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Συνέδριο οίο Μουσείο Μπενάκη

Τα βιοµηχανικά κτίρια
ξαναπαίρνουν ζωή
Μέχρι πριν από µερικές δεκαειίες,
γίνονταν µάχες για να χαρακτπριστούν
ως µνηµεία επιλεγµένα βιοµηχανικά
συγκροτήµατα. Σήµερα ία πράγµατα
είναι σαφώς καλύτερα.
Εµβληµατικά κτίρια
έχουν διασωθεί
και αξιοποιηθεί

Ένα

πολύ ενδιαφέρον
συνέδριο
θα πραγµατοποιπθεί, τις επόµενες
µέρες, στο Μουσείο Μπενάκπ
της οδού Πειραιώς. Τίτλος του,
«Βιοµηχανική κληρονοµιά: αναβίωσα
και βιωσιµότπτα». To εν λόγω
συνέδριο φιλοδοξεί να αποτυπώσει
όλες τις προσεγγίσεις
της βιοµηχανικής κληρονοµιάς
στην Ελλάδα και την Κύπρο κατά
mv περίοδο 1980-2012. Προσεγγίσεις
που ποικίλλουν, προδίδοντας
το πολυεττίπεδο του αντικειµένου,
αλλά και τπν ερευνητική
εµβάθυνση που έχει επιτευχθεί
στον τοµέα αυτό τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα
«Βιοµηχανική κληρονοµιά:
πραγµατοποιηθεί, επίσης, έκθεση
αναβίωση και βιωσιµότητα»
αρχιτεκτονικού έργου, που περιλαµβάνειΣυνέδριο: 7,8 και 9 Ιουνίου
Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου:
την παρουσίαση περιορισµένου
30 Μαΐου-28 Ιουλίου
αριθµού υλοποιηµένων

έργων, µελετών, καθώς και σχετικών
# Μουσείο Μπενάκη
προτάσεων που ξεχώρισαν
ΠειραιώςΒδΙΑνδρονίκου
σε διαγωνισµούς. Για την όλη διοργάνωση,
Τηλ. 2103453111.
www.benaki.gr
την ευθύνη φέρουν το
ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Επιτροπής
για τη ∆ιατήρηση της Βιοµηχανικής
Κληρονοµιάς (TICCIH),
το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
(ΕΙ∆), n Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του ΕΜΠ, τα
τµήµατα Αρχιτεκτόνων των πανεπιστηµίων
Θεσσαλονίκης, Πατρών,
Θεσσαλίας, Θράκης, Κρήτης,
το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
(TEE) και το Επιστηµονικό Τεχνικό
Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

«Βλέπουµε ότι
πλέον παίρνουν
και άλλες χρήσεις,
γίνονται κατοικίες,
γραφεία, ακόµπ και
παραγωγικές µονάδες»
ξεκίνησαν

Έρευνα,
καταγραφή,
αποκατάσταση
Ήταν τπ δεκαετία του '80 όταν
οι συζητήσεις για την
ανάδειξη του ιστορικού βιοµηχανικού
αποθέµατος της χώρας.
Σταδιακά, οι συζητήσεις αυτές άρχισαν
να πληθαίνουν, να γίνονται
ζωηρότερες και, στη διεξαγωγή
τους, να συµµετέχουν περισσότερες
ειδικότητες επιστηµόνων.

Ηλ. Κωνσταντόπουλος

01 Μουσείο Σιδηροδρόµων
Ευρύχου (Κύπρος). 02 Φουγάρο,
διατηρητέο βιοµηχανικό
συγκρότηµα ΑΝΘΟΣ (Ναύπλιο)
που έγινε πολιτιστικό κέντρο.
03 Σε πολιτιστικό χώρο έχει
µετατραπεί και η αποθήκη 7 στο
λιµάνι Θεσσαλονίκης

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας, τής του Πανεπιστηµίου Πατρών,
αλλά και κάθε είδους πηγή
αφενός n παύση λειτουργίας
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, και έχει
πολλών βιοτεχνικών και βιοµηχανικώνπου µπορεί να µαρτυρήσει επιπρόσθετα
δίκιο. «Βλέπουµε ότι πλέον παίρνουν
στοιχεία γι' αυτήν: βιοµηχανικό
και άλλες χρήσεις, γίνονται
µονάδων και n «ερηµοποίηση»
περιοχών ολόκληρων
τοπίο και αρχιτεκτονήµατα, κατοικίες, γραφεία, ακόµη και παραγωγικές
(όπως συνέβη στον οδικό άξονα
καταγεγραµµένα µνηµεία
µονάδες. ∆ιότι το θέµα
της Πειραιώς, στο Λαύριο ή στην
και τεκµήρια, εργαλειακός και µηχανολογικός
δεν είναι απλώς να ανακηρυχθούν
Ελευσίνα) και αφετέρου n ενίσχυση
εξοπλισµός, αλυσίδα
µνηµεία οι υποδοµές αυτές,
του διεθνούς ενδιαφέροντος
παραγωγής και παραγόµενα προϊόντα,
αλλά να τους δώσουµε πραγµατική
για την αξιοποίηση βιοµηχανικών
αρχεία, γραπτές και προφορικές
ζωή. Οι χώροι οφείλουν να
υποδοµών.
µαρτυρίες. Σήµερα διαθέτουµε παραµένουν χρήσιµοι µέσα από
Ξεκίνησαν, λοιπόν, n συστηµατική
πλήθος ερευνητικών δεδοµένων,
την οδό της επανάχρησης». Όσο
έρευνα και n καταγραφή βιοµηχανικών
καθώς και εξαιρετικά
για τις δύο λέξεις-κλειδιά στον θεµατικό
συγκροτηµάτων και
δείγµατα αποκαταστηµένων βιοµηχανικών
τίτλο του συνεδρίου, ο κ.
n αναζήτηση τρόπων συντήρησης
κτιρίων. Φορείς µνήµης
Κωνοταντόπουλος διευκρινίζει
και επανάχρησής τους, προκειµένου,
µιας, για πάντα, χαµένης εποχής ότι «n αναβίωση και n βιωσιµότητα
εκτός των άλλων, να ανασυντεθεί
(ενδεχοµένως και τεχνολογίας)
σχετίζονται άµεσα µε τον χρόνο,
το βιοµηχανικό παρελθόν
που, είθισται, µετά τις εργασίες
εντούτοις στην έννοια της βιωσιµότητας
της χώρας. Ωστόσο, µία ολοκληρωµένη αποκατάστασης, να µετατρέπονται
παρεµβάλλονται και
µελέτη της βιοµηχανικής
είτε σε µουσεία του εαυτού
άλλες παράµετροι, όπως αυτή της
κληρονοµιάς πρέπει να περιλαµβάνει τους είτε σε πολιτιστικά κέντρα.
αειφορίας, ενώ n αναβίωση σχετίζεται
την εξέταση όχι µόνο των
«Όχι µόνον», µας υπενθυµίζει ο
κυρίως µε το πώς θα ξαναζωντανέψει
υλικών και φυσικών καταλοίπων
πρόεδρος του ΕΙ∆, ο αν. καθηγη¬
ένα κτίριο».
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