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ΘΕΜΑ: Επγαζηήπια για ηη Βιομησανική Κληπονομιά ζηο πλαίζιο ηηρ 

Εςπυπαφκήρ Ππυηεύοςζαρ Νεολαίαρ 2014 

    Aμηόηηκε Κπξία Εάρνπ, 
       
    Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ (www.ellet.gr) ππέβαιε πξνο ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο 
πξόηαζε ζπλδηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ - εξγαζηεξίσλ κε ζέκα : 
«Βιομητανική κληρονομιά και νεολαία: ζτέζεις μνήμης, έμπνεσζης και 
δημιοσργικόηηηας», ζην πιαίζην ηεο αλάιεςεο από ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο ηνπ 
έηνπο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο Νενιαίαο γηα ην έηνο 2014. Σν αίηεκα έγηλε θαη΄ 
αξρήλ απνδεθηό θαη ε εθδήισζε εληάρζεθε ζην πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ 2014.  
 

Ζ πξόηαζε απνηειεί πξσηόηππε δξάζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ ε νπνία αλακέλεηαη λα 

ζπκπιεξώζεη θαη δηεπξύλεη ηηο έσο ηώξα πξνζπάζεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο 

θαη ηνπ Γήκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

πνιηηώλ ζην ζέκα ηεο αλαγλώξηζεο ησλ αμηώλ ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

βηνκεραληθήο ηεο θιεξνλνκηάο. Ζ δξάζε αθνινπζεί δηεζλείο αξρέο θαη πξόηππα 

αλαγλώξηζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο όπσο απηά έρνπλ εμειηρζεί θαη 

πεξηγξαθεί δηεζλώο από ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν ηεο Βηνκεραληθήο Αξραηνινγίαο θαη 

έρνπλ πεξηιεθζεί ζε δηεζλείο Υάξηεο – πκβάζεηο). Οη λένη πνπ ζα θιεζνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίζνπλ, λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο  θιεξνλνκηάο θαη 
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ηδηαίηεξα ηα θαηάινηπα ησλ πξώηκσλ θάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερληθήο ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ δξάζε ζηνρεύεη  ζην λα θαηαδεηρζεί θαη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο 

λένπο ε πξόνδνο ηνπ πιηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ εξγαδόκελνπ αλζξώπνπ, θαζώο θαη 

ε απμαλόκελε ηθαλόηεηά ηνπ λα επεμεξγάδεηαη ηηο πξώηεο ύιεο, όπσο επίζεο ζην λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ εμέιημε ηεο εηθόλαο ηνπ αζηηθνύ 

ηνπίνπ θαη ηελ ζπκβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πνιηηηζηηθνύ 

απνζέκαηνο ησλ πόιεσλ. Ζ αλαγλώξηζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ λέσλ σο  ελεξγώλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο. Ζ δξάζε ζα 

πεξηιάβεη ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ/θνηηεηώλ ζε 

βηνκεραληθά κλεκεία θαη Μνπζεία θαη επηηόπνπ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, θαη 

επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πξνο αλνηρηή παξνπζίαζε.  

   Γηα ηε δξάζε ε νπνία θα διοπγανυθεί ηον Φεβποςάπιο ηος 2014 (20-28), ζα 

ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο 

ΝΟΖΗ θαη αλακέλεηαη ε ζηήξημή ηεο από ηηο Αληηδεκαξρίεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο, 

Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Παπακαλούμε να εξεηάζεηε  ηην 

ζςμμεηοσή ζηην εν λόγυ δπάζη θοιηηηών ηος μαθήμαηόρ ζαρ και μέσπι ηον 

απιθμό ηυν 35 θοιηηηών. Σαρ πληποθοπούμε όηι ςπάπσει η δςναηόηηηα 

κάλςτηρ ηηρ μεηακίνηζηρ ηυν θοιηηηών καηά ηην επίζκετη ηος επιλεγμένος 

μνημείος από και ππορ ηο Πανεπιζηήμιο με λευθοπείο. 

     Οη ρώξνη νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί λα εληαρζνύλ ζηηο δξάζεηο είλαη: 
1. Σν Μνπζείν Ύδξεπζεο, πξώελ Κεληξηθό Αληιηνζηάζην ηνπ ΟΤΘ ζηελ νδό 

26εο Οθησβξίνπ (Γπηηθή Θεζζαινλίθε) 
2. Α΄ Πξνβιήηαο Ο.Λ.Θ. , Απνζήθεο θαη Παιηό Σεισλείν 
3. Γηαηεξεηέν Βπξζνδεςείν αδειθώλ Ννύζηα (ρώξνο εθδειώζεσλ Block 33) 
4. ηδεξνδξνκηθό Μνπζείν ΟΔ ζηελ νδό Μνλαζηεξίνπ  
5. Παιηό Νηεπώ ζηελ νδό Βαζηιίζζεο Όιγαο 

 
    Διπίδνληαο ζηε ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζε είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε. Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο ζε ζέκαηα 

πξαθηηθά θαη ηερληθά κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα Όιγα Σξαγαλνύ-

Γειεγηάλλε, θύξηα ζπληνλίζηξηα ησλ ελεξγεηώλ από πιεπξάο Παξαξηήκαηνο (ηει. 

2310 414 508 , 6977 609 789, odeligianni@gmail.com). 

   Γηα ηελ ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο  ηεο ΔΛΛΔΣ 

ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΒΑΗΛΖ ΚΟΝΗΟΡΓΟ                                                      ΑΝΝΑ  ΑΡΑΪΓΑΡΖ 
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