζηεο πξνζζήθεο αθνχ έρεη θαηαγξαθεί 

ιεπηνκεξψο ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θηίξην. Γηα ηελ επέκβαζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε πιηθψλ παξαδνζηαθψλ ή θαη λέσλ αξθεί λα  ηεξείηαη κία 

αλαινγία αλάκεζα ζηα απζεληηθά θαη ηα ζχγρξνλα πιηθά. Θα πξέπεη λα 

δεκηνπξγείηαη κηα αληηζεηηθή ζπλεξγαζία ηνπ πξνγελέζηεξνπ κε απηφ πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί σο πξνο ηα πιηθά, ηα ρξψκαηα, ηελ πθή ηνπο ψζηε λα 

αλαδσνγνλείηαη ην παιηφ κέζα απφ ην θαηλνχξην. Δπηβάιιεηαη ζρνιαζηηθή 

απνηχπσζε θαη θσηνγξάθεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ε κειέηε θαη δηάζσζε ησλ 

αξρείσλ ηνπ
6
. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηαλνήζνπκε ην πεδίν επέκβαζεο θαη ζα 

κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε κία πξφηαζε απνθαηάζηαζεο.  

 

Παξάγνληεο  θαζνξηζκνύ  κειινληηθήο  ιεηηνπξγίαο 

 

Η επαλαρξεζηκνπνίεζε ελφο θηηξίνπ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

πλνπηηθά, κεξηθνί απφ απηνχο είλαη: 

1. Η ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζηελ πφιε πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζρέδηα 

αλάπηπμεο ηεο (δειαδή εμεηάδεηαη αλ βξίζθεηαη ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή 

ζε βηνκεραληθή πεξηνρή) 

2. Η ζέζε ηνπ θηηξίνπ σο πξνο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν δειαδή αλ πιαηζηψλεηαη 

απφ δηαηεξεηέα θηίζκαηα πηζαλφλ λα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ην χθνο ηεο 

πεξηνρήο 

3. Σα αξρηηεθηνληθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμίδεη λα 

δηαηεξεζνχλ 

4. Η θηηξηνινγηθή ζπγθξφηεζε θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ 

5. Η δηάηαμε θαη ε έθηαζε ηνπ πνπ θαζνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ησλ 

ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη 

                                                           
6 Μ. Καραβαςίλθ,  «Η διαχείριςθ τθσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα. 
Εικοςάχρονθ εμπειρία και ςφγχρονεσ προοπτικζσ ςτθ ςυγκρότθςθ πολιτιςτικϊν πόρων» 
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6. Ο ηδηνθηήηεο πνπ νξηζκέλεο θνξέο δπζαλαζρεηεί ζηε δηαηήξεζε ελφο άδεηνπ 

παιηνχ θηηξίνπ ρσξίο φκσο λα έρεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάδεημή 

ηνπ
7
. 

 

Επηινγή  λέαο  ρξήζεο 

 

Οη δπλαηφηεηεο επαλάρξεζεο είλαη
8
  

1. Αμηνπνίεζε κε ιεηηνπξγίεο καδηθήο πξνζέγγηζεο θη εθκεηάιιεπζεο από 

ην θνηλό. πλήζσο πξφθεηηαη γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιφγσ 

θαηεδάθηζεο ή νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπο έρνπλ 

ειεχζεξν ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Αλαβίωζε δξαζηεξηνηήηωλ πνπ θηινμελνύζαλ ζην παξειζόλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνβάιιεηαη θάπνην ηνπηθφ πξντφλ ηφηε ην θέξδνο είλαη 

δηπιφ: αμηνπνηείηαη ην θηίζκα ελψ εληζρχεηαη θαη ε νηθνλνκία ηεο πφιεο. 

3. Σηέγαζε ιεηηνπξγηώλ κε αλακελόκελωλ. Βξίζθνπλ ζηέγε ζ’ έλα κλεκείν 

εκπνξηθά θέληξα θαη θέληξα δηαζθέδαζεο. 

 

Ο πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο αιιαγήο ρξήζεο είλαη ε εγθαηάζηαζε κίαο 

παξαγσγηθήο ρξήζεο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ  αξρηθή ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ 

γίλεηαη, κίαο ρξήζεο θηιηθήο πξνο ηελ αξρηθή.
9
 ηεγάδνληαη παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζε λέεο νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο ψζηε λα είλαη 

βηψζηκε κία ηέηνηα πξαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα πνιιέο βηνκεραλίεο δηαζψδνπλ 

ηκήκαηα ησλ παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. Απηή ε δηαηήξεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαθήκηζε ηεο 

εκπνξηθήο ηνπο εηθφλαο ζηελ πεξίπησζε πνπ δέρνληαη επηζθέπηεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Κη φπσο ιέεη θαη ε θα Υξηζηίλα Αγξηαληψλε «ε θαιχηεξε 

επαλάρξεζε  κηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη μαλά».  

                                                           
7 D. Latham, ςελ. 8 
8 Α. Κοκκίνθ, Ι. Παππά, «Σα παλιά βιομθχανικά κτίρια ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ιταλία: αρχζσ 
επανάχρθςθσ και ςφγκριςθ παραδειγμάτων: Πάτρα- Βόρεια Ιταλία» 
9 Χρ. Αγριαντϊνθ, Ντοκιμαντζρ «Αμιχανθ Βιομθχανία: Οι κλθρονόμοι τθσ Βιομθχανίασ»  
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Μία άιιε πξφηαζε είλαη λα κεηαηξαπεί ην θηίζκα ζε κνπζείν ηνπ εαπηνχ ηνπ. ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, δηαηεξνχληαη θαη ηα κεραλήκαηα ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο 

παξαγσγηθήο  δηαδηθαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Ωζηφζν, ιίγεο θνξέο απηφ κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα αθνχ πξφθεηηαη γηα 

κεγάιεο εθηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαη κεγάια έμνδα ζπληήξεζεο. Αλ κηινχζακε γηα 

κία επηθεξδή επέλδπζε ίζσο λα κελ ήηαλ ην κέγηζην πξφβιεκα απηφ. Όκσο, ζηελ 

Διιάδα ιίγα κνπζεία βγάδνπλ ηα έμνδά ηνπο. Οη ηδηνθηήηεο ηνπο είλαη ηδηψηεο, 

ηξάπεδεο, δήκνη. Οη ηδηψηεο δελ έρνπλ θξαηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα λα ηα 

δηαηεξήζνπλ θαη θαηφπηλ λα ηα ζπληεξήζνπλ. Οη ηξάπεδεο απνδεηψληαο ην θέξδνο 

ζα πξνηηκήζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα εκπνξηθφ θέληξν. Όζνλ αθνξά ηνπο δήκνπο, 

δελ κπνξνχλ θαηά πιεηνςεθία λα ηα αμηνπνηήζνπλ αθνχ νχηε νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

έρνπλ νχηε ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία. πλεπψο κηιάκε γηα κία αιιαγή ρξήζεο 

πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, σο επί ην πιείζηνλ, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο
10

. 

Βαζηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε επαλάρξεζε γηα κία λέα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο. Άιισζηε, ν 

πνιηηηζκφο ελδηαθέξεη έλα κηθξφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ. Κη αθνχ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ δελ πεγαίλεη ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ίζσο λα ήηαλ θαιχηεξα λα 

ζηεγαζηνχλ ζρνιεία, εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί, ρξήζεηο 

πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε θνηλσληθέο αλάγθεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν εξγαδφκελνο 

ζα έξζεη θνληά ζηνλ πνιηηηζκφ  θαη ην βηνκεραληθφ θηίξην ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

δσληαλφ κλεκείν. Γηφηη ην λα δεκηνπξγήζνπκε παληνχ πνιηηηζηηθά θέληξα δελ 

ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ε πην απνδεθηή ιχζε νχηε φηη έρεη δηάξθεηα δσήο
11

. 

 

Ο ξόινο  ηνπ  αξρηηέθηνλα 

 

Γηα λα πξνβεί ζηε δηαηχπσζε θάπνηαο πξφηαζεο απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ κλεκείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθεη, ηα 

ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά θαη αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θαη ηηο 

                                                           
10 Ν. Μιτηάλθσ, « Η επανάχρθςθ τθσ φάμπρικασ και θ βιϊςιμθ χριςθ» 
11 Η βιομθχανικι αρχαιολογία: θ άλλθ αρχαιολογία ςελ. 21 
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ζπλέπεηεο  απφ ηε λέα πξφηαζε. Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη είλαη ηα 

εμήο: 

1. Πιήξεο θσηνγξαθηθή θαη ζρεδηαζηηθή θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο 

2.  Μειέηε θαη έξεπλα ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ βαζκνχ πνπ 

επεξέαζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηελ πεξηνρή 

3. Μειέηε αξρηηεθηνληθψλ θαη κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο 

4. Δπηινγή ζηνηρείσλ πνπ επηβάιιεηαη λα δηαηεξεζνχλ  

5. Δληνπηζκφο, κε ηε κειέηε παιαηφηεξσλ ζρεδίσλ ή κε ηελ επηηφπηα έξεπλα, 

ησλ δηάθνξσλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη ηπρφλ πξνζζεθψλ 

6. Δπηινγή ησλ θάζεσλ πνπ ζα δηαηεξεζνχλ θαη πνπ ζα αθαηξεζνχλ 

7. Απνηχπσζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο- εληνπηζκφο δεκηψλ θαη θζνξψλ 

8. Πξφηαζε λέαο ρξήζεο- έιεγρνο ζηαηηθφηεηαο 

9. Πξνζθνξά ηνπ θηηξίνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

10. Έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο ηεο λέαο ρξήζεο- θφζηνο επέκβαζεο 

 

Σηόρνη επεκβάζεωλ 

 

Αθνινπζψληαο κία ηερληθή επέκβαζεο γηα έλα θηίξην ζηνρεχνπκε: 

 ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαη ζηελ επαλαθνξά ηνπ ζε έλα επίπεδν ζηαηηθήο 

αξηηφηεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ηελ 

αληηθαηάζηαζε θεξφλησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί, ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ ιηζνδνκήο, ηελ ελίζρπζε ζπλδέζεσλ θεξφλησλ 

μπινθαηαζθεπψλ.  

 ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θηίζκαηνο κε δηαηήξεζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ θαη κνξθνινγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. θνπφο είλαη λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εξκελείαο ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ. 

 ζηελ επαλάρξεζε ηνπ κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο λέαο ρξήζεο αλάινγα 

κε ηελ ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ζηε νπνία αλήθεη  

 ζηελ αλαδσνγφλεζε πεξηνρψλ πνπ είλαη αζηηθά παξεθκαζκέλεο.   
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Πξαθηηθέο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

 

Α) ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε ησλ θηηξίσλ 

πλήζσο επηιέγεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρψξνπο ησλ βηνκεραληθψλ 

θηηξίσλ, κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, λα ζηεγάζνπλ αίζνπζεο 

ζπλεδξηάζεσλ ή εθζεζηαθψλ ρψξσλ ή αθφκε θαη αίζνπζεο ζπλαπιηψλ θαη 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. Απηφ γίλεηαη κε ειάρηζηεο κεηαηξνπέο ζην ππάξρνλ 

θηίξην. Αληηζέησο,  ηα ζπκπιεξσκαηηθά θηίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζπρλά ζε 

γξαθεία κε πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ρσξίο ,σζηφζν, λα δηαηαξάζζεηαη ε αξκνλία 

ηνπ ζπλφινπ
12

.  

Β) ζε ζρέζε κε ην θέιπθνο 

1. Γηαηήξεζε θειχθνπο ελψ κεηαζρεκαηίδεηαη εζσηεξηθά 

i. Απνθαζίζηαηαη ην θηίξην επηζηξέθνληαο ζηελ αξρηθή ηνπ φςε 

ii. Απνθαζίζηαηαη ην θηίξην κε ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζηέζεθαλ κε ην ρξφλν 

Απηφο ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα γίλεη επαλάρξεζε ηνπ 

θηηξίνπ θξίλνληαο ην σο «βηηξίλα». ’ απηή ηελ πεξίπησζε δηαηεξείηαη ε φςε 

ηνπ θηηξίνπ ελψ ην ππφινηπν κέξνο ηνπ δηαθνξνπνηείηαη πιήξσο σο πξνο ηελ 

παιηά θαηαζθεπή. 

Π.ρ. ην ηξηψξνθν θισζηήξην «Ι.Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ» πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην 

εκπνξηθφ θαηάζηεκα «FACTORY OUTLET». Η εμσηεξηθή ηνπ φςε έρεη 

παξακείλεη αλαιινίσηε σζηφζν ην εζσηεξηθφ ηνπ δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηελ 

παιηά ηνπ ρξήζε.  

2. Δπέκβαζε θαη ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ θηίζκαηνο 

3. Πξνζζήθε ζην θέιπθνο 

i. Απιή πξνζζήθε: Γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηα πιηθά θαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

                                                           
12 P.Jacques, ςελ.105 
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ii. Μεξηθή δηαθνξνπνίεζε: Γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο κνξθήο ηεο 

λέαο θαηαζθεπήο θαη ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ηεο ελψ δαλείδεηαη 

αλαινγίεο θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία απφ ηελ παιηά 

iii. Πιήξεο δηαθνξνπνίεζε: Πξνθχπηεη έλα λέν θηίξην   

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην είδνο ηεο πξνζζήθεο είλαη: ην είδνο ηνπ 

θηηξίνπ (αλ είλαη κλεκείν ή θνηλφ θηίξην) θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνζηηζέκελνπ 

θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ
13

. 

Γ) ε ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

ζπκπεξηθνξά
14

 

Σα βηνκεραληθά θηίξηα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα. Άιισζηε απηφ είλαη αλαγθαίν εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο ζην  θηηξηαθφ απφζεκα. Γηαζέηνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.  

 

1. Αίζνπζεο κε κεγάια χςε 
Απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά                                              

ζηελ ςχμε, αλάγθεο γηα ζέξκαλζε 

2. Διεγρφκελα θαη πεξηνξηζκέλα 

αλνίγκαηα 

Πεξηνξηζκφο δπλαηνηήησλ γηα 

παζεηηθή ζέξκαλζε, έιεγρνο 

ειηαθψλ θεξδψλ 

3. Παξάζπξα θαη αλνίγκαηα ζε 

εζνρή 

θίαζε απφ ηελ ίδηα ηελ 

θαηαζθεπή παξέρεηαη 

ειηνπξνζηαζία αιιά φρη παζεηηθή 

ζέξκαλζε 

4. Αίζξηα, θεγγίηεο νξνθψλ, 

θακηλάδεο 

Γξνζηζκφο απφ ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν, δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο 

θακηλάδαο ζε ειηαθή θακηλάδα 

 

 

                                                           
13 Αρχιτεκτονικά κζματα 27/1993, ςελ21 
14 Εγχειρίδιο Sechurba, «Από τον πολιτιςμό και τθν ιςτορία προσ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ» 
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Ωζηφζν γηα λα αμηνπνηεζνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα γίλεη 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ δηφηη κπνξεί 

λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο αζπκβαηφηεηαο παιηψλ θαη λέσλ 

πιηθψλ φπσο έληνλε πγξαζία θαη εκθάληζε θαηλνκέλσλ ζπκπχθλσζεο  

χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο. Οη επεκβάζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη:  

1. Αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ ( απηφ πξέπεη λα γίλεη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ψζηε λα κε κεηαβιεζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ θηηξίνπ) 

2. Θεξκνκφλσζε νξνθψλ θαη δαπέδσλ 

3. Δπαλάρξεζε θεγγηηψλ θαη αλνηγκάησλ νξνθήο 

4. Γηακφξθσζε εζσηεξηθψλ αίζξησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο. 

5. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε επηθιηλείο επηθάλεηεο 

 

 

 

Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ 

πξαθηηθψλ: 

 

 Σν πιηλζνθεξακνπνηείν Σζαιαπάηα ζην νπνίν δηαηεξήζεθε ην θέιπθνο 

έγηλαλ πξνζζήθεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην ππάξρνλ θαη ζηε κειέηε  

έγηλε πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ ηερληθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

 Σν Σερλνινγηθφ Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ ζην νπνίν δηαηεξήζεθαλ ηα 

θηηξηαθά θειχθε, νη πξνζζήθεο ζεβάζηεθαλ ηελ αμία ηνπ θηηξηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη αμηνπνηήζεθαλ αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 

 Σν Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Tate Modern ζην νπνίν δηαηεξήζεθε ην 

θέιπθνο , έγηλε πξνζζήθε ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη πιήξσο απφ ην αξρηθφ 

θαη ε λέα ρξήζε ηνπ εμαζθάιηζε βησζηκφηεηα 

 To Gasometer ζην νπνίν ην κφλν πνπ απέκεηλε θαη δηαηεξήζεθε ήηαλ ην 

εμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ηνχβια. Δπηιέμακε απηφ ην παξάδεηγκα γηαηί 

ζεσξνχκε φηη είλαη εληππσζηαθφο ν ηξφπνο πνπ νη ηέζζεξηο αξρηηέθηνλεο 

δηαρεηξίζηεθαλ ηα ηέζζεξα θειχθε. 
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Παξαδείγκαηα 

 

1. Πιηλζνθεξακνπνηείν Τζαιαπάηα 

 

 

 

 

Εηθόλα 3.1: Γεληθή άπνςε ηνπ πιηλζνθεξακνπνηείνπ Σζαιαπάηα 

 

 

Υηίζηεθε ην 1925 απφ ηνπο αδειθνχο π. θαη Νηθ. Σζαιαπάηα κε ηηο νδεγίεο 

κεραληθψλ απφ ην Βέιγην απ’ φπνπ πξνήιζε θαη ν πξψηνο ηερλνινγηθφο ηνπ 

εμνπιηζκφο. Βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν ηεο πφιεο απφ ηελ νδφ Αζελψλ θαη ηελ 

νδφ Λαξίζεο. Σν 1975 δηαθφπηεηαη νξηζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν 1994 ν Γήκνο ηνπ 

Βφινπ αγνξάδεη ην ζπγθξφηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο URBAN. θνπφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο ζηα 

πεξηθεξεηαθά θηίζκαηα θαη ε ίδξπζε κνπζείνπ Πιηλζνθεξακνπνηίαο. Απνηειεί 

ζεκαληηθφ δείγκα δηαηήξεζεο βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ δηφηη ην εξγνζηάζην θαη ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ παξέκεηλαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηή ηεο 

ηειεπηαίαο εκέξαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηπιένλ, δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ε 

θάκηλνο Hoffmann θαη κάιηζηα ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κε ηελ ρξήζε θάξβνπλνπ σο 

θαχζηκνπ πιηθνχ.  

http://www.i-politismos.gr/tsalapatas_sx.html#www
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Εηθόλα 3.2: Σν εζσηεξηθό ηεο θακίλνπ Hoffmann 

 

Σν Πιηλζνθεξακνπνηείν Σζαιαπάηα ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πεξηιακβάλεη
15

:  

 Μνπζείν Βηνκεραληθήο Ιζηνξίαο. 

 20 ρεηξνηερληθά εξγαζηήξηα, εθζεηήξηα θαη κηθξά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

γηα παξαδνζηαθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο. 

 Υψξνπο εθζέζεσλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, βηβιηνζήθε, αίζνπζα 

video-wall θαη θηλεκαηνγξάθν. 

 Υψξνπο αλαςπρήο (θαθέ, εζηηαηφξην, νπδεξί) 

Αιιαγή  ρξήζεο:  

 

 

 

Παξεκβάζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δηαηεξήζεθαλ 

 

1. Οη πξνζζήθεο είλαη πξνζεθηηθά κειεηεκέλεο  έηζη ψζηε ηα λέα ζηνηρεία 

λα είλαη δηαθξηηά, λα εληάζζνληαη αξκνληθά ζην ππάξρνλ θέιπθνο θαη λα 

κελ αιινηψλεηαη ε κνξθνινγία ηνπ
16

. 

                                                           
15 http://www.i-politismos.gr/tsalapatas_sx.html#awer 
16 Ε.Ανδρεαδάκθ «Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ: περιβάλλον και βιωςιμότθτα», ςελ.163 

Πλινθοκεραμοποιείο                        «Μοσσείο τοσ εαστού τοσ» 
      Τσαλαπάτα                         Μοσσείο Βιομητανικής Τετνολογίας 

   

http://www.i-politismos.gr/tsalapatas_sx.html#awer
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2. Η πνξεία θίλεζεο κέζα ζην κνπζείν ηαπηίδεηαη κε ηελ πνξεία πνπ 

αθνινπζνχζε ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

3. Η εμαζθάιηζε θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ επηηπγράλνληαη κε 

αλνίγκαηα θαη γπάιηλεο νξνθέο ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη νη άκεζα 

νξαηέο φςεηο ηνπο. 

4. Γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ φπσο είλαη νη θακηλάδεο. Οη θακηλάδεο ζα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ σο ειηαθέο θακηλάδεο κε ηελ επηδίσμε λα 

απνκαθξχλεηαη ν δεζηφο αέξαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ην 

θαινθαίξη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν θπζηθφο δξνζηζκφο.
17

 

 

    

Εηθόλα 3.3: Η αλαθαηαζθεπή ησλ θακηλάδσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ 

5. Γίλεηαη ρξήζε πιηθψλ πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα αξρηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο ή είλαη δηαθξηηά ζηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο. 

 

Κχξηνο άμνλαο ηεο κνπζεηνινγηθήο θαη κνπζεηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαη ε αλάδεημε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

ηελ πξψηε εθζεηηθή ελφηεηα ν επηζθέπηεο πιεξνθνξείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

πιηλζνθεξακνπνηείνπ. Ύζηεξα αλεβαίλεη ηε κεγάιε ξάκπα ηνπ κχινπ θαη πξνρσξά 

απφ ην ρψξν ησλ ηξηβείσλ ζ’ έλα ρψξν πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε παξαηεξεηήξην ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο φπνπ βξίζθεηαη καθέηα πνπ επεμεγεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κχινπ. Η επίζθεςε ζπλερίδεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, ζηελ 

αίζνπζα ηεο ελέξγεηαο θαη ζηελ αίζνπζα ηεο παξαγσγήο κε ηα μεξαληήξηα πνπ ελ 

κέξεη απνθαηαζηάζεθαλ θαη ελ κέξεη κεηαηξάπεθαλ ζε δηαδξφκνπο πνπ νδεγνχλ 

                                                           
17 Ε.Ανδρεαδάκθ, ςελ.165 



73 
 

ζηελ θάκηλν Hoffman
18

. Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

ιεηηνπξγία ηεο φρη κφλν κέζα απφ ηα επεμεγεκαηηθά ζρέδηα ή ηε καθέηα αιιά απφ 

ηνπο εηδηθνχο θσηηζκνχο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ςεζίκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο ην δψκα απνρσκαηψζεθε πιήξσο , 

επηζθεπάζηεθαλ νη ζθνπξηαζκέλνη κεηαιιηθνί κεραληζκνί θαη μαλαγεκίζηεθε ε 

θάκηλνο κε 1000m
3 

αξγίινπ. Η ηειηθή ζηξψζε εληζρχζεθε θαη πξνζνκνηψζεθε κε 

ηελ παηεκέλε απφ ηε ρξήζε θαξβνπλφζθνλε. Απφ ηελ θάκηλν, ν επηζθέπηεο βγαίλεη 

ζηνλ αχιεην ρψξν γηα λα πξνζεγγίζεη ηηο δεμακελέο αξγίινπ θαη ηελ αηκνκεραλή 

κεηαθνξάο ρψκαηνο ηχπνπ Decauville ε νπνία πξνζηαηεχεηαη απφ γπάιηλν 

ζηέγαζηξν θαη δελ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηε ιεηηνπξγηθή ηεο ζέζε ιφγσ ησλ 

κεηαηξνπψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

ηα πεξηθεξεηαθά θηίζκαηα εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο ηα λέα αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία είλαη εκθαλή κε ηξφπν πνπ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην παιαηφ 

βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα. ηα θηίζκαηα εκπνξίνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο απφ λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο  κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Βφινπ (ΓΙΔΚ) 

πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 
19

 

 

                                                           
18 Γ. Κίηθσ, Περιοδικό «τεχνικά», Σίτλοσ άρκρου «Αποκατάςταςθ και Εκςυγχρονιςμόσ 
αρχιτεκτονικϊν μνθμείων του μεςοπολζμου», Οκτϊβριοσ 2009, τεφχοσ 258, ςελ.55 
19 http://www.demekav.gr/tsalapatas.html 
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Εηθόλα 3.4: Γεληθή άπνςε ηνπ πιηλζνθεξακνπνηείνπ Σζαιαπάηα 

 

 

Σπκπεξάζκαηα 

Πηζηεχνπκε φηη ε αξρηηεθηνληθή νκάδα ζεβάζηεθε ηε βηνκεραληθή αμία ηνπ 

θηίζκαηνο. Η πιήξεο δηαηήξεζε ηνπ θειχθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο καο θιεξνλνκηάο. Σα λέα θηίζκαηα ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα παιαηά έηζη ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ. 

Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ αθνχ ε 

πνξεία θίλεζεο ηνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνξεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Μ’ απηφ 

ηνλ ηξφπν ην θηίξην πεηπραίλεη ην ζηφρν ηνπ, λα κεηαδψζεη ηελ βηνκεραληθή ηνπ 

αηκφζθαηξα θαη λα εληππσζηάζεη ηνλ επηζθέπηε ηνπ έρνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. 
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Εηθόλα 3.5: Άπνςε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο παξαγσγήο κε απνθαηεζηεκέλν 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό 

 

 

 

Εηθόλα 3.6: Η αηκνκεραλή Decauville ζηνλ ππαίζξην ρώξν ηνπ κνπζείνπ
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Εηθόλα 3.7: Ράκπα κεηαθνξάο αξγηινρώκαηνο πξνο ην κύιν 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 3.8: Σα παιαηά μεξαληήξηα



77 
 

 

 

2. Τερλνινγηθό Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ 

 

 

 

Εηθόλα 3.9: Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γαιιηθήο Εηαηξείαο Λαπξίνπ,1890 

 

Σν Σερλνινγηθφ Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ (Σ.Π.Π.Λ.) είλαη έλαο 

νξγαληζκφο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εθπαηδεχζεσο, επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη πνιηηηζκνχ.
20

 Ιδξχζεθε ζηε ζέζε ηεο παιαηάο Γαιιηθήο Δηαηξείαο Λαπξίνπ 

(Compagnie Francaise des Mines du Laurium) πνπ ήηαλ ε θπξίαξρε κεηαιιεπηηθή 

θαη κεηαιινπξγηθή εηαηξεία ηνπ Λαπξίνπ. ηηο 14/4/1992 ραξαθηεξίδεηαη 

δηαηεξεηέν ην κεηαιινπξγηθφ θαη κεηαιιεπηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Γ.Δ.Μ.Λ. ελψ ην 

1994 ην Δ.Μ.Π. αλαιακβάλεη λα ην κεηαζρεκαηίζεη ζε Σερλνινγηθφ- Πνιηηηζηηθφ 

Πάξθν.
21

 Σν Σ.Π.Π.Λ. απνηειεί κλεκείν βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο πνπ ζπλδπάδεη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ηερλνινγία, κε ηελ 

έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε.
22

 Δμεηδηθεχεηαη ζε ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο εθαξκνζκέλεο 

ηερλνινγίαο φπσο είλαη ε πιεξνθνξηθή, ε ειεθηξνληθή ηερλνινγία, νη 

ηειεπηθνηλσλίεο, ε ξνκπνηηθή, ε ηερλνινγία laser, ε πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε λαππεγηθή, ε ζαιάζζηα ηερλνινγία θ.α. 

                                                           
20 www.ltp.ntua.gr 
21 www.ltp.ntua.gr/uploads/UK/WQ/UKWQHRKMt-QAzxqdgdfWsQ/istoriko-
Panagopoulos.pdf 
22 Κ.Παναγόπουλοσ, Ντοκιμαντζρ «Αμιχανθ βιομθχανία» 

http://www.ltp.ntua.gr/uploads/UK/WQ/UKWQHRKMt-QAzxqdgdfWsQ/istoriko-Panagopoulos.pdf
http://www.ltp.ntua.gr/uploads/UK/WQ/UKWQHRKMt-QAzxqdgdfWsQ/istoriko-Panagopoulos.pdf
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Η ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε είλαη 250.000 η. κ. . Έρνπλ απνθαηαζηαζεί  18 θηίξηα 

κε ζπλνιηθή θαιπκκέλε επηθάλεηα 13.000 η. κ . πεξίπνπ. Απφ απηά, ηα 10.000 η.κ . 

θηινμελνχλ ηηο εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο ελψ ηα 3.000 η. κ. ζηεγάδνπλ 

πνιηηηζηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ηνπ Πάξθνπ ρξήζεηο. 

 

 
 

 

 ΚΣΙΡΙΑ ΠΟΤ ΜΔΛΔΣΗΘΗΚΑΝ 

 ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ 

 ΚΣΙΡΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘΔΙ 

Εηθόλα 3.10: Γεληθή άπνςε ηνπ Πάξθνπ 

 

Έηζη ην Σ.Π.Π.Λ. δηαζέηεη: 

 Αίζνπζα δηαιέμεσλ 100 ζέζεσλ κε νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ (video, dvd, 

video projector, large screen, sound ampl. PC, slide projector) ζην παιαηφ 

Φαξκαθείν. 

 Σέζζεξηο αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ, δπλακηθφηεηαο 20 αηφκσλ ε θάζε κία, 

πιήξσο εμνπιηζκέλεο, ζην ηζφγεην ηεο Βίιαο εξπηέξε, φπνπ ζηεγάδεηαη θαη 

ε Γηνίθεζε ηνπ Πάξθνπ. 

 Τπαίζξην ακθηζέαηξν, ρσξεηηθφηεηαο 500 πεξίπνπ θαζήκελσλ αηφκσλ ζηηο 

θεξθίδεο θαη δπλαηφηεηα έσο θαη ηζφπνζεο ηνπνζέηεζεο ζέζεσλ ζην ρψξν 

ηεο “νξρήζηξαο”. 

 Γηάθνξνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο γηα εθδειψζεηο (θήπνο Βίιαο εξπηέξε, 

πιαηεία Μεραλνπξγείνπ, θ.ν.θ.) 
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 Αίζνπζα εθδειψζεσλ, 580 η.κ. κε νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ (video, dvd, 

video projector, large screen, sound ampl., slide projector), ζην παιαηφ 

Μεραλνπξγείν. Η αίζνπζα βξίζθεηαη ζε «επαθή» κε αίζνπζα - ελ δπλάκεη 

εθδειψζεσλ θαη ρψξν θαθέ – εζηηαηνξίνπ ν νπνίνο θαη κπνξεί λα 

θηινμελήζεη ππεξεζίεο εζηίαζεο.
23

  

 

 

Εηθόλα 3.11: Κηίξηα πνπ δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

 

    Αιιαγή ρξήζεο:  

 

 

 

 

                                                           
23 http://www.ltp.ntua.gr/services/infrastructure 

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων      Τετνολογικό Πολιτιστικό 
             Λασρίοσ                     Πάρκο 
            

http://www.ltp.ntua.gr/services/infrastructure
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    Παξεκβάζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δηαηεξήζεθαλ 

1. Γηαηεξήζεθαλ ηα θηηξηαθά θειχθε θαη ν βηνκεραληθφο ηνπο εμνπιηζκφο. 

2. Γηαηεξήζεθε ε βαζηθή νξγάλσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε ηξεηο θηηξηαθέο 

ελφηεηεο θαη νη βαζηθνί άμνλεο πξνζπέιαζεο. Σηο ηξεηο ελφηεηεο  ελνπνηεί 

έλαο θεληξηθφο δξφκνο ελψ έλαο δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ. 

3. Γηαηεξήζεθε ε κνξθνινγία ηνπ ηνπίνπ κε ηα επίπεδα πνπ φξηδε ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

4. Οη λέεο πξνζζήθεο γίλνληαη κε ζεβαζκφ ζην ππάξρνλ θηίξην θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζεκεία πνπ ππήξραλ ίρλε παιαηφηεξσλ 

θηηζκάησλ
24

. 

 

 

 

Εηθόλα 3.12: Απνθαηεζηεκέλε ζηέγε ζε ζύγθξηζε κε απηέο πνπ δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί, 2011 

 

                                                           
24 Θ. Φωτίου, «Η Αποκατάςταςθ και Επανάχρθςθ των κτιρίων τθσ Γαλλικισ Εταιρείασ 
Μεταλλείων Λαυρίου ωσ προνομιακό παράδειγμα για τθ βιομθχανικι αρχαιολογία του 
τόπου μασ» 
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ηα θηηξηαθά θειχθε  έγηλε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε, φπνπ 

ρξεηαδφηαλ, ησλ ππνζηπισκάησλ θαη ησλ μχιηλσλ δνθψλ. ηε θέξνπζα 

ηνηρνπνηία πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ελψ ζηα θηίξηα πνπ 

απνθαηαζηάζεθαλ έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ. 

Αλαθαηαζθεπάζηεθαλ ηα πεξηζζφηεξα μχιηλα δνκηθά ζηνηρεία φπσο ζηέγεο, 

πεηζψκαηα ζηέγεο, φςεηο, δάπεδα θ.ιπ. Σα θνπθψκαηα ήηαλ θαηεζηξακκέλα 

θαη ζε πνιιά θηήξηα απνπζίαδαλ απφ ηα θειχθε ησλ θηηξίσλ. Πνιιά 

θνπθψκαηα είραλ αληηθαηαζηαζεί κε ζαλίδεο ελψ άιια, είραλ ρηηζηεί, γηα λα 

εληζρπζεί ε ζηαηηθή επάξθεηα ησλ θηηξίσλ. 

Απνθαηαζηάζεθαλ ε ιηζφθηηζηε θακηλάδα θαη ε ιηζφθηηζηε δεμακελή 

πνπ βξίζθνληαη ζην πάξθν, ζηνηρεία ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε θπζηνγλσκία 

ηνπ ηνπίνπ.  Δπηπιένλ έγηλε κειέηε γηα ην ππφγεην δίθηπν αγσγψλ, ζεξάγγσλ 

θ.ιπ. πνπ εμήγεζε ηνλ πνιχπινθν κεραληζκφ απνξξνήο φκβξησλ θαη 

βηνκεραληθψλ ιπκάησλ ηνπ παξειζφληνο.  Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε 

εθηειεζζείζα γεψηξεζε απφ ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ην Πάξθν φπσο επίζεο 

θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο κεηαιιεπηηθήο ηνπ ζηνάο
25

. Γεληθά νη επεκβάζεηο 

πνπ έγηλαλ ζην ζχλνιν ηνπ Πάξθνπ είλαη αλαζηξέςηκεο. 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν έγηλε εμπγίαλζε ησλ κνιπζκέλσλ εδαθψλ 

θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. Ο ππαίζξηνο ρψξνο δηακνξθψζεθε 

ψζηε λα κπνξεί λ’ αληαπεμέιζεη ζηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Γηαζέηεη 

ππαίζξην ακθηζέαηξν, εθηεηακέλνπο θήπνπο ελψ έρεη κειεηεζεί θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο θίλεζεο θαη ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο. 

 

 

                                                           
25 Αιμ .Γ. Κορωναίου, «Σεχνολογικό Πολιτιςτικό Πάρκο Λαυρίου αποκατάςταςθ προσ 
επανάχρθςθ» 
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Εηθόλα 3.13-3.15:  Πεξηβάιισλ Χώξνο, 2011 
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Εηθόλα 3.16: Σν Σερλνινγηθό Πνιηηηζηηθό Πάξθν 

 

 

Σπκπεξάζκαηα 

Γεληθά ζα ιέγακε φηη ην Σερλνινγηθφ Πνιηηηζηηθφ Πάξθν είλαη έλα πνιχ 

θαιφ παξάδεηγκα νηθνλνκηθά βηψζηκεο επαλάρξεζεο. πλδπάζηεθαλ κνπζεηαθνί 

ρψξνη κε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνδεηθλχνληαο φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

ζπκβηψζεη κε ηελ ηζηνξηθή κλήκε. Δξγάζηεθαλ πνιινί επηζηήκνλεο γηα λα πεηχρεη 

ην εγρείξεκα θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην απνηέιεζκα. Γηαηεξήζεθαλ ηα θειχθε ησλ 

θηηξίσλ ελψ ην εζσηεξηθφ ηνπο δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζηεγάζεη 

δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Σ.Π.Π.Λ. δηαηεξεί ηελ απζεληηθφηεηα 

ηνπ ρψξνπ  θαη δεκηνπξγεί κία νηθεία αηκφζθαηξα ζηνλ επηζθέπηε. 
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Εηθόλα 3.17: Ο θήπνο ηεο Βίιαο εξπηέξη, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλεο 3.18-3.19: Σν μπινπξγείν ηνπ ηόηε θαη ηνπ ζήκεξα 
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Εηθόλεο 3.20-3.21: Σν κεραλνπξγείν ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλεο 3.22-3.23: Η Επίπιεπζε ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ 2011 
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3. Tate Modern 

 

 

 

Εηθόλα 3.24: ηαζκόο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Bankside 

 

 

Δίλαη κνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο πνπ βξίζθεηαη ζηε λφηηα φρζε ηνπ πνηακνχ 

Σάκεζε, απέλαληη  απφ ηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ Παχινπ, ζηελ πεξηνρή 

Bankside ηνπ Λνλδίλνπ
26

. Η Tate Modern άλνημε πξνο ην θνηλφ ηεο ζηηο 12/5/2000 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο παιηνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο. O ζηαζκφο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο είρε ζρεδηαζηεί απφ ηνλ Giles Gilbert Scott ην 1947 

νινθιεξψζεθε ην 1963 θαη εγθαηαιείθζεθε ην 1981
27

. Η επαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο Jacques Herzog θαη Pierre de Meuron 

χζηεξα απφ έλαλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ δηάζεκνη 

αξρηηέθηνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Δπηιέρηεθε ε πξφηαζε ηνπο γηαηί ζεσξήζεθε φηη 

επεκβαίλεη ζην ραξαθηήξα ηνπ θηηξίνπ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

πξνηάζεηο θαη είλαη ε πην νπδέηεξε
28

. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δηάζεκνπο ρψξνπο 

ηέρλεο ζηελ Δπξψπε θαη πεξηιακβάλεη έξγα Μνληέξλαο Σέρλεο απφ ην 1900 κέρξη 

ζήκεξα.
29

 

Ο ζηαζκφο ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ κία ηεξάζηηα αίζνπζα Σνπξκπηλψλ 

(Turbine Hall) ε νπνία έρεη κήθνο 152 κέηξα θαη χςνο 35 κέηξα, αίζνπζα κε χςνο 

                                                           
26 www.tate.org.uk/modern 
27 M. Stratton, ςελ.165 
28 Εφθμερίδα «Σο Βιμα», «Ο ίλιγγοσ τθσ νζασ Tate”, 28/5/2000 
29 http://el.wikipedia.org/wiki/Πινακοκικθ_Μοντζρνασ_Σζχνθσ_Σζιτ 
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πεξίπνπ πέληε νξφθσλ
30

. Έρεη κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη απνηειείηαη απφ κεγάιεο 

γπάιηλεο επηθάλεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή κεγάισλ γιππηψλ. 

 

 

Εηθόλα 3.25: Η Turbine Hall 

 

Αιιαγή ρξήζεο:  

 

 

 

 

Παξεκβάζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δηαηεξήζεθαλ
31

 

 

1. Γηαηεξήζεθε ην ηνχβιηλν θέιπθνο κε ην ραιχβδηλν ζθειεηφ ελψ 

αθαηξέζεθαλ νη ζηέγεο απφ ηελ αίζνπζα Σνπξκπηλψλ θαη απφ ην 

ιεβεηνζηάζην. 

2. Έγηλε ε πξνζζήθε ελφο γπάιηλνπ ρψξνπ ζηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ κε δχν 

επίπεδα. ην ρακειφηεξν βξίζθεηαη έλα δσκάηην κε βεξάληεο θαη ζηηο δχν 

                                                           
30 www.tate.org.uk/modern 
31 www.tate.org.uk/modern 

Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής           Μοσσείο Σύγτρονης Τέτνης 
    Ενέργειας                      
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πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ ελψ ζηελ θνξπθή ζηεγάδεηαη εζηηαηφξην- θαθέ πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα απνιαχζνπλ ηελ εμαηξεηηθή ζέα ηνπ Σάκεζε
32

.  

3. Οη θεγγίηεο ζηελ αίζνπζα Σνπξκπηλψλ παξέρνπλ θπζηθφ θσηηζκφ κέζα ζην 

ρψξν δεκηνπξγψληαο κία επηβιεηηθή θαη ηαπηφρξνλα ηδαληθή αηκφζθαηξα γηα 

ηελ πξνβνιή έξγσλ ηέρλεο. 

4. Γηαηεξήζεθε ε θακηλάδα ε νπνία έρεη χςνο 99 κέηξα εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλε γηα λα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ζφιν ηνπ θαζεδξηθνχ λανχ 

ηνπ Αγίνπ Παχινπ πνπ έρεη χςνο 114m. 

5. Καηεδαθίζηεθαλ νξηζκέλα θηίξηα 

6. Καηαζθεπάζηεθε ραιχβδηλν δνκηθφ πιαίζην ζην ιεβεηνζηάζην. 

7. Μέζα ζηελ αίζνπζα Σνπξκπηλψλ αλαπηχζζνληαη 5 επίπεδα πνπ ζηεγάδνπλ 

θαθεηέξηεο, θαηαζηήκαηα, πεξηνδηθέο εθζέζεηο θ.α 

 

 

 

Εηθόλα 3.26: Πεξηγξαθή ηεο Tate Modern 

 

ηελ εηθφλα θαίλνληαη ηα εμήο: 

 Η θακηλάδα χςνπο 99 m 

River Entrance on Queen’s Walk: Απηή ε είζνδνο παξέρεη πξφζβαζε θαηεπζείαλ 

ζην επίπεδν 2  

                                                           
32 M. Stratton, ςελ. 53 
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Main Entrance on Holland Street: Κχξηα είζνδνο κε ξάκπα πνπ νδεγεί ζην 

επίπεδν 1  

Γπάιηλε πξνζζήθε ζηελ θνξπθή ηνπ θηηξίνπ 

 

 

 

 

Εηθόλα 3.27: Ο ράξηεο ηνπ Μνπζείνπ Tate Modern 

 

Μέρξη ην 2012 ζα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ Tate Modern 2 ε 

νπνία θαηαζθεπάδεηαη ιφγσ ηεο αλαδήηεζεο θη άιινπ ρψξνπ. Η πξνηεηλφκελε 

επέθηαζε αλαθέξεηαη ζ’ έλαλ λέν πχξγν πνπ ζα ζηεγάζεη 10 λέεο γθαιεξί, 6 θαθέ 

θαη κπαξ, 2 θαηαζηήκαηα θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ ζα κεηαηξαπνχλ νη 

ππφγεηεο αίζνπζεο δεμακελψλ πεηξειαίνπ ζε αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ. 
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Εηθόλα 3.28: Tate modern 

 

 

Σπκπεξάζκαηα 

Σν  Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο Tate Modern επαλαρξεζηκνπνηήζεθε δηαηεξψληαο 

ην αλαθαηαζθεπαζκέλν θέιπθνο απφ ηνχβια θαη κεηαζρεκαηίδνληαο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα ζηεγάζεη κία ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Πηζηεχνπκε φηη ην 

Tate Modern  είλαη  έλα θαιφ παξάδεηγκα δηαηήξεζεο βηνκεραληθνχ θειχθνπο. Η 

αξρηηεθηνληθή νκάδα θξφληηζε λα δηαηεξήζεη ζηνηρεία απφ ην βηνκεραληθφ ηνπ 

ραξαθηήξα επηδηψθνληαο ην θηίξην λα κε ράζεη ηελ αξρηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Η 

πξνζζήθε γπάιηλνπ ρψξνπ ελζσκαηψλεηαη ζην παιαηφ θηίξην κε  θπζηθφ ηξφπν θαη 

πξνζδίδεη κνληέξλν χθνο ζην βηνκεραληθφ θηίξην. 
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4. Gasometer, Vienna 

 

 

 
 

Εηθόλα 3.29:  Οη παιηέο δεμακελέο γθαδηνύ 

 

Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο δεμακελέο γθαδηνχ  κε ρσξεηηθφηεηα 90.000 m
3
 ε θαζεκία. 

Βξίζθνληαη ζηε Βηέλλε, ζην 11
ν
 δηακέξηζκα Simmering. Η θαηαζθεπή ησλ 

αεξνθπιαθίσλ επηηεχρζεθε ζηηο 17 Ινπιίνπ 1899 θαη έγηλε ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο  ζηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ 1899.  Δθείλε ηελ επνρή ήηαλ ηα κεγαιχηεξα ζε φιε 

ηελ Δπξψπε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ σο δεμακελέο απνζήθεπζεο γθαδηνχ θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1899-1984. Γηαθφπεθε ε ρξήζε ηνπο  ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο 

ηερλνινγίαο . Ύζηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζθεληθά ζε ηαηλίεο φπσο  ε ηαηλία ηνπ 

James Bond “The Living Daylights” ή θηινμελνχζαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο  ξέηβ 

πάξηη
33

. Σν 1978 θξίζεθαλ δηαηεξεηέεο αθνχ δηαζψζεθε ην εμσηεξηθφ θέιπθνο απφ 

ηνχβια. Οη αξρηηέθηνλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ επαλάρξεζε ηνπο ήηαλ   

Jean Nouvel (Gasometer Α),  

Coop Himmelblau (Gasometer Β),  

Manfred Wehdorn (Gasometer C) θαη 

Wilhelm Holzbauer (Gasometer D).  

Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1999 θαη ηνπ 2001. Σν Gasometer άλνημε 

επίζεκα ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2001 παξφιν πνπ ππήξρε θίλεζε απφ ην Μάην ηνπ 2001. 

                                                           
33

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gasometer,_Vienna 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
http://en.wikipedia.org/wiki/Coop_Himmelblau
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Wehdorn&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Holzbauer&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasometer,_Vienna
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Αιιαγή ρξήζεο:  

 

 

 

 

Παξεκβάζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δηαηεξήζεθαλ 

 

1. Γηαηεξήζεθε ην εμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ηνχβια ελψ ζην εζσηεξηθφ 

δεκηνπξγήζεθε έλα αλεμάξηεην θηίξην. Η θάζε δεμακελή έρεη φγθν 90.000 

Μ
3
, χςνο 70 κέηξα θαη δηάκεηξν 60 κέηξα. 

2. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ ηνχβισλ πνπ δελ ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε 

3. Σν εζσηεξηθφ θάζε δεμακελήο ρσξίζηεθε ζε δψλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη εκπνξηθφ θέληξν ζην ηζφγεην, γξαθεία ζηνπο 

ππφινηπνπο νξφθνπο ελψ ζηνπο πάλσ νξφθνπο,  δηακεξίζκαηα. Σα εκπνξηθά 

θέληξα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε γέθπξεο 

4. Οη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ 
34

 

 Αίζνπζα εθδειψζεσλ κε ρσξεηηθφηεηα 4.200 άηνκα 

 θηλεκαηνγξάθν multiplex κε 12 νζφλεο
35

 

 θνηηεηηθέο εζηίεο 

 ρψξνο γηα ην αξρείν ηεο Βηέλλεο 

 615 κνληέξλα δηακεξίζκαηα 

 Γξαθεία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

 Νεπηαγσγείν 

 ρνιέο ηαηξηθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

 Τπφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

 Πάλσ απφ 70 εζηηαηφξηα, κπαξ θαη θαθεηέξηεο 

 

 

                                                           
34 http://www.duncanjdsmith.com/uploads/phjpri/gasometer_db_article.pdf 
35

 http://kathleen-duffy.suite101.com/vienna-gasometers-converted-to-new-homes-shops-
a168155 

Γεμακελέο γθαδηνχ πγθξφηεκα θαηνηθηψλ, 

θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ         

http://www.duncanjdsmith.com/uploads/phjpri/gasometer_db_article.pdf
http://kathleen-duffy.suite101.com/vienna-gasometers-converted-to-new-homes-shops-a168155
http://kathleen-duffy.suite101.com/vienna-gasometers-converted-to-new-homes-shops-a168155
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Gasometer A  

Ο αξρηηέθηνλαο Jean Nouvel έρεη δεκηνπξγήζεη κηα κεγάιε εζσηεξηθή πιαηεία  κε 

γπάιηλε νξνθή θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο ζπλζέζεηο κε ην 

θσο ηνπ ήιηνπ πνπ αλαθιάηαη θαη δηαζιάηαη απφ ην ηδάκη. Γχξσ απφ ηελ πιαηεία 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 9 θαηνηθίεο  ησλ 12 νξφθσλ ε θαζεκηά. 

 

 

 

 

 
 

Εηθόλα 3.30-3.31: Gasometer A 
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Gasometer B 

 

Ο αξρηηέθηνλαο Coop Himmelblau πξφζζεζε ηξεηο λένπο φγθνπο ζηελ ππάξρνπζα 

πξφζνςε. ηεγάδεη αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αίζνπζα ζπλαπιηψλ θαη 

θνηηεηηθέο εζηίεο. Η πξνζζήθε είλαη γλσζηή κε ην φλνκα “The Shield”θαη ε 

θαηαζθεπή ηεο ζπλδπάδεη αηζάιη κε γπαιί. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Εηθόλα 3.32-3.33: Gasometer B 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coop_Himmelblau
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Gasometer C 
 
Ο Manfred Wehdorn δεκηνχξγεζε 6 θαηνηθίεο ζηα παιηά ηείρε εθκεηαιιεπφκελνο 

φιν ην δηαζέζηκν ρψξν ελψ ζην θέληξν δεκηνχξγεζε κία εζσηεξηθή απιή. Σν 

θπθιηθφ ζηέγαζηξν ηεο θσηνγξαθίαο είλαη ε νξνθή ησλ θαηαζηεκάησλ.  

 

 

 
 

 
 

Εηθόλα 3.34-3.35: Gasometer C 
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Gasometer D 

 

Ο Wilhelm Holzbauer  ρψξηζε ηε δεμακελή ζε ηξία ζπκπαγή ηκήκαηα πνπ 

ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ εζσηεξηθνχο θήπνπο. ην ππφγεην δεκηνχξγεζε ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο. 

 
 

 
 
 

 
 

Εηθόλα 3.36-3.37: Gasometer D 
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Εηθόλα 3.38: Άπνςε ηνπ Gasometer από ςειά 

 

 
Εηθόλα 3.39: ηελ εηθόλα θαίλεηαη θαη ε πξνζζήθε θηηξίνπ πνπ έρεη γίλεη ζην GasometerB 

 



98 
 

 
 
 
 
 

 
Εηθόλα 3.40: Οη ηέζζεξηο δεμακελέο πνπ επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

 

Σπκπεξάζκαηα 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κφλν πνπ δηαηεξήζεθε ήηαλ ην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ήηαλ πνιχ ζσζηή ε επηινγή ηεο αξρηηεθηνληθήο νκάδαο λα 

δεκηνπξγήζεη ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο ελφηεηεο θηηξίσλ ζηηο παιηέο δεμακελέο. Μ’ 

απηφ ηνλ ηξφπν θαη δηαηεξείηαη ε ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ θαη ε πεξηνρή 

αλαβαζκίδεηαη. 
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Πθγι:http://www.google.com/imgres?q=gasometer&hl=el&biw=1024&bih

=673&gbv=2&tbm=isch&tbnid=cyz8SCaXberFGM:&imgrefurl=http://www.t

ravelwriter.at/008/005/wien-gasometer-

city.shtml&docid=ae9bivWlLI7qTM&w=700&h=525&ei=GzJiTseKNqeg4gS7z

-WyCg&zoom=1 

Εικόνα 3.40: Οι τζςςερισ δεξαμενζσ που επαναχρθςιμοποιικθκαν 

Πθγι:http://www.google.com/imgres?q=gasometer&hl=el&biw=1024&bi

h=673&gbv=2&tbm=isch&tbnid=uBEsFVVgNPL0lM:&imgrefurl=http://ada

ptivereuse.info/case-studies/gasometer-

city/&docid=j9sZ6V5y_kE3AM&w=969&h=469&ei=GzJiTseKNqeg4gS7z-

WyCg&zoom=1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 

 

 

 

 
 
 
 

τα ρϊφια εἶτανε μονϊχα κϊτι λύγα τόπια πανύ - δεύτερο πρϊμα, για τούσ  

χωριϊτεσ καὶ  για τη φτώχεια, χαςὲ - χομαῒ που το λϋγανε - ντρύλι, ρετςύνα, 
τϋτοια πρϊματα. 

Δθμιτρθσ Χατηισ, Σο τζλοσ τθσ μικρισ μασ πόλθσ 
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Ειζαγωγή 

 

ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη ειάρηζηνη θάηνηθνη ηνπ Πεηξαηά δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα αλαπηχμνπλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία ιφγσ ησλ 

γεληθφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ειιείςεσο πλεχκαηνο θαη ηεο 

πνιηηηθήο θαηαπίεζεο ησλ Διιήλσλ. Έηζη ε απαζρφιεζε ησλ ιηγνζηψλ θαηνίθσλ 

ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ε θηελνηξνθία θαη ε αιηεία. Ζ παξαγσγή ηνπο είρε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ αληαιιαγή ειάρηζησλ 

πξντφλησλ ηνπο κε είδε πξψηεο αλάγθεο. 

 Ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά αξρίδεη λα απνθηά 

θάπνηα θίλεζε ράξε ζε απηνχο πνπ ηαμίδεπαλ απφ ηα λεζηά ζηελ Αζήλα. Ζ θίλεζε 

απηή ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ θαηαζθεπή  κηθξψλ μχιηλσλ παξαπεγκάησλ  πνπ 

απνηέιεζαλ ηνλ πξψην ζπλνηθηζκφ ηνπ Πεηξαηά. 

 Ο Πεηξαηάο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ γεγνλφο ζην 

νπνίν ζπλεηέιεζε ε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδαο ζηελ Αζήλα ην 1834. 

Έλα ρξφλν κεηά ν Πεηξαηάο αλαθεξχζζεηαη αλεμάξηεηνο δήκνο αλ θαη δελ έρεη ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ θαηνίθσλ (ην ειάρηζην φξην ψζηε λα αλαθεξπρζεί δήκνο ήηαλ 

300 θάηνηθνη )
1
. Απηφ ψζεζε πνιινχο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ Πεηξαηά. Οη πξψηνη 

νηθηζηέο ηνπ αλαγελλεκέλνπ Πεηξαηά ήηαλ Τδξαίνη λαπηηθνί, πξηαλνί, Υηψηεο θαη 

άιινη. Σν θξάηνο παξαρψξεζε δεκφζηα γήπεδα 400-500 ηεηξαγσληθψλ πήρεσλ κε 

ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηε καδηθή εγθαηάζηαζε. Δμαζθαιίζηεθαλ κάιηζηα εηδηθνί 

φξνη δφκεζεο ζηνπο ζπλνηθηζκνχο ησλ Υησηψλ θαη ησλ Τδξαίσλ γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε νηθνδφκεζε. 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά δηεπθφιπλε θαη ην ιηκάλη ηνπ πνπ ζπλδεφηαλ κε 

ηα ππφινηπα ιηκάληα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ε Β. Γ.  ηεο 23/01/1834 

δηαθαίλεηαη ε αζεκφηεηα ηνπ Πεηξαηά αθνχ ην ιηκάλη ππάγεηαη γηα κία δεθαεηία ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ιηκελαξρείνπ ηεο Όδξαο. Ωζηφζν ζην δηάζηεκα 1880-1914 

εγθαζίζηαληαη κεγάιεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζην ιηκάλη ηνπ . Ζ λαπηηιηαθή θίλεζε 

εληείλεηαη θη ν Πεηξαηάο εμειίζζεηαη ζην ζεκαληηθφηεξν εηζαγσγηθφ ιηκάλη ηεο 

ρψξαο. 

                                                           
1 Λ.Παπαςτεφανάκθ, ςελ.41 
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 ηελ πξφνδν ηνπ πεηξατθνχ εκπνξίνπ ζπλεηέιεζε θαη ε αλαδήηεζε λέσλ 

παξαγσγηθψλ ρσξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ. Έγηλε εηζαγσγή γηα πξψηε θνξά 

ζηηεξψλ απφ ηελ Ακεξηθή, θαθέ απφ ηε Βξαδηιία θαη ξχδη απφ ηελ Ηλδνθίλα θιπ. 

εγθαηαιείπνληαο έθηνηε ηελ αγνξά κηθξνπνζνηήησλ απφ εκπφξνπο ηεο Μαζζαιίαο 

θαη ηεο Σεξγέζηεο. Απφ ηελ άλζεζε ηνπ εκπνξίνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο 

πεξηνπζίεο. 

 Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη πεξηνπζία απφ εκπνξηθέο θηλήζεηο 

άξρηζαλ λα επελδχνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο  ζε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, 

φηαλ ην εκπφξην ζηακάηεζε λα επδνθηκεί ηφηε έλαο άιινο θιάδνο αλαπηχρζεθε θαη 

ζπλέβαιιε ζηελ νηθνλνκία ηνπ Πεηξαηά: ε βηνκεραλία.  Ζ ιέμε βηνκεραλία 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1837 φηαλ 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο  Β.Γ. Πεξί ζπζηάζεσο Δπηηξνπήο 

πξνο αλάπηπμηλ ηεο Διιεληθήο εζληθήο Βηνκεραλίαο. Πξφδξνκνο ηεο βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο είλαη ε βηνηερλία ε νπνία μεθηλά απφ ην εξγαζηήξη.
2
 ηνλ Πεηξαηά 

ηδξχζεθαλ νη πξψηνη αιεπξφκπινη, ηα πξψηα θισζηήξηα θαη πθαληήξηα, νη ρεκηθέο 

βηνκεραλίεο, νη ειαηνπξγηθέο επηρεηξήζεηο, νηλνπλεπκαηνπνηεία θαη ηα πξψηα κεγάια 

θαη ζπζηεκαηηθά κεραλνπξγεία ηνπ Σδσλ Μαθ Γνπάι θαη Βαζηιεηάδε. ηελ πεξίνδν 

1910-1921 απφ ηα 137 λέα εξγνζηάζηα πνπ ηδξχνληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ηα 37 

βξίζθνληαη ζηνλ Πεηξαηά.
3
 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

επέθηαζε ηεο πφιεο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πξνζέιθπαλ δηαξθψο λένπο απφ ηα 

λεζηά θαη ηελ Πεινπφλλεζν λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ Πεηξαηά. Με ηελ αχμεζε απηή 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα ζηεγαζηεί θαη λα ηξαθεί έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο αμηνπνίεζε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ ηεο πξνζθεξφηαλ. Μεηαμχ ησλ εηψλ 1868-1870 νη βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο επεκεξνχλ ζε αληίζεζε κε ην εκπφξην πνπ είλαη ζε θαηάζηαζε 

ζηαζηκφηεηαο. Γχν είλαη ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο βηνκεράλνπο: ην έλα 

είλαη ην θεθάιαην ηεο επέλδπζεο θαη ην άιιν ε εχξεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ
4
. 

Όζηεξα απφ αληηδξάζεηο βηνκεράλσλ πνπ δηεθδηθνχζαλ ηε ζέζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ηνπο, εθδίδεηαη Β. Γ. ζηηο 30/6/1864 ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ζρέδην ηεο πφιεο ηνπ 

                                                           
2 Π. Λϊηου, ςελ 145 

3 . Μαλικοφτθ  ςελ 48   
4 Β.Σςοκόπουλοσ,, ςελ. 229 
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Πεηξαηά επεθηείλεηαη πξνο Βνξξά θαηά ηέζζεξα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα γηα ηελ 

αλέγεξζε εξγνζηαζίσλ
5
. Ζ θίλεζε ελζαξξχλεηαη θαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε ηελ νπνία απνκνλψλεηαη νπζηαζηηθά ε πεξηνρή ησλ 

εξγνζηαζίσλ θαη ησλ εξγαηηθψλ ζπλνηθηζκψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
6
 Ζ 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαηέρεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο «ζηδεξάο νδνχ» πνπ ρσξίδεη 

ηελ εξγαηνχπνιε απφ ηνλ αζηηθφ Πεηξαηά.
7
 ηα έηε 1883-9 ε βηνκεραλία ζηνλ 

Πεηξαηά πεξλά ηελ πξψηε ηεο θξίζε.  

 

 

   

ΕΣΟ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΕΣΟ ΚΑΣΟΙΚΟΙ 

1827 22 1870 10936 

1830 50 1879 21710 

1834 600 1882 30500 

1835 1011 1889 34327 

1838 2137 1896 50200 

1841 2600 1907 73579 

1850 5286 1912 80000 

1853 5437 1920 131170 

1854 6000 1928 251659 

1856 6057 1937 350000 

1861 6452 1940 205404 

Δηθφλα 4. 1: Πίλαθαο πιεζπζκνχ ηνπ Πεηξαηά 

 

 

Ζ βακβαθνθαιιηέξγεηα ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Ζ παξαγσγή ηνπ βάκβαθνο επηηπγραλφηαλ κε ζρεηηθά 

απιέο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη κε θζελφ εμνπιηζκφ. πλεπψο ππνζρφηαλ ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο γξήγνξε απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη πςειέο 

                                                           
5 Β.Σςοκόπουλοσ,  ςελ. 229 
6 Λ. Παπαςτεφανάκθ,, ςελ. 53 
7 Λ. Μιχελι , ςελ.231  
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απνδφζεηο. ηελ Διιάδα κέρξη ην 1860 ε παξαγσγή ηνπ βακβαθηνχ ήηαλ αζήκαληε. 

Ζ αιιαγή έγηλε κε ηνλ ακεξηθάληθν εκθχιην πφιεκν (1861-1865) πνπ επέθεξε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο  παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγψλ. ηνλ Πεηξαηά ε ίδξπζε 

ηνπ πξψηνπ λεκαηνπξγείνπ έγηλε ην 1869 απφ ηνλ Αζαλάζην Βνισλάθε
8
. 

Αθνινχζεζαλ θαη άιια λεκαηνπξγεία απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

θαζηζηψληαο έηζη ηελ πεηξατθή παξαγσγή αξθεηά θαιή θαη ζπλαγσλίζηκε κε ηα 

επξσπατθά πξντφληα ιφγσ ηνπ θαινχ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Σα πεξηζζφηεξα 

λεκαηνπξγεία έθιεηζαλ ηελ πεξίνδν 1874-5 θαη φζα επέδεζαλ απφ ηελ θξίζε ηεο 

ππεξπαξαγσγήο επεθηάζεθαλ ζηελ πθαληνπξγία. Αξρηθά ε αγνξά ζηεξίρζεθε θαηά 

έλα κέξνο απφ ηηο θξαηηθέο παξαγγειίεο γηα ην ζηξαηφ αθνχ ε εγρψξηα αγνξά δελ 

είρε δήηεζε. ηελ θξίζε πνπ αθνινχζεζε αξθεηά εξγνζηάζηα έθιεηζαλ σζηφζν νη 

αδειθνί Ρεηζίλα φρη κφλν δελ θηλδχλεςαλ απφ ηελ θξίζε αιιά αγφξαζαλ θαη 

ηέζζεξα εξγνζηάζηα πνπ είραλ πησρεχζεη.
9
 

 

 

ΕΣΟ ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΡΕΣΙΝΑ ΒΑΡΟΤΞΑΚΗ 

1869 1680 - - 

1873 5000 5304 1872 

1875 7300 7000 3500 

1876 8000 10000 4800 

Δηθφλα4. 2 : Αξηζκφο αηξάθησλ ηξηψλ λεκαηνπξγείσλ ηνπ Πεηξαηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Χ.Αγριαντϊνθ, ςελ.124 
9 Μ. Κοτζα, ςελ. 127 
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Η κλωζηοϋθανηοσργία Ρεηζίνα 

 

Σν εξγνζηάζην  ηδξχζεθε ην 1872 ζηελ  πεξηνρή Λεχθα απφ ηνπο αδειθνχο 

Θεφδσξν, Αιέμαλδξν θαη Γεκήηξην Ρεηζίλα. Βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ρεηζίλα πνπ 

κεηνλνκάζηεθε απφ «νδφο Κήπσλ»  ην 1906 κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ
10

 . Απφ ηνπο ηξεηο αδειθνχο «ςπρή» ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ν Θεφδσξνο 

Ρεηζίλαο αθνχ ν Γεκήηξηνο απνρψξεζε λσξίο θαη ν Αιέμαλδξνο παξακέλνληαο ζηελ 

εηαηξεία ζηξέθεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξαπσιεζία γεο. Ζ 

επηρείξεζε θαηνξζψλεη κέρξη ην 1892 λα αλαδεηρζεί ε κεγαιχηεξε 

θισζηνυθαληνπξγία ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Αλαηνιή.
11

 

  

 

«εν Πειραιει τη 28η Δεκεμβρύου 1872 
 

Κύριε 
Λαμβϊνομεν  την τιμόν να ςασ γνωςτοποιόςωμεν, 

ότι ιδρύςαμεν εν τη πόλει ταύτη από τησ 1 ιςταμϋνου 
ομόρρυθμον βαμβακοκλωςτικόν εταιρύαν υπό την 
επωνυμύαν « Αδελφού Ρετςύνα» και υπό την διεύθυνςιν 
του αδελφού ημων Θεοδώρου, ότισ και όρξατο των 
εργαςιών τησ, τεθϋντοσ εισ ενϋργειαν του 
βαμβακοκλωςτηρύου τησ. 

ασ παρακαλουμεν όθεν να λαβητε ςημεύωςιν τησ 
παρϊ πόδασ εταιρικόσ υπογραφησ του διευθυντου, 
όςτισ μόνοσ θϋλει ϋχει αυτόν. 

Πεποιθότεσ ότι θϋλετε μασ τιμόςει διϊ τησ 
εμπιςτοςύνησ ςασ. 

ασ παρακαλουμεν να δεχθητε την διαβεβαύωςιν 
τησ υπολόψεώσ μασ. 
 Θ.Γ.ΡΕΣΙΝΑ 
 ΑΛΕΞΑΝΡΟ Γ. ΡΕΣΙΝΑ 
 ΔΗΜΗΣΡΙΟ Γ. ΡΕΣΙΝΑ 
   Τπογραφό 
ΑΔΕΛΥΟΙ ΡΕΣΙΝΑ (ιδιοχεύροσ) 

  

Δηθφλα 4.3: Η πξψηε αλαθνίλσζε ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ πειαηεία ηεο 

 

 

                                                           
10 Γ. Χατηθμανωλάκθσ, ςελ. 112 
11 Λ. Μιχελι, ςελ. 147 
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Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο κεγάιεο απηήο επηηπρίαο
12

 είλαη φηη ην εξγνζηάζην 

παξάγεη έλα ιατθφ χθαζκα πνπ ην πξνηηκνχλ ηα θαηψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα 

δηφηη είλαη θζελφ θαη αλζεθηηθφ. Τπάξρεη ηέηνηα δήηεζε απηνχ ηνπ πθάζκαηνο, πνπ 

νλνκάδεηαη ληξίιη, πνπ ε παξαγσγή δελ επαξθεί. Πξφθεηηαη γηα «πθάζκαηα 

βακβαθεξά, ρξσκαηηζκέλα, βαθήο ζηεξεάο, κε δηαθέξνληα πξνο ηελ ζηεξεφηεηα θαη 

ηνλ ρξσκαηηζκφλ απφ ηα κάιιηλα ηεο Δπξψπεο πθάζκαηα».
13

 

Έλαο δεχηεξνο ιφγνο επηηπρίαο είλαη φηη απφ ηελ αξρή ζρεδφλ ηεο ίδξπζεο 

ηεο εηαηξείαο ζρεδηαδφηαλ ε θαζεηνπνίεζε
14

 ηεο παξαγσγήο ηνπ λεκαηνπξγείνπ.
15

  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 ή ζηηο αξρέο ηνπ 1880 ην πθαληήξην αξρίδεη λα 

ιεηηνπξγεί. Παξάιιεια ην 1877 εγθαζηζηά βαθείν πνπ αλαιακβάλεη παξαγγειίεο 

πξνο ηξίηνπο θαη ην 1885 εξγαζηήξην ξαπηηθήο φπνπ ξάβνληαη νη ζηξαηησηηθέο 

ζηνιέο. πλεπψο αλ θάπνηνο θιάδνο ππνζηεί θξίζε κπνξεί λα ζηξαθεί ζε θάηη άιιν 

αθνχ ήδε έρεη κεξηκλήζεη. 

Έλαο ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη ην εξγνζηάζην δηέζεηε ηερληθή δηεχζπλζε πςεινχ 

επηπέδνπ. Ο Νηθφιανο σξνθηάδεο, δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ κέρξη ην 1890, είρε 

δηαθξηζεί θαη βξαβεπηεί πνιιέο θνξέο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην βξαβείν ηερληθνχ 

λεκαηνπξγίαο ην 1873 ζηε δηεζλή έθζεζε ηεο Βηέλλεο.
16

 

Ωζηφζν φιε ε επηηπρία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Θεφδσξνπ Ρεηζίλα. Τπήξμε κία ζπνπδαία πνιηηηθή θπζηνγλσκία ,ραξηζκαηηθή γηα 

ηελ επνρή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, εκπλένληαο  εκπηζηνζχλε ζηνλ πεηξατθφ ιαφ 

δηεηέιεζε δήκαξρνο  νρηψ ρξφληα ελψ ζηηο εθινγέο ηνπ 1899 θαη ηνπ 1906 

αλαδείρζεθε θαη βνπιεπηήο Αηηηθνβνησηίαο. 
17

 Ήηαλ έλαο άλζξσπνο εμαηξεηηθήο 

δσηηθφηεηαο  ίζσο ν πην επηηπρεκέλνο έιιελαο βηνκήραλνο ηεο επνρήο θαη έλαο απφ 

ηνπο πινπζηφηεξνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο κε πεξηνπζία πνπ μεπεξλνχζε ηα δχν 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο.  

                                                           
12 Χ. Αγριαντϊνθ, ςελ. 332-333 
13 Π.Καμποφρογλου, ςελ.76-78 
14 Μια κακετοποιθμζνθ επιχείρθςθ καλφπτει όλεσ τισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ ινϊν και 
φφανςθσ και μερικζσ φορζσ βαφισ του νιματοσ ι και του υφάςματοσ. Κ. Δεμίρθ, ςελ.30 
15 Λ. Παπαςτεφανάκθ, ςελ. 141 
16 Λ. Παπαςτεφανάκθ, ςελ.150 
17 Γ. Χατηθμανωλάκθσ, ςελ.116 
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Δηθφλα 4.4: Ο Θεφδσξνο Ρεηζίλαο 

 

 Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ην εξγνζηάζην Ρεηζίλα επηβηψλεη ζε πεξίνδν 

θξίζεο θη αγνξάδεη  ζε ελδηαθέξνπζεο ηηκέο ηα ρξεσθνπεκέλα εξγνζηάζηα. Σν 1888 

αγνξάδεη ην εξγνζηάζην ηνπ ηακαηφπνπινπ θαη ηνπ Βαξνπμάθε. Αθνινπζεί ην 

1890 ην λεκαηνπξγείν ηνπ Γεκφθα. πσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηελ εθεκεξίδα « 

Αθξφπνιηο» ηα ηξία εξγνζηάζηα απνηεινχλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο 

πθαληνπξγίαο. Μεηαθέξζεθαλ απφ ην θεληξηθφ εξγνζηάζην νη θισζηήξεο ηνπ 

λεκαηνπξγείνπ ζην εξγνζηάζην ηνπ Βαξνπμάθε φπνπ θαηαζθεπάδνληαη κφλν λήκαηα 

κε 3.500 θισζηήξεο. ην θεληξηθφ εξγνζηάζην θαηαζθεπάδνληαη ηα ρξσκαηηζηά 

πθάζκαηα κε ην φλνκα «Ρεηζίλα» ελψ ζηνπ Γεκφθα επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

θαη ιεπθά πθάζκαηα (ακεξηθάληθα)
18

. Σν 1891 αγνξάδνπλ ηα εξγνζηάζηα ηνπ 

Νηθνιέζζε θαη ηνπ Κνπκάληαξνπ.. 

Ζ επηρείξεζε Ρεηζίλα δηέζεηε πέληε εξγνζηάζηα πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηε 

Λεχθα (Α΄ εξγνζηάζην), ζηε γέθπξα Ηππνδακείαο (Β΄ εξγνζηάζην), ζηελ νδφ 

Αζθιεπηνχ (Γ΄ εξγνζηάζην), ζηελ νδφ Αγίνπ Γηνλπζίνπ (Γ΄ εξγνζηάζην) θαη ζηελ 

νδφ Σδαβέιια ζην Νέν Φάιεξν (Δ΄ εξγνζηάζην). Σν Γ’ εξγνζηάζην θαίλεηαη λα 

πνπιήζεθε πξηλ απφ ην 1900 θαη ίζσο λα κελ ιεηηνχξγεζε πνηέ απφ ηνλ Ρεηζίλα. Σν 

                                                           
18 Γ. Αναςταςόπουλοσ, ςελ.601-602 

http://asset.tovima.gr/assetservice/data/tovima/D2000/D0402/1neb12b.jpg
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παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ δηέζεηε πέληε εξγνζηάζηα απνηειείηαη 

απφ πέληε αηκνκεραλέο 370 ίππσλ ζπλνιηθά, 25000 άηξαθηνη, 440 ηζηνί ελψ 

απαζρνιεί ρίιηνπο επηαθφζηνπο εξγάηεο θαη εξγάηξηεο.
19

 

 

 

Δηθφλα 4.5: Φσηνγξαθία ηνπ Γ’ εξγνζηαζίνπ ( πξψελ Βαξνπμάθε) 

 

 

Δηθφλα 4.6: Φσηνγξαθία ηνπ Δ’ εξγνζηαζίνπ (πξψελ Σξίπνπ θαη Πάλα, πξψελ Νηθνιέζζε) 

Ζ επηρείξεζε Ρεηζίλα δαλείδεηαη ην 1880 115.000 δξρ. θαη ην 1882 160.000 

δξρ. κε ππνζήθε πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη παιηά ρξέε ή λα ηξνθνδνηήζεη ην 

                                                           
19 Λ. Παπαςτεφανάκθ, ςελ.156 



113 
 

θεθάιαην θίλεζεο. Ζ πξαθηηθή απηή δελ είλαη θαζφινπ άγλσζηε αθνχ ην έηνο 1883 

φια ζρεδφλ ηα εξγνζηάζηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ Πεηξαηά είλαη ππνζεθεπκέλα ζηελ 

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο.
20

 

ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ε επηρείξεζε πεξλά θξίζε. Σν 1907 ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη ηξία κφλν εξγνζηάζηα θαη δελ θαίλεηαη λα επελδχεη ρξήκαηα γηα 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
21

 Οη θξαηηθέο παξαγγειίεο δίλνληαη ζε επξσπαίνπο θαη 

ζηηο απνζήθεο ηνπο δεκηνπξγείηαη κεγάιν απφζεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηα εξγνζηάζηα ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ έιιεηςεο πξψησλ πιψλ 

θαη θαπζίκσλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1918 ιακβάλνπλ μαλά θξαηηθέο παξαγγειίεο. Σν 

1925 κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία.  

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ  
 
Περύ παροχόσ αδεύασ ςυςτϊςεωσ Εν Πειραιεύ Ανωνύμου 
Εταιρεύασ υπό την επωνυμύαν «Ανώνυμοσ 
Κλωςτοώφαντουργικό Εταιρεύα Αδελφού Ρετςύνα»και 
εγκρύςεωσ του Καταςτατικού αυτόσ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 Έχοντασ υπόψη το ϊρθρο 37 του εμπορικού 
νόμου προτϊςει του Ημετϋρου επύ τησ Εθνικόσ 
Οικονομύασ Τπουργού παρϋχομεν την ϊδειαν 
ςυςτϊςεωσ εν Πειραιεύ Ανωνύμου Εταιρεύασ υπό την 
επωνυμύαν « Ανώνυμοσ Κλωςτοώφαντουργικό Εταιρεύα 
Αδελφού Ρετςύνα» και εγκρύνομεν το Καταςτατικόν 
αυτόσ ωσ τούτο κατηρτύςθη δια τησ υπ’ αριθ. 27700 
πρϊξεωσ του ςυμβολαιογρϊφου Αθηνών Διονυςύου Ν. 
Γύγαντα πριν τησ τελευταύασ περιόδου του ϊρθρου 26. 

Εισ τον αυτόν υπουργόν ανατύθεμεν την εκτϋλεςιν του 
παρόντοσ δημοςιεθηςομϋνου εισ την Εφημερύδα τησ 
Κυβερνόςεωσ μετϊ του ωσ ϊνω εγκρινομϋνου 
Καταςτατικού τησ εν λόγω Εταιρεύασ. 
Εν Ύδρα τη 29 Ιουλύου 1925 
Ο Πρόεδροσ τησ Δημοκρατύασ 
ΠΑΤΛΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ 
 

Ο επύ τησ Εθνικόσ Οικονομύασ Τπουργόσ 
Γ. Μπούμπουλησ 

 

Δηθφλα 4. 7: Γηάηαγκα «Πεξί παξνρήο αδείαο ζπζηάζεσο Αλψλπκεο Δηαηξείαο» 

Έθηνηε ηελ  ηερληθή δηεχζπλζε δελ ηελ αλαιακβάλνπλ άηνκα ηερληθά 

θαηαξηηζκέλα αιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο . Γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα αλαλέσζε ηεο 

                                                           
20 Χ.  Αγριαντϊνθ, ςελ. 326 
21 Λ. Παπαςτεφανάκθ, ςελ.162 
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επηρείξεζεο πνπ δηαζέηεη παιαηφ εμνπιηζκφ κε πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Σα ηξία 

εξγνζηάζηα πεξλνχλ απφ ηελ αηκνθίλεζε ζηελ πεηξειαηνθίλεζε ελψ αγνξάδεηαη 

εμνπιηζκφο γηα ην βαθείν ,ην θισζηήξην θαη ην πθαληήξην. Απφ ην 1931 κειεηάηαη ε 

αλέγεξζε λένπ θισζηεξίνπ  κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ην παιαηφ ηξηψξνθν 

θισζηήξην. ηα ηέιε ηνπ 1935 αλεγείξεηαη λέν θισζηήξην πνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία 

επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο.
22

 

 

 

Δηθφλα 4.8: Σκήκα ζρεδίνπ θάηνςεο πνπ θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ παιαηνχ ηξηψξνθνπ 

θισζηεξίνπ 

                                                           
22 Λ.Παπαςτεφανάκθ, ςελ. 179 
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Δηθφλα 4.9 : Γηαδηθαζίεο αλέγεξζεο λένπ θισζηεξίνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

ην βάζνο θαίλεηαη ην ηξηψξνθν παιαηφ θισζηήξην θαη ε θακηλάδα. 

 

 

 

Δηθφλα 4.10 : Σν λέν θισζηήξην, βηνκεραληθή αξρηηεθηνληθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 
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Οη αιιαγέο απηέο δελ βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα αλαθάκςεη θη έηζη ην 1938 

θιείλεη. Απνκαθξχλεηαη ν γεληθφο δηεπζπληήο Κ. Γξνχιηαο θαη αλαιακβάλεη ηε 

δηεχζπλζε ν Λπζίκαρνο Μαιακίδεο σο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη νη Κ. Μπφηαζεο , 

Υξ. Εαινθψζηαο, Δκκ. Κνληνιέσλ, νκάδα πνπ εμαθνινχζεζε λα δηεπζχλεη ηε 

βηνκεραλία θαη κεηαπνιεκηθά.  

 

 

Δηθφλα 4.11 : Ο Κσλζηαληίλνο Γξνχιηαο ζην γξαθείν ηνπ ζην Α’ εξγνζηάζην, δεθαεηία 

1930. 

 

Δηθφλα 4. 12: Σν γξαθείν ηνπ δηεπζπληή δεθαεηία ηνπ 1930 



117 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ επηηάρζεθε, 

ελψ εθηειέζηεθαλ θαη θάπνηεο παξαγγειίεο ηεο Βέξκαρη.
23

 ε ζπλνπηηθφ ζεκείσκα 

ηνπ 1941 πξνο ηελ ΔΣΔ πιεξνθνξνχκαζηε  φηη «Δπηηαρζείζεο θαηά ηνλ κήλα Μάηνλ 

παξα ησλ Γεξκαληθψλ Αξρψλ νιφθιεξνπ ηεο εηο ρείξαο ηεο Κ. Τ. Γ. Δ. . 

πνζφηεηνο βάκβαθνο , ε εηαηξεία «αδειθνί Ρεηζίλα»φπσο θαη αη ινηπαί 

θισζηνπθαληνπξγηθαί εηαηξίαη εζηεξήζεζαλ ηεο πξψηεο χιεο δηα ηαο πεξαηηέξσ 

εξγαζίαο ησλ».
24

 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1944 θαηαιήθζεθαλ ηα εξγνζηάζηα Α’ θαη Γ’ 

απφ αληάξηεο. Μεηαπνιεκηθά ε θαηάζηαζε δελ βειηηψζεθε. Μφλν ηα έηε 1946, 

1950- 1951 ζεκεηψζεθαλ θέξδε ελψ ην 1952  ε εηαηξεία έθιεηζε. Σν 1955 ε εηαηξεία 

ηέζεθε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ελψ ην Δ’ εξγνζηάζην έθιεηζε. Έλα ρξφλν κεηά 

θιείλεη θαη ην Γ’ εξγνζηάζην. Σν 1957 ιεηηνπξγεί κφλν ην Α’ κε 300 ηζηνχο θαη 6200 

αηξάθηνπο. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ε επηρείξεζε αλαθάκπηεη ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Αλδξέα Κ. Γξνχιηα
25

 .Ο Αλδξέαο Γξνχιηαο είρε ζπνπδάζεη λεκαηνπξγία ζηελ 

Αγγιία θαη πξνζπάζεζε λα βειηηψζεη ηερλνινγηθά ηελ επηρείξεζε. Δπέλδπζε ζε 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη επηρείξεζε λα εμάγεη ηα βηνκεραληθά πξντφληα. Γηα λα 

κεησζνχλ ηα ρξέε ηεο επηρείξεζεο πσιείηαη ην Δ’ εξγνζηάζην ην 1961 ελψ ην Γ’ 

πσιείηαη ην 1971. Ίδξπζε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Αρατθή 

Κισζηνυθαληνπξγία» ζην Αίγην ην 1975 ζηελ πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο. Σν 

πξφβιεκα δελ αληηκεησπίζηεθε κε απνηέιεζκα ην 1981 ην εξγνζηάζην Ρεηζίλα λα 

θιείζεη νξηζηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Λ. Παπαςτεφανάκθ, ςελ. 196 
24 Σο ςχετικό ζγγραφο βρίςκεται ςτο Παράρτθμα 
25 Ο Ανδρζασ Κ. Δροφλιασ ιταν γιοσ του Κωνςταντίνου Δροφλια που ιταν γαμπρόσ του 
Ακανάςιου Ρετςίνα, που ιταν πρωτότοκοσ γιοσ του Θεόδωρου Ρετςίνα. Λ. 
Παπαςτεφανάκθ, ςελ. 145, 166, 198 
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Δηθφλα 4.13 : Έλα απφ ηα έγγξαθα ηεο Αρατθήο Κισζηνυθαληνπξγηθήο Δηαηξείαο  πνπ 

βξέζεθαλ ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ 
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Δηθφλα 4.14 : Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα, 2011 

 

Απφ ην 1989 ην εξγνζηάζην αλήθεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα χζηεξα απφ 

πιεηζηεξηαζκφ. Έθηνηε ζηεγάζηεθαλ ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ κηθξέο βηνηερλίεο, 

έλα λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο θη έλα πξαηήξην πνηψλ. Σν 2003 θαηαζηξάθεθε 

έλα κέξνο ηνπ απφ ππξθαγηά πνπ πξνθιήζεθε. πσο δηαβάδνπκε ζηελ 

Διεπζεξνηππία  «ην παξειζφλ είρε θεξπρζεί ρψξνο πξαζίλνπ θαη θάπνηα απφ ηα 

θηίξηα ηνπ δηαηεξεηέα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

απνραξαθηεξίζηεθε απφ ρψξνο πξαζίλνπ, ραξαθηεξίζηεθε «νιπκπηαθφ έξγν» θαη 

ηφηε ζρεδηαδφηαλ λα γίλεη εθεί ην Παλεπηζηήκην ηνπ Πεηξαηά. Σίπνηε φκσο απφ απηά 

δελ έγηλε, θαη ζήκεξα βξίζθεηαη εξεηπσκέλν θαη εγθαηαιειεηκκέλν, ρψξνο απφζεζεο 

ζθνππηδηψλ, θαηάιπκα αδέζπνησλ δψσλ, εζηία κφιπλζεο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή, 
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θαη κφλν ε ζέα κηαο παλχςειεο παλέκνξθεο θακηλάδαο θαλεξψλεη φηη εδψ ππάξρεη 

έλα αλεθκεηάιιεπην ηζηνξηθφ κλεκείν».
26

  Ζ Δθνξεία Νεφηεξσλ Μλεκείσλ καο 

ελεκέξσζε φηη ε ππεξεζία ηνπο δηαβίβαζε ην ζέκα
27

 γηα ραξαθηεξηζκφ ή κε ζηε 

Γηεχζπλζε Νεψηεξεο θαη χγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο
28

. ήκεξα ζηεγάδνληαη κεξηθέο 

αθφκα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληηδξνχλ ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΣΔ λα ην θαηεδαθίζεη 

θαη λα αλεγείξεη εκπνξηθφ θέληξν.  

 

Σο αρτείο ηης Ανώνσμης Κλωζηοϋθανηοσργίας Ρεηζίνα 

 

Σν αξρείν ηεο επηρείξεζεο ηεο Α.Κ.Δ. Ρεηζίλα, δσξίζεθε  ζην ΚΝΔ απφ ηνλ 

ηειεπηαίν δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο θ. Αλδξέα Γξνχιηα  ην 1988. Μέρξη ηφηε 

βξηζθφηαλ πξφρεηξα ζηνηβαγκέλν ζην παιηφ μπινπξγείν ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ηαμηλφκεζε. Ζ ίδηα ε Υξηζηίλα Αγξηαληψλε ηνπνζέηεζε ηα 

έγγξαθα ζε ζαθνχιεο ψζηε λα ην ζψζεη απφ ηελ θαηαζηξνθή, θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξζεθε ζηα ππφγεηα ηνπ ΔΗΔ.
29

 Πξφζθαηα κεηαθέξζεθε ζηα Γεληθά Αξρεία 

ηνπ Κξάηνπο καδί κε θάπνηα άιια αξρεία ηνπ ΚΝΔ. 

Σν αξρείν θαηαιακβάλεη 93 θηβψηηα χςνπο 80 cm θαη πιάηνπο πεξίπνπ 

60Υ60 cm, ρσξίο ζε απηά λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζσδφκελα ζρέδηα (πεξίπνπ 76 ζην 

ζχλνιφ ηνπ). Καηαρσξήζεθε ζηα Γ.Α.Κ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 26.11.10 θαη 

αχμνληα αξηζκφ εηζαγσγήο 1804. Σν αξρείν έρεη εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία «Μηθξέο 

πιινγέο» ηνπ ΓΑΚ κε αξηζκφ Κ365.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αξρείνπ είλαη θάθεινη (πεξίπνπ 1100) κε έγγξαθα, 

πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ, θπξίσο θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν. ηα έγγξαθα απηά ππάξρνπλ κεηαμχ άιισλ πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ 

ζπλειεχζεσλ ηεο εηαηξείαο, έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, πξνκεζεπηέο, 

εκεξνιφγηα πειαηψλ θ.α. Σν πιηθφ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί αθφκα, νπφηε δελ είλαη 

πξνζβάζηκν γηα ην θνηλφ. Δκείο θαηαθέξακε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε απηφ θαη’ 

εμαίξεζε θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
30

 

                                                           
26 Εφθμερίδα Ελευκεροτυπία, 8/6/2009 
27 Αρικμόσ Πρωτοκόλλου : 1074/17-02-2010  
28 Η ςχετικι απάντθςθ βρίςκεται ςτο Παράρτθμα 
29 Α.  Μπάγιασ – Λ.  Παπαςτεφανάκθ, Αρχειακζσ εργαςίεσ ςτο αρχείο Ρετςίνα 
30Πλθροφορίεσ που μασ παρείχε θ κα Αμαλία Παππά και θ  κα Τπακοι Χατηθμιχαιλ,  
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Απηφ πνπ καο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ είλαη ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

εγγξάθσλ, πνπ παξακέλνπλ αθφκα εγθαηαιειεηκκέλα ζηα θηίξηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Δλεκεξψζακε βέβαηα ην ΓΑΚ, ην νπνίν δελ γλψξηδε ηίπνηα γηα ηελ 

χπαξμή ηνπο θαη εθδήισζαλ κάιηζηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπιινγή θαη ηε 

δηάζσζή ηνπο.  

 

 

Δηθφλα 4.15 : ρέδην ηνπ Α’ Δξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα φπνπ θαίλεηαη ε δηάηαμε ησλ 

κεραλψλ 
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Γενικές πληροθορίες για ηην κλωζηοϋθανηοσργία  

 

Ειζαγωγή 

 

Σν εξγνζηάζην «Ρεηζίλα» απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε θισζηνυθαληνπξγία ηεο ρψξαο. 

Θεσξήζακε ινηπφλ απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ. Γηφηη νη ζπλζήθεο άζθεζαλ 

επίδξαζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ πνπ κειεηάκε. Οη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ζηελ 

θάηνςε επεξεάδνληαη απφ ηε δηάηαμε ησλ κεραλψλ. Ζ ζέζε, ην κέγεζνο ησλ 

αλνηγκάησλ θαη ε κνξθή ζηέγαζεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο 

θσηηζκνχ θαη κε ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ ρψξνπ γηα ηελ απνθπγή αλαπλεπζηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο ηχπνπο ησλ θηηξίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο αλάγθεο. 

 

 

Δηθφλα 4.16: Σν πθαληήξην Ρεηζίλα ηε δεθαεηία ηνπ 1930 

 

 

Παραγωγική διαδικαζία 

 ηελ θισζηνυθαληνπξγία ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε ίλεο είηε θπζηθέο 

είηε θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ άλζξσπν. Φπζηθέο ίλεο είλαη ην βακβάθη, ην κεηάμη, 

ην καιιί ελψ νη ηερλεηέο θαη νη ζπλζεηηθέο ίλεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ 
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άλζξσπν. Οη ζπλζεηηθέο ίλεο έρνπλ πεηξνρεκηθή πξνέιεπζε ελψ νη ηερλεηέο έρνπλ 

θπζηθή πξνέιεπζε. Γλσζηφ παξάδεηγκα ζπλζεηηθήο ίλαο είλαη ην λάηινλ ελψ 

ηερλεηήο, ην ηερλεηφ κεηάμη.
31

 

  Σα ζηάδηα παξαγσγήο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο είλαη: 

1. Άλνηγκα- Καζάξηζκα- Αλάκημε 

2. Λαλάξηζκα 

3. Υηέληζκα 

4. Σξάβεγκα 

5. Πξνλεκαηνπνίεζε  

6. Νεκαηνπνίεζε  

7. Όθαλζε 

8. Φηλίξηζκα 

Ζ πξψηε χιε, ζπλήζσο ην βακβάθη, παξαιακβάλεηαη ζπζθεπαζκέλε, 

αλνίγεηαη, θαζαξίδεηαη απφ μέλεο πξνζκίμεηο ζην αλνηθηηθφ κεράλεκα. 

 

 

 

Δηθφλα 4.17  : Αλνηθηηθφ κεράλεκα ηνπ νίθνπ Howard & Boulogh Ltd. θαηαζθεπαζκέλν 

ην 1928. Δθηίζεηαη ζην κνπζείν ΝΟΗΙ- Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν 

Σερλνινγίαο ζηε Θεζζαινλίθε. 

                                                           
31 Κ. Δεμίρθ, ςελ.30 
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ηε ζπλέρεηα ρηππηέηαη ζην ζθνχηζεξ γηα λα απνκαθξπλζνχλ νη μέλεο χιεο 

πνπ δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί. Όζηεξα παξαιιειίδνληαη νη ίλεο κεηαμχ ηνπο ζηα 

ράξηδηα
32

. 

 

 

Δηθφλα 4.18 : Χάξηδηα ζην εξγνζηάζην Ρεηζίλα, δεθαεηία 1930 

 

Οη ίλεο εηζέξρνληαη ζηα ιαλάξηα απ’ φπνπ εμέξρεηαη έλα ζπλερέο θπηίιη. ηελ 

πεξίπησζε παξαγσγήο λήκαηνο
33

 πςειήο πνηφηεηαο, ηα θπηίιηα ρηελίδνληαη ζηηο 

ρηεληζηηθέο κεραλέο φπνπ απνκαθξχλνληαη φιεο νη ίλεο απφ έλα κήθνο θαη θάησ.  

Σν θπηίιη έρεη πεξηζζφηεξεο ίλεο απ’ φζεο απαηηείηαη γη’ απηφ αθνινπζεί ε 

απίζρλαλζε, ην ηξάβεγκα θαη ην δίπιηαζκα ησλ θπηηιηψλ ζηνπο ζχξηεο. Δπεηδή έρεη 

ράζεη ηε ζπλνρή ηνπ αθνινπζεί κία δηαδηθαζία κηθξήο πεξηζηξνθήο ζηηο 

πξνγλέζηξηεο φπνπ ην θπηίιη ιεπηαίλεηαη κε ειαθξχ ζηξίςηκν θαη απνθηά αληνρή.  

                                                           
32 Χάρτζι: Αποτελείται ςυνικωσ από μία ηϊνθ με βελόνεσ πάνω ςτισ οποίεσ βρίςκονται 
περιςτροφικζσ βοφρτςεσ. Οι διαφορετικζσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ ζχουν ςαν αποτζλεςμα 
να παράγονται λεπτζσ, εξατομικευμζνεσ, παράλλθλεσ ίνεσ. «Βιομθχανικι Πολιτιςτικι 
κλθρονομιά και εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ…», ςελ.24 
33 Νήμα: Είναι μία λεπτι μονοδιάςτατθ δομι που αποτελείται από παράλλθλεσ ίνεσ  των 
οποίων θ ςυγκράτθςθ επιτυγχάνεται με ςυςτροφι και δυνάμεισ τριβισ. Αν και όλεσ οι 
μζκοδοι καταλιγουν ςτθν κλϊςτρια θ χρθςιμοποιοφμενθ παραγωγικι διαδικαςία ποικίλει 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ινϊν. , «Βιομθχανικι Πολιτιςτικι κλθρονομιά 
και εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ…», ςελ. 18 
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Δηθφλα 4.19 : Πξνγλέζηξηεο ζην εξγνζηάζην Ρεηζίλα, δεθαεηία 1930 

 

Γηα λα κεηαηξαπεί ζε θισζηή απαηηνχληαη νη θισζηηθέο κεραλέο νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε κεραλήκαηα δηαθεθνκκέλεο θιψζεο θαη ζπλερνχο θιψζεο. Ζ 

θιψζε ζπλνδεχεηαη απφ ην ηχιηγκα ηνπ λήκαηνο ζε κπνκπίλα, θψλν ή θχιηλδξν 

ψζηε λα ‘ λαη έηνηκν γηα ηελ χθαλζε. 

 

 

Δηθφλα  4.20 : Κιψζηξηα ηνπ νίθνπ Howard & Boulogh Ltd. Καηαζθεπαζκέλε ην 1928. 

Δθηίζεηαη ζην κνπζείν ΝΟΗΙ- Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο 

ζηε Θεζζαινλίθε.   
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Πξηλ απφ ηελ χθαλζε ππάξρνπλ δχν ζηάδηα: ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζηεκνληνχ, 

ηα θαηά κήθνο ηνπ πθάζκαηνο λήκαηα, θαη ηνπ πθαδηνχ, ηα θαηά πιάηνο ηνπ 

πθάζκαηνο λήκαηα. Σν λήκα ηνπ ζηεκνληνχ απαηηείηαη λα’ λαη πην αλζεθηηθφ απφ 

ηνπ πθαδηνχ. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ είλαη πην πνιχπινθε. Οη θισζηέο ηνπνζεηνχληαη 

ζηε δηάζηξα θαη ηπιίγνληαη ζηνλ θχιηλδξν ηνπ ζηεκνληνχ κε πιάηνο ίδην κε ηνπ 

πθάζκαηνο πνπ ζα πθαλζεί. Σν λήκα ρξεηάδεηαη θνιιάξηζκα
34

 γηα λα εληζρπζεί γηα 

ηελ χθαλζε.  

 

 

 

Δηθφλα  4.21  :Οη θνιιαξηζηέο ηνπ ζηεκνληνχ ζε ψξα εξγαζίαο ζην εξγνζηάζην Ρεηζίλα 

,δεθαεηία 1930 

Αθνινπζεί ην κίησκα φπνπ γίλεηαη ην πέξαζκα ησλ λεκάησλ ηνπ ζηεκνληνχ 

κέζα απφ ην κηηάξη. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πθαδηνχ εμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

χθαλζεο θαη ηνπο πθαληνπξγηθνχο ηζηνχο (αξγαιεηνχο). Τπάξρνπλ νη ζπκβαηηθνί 

ηζηνί φπνπ ην πθάδη ηπιίγεηαη ζηε «ζαΐηα» θαη νη κε ζπκβαηηθνί φπνπ ππάξρνπλ 

                                                           
34 Κολλάρισμα: Η εξωτερικι επιφάνεια των νθμάτων επικαλφπτεται με ειδικζσ κόλλεσ με 
αποτζλεςμα τθ λείανςθ και αφξθςθ τθσ αντοχισ τουσ, τθν ελάττωςθ των ελεφκερων 
απολιξεων και τζλικά τθ μείωςθ των τριβϊν και των ςπαςιμάτων. , «Βιομθχανικι 
Πολιτιςτικι κλθρονομιά και εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ…», ςελ. 39 
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άιια ζπζηήκαηα π.ρ. εθηνμεπηήξεο λεξνχ , αέξα θ.α. πνπ αληηθαζηζηνχλ ηε ζαΐηα. 

Καηά ηελ χθαλζε δηαπιέθνληαη ηα λήκαηα ηνπ ζηεκνληνχ θαη ηνπ πθαδηνχ. Ζ 

χθαλζε νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία θηληξίζκαηνο
35

. 

 

ΣΤΠΟΙ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

 χκθσλα κε ηελ Κα Γεκίξε
36

 ηα θισζηνυθαληνπξγεία κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο εμήο ηχπνπο: 

  

1. Παξαδνζηαθφ θηίξην  

2. Οδνλησηφ θηίξην  

3. Μλεκεηαθφ θηίξην  

4. Πνιχπινθν θηίξην 

5. Πνιπψξνθν θηίξην 

6. Πινπξαιηζηηθφ θηίξην 

7. Κνπηί 

 

Σν εξγνζηάζην Ρεηζίλα ήηαλ ζχλζεζε «νδνλησηνχ» θαη «παξαδνζηαθνχ» θηηξίνπ 

ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή , ελψ ζηε ζεκεξηλή είλαη ζχλζεζε «νδνλησηνχ» , 

«παξαδνζηαθνχ» θαη «πνιχπινθνπ» θηηξίνπ. Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ζηνηρεία 

κφλν γηα ηνπο ηχπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγνζηάζην ηεο κειέηεο. 

 Σν «παξαδνζηαθφ θηίξην» εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε ρψξα ζε εξγνζηάζηα  

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θισζηνυθαληνπξγία γηα πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα κεηαμχ 

19
νπ

 θαη 20
νπ

 αη. Ζ θαηαζθεπή γίλεηαη απφ παξαδνζηαθνχο κάζηνξεο κε 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη παξαδνζηαθά πιηθά. Υξεζηκνπνηνχζαλ 

μχιν, πέηξα, θεξακίδηα κε θέξνπζα ηνηρνπνηία ελψ κεξηθέο θνξέο ρπηνζίδεξν θαη 

ράιπβα. Ο θηηξηαθφο φγθνο είλαη κηθξφο θαη κνλψξνθνο. Ζ ζηέγαζε είλαη δηθιηλήο ή 

ηεηξαθιηλήο ελψ ηα αλνίγκαηα είλαη κηθξά. 

                                                           
35 Φινίρισμα: ονομάηεται το ςφνολο των διεργαςιϊν που εφαρμόηονται πριν τθν 
προϊκθςθ του κλωςτοχφαντουργικοφ προϊόντοσ ςτθν  αγορά, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των 
ιδιοτιτων και τθσ εμπορικισ αξίασ του. , «Βιομθχανικι Πολιτιςτικι κλθρονομιά και εξζλιξθ 
τθσ τεχνολογίασ…», ςελ. 48   
36 Κ. Δεμίρθ ςελ. 91, 92, 101-109 
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Ο ρψξνο ηεο δηνίθεζεο ζπλήζσο ζηεγάδεηαη ζε μερσξηζηφ θηίξην ελψ ν ρψξνο 

παξαγσγήο δελ είλαη εληαίνο θαη δηαρσξίδεηαη κε δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο. Ζ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο αλαπηχζζεηαη ζε πνιινχο άμνλεο ελψ ε άξζξσζε ηνπ ρψξνπ 

είλαη «άηαθηε». Απηφο ν ηχπνο πξνήιζε απφ ηε βξεηαληθή βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

      Σν «νδνλησηφ θηίξην» εθαξκφδεηαη κεηά ην 1910 θαη κέρξη ην 1940.Σα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ μχιν θαη ρπηνζίδεξν ζε ζπλδπαζκφ κε θέξνπζα 

πεξηκεηξηθή ηνηρνπνηία ελψ κεηά ην 1925 ν δνκηθφο ζθειεηφο ήηαλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. Ο θηηξηαθφο φγθνο είλαη ςειφο, νξζνγσληθφο κε νδνλησηή νξνθή. Σα 

αλνίγκαηα έρνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλα. Ο ρψξνο ηεο δηνίθεζεο είλαη αλεμάξηεην κηθξφ θηίξην. Ζ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο αλαπηχζζεηαη ζε κία ή δχν παξάιιειεο γξακκέο. Ζ άξζξσζε ησλ ρψξσλ 

είλαη πνιχ απιή, νξγαλσκέλε θαη ρσξίο ρσξίζκαηα. Ο ηχπνο απηφο πξνήιζε απφ ηελ 

Δπξψπε, απφ ηελ αλάγθε γηα κεγάινπο ρψξνπο παξαγσγήο κε νκνηφκνξθν θσηηζκφ.  

Σν «πνιχπινθν θηίξην» εθαξκφδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1930-1940. Δίλαη 

έλαο ηχπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ νηθνλνκηθέο αλάγθεο κε ππνβαζκηζκέλε 

αξρηηεθηνληθή πνηφηεηα. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα γηα ην δνκηθφ ζθειεηφ θαη ηνχβια γηα ζηνηρεία πιήξσζεο. ηε ζηέγε 

ρξεζηκνπνηνχληαη θεξακίδηα. ην πνιχπινθν θηίξην ε άξζξσζε είλαη αθαλφληζηε 

φπσο θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο κηθξψλ 

φγθσλ κε πνηθηιία κνξθψλ ζηέγαζεο (νδνλησηή, δηθιηλήο, ηεηξαθιηλήο θ.α.). Σα 

αλνίγκαηα είλαη κηθξά νξζνγσληθά ή ηεηξάγσλα θαη θαηαλέκνληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο.              
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Μορθή και σθιζηάμενη καηάζηαζη ηων κηιριακών εγκαηαζηάζεων 

ΚΣΗΡΗΟ Α 

 Κηίριο Α1 

Σν θηίξην απηφ απνηειεί έλα απφ ηα 

παιαηφηεξα θηίζκαηα ηεο αξρηθήο 

εγθαηάζηαζεο. Δμέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ είλαη ε θακηλάδα πνπ ζψδεηαη 

αθφκα, παξφιν πνπ ζηέθεηαη εθεί εδψ 

θαη 135 ρξφληα πεξίπνπ. Η άξζξσζε 

ησλ ρψξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 

είλαη άηαθηε, ρσξίδνληαο ηνλ θχξην 

φγθν ζε 2 κηθξφηεξνπο. Οη ρψξνη απηνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα σο 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη κηαο επηρείξεζεο 

πιαζηηθψλ πξντφλησλ, πνπ κεηαθέξζεθε εδψ 

κεηά απφ ηε θσηηά ζηνλ ρψξν ην 

εξγνζηαζίνπ ην 2003. Παιαηφηεξα 

θηινμελνχζε ην ιεβεηνζηάζην ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο Ρεηζίλα, ελψ ην 1997  

ιεηηνπξγνχζε σο απνζήθε αλαςπθηηθψλ. 

Οιφθιεξν ην θηίζκα έρεη ιίζηλε θέξνπζα 

ηνηρνπνηία θαη ζε πνιιά ζεκεία έρνπλ γίλεη 

κηθξέο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο. Σν λφηην 

ηκήκα κε ηελ θακηλάδα ζηεγάδεηαη απφ 

ζπλδπαζκφ επίπεδεο θαη κνλφθιηλεο ζηέγεο, 

επηθαιπκκέλε απφ θχιια ηξαπεδνεηδνχο 

ιακαξίλαο, ελψ ην βφξεην ηκήκα έρεη κνλφθιηλε ζηέγε ζηεξηδφκελε ζε μχιηλα 

δεπθηά. ηελ νξνθή ππάξρνπλ αλνίγκαηα γηα θαιχηεξν αεξηζκφ θαη θσηηζκφ ηνπ 

ρψξνπ θαη ε ζηέγε είλαη επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα. Σα θνπθψκαηα είλαη 

κεηαιιηθά.  

   Δηθόλα 5.2:   Παιηόο Καπζηήξαο 

     Δηθόλα 5.1: Λεπηνκέξεηα πεξίζθημεο 
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Δηθόλα 5.3: εκεξηλή ρξήζε ηνπ ρώξνπ 

 

 

Δηθόλα 5.4: Γπηηθή άπνςε ηεο θακηλάδαο 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή 

εηθφλα, κπξνζηά απφ ηελ Γπηηθή φςε 

ηνπ θηηξίνπ Α1 ππάξρνπλ κεηαιιηθέο 

δηαηνκέο νη νπνίεο καξηπξνχλ ηελ 

χπαξμε θάπνηνπ κεηαιιηθνχ 

ζηεγάζηξνπ ην νπνίν δελ ππάξρεη 

πιένλ.    

ηνλ ίδην ρψξν, αξηζηεξά δειαδή 

απφ ηελ θακηλάδα βξηζθφηαλ ην παιηφ 

ηξηψξνθν θισζηήξην ηεο αξρηθήο 

εγθαηάζηαζεο (1870), ην νπνίν ππέζηε ζνβαξέο δεκηέο απφ βνκβαξδηζκνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαη θαηεδαθίζηεθε ιίγα  ρξφληα κεηά. ήκεξα 

ζηε ζέζε ηνπ ππάξρεη έλαο θελφο ππαίζξηνο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 

αλάγθεο ζηάζκεπζεο ησλ θνξηεγψλ θαη ησλ απηνθηλήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

εηαηξείαο πιαζηηθψλ . 

 

 Κηίριο Α2 

Σν θηίξην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα 

σο βαθείν. Η ζηέγε ηνπ είλαη δίξξηρηε, κε 

μχιηλα δεπθηά θαη επηθαιπκκέλε κε 

θεξακίδηα ελψ ζην ηξηγσληθφ ηνπ αέησκα 

ππάξρεη ζηξνγγπιφο θεγγίηεο. Σν δάπεδν 

ηνπ είλαη απφ κπεηφ θαη ηα θνπθψκαηά ηνπ 

κεηαιιηθά. Οη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά είλαη επηρξηζκέλεο 

θαη δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.     

 

 

 

 

Δηθόλα 5.6: Γίξξηρηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ Α3 

  Δηθόλα 5.5: Τπνιείκκαηα Μεηαιιηθήο δηαηνκήο 
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 Κηίριο Α3 

 

Σν θηίξην απηφ έρεη δίξξηρηε ζηέγε, 

ζηεξηδφκελε ζε μχιηλα δεπθηά. Αξρηθά ε ζηέγε 

ήηαλ  επηθαιπκκέλε απφ θεξακίδηα, 

θαηαζηξάθεθε φκσο κε ηνλ θαηξφ θαη γηα λα 

απνθαηαζηαζεί θαιχθηεθε απφ θχιια 

θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο. Οη θεγγίηεο ζηα 

ηξηγσληθά αεηψκαηα ηνπ θηηξίνπ έρνπλ 

ζθξαγηζηεί πξφρεηξα, κε ζπκπαγή ηνχβια. 

Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ζηέγεο δεκηνχξγεζαλ έλα άλνηγκα ζηελ νξνθή, 

θαιπκκέλν κε εκηδηάθαλν ειελίη γηα θαιχηεξν 

θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ. ην ρψξν απηφ ππάξρεη 

ςεπδνξνθή ε νπνία αθνινπζεί ηελ θιίζε ηεο 

ζηέγεο. Η ςεπδνξνθή απηή είλαη απφ ιεπηά μχια ηνπνζεηεκέλα ζε πνιχ κηθξή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ επηρξηζηεί, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα 

νκνηφκνξθε ηειηθή επηθάλεηα. Η ηνηρνπνηία ζπλδπάδεη πέηξα θαη πιηλζνδνκή, 

θπξίσο ζηα αεηψκαηα ηεο ζηέγεο. Οη επηθάλεηεο εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ είλαη 

επηρξηζκέλεο αιιά ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε, ζε νξηζκέλα ζεκεία κάιηζηα 

παξαηεξνχκε έληνλεο ξεγκαηψζεηο ζηελ ηνηρνπνηία. Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ην θηίζκα απηφ παξακέλεη θελφ. 

Αξηζηεξά απφ ηελ πφξηα εηζφδνπ ππάξρεη 

μχιηλε ζθάια πνπ αλεβαίλεη ζε έλα κηθξφ 

παηάξη.  

 

 Κηίριο Α4 

Σν θηίξην απηφ έρεη ιίζηλε θέξνπζα 

ηνηρνπνηία θαη πιηλζνδνκή απφ ζπκπαγή 

ηνχβια. Η ζηέγε είλαη δίξξηρηε , θαη είλαη 

Δηθόλα 5.7: Ξύιηλε εζσηεξηθή ζθάια 

 Δηθόλα 5.8: Νόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ Α4 
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επηθαιπκκέλε κε θπκαηνεηδή ιακαξίλα. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα είλαη επηρξηζκέλε, 

ηα θνπθψκαηα μχιηλα θαη νη ζχξεο είλαη κεηαιιηθέο. Κάζε πφξηα παξάζπξν, ή 

θεγγίηεο ζε απηφ ην ηκήκα, έρεη ζθξαγηζηεί θαη δελ ππάξρεη θακία πξφζβαζε ζε 

απηφ. 

 Κηίριο Α5 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίζκα κε δχν 

δίξξηρηεο ζηέγεο, επηθαιπκκέλεο απφ 

θχιια θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο. Σα δεπθηά 

ηεο ζηέγεο είλαη μχιηλα θαη ζηεξίδνληαη 

ζηε ιίζηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ζε 

κεηαιιηθέο δνθνχο. ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ 

ππάξρεη κηα πέηξηλε θνιψλα κε κεηαιιηθή 

πεξίζθημε. Κάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 

δαπέδνπ εληνπίζακε ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν 

γίλνληαλ νη θαχζεηο, θαζψο ππάξρνπλ 

ππφγεηεο ζηνέο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηελ 

θακηλάδα. Οη ππφγεηεο θαχζεηο απνηεινχλ 

ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο παιηέο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο.  

Ο ρψξνο απηφο θαίλεηαη λα έρεη 

ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. Σα πεξηζζφηεξα αλνίγκαηα 

έρνπλ ζθξαγηζηεί, ζηνπο ηνίρνπο 

πιήξσζεο παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη 

νκνηνκνξθία ζηα πιηθά. Αιινχ 

ππάξρνπλ ηζηκεληφιηζνη, αιινχ ζπκπαγή 

θαη αιινχ δηάηξεηα ηνχβια, αθφκα θαη 

ζηνλ ίδην ηνίρν. Σέινο ην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηνπ ρψξνπ απηνχ, θαίλεηαη λα 

έρεη ππνζηεί θζνξέο απφ θσηηά. ηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη πξνζαξηεκέλν  έλα 

κηθξφ βνεζεηηθφ θηίζκα, κε μχιηλε κνλφθιηλε ζηέγε επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα θαη 

 Δηθόλα 5.10: Τπόγεηνο Υώξνο θαύζεο 

Δηθόλα 5.9: Κνιώλα κε κεηαιιηθή πεξίζθημε 

ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Α5 
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θπκαηνεηδή ιακαξίλα θαη θέξνπζα ηνηρνπνηία απφ ζπκπαγή ηνχβια. ην πξέθη ηεο 

εηζφδνπ ηνπ ππάξρεη αλαθνπθηζηηθφ ηφμν απφ ζπκπαγέο ηνχβιν γηα θαιχηεξε 

κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ζην έδαθνο. 

 

 

Δηθόλα 5.11: Σν εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Α5 
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Δηθόλα 5.12:Ζ μύιηλε ζπξόκελε πόξηα εηζόδνπ 

 Κηίριο Α6 

 

Σν θηίξην απηφ έρεη κνλφθιηλε 

μχιηλε ζηέγε, επηθαιπκκέλε απφ 

θεξακίδηα, θαη ιίζηλε θέξνπζα 

ηνηρνπνηία, ελψ ην δάπεδφ ηνπ 

είλαη απφ Μπεηφ. Οη επηθάλεηεο 

εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ είλαη 

επηρξηζκέλεο θαη δηαηεξνχληαη ζε 

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Σα 

εμσηεξηθά ηνπ θνπθψκαηα είλαη 

κεηαιιηθά θαη ηα θνπθψκαηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ μχιηλα. Γχξσ απφ 

ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη έλα πιαίζην απφ ζπκπαγή ηνχβια 

θαη ηνμσηφ πξέθη, γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα θαιχηεξε κεηαθνξά ησλ 

θνξηίσλ ζην έδαθνο. 

 Κηίριο Α7 

Πξφθεηηαη γηα έλα παιηφ παξαδνζηαθφ θηίζκα κε ιίζηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία. Σν 

θηίξην έρεη δίξξηρηε ζηέγε, επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα, ε νπνία δηαηεξείηαη ζε 

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Σα δεπθηά ηεο ζηέγεο είλαη μχιηλα θαη ηα θνπθψκαηα 

κεηαιιηθά, ελψ ην δάπεδν είλαη απφ κπεηφ θαη δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. ηελ 

αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ, πάλσ απφ ηελ θχξηα είζνδν, ππάξρεη ζηξνγγπιφο 

θεγγίηεο. Σα επηρξίζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ είλαη ζε αξθεηά θαθή 

θαηάζηαζε, ελψ ζε θάπνηα ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο έρνπλ παξνπζηαζηεί βαζηέο 

ξεγκαηψζεηο.  

Καη απηφ  ην θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα  σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο εηαηξείαο 

πιαζηηθψλ, ε νπνία ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί εθεί, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηνλ ρψξν  απηφ ππήξραλ ηα ζθνχηζεξ, ηα 

κεραλήκαηα δειαδή πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ην άλνηγκα, ην θαζάξηζκα θαη ηελ 

αλάκεημε ηνπ αθαηέξγαζηνπ βακβαθηνχ.  

     Δηθόλα 5.13: Νόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ Α6 



144 

 

 

Δηθόλα 5.14: Ξύιηλα δεπθηά ηεο ζηέγεο. 

 

 

Δηθόλα 5.15: εκεξλή θαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ 
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 Κηίριο Α8 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην κε ιίζηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ζπλδπαζκφ 

κνλφθιηλεο θαη δίξξηρηεο ζηέγεο,  ζηεξηδφκελε ζε μχιηλα δεπθηά. Η ζηέγε είλαη 

επηθαιπκκέλε απφ θεξακίδηα, ελψ ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ θζαξεί, έρνπλ επηθαιπθηεί 

απφ θχιια θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο. Σα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ είλαη κεηαιιηθά. 

ηνλ ρψξν κπξνζηά απφ ηελ αλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο κάιηζηα είλαη 

θιεηζκέλνο κε θαγθειφπνξηα, ππάξρεη πξφρεηξν ζηέγαζηξν απφ θπκαηνεηδή 

ιακαξίλα, ζηεξηδφκελν ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία. ηελ δπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη 

νξζνγσληθφο θεγγίηεο γηα θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ.  

Γπζηπρψο δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζην θηίξην, νπφηε δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ, ή γηα ηελ κέρξη ηψξα ρξήζε 

ηνπ. Γλσξίδνπκε φκσο φηη ζηνλ ρψξν απηφ, φπσο θαη ζην θηίξην Α7, ππήξραλ ηα 

ζθνχηζεξ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο Ρεηζίλα.  

 

 

 

Δηθόλα 5.16: Αλαηνιηθή όςε ησλ θηηξίσλ Α7 & Α8 
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ΚΤΗΡΗΟ Β 

 Κηίριο Β1 

 

ηνλ ρψξν απηφ ζηεγάδνληαλ 

πγξαληήξηα ηνπ παιηνχ 

εξγνζηαζίνπ, ηκαηηνζήθε θαη  

ειεθηξνινγείν. Ο ρψξνο ζηέγαδε 

κέρξη πξφζθαηα κηα κηθξή 

επηρείξεζε κε έπηπια, ε νπνία 

έρεη πιένλ κεηαθεξζεί αιινχ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην κε 

δίξξηρηε ζηέγε, επηθαιπκκέλε κε 

θεξακίδηα. Σα θνπθψκαηα ηνπ 

θηηξίνπ είλαη μχιηλα θαη ε ζχξα 

ζπξφκελε, κεηαιιηθή.  

Ο θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη νη 

ηνίρνη πιήξσζεο  απφ ζπκπαγή ηνχβια. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ είλαη 

επηρξηζκέλε, ζε αξθεηά ζεκεία φκσο ην επίρξηζκα έρεη ππνρσξήζεη. Όια ηα 

παξάζπξα έρνπλ ζθξαγηζηεί πξφρεηξα κε μχια θαη ην θηίξην παξακέλεη θιεηδσκέλν, 

νπφηε δελ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ. Σν θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ σζηφζν θαίλεηαη φηη δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

  

 

 Κηίριο Β2 & Β5 

 

Σν θηίξην απηφ είλαη έλα απφ ηα ηειεπηαία πνπ αλεγέξζεζαλ εληφο ηνπ 

νηθνπέδνπ. ρεδηάζηεθε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Γεψξγην Κνληνιένληα θαη απφ ην 

1935 θαη κεηά ιεηηνπξγνχζε σο θισζηήξην, αληηθαζηζηψληαο ην παιηφ ηξηψξνθν 

θισζηήξην (1872) πνπ είρε πνιχ ζνβαξέο θζνξέο.
1
 Σν θηίξην έρεη νδνλησηή ζηέγε, 

                                                 

1 Λήδα Παπαςτεφανάκη, Ζνα ιςτορικό βιομηχανικό ςυγκρότημα εν κινδφνω. Η 
κλωςτοχφαντουργία Ρετςίνα ςτον Πειραιά 

Δηθόλα 5.17: Βόξεηα όςε ηνπ θηηξίνπ Β1 
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ηα δεπθηά ηεο νπνίαο είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ηε ζηέγε έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί βνξεηλά αλνίγκαηα κε παινζηάζηα, γηα θαιχηεξν θσηηζκφ θαη αεξηζκφ 

ηνπ ρψξνπ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα πξνθαιείηαη «ζάκπσκα» ζηνπο εξγαδνκέλνπο.  

 Ο θέξνληαο νξγαληζκφο ην θηηξίνπ είλαη επίζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελψ 

ηα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ είλαη κεηαιιηθά. ηνλ ρψξν ππάξρνπλ εγθαηαιειεηκκέλα 

κεραλήκαηα πνπ ίζσο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα. Ο ρψξνο κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ρσξίζηεθε ζηα δχν κε ηε δφκεζε ελφο ηνίρνπ απφ ηζηκεληφιηζν θαη ην λφηην θνκκάηη 

ηνπ θηινμελεί κηα απνζήθε απνξξππαληηθψλ. (Κηίξην Β5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Δηθόλα 5.12:  Δζσηεξηθή άπνςε ηνπ θηηξίνπ 

Δηθόλα 5.13: Αλαηνιηθή όςε ηνπ θηηξίνπ Β2 – 

Οδνλησηή ζηέγε 
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 Κηίριο Β3 

Σν θηίξην απηφ απνηειεί έλα κηθξφ απνζεθεπηηθφ ρψξν, ίζσο γηα βαγνλέηα, δηφηη 

κπξνζηά απφ ηελ είζνδφ ηνπ μεθηλνχλ ηα ίρλε ησλ γξακκψλ επάλσ ζηηο νπνίεο 

θηλνχληαλ. Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην κε μχιηλε, δίξξηρηε ζηέγε, επηθαιπκκέλε κε 

θεξακίδηα. Καηά ηελ επίζθεςή καο δηαπηζηψζακε κάιηζηα φηη ζε νξηζκέλα ζεκεία 

παξνπζηάδεη κεγάιν βέινο θάκςεο θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαξξεχζεη.  

Η ζηέγε ζηεξίδεηαη ζε ιίζηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία, ε νπνία ζε πνιιά ζεκεία 

παξνπζηάδεη έληνλεο ξεγκαηψζεηο. Οη ξεγκαηψζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζηε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Σα θνπθψκαηα είλαη μχιηλα 

θαη ε πφξηα ζπξφκελε κεηαιιηθή, ελψ ην δάπεδν είλαη απφ κπεηφ. Οη επηθάλεηεο 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ είλαη επηρξηζκέλεο θαη δηαηεξνχληαη ζε 

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ππάξρεη έλα  κηθξφ 

πξφζζεην θηίζκα, φκνηαο κνξθνινγίαο, κε ηε δηαθνξά φηη ζηεγάδεηαη απφ κνλφθιηλε 

ζηέγε, επηθαιπκκέλε κε θχιια θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο. 

 

Δηθόλα 5.20: Δζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Β3 
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             Δηθόλα 5.24:Ρεγκαηώζεηο ζηε θέξνπζα ηνηρνπνηία 
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    Δηθόλα 5.22:Κεληξηθή όςε ηνπ θηηξίνπ Β4 

 

 Κηίριο Β4 

Πξφθεηηαη γηα ην κνληέξλν θηίζκα 

κε ηηο δχν θαπλνδφρνπο ζην νπνίν 

βξηζθφηαλ ην κεραλνζηάζην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Η ζηέγαζή ηνπ γίλεηαη κε 

ζπλδπαζκφ επίπεδεο θαη κνλφθιηλεο 

ζηέγεο κε θσηαγσγφ ζηελ νξνθή θαη 

παινζηάζην ζηελ βφξεηα θαη ηελ λφηηα  

φςε ηνπ γηα θαιχηεξν θσηηζκφ ηνπ 

ρψξνπ.  

Ο θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ είλαη 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη νη ηνίρνη 

πιήξσζεο απφ ζπκπαγή ηνχβια. Σα 

θνπθψκαηα είλαη κεηαιιηθά θαη ην 

δάπεδν είλαη απφ κπεηφ. 

 Παξαηεξήζακε φηη κεγάιν κέξνο ηεο πιάθαο ηεο νξνθήο, παξνπζηάδεη 

δηάβξσζε θαη ζε αξθεηά ζεκεία  είλαη εκθαλήο ν νπιηζκφο, ν νπνίνο έρεη αξρίζεη λα 

νμεηδψλεηαη. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζε ειιηπή κφλσζε ηνπ δψκαηνο θαη ζε 

ιηκλάδνληα λεξά πνπ επηηξέπνπλ ζε κεγάιε πνζφηεηα πγξαζίαο λα πεξάζεη ζηελ 

πιάθα. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ αξθεηά κεραλήκαηα ηα νπνία ζεσξείηαη φηη 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ.  ην ρψξν ππάξρνπλ θαη δπν 

παηάξηα ζηα νπνία ε πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ κεηαιιηθήο ζθάιαο. Σα θνπθψκαηα 

ηνπ θηηξίνπ είλαη κεηαιιηθά θαη δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη 

πνιιά ηδάκηα έρνπλ ζπάζεη. 
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ΚΤΗΡΗΟ Γ 

 

 Κηίριο Γ1 

Σν θηίξην Γ1 απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη 

θηινμελνχζε ην παιηφ πθαληήξην ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην πνπ 

ζηεγαδφηαλ απφ μχιηλε νδνλησηή ζηέγε ζηεξηδφκελε ζε θέξνπζα πεξηκεηξηθή 

ηνηρνπνηία (ιηζνδνκή)  θαη ζε ζηξνγγπιέο κεηαιιηθέο θνιψλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

Γπζηπρψο ε ζηέγε απηή δελ ζψδεηαη ζήκεξα, ελψ ην θηίξην ζην ζχλνιφ ηνπ είηε 

έρεη θαηαξξεχζεη, είηε έρεη θαηαζηξαθεί ιφγσ ηεο θσηηάο πνπ εμειίρζεθε ζην ρψξν 

απηφ ην 2003. Σν κφλν πνπ απέκεηλε πιένλ είλαη νη εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ 

θηηξίνπ. Δθείλε ηελ επνρή ν ρψξνο θηινμελνχζε κηα βηνηερλία πιαζηηθψλ, ε νπνία 

κεηαθέξζεθε κεηέπεηηα ζην θηίξην Α.  

     Δηθόλα 5.23: Σκήκα ηεο δηαβξσκέλε πιάθαο νξνθήο 
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Δηθόλα 5.5: ηε θσηνγξαθία απηή δηαθξίλεηαη ε νδνλησηή ζηέγε ηνπ θηηξίνπ Γ1. ην 

βάζνο αξηζηεξά θαίλεηαη επίζεο  ην παιηό ηξηώξνθν θισζηήξην ηεο εγθαηάζηαζεο. 

(Γεθαεηία 1930, Αξρείν Ρεηζίλα ΚΝΔ/ΔΗΔ) 

 

 

Δηθόλα 5.25: Σν ίδην θηίξην ζήκεξα 
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Δηθόλα 5.6: Νόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ Γ1 

 Κηίριο Γ2 

 

Σν θηίξην Γ2, επίζεο ηκήκα ηνπ παιηνχ πθαληνπξγείνπ, θαιχπηεηαη απφ δχν 

δίξξηρηεο ζηέγεο, ζηεξηδφκελεο ζε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ζε ζηξνγγπιέο κεηαιιηθέο 

θνιψλεο. Σα δεπθηά ηεο ζηέγεο είλαη μχιηλα, επηθαιχπηνληαη απφ θεξακίδηα θαη 

θχιια θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο. ηελ νξνθή ππάξρνπλ αλνίγκαηα γηα θαιχηεξν 

θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Η θέξνπζα ηνηρνπνηία είλαη ιίζηλε ελψ 

παξαηεξνχκε φηη ζην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ ηνίρνπ ππάξρεη έλα πιαίζην απφ 

ζπκπαγέο ηνχβιν πεξηκεηξηθά ην θηηξίνπ. Η ηνηρνπνηία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 

είλαη επηρξηζκέλε, φκσο ζε πνιιά ζεκεία έρεη θνπζθψζεη θαη έρεη πέζεη. ηνλ ρψξν 

ππάξρεη κηα πξφρεηξε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ρψξνη πγηεηλήο θαη έλαο κηθξφο 

γξαθεηαθφο ρψξνο νη ηνίρνη ηνπ νπνίνπ είλαη απφ ηζηκεληφιηζν. Μέρξη ην 2010 

ιεηηνπξγνχζε ζην θηίξην απηφ βηδνπνηία – κεραλνπξγείν, ε νπνία έρεη πιένλ 

κεηαθεξζεί.  



154 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.7: Δζσηεξηθόο ρώξνο ηνπ θηηξίνπ Γ2 

 

 Κηίριο Γ3 

 

Σα θηίξηα Γ2 θαη Γ3 απνηεινχζαλ εληαίν ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Οη ρψξνη απηνί δηαρσξίζηεθαλ ζηελ πνξεία κε έλαλ ηνίρν δνκεκέλν 

απφ ηζηκεληφιηζνπο, κνξθνινγηθά φκσο είλαη φκνηνη. Ο ρψξνο Γ3 ζηεγάδεηαη απφ 

δίξξηρηε μχιηλε ζηέγε, ζηεξηδφκελε ζε ιίζηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ζηξνγγπιέο 

κεηαιιηθέο θνιψλεο. Καη νη δπν απηνί ρψξνη ελνηθηάδνληαλ παιαηφηεξα απφ ηδηψηεο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο επαγγεικαηηθνί ρψξνη. Σν θηίξην απηφ κάιηζηα 

θηινμελνχζε κέρξη πξφζθαηα κηα θαλνπνηεία. ήκεξα παξακέλνπλ θελά.  
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 Κηίριο Γ4 

Σν θηίξην απηφ θαηαζθεπάζηεθε πην πξφζθαηα απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ 

θηηξίνπ Γ. Απφδεημε απνηειεί φηη ν θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σν θηίξην ζηεγάδεηαη απφ επίπεδε 

κπεηνλέληα πιάθα θαη ζηελ βφξεηα φςε ηνπ ππάξρνπλ παινζηάζηα γηα θαιχηεξν 

θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Οη ηνίρνη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά είλαη 

επηρξηζκέλνη, ελψ ην δάπεδν είλαη απφ κπεηφ. ε γεληθέο γξακκέο ην θηίξην 

βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξνθαλψο γηαηί ζην ρψξν απηφ ζηεγαδφηαλ κέρξη 

πξφζθαηα επηρείξεζε γηα ζηέγεο, πδξνξξνέο θαη θεξακίδηα.  

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ε ζηέγε είλαη δίξξηρηε θαη ζην αέησκα 

ππάξρεη έλαο ζθξαγηζκέλνο ζηξνγγπιφο θεγγίηεο. Σα δεπθηά ηεο είλαη μχιηλα θαη 

ππάξρεη γχςηλε ςεπδνξνθή.  Σα αλνίγκαηα έρνπλ θαη απηά ζθξαγηζηεί ζε απηφ ην 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. Σα θνπθψκαηα ησλ παξαζχξσλ είλαη μχιηλα θαη νη πνδηέο ηνπο 

απφ κπεηφ, ελψ νη ζχξεο θαη ηα παινζηάζηα είλαη κεηαιιηθά. ηνλ ρψξν απηφ 

παιαηφηεξα ιεηηνπξγνχζε ην θηληξηζηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ.  

 

 

Δηθόλα 5.8: Δζσηεξηθή άπνςε ηνπ ηκήκαηνο Γ4 
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 Κηίριο Γ5 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην κε μχιηλε δίξξηρηε ζηέγε, επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα, 

ζην αέησκα ηεο νπνίαο ππάξρεη νξζνγσληθφο θεγγίηεο. Η θέξνπζα ηνηρνπνηία ηνπ 

θηηξίνπ είλαη απφ νπηφπιηλζνπο (ζπκπαγή ηνχβια). Η εμσηεξηθή επηθάλεηα είλαη 

επηρξηζκέλε, ζε πνιιά ηκήκαηα φκσο έρεη ππνρσξήζεη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

παξαθάησ θσηνγξαθία. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθνχ ηνπ 

θηηξίνπ, ην νπνίν θηινμελνχζε θάπνηα κηθξή επηρείξεζε, αλ θξίλνπκε απφ ηα 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη αθφκα κέζα ζην ρψξν. Παιαηφηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν 

θηίξην ιεηηνπξγνχζε ην δηπισηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

 

 

Δηθόλα 5.9: Βνξεηναλαηνιηθή Όςε ηνπ θηηξίνπ Γ5 
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 Κηίριο Γ6 και Γ7 

Σα ηκήκαηα απηά δπζηπρψο δελ άληεμαλ ζηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ. Απνηεινχλ 

πιένλ εξείπηα θαη ηφπν ξίςεο ζθνππηδηψλ θαη κπαδψλ. Σν ηκήκα Γ6 ζηεγαδφηαλ απφ 

μχιηλε νδνλησηή ζηέγε επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα, ε νπνία ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο έρεη πιένλ θαηαξξεχζεη. Η θέξνπζα ηνηρνπνηία είλαη ιίζηλε. ηνλ ρψξν απηφ 

ππήξραλ πθαληνπξγηθνί ηζηνί ηνπ εξγνζηαζίνπ. Όζνλ αθνξά ην ηκήκα Γ7 δελ 

ππάξρεη πηα. Μφλν έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ιίζηλεο ηνηρνπνηίαο πνπ ζπλερίδεηαη 

πέξα απφ ην φξην ηνπ ηκήκαηνο Γ5, ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελφο γεηηνληθνχ 

ηξηγσληθνχ θηίζκαηνο, ην νπνίν κάιηζηα επηθνηλσλνχζε κε ηα δπν γεηηνληθά ηνπ 

θηίζκαηα κέζσ αλνηγκάησλ ζηελ ιηζνδνκή. Σελ επνρή πνπ ην εξγνζηάζην 

ιεηηνπξγνχζε, ζηνλ ρψξν απηφ βξίζθνληαλ ηα πγξαληήξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ίζσο ην 

θηίζκα απηφ λα θαηεδαθίζηεθε ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο. Απφ ην θνκκάηη ηνηρνπνηίαο 

πνπ έρεη απνκείλεη θαίλεηαη φηη ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ θηηξίνπ έθεξε επίρξηζκα, ην 

νπνίν ζήκεξα έρεη ππνρσξήζεη ζε αξθεηά ζεκεία. 

 

Δηθόλα 5.10: Σκήκα Γ7 ηνπ παιηνύ πθαληνπξγείνπ. ην βάζνο θαίλεηαη ην Σκήκα Γ6 

πνπ είλαη ππό θαηάξξεπζε 
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Προζθήκες ζηον όγκο ηοσ κηιρίοσ Γ 

 Κηίριο Γ1α 

Η πξνζζήθε απηή είλαη κεηαγελέζηεξε θαη βξίζθεηαη ζην Βφξεην ηκήκα ηνπ 

θηηξίνπ Γ1. ηεγάδεηαη απφ επίπεδε νξνθή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κέξνο ηεο 

νπνίαο έρεη θαηαξξεχζεη. Ο θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ θηίζκαηνο είλαη απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη νη ηνίρνη πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκή (ζπκπαγέο 

ηνχβιν). Σν θηίζκα ρσξίδεηαη ζηα δπν κε ηνίρν απφ ηζηκεληφιηζνπο θαη ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ είλαη ιίγν ρακειφηεξν ζε χςνο. Απηφ ην θνκκάηη δηαηεξείηαη 

ζε ιίγν θαιχηεξε θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ έρεη θαηαξξεχζεη, 

είλαη εκθαλέο φκσο φηη έρεη ππνζηεί θζνξέο απφ ηε θσηηά.  

Γελ γλσξίδνπκε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ επνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, ην γεγνλφο φκσο φηη ππάξρεη γεξαλνγέθπξα ζηελ αλαηνιηθή είζνδν 

ηνπ θηηξίνπ θαη κεηαιιηθέο δηαηνκέο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε γεξαλνγέθπξαο 

θαη ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηλφηαλ παιαηφηεξα θφξησζε πιηθψλ ή πξντφλησλ. Σελ ππνςία 

απηή εληζρχεη ην γεγνλφο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρνπλ ξάγεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ θίλεζε βαγνλέησλ εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ.  

 

Δηθόλα 5.11: Βόξεηα όςε ηνπ θηίζκαηνο Γ1α 
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 Κηίριο Γ1β 

Σν πξφζζεην απηφ βνεζεηηθφ θηίζκα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα σο 

ππνζηαζκφο ηεο ΓΔΗ. Ο θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη νη ηνίρνη πιήξσζεο απφ ζπκπαγέο ηνχβιν. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα είλαη 

επηρξηζκέλε, ζε αξθεηά ζεκεία φκσο έρεη ππνρσξήζεη. Η είζνδνο ζην θηίξην γίλεηαη 

απφ ηελ δπηηθή ηνπ πιεπξά, ελψ ππάξρνπλ κηθξά αλνίγκαηα ζηελ βφξεηα φςε ηνπ. 

Σα θνπθψκαηα ησλ αλνηγκάησλ είλαη μχιηλα ελψ ε πφξηα ηεο εηζφδνπ είλαη 

κεηαιιηθή. 

 

Δηθόλα 5.32: Βόξεηα όςε ηνπ βνεζεηηθνύ θηίζκαηνο Γ1β 

 

Δηθόλα 5.12: Σν εζσηεξηθό ηνπ ππνζηαζκνύ. 
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 Κηίρια Γ1γ & Γ1δ 

Γχν πξφζζεηα βνεζεηηθά θηίζκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ 

θηηξηαθνχ φγθνπ Γ. ήκεξα δελ έρε κείλεη ζρεδφλ ηίπνηα απφ ηα δπν απηά θηίξηα. 

Μφλν ηα πεξηγξάκκαηα ησλ ηνίρσλ ηνπο, νη νπνίνη ήηαλ απφ ηζηκεληφιηζν θαη 

ζπκπαγή ηνχβια θαη ιίγεο ελδείμεηο φηη ζηεγάδνληαλ απφ κνλφθιηλε ζηέγε, 

επηθαιπκκέλε κε θπκαηνεηδή ιακαξίλα.   

 

 

 

Δηθόλα 5.13: Όηη απέκεηλε από ην βνεζεηηθό θηίζκα Γ1δ 
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ΚΤΗΡΗΟ Γ 

 Κηίριο Γ1 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην κνξθήο Γ, 

ην νπνίν παιαηφηεξα θηινμελνχζε ηα 

γξαθεία δηνίθεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

ηνλ ρψξν απηφ ιεηηνπξγνχζε κέρξη 

πξφζθαηα έλα θέληξν λπρηεξηλήο 

δηαζθέδαζεο κε φλνκα «Σν 

Δξγνζηάζην». Σν θηίξην είλαη 

ιηζφθηηζην κε δχν ηεηξάξηρηεο ζηέγεο,  

επηθαιπκκέλεο κε θεξακίδηα. Σα δεπθηά 

ηεο ζηέγεο είλαη μχιηλα θαη θαιχπηνληαη 

απφ ςεπδνξνθή κε ιεπηά μχια, ζε πνιχ 

κηθξή απφζηαζή κεηαμχ  ηνπο θαη 

γχςηλε ηειηθή επηθάλεηα. Έλα κηθξφ 

κέξνο ηεο ζηέγεο θαζψο θαη κεγάιν 

κέξνο ηεο ςεπδνξνθήο έρεη 

ππνρσξήζεη.   

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ 

πξέπεη λα ρηίζηεθε πην πξφζθαηα απφ 

ην δπηηθφ, δηφηη ν θέξνληαο νξγαληζκφο 

ηνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

νη ηνίρνη πιεξψζεσο απφ πιηλζνδνκή (δηάηξεηα ηνχβια). Σα θνπθψκαηα είλαη 

μχιηλα, κε μχιηλα παξαζπξφθπιια, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά θαιή 

θαηάζηαζε. ηα πεξηζζφηεξα παξάζπξα έρνπλ κπεη θάγθεια, πξνθαλψο γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο. Πάλσ απφ ηα αλνίγκαηα ππάξρνπλ αλαθνπθηζηηθά ηφμα γηα θαιχηεξε 

κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ζην έδαθνο.  

  Η εζσηεξηθή ηνηρνπνηία δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, νη παιηνί ρξσκαηηζκνί 

φκσο έρνπλ μεθινπδίζεη.  ηνλ ρψξν απηφ ππάξρνπλ ρψξνη πγηεηλήο, αιιά θαη 

βνεζεηηθνί ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο κάιηζηα ππάξρεη αθφκα παξαηεκέλν κεγάιν ηκήκα 

Δηθόλα 5.14: Δηθόλεο από ην εζσηεξηθό ηνπ 

θέληξνπ δηαζθέδαζεο 
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ηνπ αξρείνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο Ρεηζίλα. ηα θηίξηα απηά εληνπίζακε δπν είδε 

δαπέδσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ξχιηλν δάπεδν, ζην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, πνπ πξέπεη λα απνηεινχζε γξαθεηαθφ ρψξν θαη δάπεδν απφ 

κπεηφ ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ηελ θνπδίλα νη 

ηνίρνη είλαη επελδπκέλνη κε θεξακηθά πιαθίδηα. ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

ππάξρεη είζνδνο κε κηα κηθξή καξκάξηλε ζθάια θαη πιαηχζθαιν, πνπ δηαηεξείηαη 

επίζεο ζε θαιή θαηάζηαζε. Η είζνδνο απηή ήηαλ κηα απφ ηηο θχξηεο εηζφδνπο ησλ 

γξαθείσλ δηνίθεζεο ζην παξειζφλ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.15: Σκήκα ηεο αλαηνιηθήο όςεο ηνπ θηηξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 5.37: Γπηηθή όςε ησλ θηηξίσλ δηνίθεζεο. (Οδόο Ρεηζίλα) 
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 Κηίριο Γ2 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην απφ πιηλζνδνκή ( ζπκπαγή ηνχβια) θαη ηεηξάξηρηε μχιηλε 

ζηέγε επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα. Ο θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ 

ζθπξφδεκα.  Απφ ην θηίξην απηφ γηλφηαλ ε είζνδνο ησλ πεδψλ ζην ρψξν ησλ 

γξαθείσλ δηνίθεζεο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ, νπφηε πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχηαλ θαη σο 

ζπξσξείν. ήκεξα ζηνλ αξρηθφ φγθν ηνπ θηηξίνπ έρεη πξνζηεζεί κηα πξφρεηξε 

θαηαζθεπή, ρσξίο θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Γελ ππάξρεη πξφζβαζε ζην θηίξην 

γηα ιφγνπο επηθηλδπλφηεηαο αθνχ κεγάιν κέξνο ηεο ζηέγεο ηνπ έρεη ππνρσξήζεη. Η 

ηνηρνπνηία δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ηα επηρξίζκαηα φκσο έρνπλ ππνρσξήζεη 

ζε αξθεηά ζεκεία. 

 

Δηθόλα 5.38: Αλαηνιηθή όςε ηνπ θηηξίνπ εηζόδνπ 

 

Δηθόλα 5.39: Γπηηθή όςε ηνπ θηηξίνπ εηζόδνπ, επί ηεο νδνύ Ρεηζίλα 
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 Κηίριο Γ3 

Σν θηίξην απηφ βξίζθεηαη δίπια απφ ηελ βνεζεηηθή είζνδν ηνπ εξγνζηαζίνπ, επί 

ηεο νδνχ Ρεηζίλα. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ, ιηζφθηηζην θηίξην κε μχιηλε, ηεηξάξηρηε 

ζηέγε θαη επηθάιπςε απφ θεξακίδηα. Σα θνπθψκαηα ηνπ είλαη κεηαιιηθά. Σν θηίξην 

απηφ κέρξη πξφζθαηα  θηινμελνχζε κηα κηθξή επηρείξεζε κε ηαπεηζαξίεο 

απηνθηλήησλ θαη δηαηεξείηαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε.  

 

 

Δηθόλα 5.16: Αλαηνιηθή όςε ηνπ θηηξίνπ Γ3 

 

 Κηίριο Γ4 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην πνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, 

ιεηηνπξγνχζε σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Η κνξθή ηνπ ήηαλ νξζνγσληθή, θαη πνιχ 

απιή σο θαηαζθεπή, κε ιηζνδνκή θαη ζπκπαγή ηνχβια. Η ζηέγαζή ηνπ γηλφηαλ κε 

δίξξηρηε ζηέγε, ζηεξηδφκελε ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη επηθάιπςε κε θχιια 

ιακαξίλαο. ηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί κηθξνί ρψξνη πγηεηλήο. 

 Μεηά ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ ην θηίξην ρσξίζηεθε ζε κηθξφηεξνπο 

ρψξνπο, νη νπνίνη ελνηθηάζηεθαλ ζε ηδηψηεο θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο εκπνξηθά 
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θαηαζηήκαηα. ήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θηηξίνπ είλαη εξείπην. Σν λφηην 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ρψξνπο πνπ θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο απφ 

ηελ θσηηά ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ ην 2003.  

 

 

 

Δηθόλα 5.17: Δηθόλεο από ηελ δπηηθή όςε ηνπ θηηξίνπ Γ4 
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Δηθόλα 5.18: Σν θαηαζηξεκκέλν λόηην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ Γ4 

 

Δηθόλα 5.419: Δηθόλεο θαηαζηξνθήο πνπ αληηθξίζακε. 
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 Κηίριο Γ5 

 Σν θηίξην απηφ απνηεινχζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ Γ4 θαη βξίζθεηαη ζην βφξεην 

άθξν ηνπ. Γηαρσξίδεηαη κάιηζηα απφ απηφ κε ηνίρν απφ ηζηκεληφιηζνπο. Σελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ σο απνζήθε. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ιηζφθηηζην θηίξην, κε δίξξηρηε ζηέγε επηθαιπκκέλε κε θπκαηνεηδή ιακαξίλα. Οη 

επηθάλεηέο ηνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά είλαη επηρξηζκέλεο αιιά δηαηεξνχληαη ζε 

θαθή θαηάζηαζε. Σν θηίξην θέξεη γχςηλε ςεπδνξνθή (φκνηαο κνξθήο κε ηνπ θηηξίνπ 

Γ1) θαη ππήξρε θεγγίηεο ζηελ νξνθή γηα θαιχηεξν θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ, 

ν νπνίνο φκσο έρεη πιένλ ζθξαγηζηεί απφ θχιια ιακαξίλαο. Δίλαη εκθαλείο νη 

θζνξέο ηνπ ρψξνπ απφ θσηηά ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ήκεξα ιεηηνπξγεί σο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηεο εηαηξείαο πιαζηηθψλ.  

 

 

Δηθόλα 5.20: Αλαηνιηθή όςε ηνπ θηηξίνπ Γ5 
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Δηθόλα 5.45: Σν εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. 

 Κηίριο Γ6  

Ληζφθηηζην θηίξην κε δίξξηρηε ζηέγε επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα. ήκεξα δελ 

έρεη απνκείλεη ηίπνηα απφ απηφ. Έρεη θαηαξξεχζεη φιν, εθηφο απφ ηνλ δπηηθφ ηνίρν 

ηνπ θαη ν ρψξνο πνπ θαηαιάκβαλε είλαη ζήκεξα γεκάηνο ζθνππίδηα θαη κπάδα. 

 

Δηθόλα 5.46:  Όηη απέκεηλε από ην θηίξην Γ6. 
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 Κηίριο Γ7 

 

Σν θηίξην απηφ έρεη θέξνπζα 

ηνηρνπνηία απφ ιίζνπο θαη ζπκπαγή 

ηνχβια. Η ζηέγε ηνπ είλαη δίξξηρηε 

θαη είλαη επηθαιπκκέλε κε θχιια 

θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο. Καη ζηνλ 

ρψξν απηφ ππάξρεη ςεπδνξνθή, 

φκνηα κε εθείλε ηνπ θηηξίνπ Γ1.  

Σα θνπθψκαηά ηνπ είλαη μχιηλα, 

ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ ηα 

παξάζπξα θέξνπλ θάγθεια γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο. Ο ρψξνο 

βξίζθεηαη ζε πνιχ θαθή 

θαηάζηαζε ελψ είλαη εκθαλέο φηη έρεη θαεί ζην παξειζφλ. Ο λφηηνο ηνίρνο ηνπ 

θαηαξξέεη θαη ηα επηρξίζκαηα έρνπλ ππνρσξήζεη ζε θάπνηα ζεκεία. Η γχςηλε 

επηθάλεηα ηεο ςεπδνξνθήο έρεη θαη απηή ππνρσξήζεη θαη ηα μχια πνπ 

απνθαιχθηεθαλ είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. ηνλ θελφ ρψξν λφηηα ηνπ θηηξίνπ 

ππάξρεη κηα κεηαγελέζηεξε, πξφρεηξε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, κε ιακαξίλα, ε νπνία 

είλαη ππφ δηάιπζε.  

 

 Κηίριο Γ8 &Γ9  

Σα θηίξηα απηά είλαη δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαζψο είλαη εθηφο 

ηδηνθηεζίαο. Πξφθεηηαη σζηφζν γηα ιηζφθηηζηα θηίξηα κε ηεηξάξηρηε ζηέγε, 

επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα. Σα θηίξηα απηά βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο επαγγεικαηηθνί ρψξνη.  

 

 Κηίριο Γ10  

Πξφθεηηαη γηα έλα ιίζηλν θηίξην κε δίξξηρηε ζηέγε ζηεξηδφκελε ζε μχιηλα δεπθηά 

θαη επηθαιπκκέλε κε θχιια θπκαηνεηδνχο  ιακαξίλαο. Οη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά είλαη επηρξηζκέλεο θαη ην δάπεδν είλαη απφ κπεηφ. 

    Δηθόλα 5.47: Σνίρνο ππό θαηάξξεπζε 
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Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχηαλ σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. ήκεξα θηινμελεί ηα 

γξαθεία ηεο εηαηξείαο πιαζηηθψλ πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην Α. Γηαηεξείηαη γεληθά 

ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

ΚΤΗΡΗΟ Δ 

 Κηίριο Δ1 

Ληζφθηηζην θηίξην κε δίξξηρηε ζηέγε επηθαιπκκέλε κε θεξακίδηα. Παιαηφηεξα 

θηινμελνχζε ην ζηεγλσηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ. Μεηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ν ρψξνο ελνηθηάζηεθε θαη ιεηηνπξγνχζε σο θαλνπνηείν, ην νπνίν έρεη πιένλ 

κεηαθεξζεί αιινχ. Σν θηίζκα έρεη θέξνπζα ηνηρνπνηία κε ιηζνδνκή, επηρξηζκέλε 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. ε πνιιά ζεκεία βέβαηα έρεη θνπζθψζεη θαη έρεη 

ππνρσξήζεη. Σα θνπθψκαηα είλαη κεηαιιηθά θαη δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Σν δάπεδν είλαη απφ κπεηφ θαη ππάξρεη θεγγίηεο ζηελ νξνθή κε παινζηάζην γηα 

θαιχηεξν θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ.  

 Κηίρια Δ2-Δ5 

Ο ρψξνο απηφο θηινμελνχζε ην Βαθείν ηεο επηρείξεζεο θαη κηα απνζήθε. Μεηά 

απφ ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θηινμέλεζε κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(θπξίσο θαλνπνηεία), ελψ ζήκεξα παξακέλεη θελφο. ηεγάδεηαη απφ κηα ζεηξά 

δίξξηρηεο ζηέγεο ζηεξηδφκελεο ζε μχιηλα δεπθηά θαη επηθαιπκκέλεο κε θεξακίδηα, 

ελψ ζηελ νξνθή ππάξρνπλ θεγγίηεο γηα θαιχηεξν θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ. ηελ βφξεηα 

φςε ησλ θηηξίσλ ππάξρνπλ κεγάια ηξηγσληθά παινζηάζηα γηα θπζηθφ θσηηζκφ ηνπ 

ρψξνπ. Η θέξνπζα ηνηρνπνηία ησλ θηηξίσλ είλαη απφ ιηζνδνκή, θαη είλαη επηρξηζκέλε 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ έρεη γίλεη απφ ηνίρνπο 

δνκεκέλνπο κε ηζηκεληφιηζν. Πην αλαιπηηθά: 

Σν θηίξην Δ2 θηινμελνχζε κέρξη πξφζθαηα έλα θαλνπνηείν. ηελ νξνθή ηνπ 

ππάξρεη άλνηγκα επηθαιπκκέλν απφ θχιια θπκαηνεηδνχο ιακαξίλαο γηα θαιχηεξν 

θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Η ζηέγε έρεη ζρεκαηίζεη ζε αξθεηά ζεκεία βέιε 

θάκςεο, δελ έρεη φκσο ππνρσξήζεη. Σα δεπθηά ηεο ζηεξίδνληαη ζηελ θέξνπζα 
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ηνηρνπνηία θαη ζε ζηξνγγπιέο κεηαιιηθέο θνιψλεο, ηνπνζεηεκέλεο εζσηεξηθά ηνπ 

θηηξίνπ.  Σν δάπεδν είλαη απφ κπεηφ θαη ηα θνπθψκαηα κεηαιιηθά. 

 

Δηθόλα 5.48: Σν εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Δ2 

Σν θηίξην Δ4 ζηεγάδεηαη απφ δπν δίξξηρηεο ζηέγεο ζηεξηδφκελεο ζηε θέξνπζα 

ηνηρνπνηία θαη ζε ζηξνγγπιέο κεηαιιηθέο θνιψλεο. Σα θνπθψκαηα είλαη κεηαιιηθά 

θαη δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, ελψ ηα πξέθηα ησλ αλνηγκάησλ είλαη 

απφ κπεηφ. Σα παινζηάζηα έρνπλ ππνζηεί εκθαλψο κεγαιχηεξε θζνξά κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ηελ νξνθή ππάξρνπλ αλνίγκαηα θαιπκκέλα κε ειελίη ην 

ρψξν απηφ ιεηηνπξγνχζε παιαηφηεξα επηρείξεζε επίπισλ. 
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Δηθόλα 5.49: Ξύιηλν δεπθηό ζηέγεο  ηνπ θηηξίνπ Δ4 

 

Όζνλ αθνξά ην θηίξην Δ5, πξφθεηηαη επίζεο γηα έλα θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη απφ 

δπν δίξξηρηεο ζηέγεο. Σα δεπθηά ηεο ζηέγεο ηνπ ζηεξίδνληαη ζηε θέξνπζα ηνηρνπνηία 

θαη ζε κεηαιιηθέο δηαηνκέο. Σν θηίξην έρεη εληζρπζεί κε θνιψλεο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη έρεη ηζηκεληέλην δάπεδν, ελψ ηα θνπθψκαηά ηνπ είλαη κεηαιιηθά. Ο 

ρψξνο ιεηηνπξγνχζε κέρξη πξφζθαηα σο θαλνπνηείν.  

 

Δηθόλα 21: Σν εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Δ5 
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 Κηίριο Δ6 

Πξφθεηηαη γηα έλα ιηζφθηηζην θηίξην κε μχιηλε, δίξξηρηε ζηέγε, επηθαιπκκέλε κε 

θεξακίδηα. Η ζηέγε δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Έρεη ζρεκαηίζεη κεγάια βέιε 

θάκςεο ελψ κεγάιν κέξνο ηεο έρεη ππνρσξήζεη θαη έρεη ζθεπαζηεί απφ ειελίη. 

Αθφκε έρεη ππνρσξήζεη θαη έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο ηνηρνπνηίαο, ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή γσλία ηνπ θηηξίνπ.  ην θηίξην απηφ παξαηεξνχκε φηη ηα αλνίγκαηα 

είλαη ειάρηζηα. Τπάξρεη κφλν κηα κεηαιιηθή είζνδνο ζηελ βφξεηα φςε ηνπ θηηξίνπ. 

Γελ ππήξρε άιισζηε ιφγνο, δηφηη ν ρψξνο απηφο ιεηηνπξγνχζε σο απνζήθε. Μεηά 

ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο επαγγεικαηηθφο 

ρψξνο, ζήκεξα φκσο παξακέλεη θελφ. 

 

 

Δηθόλα 5.51: Ζ βόξεηα όςε ηνπ θηηξίνπ Δ6 

 

 Κηίριο Δ7 

Σν θηίζκα απηφ κνξθνινγηθά είλαη φκνην κε ην θηίξην Δ6. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

έλα ιηζφθηηζην θηίξην κε δίξξηρηε ζηέγε, μχιηλα δεπθηά θαη επηθάιπςε απφ 
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θεξακίδηα. Οη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ είλαη αλεπίρξηζηεο. Σα αλνίγκαηα θαη εδψ είλαη 

ειάρηζηα, αθνχ ζην παξειζφλ ρξεζηκνπνηνχηαλ σο απνζήθε. ήκεξα ην θηίζκα 

βξίζθεηαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε. Μεγάιν κέξνο ηεο ζηέγεο έρεη ππνρσξήζεη θαη 

ε θέξνπζα ηνηρνπνηία έρεη θαηαξξεχζεη ζε θάπνηα ζεκεία. Οιφθιεξε ε αλαηνιηθή 

φςε ηνπ θαη ε δπηηθή ηνπ πιεπξά, πνπ εθάπηεηαη κε ην θηίξην Δ6, έρεη θαηαξξεχζεη. 

ην ρψξν απηφ σζηφζν, ιεηηνπξγεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

παξακείλεη πιένλ  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Η επηρείξεζε απηή 

αζρνιείηαη κε γεξαλνγέθπξεο. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ηεο επηρείξεζεο 

βξίζθνληαη ζην θηίξην Δ7 θαη ζε έλα πξφρεηξν επηζηέγαζκα απφ ιακαξίλα θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία,  πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ρψξν λφηηα ηνπ θηηξίνπ. Νφηηα ηνπ 

θηίζκαηνο, ππάξρεη επίζεο έλαο κεγάινο θελφο ρψξνο ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξν 

νη εξγαζίεο. ηνλ ρψξν απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη κηα πξφρεηξε κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γξαθείν ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

Δηθόλα 5.52: Φσηνγξαθία από ην ρώξν ηνπ θηηξίνπ Δ7 
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ΚΤΗΡΗΟ Ε 

Σν θηίξην απηφ ζηεγάδεηαη απφ ηεηξάξηρηε ζηέγε, επηθαιπκκέλε απφ θπκαηνεηδή 

ιακαξίλα θαη ζηεξηδφκελε ζε ιίζηλε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία. 

Σα δεπθηά ηεο ζηέγεο είλαη μχιηλα θαη θάπνηα ιφγσ θζνξάο, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

κεηαιιηθά. ηελ δπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ ζρεκαηίδεηαη ηξηγσληθφ αέησκα θαη ζην 

κέζν ηνπ ππάξρεη ζηξνγγπιφο θεγγίηεο.  Οη ηνίρνη πιήξσζεο είλαη απφ ζπκπαγή 

νπηνπιηλζνδνκή, ελψ νη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δελ έρνπλ 

επηρξηζηεί. Ο ρψξνο απηφο ιεηηνπξγνχζε ζην παξειζφλ σο απνζήθε θαη δηαηεξείηαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

Δθαπηφκελν ζε απηφ βξηζθφηαλ έλα κηθξφηεξν θηίζκα ζην νπνίν παιαηφηεξα 

ππήξραλ νη ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπ εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα. Δπίζεο λφηηα ηνπ θηηξίνπ 

ππάξρνπλ θάπνηα εξείπηα. Δθεί βξηζθφηαλ ην παιηφ εζηηαηφξην θαη απνζήθεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ηελ επέθηαζε ησλ γξακκψλ ηνπ ΟΔ.   

 

Δηθόλα 5.53: Σν εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Ε 
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Δηθόλα 5.54: Γπηηθή όςε ηνπ θηηξίνπ Ε 

ΚΤΗΡΗΟ Ζ 

Πξφθεηηαη γηα ην παιηφ μπινπξγείν ηνπ εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα. Έλα ιηζφθηηζην 

θηίξην, κε ηεηξάξηρηε ζηέγε ην νπνίν θαηαζηξάθεθε ηειείσο απφ ηελ επέθηαζε ησλ 

γξακκψλ ηνπ ΟΔ. Σν κφλν πνπ έκεηλε απφ απηφ είλαη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο 

θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ηνπ. 

 

Δηθόλα 5.55: Δξείπηα ηνπ παιηνύ εξγνζηαζίνπ, πέξα από ηηο γξακκέο ηνπ ΟΔ 
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Ο Περιβάλλονηας τώρος ηοσ ζσγκροηήμαηος 

Απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο πεξπαηψληαο αλάκεζα ζηα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηή-

καηνο , είλαη ε αδηαθνξία θαη ε εγθαηάιεηςε. θνππίδηα, κπάδα θαη μεξά ρφξηα, 

ππάξρνπλ παληνχ, φπνπ θη αλ θνηηάμεηο, αθφκα θαη κέζα ζηα ίδηα ηα θηίξηα. 

εκαληηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ, ππάξρνπλ 

πεηακέλα ηφζν ζην πάησκα ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο, φζν θαη δηαζθνξπηζκέλα 

νιφγπξα ζηνλ θήπν ηνπ εξγνζηαζίνπ.  ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ππάξρνπλ πνιινί ςεινί επθάιππηνη. Κάπνηνη απφ ηνπο ππάξρνληεο δξφκνπο είλαη 

ζηξσκέλνη απφ άζθαιην, ελψ κεγάιν ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξακέλεη 

ρσκαηφδξνκνο.  Δπεηδή φκσο κηα εηθφλα ηζνχηαη κε ρίιηεο ιέμεηο παξαθάησ 

παξαζέηνπκε κεξηθέο απφ ηηο εηθφλεο πνπ αληηθξίζακε θαηά ηηο επηζθέςεηο καο ζηνλ 

ρψξν.  

 

 

Δηθόλα 5.56: Εσγξαθηθή ζηνπο ηνίρνπο ησλ θηηξίσλ & ζθνππίδηα 
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Δηθόλα 5.57: θνππίδηα θαη κπάδα, κε ζέα ηελ θακηλάδα 

 

Δηθόλα 5.58: Πεξπαηώληαο πξνο ηελ έμνδν… 
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Δηθόλα 5.59: Μεξηθά από ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα κέζα ζηνλ ρώξν 

 

Δηθόλα 5.60: Ζ είζνδνο απέλαληη από ηελ θακηλάδα 
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Παθολογία ηων κηιριακών εγκαηαζηάζεων 

 

Δίλαη ινγηθφ φηη έλα θηίζκα ηφζν παιηφ ζα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, είηε απηέο νη θζνξέο είλαη θπζηθέο, είηε αλζξσπνγελείο. 

Η θπζηθή γήξαλζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, αιιά θαη νη πνιιέο επεκβάζεηο ζηνλ 

θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ελνηθηαζηή, 

έρνπλ επεξεάζεη ηελ ζηαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Σκήκαηα κάιηζηα ηεο θέξνπζαο 

ηνηρνπνηίαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ απνδηνξγαλσζεί, έρνπλ 

θαηαξξεχζεη ή ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπο. 

Παξαηεξήζακε φηη ζηνπο ηνίρνπο πιήξσζεο  έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

δηαθνξεηηθά πιηθά (πρ πέηξεο θαη ζπκπαγή ηνχβια), θαη θνλίακα ρακειήο 

πνηφηεηαο, πξνθαιψληαο ξεγκαηψζεηο ζηα ζεκεία ηεο έλσζεο θαη πξφβιεκα ζηελ 

ζπλάθεηα ησλ πιηθψλ. Σα επηρξίζκαηα ζε πνιιά ζεκεία έρνπλ θνπζθψζεη θαη έρνπλ 

πέζεη. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ θπζηθή γήξαλζε ησλ πιηθψλ. 

Οη κεηαιιηθέο θνιψλεο ησλ θηηξίσλ θαη νη κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο ησλ δνθψλ 

έρνπλ νμεηδσζεί. ηα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ 

έρνπλ δηαβξσζεί, ελψ ζε θάπνηα ζεκεία είλαη εκθαλήο ν νπιηζκφο θαη παξνπζηάδεη 

νμείδσζε.  Σα μχια ζηα δεπθηά ησλ ζηεγψλ, έρνπλ ζαπίζεη απφ ηελ πγξαζία ή έρνπλ 

απνζρηζηεί, ελψ νξηζκέλνη ειθπζηήξεο έρνπλ ζρεκαηίζεη κηθξά βέιε θάκςεο. Σα 

βπδαληηλά θεξακίδηα
2
 πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ έρνπλ ππνρσξήζεη ζε 

νξηζκέλα ζεκεία θαη έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ειελίη ή θχιια ιακαξίλαο. 

  

                                                 

2 Σα κεραμίδια που χρηςιμοποιήθηκαν για την επικάλυψη των ςτεγϊν προζρχονται 

από το γειτονικό εργοςτάςιο Δηλαβζρη. Φζρουν μάλιςτα ςχετική επιγραφή. 
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Δπεμβάζεις για ηην επιζκεσή ηων κηιριακών εγκαηαζηάζεων 

Σα ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ηα νπνία έρνπλ ξσγκέο ή είλαη εηνηκφξξνπα, 

φπσο θαη ηα επηρξίζκαηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά γχξσ απφ ηα ζεκεία κε ηηο 

ξσγκέο, πξέπεη λα θαζαηξεζνχλ ψζηε λα εθηηκεζεί ην εχξνο ηεο δεκηάο θαη λα 

αθνινπζήζνπλ επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο. Η πεξηνρή πξέπεη λα θαζαξηζηεί 

επηκειψο κε πεπηεζκέλν αέξα ή λεξφ ππφ πίεζε θαη  ίζσο ρξεηαζηεί λα δηεπξπλζεί ην 

ρείινο ησλ ξσγκψλ. Η ζπλεζέζηεξε ηερληθή απνθαηάζηαζεο είλαη εθείλε ησλ 

ελεκάησλ. Η έγρπζε δειαδή ζηελ ηνηρνπνηία ιεπηφξξεπζηνπ κίγκαηνο δηακέζνπ ησλ 

νπψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο. Σα ελέκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ νκνηνγέλεηα, δηεηζδπηηθφηεηα θαη ξεπζηφηεηα ψζηε λα ζθξαγίζνπλ 

φιεο ηηο ξσγκέο ηεο. ε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο θαηάξξεπζεο, ηα θηίξηα ζα 

πξέπεη λα ππνζηπισζνχλ πξνζσξηλά. 

Αθφκα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπηθέο επεκβάζεηο ζηα ηκήκαηα πνπ 

έρνπλ επηζθεπαζηεί πξφρεηξα θαη ρξεζηκνπνηψληαο αζχκβαηα πιηθά, ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε νκνηνκνξθία ησλ θηηξίσλ. Όια ηα αξρηθά αλνίγκαηα, πνπ 

ζθξαγίζηεθαλ, ζα απνθαηαζηαζνχλ αθαηξψληαο ην πξφζζεην πιηθφ πιήξσζεο. Σα 

επηρξίζκαηα πξέπεη λα θαζαηξεζνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα, πςειφηεξεο 

αληνρήο. Γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γθξίδν 

ηζηκέλην κε πξφζκημε αζβέζηε, ή αθφκα θαιχηεξα, ιεπθφ ηζηκέλην κε ή ρσξίο 

άζβεζην θαη ιηγφηεξν γχςν απφ φηη ζπλήζσο.
3
 Οη ηειηθή ηνπο επηθάλεηα ζα 

ρξσκαηηζηεί. Πξνηείλεηαη ηέινο ε θαζαίξεζε ησλ πξφρεηξσλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ 

απφ ηζηκεληφιηζνπο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ, ίζσο κε δηπιή γπςνζαλίδα θαη 

ελζσκαησκέλν πεηξνβάκβαθα, γηα γξήγνξε δφκεζε θαη θαιή ερνκφλσζε ησλ 

αηζνπζψλ.  

ην θηίξην Β4 παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο θζνξέο ζηελ πιάθα νξνθήο ηνπ, 

ιφγσ ηεο ειιηπνχο κφλσζεο, ζε ζεκείν κάιηζηα λα είλαη ζε αξθεηά ζεκεία εκθαλήο 

ν νπιηζκφο. Σα επηρξίζκαηα ηεο πιάθαο ζα πξέπεη λα θαζαηξεζνχλ θαη ν νπιηζκφο 

λα θαζαξηζηεί επηκειψο κε ζπξκαηφβνπξηζα θαη λα επηθαιπθζεί απφ εηδηθφ πιηθφ 

γηα πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη  λα απνθαηαζηαζνχλ ηα 

                                                 

3 Θ.Ν. κουλικίδησ, ςελ.29 
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επηρξίζκαηα κε θάπνην πιηθφ κε απμεκέλε δπλαηφηεηα πξφζθπζεο ελψ ζην πάλσ 

κέξνο ηεο πιάθαο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί λέα πγξνκφλσζε θαη ζεξκνκφλσζε γηα 

ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ δεκηψλ. 

Οη ζηέγεο δπζηπρψο είλαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε γηα λα ζπληεξεζνχλ, 

νπφηε ζα πξέπεη λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ. Γηα ηελ επηζθεπή ησλ μχιηλσλ δεπθηψλ ηεο 

ζηέγεο ζα πξέπεη λα θαζαηξεζνχλ ηα παιηά θεξακίδηα, νη ιακαξίλεο ή ηα ειελίη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα επηζθεπαζηνχλ πξφρεηξα ηα θαηεζηξακκέλα ηκήκαηα ζηηο 

ζηέγεο, φπσο θαη ην πέηζσκα. Σα ζάπηα ή απνζρηζκέλα μχια ησλ δεπθηψλ πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα ίδηαο πνηφηεηαο. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε ρξήζε εηδηθψλ 

θαξκάθσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ μχισλ. Σα νμεηδσκέλα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ δεπθηψλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα μπζηνχλ κε 

ζπξκαηφβνπξηζεο θαη λα επηθαιπθζνχλ κε κίλην, ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηε 

δηάβξσζε. Αλάκεζα ζηα θαδξφληα ηεο ζηέγεο θαη ηνπο ζηξσηήξεο ησλ θεξακηδηψλ 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αζθαιηφπαλν γηα πγξνκφλσζε. Σα θεξακίδηα πνπ 

δηαηεξήζεθαλ απφ ηελ απνμήισζε ηεο ζηέγεο ζα πξέπεη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ελψ 

φζα ιείπνπλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα θεξακίδηα ίδηνπ ηχπνπ. Όπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ θξπθέο, εζσηεξηθέο αληεξίδεο, γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο. 

Σα ππάξρνληα παξάζπξα ζα πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

λέα παινζηάζηα φπνπ απαηηείηαη, ελψ νη πφξηεο θαιφ ζα ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ λέεο κεηαιιηθέο ή ηνπιάρηζηνλ λα ζπληεξεζνχλ θαη λα βαθηνχλ ζην ίδην ρξψκα 

ψζηε λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή νκνηνκνξθία. Αθφκε φπνπ ππάξρνπλ κεηαιιηθέο δνθνί, 

ζα πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ κε θαηάιιειεο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ, εθεί πνπ ηα 

ππάξρνληα αλνίγκαηα δελ επαξθνχλ θαη νη λέεο ρξήζεηο ην απαηηνχλ, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέα αλνίγκαηα θαη γπάιηλεο νξνθέο ζηα θηίξηα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα κελ αιινηψλνληαη νη άκεζα νξαηέο φςεηο ηνπο.
4
 

                                                 

4 Ε. Ανδρεαδάκη, Κ. Μανωλίδησ, Μ. Χρονάκη, ςελ 389 
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Σν μχιηλν δάπεδν ζηα γξαθεία δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ζπληεξεζεί, 

αληηθαζηζηψληαο ηα θζαξκέλα παηφμπια κε λέα, θνηλψλ δηαηνκψλ, αλ απηφ θξηζεί 

απαξαίηεην. Οη θαηαζηξεκκέλεο ςεπδνξνθέο θαιφ ζα ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε 

λέεο απφ γπςνζαλίδα, δηφηη είλαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε γηα λα ζπληεξεζνχλ. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζπληεξεζνχλ ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα ησλ παξαζχξσλ ζηελ 

Γπηηθή φςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (επί ηεο νδνχ Ρεηζίλα), θαη ηα καξκάξηλα 

ζθαινπάηηα ησλ θηηξίσλ δηνίθεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ, ν ρψξνο ζα πξέπεη λα 

θαζαξηζηεί, λα απνκαθξπλζνχλ ηα μεξά ρφξηα θαη ηα ζθνππίδηα θαη λα 

δηακνξθσζνχλ λένη ρψξνη πξαζίλνπ. Η ράξαμε ησλ δξφκσλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

εξγνζηαζίνπ είλαη εκθαλήο, νη δξφκνη φκσο δελ δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαη δελ ππάξρεη νκνηνκνξθία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ζηξσζνχλ κε άζθαιην, ελψ ζην 

λφηην ηκήκα ζα ππάξρεη θαη θάπνην θνκκάηη κε πιαθφζηξσζε. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχλ νη εξγαζίεο επηζθεπήο ηα παξαδνζηαθά 

πξφηππα, ψζηε λα κελ επεξεάζνπλ ηελ κνξθνινγία θαη ηελ θπζηνγλσκία ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, σο ζπλφινπ. 
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ΠΗΓΕ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ  

1. Λήδα Παπαςτεφανάκη, Ζνα ιςτορικό βιομθχανικό ςυγκρότθμα εν κινδφνω. Η 

κλωςτοχφαντουργία Ρετςίνα ςτον Πειραιά.  

 

3. Θ.Ν. κουλικίδησ, «Βλαβερζσ και αβλαβείσ μζκοδοι και υλικά δομικισ ςυντιρθςθσ 

και ςυντιρθςθσ τθσ επιφάνειασ μνθμείων και κτιρίων», - Ήπιεσ επεμβάςεισ και 

προςταςία ιςτορικών καταςκευών. Διατιρθςθ & βελτίωςθ τθσ αρχικισ δομισ και 

τυπολογίασ. Πρακτικά 1ου Εθνικοφ υνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2000, 

Θεςςαλονίκη, Τπ.Πο/4η Εφορεία Νεωτζρων Μνημείων/Σεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδασ/Σμήμα κεντρικήσ Μακεδονίασ, Θεςςαλονίκη, 2001  ςελ. 29 

4. Ε. Ανδρεαδάκη, Κ. Μανωλίδησ, Μ. Χρονάκη, «Αποκατάςταςθ 

Πλινκοκεραμοποιείου “Σςαλαπάτα”. Σο ηιτθμα τθσ ζνταξθσ θλιακών τεχνικών» - 

Ήπιεσ επεμβάςεισ και προςταςία ιςτορικών καταςκευών. Διατιρθςθ & βελτίωςθ 

τθσ αρχικισ δομισ και τυπολογίασ. Πρακτικά 1ου Εθνικοφ υνεδρίου 23-25 

Νοεμβρίου 2000, Θεςςαλονίκη, Τπ.Πο/4η Εφορεία Νεωτζρων Μνημείων/Σεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδασ/Σμήμα κεντρικήσ Μακεδονίασ, Θεςςαλονίκη, 2001,    

ςελ. 389 

 

ΠΗΓΕ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικόνα 5.5: τη φωτογραφία αυτή διακρίνεται η οδοντωτή ςτζγη του κτιρίου Γ1. το 

βάθοσ αριςτερά φαίνεται επίςησ  το παλιό τριϊροφο κλωςτήριο τησ εγκατάςταςησ. 

(Δεκαετία 1930, Αρχείο Ρετςίνα ΚΝΕ/ΕΙΕ)  

ΠΗΓΗ:  Εφημερίδα «Σα νζα», 22 Οκτωβρίου 2003, το ζλεοσ του πυρόσ θ     «γθραιά 

κυρία του Πειραιά»., Χ. Αγριαντϊνη, 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4306606 

 

 Όλεσ οι υπόλοιπεσ εικόνεσ του Κεφαλαίου προζρχονται από το προςωπικό μασ 

αρχείο για το Εργοςτάςιο Ρετςίνα. 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4306606


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΡΕΣΙΝΑ 

 

  

 
 
 
 
 
 
«Η αρχιτεκτονική ξεκινάει όταν τοποθετούμε προςεκτικά δυο τούβλα μαζί. 
Έτςι αρχίζει.» 
 

Mies Van der Rohe 
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Πποηάζειρ επανάσπηζηρ ηος Επγοζηαζίος Ρεηζίνα 

 

Ο ρψξνο ηνπ εξγνζηαζίνπ ησλ αδειθψλ Ρεηζίλα, βξίζθεηαη εδψ θαη 30 

πεξίπνπ ρξφληα ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο 

πνπ θάπνηνο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ 

αγνξά θαη επαλάρξεζε ηνπ ρψξνπ, θαλέλα φκσο ζρέδην απφ απηά δελ πινπνηήζεθε. 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα εμαθνινπζεί πξνο ην παξφλ λα ελνηθηάδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ζε επαγγεικαηίεο, ρσξίο λα έρεη θάλεη μεθάζαξεο ηηο πξνζέζεηο ηεο γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ. Απφ ζπλνκηιίεο καο κε ηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο πνπ 

εξγάδνληαη πιένλ ζην ρψξν, κάζακε φηη ε Σξάπεδα ζθνπεχεη λα θαηεδαθίζεη ηα 

θηίζκαηα θαη λα πνπιήζεη ην νηθφπεδν έλαληη δψδεθα εθαηνκκπξίσλ Δπξψ.  

Φεκνινγείηαη επίζεο φηη ζθνπεχνπλ λα θαηεδαθίζνπλ ηα ελαπνκείλαληα 

θηίζκαηα θαη ζηελ ζέζε ηνπο λα αλεγεξζεί έλα κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν. Καη ζηηο 

δπν πεξηπηψζεηο παξαηεξνχκε ηελ πιήξε αδηαθνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηελ 

ηζηνξηθή απηή βηνκεραλία, πνπ ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο θισζηνυθαληνπξγίεο ηεο 

Διιάδαο θαη ην κνλαδηθφ ζσδφκελν απφ ηα 5 εξγνζηάζηα ηεο εηαηξείαο. Δθηφο 

απηνχ, κηα ηέηνηνπ είδνπο ρσξνζέηεζε ζηεξεί ηελ πφιε απφ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ρψξνπ πξαζίλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θαηάξξεπζε ηεο ήδε 

ππνβαζκηζκέλεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Ν. 

Μπειαβίιαο.
1
 Γελ ζεσξνχκε φηη απηή ζα ήηαλ ε βέιηηζηε ιχζε, δηφηη δελ ζέβεηαη 

ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη εμάιινπ δελ ζεσξνχκε φηη έλα λέν εκπνξηθφ θέληξν 

ζα βνεζνχζε ζηελ πνιενδνκηθή αλαβάζκηζε ηεο ππνβαζκηζκέλεο απηήο πεξηνρήο.   

Έλα απφ ηα πηζαλά ζελάξηα επαλάρξεζεο ηνπ, ήηαλ ε  κεηαθνξά ζην ρψξν 

απηφ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη ε αλέγεξζε κηαο ζχγρξνλεο 

Παλεπηζηεκηνχπνιεο. Ζ πξφηαζε αλαδηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ζχκηδε θνιεγηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε θνηηεηηθέο εζηίεο, εληεπθηήξηα, βηβιηνζήθε, 

γπκλαζηήξην, ζηίβν, ππαίζξην ζηαζκφ απηνθηλήησλ θαη πνιχ πξάζηλν. Μέξνο ηνπ 

νηθνπέδνπ ζα δηαηίζεην γηα ηε δεκηνπξγία πάξθνπ, ελψ ην θηίξην πνπ θηινμελνχζε 

ηα παιηά γξαθεία δηνίθεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

                                                           
 1 ΠράςινοΧ3 ςτον Πειραιά, Εφημερίδα «Σο Βήμα», Παραςκευή  11/02/2011,   
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νηθνλνκηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΠΑ.ΠΔΗ κε ηελ νλνκαζία ηνπ Θενδψξνπ Ρεηζίλα.
2
 To 

ζρέδην απηφ απέηπρε θαη ην ΠΑ.ΠΔΗ κεηαθέξζεθε ηειηθά ζην γήπεδν ηεο Άξζεο 

βαξψλ ζηε Νίθαηα. Απηή ζα ήηαλ σζηφζν κηα σθέιηκε ιχζε, θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά θαζψο ζα βνεζνχζε γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη λα 

παξακείλεη ην ΠΑ.ΠΔΗ ζηνλ Πεηξαηά εμππεξεηψληαο ηηο θνηλσληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο. Απφ πιεπξάο καο έρνπκε ηνπο ελδνηαζκνχο καο 

γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ ηα θηίξηα απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπο θαη ηεο πξνυπφζεζεο  λα 

δηαηεξεζνχλ σο έρνπλ. 

Έλα δεχηεξν πηζαλφ ζελάξην επαλάρξεζεο ηνπ, αθνξά ηε ζπγθέληξσζε θαη 

κεηαθνξά ζηνλ ρψξν απηφ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ Πεηξαηά, θαζψο νη ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ηξνκεξέο ειιείςεηο θαη δελ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηε ρξήζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία απηή. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κέζσ ηεο «ΘΔΜΗ 

Καηαζθεπαζηηθή», πξφηεηλε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ζην Ρεηζίλα θαη ηελ 

νηθνδφκεζε 70.000 M
2 

γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ αλαγθψλ.
3
 Ζ ζέζε ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ελδείθλπηαη γηα ην εγρείξεκα απηφ, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηνπ ζην θέληξν 

ηεο πφιεο. Δίλαη κηα ήπηα κνξθή επαλάρξεζεο, αθνχ ζεσξεηηθά δελ ζα επέθεξε 

κεγάιεο αιιαγέο ζηελ αξρηθή κνξθή ησλ θηηξίσλ θαη ζα είρε θαη θνηλσληθά νθέιε 

θαζψο ζα δηεπθφιπλε πνιχ ηελ δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ, ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή ζέζε 

ησλ Γηθαζηεξίσλ, θαη ζα απνζπκθφξηδε ζεκαληηθά ην θέληξν ηεο πφιεο. 

Οη πνιίηεο ηνπ Πεηξαηά απφ πιεπξάο ηνπο, κε επηζηνιή ηνπο πξνο ην 

Γήκαξρν ηνπ Πεηξαηά θ. Β. Μηραινιηάθν ζηηο 18/01/2011(Κίλεζε πνιηηψλ  «Ζ 

Λεχθα»),  επηζπκνχλε ηελ δηαηήξεζε ησλ θηηξίσλ ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ θαη ηελ 

δηαθήξπμε ηνπο, έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή σο δηαηεξεηέσλ, θαζψο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο βηνκεραληθήο καο ηζηνξίαο. ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, δηεθδηθνχλε έλα πλεχκνλα πξαζίλνπ. Σν νηθφπεδν άιισζηε είρε 

ραξαθηεξηζηεί θαη παιαηφηεξα σο ρψξνο πξαζίλνπ, απνραξαθηεξίζηεθε φκσο κε ηελ 

                                                           
2 http://www.piraeuspress.gr/index.php?view=article&catid=107%3A2009-03-04-21-45-

32&id=3205%3A2009-10-13-08-30-38&option=com_content&Itemid=136 

3 http://www.mediashipping.gr/?q=node/5162 

http://www.mediashipping.gr/?q=node/5162
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πξφθαζε φηη ζα αμηνπνηφηαλ σο Οιπκπηαθφ Αθίλεην ην 2004. Οη αλάγθεο ηεο πφιεηο 

γηα ηελ χπαξμε πξαζίλνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο.
4
 Να αλαθέξνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ν λφκνο νξίδεη 6 Μ
2
 πξαζίλνπ αλά θάηνηθν, φηαλ ε ζεκεξηλή 

αλαινγία αγγίδεη ην 1,56Μ
2
. ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο 

ην φξην ψζηε κηα πφιε λα ζεσξείηαη βηψζηκε είλαη 10 Μ
2
 «πξάζηλνπ» αλά θάηνηθν. 

Ζ αληίζηνηρε ζηελ Γαιιία είλαη 20 Μ
2
, ελψ ζηελ Ακεξηθή θαη ηε Γεξκαλία 40Μ

2. 5  

Παξφκνηα πξφηαζε είρε δηακνξθψζεη ην 2006 ν δεκνηηθφο ζπλδπαζκφο 

"Ληκάλη ηεο Αγσλίαο" κε επηθεθαιήο ηνλ ηφηε δήκαξρν ηνπ Πεηξαηά, ηνλ Θ. Γξίηζα. 

Γηεθδηθνχζαλε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ πάξθσλ ζηνλ Πεηξαηά, γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο 

πεξηνρήο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Γηα ην Δξγνζηάζην 

Ρεηζίλα πξνηείλνπλ ηελ χπαξμε πςεινχ πξαζίλνπ, ηελ ζπληήξεζε  θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ θηηξίσλ, ρσξίο λέα δφκεζε
6
  

Σν Δξγαζηήξην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΔΜΠ πξνηείλεη κηα απινχζηεξε 

θαη γη' απηφ εθηθηή ιχζε γηα λα αλαζάλεη ε πφιε θαη νη πνιίηεο ηεο. Να 

εθκεηαιιεπηνχκε θαη λα αλαβαζκίζνπκε ηνπο πθηζηάκελνπο κηθξνχο ρψξνπο 

πξαζίλνπ θαη λα ηνπο ελνπνηήζνπκε κε πεδφδξνκνπο ή δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο, 

ψζηε λα επηηξέπεηαη ζηνπο πνιίηεο λα δηέιζνπλ κέζα απφ δέληξα θαη θπηά καθξηά 

απφ ηα απηνθίλεηα
7
.  Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία 3 κεγάισλ πάξθσλ 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 835 ζηξεκκάησλ.  Σν εγρείξεκα απηφ ζα βνεζνχζε  πνιχ ζηε 

βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ κηθξνθιίκαηνο ηεο πφιεο,  αλεβάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

αλαινγία ειεχζεξσλ ρψξσλ – πξαζίλνπ ζηα 4Μ
2
 αλά θάηνηθν.

8
 Όιεο νη παξαπάλσ 

πξνηάζεηο ζα ήηαλ σθέιηκεο θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, αιιά δελ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ίδηνπ ηνπ Δξγνζηαζίνπ.
 

                                                           

4http://trelopeiraiotes.wordpress.com 

5 http://www.asda.gr/elxoroi/sarpeiraias.htm 

6 http://www.asda.gr/elxoroi/sarpeiraias.htm 

7 Σάνια Γεωργιοποφλου, ςελ 29  

8 ΠράςινοΧ3 ςτον Πειραιά, Εφημερίδα «Σο Βήμα», Παραςκευή  11/02/2011,   

http://trelopeiraiotes.wordpress.com/
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Σέινο, δηεξεπλάηαη ην ελδερφκελν αμηνπνίεζεο ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ, σο 

γήπεδν θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΓΗΣ θαη παξάιιειεο 

ζπγθνηλσληαθέο παξεκβάζεηο, φπσο ε ζχλδεζε ηεο νδνχ Αιψλ απεπζείαο κε ηε 

Θεβψλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ξεχκαηνο θαζφδνπ ηεο Ρεηζίλα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

έλα κεγάιν πάξθν. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ζηέγαζε ηνπ Πλεπκαηηθνχ 

Κέληξνπ ηνπ δήκνπ Πεηξαηά, ζε θάπνην απφ ηα ηζηνξηθά θηίξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

Ρεηζίλα.
9
 Ζ πξφηαζε απηή ζα ήηαλ σθέιηκε θνηλσληθά θαη ρσξνηαμηθά, θαζψο ζηελ 

πεξηνρή δελ ππάξρνπλ αλάινγεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ίζσο φκσο κηα ηέηνηα 

ρξήζε ζα ππνβάζκηδε ηελ πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ.  

Γεληθά ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξε ε επίδνζε κηαο πνιηηηζηηθήο 

ρξήζεο ζην ρψξν. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ δηθή καο πξφηαζε γηα ηελ 

επαλάρξεζε ηεο ηζηνξηθήο απηήο θισζηνυθαληνπξγίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα.    

 

Η δική μαρ ππόηαζη για ηην αξιοποίηζη ηος βιομησανικού ζςγκποηήμαηορ 

Ζ επηζπκία καο ζα ήηαλ λα αλαδείμνπκε ηελ ηζηνξηθή θαη βηνκεραληθή αμία 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ραξίδνληαο ηνπ ηαπηφρξνλα έλαλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Μηα 

έθηαζε βέβαηα ηφζν κεγάιε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

δξαζηεξηφηεηεο. Βαζηθή καο επηδίσμε ινηπφλ είλαη λα κεηακνξθψζνπκε ην 

αλελεξγφ απηφ βηνκεραληθφ ρψξν, ζε ρψξν πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο, κε πνιχ 

πξάζηλν, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Κχξην ζέκα ηεο πξφηαζήο καο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο Μνπζείνπ 

Παξαδνζηαθψλ Δπαγγεικάησλ, κε αλαπαξαζηάζεηο παξαδνζηαθψλ εξγαζηεξίσλ θαη 

ρψξνπο δηάδξαζεο. Σν Μνπζείν ηνπνζεηείηαη ζην θηίξην Β2 θαη έρεη έθηαζε 438 Μ
2
. 

ηα θηίζκαηα Δ2 – Δ6, πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα κηθξή “γεηηνληά”, κε 

ην ηζαγθαξάδηθν, ην καξαγθνχδηθν, ην ηελεθεηδίδηθν ηεο, θ.α. ηνπο ρψξνπο απηνχο 

                                                           
9 http://piraeuspress.gr/index.php?view=article&catid=126%3A2009-04-23-23-19-

13&id=1178%3A-19-&option=com_content&Itemid=144 
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ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ηαμηδέςεη λνεηά πίζσ ζην ρξφλν, ψζηε λα γλσξίζεη απφ 

θνληά ηα παξαδνζηαθά απηά επαγγέικαηα, πνπ εμαθαλίδνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν. 

ηνπο ρψξνπο δηάδξαζεο, ν επηζθέπηεο κπνξεί κε ηελ παξερφκελε θαζνδήγεζε λα 

θηηάμεη ηα δηθά ηνπ δεκηνπξγήκαηα, ην νπνίν απνηειεί κηα επράξηζηε, εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία.  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο Ρεηζίλα, ζηελ 

Διιεληθή βηνκεραλία, αθηεξψζακε ην θηίξην Α γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Μνπζείνπ 

Κισζηνυθαληνπξγίαο. Δπηιέμακε ην ρψξν απηφ, δηφηη θηινμελεί ηελ ηζηνξηθή 

θακηλάδα ηεο επηρείξεζεο. Σν θηίξην απηφ έρεη έθηαζε 830 Μ
2
 θαη ζα πεξηιακβάλεη 

κφληκεο εθζέζεηο θισζηηθήο, πθαληηθήο, κεραλεκάησλ, αιιά θαη ρψξν δηάδξαζεο 

νπνχ ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ κηθξφ αξγαιεηφ κε απιά 

θαζεκεξηλά πιηθά.  

Σα θηίξηα A7, Γ4, Γ5 θαη Γ10 πξνζθέξνληαη σο  εθζεζηαθνί ρψξνη γηα 

κφληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο, κε επέιηθηα ειαθξηά πεηάζκαηα ψζηε λα 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε έθζεζεο. 

ην θηίξην Β5, πξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία Βηβιηνζήθεο 530 Μ
2
, 

δπλακηθφηεηαο 130 πεξίπνπ αηφκσλ, κε εμεηδηθεπκέλν πιηθφ πνπ αθνξά ηελ 

βηνκεραληθή αξραηνινγία. Ζ βηβιηνζήθε απηή ζα δηαζέηεη αλαγλσζηήξην, γξαθεία 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ρψξνπο πγηεηλήο. Δπίζεο ζηνλ ρψξν ηνπ θηηξίνπ 

Β4 ζα δεκηνπξγεζεί κηα κηθξή βηβιηνζήθε, δπλακηθφηεηαο  65 πεξίπνπ αηφκσλ, κε 

αλαγλσζηήξην, ρψξνπο πγηεηλήο θαη μερσξηζηφ ρψξν γηα ηα βηβιηνζηάζηα. Ζ 

βηβιηνζήθε απηή ζα θηινμελεί ην Αξρείν ηεο Κισζηνυθαληνπξγίαο Ρεηζίλα, ην 

νπνίν ζα είλαη πξνζβάζηκν ζε κειεηεηέο.  

Γηα ηεο αλάγθεο παξαιαβήο, θαηαγξαθήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εθζεκάησλ, 

δεκηνπξγήζακε δπν αλεμάξηεηνπο ρψξνπο. ην θηίξην Β1 ζα εθηεινχληαη νη 

εξγαζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αξρείνπ Ρεηζίλα. 

Αλάινγεο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζην θηίξην Δ1, γηα  ηελ ζπληήξεζε ησλ 

κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 
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Σα θηίξηα Γ2 θαη Γ3  ζα ζέιακε λα ηα δηακνξθψζνπκε σο αίζνπζα 

εθδειψζεσλ, πξνβνιψλ θαη ζεκηλαξίσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία, 

ηελ βηνκεραληθή αξραηνινγία, αιιά θαη ηνλ αξρηηεθηνληθφ θιάδν γεληθφηεξα. 

ηελ κεγάιε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην θηίξην Γ1, ε πξφηαζή καο 

πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία κεγάινπ ζεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ κε απηφκαηε, 

αλνηγφκελε νξνθή. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ρψξνη πγηεηλήο, 

θαληίλα κε ηξαπεδάθηα, αιιά θαη βνεζεηηθνί ρψξνη, φπσο ζάιακνο πξνβνιήο, θαη 

εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ. 

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ Γ, κεηακνξθψλεηαη ζε ρψξν απαζρφιεζεο 

γηα ηνπο κηθξνχο καο θίινπο. Σν θηίξην Γ7 θαη ηκήκα ηνπ Γ6, κεηαηξέπνληαη ζε 

ππαίζξην ρψξν παηρληδηνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Σν θηίξην Γ4 θαη ην ππφινηπν ηκήκα 

ηνπ θηηξίνπ Γ6, ζα ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνο παηρληδηνχ θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

γηα παηδηά ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε ρεηξνηερλεία, θνπθινζέαηξν, 

επηηξαπέδηα θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαζψο θαη αίζνπζα πξνβνιήο ηαηληψλ. 

Σν θηίξην Ε κεηαηξέπεηαη ζε θαθέ – αλαςπθηήξην θαη ην θηίξην Δ7 ζε 

θπιηθείν, ελψ ν ρψξνο γχξσ απφ απηά κεηακνξθψλεηαη ζε ρψξν πξαζίλνπ θαη 

πεξηπάηνπ, κε πιαθφζηξσζε απφ θπβφιηζνπο, παγθάθηα, ζηληξηβάληα θαη πνιχ 

πξάζηλν. 

Σκήκα ηνπ θηηξίνπ Δ6 ζα θαηεδαθηζηεί γηα ηηο αλάγθεο δηακφξθσζεο κηαο 

αθφκε θχξηαο εηζφδνπ – εμφδνπ, κπξνζηά απφ ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζεί ππφγεηνο, 

ξνκπνηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κε 4 επίπεδα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 

188 ζέζεσλ. Σκήκα ηνπ θηηξίνπ Δ7 ζα δηαηεζεί γηα ηηο δηνηθεηηθέο αλάγθεο, ηνπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο, αιιά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θιηκαθνζηαζίνπ πνπ ζα νδεγεί ζηηο 

ππφγεηεο απηέο εγθαηαζηάζεηο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην 

παξάξηεκα 3. 

Οη δπν θχξηεο είζνδνη ηνπ εξγνζηαζίνπ επί ηεο νδνχ Ρεηζίλα, ζα 

παξακείλνπλ σο έρεη θαη ζε θάζε είζνδν ζα ππάξρεη ζπξσξείν, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ νρεκάησλ ζην ρψξν, θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ.  
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Σα λέα θηίξηα δηνίθεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζέιακε λα ηα δηαηεξήζνπκε 

ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, ζην θηίξην Γ1 δειαδή, δηαηεξψληαο κάιηζηα ηελ παιαηά 

δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ.  

Σα ελαπνκείλαληα θηίξηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνζεθεπηηθνί ή 

βνεζεηηθνί ρψξνη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, εθηφο απφ ην θηίξην Β3, γηα ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε ρψξνπ παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.   

 

ςμπεπάζμαηα - Επίλογορ 

Όζν πεξλάεη ν θαηξφο θαη ην πθηζηάκελν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα 

παξακέλεη αλελεξγφ, ζα ζπλερίζεη λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα θαηαζηξέθεηαη, κε 

απνηέιεζκα ζε ιίγα ρξφληα λα κελ ππάξρεη ηίπνηα λα δηαζψζνπκε. Ήδε ε αδηαθνξία 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο ηζηνξηθήο απηήο θισζηνυθαληνπξγίαο 

είλαη εκθαλήο. Οη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ηεο θαη ε πηνζέηεζε κηαο λέαο 

ρξήζεο, κπνξνχλ λα μαλαδψζνπλ δσή ζην ζπγθξφηεκα..  

Σα ζελάξηα αμηνπνίεζεο γηα έλαλ ηέηνην ρψξν είλαη άθζνλα, θαη 

ηξνπνπνηνχληαη αλά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. ηελ ρψξα καο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα πνιιά εγρεηξήκαηα 

επαλάρξεζεο ηέηνηαο θιίκαθαο, δηφηη ε βηνκεραληθή αξραηνινγία είλαη έλαο ζρεηηθά 

λένο θιάδνο, ε Δπξψπε φκσο έρεη πνιιά αμηφινγα παξαδείγκαηα λα επηδείμεη.  

Οπνηνδήπνηε ζελάξην αμηνπνίεζεο θαη αλ αθνινπζήζνπκε ζα πξέπεη λα 

επηιέγεηαη πξνζεθηηθά θαη πάληα κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ γηα ηηο αμίεο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ν θάζε βηνκεραληθφο ρψξνο. Μπνξεί ην ζελάξην πνπ επηιέμακε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, λα κελ επηθέξεη ηα νηθνλνκηθά θέξδε πνπ ζα επέθεξε ε 

πηνζέηεζε κηαο θαζαξά εκπνξηθήο ρξήζεο, δεκηνπξγεί φκσο κηα κνξθή 

βηνκεραληθνχ ηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ ελεξγεί ζεηηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζηφρνπ καο, δηφηη δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ιήςε θξαηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα παξνηξχλεη θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο λα επελδχζνπλ ρξεκαηηθά θεθάιαηα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  
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Πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ ζέκα, ην δεηνχκελν είλαη ε πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο θαη πνιηηηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ρψξνπ, ε αλάδεημε 

ηνπ βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ γηα 

ζέκαηα βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Έρνπκε άιισζηε πνιιά λα κάζνπκε απφ ηε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο.  

Σαπηφρξνλα, ε εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπκε, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ζπκβάιινπκε ζηελ δηάζσζε ελφο βηνκεραληθνχ κλεκείνπ, δελ πεξηγξάθεηαη κε 

ιφγηα. Γλσξίδνπκε φηη ην δήηεκα ηεο δηάζσζεο θαη επαλάρξεζεο ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο καο, δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Θα ρξεηαζηνχλ ρξφληα… Αθφκα θαη δεθαεηίεο… Αιιά θάζε 

κηθξφ βήκα πνπ θάλνπκε, καο θέξλεη φιν θαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζηφρνπ καο. 
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Ο Χάπηηρ ηηρ Βενεηίαρ 

Ο Υάξηεο ηεο Βελεηίαο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Μλεκείσλ θαη 

Μλεκεηαθψλ πλφισλ (ή Υάξηα ηεο Βελεηίαο) θαηαξηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεπηέξνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Αξρηηεθηφλσλ θαη Σερληθψλ ησλ Ιζηνξηθψλ Μλεκείσλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βελεηία ζηηο 25-31 Μαΐνπ 1964 θαη πνπ δηνξγαλψζεθε 

απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ (ICOMOS). Ο Υάξηεο 

αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο έλα δηαρξνληθφ πιαίζην θαηεπζπληήξησλ αξρψλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ ζεσξία θαη θπξίσο ηελ πξάμε ηεο Απνθαηάζηαζεο θαη ηεο πληήξεζεο 

θάζε είδνπο Μλεκείσλ. 

Οξηζκνί 

Άπθπο 1. Η έλλνηα ελφο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ δελ θαιχπηεη κφλν ην κεκνλσκέλν 

αξρηηεθηνληθφ έξγν αιιά θαη ηελ αζηηθή ή ηελ αγξνηηθή ηνπνζεζία πνπ καξηπξεί έλα 

ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ κηα ελδεηθηηθή εμέιημε ή έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Απηφ ηζρχεη φρη 

κφλν γηα ηηο κεγάιεο δεκηνπξγίεο αιιά θαη γηα ηα ηαπεηλά έξγα πνπ κε ηνλ θαηξφ 

απέθηεζαλ πνιηηηζηηθή ζεκαζία. 

Άπθπο 2. Η ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ, απνηειεί έλαλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν ν νπνίνο πξέπεη λα απνηείλεηαη ζηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

επηζηεκψλ θαη φισλ ησλ ηερλψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κειέηε θαη ηε 

δηάζσζε ηεο κλεκεηαθήο θιεξνλνκηάο. 

ηφρνο 

Άπθπο 3.Η ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ απνζθνπνχλ λα ηα 

δηαζψζνπλ ηφζν ζαλ έξγα ηέρλεο φζν θαη ζαλ ηζηνξηθέο καξηπξίεο . 

πληήξεζε 

Άπθπο 4. Η ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ έρεη ζαλ πξσηαξρηθή απαίηεζε ηε ζπλερή θαη 

κφληκε θξνληίδα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Άπθπο 5. Η ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ επλνείηαη πάληνηε απφ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάπνην ζθνπφ σθέιηκν ζηελ θνηλσλία. Μηα ηέηνηα 

ρξεζηκνπνίεζε είλαη βέβαηα επηζπκεηή, αιιά δελ πξέπεη λα αιιάδνπλ ηελ δηάξζξσζε 

ή ηελ δηαθφζκεζε ησλ θηηξίσλ. Οη δηαξξπζκίζεηο πνπ επηβάιιεη ε αιιαγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο (απφ λέεο ρξήζεηο) πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη ελδερνκέλσο λα 

επηηξέπνληαη κέζα ζ' απηά ηα φξηα. 

Άπθπο 6. Η ζπληήξεζε ελφο κλεκείνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ, ζηελ θιίκαθα ηνπ. Αλ ην παξαδνζηαθφ πιαίζην δελ έρεη 

εμαθαληζζεί, έρνπκε θαζήθνλ λα ην δηαηεξήζνπκε αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα 

απνθιείζνπκε θάζε άιιε πξνζζήθε, θάζε θαηεδάθηζε θαη θάζε αιιαγή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα αιιάμεη ηηο ζρέζεηο ησλ φγθσλ θαη ησλ ρξσκάησλ. 

Άπθπο 7.Σν κλεκείν είλαη αλαπφζπαζην απφ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ 

αληηπξνζσπεχεη θαη απφ ηνλ ρψξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. Δπνκέλσο ε κεηαθίλεζε 

ηνπ φινπ ή ηκήκαηνο ελφο κλεκείνπ κπνξεί λα γίλεη παξαδεθηή κφλν αλ επηβάιιεηαη 

απφ ηελ αλάγθε δηαζψζεσο ηνπ, ή δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο κεγάιεο εζληθήο ή 

δηεζλνχο ζεκαζίαο. 

Άπθπο 8. Σα γιππηηθά, δσγξαθηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη αλαπφζπαζηα 

δεκέλα κε ην κλεκείν, δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ παξά κφλν αλ ην κέηξν απηφ 

είλαη ε κνλαδηθή δηέμνδνο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηάζσζε ηνπο. 

Απνθαηάζηαζε θαη Αλαζηχισζε 

Άπθπο 9. Η δηαδηθαζία ηεο απνθαηαζηάζεσο είλαη κηα επέκβαζε πςειήο 

εμεηδίθεπζεο πνπ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θαη' εμαίξεζε. Έρεη ζαλ ζηφρν λα 

δηαηεξήζεη θαη λα απνθαιχςεη ηηο ηζηνξηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ κλεκείνπ θαη 

βαζίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηελ αξρηθή ηνπ ππφζηαζε θαη ηα απζεληηθά ηνπ 

ζηνηρεία. ηακαηάεη ζην ζεκείν πνπ αξρίδνπλ λα ππάξρνπλ ππνζέζεηο. Πέξα απφ 

απηφ ην ζεκείν, νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ελδερνκέλσο ζα ζεσξεζεί απαξαίηεηε γηα 

ηερληθνχο ή αηζζεηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ αξρηθή 

αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε θαη λα θέξλεη ηελ ζθξαγίδα ηεο επνρήο καο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε αξραηνινγηθή κειέηε ζα πξνεγείηαη ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζα ηελ 

αθνινπζεί. 



204 
 

Άπθπο 10. Όηαλ νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο, ε ζηεξέσζε 

ελφο κλεκείνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηελ πξνζθπγή ζε φιεο ζε φιεο ηηο 

ζχγρξνλεο ηερληθέο ζπληεξήζεσο θαη θαηαζθεπέο, πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζα έρεη 

απνδεηρζεί απφ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νπνίεο ζα εγγπάηαη ε πείξα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. 

Άπθπο 11. Οη αμηφινγεο πξνζζήθεο φισλ ησλ επνρψλ ζηε ζεκεξηλή ππφζηαζε ελφο 

κλεκείνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζεβαζηέο, γηαηί ζθνπφο ηεο απνθαηαζηάζεσο ηνπ δελ είλαη 

ε ελφηεηα ηνπ αξρηθνχ ηνπ ξπζκνχ. Όηαλ έλα θηίξην θέξλεη ππεξθείκελεο θάζεηο 

δηαθφξσλ επνρψλ, ε επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ δηθαηνινγείηαη παξά 

κφλν θαη' εμαίξεζε. Αλ, δειαδή, ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθαηξεζνχλ έρνπλ πνιχ κηθξή 

ζεκαζία θαη ε ζχλζεζε πνπ ζα απνθαιπθζεί είλαη κεγάιεο ηζηνξηθήο, αξραηνινγηθήο 

ή αηζζεηηθήο αμίαο θη αθφκε αλ ε θαηάζηαζε ηεο δηαηεξήζεσο ηνπ κλεκείνπ θξηζεί 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Η θξίζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

ζηνηρείσλ θαη ε απφθαζε γηα ηελ απάιεηςε ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη κφλν 

απφ ην άηνκν πνπ αλέιαβε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Άπθπο 12. Σα ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ 

πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη αξκνληθά ζην ζχλνιν, αιιά θαη 

λα δηαθξίλνληαη απφ ηα απζεληηθά κέξε, έηζη ψζηε λα κελ πιαζηνγξαθνχληαη ηα 

θαιιηηερληθά θαη ηζηνξηθά ηεθκήξηα ηνπ θηηξίνπ. 

Άπθπο 13. Οη πξνζζήθεο δελ κπνξεί λα γίλνπλ αλεθηέο παξά κφλν αλ ζέβνληαη φια 

ηα ελδηαθέξνληα κέξε ηνπ θηηξίνπ, ην παξαδνζηαθφ ηνπ πιαίζην, ηελ ηζνξξνπία ηεο 

ζπλζέζεσο ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

 Μλεκεηαθά χλνια 

Άπθπο 14. Σα κλεκεηαθά ζχλνια πξέπεη λα γίλνπλ αληηθείκελν εηδηθψλ θξνληίδσλ 

γηα λα ζσζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε εμπγίαλζε ηνπο, ε 

δηαξξχζκηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο. Οη εξγαζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπο, πξέπεη λα εκπλένληαη απφ ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα άξζξα. 
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Αλαζθαθέο 

Άπθπο 15. Οη αλαζθαθέο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο επηζηεκνληθνχο 

θαλφλεο θαη θαζψο νξίδνπλ νη "ζπζηάζεηο γηα ηνπο δηεζλείο φξνπο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο" ηηο νπνίεο πηνζέηεζε ε UNESCO ην 

1956. Δπηβάιιεηαη λα γίλεηαη δηεπζέηεζε ησλ εξεηπίσλ θαη λα ιακβάλνληαη ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ κφληκε πξνζηαζία ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ επξεκάησλ. Δμάιινπ, ζα είλαη εππξφζδεθηε θάζε πξσηνβνπιία 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ κλεκείνπ ρσξίο λα παξακνξθψλεη ηελ 

ζεκαζία ηνπ. Ωζηφζν, θάζε εξγαζία αλαθαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ. Μφλν ε αλαζηήισζε κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί, δειαδή ε 

αλαζχλζεζε κειψλ πνπ ζψζεθαλ αιιά έρνπλ κεηαθηλεζεί. Οη ζπκπιεξψζεηο φκσο ζα 

είλαη πάληα αλαγλσξίζηκεο θαη ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη γηα 

λα εμαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ κλεκείνπ θαη λα απνθαηαζηαζεί ε 

κνξθνινγηθή ηνπ ζπλέρεηα. 

Σεθκεξίσζε θαη δεκνζηεχζεηο 

Άπθπο 16.Οη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο, απνθαηαζηάζεσο θαη αλαζθαθήο ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε εμαθξηβσκέλε ηεθκεξίσζε, δειαδή ζε αλαιπηηθέο θαη θξηηηθέο 

εθζέζεηο, εηθνλνγξαθεκέλεο κε ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο. Όιεο νη θάζεηο ησλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ απάιεηςε λεψηεξσλ ζηνηρείσλ, ηελ ζηεξέσζε, ηελ αλαζχλζεζε θαη 

ηελ έληαμε λέσλ (ζηνηρείσλ), θαζψο θαη φια ηα ηερληθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

πνπ ζα εμαθξηβψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξεηαθά. Απηή ε ηεθκεξίσζε ζα θαηαηίζεηαη ζηα αξρεία ελφο 

δεκνζίνπ ηδξχκαηνο θαη ζα είλαη πξνζηηή ζηνπο εξεπλεηέο. Πξνηείλεηαη ε 

δεκνζίεπζε ηνπο. 

 

 

(Μεηάθξαζε ζηα ειιεληθά: Δ. Φεξεληίλνπ, Πεγή: Αξρηηεθηνληθά ζέκαηα 9/1975) 
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Η Γιακήπςξη ηος Άμζηεπνηαμ  

 

Σν πλέδξην ηνπ Άκζηεξληακ, ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ηεο Δπξσπατθήο 

Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ έηνπο 1975, κε αληηπξνζψπνπο απφ φια ηα κέξε 

ηεο Δπξψπεο, ραηξεηίδεη νιφςπρα ηνλ Υάξηε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Η Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη ε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηεο 

Δπξψπεο είλαη θνηλή θιεξνλνκηά φισλ ησλ ιαψλ ηεο θαη δηαθεξχζζεη ηελ πξφζεζε 

ησλ θξαηψλ - κειψλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε άιιεο επξσπατθέο 

θπβεξλήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. 

Σν πλέδξην δηαθεξχζζεη επίζεο φηη ε επξσπατθή αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο 

Δπξψπεο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο νιφθιεξνπ ηνπ 

θφζκνπ θαη επηζεκαίλεη κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηελ αλάιεςε ακνηβαίαο δέζκεπζεο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ αληαιιαγψλ ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα , 

φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ ηειηθή Πξάμε ηνπ πλεδξίνπ γηα ηελ  Αζθάιεηα θαη ηε 

πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε πνπ εγθξίζεθε ζην Διζίλθη ηνλ Ινχιην ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. 

 

Σν πλέδξην, ζηεξηδφκελν ζηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ηνλίδεη ηηο αθφινπζεο 

αξρηθέο αξρέο: 

 

a) Δθηφο απφ ηελ αλεθηίκεηε πνιηηηζηηθή αμία ηεο, ε επξσπατθή αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά βνεζάεη ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλή 

ηνπο ηζηνξία θαη ηελ θνηλή ηνπο κνίξα. Γη απηφ ε δηαηήξεζή ηεο είλαη ζέκα 

δσηηθήο ζεκαζίαο. 

b) Η αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά πεξηιακβάλεη φρη κφλν κεκνλσκέλα θηίξηα 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο, αιιά θαη νιφθιεξεο 

πφιεηο ή ρσξηά ηζηνξηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

c) Γεδνκέλνπ φηη απηνί νη ζεζαπξνί είλαη θνηλή θιεξνλνκηά φισλ ησλ ιαψλ ηεο 

Δπξψπεο, φια ηα θξάηε καδί έρνπλ θνηλή επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

ηνπο απμαλφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ηνπο απεηινχλ - εγθαηάιεηςε θαη θζνξά, 

θαηεδαθίζεηο, λέεο θαηαζθεπέο αζπκβίβαζηεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ππεξβνιηθή 

θίλεζε ηξνρνθφξσλ. 
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d) Η αξρηηεθηνληθή δηαηήξεζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεπηεξεχνλ δήηεκα, αιιά 

βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ. 

e) Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ παίξλνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ, είλαη ηδηαίηεξα ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη πξέπεη λα αιιεινβνεζνχληαη κε ηελ αληαιιαγή 

ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

f) Η απνθαηάζηαζε παιαηψλ πεξηνρψλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαη λα εθηειείηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηε κηθξφηεξε αιιαγή 

ζηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ. Όια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηα νθέιε απφ ηηο αλαζηειψζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην δεκφζην. 

g) Σα απαηηνχκελα λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα 

γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο. 

h) Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο ηεο αλαζηήισζεο, πξνζαξκνγήο θαη 

δηαηήξεζεο θηηξίσλ θαη πεξηνρψλ αξρηηεθηνληθνχ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη επαξθήο νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη παξάιιεια λα εμαζθαιίδνληαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηνπο ηδηψηεο - ηδηνθηήηεο. 

ί) Η αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ζα δηαηεξεζεί κφλν αλ εθηηκεζεί απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη ηδηαίηεξα απφ ηε λεψηεξε γεληά. Γη απηφ ηα κνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

φιεο ηηο ειηθίεο πξέπεη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζ' απηφ ην ζέκα. 

j) Πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ νη αλεμάξηεηνη νξγαληζκνί - δηεζλείο, εζληθνί θαη ηνπηθνί 

- πνπ βνεζνχλ ζηελ αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

k) Δθφζνλ ηα θαηλνχξγηα θηίξηα ηεο επνρήο καο ζα είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπ αχξην, 

πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε ε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή λα είλαη 

πςειήο πνηφηεηαο. 

Έρνληαο ππφςε ηε δηαπίζησζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ζηνλ Δπξσπατθφ 

Υάξηε ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο, φηη απνηειεί θαζήθνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο λα εμαζθαιίζεη ηελ επηδίσμε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο κε πλεχκα αιιειεγγχεο 

απφ ηα θξάηε - κέιε, είλαη ζεκαληηθφ λα εθδίδνληαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ 

πξφνδν ηεο αξρηηεθηνληθήο δηαηήξεζεο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο κε ηξφπν πνπ 

λα πξνσζείηαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

Σν πλέδξην θάλεη έθθιεζε ζηηο θπβεξλήζεηο, ζηα θνηλνβνχιηα, ζηα πλεπκαηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηνπο εκπνξηθνχο, 
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βηνκεραληθνχο θαη αλεμάξηεηνπο ζπιιφγνπο, θαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα 

ππνζηεξίμνπλ κε ζέξκε ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο Γηαθήξπμεο θαη λα θάλνπλ φηη 

κπνξνχλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε αλαληηθαηάζηαηε αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο, γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ ιαψλ ηεο, ηψξα θαη ζην 

κέιινλ. 

Με αθνξκή ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ, ην πλέδξην ππνβάιιεη παξαθάησ ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ. 

Αλ δελ εθαξκνζηεί επεηγφλησο κηα θαηλνχξγηα πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαηήξεζε, ε θνηλσλία καο ζα βξεζεί ζχληνκα 

ππνρξεσκέλε λα παξαηηεζεί απφ ηελ θιεξνλνκηά ησλ θηηξίσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ 

απνηεινχλ ην παξαδνζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. Η πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε ζήκεξα 

γηα ηηο ηζηνξηθέο πφιεηο, ηα παιαηά ηκήκαηα ησλ πφιεσλ, ηηο θσκνπφιεηο θαη ηα 

ρσξηά κε παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα ηζηνξηθά πάξθα θαη 

θήπνπο. Η δηαηήξεζε απηψλ ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ κπνξεί λα λνεζεί κφλν ζε 

κηα πιαηηά πξννπηηθή, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα θηίξηα πνιηηηζηηθήο αμίαο, απφ ηα 

κεγαιχηεξα κέρξη ηα πην ηαπεηλά - ρσξίο λα μερλάκε ηα ζχγρξνλα - καδί κε ηνλ 

πεξηβάιισλ ρψξν ηνπο. Απηή ε γεληθή πξνζηαζία ζα ζπκπιεξψζεη ηελ ηκεκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ κεκνλσκέλσλ θαη απνκνλσκέλσλ κλεκείσλ θαη πεξηνρψλ. 

Η ζεκαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη νη ιφγνη γηα ηε δηαηήξεζή 

ηεο έρνπλ γίλεη ηψξα πεξηζζφηεξν εκθαλείο. Δίλαη γλσζηφ πσο ε εμαζθάιηζε ηεο 

ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε, αλ ζέινπκε λα 

δηαηεξήζνπκε ή λα δεκηνπξγήζνπκε ρψξνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα 

γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αηζζάλνληαη αζθαιή παξά ηηο απφηνκεο θνηλσληθέο 

αιιαγέο. Έλαο θαηλνχξγηνο ηχπνο πνιενδνκίαο πξνζπαζεί λα μαλαδεκηνπξγήζεη ηνπο 

πεξίθιεηζηνπο ρψξνπο, ηηο αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο, ηελ αιιεινδηείζδπζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηιία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ 

αζηηθφ ηζηφ ησλ παιαηψλ πφιεσλ. Αιιά έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη ε δηάζσζε ησλ 

αξραίσλ θηηξίσλ βνεζάεη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζπαηάιεο, δεηήκαηα πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Έρεη απνδεηρζεί φηη 

ζηα ηζηνξηθά θηίξηα κπνξνχλ λα πξνζδνζνχλ λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ 

ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Αθφκε, ε δηαηήξεζε ρξεηάδεηαη θαιιηηέρλεο θαη 

ηδηαίηεξα εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ησλ νπνίσλ νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο πξέπεη λα 

Λ 
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δηαηεξεζνχλ δσληαλέο θαη λα δηαδνζνχλ. Σέινο, ε αλάπιαζε ησλ ππαξρνπζψλ 

θαηνηθηψλ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαπάηεζεο αγξνηηθήο γεο θαη ζηελ απνθπγή ή 

ηελ αηζζεηή κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ - έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο δηαηήξεζεο. 

Αλ θαη, γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο επηβάιιεηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ άιινηε, ρξεηάδεηαη σζηφζν λα 

ηνπνζεηεζεί ζε ζηαζεξέο θαη δηαξθείο βάζεηο. Πξέπεη ζπλαθφινπζα λα γίλεη 

αληηθείκελν βαζηθήο έξεπλαο θαη ζηνηρείν φισλ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Η ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ : ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

Η δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζα πξέπεη λα θαηαζηεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, αληί λα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα δεπηεξεχνλ δήηεκα ή ζαλ θάηη πνπ απαηηεί παξεκβάζεηο 

εδψ θη εθεί, φπσο ηφζν ζπρλά ζπλέβαηλε ζην πξφζθαην παξειζφλ. Γη απηφ είλαη 

απαξαίηεηνο έλαο ζπλερήο δηάινγνο κεηαμχ απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαηήξεζε 

θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ. 

 

Οη πνιενδφκνη νθείινπλ λα παξαδερζνχλ φηη φιεο νη πεξηνρέο δελ είλαη ίδηεο 

θαη  πξέπεη ζπλεπψο λα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Η δηαπίζησζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αηζζεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ θαη θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηα παιαηά αξρηηεθηνληθά ζχλνια. 

Γελ είλαη αξθεηφ απιψο λα εθαξκφδνπκε, ρσξίο λα ζπληνλίδνπκε, ηνπο 

θνηλνχο πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ. 

Γηα λα γίλεη δπλαηή ε «νινθιεξσκέλε δηαηήξεζε», είλαη απαξαίηεηνο έλαο 

ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ θηηξίσλ, ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ θαη ησλ πεξηνρψλ 

κε νξνζεηεκέλεο ηηο δψλεο πξνζηαζίαο. Απηφο ν θαηάινγνο πξέπεη λα θπθινθνξήζεη 

επξχηαηα, ηδηαίηεξα ζηνπο θνξείο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαη 
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ζηηο δεκφζηεο αξρέο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, γηα λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα θηίξηα θαη ηηο πεξηνρέο πνπ 

αμίδεη λα δηαηεξεζνχλ. Έλαο ηέηνηνο θαηάινγνο ζα απνηειέζεη ηε ξεαιηζηηθή βάζε 

γηα ηε δηαηήξεζε, ζαλ έλαο νπζηαζηηθφο πνηνηηθφο ζπληειεζηήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρψξνπ. 

Η πνιηηηθή πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δηαηήξεζε 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη λα ζπληειεί ζ' απηή. Ιδηαίηεξα, κπνξεί λα 

αλαπηχμεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νηθνλνκηθά θζίλνπζεο πεξηνρέο γηα λα ειεγρζεί 

ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα ζηακαηήζεη ε θαηάξξεπζε ησλ παιαηψλ θηηξίσλ. 

Δπηπιένλ, νη απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί 

λα ιακβάλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αζθείηαη ιηγφηεξε πίεζε ζηηο παιαηέο 

γεηηνληέο, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ε πνιηηηθή κεηαθνξψλ θαη απαζρφιεζεο, καδί κε 

κηα θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ θεληξηθψλ ζεκείσλ ηεο αζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Η πιήξεο αλάπηπμε κηαο ζπλερνχο πνιηηηθήο δηαηήξεζεο απαηηεί κηα 

ζεκαληηθή απνθέληξσζε, θαζψο επίζεο θαη ζεβαζκφ γηα ηηο ηνπηθέο θνπιηνχξεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ζε φια ηα 

επίπεδα (θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ), φπνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

ζρεδηαζκνχ. Δληνχηνηο, ε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο δελ πξέπεη λα 

είλαη κφλν ζέκα ησλ εηδηθψλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηεο θνηλήο γλψκεο. Ο 

πιεζπζκφο, κε βάζε ηελ πιήξε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, πξέπεη λα παίξλεη 

ελεξγφ κέξνο ζε θάζε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, απφ ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγσλ σο ηελ 

πξνεηνηκαζία απνθάζεσλ. 

Σέινο, ε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο πξέπεη λα απνηειέζεη 

ζηνηρείν κηαο λέαο καθξνπξφζεζκεο αληηκεηψπηζεο, ε νπνία ζα δψζεη ηελ πξέπνπζα 

ζεκαζία ζε θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη ζσζηψλ αλαινγηψλ θαη ζα θάλεη δπλαηή, απφ 

ηψξα θαη ζην εμήο, ηελ απφξξηςε επηινγψλ θαη ζηφρσλ πνπ ζπρλά θαζνξίδνληαη απφ 

βξαρππξφζεζκεο ζεσξήζεηο, απφ κηα ζηελή ηερλνινγηθή νπηηθή θαη γεληθά απφ 

μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο. 
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΣΗΝ ΔΤΘΤΝΗ ΣΧΝ 

ΦΟΡΔΧΝ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ 

ΠΟΛΙΣΧΝ 

Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζκέλεο θαη 

εθηεηακέλεο επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηε ζπλέρεηα ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο θαη θπζηθή πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο 

αζηηθέο θαη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. Σν κέιινλ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα θηίδεηαη 

εηο βάξνο ηνπ παξειζφληνο. 

Γηα λα εθαξκνζηεί κηα πνιηηηθή πνπ λα ζέβεηαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

κε ζχλεζε, επαηζζεζία θαη νηθνλνκία, νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξέπεη : 

a) λα ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε ηε κειέηε ηεο πθήο ησλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δνκή ηνπο, ηηο ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηα 

αξρηηεθηνληθά θαη νγθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκεκέλσλ θαη ειεχζεξσλ 

ρψξσλ, 

b) λα πξνζδίδνπλ ζηα θηίξηα ρξήζεηο, νη νπνίεο ελψ ζα αληηζηνηρνχλ ζε αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο, ζα ζέβνληαη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ 

ηε δηαηήξεζή ηνπο, γηα λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη καθξνπξφζεζκεο κειέηεο πάλσ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ (κνξθσηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, 

ηζηνξηθψλ) νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην ππεξβνιηθφ κέγεζνο βιάπηεη ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

c) λα δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζε κηα ηέηνηα 

πνιηηηθή. Με απηή ηελ έλλνηα, πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηε 

δεκηνπξγία ηακείσλ εηδηθά γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο. Οη επηρνξεγήζεηο θαη ηα δάλεηα 

ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηδηψηεο θαη δηάθνξνπο ζπιιφγνπο 

πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ ππνθίλεζε ηνπ ελεξγνχ ελδηαθέξνληνο ηνπο θαη ηελ 

αλάιεςε δεζκεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

d) λα νξίδνπλ αληηπξνζψπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, 

e) λα ηδξχνπλ εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα θέξλνπλ ζε άκεζε επαθή ηνπο πηζαλνχο 

ρξήζηεο ησλ θηηξίσλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο 
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f) λα δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαλψζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε. 

Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ ηερληθή ησλ 

δηαβνπιεχζεψλ ηνπο ψζηε λα εμαθξηβψλνπλ ηηο γλψκεο ησλ νκάδσλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζρέδηα δηαηήξεζεο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

απηέο ηηο γλψκεο ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πξέπεη λα απνθαζίδνπλ δεκνζίσο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζαθή θαη δηεζλψο αληηιεπηή 

γιψζζα, ψζηε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο λα καζαίλνπλ, λα ζπδεηνχλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηηο απνθάζεηο. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηφπνη ζπλαληήζεσλ φπνπ 

αληηπξφζσπνη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Με απηήλ ηελ έλλνηα, κέζνδνη φπσο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο, εθζέζεηο, 

ζθπγκνκεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο, ε ρξήζε ησλ καδηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

άιιεο θαηάιιειεο κέζνδνη πξέπεη λα γίλνπλ θνηλή πξαθηηθή. 

Η εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην ελεξγφ 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα έξγα δηαηήξεζεο είλαη κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο. 

Πξνηάζεηο ή ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ νκάδεο ή άηνκα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ζρεδηαζκφ. 

Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ 

ηελ αληηπαξάζεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Πξέπεη επνκέλσο λα ππάξρεη ζπλερήο 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ κε θάζε ηξφπν. 

 

ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΔΠΙΣΤΥΔΙ 

ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΗΦΘΟΤΝ ΤΠΟΦΗ ΟΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

Η πνιηηηθή ηεο δηαηήξεζεο ζεκαίλεη επίζεο ηελ έληαμε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ζηελ θνηλσληθή δσή. 

Η αμηνιφγεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θηηξίσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε 

κφλν ηελ πνιηηηζηηθή αμία ηνπο αιιά θαη ηελ αμία ρξήζεο ηνπο. Σα θνηλσληθά 



213 
 

πξνβιήκαηα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζσζηά κφλν κε ηελ 

ηαπηφρξνλε αλαθνξά θαη ζηηο δχν απηέο θιίκαθεο αμηψλ. 

Η απνθαηάζηαζε ελφο αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ, πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

θιεξνλνκηάο, δελ είλαη απαξαίηεηα δαπαλεξφηεξε απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο 

θαηλνχξγηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε κηα ππάξρνπζα ππνδνκή ή αθφκε θαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπγθξνηήκαηνο ζε κηα ππαλάπηπθηε πεξηνρή. Γη απηφ, φηαλ 

γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηξηψλ απηψλ ιχζεσλ, πνπ νη θνηλσληθέο ηνπο 

ζπλέπεηεο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ παξαβιέπεηαη ην 

θνηλσληθφ θφζηνο. Απηά αθνξνχλ φρη κφλν ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο ελνηθηαζηέο, 

αιιά θαη ηνπο ηερλίηεο, ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο ηνπηθνχο θαηαζθεπαζηέο νηθνδνκψλ 

πνπ δηαηεξνχλ ηελ πεξηνρή δσληαλή. 

Γηα λα απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο ζε 

πεξηνρέο αλαζηήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

ησλ θαηνίθσλ λα πιεξψλνπλ ηα πςειά ελνίθηα πνπ ηνπο επηβάιινληαη, νη θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα επεκβαίλνπλ γηα λα κεηψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο θάλνπλ πάληα ζηηο πεξηπηψζεηο θαηνηθηψλ ρακεινχ 

θφζηνπο. Οη νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε 

κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ επηδνηήζεσλ γηα ζπληήξεζε ζηνπο ηδηνθηήηεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ νξίσλ ελνηθίσλ, θαη ζηεγαζηηθψλ 

επηδνκάησλ ζηνπο κηζζσηέο γηα ηε κεξηθή ή νιηθή θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

παιαηψλ θαη ησλ λέσλ ελνηθίσλ. 

Γηα λα κπνξέζεη ν πιεζπζκφο λα πάξεη ελεξγφ κέξνο ζηελ θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ, πξέπεη λα ηνπ δνζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα θαηαλνήζεη ηελ 

θαηάζηαζε, αθελφο κε ηελ επεμήγεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο αμίαο ησλ 

θηηξίσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, θαη αθεηέξνπ κε επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηε 

κφληκε θαη πξνζσξηλή κεηαζηέγαζε. 

Η ζπκκεηνρή απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί δελ ππάξρεη ζέκα 

αλαζηήισζεο κεξηθψλ πξνλνκηαθψλ θηηξίσλ κφλν αιιά απνθαηάζηαζεο νιφθιεξσλ 

πεξηνρψλ. 

Ο πξαθηηθφο απηφο ηξφπνο αθχπληζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο ζα έρεη ζεκαληηθά θνηλσληθά νθέιε. 
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΑΠΑΙΣΔΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 

Δπεηδή ε έλλνηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο έρεη βαζκηαία επεθηαζεί 

απφ ην κεκνλσκέλν ηζηνξηθφ θηίξην ζηα αζηηθά θαη αγξνηηθά αξρηηεθηνληθά ζχλνια. 

Καη ζε ρηηζκέλεο καξηπξίεο πξφζθαησλ πεξηφδσλ, ε πιήξεο αλακφξθσζε ηεο 

λνκνζεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αχμεζε ησλ δηνηθεηηθψλ κέζσλ, απνηειεί 

πξνυπφζεζε θάζε απνηειεζκαηηθήο δξάζεο. 

Η αλακφξθσζε απηή πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Η ηειεπηαία πξέπεη λα δψζεη έλαλ θαηλνχξγην νξηζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ησλ ζθνπψλ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο. 

Δπίζεο πξέπεη λα ιάβεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ  

a) Σελ επηζήκαλζε θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ 

b) Σε ραξηνγξάθεζε ησλ πεξηκεηξηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ρξήζεο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζ' απηέο γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο. 

c) Σελ πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο θαη ηελ έληαμε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ζηα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

d) Σελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

Η εθαξκνγή ησλ νηθνδνκηθψλ θαλνληζκψλ πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφ 

ραιαξή φηαλ πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ηεο νινθιεξσκέλεο 

δηαηήξεζεο. 

Γηα λα απμεζεί ην ιεηηνπξγηθφ δπλακηθφ ησλ ππεξεζηψλ, είλαη απαξαίηεην λα 

αλαζεσξεζεί ε δνκή ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ππεχζπλα γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηκήκαηα ζα είλαη νξγαλσκέλα θαηάιιεια ζε φια ηα επίπεδα 

θαη φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθέο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα 

απαξαίηεηα επηζηεκνληθά, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά κέζα. 

Σα ηκήκαηα απηά πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα γξαθεία πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη λα βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή επαθή κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΑΠΑΙΣΔΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ 

ΜΔΑ 

Δίλαη δχζθνιν λα νξηζηεί κηα πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ λα εθαξκφδεηαη 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ή λα αμηνινγεζνχλ νη ζπλέπεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, ιφγσ ησλ ακνηβαίσλ επηπηψζεψλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία απηή θαζεαπηή ξπζκίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεκεξηλή δνκή ηεο θνηλσλίαο. 

Δλαπφθεηηαη επνκέλσο ζην θάζε θξάηνο λα επηλνήζεη ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο 

θαη ηα δηθά ηνπ φξγαλα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Μπνξνχκε, σζηφζν, λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία 

ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ λα δηαζέηεη επαξθή ρξεκαηηθά κέζα γηα ηε δηαηήξεζε. 

Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη θακία επξσπατθή ρψξα δελ έρεη αθφκε επηλνήζεη 

ηνλ ηδαληθφ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ 

κηαο πνιηηηθήο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο. Γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο είλαη ζεκαληηθφ - θαη απηφο είλαη 

έλαο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο - λα ζεζπηζηεί λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

λέα θηίξηα ζα ππφθεηληαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, φζνλ αθνξά ηνλ φγθν θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο (χςνο, ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο θ.ι.π.) γηα λα βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Οη πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί πξέπεη λα απνζαξξχλνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

ππθλφηεηαο θαη λα πξνσζνχλ ηελ απνθαηάζηαζε πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλνηθνδφκεζε. 

Πξέπεη λα επηλνεζνχλ κέζνδνη γηα λα εθηηκεζεί ην επηπιένλ θφζηνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο ηδηνθηήηεο πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα εθηειέζνπλ ην έξγν ηεο αλαζηήισζεο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ην 

επηπιένλ θφζηνο - νχηε πεξηζζφηεξε, νχηε ιηγφηεξε. 

Αλ ηα θξηηήξηα ηνπ επηπιένλ θφζηνπο γίλνληαλ απνδεθηά, ζα έπξεπε βέβαηα 

λα ιεθζεί πξφλνηα, ψζηε ην φθεινο λα κελ ειαηηψλεηαη κε ηε θνξνινγία. 
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Η ίδηα αξρή πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε εξεηπσκέλσλ 

ζπλφισλ ηζηνξηθνχ ή αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Απηφ ζα βνεζνχζε ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο. 

Οη νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη νη θνξνινγηθέο παξαρσξήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα λέα θηίξηα, πξέπεη λα παξέρνληαη, ζηελ ίδηα αλαινγία, γηα ηε δηαηήξεζεο θαη 

ζπληήξεζε ησλ παιαηψλ θηηξίσλ, αθνχ αθαηξεζεί, βέβαηα, θάζε απνδεκίσζε πνπ 

ίζσο έρεη δνζεί γηα ην επηπιένλ θφζηνο. 

Οη αξρέο πξέπεη λα ηδξχζνπλ Αλαλεψζηκα Κνλδχιηα (Revolving Funds) ή λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ ίδξπζή ηνπο, παξέρνληαο ζηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ή ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ηα αλαγθαία θεθάιαηα. Απηφ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ ηέηνηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ 

καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα λα γίλνπλ απηνρξεκαηνδνηνχκελα, ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο αχμεζεο ηεο αμίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεγάιε δήηεζε γηα ηφζν 

ειθπζηηθέο ηδηνθηεζίεο. Απνηειεί δσηηθή, σζηφζν, αλάγθε λα ελζαξξχλνληαη φιεο νη 

ηδησηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδηαίηεξα νη βηνκεραληθέο. Πνιπάξηζκεο ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο έρνπλ δείμεη ηνλ ζπλερή ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο αξρέο, είηε ζε εζληθφ είηε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΑΠΑΙΣΔΙ ΣΗΝ ΠΡΟΧΘΗΗ ΜΔΘΟΓΧΝ, 

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΗΛΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Η κεζνδνινγία θαη ε ηερληθή ηεο αλαζηήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ ζπλφισλ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ. 

Η εμεηδίθεπζε ηερληθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ αλαζηήισζε ζεκαληηθψλ 

ηζηνξηθψλ ζπλφισλ πξέπεη ζηα εμήο λα εθαξκνζηεί ζην επξχ θάζκα θηηξίσλ θαη 

ζπλφισλ κηθξφηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο. 

Πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε παξαδνζηαθψλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη λα ζπλερηζηεί ε ρξεζηκνπνίεζε παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ θαη 

κεζφδσλ θαηαζθεπήο. 

Η δηαξθήο ζπληήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζα απνκαθξχλεη, ηειηθά, ηελ 

αλάγθε δαπαλεξψλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο.  

Κάζε έξγν απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα κειεηάηαη δηεμνδηθά πξνηνχ εθηειεζηεί, 

Πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη πιήξε ζηνηρεία γηα ηα πιηθά θαη ηελ ηερληθή θαη λα 
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γίλεηαη αλάιπζε ησλ δαπαλψλ. Απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα 

ζηεγάδνληαη ζε θαηάιιεια θέληξα.  

Νέα πιηθά θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν αθνχ 

εγθξηζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο. 

Πξέπεη λα γίλνπλ έξεπλεο γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο θαηαιφγνπ ησλ κεζφδσλ 

θαη ηεο ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε, θαη γη απηφ ηνλ ζθνπφ 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ επηζηεκνληθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Ο θαηάινγνο απηφο πξέπεη λα θπθινθνξήζεη ακέζσο θαη λα δηαλεκεζεί 

ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ψζηε λα 

παξαθηλήζεη ζηελ αλακφξθσζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

αλαζηήισζε θαη απνθαηάζηαζε. 

Τπάξρεη ζεκειηψδεο αλάγθε βειηησκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηε δεκηνπξγία εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα είλαη 

επέιηθηα, πνιχπιεπξα θαη λα πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ζηνπο ηφπνπο ησλ έξγσλ γηα 

ηελ απφθηεζε πξαθηηθήο εκπεηξίαο. 

Η αληαιιαγή, ζε δηεζλέο επίπεδν, γλψζεσλ, πείξαο θαη εθπαηδεπνκέλσλ 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αζρνιεζεί κε 

ηελ δηαηήξεζε. 

Απηφ ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ηεο επξχηεξεο νκάδαο εηδηθεπκέλσλ 

πνιενδφκσλ, αξρηηεθηφλσλ, ηερληθψλ θαη ηερληηψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο θαη ζηε δηάζσζε θαη αλάπηπμε ηεο 

παξαδνζηαθήο ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εξγαζίεο αλαζηειψζεσλ, ε νπνία 

θηλδπλεχεη λα ραζεί. 

Οη επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν κηζζφο, ε εμαζθάιηζε 

απαζρφιεζεο θαη ε θνηλσληθή πξνβνιή πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδα αξθεηά 

ειθπζηηθά, ψζηε λα παξαθηλήζνπλ λένπο αλζξψπνπο λα αθνινπζήζνπλ θαη λα 

παξακείλνπλ ζε θιάδνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε αλαζηειψζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο. 

Δπηπιένλ, νη ππεχζπλνη θνξείο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φια ηα 

επίπεδα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα πξνσζήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο. 

(Πεγή: http://www.icomos.org/docs/amsterdam.html) 

 

http://www.icomos.org/docs/amsterdam.html
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Σύμβαζη για ηην πποζηαζία ηηρ απσιηεκηονικήρ 

κληπονομίαρ ηηρ Δςπώπηρ, Γπανάδα 1985 

Σα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα 

χκβαζε : 

Θεσξψληαο φηη ν ζθνπφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη λα επηηχρεη κηα 

ζηελφηεξε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ, κε θχξην ζηφρν λα δηαθπιάμεη θαη λα 

πξνσζήζεη ηα ηδεψδε θαη ηηο αξρέο πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλή ηνπο θιεξνλνκηά, 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά απνηειεί κηα αλαληηθαηάζηαηε 

έθθξαζε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο, 

κηα αλεθηίκεηε καξηπξία ηνπ παξειζφληνο καο θαη έλα θνηλφ αγαζφ γηα φινπο ηνπο 

Δπξσπαίνπο, 

Έρνληαο ππφςε ηεο Δπξσπατθή Πνιηηηζηηθή χκβαζε, πνπ ππνγξάθηεθε ζην 

Παξίζη ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1954 θαη ηδηαίηεξα ηα πξψην ηεο άξζξν. 

Έρνληαο ππφςε ηνλ Δπξσπατθφ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Αξρηηεθηνληθήο 

Κιεξνλνκηάο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1975 θαη ηελ Απφθαζε (76) 28, πνπ πάξζεθε ζηηο 14 

Απξηιίνπ 1976 θαη ε νπνία αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη 

θαλνληζκψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Έρνληαο ππφςε ηε χζηαζε 880 (1979) ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε χζηαζε κε αξηζκφ R (80) 16 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ 

ησλ θξαηψλ - κειψλ, ε νπνία αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε αξρηηεθηφλσλ, πνιενδφκσλ, 

πνιηηηθψλ κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ ηνπίσλ, φπσο θαη ηε χζηαζε κε αξηζκφ 

R(81) 13 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηεο 1
εο

 Ινπιίνπ 1981, ε νπνία αθνξά ζηηο 

ελέξγεηεο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα επλνεζνχλ νξηζκέλα 

επαγγέικαηα ηνπ θιάδνπ ηεο παξαδνζηαθήο ρεηξνηερλίαο πνπ απεηινχληαη κε 

εμαθάληζε. 

Τπελζπκίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε κεηάδνζε ελφο ζπλφινπ πνιηηηζηηθψλ 

αλαθνξψλ ζηηο κειινληηθέο γεληέο, ε βειηίσζε ηνπ  ηξφπνπ δσήο ζηελ πφιε θαη 

ζηελ χπαηζξν θαη θαηά ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε 

ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ θαη πεξηνρψλ. 
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Δπηβεβαηψλνληαο ηε ζεκαζία κηαο ζπκθσλίαο γηα ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο κηαο 

θνηλήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο.  

 

πκθψλεζαλ ηα εμήο : 

Οξηζκφο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκίαο  

 

Άπθπο 1 

ηελ παξνχζα χκβαζε ζαλ «αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά» ζεσξείηαη φηη 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα αθίλεηα αγαζά : 

1.Σα κλεκεία : θάζε θαηαζθεπή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, 

αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ ηεο 

ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο. 

2.Σα αξρηηεθηνληθά ζχλνια : νκνηνγελή ζχλνια αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ θαηαζθεπψλ 

ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, 

θνηλσληθνχ ή ηερληθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο, ζπλαθή κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

ζρεκαηίδνπλ ελφηεηεο, πνπ λα κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ  ηνπνγξαθηθά. 

3.Οη ηφπνη : ζχλζεηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, ελ κέξεη θηηζκέλα, ηα νπνία 

απνηεινχλ εθηάζεηο ηφζν ραξαθηεξηζηηθέο θαη νκνηνγελείο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

νξηνζεηήζνπλ ηνπνγξαθηθά θαη ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ, 

αξραηνινγηθνχ, θαιιηηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ θαη ηερληθνχ ηνπο 

ελδηαθέξνληνο. 

Αλαγλψξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αθηλήησλ 

 

Άπθπο 2 

Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ κλεκείσλ αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ θαη ηφπσλ, 

πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεπζνχλ, θάζε πκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγξαθή ηνπο θαη, ζε πεξίπησζε απεηιήο ησλ ζρεηηθψλ αγαζψλ, 

λα εηνηκάζεη, ην ζπληνκφηεξν, ηελ θαηάιιειε γη απηά ηεθκεξίσζε. 
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Ννκηθέο δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο 

 

Άπθπο 3 

Κάζε πκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη : 

1. Να θαζηεξψζεη έλα λνκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο. 

2. Να εμαζθαιίζεη, κέζα ζ' απηφ ην λνκηθφ πιαίζην θαη αλάινγα κε ηδηαίηεξα γηα 

θάζε θξάηνο ή πεξηθέξεηα κέηξα, ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ θαη ησλ ηφπσλ. 

Άπθπο 4 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη : 

1. Να ζέζεη ζε εθαξκνγή, κε βάζε ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ αθηλήησλ, 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αδεηψλ. 

2. Να θξνληίζεη, ψζηε ηα πξνζηαηεπφκελα αθίλεηα λα κελ αιινησζνχλ, εξεηπσζνχλ 

ή θαηεδαθηζηνχλ. Γη απηφ ην ζθνπφ, θάζε πκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη, εάλ δελ 

ην έρεη ήδε θάλεη, λα εηζαγάγεη ζηε λνκνζεζία ηνπ δηαηάμεηο πνπ λα πξνβιέπνπλ 

a) Σελ ππνβνιή πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ ζρεδίσλ θαηεδάθηζεο ή κεηαηξνπήο 

κλεκείσλ πνπ ήδε πξνζηαηεχνληαη, ή κλεκείσλ γηα ηα νπνία έρεη θηλεζεί ε 

δηαδηθαζία πξνζηαζίαο, φπσο θαη θάζε ζρεδίνπ πνπ ζίγεη ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

b) Σελ ππνβνιή ζηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ κειεηψλ πνπ ζίγνπλ ην ζχλνιν ή ηκήκα 

ελφο αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ ή ελφο ηφπνπ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ εξγαζίεο : 

• Καηεδάθηζεο θηηξίσλ, 

• Αλέγεξζεο λέσλ θηηξίσλ, 

• εκαληηθψλ κεηαηξνπψλ, νη νπνίεο ζα αιινίσλαλ ην ραξαθηήξα ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ ή ηνπ ηφπνπ. 

c) Tε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο λα δεηνχλ απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ελφο πξνζηαηεπφκελνπ αθηλήηνπ λα πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ή λα ηνλ 

ππνθαζηζηνχλ ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο εθ κέξνπο ηνπ,  

d) Σε δπλαηφηεηα απαιινηξίσζεο ελφο πξνζηαηεπφκελνπ αθηλήηνπ. 
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Άπθπο 5 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα απνθιείζεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφινπ ή 

ηκήκαηνο ελφο πξνζηαηεπφκελνπ κλεκείνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε πιηθή πξνζηαζία ηνπ κλεκείνπ ζα ην απαηηνχζε επηηαθηηθά. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αξκφδηα Τπεξεζία ζα πξέπεη λα πάξεη ηηο απαξαίηεηεο 

πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηελ 

επαλαζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζε θαηάιιειν ρψξν. 

πκπιεξσκαηηθά κέηξα 

 

Άπθπο 6 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη : 

1. Να πξνβιέςεη, ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξκνδηφηεηεο 

θαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ, κηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαζηήισζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ. 

2. Να θαηαθχγεη, ελ αλάγθε, ζε θνξνινγηθά κέηξα επλντθά γηα ηε δηαηήξεζε απηήο 

ηεο θιεξνλνκηάο. 

3. Να ελζαξξχλεη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαζηήισζε 

απηήο ηεο θιεξνλνκηάο. 

Άπθπο 7 

ην ρψξν ν νπνίνο πεξηβάιιεη ηα κλεκεία, ζην εζσηεξηθφ ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

ζπλφισλ θαη ησλ ηφπσλ, θάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα ιάβεη κέηξα πνπ ζα 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Άπθπο 8 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο 

θπζηθήο θζνξάο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο : 

1. Να ππνζηεξίμεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη θαη λα 

αλαιχζεη  ηα βιαβεξά απνηειέζκαηα ηεο κφιπλζεο θαη λα θαζνξίζεη ηα κέηξα 

πνπ ζα κεηψζνπλ ή ζα απαιείςνπλ απηέο ηηο αηηίεο. 

2. Να ιάβεη ππφςε ηα εηδηθά πξνβιήκαηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο θαηά ηεο κφιπλζεο. 
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Κπξψζεηο 

 

Άπθπο 9 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη, κέζα ζην πιαίζην ησλ δηθψλ ηνπ εμνπζηψλ, λα 

εμαζθαιίζεη ηε ιήςε θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ κέηξσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Απηά ηα κέηξα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ, θαηά 

πεξίπησζε, ζηνπο ππαίηηνπο ηελ ππνρξέσζε θαηεδάθηζεο ελφο θαηλνχξγηνπ θηηξίνπ 

θηηζκέλνπ παξάλνκα ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζηαηεπφκελνπ αθηλήηνπ. 

Πνιηηηθή πξνζηαζίαο 

 

Άπθπο 10 

 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα πηνζεηήζεη πνιηηηθή νινθιεξσκέλεο 

πξνζηαζίαο, ε νπνία : 

1. Θα ηνπνζεηεί ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κεηαμχ ησλ 

νπζηαζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

εμαζθαιίδεη φηη ε επηηαγή απηή ζα ιεθζεί ππφςε ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

εθπφλεζεο ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο εξγαζηψλ. 

2. Θα πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαζηήισζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο 

3. Θα θαζηζηά ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβίσζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο, ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο πεξηβαιινληνινγηθήο θαη 

ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο. 

4. Θα επλνεί, φηαλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, θαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θηηξίσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε ζπνπδαηφηεηα δελ δηθαηνινγεί 

ηελ πξνζηαζία, πνπ παξέρεηαη απφ ην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο, αιιά ηα νπνία απνηεινχλ αμηφινγν ζπκπιεξσκαηηθφ κέξνο γηα ην 

αζηηθφ ή ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ ή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, 
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5. Θα ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ θαη 

πιηθψλ, απαξαίηεηεο γηα ην κέιινλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Άπθπο 11 

Με ζεβαζκφ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θαη ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, θάζε πκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα ελζαξξχλεη : 

• ηε ρξήζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αθηλήησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο, 

• ηελ πξνζαξκνγή, φηαλ είλαη δπλαηφ, παιηψλ θηηξίσλ γηα λέεο ρξήζεηο. 

Άπθπο 12 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία δηεπθφιπλζεο ηεο επίζθεςεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

αθηλήησλ απφ ην θνηλφ, θάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα θξνληίζεη, ψζηε νη 

ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ αλνίγκαηνο ζην θνηλφ, θπξίσο νη δηαξξπζκίζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζέιεπζε, λα κελ πξνζβάιινπλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ θαη ηζηνξηθφ 

ραξαθηήξα απηψλ ησλ αγαζψλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Άπθπο 13 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο, θάζε 

ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα αλαπηχμεη, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπ 

πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, ζηα δηάθνξα 

επίπεδα, ησλ Τπεξεζηψλ εθείλσλ, πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε ζπληήξεζε, ηηο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην πεξηβάιινλ θαη ηε ρσξνηαμία. 

πκκέηνρε θαη νξγαλψζεηο 

 

Άπθπο 14 

 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ην έξγν ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, 

πξνζηαζία, αλαζηήισζε, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη αλαβίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο, θάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη : 

1. λα θαζηεξψζεη, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ, 

κεραληζκνχο πιεξνθφξεζεο, ζπκβνπιήο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Κξάηνο, 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα θαη ζσκαηεία γηα ην θνηλφ, 
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2. λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρνξεγίαο θαη ηε δεκηνπξγία κε 

θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ δξνπλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

Πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε 

 

Άπθπο 15 

Κάζε ζσκβαιιόκελος σποτρεώλεηαη : 

1. Να ελεκεξψζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ αμία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 

σο ζηνηρείνπ πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη σο πεγήο έκπλεπζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο ζχγρξνλεο θαη κειινληηθέο γεληέο, 

2. Να πξνσζήζεη, γη απηφ ην ζθνπφ, πνιηηηθή πιεξνθφξεζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, κε ηε βνήζεηα θπξίσο ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

θαη δηαθήκηζεο, ζθνπεχνληαο ηδηαίηεξα : 

a) ηελ αθχπληζε ή ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ θνηλνχ, απφ ηε ζρνιηθή 

ειηθία, ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ πνηφηεηα 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο, 

b) ην λα θαηαζηήζεη εκθαλή ηελ ελφηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπο 

δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηηο ηέρλεο, ηηο ιαϊθές 

παραδόζεης θαη ηοσς ηρόποσς δωής, είηε ασηά είλαη ζε επίπεδο εσρωπαϊθό, 

εζληθό ή περηθερεηαθό. 

Άπθπο 16 

Κάζε ζπκβαιιφκελνο ππνρξεψλεηαη λα πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ 

επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη ηερληηψλ πνπ ζα επεκβαίλνπλ ζηε ζπληήξεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

πληνληζκφο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπληήξεζεο 

 

Άπθπο 17 

Οη ζπκβαιιφκελνη ππνρξεψλνληαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή, πνπ εθαξκφδνπλ, θαη ε νπνία ζα αθνξά : 

1. ηηο κεζφδνπο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή, πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε 

ησλ αθηλήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηελ πξννδεπηηθή 

αχμεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, 
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2. ηα κέζα κε ηα νπνία ε επηηαθηηθή αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο κπνξεί, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, λα ελαξκνληζηεί κε ηηο 

ζχγρξνλεο  αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. 

3. ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε λέα ηερλνινγία, πνπ αθνξνχλ 

ζπγρξφλσο, ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θζνξάο 

ησλ πιηθψλ, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ζηηο εξγαζίεο αλαζηήισζεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη αλαβίσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 

4. ηα κέζα πξναγσγήο ηεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηε 

ζπκβνιή ηεο επνρήο καο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο. 

Άπθπο 18 

Οη ζπκβαιιφκελνη ππνρξεψλνληαη λα παξέρνπλ, θάζε θνξά πνπ είλαη αλαγθαίν, 

ακνηβαία ηερληθή βνήζεηα, κεηαθξαδφκελε ζε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 

Άπθπο 19 

Οη ζπκβαιιφκελνη ππνρξεψλνληαη, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ ή ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη, λα ελζαξξχλνπλ ηηο 

επξσπατθέο αληαιιαγέο εηδηθψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. 

Άπθπο 20 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, κηα Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ 

ζπζηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, δπλάκεη  

ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, έρεη επηθνξηηζηεί 

κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο χκβαζεο θαη εηδηθφηεξα : 

1. Να ππνβάιιεη θαηά δηαζηήκαηα ζηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, αλαθνξά, πάλσ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο απφ ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε χκβαζε, πάλσ 

ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηήλ θαη πάλσ ζηηο δηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

2. Να πξνηείλεη ζηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κέηξα 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο, φπσο κέηξα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη φηη εκπεξηέρνπλ δηαθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλαζεψξεζε ή 
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βειηίσζε ηεο χκβαζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

χκβαζεο 

3. Να ππνβάιιεη ππνδείμεηο ζηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθιεζε θξαηψλ κε κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο λα πξνζρσξήζνπλ ζ' απηή ηε χκβαζε. 

Άπθπο 21 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ, πεξηζζφηεξν επλντθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απηνθηλήησλ, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1, θαη νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηε :  

• χκβαζε πνπ αθνξά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη 

θπζηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο 16
εο

 Ννεκβξίνπ 1972. 

• Δπξσπατθή ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

6
εο

 Μαΐνπ 1969. 

 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

 

Άπθπο 22 

 

1. Η παξνχζα χκβαζε είλαη αλνηθηή γηα ππνγξαθή απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Θα ππνβιεζεί ζε επηθχξσζε, απνδνρή ή έγθξηζε. Οη πξάμεηο επηθχξσζεο, 

απνδνρήο ή έγθξηζεο ζα θαηαηεζνχλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. 

2. Η παξνχζα χκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε 

ιήμε κηαο ηξίκελεο πεξηφδνπ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηξία θξάηε 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζα έρνπλ εθθξάζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο λα 

ζπκβιεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

3. Θα ηεζεί ζε ηζρχ, γηα θάζε Κξάηνο κέινο πνπ ζα εμέθξαδε κεηαγελέζηεξα ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ λα ζπκβιεζεί, ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε 

κηαο ηξίκελεο πεξηφδνπ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξάμεσλ επηθχξσζεο, 

απνδνρήο ή έγθξηζεο.  
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Άπθπο 23 

 

1. Αθνχ ε παξνχζα ζχκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ, ε χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζα κπνξεί λα πξνζθαιέζεη θάζε θξάηνο κε κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ, φπσο θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θνηλφηεηα λα πξνζρσξήζεη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε κε απφθαζε, πνπ ζα ιεθζεί απφ ηελ πιεηνςεθία, πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν 20
α
 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κε ηελ 

νκφθσλε ςήθν ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ θξαηψλ, νη νπνίνη 

δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηε χλνδν. 

2. Γηα θάζε θξάηνο πνπ ζα πξνζρσξήζεη ή γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα ζε πεξίπησζε πξνζρψξεζεο, ε ζχκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ πξψηε 

κέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε κηαο ηξίκελεο πεξηφδνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξάμεο πξνζρψξεζεο ζηελ Γεληθή Γξακκαηεηαθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

 

Άπθπο 24 

 

1. Κάζε θξάηνο κπνξεί, ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ή ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο ηεο 

πξάμεο  επηθχξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή πξνζρψξεζεο λα ππνδείμεη ηελ 

πεξηνρή ή ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηεί ε παξνχζα ζχκβαζε. 

2. Κάζε θξάηνο κπνξεί, νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ζηε ζπλέρεηα, κε κηα δήισζε πνπ 

ζα απεπζχλεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, λα 

επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, 

ππνδείμεη ζηε δήισζε. Η χκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ, σο πξνο απηή ηελ πεξηνρή,  

ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ ιήμε κηαο ηξίκελεο πεξηφδνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δήισζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

3. Κάζε δήισζε πνπ ζα γίλεη κε βάζε ηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ζα κπνξεί 

λα απνζπξζεί, φζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζ' απηή ηε δήισζε, 

κε θνηλνπνίεζε απεπζπλφκελε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα. 

 Η αλάθιεζε ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε 

κηαο εμάκελεο πεξηφδνπ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θνηλνπνίεζεο απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα. 
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Άπθπο 25 

1. Κάζε Κξάηνο κπνξεί, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ή ηε ζηηγκή θαηάζεζεο ηεο 

πξάμεο επηθχξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή πξνζρψξεζεο, λα δειψζεη φηη 

επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα κε ζπκκνξθσζεί κε ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 4, παξ. γ θαη δ. Κακία άιιε επηθχιαμε δελ δίλεηαη δεθηή. 

2. Κάζε ζπκβαιιφκελν Κξάηνο, πνπ έρεη δηαηππψζεη κηα επηθχιαμε βάζεη ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα ηελ απνζχξεη ζην ζχλνιν ηεο ή ελ κέξεη 

απεπζχλνληαο θνηλνπνίεζε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. Η αλάθιεζε ζ' αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο 

θνηλνπνίεζεο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 

3. Σν ζπκβαιιφκελν κέινο, πνπ έρεη δηαηππψζεη ηελ επηθχιαμε, βάζεη ηεο δηάηαμεο 

ηεο 1
εο

 παξαγξάθνπ απηνχ ηνπ άξζξνπ, δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο δηάηαμεο απφ έλα άιιν Μέινο, ελ ηνχηνηο κπνξεί, εάλ ε επηθχιαμε 

είλαη κεξηθή ή ππφ φξνπο, λα απαηηήζεη ηεο εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο, ζην 

κέηξν, πνπ απηφ ην ίδην ηελ έρεη απνδερηεί. 

Άπθπο 26 

1. Κάζε ζπκβαιιφκελνο κπνξεί, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα 

χκβαζε κε θνηλνπνίεζε ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

2. Η θαηαγγειία ζ' αξρίζεη λα ηζρχεη ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε 

ιήμε κηαο πεξηφδνπ έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο θνηλνπνίεζεο 

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα.\ 

 

Άπθπο 27 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζα θνηλνπνηήζεη ζηα Κξάηε-

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζε φια ηα Κξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ 

παξνχζα χκβαζε θαη ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, εάλ έρεη 

πξνζρσξήζεη : 

a) Όιεο ηηο ππνγξαθέο, 

b) Σελ θαηάζεζε φισλ ησλ πξάμεσλ επηθχξσζεο, απνδνρήο έγθξηζεο ή 

πξνζρψξεζεο 

c) Όιεο ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ηέζεθε ζε ηζρχ, ε παξνχζα χκβαζε, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο 22,23 θαη 24, 

d) Κάζε άιιε πξάμε, θνηλνπνίεζε ή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 
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Έρνληαο απνδερηεί ηα παξαπάλσ νη ππνγξάθνληεο, πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνη γη 

απηφ ην ζθνπφ, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα χκβαζε, ε νπνία έγηλε ζηε Γξαλάδα, ζηηο 

3 Οθησβξίνπ 1985, ζηα γαιιηθά θαη ζηα αγγιηθά. Καη ηα δπν θείκελα είλαη εμίζνπ 

απζεληηθά θαη πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κφλν αληίγξαθν πνπ ζα θαηαηεζεί ζην Αξρείν 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζα θνηλνπνηήζεη επηθπξσκέλν αθξηβέο αληίγξαθν ζε θάζε θξάηνο κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, φπσο θαη ζε φια ηα θξάηε ή ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα, πνπ έρνπλ θιεζεί λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

 

(Πεγή: ΦΕΚ Α’ 61 , 13 Απρηιίοσ 1992, www.et.gr) 

  

http://www.et.gr/
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Γηεζλήο ράξηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ 

Πξννίκην θαη νξηζκνί 

 

Όιεο νη πφιεηο ηνπ θφζκνπ είηε αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά κέζα ζην ρξφλν, είηε 

δεκηνπξγήζεθαλ χζηεξα απφ θάπνην ζρεδηαζκφ απνηεινχλ πιηθή έθθξαζε ηεο 

πνηθηιίαο ησλ θνηλσληψλ, πνπ ζρεκαηίδνληαη γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο θαη γη απηφ 

απνηεινχλ γεγνλφηα ηζηνξηθά. 

Η Υάξηα απηή αθνξά αθξηβέζηεξα ζηηο πφιεηο κεγάιεο ή κηθξέο, ζηα 

ηζηνξηθά θέληξα ή ζηηο ζπλνηθίεο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο θπζηθφ ή δνκεκέλν. Πέξα 

απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο ηζηνξηθνχ ληνθνπκέληνπ, εθθξάδνπλ ηηο ίδηεο ηηο αμίεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ αζηηθψλ πνιηηηζκψλ. Πνιιέο απφ ηηο πεξηνρέο απηέο απεηινχληαη απφ 

ππνβάζκηζε, απνδηάξζξσζε αθφκα θαη θαηαζηξνθή, εμαηηίαο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο 

πνπ αθνινπζεί ηελ εθβηνκεράληζε ζηηο θνηλσλίεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Μπξνζηά ζ' 

απηήλ ηε ζπρλά δξακαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί κε αλαζηξέςηκεο απψιεηεο 

πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη αθφκα νηθνλνκηθέο, ην Γηεζλέο πκβνχιην Μλεκείσλ 

θαη Σνπνζεζηψλ (ICOMOS) ζεψξεζε φηη είλαη αλάγθε λα ζπληάμεη κία «Γηεζλή 

Υάξηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ». 

Σν λέν απηφ θείκελν ζπκπιεξψλεη ηελ «Γηεζλή Υάξηα γηα ηελ πληήξεζε 

θαη ηελ Απνθαηάζηαζε ησλ Μλεκείσλ θαη ησλ Σνπνζεζηψλ» (Βελεηία, 1964), 

θαζνξίδνληαο ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα ηεο θαηάιιειεο 

δξάζεο γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ, 

πξνζπαζεί επίζεο λα βνεζήζεη ηελ ελαξκφληζε ηε αηνκηθήο κε ηελ θνηλσληθή δσή 

θαη λα δηαζψζεη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πνπ φζν ηαπεηλά θαη αλ είλαη, 

απνηεινχλ ηηο κλήκεο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Όπσο ζην θείκελν αξρψλ ηεο UNESCO «χζηαζε ζρεηηθά κε ηε δηαθχιαμε 

ησλ ηζηνξηθψλ ή παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε ζχγρξνλε δσή» 

(Βαξζνβία - Νατξφκπη, 1976) θαζψο θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο δηεζλείο θνξείο κε ηελ 

«πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ» λννχληαη εδψ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, φπσο επίζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αξκνληθή πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε ζχγρξνλε δσή. 
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Αξρέο θαη ζηφρνη 

 

1. Η δηαθχιαμε ησλ πφιεσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζπλνηθηψλ, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα κηαο πνιηηηθήο 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλεηαη ππ' φςε ζηα ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά ζρέδηα φισλ ησλ 

επηπέδσλ. 

a) Οη αμίεο πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ είλαη ν ηζηνξηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

πφιεο θαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνπλ 

απηφλ ηνλ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα : 

b) Η αζηηθή κνξθή, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ηνπο 

δξφκνπο 

 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ και πράζινων ρψξσλ, 

a) Σν ζρήκα θαη ε όψη ησλ θηηζκάησλ (εμσηεξηθή και εζωηερική), όπως 

θαζνξίδνληαη απφ ηε δνκή, ηνλ φγθν, ην ξπζκφ, ηελ θιίκαθα, ηα πιηθά, ηα 

ρξψκαηα θαη ηε δηαθφζκεζή ηνπο, 

b) Οη ζρέζεηο ηεο πφιεο κε ην θπζηθφ θαη ην δεκηνπξγεκέλν απφ ηνλ άλζξσπν 

πεξηβάιινλ ηεο, 

c) Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο πνπ απνθηήζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. 

 

Κάζε πξνζβνιή ησλ αμηψλ απηψλ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ απζεληηθφηεηα ηεο 

ηζηνξηθήο πφιεο. 

Η ζπκκεηνρή θαη ελεξγνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ φιεο ηεο πφιεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο. Πξέπεη ινηπφλ, κε θάζε ηξφπν λα 

επηδηψθνληαη θαη λα ελζαξξχλνληαη κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ ειηθηψλ. Γελ 

πξέπεη πνηέ λα ιεζκνλεζεί φηη ε πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ θαη ζπλνηθηψλ 

αθνξά πξσηίζησο ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. 
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Οη ζσζηηθέο επεκβάζεηο ζε κηα ζπλνηθία ή ζε κηα ηζηνξηθή πφιε πξέπεη λα γίλνπλ κε 

ζχλεζε, κέζνδν θαη πεηζαξρία. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη θάζε δνγκαηηζκφο, εθφζνλ 

θάζε ηδηαίηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα εκθαλίζεη εηδηθά πξνβιήκαηα. 

Μέζνδνη θαη φξγαλα 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ θαη ησλ ζπλνηθηψλ πξέπεη λα 

πξνεγείηαη ησλ δηεπηζηεκνληθψλ κειεηψλ. Σν ζρέδην πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο ησλ αξραηνινγηθψλ, ησλ ηζηνξηθψλ, 

ησλ αξρηηεθηνληθψλ, ησλ ηερληθψλ, ησλ θνηλσληνινγηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

πξέπεη λα θαζνξίδεη ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ νπζία ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν αιιά θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

Σν ζρέδην πξνζηαζίαο πξέπεη λα επηδηψθεη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο αξκνληθήο ζρέζεο ησλ 

ηζηνξηθψλ ζπλνηθηψλ κε ηελ πφιε ζην ζχλνιν ηεο. Σν ζρέδην πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

θαζνξίδεη ηα θηίξηα ή ηηο νκάδεο θηηξίσλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, πνηα είλαη ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο δηαηεξεηέα θαη πνηα ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ 

λα θαηεδαθηζηνχλ. Η θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επέκβαζε πξέπεη 

λα ηεθκεξηψλεηαη απφιπηα. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζπλαίλεζε ησλ θαηνίθσλ. 

Μέρξη ηελ πηνζέηεζε ελφο ζρεδίνπ πξνζηαζίαο, νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο 

απηήο ηεο Υάξηαο θαη ηεο Υάξηαο ηεο Βελεηίαο. 

Η ζπλερήο ζπληήξεζε ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε κηαο ηζηνξηθήο πφιεο ή ζπλνηθίαο. 

Οη λέεο ιεηηνπξγίεο θαη ηα δίθηπα ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζχγρξνλε δσή, 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ θαηνίθεζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζα ήηαλ αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηαηξνπέο αθηλήησλ 

ή λα θαηαζθεπαζηνχλ λέα, θάζε πξνζζήθε ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ πθηζηάκελε 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηδηαίηεξα ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ηελ θιίκαθά ηνπ, φπσο ην 

επηβάιινπλ ε πνηφηεηα θαη ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ. Η 
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εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζχγρξνλνπ ραξαθηήξα, κε ηελ θξνληίδα λα κελ βιάςνπλ ηελ 

αξκνλία ηνπ ζπλφινπ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ. 

 Η γλψζε ηεο ηζηνξίαο κηαο ηζηνξηθήο πφιεο, ή κηαο αζηηθήο πεξηνρήο ζα πξέπεη 

λα δηεπξχλνληαη κε ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη ηελ θαηάιιειε παξνπζίαζε 

ησλ επξεκάησλ ηνπο, πνπ δελ ζα πξέπεη λα βιάπηεη ηελ γεληθή νξγάλσζε ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ. 

 Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κέζα ζε κία ηζηνξηθή πφιε ή ζπλνηθία πξέπεη λα 

είλαη απζηεξά ξπζκηζκέλε, νη πεξηνρέο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη 

έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηελ φςε ηνπο, ή ηελ φςε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπο. 

 Σα κεγάια νδηθά δίθηπα, πνπ πξνβιέπνληαη κέζα ζηα ρσξνηαμηθά πιαίζηα δελ 

πξέπεη λα εηζδχνπλ ζηηο ηζηνξηθέο πφιεηο, αιιά απιψο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θίλεζε θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ πφιεσλ απηψλ θαη λα επηηξέπνπλ κηα εχθνιε 

πξνζπέιαζε ζ' απηέο. 

 Οη ηζηνξηθέο πφιεηο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη 

νριήζεηο, φπσο είλαη ε ξχπαλζε θαη νη θξαδαζκνί, ψζηε θαη λα δηαθπιάζζεηαη ε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, αιιά θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε άλεζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο. Σα κέζα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κε ζθνπφ λα πξνιάβνπλ ή λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο φισλ ησλ ζενκεληψλ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αγαζψλ. 

 Ήδε απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ, έλα πξφγξακκα 

γεληθήο πιεξνθφξεζεο. Η δξάζε ησλ νξγαλψζεσλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ρξεκαηνδφηεζεο ηέηνηαο θχζεο, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε. 

 Η πξνζηαζία απαηηεί λα νξγαλσζεί κηα εηδηθή θαηάξηηζε (εθπαίδεπζε), πνπ λα 

απεπζχλεηαη ζε φια ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπληήξεζε. 

 

 

(πεγή : Ν. Καιογήροσ, Μ. Νοκηθός, Γ. Παιάζθας, Ν. Παπακίτος, ζ.111) 
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Η Υάξηα ηνπ Νizhny Σagil γηα ηε βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά  

Ιούλιος, 2003, Ρωσία 

 

 

To ΤΙCCΙΗ είναι η παγκόζμια οπγάνωζη πος ανηιπποζωπεύει ηη βιομησανική 

κληπονομιά και είναι ειδικόρ ζύμβοςλορ ηος ΙCOMOS ζε θέμαηα βιομησανικήρ 

κληπονομιάρ. Αςηή η σάπηα δημιοςπγήθηκε από ηo ΤΙCCΙΗ και θα 

παποςζιαζηεί ζηο ICOMOS για επικύπωζη και για ηην ηελική έγκπιζη ηηρ 

UNESCO.  

 

Πξννίκην  

 

Οη πξψηεο πεξίνδνη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο νξίδνληαη απφ ηηο αξραηνινγηθέο 

καξηπξίεο γηα ηηο ζεκειηψδεηο αιιαγέο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη 

θαηαζθεχαδαλ αληηθείκελα θαη ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο κειέηεο ησλ 

καξηπξηψλ γηα απηέο ηηο αιιαγέο είλαη νηθνπκεληθά απνδεθηή.   

Απφ ηνλ Μεζαίσλα, νη θαηλνηνκίεο ηεο Δπξψπεο ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ζην 

εκπφξην θαη ηηο ζπλαιιαγέο νδήγεζαλ ζε κηα αιιαγή, πξνο ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, 

ηφζν ξηδηθή φζν θαη εθείλε κεηαμχ ηεο Νενιηζηθήο θαη ηεο Υάιθηλεο Δπνρήο, κε 

εμειίμεηο ζηηο θνηλσληθέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο κεηαπνίεζεο, 

αξθεηά γξήγνξεο θαη ξεμηθέιεπζεο ψζηε λα απνθιεζεί επαλάζηαζε. Η Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε ήηαλ ε απαξρή ελφο ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ επεξέαζε έλα ηεξάζηην 

ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη φιεο ηηο άιιεο κνξθέο δσήο ηνπ 

πιαλήηε καο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα.   

Σα πιηθά θαηάινηπα απηψλ ησλ ξηδηθψλ αιιαγψλ έρνπλ παγθφζκηα αλζξψπηλε αμία 

θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαηήξεζεο απηψλ ησλ θαηαινίπσλ πξέπεη 

λα αλαγλσξηζζεί.   

 

Καηά ζπλέπεηα, νη εθπξφζσπνη, πνπ ζπλαληήζεθαλ γηα ηε Γηάζθεςε 2003 ηνπ 

ΣΙCCΙΗ ζηε Ρσζία, επηζπκνχλ λα βεβαηψζνπλ φηη ηα θηίξηα θαη νη θαηαζθεπέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα ζηηο θαηαζθεπέο απηέο θαη νη πφιεηο θαη ηα ηνπία ζηα 

νπνία βξίζθνληαη, καδί κε φιεο ηηο άιιεο πιηθέο θαη άπιεο εθδειψζεηο ηνπο, έρνπλ 

ζεκειηψδε ζεκαζία. Πξέπεη λα κειεηεζνχλ, ε ηζηνξία ηνπο λα δηδάζθεηαη, ην λφεκα 

θαη ε ζεκαζία ηνπο πξέπεη λα πξνάγεηαη θαη λα θαζίζηαηαη ζαθήο ζε φινπο θαη 

πξέπεη λα εληνπηζηνχλ ηα πην ζεκαληηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, λα 

πξνζηαηεπηνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο Υάξηαο ηεο Βελεηίαο, 

πξνο ρξήζε θαη φθεινο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην.   

 

1. Ο νξηζκφο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο  

 

Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά είλαη ηα θαηάινηπα ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ 

έρνπλ ηζηνξηθή, ηερλνινγηθή, θνηλσληθή, αξρηηεθηνληθή ή επηζηεκνληθή αμία. Απηά 

ηα θαηάινηπα απνηεινχληαη απφ θηίξηα θαη κεραλήκαηα, εξγαζηήξηα, κχινπο θαη 

εξγνζηάζηα, κεηαιιεία, ρψξνπο κεηαπνίεζεο θαη δηχιηζεο, ρψξνπο θχιαμεο θαη 

απνζήθεπζεο, ηφπνπο φπνπ παξάγεηαη, κεηαθέξεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα, 

κεηαθνξέο κε φιε ηελ ππνδνκή ηνπο, θαζψο θαη ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε βηνκεραλία, φπσο ε ζηέγαζε, ε 

ζξεζθεπηηθή ιαηξεία θαη ε εθπαίδεπζε.   

 

Η βηνκεραληθή αξραηνινγία είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή κέζνδνο κειέηεο φισλ ησλ 

καξηπξηψλ, πιηθψλ θαη άπισλ, ησλ ηεθκεξίσλ, ησλ ηερλνπξγεκάησλ, ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ θαη ησλ θπζηθψλ 

θαη αζηηθψλ ηνπίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ή απφ ηε βηνκεραληθή δηεξγαζία. 

Υξεζηκνπνηεί απηέο ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ είλαη νη πην θαηάιιειεο γηα λα 

δηεπξχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ βηνκεραληθνχ παξειζφληνο θαη παξφληνο.  

 

Η ηζηνξηθή πεξίνδνο πνπ ζπγθεληξψλεη ην θχξην ελδηαθέξνλ εθηείλεηαη απφ ηελ αξρή 

ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 18νπ αηψλα, έσο ζήκεξα, 

ελψ ζπγρξφλσο, εμεηάδνληαη νη πξψηεο πξν-βηνκεραληθέο θαη πξσην-βηνκεραληθέο 

ξίδεο ηεο. Δπηπιένλ, αληιεί απφ ηε κειέηε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ηερληθψλ εξγαζίαο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο.   
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2. Οη αμίεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο   

 

α. Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά είλαη ηα ηεθκήξηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζνβαξέο ηζηνξηθέο ζπλέπεηεο. Σα θίλεηξα πξνζηαζίαο ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο βαζίδνληαη ζηελ νηθνπκεληθή αμία απηψλ ησλ ηεθκεξίσλ 

θαη φρη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα κεκνλσκέλσλ ρψξσλ.   

 

β. Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά έρεη θνηλσληθή αμία σο ηκήκα ησλ θαηαινίπσλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ζπλεζηζκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη, κε απηή ηελ ηδηφηεηα, 

πξνζδίδεη κηα ζεκαληηθή αίζζεζε ηαπηφηεηαο. Έρεη ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή 

αμία ζηελ ηζηνξία ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο κεραληθήο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη κπνξεί λα 

έρεη θαη ζεκαληηθή αηζζεηηθή αμία γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο κειέηεο 

θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ.   

 

γ. Απηέο νη αμίεο είλαη εγγελείο ζηνλ ίδην ην ρψξν, ζηνλ ηζηφ ηνπ, ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, 

ηα κεραλήκαηα θαη ην πιαίζην, ζην βηνκεραληθφ ηνπίν, ζηα γξαπηά ηεθκήξηα θαη 

επίζεο ζηα άπια ίρλε ηεο βηνκεραλίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αλζξψπηλεο αλακλήζεηο 

θαη ζηα ήζε.   

 

δ. Η ζπαληφηεηα, σο πξνο ηελ επηβίσζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ηππνινγία 

ησλ ρψξσλ θαη ηνπίσλ, πξνζζέηεη ηδηαίηεξε αμία θαη πξέπεη λα αμηνινγείηαη 

πξνζεθηηθά. Σα πξψηκα ή πξσηνπνξηαθά παξαδείγκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε αμία.  

 

3. Η ζεκαζία ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο κειέηεο  

 

α. Κάζε πεξηνρή πξέπεη λα εληνπηζηεί, λα θαηαγξαθεί θαη λα πξνζηαηεπηνχλ ηα 

βηνκεραληθά θαηάινηπα πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη γηα ηηο επφκελεο γεληέο.   

 

β. Μειέηεο πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθέο βηνκεραληθέο ηππνινγίεο πξέπεη λα εληνπίδνπλ 

ηελ έθηαζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ κεηξψα φισλ ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. Πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε έξεπλα ζε απηά θαη ην θνηλφ 

λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε. Η ειεθηξνληθή κνξθή ηνπο θαη ε άκεζε πξφζβαζε κέζσ 

ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ είλαη αμηφινγνη ζηφρνη.   
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γ. Η θαηαγξαθή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κειέηεο ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο. Πξέπεη λα γίλεηαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ θαη λα θαηαρσξείηαη ζε δεκφζην 

αξρείν πξηλ γίλνπλ νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο. Μπνξνχκε λα θεξδίζνπκε πνιιέο 

πιεξνθνξίεο αλ ε θαηαγξαθή γίλεη πξηλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί έλαο ρψξνο ή κηα 

δηαδηθαζία. Σα αξρεία πξέπεη λα πεξηέρνπλ πεξηγξαθέο, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θαη 

βηληενζθνπήζεηο θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ, κε αλαθνξέο ζε ππνζηεξηθηηθή 

ηεθκεξίσζε. Οη αλακλήζεηο ησλ αλζξψπσλ είλαη κνλαδηθή θαη αλαληηθαηάζηαηε 

πεγή πνπ πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη, φηαλ είλαη δηαζέζηκεο.   

 

δ. Η αξραηνινγηθή δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ είλαη κηα 

ζεκειηψδεο ηερληθή ηεο κειέηεο ηνπο. Πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ηα ίδηα πςειά 

θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ρψξνπο άιισλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεξηφδσλ.   

 

ε. Υξεηάδνληαη πξνγξάκκαηα ηζηνξηθήο έξεπλαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηθή 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Λφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ 

πνιιψλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη δηεζλείο κειέηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηνλ εληνπηζκφ ρψξσλ θαη ηχπσλ ρψξσλ κε παγθφζκηα ζεκαζία.   

 

ζη. Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ πξέπεη λα νξίδνληαη 

θαη λα δεκνζηεχνληαη ψζηε ην επξχ θνηλφ λα απνδερηεί ηε ρξήζε νξζνινγηθψλ θαη 

ζηαζεξψλ θαλφλσλ. Με βάζε ηελ θαηάιιειε έξεπλα, νη θαλφλεο απηνί ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληνπηζηνχλ ηα πην ζεκαληηθά επηδψληα ηνπία, νηθηζκνί, 

ρψξνη, ηππνινγίεο, θηίξηα, θαηαζθεπέο, κεραλήκαηα θαη δηαδηθαζίεο.   

 

δ. Οη ηφπνη θαη νη θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θξηζεί ζεκαληηθέο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

κε λνκηθά κέηξα, αξθεηά ηζρπξά ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηάο ηνπο. Ο Καηάινγνο ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO 

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη δεφλησο ηνλ ηξνκεξφ αληίθηππν πνπ είρε ε εθβηνκεράληζε 

ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ.   
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ε. Η αμία ησλ ζεκαληηθψλ ηφπσλ πξέπεη λα νξηζηεί θαη λα εδξαησζνχλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα κειινληηθέο επεκβάζεηο. Πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

νπνηαδήπνηε λνκηθά, δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

δηαηεξεζεί ε αμία ηνπο.   

 

ζ. Πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ 

ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ηα 

θαηάιιεια ζρέδηα γηα ηελ επηζθεπή θαη ηελ επαλάρξεζε ηνπο.   

 

η. Η δηεζλήο ζπλεξγαζία είλαη κηα ηδηαίηεξα θαηάιιειε πξνζέγγηζε ζηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ζπληνληζκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

θαηακεξηζκνχ ησλ πφξσλ. Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζπκβαηά θξηηήξηα γηα λα 

ζπγθξνηεζνχλ παγθφζκηα κεηξψα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ.   

 

4. Ννκηθή πξνζηαζία  

 

α. Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά πξέπεη λα ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ελ γέλεη 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Ωζηφζν, ε λνκηθή ηεο πξνζηαζία πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ εηδηθή θχζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζηαηεχεη εξγνζηάζηα θαη κεραλήκαηα, ππφγεηα θαη ππέξγεηα έξγα ή θαηαζθεπέο, 

ζχλνια θαη ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ θαη βηνκεραληθά ηνπία. Πεξηνρέο βηνκεραληθψλ 

ιπκάησλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ γηα ηελ ελδερφκελε αξραηνινγηθή θαζψο θαη 

νηθνινγηθή ηνπο αμία.   

 

β. ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.   

 

γ. Οη πην ζεκαληηθνί ρψξνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη πιήξσο θαη λα κελ 

επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ή ηελ 

απζεληηθφηεηα ηνπ ηζηνχ ηνπο. Η ήπηα θαη θηιηθή πξνζαξκνγή θαη επαλάρξεζε 

κπνξεί λα είλαη έλαο θαηάιιεινο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηεο επηβίσζεο 

ησλ βηνκεραληθψλ θηηζκάησλ θαη πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη κε θαηάιιεινπο λνκηθνχο 
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ειέγρνπο, ηερληθέο ζπκβνπιέο, θνξνινγηθά θίλεηξα θαη επηρνξεγήζεηο.   

 

δ. Οη βηνκεραληθέο θνηλφηεηεο πνπ απεηινχληαη απφ γνξγέο δνκηθέο αιιαγέο πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη πηζαλέο 

απεηιέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο γηα ηε βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα πξνεηνηκάδνληαη ζρέδηα ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηα έθηαθηα κέηξα.   

 

ε. Πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ δηαδηθαζίεο πνπ λα πξνβιέπνπλ άκεζε αληαπφθξηζε φηαλ 

θιείλνπλ ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

απνκάθξπλζε ή ε θαηαζηξνθή ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη 

λα έρνπλ ζεζκηθή εμνπζία γηα λα παξεκβαίλνπλ, φηαλ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζηαηεπηνχλ ζεκαληηθνί ηζηνξηθνί ηφπνη πνπ απεηινχληαη.   

 

ζη. Η θπβέξλεζε πξέπεη λα έρεη ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα εηδηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ αλεμάξηεηεο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη ε γλψκε ηνπο πξέπεη λα αλαδεηείηαη ζε 

φιεο ηηο ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο.   

 

δ. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβνπιή θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηνπο.   

 

ε. Οη ζχιινγνη θαη νη ελψζεηο εζεινληψλ έρνπλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ρψξσλ, ζηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζηε δηαηήξεζε, ζηε 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ έξεπλα, δεδνκέλνπ φηη είλαη νη απαξαίηεηνη ξφινη ζηε 

ζθελή ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.   

 

5. πληήξεζε θαη δηαηήξεζε    

 

α. Η ζπληήξεζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο εμαξηάηαη απφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αθεξαηφηεηαο θαη γη απηφ νη παξεκβάζεηο ζε έλα βηνκεραληθφ ρψξν 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηήξεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Η 
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αμία θαη ε απζεληηθφηεηα ελφο βηνκεραληθνχ ρψξνπ κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά αλ 

ηα κεραλήκαηα ή ηα εμαξηήκαηά ηνπο απνκαθξπλζνχλ ή αλ θαηαζηξαθνχλ βνεζεηηθά 

κεραλήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ γεληθνχ ρψξνπ.   

 

β. Η δηαηήξεζε ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ απαηηεί ελδειερή γλψζε ηνπ ζθνπνχ ή ησλ 

ζθνπψλ γηα ηνλ νπνίν ή ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα δηεμάγνληαλ εθεί. Απηέο κπνξεί, κε ηνλ 

θαηξφ, λα έρνπλ αιιάμεη, αιιά φιεο νη πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

θαη λα αμηνινγνχληαη.   

 

γ. Πξέπεη πάληνηε λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επί ηφπνπ (in situ) δηαηήξεζε. Η 

δηάιπζε θαη ε κεηαθνξά ελφο θηηξίνπ ή κηαο θαηαζθεπήο είλαη παξαδεθηά κφλνλ 

εθφζνλ ε θαηαζηξνθή ηνπ ρψξνπ απαηηείηαη απφ επηηαθηηθέο νηθνλνκηθέο ή 

θνηλσληθέο αλάγθεο.   

 

δ. Η πξνζαξκνγή ελφο βηνκεραληθνχ ρψξνπ ζε λέα ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζή ηνπ, είλαη παξαδεθηή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρψξσλ κε 

εηδηθή ηζηνξηθή ζπνπδαηφηεηα. Οη λέεο ρξήζεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηα αμηφινγα 

αληηθείκελα θαη λα δηαηεξνχλ ηα αξρηθά πξφηππα θπθινθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο, 

θαη πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπκβαηέο κε ηελ αξρηθή ή ηελ θχξηα ρξήζε. 

πληζηάηαη λα ππάξρεη κηα πεξηνρή φπνπ ζα εξκελεχεηαη ε πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

ε. Η ζπλέρηζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ απνθεχγεη ηελ 

άζθνπε απψιεηα ελέξγεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Η βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε 

πεξηνρψλ πνπ θζίλνπλ ή καξαδψλνπλ. Η ζπλέρεηα ηελ νπνία εμαζθαιίδεη ε 

επαλάρξεζε κπνξεί λα παξέρεη ςπρνινγηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο θνηλφηεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ αηθλίδηα εμαθάληζε καθξφρξνλσλ πεγψλ απαζρφιεζεο.  

ζη. Οη παξεκβάζεηο πξέπεη λα είλαη αλαζηξέςηκεο θαη λα έρνπλ ειάρηζηεο επηπηψζεηο. 

Οπνηεζδήπνηε αλαπφθεπθηεο αιιαγέο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ απνκαθξχλνληαη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη κε 

αζθάιεηα. Πνιιέο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο πξνζδίδνπλ κηα "παηίλα" πνπ είλαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ηφπνπ.  
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δ. Η αλαθαηαζθεπή ή ε επηζηξνθή ζε κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη λα 

είλαη γλσζηή πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα παξέκβαζε πνπ γίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη ε νπνία είλαη θαηάιιειε κφλνλ εθφζνλ σθειεί ηελ αθεξαηφηεηα 

νιφθιεξνπ ηνπ ρψξνπ ή ζε πεξίπησζε βίαηεο θαηαζηξνθήο ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ 

ηζηνξηθνχ ηφπνπ.   

 

ε. Οη αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο πνπ ελέρνληαη ζε πνιιέο παιηέο ή απεξραησκέλεο 

βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο είλαη έλαο ζεκαληηθφηαηνο πφξνο ηνπ νπνίνπ ε απψιεηα 

κπνξεί λα είλαη αλαληηθαηάζηαηε. Πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ πξνζεθηηθά θαη λα 

κεηαδνζνχλ ζηηο επφκελεο γεληέο.   

 

ζ. Η δηαηήξεζε ησλ ηεθκεξίσλ, ησλ αξρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαζψο θαη δεηγκάησλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ πξέπεη 

λα ελζαξξχλνληαη.   

 

6. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

 

α. Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε κεζνδνινγηθέο, ζεσξεηηθέο θαη ηζηνξηθέο πηπρέο 

ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζε ηερληθά θαη παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα.  

 

β. Δηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην βηνκεραληθφ παξειζφλ θαη ηελ 

θιεξνλνκηά ηνπ πξέπεη λα παράγεηαη από θαη γηα ηοσς ζποσδαζηές ζηο επίπεδο ηες 

πρωηοβάζκηας θαη δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες.   

 

7. Παξνπζίαζε θαη εξκελεία  

 

α. Σν δεκφζην ελδηαθέξνλ θαη ε ζηνξγή γηα ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη ε 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο είλαη ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο δηαηήξεζήο ηεο . Οη δεκφζηεο 

αξρέο πξέπεη λα εμεγνχλ ελεξγά ηνλ λφεκα θαη ηελ αμία ησλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ 

κέζσ δεκνζηεχζεσλ, εθζέζεσλ, ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη άιισλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, παξέρνληαο κφληκε πξφζβαζε ζηνπο ζεκαληηθνχο ρψξνπο θαη 

πξνάγνληαο ηνλ ηνπξηζκφ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο.   

 



242 
 

β. Δηδηθά βηνκεραληθά θαη ηερληθά κνπζεία θαη δηαηεξεηένη βηνκεραληθνί ρψξνη είλαη 

ζεκαληηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη εξκελείαο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.   

 

γ. Οη πεξηθεξεηαθνί θαη νη δηεζλείο δξφκνη ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο κπνξνχλ λα 

θσηίζνπλ ηε ζπλερφκελε κεηαθνξά ηεο βηνκεραληθήο ηερλνινγίαο, θαη ηηο κεγάιεο 

θιίκαθαο κεηαθηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη.   

 

Eusebi Casanelles Eugene Logunov  

Πξφεδξνο ηνπ TICCIH ΥΙΙ Γηεζλήο πλδηάζθεςε ηνπ TICCIH  

 

Η Υάξηα κεηαθξάζηεθε ζηα Διιεληθά κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γ ηνπ Διιεληθνχ TICCIH 

θαη ηελ επηκέιεηα ηεο Υξηζηίλαο Αγξηαληψλε θαη ηνπ Νίθνπ Μπειαβίια.  

 

 

(Πηγή: Δλ. Τμήμα TICCHI,  http://www.ticcih.gr) 

 

 

 

http://www.ticcih.gr/


 
 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 2 

Κλωστοϋυαντουργία Ρετσίνα 
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ΠΙΝΑΚΑ 1:  ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΧΝΤΜΗ 
ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΦΟΙ ΡΔΣΙΝΑ», 1938      
                                                                                              
                                                       

ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΔΙΟ 6 ηόξλνη 
4 δξέθαλνη 
2 θιάλεο 
1 πξέδα 
1 γξαλαδνθόπηεο 
1 ζηδεξνπξίνλν 
1 ζκηινηξνρόο 
1 ςαιίδη κε δνπκπά 
9 κέγγελεο 
2 θακίληα 
1 θπζεξό 
1 θνύξλνο ρπηεξίνπ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 

2 κεραλέο ζεκηληίδει (1 ησλ 45 θαη 1 ησλ 
18 ίππσλ) 
2 αληιίεο ηξηθύιηλδξεο 

ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ 
 

1 Νηίδει SULZER 500 ίππσλ 5θύιηλδξνο 
κε αεξαληιία 
1 Νηίδει SULZER 330 ίππσλ 3θύιηλδξνο 
ρσξίο αεξαληιία 
2 γεξαλνί 
Ζιεθηξνπίλαθαο θαη γελλήηξηεο  
Αληαιιαθηηθά 

ΥΗΜΔΙΟ 
 

Μεράλεκα πξνζδηνξηζκνύ πγξαζίαο 
βάκβαθνο 
Μεράλεκα πξνζδηνξηζκνύ αληνρήο λήκαην 

ΞΤΛΟΤΡΓΔΙΟ 
 

1 πξηνλνθνξδέια 

ΚΛΧΣΗΡΙΟ 
 

35 ράξηδηα 
18 ζύξηεο 
6 ρνλδξά θαιάκηα 
4 κέηξηα θαιάκηα παιαηά  
8 ςηιά θαιάκηα παιαηά 
1 κπνκπηληέξα λέα 
22 θιώζηξηεο 
12 αλέκεο 
1 πξέζζα λήκαηνο 
1 OPENER  
2 ζθνύηζεξ 
2 κεραλήκαηα θαζαξηζκνύ θπηηιηώλ 

ΝΔΟ ΚΛΧΣΗΡΙΟ 
 

4 θαιάκηα ςηιά κε κνηέξ λέα 
10 θιώζηξηεο 
5 ζσιήλεο πγξαληεξίνπ 
1 κπνκπηληέξα 
11 αλέκεο 
1 κεράλεκα θαςαιίζκαηνο 
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πθαζκάησλ 

ΣΔΓΝΧΣΗΡΙΟ 
 

4 θιίβαλνη ρσξεηηθόηεηαο 2160 θπβ. 
λήκαηνο 

ΒΑΦΔΙΟ 
 

2 βξαζηήξεο λεκάησλ ησλ 10 ηόλσλ 
έθαζηνο 
7 ζθάθεο βαθήο μύιηλεο 
12 ζθάθεο βαθήο μύιηλεο  
3 ζθάθεο ιεπθάλζεσο κπεηόλ 
7 ζθάθεο ιεπθάλζεσο πθαζκάησλ 
1 ζθάθε βαθήο πθαζκάησλ 
1 κεράλεκα βαθήο ρξσκάησλ NAPHTOL 
1 κεράλεκα κεξζεξηδαξίζκαηνο 
16 κεραλήκαηα βαθήο πθαζκάησλ 
(Νηδίγθεξ) λέα  
3 θεληξόθπγεο ζηηπηήξεο  
3 δεμακελέο ύδαηνο  
1 δεμακελή ζηδεξά 25 ηόλσλ 
1 ιέβεηαο βξαζκνύ πθαζκάησλ 1 ½ ηόλσλ 
1 ιέβεηαο βξαζκνύ πθαζκάησλ 5 ½ ηόλσλ  
Επγηζηήξην ρξσκάησλ 
2 πιάζηηγγεο θιπ 

ΤΦΑΝΣΗΡΙΟ 
 

255 ηζηνί κνλνί  
41 ηζηνί δηπινί 
8 καζνπξίζηξεο 
7 δηάζηξεο 
1 δηπιώηξηα 
2 αλέκεο 
7 κπνκπηληέξεο λέεο 
9 δίθισλα λέα 
4 θνιιαξίζηξεο παιαηέο ειβεηηθέο 
1 θνιιαξίζηξα κεγάιε λέα γεξκαληθή 
1 θνιιαξίζηξα – ζηεγλώηξηα λέα 
1 θνιιαξίζηξα παιαηά 
2 ζηδεξώηξηεο λέεο δηπιέο  
1 ζηδεξώηξηα κνλή 
3 μπξάθηα 
1 ρλνπδίζηξα 
1 αγθάζη ( κεράλεκα πνπ ζθάδεη ηελ θόιια 
ησλ πθαζκάησλ) 
3 κεηξεηέο- δηπισηέο 

ΝΔΟ ΤΦΑΝΣΗΡΙΟ ΤΠΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔ 
ΤΓΡΑΝΣΗΡΙΟ 
 

1 ηζηόο δηπιόο  
12 ηζηνί κνλνί 
11 ηζηνί δηπινί λένη Διβεηίαο 
35 ηζηνί κνλνί λένη Διβεηίαο 
2 δαθάξ 
 2κεραλήκαηα γηα πεηζέηεο θαγεηνύ 
4 καζνπξίζηξεο κηθξέο κε κνηέξ 
 

             
 



246 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2: ΓΔΝΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31Η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 1934 
 
 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΘΔΝ 

 
ΑΞΗΑ ΔΡΓΟΣΑΗΧΝ 
Γήπεδα- Κηίξηα                               3.227.265,95  
Μεραλήκαηα       2.000.000 -           5.227.265,95 
Δγθαηαζηαζέληα Μεραλήκαηα θαη θηίξηα ηνπ 1934                3.916.544,80 
       
                9.143.810,75 
Μείνλ απνζβέζεηο θαηά ην 1934                                       5.143.810,75                  4.000.000 
 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΗΜΟ  
 
ΑΠΟΘΖΚΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΗΧΝ 
Καηεξγαζκέλα πξντόληα ζηηο απνζήθεο ζηηο 31/12/34           35.838.580,86 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ Α’ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ 
Πξώηεο ύιεο, πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ζηηο απνζήθεο              14.970.343,25  
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ Γ’ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ  
Πξώηεο ύιεο, πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ζηηο απνζήθεο                2.672.706,80 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ Δ’ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ 
Πξώηεο ύιεο, πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ζηηο απνζήθεο              13.113.695,20          66.595.325,10 
 
 

        ΓΗΑΘΔΗΜΟ  
 
 
ΣΑΜΔΗΟ 
Μεηξεηά ζην ηακείν                                           4.253.997,40 
ΥΡΔΧΓΡΑΦΑ 
1535 νκόινγα Β’ Αλαγθαζηηθνύ Γαλείνπ ηνπ1926 πξνο 41.05      62.867,50 
ΥΡΔΧΣΔ 
Γηάθνξνη ρξεώζηεο                            3.943.019,30 
ΣΡΔΥΟΝΣΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΡΑΥΜΧΝ    
Γηάθνξνη ρξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί                3.507.968,40 
ΠΔΛΑΣΔ ΔΝΑΝΣΗ ΦΟΡΣΧΣΗΚΧΝ 
Γηάθνξνη ρξεώζηεο έλαληη θνξησηηθώλ εγγξάθσλ         9.205 
ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ  
Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην                  75.183,35 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
Πξνθαηαβνιέο αγνξώλ από ην εμσηεξηθό                  373.220             12.225.460,96 
 

            82.820.786,05 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 
 
        ΜΖ ΑΠΑΗΣΖΣΟ  
   ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
 
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
Γηαηξεκέλν ζε 70.000 κεηνρέο πξνο 100                        7.000.000 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ                    3.242.901,40      10.242.901,40 
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  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 
 
ΔΚΣΑΚΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ               5.350.000 
ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ   
ΦΘΑΡΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ                            4.000.000 
ΚΔΡΓΖ- ΕΖΜΗΔ 
Τπόινηπν αθεκέλν εηο Νέν                                          603.220,20     9.953.220,20     20.196.121,60 

 
 
           ΑΠΑΗΣΖΣΟ 
 
ΠΗΣΧΣΔ                                   
Πξνθαηαβνιέο από ηελ πώιεζε εκπνξεπκάησλ                                   4.611.275 
ΣΡΔΥΟΝΣΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΡΑΥΜΧΝ                                            39.335.714,90 
ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ                                                                          13.128.322,40 
ΠΡΟΧΡΗΝΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
Γηάθνξνη πξνζσξηλνί πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί                                         2.190.089,20 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ                                                                 302.336 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ                                                               842.427,25 
ΦΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ 
Οθεηιόκελνη θόξνη ρξήζεσο 1934                                                               464.500 
ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΓΗΑΝΔΜΖΣΔΑ 
Μεξίζκαηα δηαλεκεηέα ρξήζεσο 1934                                                        1.750.000              62.624.664,45 
 
 

      82.820.786,06 

 
 
ΚΔΡΓΖ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ 
 
ΥΡΔΧΖ 
   ΔΞΟΓΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧ 
 
ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ   
Γηα ακνηβέο εκκίζζνπ πξνζσπηθνύ,  
Κεληξηθήο Γηεύζπλζεο, νδνηπνξηθά θιπ.          4.258.570,30 
Γηα εκεξνκίζζηα Πξνζσπηθνύ Δξγνζηαζίσλ      18.450.983,15 
Γηα απνδεκηώζεηο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ            86.810 
Γηα θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο                                   206.844,90 
Ναύινη, αζθάιηζηξα, δηαθεκίζεηο,  
γξαθηθή ύιε θαη δηάθνξα γεληθά έμνδα                1.432.282,50    24.434.490,85                                   
ΦΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ 
Γηα θόξν Κύθινπ εξγαζηώλ 
 επί ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντόλησλ                   1.767.609,70         
Γηα θόξν από ηηο ακνηβέο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ,    
επηηεδεύκαηνο, ραξηνζήκνπ θιπ                            335.053,40 
Γαζκνί εηζαγσγήο πξώησλ πιώλ θαη  
αληαιιαθηηθώλ θαη θύθινπ εξγαζίαο  
επί ησλ εηζαγσγώλ                                               3.861.522,20      5.964.185,30 
ΣΟΚΟΗ                                                                                                              4.654.864.85 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ                                                                                             1.161.945,60        36.215.486,60 
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ΑΠΟΒΔΔΗ 
 
Δπί κεραλεκάησλ θαη θηηξίσλ θαηά ην 1934 σο εμήο: 
ΓΖΠΔΓΑ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑ                    1.339.636,95 
Α’ ΔΡΓΟΣΑΗΟ                            3.282.047 
Γ’ ΔΡΓΟΣΑΗΟ                            343.803,70 
Δ’ΔΡΓΟΣΑΗΟ                             118.323,10              5.143.810,75 
 
Δπί θόξσλ Γεκνζίνπ παξειζνύζαο ρξήζεσο                                          73.406 
Δπί επηζθαιώλ απαηηήζεσλ                                                                           17.013,30              5.234.230,05 
ΚΡΑΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  
ΦΘΑΡΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ                                                                                                           4.000.000 
ΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 1934                                                                               3.689.169,20 
 
                                                                                                                49.138.885,85 
 

ΠΗΣΧΖ 
 
Τπόινηπν παξειζνύζεο ρξήζεσο                                                                                                                      19.454 
ΑΠΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ                                                                                                        35.501 
ΑΠΟ ΠΧΛΖΔΧ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ                                                                                                      49.083.930,85 
 
                   49.138.885,85 
 

ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΔΚ ΓΡΑΥΜΧΝ 3.689.169.20 
 
Κξάηεζε γηα ελίζρπζε ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ                                                                                            737.874 
Μέξηζκα ηαθηηθό επί 70.000 κεηνρώλ πξνο 4%                                              280.000 
Μέξηζκα πξόζζεην επί 70.000 κεηνρώλ πξνο 21%                                 1.470.000              1.750.000 
 
Πνζνζηά Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επί δξρ 2.671.395,20 πξνο 5%                                                       133.575 
Φόξνη Γεκνζίνπ επί κεξίζκαηνο θαη πνζνζηώλ Γ..                                                      464.500 
Τπόινηπν αθεκέλν εηο Νέν                                                                                                                         608.220,20 
                                                                                                                 

        3.689.169,20 
 
Σα πξνο δηαλνκή θαζαξά θέξδε 1934                                                                                                 3.689.169,20 
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ΠΙΝΑΚΑ 3:ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΣΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  
1/4/1941-30/6/1941 
 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΚΛΩΣΟΤΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΗ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΑΔΕΛΥΟΙ  ΡΕΣΙΝΑ» 
 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΝ ΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΑΠΟ 1ηρ 
ΑΠΡΙΛΙΟΤ 1941- 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 1941 
 
(τμυύνψρ  Δ/γη  /σηρ Διοικήςεψρ τπ’ απιθ. 
211007/30.7.41) 
   
 Κασά σαρ απφάρ σοτ τπϋ κπίςιν σπιμήνοτ (Αππίλιορ-
Ιοόνιορ 1941) η Αν. Κλψςσοϊυανσοτπγική Εσαιπεία «Αδελυοί 
Ρεσςίνα» ετπέθη με ςημανσικά (εν ςτγκπίςει ππορ σα 
σηποόμενα παπ’ ατσήρ κασά σο παπελθϋν) αποθέμασα σϋςον 
κασειπγαςμένψν πποωϋνσψν σηρ (τυάςμασα- νήμασα), ϋςον και 
ππύσψν τλύν (κτπίψρ φπψμάσψν). Η σϋσε αξία σψν μεν 
τυαςμάσψν και νημάσψν ανήπφεσο ειρ Δπφ. 90 εκασομμόπια 
πεπίποτ, σψν δε φπψμάσψν ειρ Δπφ. 15.000.000 πεπίποτ. 
 Κασά σο διαππεόςαν σπίμηνον η Εσαιπεία απέυτγε να 
διαθέςει εμπϋπετμα. Μικπάρ μϋνον ποςϋσησαρ επύληςε ππορ 
σοτρ ανσιπποςύποτρ σηρ. Εσέπα επίςηρ ποςϋσηρ ηγοπάςθη 
τποφπεψσικύρ παπά σψν Γεπμανικύν Απφύν Κασοφήρ. 
 Σα εκ σηρ διαθέςεψρ σψν εμποπετμάσψν σηρ βάςει σψν 
ατξηθειςύν εν σψ μεσαξό σιμύν, ειςππαφθένσα ποςά, 
τπολογιζϋμενα ειρ Δπφ. 40.000.000 πεπίποτ διεσέθηςαν δια 
σην μεπικήν εξϋυληςιν σψν ππορ σο ημέσεπον Τποκασάςσημα 
ουειλύν σηρ (δπφ. 30.165.259,50) ψρ η κάσψθι ανάλτςιρ ) 
ψρ και δια σηρ πληπψμή μιςθύν, έξοδα ςτνσηπήςεψρ και 
κινήςεψρ επγοςσαςίψν κλπ. 
 Επισαφθείςηρ κασά σον μήνα Μάιον, παπά σψν 
Γεπμανικύν Απφύν ολοκλήποτ σηρ ειρ φείπαρ σηρ Κ.Τ.Δ.Ε.. 
ποςϋσησορ βάμβακορ, η εσαιπεία «Αδελυοί Ρεσςίνα» ϋπψρ και 
αι λοιπαί κλψςσοϊυανσοτπγικαί εσαιπείαι εςσεπήθηςαν σηρ 
ππύσηρ όληρ δια σαρ πεπαισέπψ επγαςίαρ σψν.  
 Εν σοόσοιρ η λεισοτπγία σψν επγοςσαςίψν σηρ δεν 
εςσαμάσηςε, μϋνον αι επγαςιμαί πεπιοπίςθηςαν (ειρ σπειρ 
καθ’ εβδομάδα).  
 Και σο μεν Τυανσοτπγείον ηδτνήθη να επγαςθή 
πεπιοπιςμένψρ πάνσψρ φάπιρ ειρ σα αποθέμασα νημάσψν 
παπαγψγήρ σηρ ψρ και ειρ άλλα σινά νήμασα Αγγλικήρ 
πποελεόςεψρ, σα οποία εφπηςιμοποιήθηςαν ππορ κασαςκετήν 
γαζύν. 
  Σο δε νημασοτπγείον ελάφιςσα ειπγάςθη κα9ι δη ππορ 
εκσέλεςιν ενίψν μικπύν υιλικύν παπαγγελιύν σπίσψν καθύρ 
και ππορ νημασοποίηςιν αγοπαςθείςηρ μικπάρ ποςϋσησορ 
βάμβακορ, εκ σοτ εκ σηρ θαλάςςηρ αναςτπϋμενοτ σοιοόσοτ. 
 Σο σέλορ σοτ τπολϋγοτ σπιμήνοτ εόπε σην Εσαιπείαν με 
ικανϋν STOCK εμποπετμάσψν, η αξία σψν οποίψν βάςει σψν 
ατξηθειςύν νέψν σιμύν δέον να τπολογίζονσαι ειρ 
Δπφ.120.000.000 και άνψ.  
 Αι κασά σηρ Εσαιπείαρ απαισήςειρ σοτ Τποκ/μασορ μαρ 
ανήπφονσο ση 31 Μαπσίοτ ειρ σα κάσψθι ποςά: 
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Ανοικσοί λογαπιαςμοί επ’ ενέφτπψ εμπ/σψν 
 Ενέφτπα ειρ φείπαρ θεμασουτλάκψν 
 τπολ.δπ.30.111.690 
 Ενέφτπα ειρ γενικάρ αποθήκαρ      
 τπολ.δπ.34.224.120,20 
           Δπ.64.335.810,20 
Ανοικσοί λογαπιαςμοί πποςψπικήρ αςυάλειαρ  τπολ. δπ. 
23.553.214 
Πποεξουλήςειρ      τπολ.δπ. 4.400.000 
Καθτςσεπήςειρ πποεξουλήςεψν  
 τπολ.δπ.14.718.789,20    
  ό ν ο λ ο ν             Δπ. 107.007.813,40 
 
Ομοίψρ : Εγγτησικαί επιςσολαί δπ.38.690.281 
Και πιςσύςειρ ανοιγείςαι εν σψ εξψσεπικύ αίσινερ δεν 
γνψπίζομεν αν εξεσελέςθηςαν     2.246.17/7 
 Ένανσι σψν ψρ άνψ ουειλύν κασά σο σπίμηνον 1/4/41-
3/6/41) ειςεππάφθηςαν εν ςτνϋλψ δπφ. 30.165.259,50 ειρ σο 
ποςϋν πεπιλαμβάνονσαι και οι καθτςσεποόμενοι σϋκοι δόο 
εξαμηνιύν (Β’ εξαμηνίαρ 1940 και Α’ εξαμηνίαρ 1941) ήσοι 
εςημειύθη πετςσοποίηςιρ κασά 28 %  
 Οόσψ αι κασά σην 30/6/41 ουειλαί σηρ ππορ ημάρ 
ανήπφονσο ειρ Δπφ 76.842.553,50 αναλτϋμεναι ψρ κάσψθι: 
 
Ανοικσοί λογαπιαςμοί επ’ ενέφτπψ εμπ/σψν 
 Ενέφτπα ειρ φείπαρ θεμασουτλάκψν 
 τπολ.δπ.30.107.625 
 Ενέφτπα ειρ γενικάρ αποθήκαρ      
 τπολ.δπ.12.690.646 
           Δπ.42.798.271 
Ανοικσοί λογαπιαςμοί πποςψπικήρ αςυάλειαρ  τπολ. δπ. 
24.689.364 
Πποεξουλήςειρ      τπολ.δπ. 2.720.000 
Καθτςσεπήςειρ πποεξουλήςεψν  
 τπολ.δπ.6.634.918,90               
 ό ν ο λ ο ν ψρ άνψ             Δπ. 76.842.553,90 
 
Ομοίψρ : Εγγτησικαί επιςσολαί δπ.23.575.050 
Και πιςσύςειρ ανοιγείςαι εν σψ εξψσεπικύ αίσινερ δεν 
γνψπίζομεν αν εξεσελέςθηςαν     2.246.17/7 
 
 ημειψσέον ϋσι και κασά σο λήξανσα μήνα Ιοόλιον 
κασέβαλεν ημίν εσέπαρ δπφ17.000.000 πεπίποτ πεπί ψν 
θέλψμεν αναυέπει ειρ σο επϋμενον ςημείψμα μαρ.  
 Όπψρ έφοτν ήδη σα ππάγμασα δόνασαι σιρ να ειπή ϋσι η 
εξέλιξιρ σηρ οικονομικήρ κασαςσάςεψρ σηρ εσαιπείαρ 
πποβλέπεσαι λίαν ικανοποιησική, βαίνοτςα ππορ πλήπη 
εξτγίανςιν λαμβανομένοτ τπ’ ϋχιν ϋσι η διάθεςιρ σψν 
ςημεπινύν αποθεμάσψν σηρ βάςει σψν νεοατξηθειςύν σιμύν 
επισπέπει ειρ ατσήν ϋφι μϋνον να εξουλήςη άπαςαρ σαρ 
τποφπεύςειρ σηρ αλλά και να ση απομείνη ςημανσικϋν ποςϋν 
ειρ μεσπησά 
    Εν Πειπαιεί ση 5η Ατγοόςσοτ 1941 
          Γ.Ι.Γεπάπηρ 
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ΠΙΝΑΚΑ 4: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤ ΓΑΝΔΙΟΓΟΣΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΔΣΔ ΣΟ 1875-1876  

ΔΠΧΝΤΜΙΑ( ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ 
,ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ) 

ΤΦΟ ΠΙΣΧΗ Δ ΥΙΛΙΑΓΔ 
ΠΑΛΑΙΔ ΓΡΥ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
ΠΔΝΣΑΔΣΗ 

ΓΑΝΔΙΑ 

ΓΑΝΔΙΑ 
ΑΝΟΙΥΣΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

1. Η.ΜΠΑΡΜΠΑΡΔΟ 
(1872/73, νηλνπλεπκαηνπνηείν) - 24,8 

Με ελέρπξν. Ο ινγαξηαζκόο 
άλνημε ην 1872 

2. Λ. ΡΑΛΛΖ 
(1844, κεηαμνπξγείν) - 120,0 Δλππόζεθν. Άλνημε ην 1874 

3. Δ. ZILLER 
(1872, παινπξγείν) 15,0 - Δλππόζεθν. Γόζεθε ην 1875 

4. ΣΡΗΠΟ &ΠΑΝΑ  
(1875, πθαληνπξγείν) 60,0 - Δλππόζεθν. Γόζεθε ην 1875 

5. ΑΓΔΛΦΟΗ PERRIN 
(1874, κεραλνπξγείν) 

20,0 - 
Δλππόζεθν. Γόζεθε ην 1876. Σν 

εξγνζηάζην πνπιήζεθε ζε 
πιεηζηεξηαζκό ην 1878 

6. Π. ΚΑΠΡΑΝΟ 
(1860, αιεπξόκπινο) - 65,0 Δλππόζεθν 

7. Γ.ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ 
(1860, κεραλνπξγείν) 50,0 200,0 Δλππόζεθν 

8. Η.ΓΖΜΟΚΑ 
(1862, αιεπξόκπινο) 220,0 50,0 Δλππόζεθν 

9. Η.ΚΛΑΒΟΤΝΟ 
(1863, δπκαξηθά) 50,0 - Δλππόζεθν 

10. ΣΕΧΝ ΜΑΚ ΓΟΤΑΛ 
(1871, κεραλνπξγείν) - 100,0 Δλππόζεθν 

11. ΑΓΔΛΦΟΗ ΡΔΣΗΝΑ 
(1872,λεκαηνπξγείν) - 160,0 Δλππόζεθν 

12. Γ.ΒΑΡΟΤΞΑΚΖ 
(1873, λεκαηνπξγείν) 72,0 48,0 Δλππόζεθν 

13. Κ.ΛΤΓΗΝΟ 
(1873, λεκαηνπξγείν) - 56,0 Δλππόζεθν 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αζήλα, 16 Μαΐνπ 2011 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ   
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΣΖΛΧΖ   Αξηζ. Πξση. 2500 
ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ      
ΔΦΟΡΔΙΑ ΝΔΧΣΔΡΧΝ ΜΝΗΜΔΙΧΝ ΑΣΣΙΚΗ 
 
Σαρ.  Γ/λζε : Λπζίνπ θαη Κιεςύδξαο 1 
Σαρ. Κσδ.  :10555 
Πιεξνθνξίεο : Λ. Αγγεινπνύινπ 
Σειέθσλν :210.32.53.059 
FAX  :210.32.32.547 
Email  : enma@culture.gr 
    eaggelopoulou@culture.gr 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ: Δξγνζηάζην Ρεηζίλα ζηνλ Πεηξαηά 
 
ε ζπλέρεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ζαο κελύκαηνο κε ζέκα ην ραξαθηεξηζκό ή κε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα ζηελ νδό Ρεηζίλα 44, ζηε Λεύθα Πεηξαηά, ζαο πιεξνθνξνύκε 
όηη κέρξη ζήκεξα ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ δελ είρε ραξαθηεξίζεη ην 
παξαπάλσ αθίλεην σο κλεκείν. 
Ζ Τπεξεζία καο κε ην αξηζ. Πξση. 1074/17-02-2010 έγγξαθό ηεο δηαβίβαζε ην ζέκα 
γηα ραξαθηεξηζκό ή κε ζηε Γ/λζε Νεώηεξεο θαη ύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο 
Κιεξνλνκηάο, ε νπνία ζα παξαπέκςεη ην θάθειν ηεο ππόζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ζέκα, ζην Κεληξηθό πκβνύιην Νενηέξσλ γηα γλσκνδόηεζε, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο».  
 
 
 

 
 
 
 
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Φ.Δ. 
2. Λ. Αγγεινπνύινπ 

   
       



 

 

 

 

Παράρτημα 3 

Ασηομαηοποιημένος, σπόγειος τώρος ζηάθμεσζης 
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Έλαο απηνκαηνπνηεκέλνο ρώξνο ζηάζκεπζεο είλαη ζηελ νπζία έλα ζύλνιν 

από ειεθηξνθηλνύκελα, κεραληθά ππνβνεζνύκελα ζπζηήκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νρήκαηνο ζε κηα ζέζε 

ζηάζκεπζεο, ρσξίο ηελ παξακηθξή εκπινθή ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα. Οιόθιεξν 

ην ζύζηεκα ειέγρεηαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
 1

 Μπνξεί λα είλαη είηε ζε 

ππόγεηνπο είηε ζε ππέξγεηνπο ρώξνπο, αιιά θαη ζπλδπαζκόο ησλ δύν, πξνζθέξνληαο 

αζθαιέο παξθάξηζκα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο.  

Σν ζύζηεκα πνπ επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην έξγν καο, νλνκάδεηαη 

Multiparker 740 θαη ζρεδηάζηεθε από ηελ Γεξκαληθή Εηαηξεία Wöhr. Σν ζύζηεκα 

απηό επηηπγράλεη ηελ  εμνηθνλόκεζε ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ηνπνζεηώληαο ηα 

απηνθίλεηα ην έλα δίπια ζην άιιν ζε 1-8 νξόθνπο, κε έλα ζύζηεκα απνζήθεπζεο 

θαη επαλαθνξάο (Storage and retrieval Unit – SRU). H είζνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ 

ζηελ κνλάδα, γίλεηαη κέζσ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηνρώλ κεηαθνξάο, πνπ 

θηλνύληαη θαηαθόξπθα. ηελ πεξίπησζή καο ζρεδηάζακε έλα ζύζηεκα 4 επηπέδσλ, 

δπλακηθόηεηαο 188 ζέζεσλ, κε ηξεηο πεξηνρέο κεηαθνξάο, ζην λόηην ηκήκα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ Ρεηζίλα. 

 

          Multiparker 740, εςωτερική άποψη του ςυςτήματοσ 

                                                           
1
 http://www.anaco.gr/gr/rob/garage/default.htm 
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Μεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο  απηνύ είλαη ηα εμήο: 

 Μεγάιε επειημία θηλήζεσλ, θαζώο ηα SRU κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ζπγρξόλσο 

επζύγξακκα θαη θαηαθόξπθα θη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

απηνθηλήησλ ζηνλ ίδην ρξόλν.  

 Δπλαηόηεηα  ηνπνζέηεζεο θνξείσλ ζε θάζε όξνθν, πνπ θηλνύληαη 

παξάιιεια, αλεμάξηεηα από ηνπο θαηαθόξπθνπο ειθπζηήξεο, 

ειαρηζηνπνηώληαο ηνλ ρξόλν κεηαθνξάο, αιιά θαη πνιύ γξήγνξνη ρξόλνη 

εμππεξέηεζεο ιόγσ ηνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο παιεηώλ. 

 Δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο νρεκάησλ δηαθνξεηηθνύ ύςνπο θαη βάξνπο κέρξη 

θαη 2.5 ηόλνπο. 

 Εύθνιε ιεηηνπξγία κε πνιιέο επηινγέο απηόκαηνπ ειέγρνπ. (π.ρ. καγλεηηθέο 

θάξηεο) 

 Ειαθξηά θαηαζθεπή, κε κεησκέλν θόζηνο θαζώο απνπζηάδνπλ νη  πνιιαπιέο 

ισξίδεο θίλεζεο θαη νη θεθιηκέλεο ξάκπεο. Επηπξνζζέησο κεηώλεηαη ην 

ζεκαληηθό θόζηνο θσηηζκνύ θαη αεξηζκνύ.  

 Πξνζηαζία από θινπή ή βαλδαιηζκό ηνπ νρήκαηνο
2
 

 Οηθνινγηθή ιύζε αθνύ ειαρηζηνπνηνύληαη νη εμσηεξηθνί ξύπνη αιιά θαη ν 

ζόξπβνο. 

 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 

 

Ελάτιζηες διαζηάζεις (cm) ηης περιοτής μεηαθοράς 

 (τωρίς ζύζηημα περιζηροθής) 

 

   

 

                                                           
2
 http://www.woehr.de/en/produkte/multiparker/740.php 

   http://www.autoparking.gr/ 

http://www.woehr.de/en/produkte/multiparker/740.php
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Πεπιοσή μεηαθοπάρ 

 

1. Πάλει ρεηξηζκνύ, κε ελζσκαησκέλν ηζηπ 

2. Δέθηεο ηειερεηξηζηεξίνπ                          

(πξναηξεηηθά) 

3. Κνπκπί εθηάθηνπ αλάγθεο 

4. Κνπκπί πνπ αλνίγεη ηελ πύιε 

5. Οζόλε κελπκάησλ 

6. Έιεγρνο πιάηνπο νρήκαηνο 

7. Έιεγρνο κήθνπο νρήκαηνο 

8. Έιεγρνο ύςνπο νρήκαηνο 

9. Έιεγρνο πύιεο 

10.  Έιεγρνο παξνπζίαο απηνθηλήηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

Χαπακηηπιζηικά και ελάσιζηερ διαζηάζειρ πόπηαρ ειζόδος – εξόδος 
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Ελάτιζηες διαζηάζεις(cm) ποσ 

απαιηούνηαι για ηην εγκαηάζηαζη ηοσ 

ζσζηήμαηος, τωρίς ηοίτοσς ή κολώνες 

ανάμεζα ζηις θέζεις ζηάθμεσζης 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο                                      

εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό θαη ηελ δηάηαμε 

ησλ πεξηνρώλ κεηαθνξάο 

 

 Δηαζηάζεηο ζε cm/ft 

1 ft=12 in = 30,48 cm 

1 cm = 0,0328 ft = 0,3937 in 
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Μέγιζηερ επιηπεπόμενερ διαζηάζειρ ηων οσημάηων 

 

 

 

Μέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο: 2.5 ηόλνη 

Μέγηζην βάξνο αλά ηξνρό: 625 θηιά. 

 

 

Διάσταση Α, ανάλογα με το πλάτος της πλατυόρμας 

 

 

Διάηαξη πλαηθόπμων ζηάθμεςζηρ 

 

       

 

Η δηάηαμε ησλ πιαηθόξκσλ ζε ζεηξέο θαη ε παξαιιαγή ησλ αμόλσλ, 

επηηξέπεη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρώξνπ, ελώ παξάιιεια 

ειαρηζηνπνηεί ηηο δαπάλεο ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. ην ζύζηεκα δηαηεξείηαη έλα θελό δηάζηεκα (πξάζηλν) ην νπνίν 

δηεπθνιύλεη ηελ αλαδηάηαμε ησλ απηνθηλήησλ, όηαλ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθηλεζεί έλα απηνθίλεην από ηελ δεύηεξε ζεηξά. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη 

ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη. 
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Σύζηημα αποθήκεςζηρ και επαναθοπάρ  

(παράλληλα με ηον ανελκσζηήρα) 

 

 

 

 

1. Σν όρεκα πνπ εκπνδίδεη, κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή απνζήθεπζεο θαη 

επαλαθνξάο, ελώ ην όρεκα πνπ επηζπκνύκε κεηαθέξεηαη ζηελ 

πεξηνρή κεηαθνξάο, ώζηε λα ην παξαιάβεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ. 

2. Ο αλειθπζηήξαο επηζηξέθεη ζηελ πεξηνρή επαλαθνξάο, θαη ε πόξηα  

αλνίγεη 

3. πγρξόλσο, κηα θελή πιαηθόξκα κεηαθηλείηαη από ηνλ αλειθπζηήξα 

ζηνλ ρώξν απνζήθεπζεο ηνπο, θάησ από ηελ πεξηνρή επαλαθνξάο 

4. Ο αλειθπζηήξαο κεηαθηλείηαη θαη παίξλεη ηελ πιαηθόξκα κε ην 

ζηαζκεπκέλν όρεκα γηα λα ην επηζηξέςεη ζηελ ζέζε ηνπ. 

5. Η πόξηα θιείλεη θαη ε άδεηα πιαηθόξκα αλεβαίλεη από ηελ πεξηνρή 

απνζήθεπζεο ηνπο, ζηελ πεξηνρή επαλαθνξάο.   
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Πηγή Πληροθοριών και εικόνων: 

http://www.woehr.de/en/produkte/multiparker/740.php 

 Data sheet (pdf) 

 Technical notes (pdf) 

 Transfer lateral (pdf) 

http://www.woehr.de/en/produkte/multiparker/740.php































