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Θεζζαινλίθε – Δπξωπαϊθή Πξωηεύνπζα Νενιαίαο 2014 

 
Σν 2014 έθεξε ζηε Θεζζαινλίθε ηε κεγάιε επθαηξία  λα γίλεη  πξσηαγσλίζηξηα ζηνλ θφζκν 

ησλ λέσλ. Ήδε μεθίλεζε θαη ζα ζπλερηζηεί σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ην πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο –

Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 150 εθδειψζεηο κε  

ζέκα ηνπο λένπο θαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλεζπρίεο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ηνπο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, ζηελ Μπξάγθα ηεο Πνξηνγαιίαο, απνλεκήζεθε ζηε  Θεζζαινλίθε  ν 

ηίηινο ηεο «Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014». Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο, καδί κε ηνπο λένπο 

θαη ηηο νξγαλψζεηο λενιαίαο ηεο πφιεο, είρε ππνβάιεη αξθεηνχο κήλεο λσξίηεξα αίηεζε γηα ηνλ ηίηιν. 

Σνλ θαηέθηεζε κεηαμχ δεθάδσλ άιισλ ππνςεθηνηήησλ, ράξε ζε κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

Γήκνπ, νξγαλψζεσλ λενιαίαο θαη εζεινληψλ. 

Ο ηίηινο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο αθνξά ζε έλα ζρεηηθά λέν ζεζκφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Νενιαίαο (FEJ), ηεο κεγαιχηεξεο 

πιαηθφξκαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ λενιαίαο ζηελ Δπξψπε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απνλέκεηαη θάζε ρξφλν ζε κηα επξσπατθή πφιε πνπ παξνπζηάδεη έλα ζπλνιηθφ 

εηήζην πξφγξακκα δξάζεσλ, ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηνπο λένπο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν.    

Ζ πξψηε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο ήηαλ ην Ρφηεξληακ (Οιιαλδία) ην 2009. 

Αθνινχζεζαλ: Σνξίλν (Ηηαιία) ην 2010, Ακβέξζα (Βέιγην) ην 2011, Μπξάγθα (Πνξηνγαιία) ην 2012, 

Μάξηκπνξ (ινβελία) ην 2013. Μεηά ηε Θεζζαινλίθε, Πξσηεχνπζα Νενιαίαο ην 2014, ζα πάξεη ηνλ 

ηίηιν ην Κινπδ Ναπφθα (Ρνπκαλία) ην 2015 θαη ζα αθνινπζήζεη ε Γθαληδά (Αδεξκπατηδάλ) ην 2016. 

  Γηα  ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, ε δηεθδίθεζε θαη ν ηίηινο  ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο 

Νενιαίαο 2014 ήηαλ ε επθαηξία λα δνζεί ν ιφγνο ζηνπο λένπο, ψζηε λα δηαηππψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ Πφιε κε πεξηζζφηεξνπο απφ 150.000 λένπο 

(θνηηεηέο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο), ε Θεζζαινλίθε επηρεηξεί  λα πξνζθέξεη ρψξν ζηνπο λένπο θαη ηα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

Μέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ 2014 επηδηψθνληαη επίζεο: ε αλάδεημε ηεο Θεζζαινλίθεο ζε 

δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ε πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, ε πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ 

αλάπηπμήο ηεο ζην θνληηλφ θαη απψηεξν κέιινλ, ε δηακφξθσζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Πάλσ απφ 2.000 άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ζήκεξα ζηνλ θαηάινγν ησλ 

εζεινληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο – ΔΠΝ 2014, ελδεηθηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ γηα ηε 

δηνξγάλσζε. 

 

Η δηνξγάλωζε 

Φνξέαο δηνξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο – ΔΠΝ 2014 είλαη ε Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, κε πξφεδξν ηε Μαξία Παζραιίδνπ. 

Σν πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο – Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, πνπ 

πεξηιακβάλεη δηεζλείο εθδειψζεηο θαη ηνπηθέο δξάζεηο, ζρεδηάζηεθε κεηά απφ πνιιή δνπιεηά θαη κε 

δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ζρεδηαζκφο έγηλε ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηνλ 

ΟΖΔ, πξεζβείεο, πξνμελεία θαη μέλα ηδξχκαηα, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 40 ΜΚΟ, ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη εζεινληηζκνχ. 

Με ζεκαηηθή ηδέα ην Υξφλν, δφζεθαλ ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: λεαληθή δεκηνπξγία, ζπκκεηνρή 

ησλ λέσλ, εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λέα θνηλσληθά θηλήκαηα. ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ππάξρνπλ έληεθα επί κέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: αζηηθφ ηνπίν, εζεινληηζκφο - κε ηππηθή κάζεζε, 

αζιεηηζκφο - πγεία, ηέρλεο θαη πνιηηηζκφο, νη γεληέο επηθνηλσλνχλ, πνιππνιηηηζκηθφηεηα - θνηλσληθή 

έληαμε, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ - αθηηβηζκφο, θαηλνηνκία - λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξάζηλε 

αλάπηπμε - πεξηβάιινλ, εμσζηξέθεηα - λεαληθφο ηνπξηζκφο, νη λένη ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά. 
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ην πιαίζην ηεο θηινμελίαο δηεζλψλ εθδειψζεσλ, ε Θεζζαινλίθε πξνγξακκαηίδεη 

ζπλαληήζεηο, εκεξίδεο, αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΔΔ, ηΔ, ΟΖΔ), δηεζλή ηδξχκαηα, πξεζβείεο θαη ηελ Διιεληθή Πξνεδξία ζηελ 

ΔΔ γηα κεγάια θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα, κνπζηθά events, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εξγαζηήξηα 

θαη εθζέζεηο εηθαζηηθψλ.  

ε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Διιάδα ζα παξνπζηαζηνχλ γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα ηξεηο εθζέζεηο κε έξγα πνπ επηιέρζεθαλ ζε δηεζλείο εηθαζηηθνχο δηαγσληζκνχο. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο εθζέζεηο κε ζέκα: ¨Πξνζηαζία ηνπ λεξνχ¨ (22 κε 30 Μαξηίνπ 2014),  

¨Καηαπνιέκεζε  ηεο θηψρεηαο¨ (17 κε 25 Οθησβξίνπ 2014) θαη ¨Δμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ¨ (25 Ννεκβξίνπ κε 2 Γεθεκβξίνπ 2014). Με ηηο εθζέζεηο απηέο ε ΔΠΝ 2014 ζέιεη φρη κφλν 

λα ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξεκβάζεσλ γηα ηηο ζεκαηηθέο απηέο αιιά λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. Οη εθζέζεηο ζα παξνπζηαζηνχλ κε ζχλζεην ηξφπν, ηφζν ζε 

θιεηζηνχο ρψξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, φζν θαη ζε αλνηθηνχο ελψ κέξνο ησλ εθζέζεσλ ζα κεηαθεξζεί 

ζε ζρνιεία ηεο πφιεο. 

Δπίζεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη γεγνλφηα φπσο: ε ζπλάληεζε γηα ην Μέιινλ ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην CEDEFOP (Φεβξνπάξηνο) 

ην Youth Event ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο - Δπξσπατθή πλάληεζε Νέσλ (Μάξηηνο), ε θνηλή δξάζε 

κε ηελ εζεινληηθή θακπάληα Let’s Do it Greece γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ 

βπδαληηλψλ ηεηρψλ (Απξίιηνο), ε εθδήισζε πξνζνκνίσζεο ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ 

ΟΖΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην International Student UN Model θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

(Απξίιηνο), ε κεγάιε θακπάληα γηα ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο Δπξσεθινγέο (Απξίιηνο – Μάηνο), ην 

επξσπατθφ πξσηάζιεκα ξάγθκπη (Μάηνο), ην ζεκηλάξην Reclaim the future γηα ην κέιινλ ησλ λέσλ 

ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (Μάηνο), ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Νέσλ θαη ην 

Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Stratego (Αχγνπζηνο), ν Νπρηεξηλφο Μαξαζψληνο θαη ην Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα Κσπειαζίαο (Οθηψβξηνο) θαη ε δηεζλήο ζπλάληεζε θνηηεηψλ Erasmus (Ννέκβξηνο).  

Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ 40 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) 

νξγαλψλνληαη δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ην λεαληθφ δπλακηθφ ηεο 

πφιεο, λα αλαδείμνπλ ηαιέληα ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο θαη ζεζκνχο 

δηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηνπο λένπο. 

Δπίζεο, φιε ηε ρξνληά ζα δηελεξγνχληαη κεγάινη δηαγσληζκνί γηα λένπο ειηθίαο 15 – 35 εηψλ ζε 

ηνκείο φπσο ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ηε θσηνγξαθία, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε γαζηξνλνκία.  

 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο – Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο 

Νενιαίαο 2014, ζην www.thessaloniki2014.gr 
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Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 

ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΝΔΟΛΑΗΑ 2014  

 

           Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΔΛΛΔΣ, www.ellet.gr) 

αγσλίδεηαη απφ ην 1972 γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο καο. Σν Παξάξηεκα 

Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο ηδξχζεθε ην 1991 έρνληαο ζην θέληξν ηεο δξάζεο ηνπ ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ, ηελ πνηφηεηα δσήο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηξφπνπο δηάζσζήο 

ηνπ. Σν Παξάξηεκα ιεηηνπξγεί κε δηθφ ηνπ θαλνληζκφ, ελαξκνληζκέλν κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο θαη αλαπηχζζεη δξάζε ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο βαζηδφκελν ζηελ 

εζεινληηθή πξνζθνξά γλψζεσλ, έξγνπ θαη πφξσλ ησλ κειψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο.  Βαζηθφο άμνλαο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηειεί ην 

θπζηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ. Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

πνηθίισλ κνξθψλ ηνπ, πξνσζεί δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ηελ αλάδεημε ελφο άιινπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ 

ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο (Δ.Α.Κ.) κε ζέκαηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο φισλ ησλ πεξηφδσλ θαη πνιηηηζκψλ, ηα αλαζηεισηηθά έξγα θαη ηηο 

ρξήζεηο ησλ κλεκείσλ, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο. Ζ Δ.Α.Κ. απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν 

ελεξγνπνίεζεο θαη πνιηηηζηηθήο παξέκβαζεο ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ 

ζεκαληηθνί επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηνπο, κε πξφεδξν ηε Γξα Αξρηηέθηνλα Η. ηεξηψηνπ, κέινο ηνπ 

Γ.. ηεο ΔΛΛΔΣ. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο  Κιεξνλνκηάο 

ENNHO -European Network of National Heritage Organizations.  Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή, 

επξσπατθά θαη δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα Culture, InterregIII θαη Euromed Heritage III γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

           Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο ΔΛΛΔΣ ζπκκεηέρεη απφ ην 2011 ζην Γίθηπν Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο  Thess-Γηθηπν. Σν Γίθηπν έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάιεςε 

εθ κέξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο γηα ην 2014.  ΄ 

απηφ ην πιαίζην πξνηάζεθαλ, έγηλαλ απνδεθηέο θαη νξγαλψλνληαη δξάζεηο κε ζέκα: 

«Βιομητανική κληρονομιά και νεολαία: ζτέζεις μνήμης, έμπνεσζης και δημιοσργικόηηηας» 

 

Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα , 19-28 Φεβξνπαξίνπ 2014 

 

          Ζ Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε αλάδεημε ησλ αμηψλ ηεο ζα είλαη 

αληηθείκελν εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ  γηα καζεηέο ζρνιηθψλ ηάμεσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

(δεκνηηθά, γπκλάζηα θαη Λχθεηα) θαζψο θαη θνηηεηψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο.  

           Ζ δξάζε αθνινπζεί δηεζλείο αξρέο θαη πξφηππα αλαγλψξηζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

φπσο απηά έρνπλ εμειηρζεί θαη πεξηγξαθεί δηεζλψο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο Βηνκεραληθήο 

Αξραηνινγίαο θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζε δηεζλείο Υάξηεο φπσο ε Υάξηα ηνπ Νίδλπ Σαγθίι πνπ 

ππνγξάθεθε ην 2003 απφ ηα κέιε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο 

Κιεξνλνκηάο / TICCIH. Οη λένη πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα αλαγλσξίζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο  θιεξνλνκηάο θαη 

ηδηαίηεξα ηα θαηάινηπα ησλ πξψηκσλ θάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερληθήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

Ζ δξάζε ζηνρεχεη  ζην λα θαηαδεηρζεί θαη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο λένπο ε πξφνδνο ηνπ πιηθνχ 

http://www.ellet.gr/
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πεξηβάιινληνο ηνπ εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ε απμαλφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα επεμεξγάδεηαη 

ηηο πξψηεο χιεο, φπσο επίζεο ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ εμέιημε ηεο 

εηθφλαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηελ ζπκβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο ησλ πφιεσλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ λέσλ, σο  ελεξγψλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο.  

           Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε - ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο, επηζθέςεηο 

ησλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζε βηνκεραληθά κλεκεία θαη Μνπζεία θαη επηηφπνπ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, 

θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κεηά ηελ επίζθεςε, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε 

επφκελν ζηάδην.  

           ηηο δξάζεηο ζπκκεηέρνπλ πεξί ηνπο 350 καζεηέο θαη θνηηεηέο θαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ην 

Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ ζπλεξγάζηεθε 

κε ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο/ Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014, ην Κέληξν 

Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ¨ΝΟΖΗ¨, ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ & Βεξηίζθνπ, ηελ 22
ε
 Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα ρνιηθνχ 

πκβνχινπ Θεζζαινλίθεο, ην 2
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Λαγθαδά, ην 10ν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

Θεζζαινλίθεο (ρνιή Δπθιείδεο), ην 7
ν
 Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο, ην 7

ν
 Γεληθφ Λχθεην 

Θεζζαινλίθεο, ην 12
ν
 Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο, ην 14

ν
 Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο, ην 14

ν
 Γεληθφ 

Λχθεην Θεζζαινλίθεο, ην 1
ν
 Γπκλάζην πθεψλ, ην Καιιηηερληθφ Γπκλάζην Λχθεην Ακπεινθήπσλ, 

θαζψο θαη κε ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ.  

          Σηο δξάζεηο ζηεξίδνπλ ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ΑΔ, ην Μνπζείν  Ύδξεπζεο ηεο 

ΔΤΑΘ ΑΔ θαη ην Μνπζείν ηδεξνδξφκσλ Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη νη Αληηδεκαξρίεο ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο.  
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     Δλεκεξωηηθή εθπαηδεπηηθή πλάληεζε / εκηλάξην 
Πέκπηε 20 Φεβξνπαξίνπ 2014, Ώξα: 15.00  -  20.00 

Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ¨ΝΟΗΙ¨, Αίζνπζα  Βηβιηνζήθεο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

     15.00 – 15.15  Πξνζέιεπζε - Παξαιαβή ελεκεξωηηθώλ εληύπωλ 

15.15 – 15.30  Χαηξεηηζκνί  εθ κέξνπο ηωλ ζπλδηνξγαλωηώλ  
Αζαλάζηνο Κνληνληθνιάνπ, Γελ. Γηεπζπληήο Κ.Γ.Δ. & Μ.Σ. ¨ΝΟΖΗ¨, Μαξία Παζραιίδνπ, 

Πξφεδξνο ΚΔΓΖΘ & ΔΠΝ 2014, Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο  Π.Θ. ΔΛΛΔΣ, Αλδξέαο 

Κνπξάθεο, Αληηδήκαξρνο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Αληψλεο Καξνχκπεο, Αληηδήκαξρνο 

Παηδείαο 

     15.30 – 18.30  Σπλεδξία 
      πληνλίδνπλ : Γξ Ησάλλα ηεξηψηνπ, κέινο Γ.. ΔΛΛΔΣ, Κψζηαο Σάλεο, Γηεπζπληήο 

      Λεηηνπξγίαο  Δθζέζεσλ & Δθπαίδεπζεο Κ.Γ.Δ. & M.T. ¨NOHΗ¨ 

 15.30 – 15.45 

Όιγα Σξαγαλνχ-Γειεγηάλλε, Γεσξγία Εαραξνπνχινπ, Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ, 

Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ωο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά – θαηεπζύλζεηο νινθιεξωκέλεο 

πξνζηαζίαο  

 15.45 – 16.00 

Μαξία Καξλέδνπ, ππεχζπλε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Γ.Δ. & Μ.Σ. ¨NOHΗ¨,   

Δηζαγωγή ζηελ ηερλνινγία ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Γ.Δ. & Μ.Τ. ¨ΝΟΗΣΙΣ¨ 

 16.00 – 16.15 

Xξπζνχια Αζαλαζίνπ, Δπζχκεο Παπαδεκεηξίνπ, Γηψξγνο ιαπθίδεο, ΚΠΔ Διεπζεξίνπ- 

Κνξδειηνχ & Βεξηίζθνπ, Η κλήκε ηεο πόιεο ωο ζηνηρείν εθπαίδεπζεο γηα ηελ αζηηθή αεηθνξία 

 16.15– 16.30 

Ληάλα ηπιηαλνχ, ππεχζπλε ΚΠΔ Νάνπζαο, Τν Γίθηπν Σρνιείωλ γηα ηε Βηνκεραληθή 

Κιεξνλνκηά 

 16.30 – 17.00 δηάιεηκκα  

 17.00 – 17.15 

Γξακκαηή Μαθέιε, ππεχζπλε ΚΠΔ Μαθξηλίηζαο, Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο 

παξαγωγήο ιαδηνύ  κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεζόγεηνο, Διιάδα, ειηά 

 17.15 – 17.30 

Γηψξγνο Μπνπηάθεο, ππεχζπλνο ΚΠΔ νπθιίνπ, Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηε ζεξνηξνθία θαη 

ην κεηάμη - θαιέο πξαθηηθέο 

 17.30 – 17.45 

Iσάλλα Παπαγηάλλε, Καζεγήηξηα, Δξγαζηήξην Γνκηθψλ Τιηθψλ, Σκήκα Πνιηηηθψλ    

Μεραληθψλ ΑΠΘ, Πέηξηλνη Φάξνη: Μλεκεία-Πόινη πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ 

 17.45– 18.00 

Καηεξίλα Εάρνπ, Δπ. Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο  ΑΠΘ,  

Δξγαζηήξηα γηα ηε Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ζην πιαίζην ηεο ΔΠΝ 2014 

 18.00-18.15 

Διέλε Βξεηδάθε, Αξρηηέθησλ, Οξγαλώλνληαο κνπζεηαθνύο θαη εθζεζηαθνύο ρώξνπο γηα ηελ 

ηερλνινγία θαη ηε βηνκεραλία 

 18.15-18.30 

Υαξίζεο Κπξηάθνπ, Άλλα Παζηά, Βαγγέιεο Υαξηηφπνπινο, Οκάδα Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο 

Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ, Νέεο ρξήζεηο ζε ηζηνξηθνύο ρώξνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη 

ηωλ δηακεηαθνκηζηηθώλ θόκβωλ:  αληηκεηωπίδνληαο ηνπο ηζηνξηθνύο ρώξνπο κε έκπλεπζε,  

πξνηείλνπκε ηε δηακόξθωζε ρώξωλ πνπ εκπλένπλ 

 18.30 – 19.15  πδήηεζε  

 19.15 - 20.00  ύληαμε / Καηάζεζε ζπκπεξαζκάηωλ 
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ΟΛΓΑ ΣΡΑΓΑΝΟΤ-ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ, Αξρηηέθησλ ε.η. ΤΠΠΟ, Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ 

Η βηνκεραληθή θιεξνλνκία ωο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία 

 

 

Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά αλαγλσξίδεηαη ζηελ Διιάδα  θαη ηππηθά απφ ην 2002 σο  λεφηεξε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαζψο  ¨ηα λεόηεξα πνιηηηζηηθά αγαζά, πνπ είλαη πξνγελέζηεξα ηωλ εθάζηνηε 

ηειεπηαίωλ εθαηό εηώλ,  ραξαθηεξίδνληαη κλεκεία ιόγω ηεο αξρηηεθηνληθήο, πνιενδνκηθήο, θνηλωληθήο, 

εζλνινγηθήο, ιανγξαθηθήο, ηερληθήο, βηνκεραληθήο ή ελ γέλεη ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο 

ζεκαζίαο ηνπο¨ κε βάζε ην Νφκν 3028/2002 (άξζξν 6). 

Ζ Διιάδα εκθαλίδεη έλαλ ζεκαληηθφ απνινγηζκφ εκπεηξηψλ κηαο εηθνζηπεληαεηίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραληθήο ηεο θιεξνλνκηάο, ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ΜΚΟ θαη ηδησηηθνί θνξείο. εκαληηθέο απνδείμεηο γηα ηε 

Βφξεηα Διιάδα απνηεινχλ ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε  ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

πδξνθίλεησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πφιεσλ Έδεζζα, Νάνπζα, Βέξνηα ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, νη 

πξνζπάζεηεο πξφηππσλ παξεκβάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε ην παξάδεηγκα ηεο 

κεηαηξνπήο ζε Μνπζείν Ύδξεπζεο ηνπ παιηνχ Κεληξηθνχ Αληιηνζηαζίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ύδξεπζεο 

ζηε Θεζζαινλίθε, ε απνθαηάζηαζε ζπγθξνηεκάησλ απνζεθψλ ζηνλ Α΄ πξνβιήηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ληκέλα Θεζζαινλίθεο, ε δεκηνπξγία εηδηθψλ κνπζείσλ φπσο ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη 

Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Μνπζείνπ Καπλνχ ζηελ Καβάια. 

Σν TICCIH (ε Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο, 

www.ticcih.org)  απνηειεί ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ γηα  ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη είλαη γηα ην 

ζέκα απηφ ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ ICOMOS (Γηεζλέο πκβνχιην Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ). Ζ 

Υάξηα ηνπ Nizhny Tagil γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο  ππνγξάθεθε ην 2003 ζηα 

Οπξάιηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΥΗΗ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ  TICCIH.  Πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο 

αξρέο γηα ηε κέξηκλα ηεο έξεπλαο, παξνπζίαζεο θαη εξκελείαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε σο πξνο ην αληηθείκελν. Οη 

παξαηλέζεηο ηεο Υάξηαο απνηεινχλ ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί κηα πξνζπάζεηα 

δηαρείξηζεο ελφο κεκνλσκέλνπ βηνκεραληθνχ κλεκείνπ ή ελφο ηζηνξηθνχ βηνκεραληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη ηφπνπ. 

http://www.ticcih.org/
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ΓΔΩΡΓΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ, Γξ Π.Μ., Μ.Α., Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκίαο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

νινθιεξωκέλεο δηαηήξεζεο 

 

Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο έλλνηαο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαηήξεζεο (integrated conservation) 

πξνυπνζέηεη ηξία δηαθξηηά ζηάδηα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε απηά ηα ζηάδηα, πξνεγνχληαη νη 

έξεπλεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αμηψλ ηεο ππφ έξεπλα βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, αθνινπζνχλ νη 

απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζαθνχο πνιηηηθήο θαη ηέινο αλαιακβάλνληαη δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 

αεηθνξηθή (ή κε) δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απηνχ απνζέκαηνο. 

ΣΑΓΙΟ Α: Έξεπλεο 

Ζ κεζνδνινγία θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο ζα πξέπεη λα έρεη σο βάζε θαη λα πεξηιακβάλεη 

αλαζθφπεζε α) ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο (state-of-the-art), β) ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, (state-of-the-

art), γ) ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπο θαη ηέινο δ) αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο απηήο θάζεο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή εθαξκφδεηαη παξάιιεια ζε φια ηα δηαθξηηά επίπεδα κειέηεο κηαο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (θηηξηαθέο ππνδνκέο, παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, εμνπιηζκφο, άλζξσπνη, εμέιημε 

φισλ ησλ παξαπάλσ θαη ηεθκεξίσζε ησλ δηαδνρηθψλ θάζεψλ ηνπο θ.ά.) 

Σα εξγαιεία έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε βηνκεραληθή αξραηνινγία, θαηά ζπλέπεηα, νθείινπλ 

λα είλαη πνιπζρηδή θαη λα πεξηιακβάλνπλ α) εθηελή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, β) πξσηνγελή έξεπλα ζε 

αξρεία (ηζηνξηθά, θσηνγξαθηθά, ραξηψλ θ.ά.), γ) θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε (παξειζφλ-παξφλ), δ) 

πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο ηεθκεξίσζεο, ε) ζνβαξή επηθαλεηαθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε πεδίνπ θ.ά.  

ην πξψην απηφ ζηάδην ζα πξέπεη λα γίλεη εληνπηζκφο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, 

αλαγλψξηζε ησλ αμηψλ πνπ απηή εκπεξηέρεη θαη δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο πξφζβαζεο ζην ρψξν γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αμηψλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, αθνινπζνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα: 

 Δληνπηζκφο, έξεπλα πεδίνπ θαη θαηαγξαθή ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο (θηηξίσλ & 

εμνπιηζκνχ) 

 πιινγή θαη θαηαγξαθή ινηπψλ πιεξνθνξηψλ (αξρεηαθψλ, γξαπηψλ, πξνθνξηθψλ θ.ά.) 

 πγθξηηηθή κειέηε – αμηνιφγεζε βάζεη θξηηεξίσλ 

 χληαμε θεηκέλνπ ηεθκεξίσζεο ησλ αμηψλ. 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ αλαγλψξηζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ αμηψλ ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, ζα πξέπεη λα ζπλεμεηαζηνχλ νη: 

 Πνιηηηζκηθέο αμίεο 

 Τπνθεηκεληθέο: αηζζεηηθέο (κνξθή, θιίκαθα, ρξψκα, πθή, πιηθφ, νζκέο θαη ήρνη), 

θνηλωληθέο (εζηία πλεπκαηηθψλ, πνιηηηθψλ, ηζηνξηθψλ, εζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πεγή 

ζπλαηζζεκάησλ) 

 Αληηθεηκεληθέο: επηζηεκνληθέο (ζπαληφηεηα, πνηφηεηα, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, θαζεηνπνίεζε 

παξαγσγήο), ηερλνινγηθέο (επίπεδν ηερλνινγίαο, ζηάδηα εμέιημεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) 

 Γεσζηξαηεγηθέο: δηνηθεηηθέο (θέληξν ηνπηθήο ή ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο), ελεξγεηαθέο (απηνδηαρείξηζε ή κε πξψησλ πιψλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο θ.ά.) 

 Οηθνλνκηθέο αμίεο (ηη είδνπο αλάπηπμε είρακε θαη ηη επηζπκνχκε;)  

 Αμία ρξήζεο/επαλάρξεζεο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Σνπξηζηηθή αμία  

 Πνιηηηθή αμία 

 Πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο επηρνξεγήζεσλ/επελδπηψλ 
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Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνληαη ζε ράξηεο θαη θείκελα
1
, 

πνπ ζηαδηαθά δηεζλψο αλαπηχρζεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ. Ζ γξάθνπζα εθηηκά σο ηδηαηηέξσο 

εκπλεπζκέλα, ρξήζηκα θαη άκεζα αμηνπνηήζηκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο     

α) ηε δηαθήξπμε ηνπ Άκζηεξληακ, κε ηελ έλλνηα ηεο «νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο» - Declaration of 

Amsterdam (Congress on the European Architectural Heritage, 21-25 October 1975), β) The Australia 

ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance - (The Burra Charter) 

(Australia ICOMOS) – 1981 (αλαζεψξεζε 1988, 1999), κε ηελ βήκα πξνο βήκα θαζνδήγεζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο (cultural significance) κηαο θιεξνλνκηάο θαη γ) The NIZHNY 

TAGIL Charter for the industrial heritage, July 2003, TICCIH (The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage) γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the Conservation of 

Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes – 2011. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηά ζπλνςίδνληαη κεηά απφ ηε κειέηε κηαο 

πεξηνρήο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, εθηηκάηαη φηη ζπκβάινπλ α) ζηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, β) ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο καο 

ζρεηηθά κε ηα παξαδνζηαθά ηερλνινγηθά δεδνκέλα, αμηνπνηψληαο φκσο φια ηα ζχγρξνλα εξγαιεία θαη 

θξηηήξηα έξεπλαο θαη αλάιπζεο, γ) ζηελ αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο κηαο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο, ε νπνία απνηεινχζε, θαη ελδερνκέλσο αθφκε απνηειεί, εζηία επαγγεικαηηθψλ θαη κε 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη 

ηέινο δ) ζηελ θαηάζηξσζε θαη εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο αεηθφξνπ (ή κε) δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο 

ζην κέιινλ. 

Δίλαη επλφεην φηη ε πιήξεο θαη ζαθήο ηεθκεξίσζε ησλ αμηψλ ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά, ζηε 

ζπλέρεηα, ζηηο (πνιηηηθέο) απνθάζεηο γηα αεηθφξν (ή κε) δηαρείξηζε ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο 

κηαο πεξηνρήο θαη αλαδεηθλχεη ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

ΣΑΓΙΟ Β: Απνθάζεηο 

  Ζ αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πξνυπνζέηεη ζπλεθηίκεζε θαη πξφζζεησλ παξαγφλησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Δληνπηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ αμηψλ 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα άιιεο παξακέηξνπο, πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ην κέιινλ ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο (αλάγθεο ηνπ ηδηνθηήηε, εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ζεζκηθφ ή 

ζηξαηεγηθφ επελδπηή, επξχηεξα πξνγξάκκαηα ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

εμέιημε, ινηπνί εμσηεξηθνί παξάγνληεο  θ.ά.) 

 Γηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ πξννπηηθψλ (αεηθφξσλ ή κε;) 

 Αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηηο αμίεο 

 Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ δξάζεσλ. 

ΣΑΓΙΟ Γ: Γξάζεηο 

Ζ αλάιεςε κηαο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο (αεηθφξνο ή κε;) δελ γίλεηαη απηνκάησο, αιιά 

απαηηεί:  

 Καηάζηξσζε θαη επεμεξγαζία ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο 

 Δπηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαη πινπνίεζή ηεο 

 Σεθκεξίσζε (θσηνγξαθηθή θ.ά) πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

 πλερήο παξαθνινχζεζε ησλ φπνησλ επεκβάζεσλ, έιεγρνο, αλαηξνθνδφηεζε θαη 

επαλαμηνιφγεζε ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηηο εκπεξηερφκελεο αμίεο. 

                                                           
1  Όλοι οι ζτεηικοί διεθνείς τάρηες και κείμενα, από ηο 1931 έως ζήμερα, βρίζκονηαι ανηρηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ICOMOS 

(International Council of Monuments and Sites), «CHARTERS AND OTHER DOCTRINAL TEXTS, CHARTERS ADOPTED BY THE 
GENERAL ASSEMBLY OF ICOMOS», http://www.icomos.org/en/charters-and-texts (ηελεσηαία πρόζβαζη 26.10.13). 

http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
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ΜΑΡΗΑ ΚΑΡΝΔΕΟΤ, Τπεχζπλε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ΚΓΔ & ΜΣ NOHΗ 

Δηζαγωγή ζηελ ηερλνινγία ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΟΗΣΙΣ 

 

Σα κνπζεία σο πεξηβάιινληα άηππεο εθπαίδεπζεο εμειίζζνληαη παξάιιεια κε ηελ αλζξψπηλε 

ηζηνξία. Ωζηφζν, ε νπζηαζηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία 30 ζρεδφλ 

ρξφληα. Σελ πεξίνδν απηή, νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

νδεγνχλ ζε αλαζεψξεζε ησλ παηδαγσγηθψλ απφςεσλ,  κε ην ζρνιείν λα κελ απνηειεί πιένλ ην 

κνλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Σα κνπζεία θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απμαλφκελε 

εηζξνή επηζθεπηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα γλψζε θαη επηθνηλσλία. Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά θαη ζπκπεξηέιαβε φια ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην θπζηθφ θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ην βηνκεραληθφ, ηνλ ηερλνινγηθφ θαη ηνλ κε 

πιηθφ πνιηηηζκφ. 

Σα ηερλνεπηζηεκνληθά κνπζεία πξνζθέξνπλ πνηθίιεο επθαηξίεο ζην θνηλφ γηα λα δηεπξχλεη ηε 

γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε. Ζ ζχλδεζε ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ  θαη ηεο ηερλνινγίαο κε ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηερλνεπηζηεκνληθψλ κνπζείσλ.  

Ζ παξνπζίαζε ηδεψλ θαη ελλνηψλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα 

ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη πξνσζεί ηνλ επηζηεκνληθφ 

εγγξακκαηηζκφ κε ηξφπνπο πνπ ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  ζην ζρνιείν δελ κπνξεί. ε 

έλα ηερλνεπηζηεκνληθφ κνπζείν πξνσζνχληαη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο επηζηήκεο θαη ηελ 

ηερλνινγία έηζη ψζηε νη απξηαλνί πνιίηεο λα ηα θαηαλννχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσλία. Παξάιιεια, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο, ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ, πξνζθέξεη έλα 

πιαίζην, ζην νπνίν κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ νη αμίεο θαη ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

ην πιαίζην ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην ΝΟΖΗ κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνζθέξεη ζε καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζεγγίδεη ζέκαηα 

επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο κε δπν ηξφπνπο. Αθελφο, ηα ζέκαηα απηά βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ, αθεηέξνπ ε ηερλνινγία, φηαλ  ρξεζηκνπνηείηαη 

σο επνπηηθφ κέζν απνηειεί ηνλ πιένλ άκεζν ηξφπν πξνψζεζεο ηερλνινγηθνχ εγγξακκαηηζκνχ. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, ε δηαδξαζηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ  είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη 

ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε απζφξκεηε εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθνξνπνηνχληαη, θαζψο, αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο, 

εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζε ηξέρνληα ζέκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο φπσο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ξνκπνηηθή, επηζηήκε ηνπ δηαζηήκαηνο, ειεθηξνληθή,  λαλνηερλνινγία, απιέο 

κεραλέο θ.ά.  

ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ΝΟΖΗ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

μελαγήζεηο ζην κνπζείν ηερλνινγίαο ηνπ ηδξχκαηνο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξάζε 

επηδηψθεηαη ε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνλ επηζθέπηε ηφζν κέζα απφ ηελ 

νξγαλσκέλε μελάγεζε ζηα εθζεηήξηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

απηνθηλήησλ, φζν θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ επηζθέπηε κε ηα εθζέκαηα ζην ρψξν ηνπ 

ηερλνπάξθνπ. 

Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ην ΝΟΖΗ ζηνρεχεη ζην λα θαιιηεξγήζεη θαη 

λα πξνσζήζεη κηα ηερλνινγηθή θνπιηνχξα κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο θαη 

κειινληηθνχο πνιίηεο λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερλνινγία αληηιακβαλφκελνη ηελ 

ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. 
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ΥΡΤΟΤΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, ΔΤΘΤΜΗΟ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΓΗΩΡΓΟ ΤΦΑΝΣΖ, 

ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΡΗΦΑΚΖ, ΓΗΩΡΓΟ ΛΑΤΚΗΓΖ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΛΑΚΗΓΟΤ,  ΚΠΔ Διεπζεξίνπ 

Κνξδειηνχ & Βεξηίζθνπ. 

Η κλήκε ηεο πόιεο ωο ζηνηρείν εθπαίδεπζεο γηα ηελ αζηηθή αεηθνξία 

 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ & Βεξηίζθνπ ζεσξεί ηελ 

«πφιε» σο πεδίν εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία θαη έρεη ηνπνζεηήζεη ην αζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζην επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ.  

Θεσξψληαο φηη:  

- ε «πφιε» απνηειεί ην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ καο κέζα ζην νπνίν δηαζέηνπλ 

βησκαηηθέο εκπεηξίεο. 

- ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο σο ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ επί κέξνπο ζπζηήκαηα (ην 

θπζηθφ, ην θνηλσληθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην πνιηηηθφ) ην ζχζηεκα ηεο πφιεο πξνζεγγίδεηαη νιηζηηθά 

- ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία έρεη ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο πνπ 

ελζαξθψλεη ηα νξάκαηα θαη ηηο επηζπκίεο γηα κηα βηψζηκε πφιε  

- ε «κλήκε ηεο πφιεο» απνηειεί ηελ έθθξαζε ησλ παξαπάλσ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ηεο 

πφιεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, ε δηαηήξεζή ηεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη θάπνηνο ππφςε ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ελφο βηψζηκνπ κέιινληνο  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε «κλήκε ηεο πφιεο» ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠΔ πξνζεγγίδεηαη θαη 

αμηνπνηείηαη σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν απφ πνιιέο απφςεηο ζηελ επηδίσμε ελφο βηψζηκνπ – αεηθφξνπ 

παξφληνο ή κέιινληνο. 

ηελ αλαδήηεζε ελφο βηψζηκνπ κέιινληνο, ζπλδένπκε ην παξειζφλ κε ην παξφλ κε κία 

νιηζηηθή καηηά ζηελ νπνία ηα ηζηνξηθά ίρλε παξαηεξνχληαη θαη εληάζζνληαη ζην ρξφλν θαη ηνλ ρψξν 

ηεο πφιεο. Σα κλεκεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Νηεπψ, ην ιηκάλη, ή άιια κλεκεία ηεο πφιεο, παξαηεξνχληαη 

σο ηζηνξηθά κλεκεία – ηνπφζεκα θαη ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα ηεο πφιεο, 

κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηήλ, κε ηηο επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαη απηψλ πνπ ζήκεξα δηαρεηξίδνληαη ηελ κειινληηθή εηθφλα ηεο.  
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ΛΗΑΝΑ ΣΤΛΗΑΝΟΤ, ππεχζπλε ΚΠΔ Νάνπζαο 

Η βηνκεραληθή θιεξνλνκηά έλα δίθηπν ζρνιείωλ, κηα ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξόηαζε  

 

Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά είλαη έλα ζχγρξνλν δηεπηζηεκνληθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν έληνλα 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην παξφλ πνπ ζέηεη ζε θξηηηθή θαη αλαζηνραζκφ έλλνηεο - θιεηδηά γηα ηε 

θαηαλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ αλαηξέπνληαο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, θαη εληάζζεη ηε κειέηε 

ηνπ ηνπίνπ σο παιίκςεζηνπ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ,. 

Σν ΚΠΔ Νάνπζαο δνκεί κηα εθπαηδεπηηθή πξφηαζε πνπ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο λα γλωξίζνπλ ηα θηήξηα, ηελ ηζηνξία θαη ηελ νκνξθηά ησλ κεραλψλ, ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

κφρζεζαλ, γηα φζα ζεκαληηθά ή αζήκαληα δηεκείθζεζαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπο. Γηεξεπλά ηνπο 

θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη εζηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο επηινγέο πνπ δηακφξθσζαλ ην 

πξφζθαην παξειζφλ θαη ην παξφλ. 

Οη ππιψλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξφηαζε είλαη ε κειέηε ηεο βηνκεραληθήο επνρήο, 

ε αλαδήηεζε ησλ ηρλψλ ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο,  ε ζηξνθή ηεο πξνζνρήο απφ ηα πξάγκαηα 

ζηνπο αλζξψπνπο, εζηηάδνληαο ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο πνπ δηακφξθσζαλ 

απηή ηε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο πνπ πξνθάιεζε.  

Οη καζεηέο καο επηζπκνχκε λα δηαιέγνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, λα ζπκκεηέρνπλ, λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη νξάκαηα θαη ζελάξηα γηα ην κέιινλ, δηεξεπλψληαο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο αλάπηπμεο, λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ  ελεξγνχ πνιίηε. Οη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχκε 

λα πηνζεηήζνπλ παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ελεξγή ζπλεξγαηηθή θαη βησκαηηθή 

κάζεζε. Να δεκηνπξγνχλ καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ καζεηψλ ηνπο.  Να αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο θαη δίθηπα κε άιια ζρνιεία θαη 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο  πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ θνηλφηεηεο κάζεζεο. Σέινο ε ελεκέξσζε ησλ 

ελειίθσλ αληηκεησπίδεηαη σο κηα θνηλσληθή εκπεηξία ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο.  Ζ έκθαζε δίλεηαη  

ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ νκάδσλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ  θαηαινίπσλ.   
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ΓΡΑΜΜΑΣΖ ΜΑΚΔΛΖ, ππεχζπλε ΚΠΔ Μαθξηλίηζαο 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο ιαδηνύ  κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Μεζόγεηνο, Διιάδα, ειηά 

 

Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο ζρεδηάδεη θαη νξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε νκάδεο 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ θαη νκάδεο γεληθνχ πιεζπζκνχ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Μεζφγεηνο, Διιάδα, ειηά» πινπνηείηαη ζηνλ νηθηζκφ «Καηερψξη» 

ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Πεδίν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ: ν ειαηψλαο θαη ην Παξαδνζηαθφ 

Διαηνηξηβείν «Υαηδεγηάλλε-Δθζεηήξην  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. Με άμνλα ηε βησκαηηθή κάζεζε ην 

ζέκα ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ επηθεληξψλεηαη ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ 

θαη αθνξά ζηελ νηθηαθή ηερλνινγία ηεο θαηνηθίαο ηνπ ειαηνθαιιηεξγεηή, ζηα εξγαιεία θαη 

εμαξηήκαηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ θαξπνχ ζηε κεηαθνξά απφ ηνλ ειαηψλα 

πξνο ην ειαηνηξηβείν θαζψο θαη ζηελ θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ειαηνηξηβείνπ κεκνλσκέλα αιιά 

θαη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΩΡΓΟ ΜΠΟΤΣΑΚΖ, Τπεχζπλνο ΚΠΔ νπθιίνπ 

Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηε ζεξνηξνθία θαη ην κεηάμη- θαιέο πξαθηηθέο 

 

χληνκε παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ ΚΠΔ νπθιίνπ. ρέζε Δζληθνχ 

Θεκαηηθνχ Γηθηχνπ ΚΠΔ νπθιίνπ « Σν Μεηάμη » θαη Καιψλ Πξαθηηθψλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Βηψζηκε Αλάπηπμε ηεο UNECE – UNESCO. ρέζε ΔΘΓ ην «Μεηάμη» θαη Βηνκεραληθήο 

Κιεξνλνκηάο. Αλαθνξά ζην Βηνκεραληθφ πγθξφηεκα Σδίβξε. Ο ξφινο θαη ε ηζηνξία ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ζηελ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηνπ νπθιίνπ, ζεκεξηλή θαηάζηαζε, κειινληηθέο 

πξννπηηθέο.  

Κνπθνπιφζπηηα νπθιίνπ. Ζ ζέζε ηνπο ζηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη ε ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή ηνπο. Μηθξή αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηψλ ησλ ζπηηηψλ πνπ ήηαλ 

ζηξαηεπκέλα ζηελ ππφζεζε ηνπ κεηαμηνχ. 

Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ησλ ππφινηπσλ κηθξφηεξσλ κεηαμνπξγείσλ. Αίηηα δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο. χγρξνλεο  βηνηερλίεο κεηαμηνχ ζην νπθιί. Ο αγψλαο γηα ηελ επηβίσζε. 

Οη ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Πνηέο θηλήζεηο ζα αιιάμνπλ ην 

ηνπίν θαη πσο ζα ζπλερηζηεί ε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηνπ νπθιίνπ πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζην κεηάμη. 



Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: ¨Βιομητανική κληρονομιά και νεολαία:  

ζτέζεις μνήμης, έμπνεσζης και δημιοσργικόηηηας¨  

 

15 
 
 

ΗΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ,  Καζεγήηξηα, Δξγαζηήξην Γνκηθψλ Τιηθψλ, Σκήκα Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ΑΠΘ, Πέηξηλνη Φάξνη: Μλεκεία - Πόινη πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ 

 

Ζ εκθάληζε ησλ θάξσλ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ πξψησλ ζαιαζζνπφξσλ λα 

δηαζρίζνπλ ηηο ζάιαζζεο, κεηαθέξνληαο πιηθά θαη γλψζε. Οη πξψηνη Φάξνη εκθαλίζηεθαλ ζηελ Α. 

Μεζφγεην, θαηά  ηελ Κιαζζηθή θαη Διιεληζηηθή Αξραηφηεηα, ελψ ηα ζχγρξνλα θαξηθά δίθηπα 

αλαπηχρζεθαλ γχξσ ζην 19ν αηψλα. ηαδηαθά ν έιεγρνο ησλ θαξηθψλ δηθηχσλ απέθηεζε ζηξαηεγηθή 

ζπνπδαηφηεηα, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απφ Δπξψπε ζε Αλαηνιή.  

Ζ ιεηηνπξγηθή αμία ησλ θάξσλ ζήκεξα έρεη απαμησζεί, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηηο 

επηθνηλσλίεο, ελψ  θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη αζχκθνξν. Σν παξαπάλσ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο  βξίζθνληαη νη θάξνη  θαη παιαηφηεξεο επεκβάζεηο 

απφ ζθπξφδεκα θαη ηζηκέλην νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπο πνπ παξνπζηάδεη 

πνιιά πξνβιήκαηα. 

ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο EC-PHAROS (2003-2007) αλαπηχρζεθε κία 

νιηζηηθή κεζνδνινγία γηα ηε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ πέηξηλσλ θάξσλ, ηελ απνθαηάζηαζε δηαηήξεζε 

θαη αλάδεημή ηνπο. Έλα απφ ηα αληηθείκελα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ην Έξγν ήηαλ ην κέιινλ ησλ 

θάξσλ σο κλεκείσλ πνιηηηζκνχ θαη ε έληαμε ηνπο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη κία ζεηξά κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ησλ αξρψλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο θάξνπο (ηζηνξηθή εμέιημε, θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, αξρηηεθηνληθή, ηερλνινγηθά 

ζηνηρεία, επξχηεξν πεξηβάιινλ), πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε πφινπο πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ, 

δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ ηζηνξηθή θαη κλεκεηαθή ηνπο θπζηνγλσκία. 
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ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΕΑΥΟΤ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο  ΑΠΘ  

Δξγαζηήξηα γηα ηε Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ζην πιαίζην ηεο Δπξωπαϊθήο  Πξωηεύνπζαο Νενιαίαο 2014 

 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο πνπ δηνξγαλψλεη ην Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ ζα ζπκκεηέρεη θαη ην Σκήκα Γεξκαληθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο κε κηα νκάδα 24 θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο 

είλαη απφ δηάθνξα εμάκελα θαη επέιεμαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε.  

ην πιαίζην ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην Σκήκα καο 

ζεσξήζεθε φηη ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά ηεο πφιεο ζηελ νπνία ζπνπδάδνπλ εμεηάδνληαο θαηά θχξην ιφγν ηηο ειιελνγεξκαληθέο 

ζρέζεηο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη είηε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ είηε ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο είηε 

αθφκε θαη ζε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο.  
 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ δεκηνπξγήζεθαλ 6 νκάδεο κε επηκέξνπο ζεκαηηθέο.  
 

Οκάδα 1: «Οη κύινη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ην 19ν & 20ν αηώλα : ε ζρέζε κε ην 

γεξκαλόθωλν ρώξν.» 

Σν αληηθείκελν ηεο νκάδαο είλαη λα ςάμεη ζηνηρεία γηα ηνπο αηκφκπινπο ηεο Θεζζαινλίθεο 

κεηά ην 1850, γηα ην κχιν ηνπ Νηαξκπιαί, ηνλ αιεπξφκπιν Αιιαηίλη, γηα ηνπο αιεπξφκπινπο ησλ 

αδειθψλ Βαιηζάλε θαη Β. Γηαλλφπνπινπ, θαη ηνπο θπιηλδξφκπινπο Υαηδεγηαλλάθε-Αιηηλαικάδε θαη 

Μπάιηα. Δπηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ πξνκήζεηα γεξκαληθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ ηνλ ειβεηηθφ νίθν 

Daverio, ηνπο γεξκαληθνχο νίθνπο Miag, Άκκε-Γθίδεθε-Κφλεγθελ θαη ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο 

Krupp.  
 

Οκάδα 2: «Τν γεξκαληθό ζηνηρείν ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο.» 

Ζ εηζαγσγή λένπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ν εξρνκφο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ απφ ηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε είρε σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ 

ιηκαληνχ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ γεξκαληθή παξνηθία ηεο Θεζζαινλίθεο εκθαλίζηεθε ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ελψ ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα γεξκαλνί 

ηαμηδηψηεο είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ πφιε αλ θαη απνηεινχζαλ έλα ζπάλην θαηλφκελν γηα ηελ 

επνρή. 
 

Οκάδα 3: «Ο ζηδεξόδξνκνο ζηε Θεζζαινλίθε.» 

Έρνληαο σο βαζηθφ ζηνηρείν έξεπλαο ηηο ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο ε νκάδα ζθνπεχεη λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εμέιημε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αηκνκεραλήο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηε Θεζζαινλίθε, θαη λα παξνπζηάζεη θάπνηεο καξηπξίεο απφ 

Θεζζαινληθείο πνπ είραλ εξγαζηεί ζηνλ Ο..Δ. Παξνπζηάδεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο κε ηελ Δπξψπε θαη νη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο επηξξνέο πνπ ε πφιε δέρηεθε απφ ηε 

Γεξκαλία. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηα ζρέδηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαβαιθαληθνχ 

ζηδεξφδξνκνπ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ράξε ζηνλ ζηδεξφδξνκν. Ο ζηδεξφδξνκνο 

πξνζεγγίδεηαη φρη απιψο σο βηνκεραληθή, αιιά θαη σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  
 

Οκάδα 4: «Η βηνκεραλία ηνπ θαπλνύ ζηε Θεζζαινλίθε.» 

Θα κειεηεζνχλ νη εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν εθείλε ηελ 

επνρή κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο ηφζν ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο φζν θαη ζε επίπεδν 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  Θα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνινχζε ν 

θιάδνο απηφο ηεο βηνκεραλίαο , απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ κέρξη ηνπο θαπλεξγάηεο. 

Βαξχηεηα ζα δνζεί ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζην πσο απηέο νδήγεζαλ ζηηο 

κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο θαη απεξγίεο ησλ θαπλεξγαηψλ θαη ηη ξφιν έπαημαλ ζηελ εμέιημε ηεο 

θαπλνβηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα. Θα δηεξεπλεζεί αλ θαη θαηά πφζν απηέο νη θηλεηνπνηήζεηο 

επεξέαζαλ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο- Γεξκαλίαο θαη αλ ηα γεγνλφηα απηά ππξνδφηεζαλ 

αλάινγεο δηεθδηθήζεηο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο απφ ηνπο θαπλεξγάηεο ηεο Γεξκαλίαο ή ην 

αληίζηξνθν. 
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Οκάδα 5: «Όιπκπνο-Φημ: Τν εξγνζηάζην κπύξαο θαη νη άλζξωπνη πνπ ην δεκηνύξγεζαλ.» 

          Πνηνη ήηαλ νη ηδηνθηήηεο ηεο δπζνπνηίαο Όιπκπνο/Φημ θαη πνηα ε  ζρέζε ηνπο κε ηε Γεξκάληα. 

Δπίζεο πφηε  θαη γηαηί θηίζηεθε ζηε Θεζζαινλίθε θαη γηαηί αλεζηάιε ε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηζπκία ηεο 

νκάδαο είλαη λα πάξεη ζπλεληεχμεηο απφ πηζαλνχο εξγαδφκελνπο ή θιεξνλφκνπο. Γηαηί ζα πξέπεη λα 

δηαζσζεί ην θηήξην ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηη ζεκαζία έρεη απηή ε θιεξνλνκία γηα καο.  

Οκάδα 6:  «Η αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ε αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο παξνηθίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε.» 

ηφρνο είλαη λα εξεπλεζνχλ ηα βηνγξαθηθά Γεξκαλψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γεξκαληθήο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο ν August Sigmund, ν νπνίνο ίδξπζε ηε Γεξκαληθή 

ρνιή Θεζζαινλίθεο -ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ ζπκκεηνρή γεξκαληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ-, ν Kurt Graf 

von Posadowsky-Wehner, πνπ ζπλέβαιιε ζηελ ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεξκαληθψλ πνπδψλ, αιιά 

θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ έδεζαλ θαη εξγάζηεθαλ ζηελ πφιε σο επηρεηξεκαηίεο, σο έκπνξνη ή σο 

ηερληθφ πξνζσπηθφ.  

 

Αθφκε δελ είλαη ζαθήο νχηε ν φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ νη 

θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο νχηε ε νπηηθή γσλία θάησ απφ ηελ νπνία ζα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο νη 

ζρέζεηο κεηαμχ γεξκαληθνχ θαη ληφπηνπ ζηνηρείνπ.  
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ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΖΑΚΗ, Αρχιτέκτων 
Οξγαλώλνληαο κνπζεηαθνύο θαη εθζεζηαθνύο ρώξνπο γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηε βηνκεραλία 

 

1. Γίλνληαο δωή ζηα άδεηα θηήξηα: Σερλνινγηθέο θαη βηνκεραληθέο ππνδνκέο εμειίζζνληαη 

ζε θέληξα ηεθκεξίωζεο θαη θηινμελνύλ εθζεζηαθνύο ρώξνπο 

1.1 Σν παξάδεηγκα ηεο «Φάκπξηθαο» Λεωληδίνπ 

ην Λεσλίδην Κπλνπξίαο, πξηλ δεκηνπξγεζεί ε ΓΔΖ ιεηηνπξγνχζε εξγνζηάζην 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζην θηήξην πνπ ζήκεξα ράξηλ ζπληνκίαο νλνκάδεηαη 

“Φάκπξηθα”. Έρνληαο ζην ηζηνξηθφ ηνπ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο, αιιά θαη επηζθεπέο, ην εξγνζηάζην 

ειεθηξνδνηνχζε ηνλ θάκπν ηνπ Λεσληδίνπ έσο ην 1961, ρξνληά πνπ ε ΓΔΖ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε 

παξνρήο ξεχκαηνο ζηελ πεξηνρή. Σν 1967 ην εξγνζηάζην έθιεηζε θαη νη ρξήζεηο ηνπ θηεξίνπ 

ελαιιάζζνληαλ απφ ζρνιείν ζε δεκαξρείν κε απνηέιεζκα θακία απφ ηηο δπν κεραλέο παξαγσγήο 

ξεχκαηνο λα κε δηαζσζεί. ήκεξα ε “Φάκπξηθα” αλαπαιαηψλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε Κέληξν 

πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, αζρνιίεο πνπ 

ζηήξημαλ νηθνλνκηθά ηελ πεξηνρή απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Θα ζηεγάζεη ην θέληξν ηεθκεξίσζεο, 

αίζνπζα πξνβνιψλ θαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαζψο θαη κφληκν εθζεζηαθφ ρψξν. 

Σν Κέληξν ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο ηνπ Λεσληδίνπ, 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ηεο Ν.Α. Πεινπνλλήζνπ. ηελ έθζεζε θαη ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ δελ ζα 

γίλεη ε αλαζχλζεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο πξψηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ εθφζνλ ζήκεξα δελ 

ππάξρνπλ ηα κεραλήκαηα θαη είλαη αλέθηθηε ε πιήξεο ηεθκεξίσζε. Ζ κφληκε έθζεζε ζα 

πιαηζηψλεηαη απφ καθέηεο θαη πινχζην επνπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο (ειαηνηξηβεία, πεγάδηα θιπ.) πνπ ζπλαληά θαλείο άθζνλα 

ζηελ πεξηνρή. Οη επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ, εθηφο απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο, αλακέλεηαη λα είλαη 

ν άθζνλνο επνρηαθφο, νηθνγελεηαθφο ηνπξηζκφο (Έιιελεο θαη αιινδαπνί) θαη νξγαλσκέλεο νκάδεο 

καζεηψλ, δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ππνδνκή πιαηζηψλεηαη απφ κφληκα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εμ αξρήο ζρεδηαζκέλα θαη ελζσκαησκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ν 

εθζεζηαθφο ρψξνο θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. Ο κνπζεηνινγηθφο ιφγνο είλαη 

ζχγρξνλνο, επθάληαζηνο, θαηαλνεηφο, ρσξίο λα γίλεηαη απιντθφο. Πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ην θνηλφ 

ηνπ κε βησκαηηθνχο ζπζρεηηζκνχο, ζπλζέηνληαο παξαδείγκαηα ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ παξφληνο. Δπηζπκεί λα πξνζθέξεη ηε βάζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνλ ππξήλα ηεο γλψζεο, 

ψζηε ν επηζθέπηεο θεχγνληαο απφ ηελ έθζεζε, λα ζέιεη λα επηζθεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αμία ησλ άιισλ θηεξίσλ (απνθαηεζηεκέλσλ θαη κε), θαηάινηπσλ ηεο 

πξνβηνκεραληθήο επνρήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αθζνλνχλ 

ζηελ πεξηνρή. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ παξφκνησλ ππνδνκψλ, 

επηζηξαηεχνληαη φια ηα πιένλ ζχγρξνλα κνπζεηνγξαθηθά κέζα πνπ απνθξπζηαιιψλνληαη ζηνλ 

επηκειεκέλν γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηηο ππνβιεηηθέο ζθελνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηεο 

αλαπαξαζηάζεηο. Μεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη ζηα δηαδξαζηηθά κέζα, κεραληθά θαη ειεθηξνληθά, πνπ 

επηδεηνχλ ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ζηα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

“Φάκπξηθα” Λεσληδίνπ θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα πξφηππν Κέληξν ηεθκεξίσζεο φπνπ ν 

εθζεζηαθφο ηεο ρψξνο, σο θεληξηθφο ππξήλαο ηεο ππνδνκήο ζα είλαη γεκάηνο δσληάληα θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηνδηθψλ, ζεκαηηθψλ εθζέζεσλ θαη 

γεγνλφησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ. 
 

2. Γίλνληαο εθήκεξε θίλεζε ζε παιηέο κεραλέο: Πεξηνδηθέο εθζέζεηο γηα ηελ ηερλνινγία 

θαη ηε βηνκεραλία 

2.1 Σν παξάδεηγκα ηεο έθζεζεο: «Αξρέο ηεο βηνκεραλίαο ζηε Θεζζαινλίθε», 1987, Ο. 

Γειεγηάλλε, Β. Κνιψλαο, ζρεδηαζκφο “ΣΔΣΡΑ” , Δξγνδφηεο: ΔΣΒΑ 

2.2 Έθζεζε γηα ηε βηνκεραληθή εμέιημε ζηελ πεξηνρή ηεο Βόξεηαο Διιάδαο, κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Η Βηνκεραληθή Δμέιημε ζηελ Πεξηνρή ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο», εληαγκέλν ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ 2007 – 2013», 2013,  Δξγνδφηεο: ΝΟΖΗ, 

ρξεκαηνδφηεζε: Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΥΑΡΗΖ ΚΤΡΗΑΚΟΤ, ΑΝΝΑ ΠΑΗΑ, ΒΑΓΓΔΛΖ ΥΑΡΗΣΟΠΟΤΛΟ, Οκάδα Βηνκεραληθήο 

Κιεξνλνκηάο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ 

Νέεο ρξήζεηο ζε ηζηνξηθνύο ρώξνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηωλ δηακεηαθνκηζηηθώλ θόκβωλ: 

Αληηκεηωπίδνληαο ηνπο ηζηνξηθνύο ηόπνπο κε έκπλεπζε, πξνηείλνπκε ηε δηακόξθωζε ρώξωλ πνπ εκπλένπλ 

  

Ζ Οκάδα βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ ζπκκεηέρεη ζε πιεζψξα δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηάζσζε 

ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ηεξίδεηαη ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο 

ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαη ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθέο νκάδεο, 

θνξείο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζε κηα πξνζπάζεηα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο, θαηαγξαθήο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ελψ ε πξνζπάζεηά 

ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν κε θνηλφ 

ελδηαθέξνλ ηε δηάζσζε ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ. 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ε νκάδα βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο ζπκκεηέρεη, δηνξγαλψλεη, ζπλδηνξγαλψλεη θαη ζηεξίδεη δξάζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε 

δηάζσζε ηνπ βηνκεραληθνχ πινχηνπ. 

ε ζπλεξγαζία κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δηνξγαλψζεθε ζηελ Κνδάλε 

δηεκεξίδα κε ζέκα: «Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά» θαη μεθίλεζε κία πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Ωο πηινηηθά θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα θαηαγξαθήο 

επηιέρζεθαλ ην εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ ηεο ΑΔΒΑΛ θαη ε πξψηε κνλάδα παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ ζηελ 

Πηνιεκαΐδα.  

Παξάιιεια ππήξμε ζπκκεηνρή κειψλ ηεο Οκάδαο ζηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε κε ζέκα: 

«Βηνκεραληθή εμέιημε ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιάδα, ηε 

Ρνπκαλία θαη ηελ Αξκελία» (IEBSA), ζην πιαίζην δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο κε επηθεθαιήο εηαίξν ην 

Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο ¨ΝΟΖΗ¨ θαη κε ηε ζπλεξγαζία εηαίξσλ απφ 

ηε Ρνπκαλία (Παλεπηζηήκην Γαιαηζίνπ) θαη ηελ Αξκελία (Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ). Σν έξγν 

αθνξνχζε ηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ πεξηφδσλ ηεο βηνκεραληθήο εμέιημεο γηα ηελ θάζε εζληθή 

πεξηνρή θαη ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ απνηέιεζαλ ζηαζκνχο ζηελ εμέιημε απηή. Οη πεξηνρέο 

κειέηεο ήηαλ: ε Βφξεηα Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ε πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε 

βνξεηναλαηνιηθή Ρνπκαλία (πεξηνρή ηνπ θάησ Γνπλάβεσο ζηε Μαχξε Θάιαζζα) θαη ε Αξκελία.  

Δπίζεο, δηνξγαλψζεθε δηεκεξίδα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα: «Ζ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, πνιχηηκν απφζεκα γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε». Απηή είρε ζηφρν ηελ αλάδεημε 

ησλ βηνκεραληθψλ ηφπσλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Παξάιιεια 

αλαπηχρζεθαλ θαη πξνβιήζεθαλ δεηήκαηα θαηαγξαθήο, πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ αγαζνχ θαη θηηξηαθνχ απνζέκαηνο πνπ απνηεινχλ ηα βηνκεραληθά κλεκεία κέζα απφ ηελ 

ειιεληθή θαη δηεζλή εκπεηξία. 

Πέξα φκσο απφ ηελ πξνζπάζεηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ελεκέξσζε, θαηαγξαθή θαη δξάζε ηεο 

Οκάδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο, ππήξμε ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

επαλάρξεζε βηνκεραληθψλ θειπθψλ ζην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

καο. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε θαηαγξαθή θαη πξφηαζε απνθαηάζηαζεο γηα ην βπξζνδεςείν Ννχζηα 

ζηε Θεζζαινλίθε, γηα έλα ζαπσλνπνηείν ζην Πισκάξη ηεο Λέζβνπ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα 

θαη κειέηε ηφζν γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν φζν θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνζεθψλ ζην 

Ληκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. ηφρνο ήηαλ ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπο κε ζθνπφ ηελ έληαμε 

λέσλ ρξήζεσλ ζε ηζηνξηθνχο βηνκεραληθνχο ρψξνπο, ζέινληαο λα εκπλεχζνπκε θαη άιινπο λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηάζσζή ηνπο. 

 

 

 

 



Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: ¨Βιομητανική κληρονομιά και νεολαία:  

ζτέζεις μνήμης, έμπνεσζης και δημιοσργικόηηηας¨  

 

20 
 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ/ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

 

19 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δπηζθέςεηο καζεηψλ ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ¨ΝΟΖΗ¨ 

20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δλεκεξσηηθή Δθπαηδεπηηθή πλάληεζε/ εκηλάξην ζην Κ.Γ.Δ. & Μ.Σ. ¨ΝΟΖΗ¨ 

21 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δπηζθέςεηο καζεηψλ ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ¨ΝΟΖΗ¨ 

24 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014  

Δπίζθεςε θαη δξάζεηο καζεηψλ ηνπ 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο ζην Μνπζείν Ύδξεπζεο 

Θεζζαινλίθεο 

25 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δπίζθεςε θαη δξάζεηο θνηηεηψλ  ηνπ Σκήκαηνο  Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο  ζην 

δηαηεξεηέν ζπγθξφηεκα ηεο Δηαηξείαο Σξνρηνδξφκσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ (Νηεπψ) θαη ζην 

ηδεξνδξνκηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο 

26 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δπίζθεςε θαη δξάζεηο καζεηψλ ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαγθαδά, 1
νπ

 Γπκλαζίνπ πθεψλ θαη ηνπ 

Καιιηηερληθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Ακπεινθήπσλ ζηνλ ρψξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο  

27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δπίζθεςε θαη δξάζεηο καζεηψλ ηνπ 14
νπ

 Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 14
νπ

 Λπθείνπ  Θεζζαινλίθεο ζην 

δηαηεξεηέν ζπγθξφηεκα ηεο Δηαηξείαο Σξνρηνδξφκσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ (Νηεπψ)  

28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2014 

Δπίζθεςε θαη δξάζεηο καζεηψλ ηνπ 7
νπ

 Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ 10
νπ

 ΔΠΑΛ θαη ηνπ 12
νπ

 

Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο  ζηνλ ρψξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο 
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