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Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 'ΊΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΉ" 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο απόηχος της βιομηχανικής επανάστασης φτάνει στην 

μεταπελευθερωτική Ελλάδα του δευτέρου μισού του 19°υ αιώνα με 

την ανέγερση εργοστασιακών συγκροτημάτων που ιδρύθηκαν από 

Έλληνες μεγαλοκεφαλαιούχους, εκπροσώπους ξένων κεφαλαίων, για 

την πλουτοπαραγωγική εκμετάλλευση του ελλαδικού χώρου. Η 

εγκατάσταση της σύγχρονης τεχνολογίας θέτει ως προϋπόθεση τη 

δημιουργία κτιριακού δυναμικού (εργοστάσια, κατοικίες, 

εγκαταστάσεις μεταφορών κ.λ.π.), που ο σχεδιασμός του, σε μεγάλο 

βαθμό, γίνεται στα σχεδιαστήρια των ευρωπαϊκών εταιριών και 

εισάγεται για να υλοποιηθεί στη χώρα μας ως βιομηχανική 

αρχιτεκτονική.(l) 

Τα αρχιτεκτονικά μνημεία του Βιομηχανικού μας Πολιτισμού, με 

τα επί μέρους διαφορετικά τους στοιχεία, αποτελούν μνημειακά ή 

ιστορικά σύνολα μαζί με το περιβάλλον τους, γι' αυτό είναι 

απαραίτητο να προστατεύονται και να διατηρούνται ως ιστορικές 

μαρτυρίες. 

Τα περισσότερα βιομηχανικά συγκροτήματα του 19°υ αιώνα 

μέχρι το 1920 έχουν πάρα πολύ μικρό μέγεθος και οι μηχανές τους 

εισάγονται από το εξωτερικό, αφού η κινητήρια δύναμη άλλαξε από 

το νερό στον ατμό. Την περίοδο αυτή υλοποιήθηκαν κυρίως τρεις 

κτιριακοί τύποι εργοστασίων, 
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το παραδοσιακό, το μνημειακό, και το οδοντωτό κτίριο. Ως δομικά 

υλικά χρησιμοποιούνται η πέτρα το ξύλο και ο χυτοσίδηρος. 

Στο Γκάζι εμπεριέχονται όλες οι φάσεις εξέλιξης του, αυτό είναι 

και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του. Συνύπαρξη τεχνολογιών και 

αιώνων, ένα κράμα όλα μαζί, συνθέτουν κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν 

συμβαίνει σ' ανάλογες περιπτώσεις, όπου η παλιά τεχνολογία 

θυσιαζόταν κάθε φορά στο βωμό της νέας. Η φάμπρικα του γκαζιού 

δίπλα στους μεγάλους δρόμους σύμβολα, καθρέφτες της νεοκλασικής 

μας παράδοσης, δίπλα σ' εκείνα τα πολιτιστικά μας μνημεία -

έκφραση και εικόνα της ιδέας που ήθελε την Αθήνα πρωταγωνιστή 

στην προσπάθεια για την αναγέννηση του πολιτισμού. (2) 

(1): ΑΛΚΗΣ ΠΡΕΠΗΣ «Τεχνολογία» Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτιστικού Τεχνολογικού Ιδρύματος 

Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, - τεύχος 5/6/92. 

(2): ΑΛΚΗΣ ΠΡΕΠΗΣ, Αρχιτέκτων - Μηχανικός, Πληροφορίες ιδίου . 

Η ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Μια πρώτη ματιά της απογείωσης της βιομηχανίας στην Ελλάδα 

επιτρέπει να χωρίσουμε την περίοδο της απογείωσης της βιομηχανίας 

της χώρας μας, σε τρία μέρη: έχουμε μια πρώτη φάση ταχύρυθμης 

ανάπτυξης (1866/87 έως 1874/75) στη συνέχεια μια δεκαπενταετή 

χονδρική περίοδο όπου η κίνηση σημειώνει σαφή κάμψη, η οποία κατά 

τη δεκαετία του 1880 εγγίζει τα όρια της στασιμότητας όσον αφορά τη 

δημιουργία νέων εγκαταστάσεων τέλος, μια περίοδο ανάκαμψης που 

καλύπτει πρακτικά την τελευταία δεκαετία του αιώνα. 
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ΕΔΕΣΣΑ. Κλωστοϋφαντουργείο 

ΘΗΡΑ. Εργοστάσιο τοματοπολτού 

ΜΕΣΣΗΝΗ . Σιδηροδρομικός 

σταθμός 

ΜΥΡΙΟ. Μεταλλεία 

ΑΘΗΝΑ. Τυπογραφικό πιεστήριο 



Η πρώτη περίοδος εκείνη της απογείωσης , αρχίζει γύρω στα 1868/69 

και εκτείνεται ως τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Η ένταση της 

βιομηχανικής κίνησης κατά την περίοδο αυτή φτάνει στο απόγειο της 

στα χρόνια 1871/73. Η επόμενη περίοδος εκτείνεται μέχρι το 1887/89 

και εμπεριέχει δύο φάσεις .. Ως τα 1883/84 ο ρυθμός επέκτασης της 

βιομηχανίας επιβραδύνεται, αλλά παρατηρείται ανάπτυξη εντατική: 

δημιουργούνται λιγότερες νέες μονάδες απ' ότι στην προηγούμενη 

περίοδο, αλλά τα υπάρχοντα εργοστάσια αυξάνουν το δυναμικό τους. 

Η τάση αυτή ανακόπτεται κατά τη δεύτερη φάση, στα μέσα της 

δεκαετίας του 1880, φάση κρίσης και καθολικής κάμψης της 

βιομηχανικής κίνησης. 

Τέλος τρίτη περίοδος αρχίζει προς το τέλος της δεκαετίας του 1880. Η 

ανάκαμψη ανακόπτεται προσωρινά στα μέσα της επόμενης δεκαετίας 

και έπειτα επιταχύνεται προς το τέλος του αιώνα. 

Έχουμε συνεπώς τρία κύρια στάδια: απογείωση, επιβράδυνση-κρίση, 

ανάκαμψη-επιτάχυνση. 

Κατά την περίοδο 1868-1875 δημιουργήθηκαν με γρήγορο ρυθμό τα 

πρώτα μηχανικά εργοστάσια στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις που 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιομηχανικές προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1860 δεν ξεπερνούσαν τις 3 Ο (ανάμεσα τους, 23 

ατμοκίνητές) το 1875 είναι περίπου 150, από τις οποίες 107 

ατμοκίνητες. Έτσι, μεταξύ 1868 και 1875, δημιουργούνται κατά μέσο 

όρο 1 Ο νέα μηχανικά εργοστάσια το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρείται ένας ρυθμός δημιουργίας 8 νέων εργοστασίων το χρόνο 

από το 1866 ως το 1870 και 12 ή 13 από το 1875. Για να έχουμε ένα 

μέτρο του εξαιρετικού χαρακτήρα της περιόδου. Ας σημειώσουμε, ότι ο 

Ι-
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ρυθμός ίδρυσης νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων από το 1876 ως το 

1880 δεν είναι πλέον παρά μόνο 3 ως 4 το χρόνο (καθαρή αύξηση). 

Στο χάρτη της βιομηχανίας του 1874/74 που ακολουθεί, 

ΧΑΡΤΗΣ 1 

Βιομηχανικά εργοστάσια 1874/75 

βλέπουμε ότι στην κίνηση αυτή μετέχουν 20 περίπου πόλεις. Μια από 

αυτές ανήκει στην ομάδα των 18 πόλεων με πάνω από 5 .000 κατοίκους 

που αριθμεί όλες κι όλες η χώρα κατά την απογραφή του 1870, ενώ οι 

υπόλοιπες πλησιάζουν το μέγεθος αυτό. Βέβαια, το μέγεθος της πόλης 

δεν αποτελεί από μόνο του επαρκή παράγοντα για την εγκατάσταση της 

βιομηχανίας. Πόλεις αρκετά σημαντικές , από την άποψη αυτή η 

Τρίπολη και το Άργος (7.020 και 8.981 κάτοικοι αντίστοιχα το 1870), 

6 



δεν εμφανίζονται στον πρώτο βιομηχανικό χάρτη. Ο χαρακτήρας η 

δομή του πληθυσμού και οι λειτουργίες της πόλης είναι τα κύρια 

στοιχεία που προσελκύουν τη βιομηχανική εγκατάσταση. 

Πόλεις - λιμάνια, πόλεις εμπορικές και ναυτικές: αυτές είναι που 

υποδέχονται καλύτερα το βιομηχανικό φαινόμενο. Στην κορυφή 

βρίσκουμε τα λιμάνια του εξαγωγικού εμπορίου - Πειραιάς, Ερμούπολη, 

Πάτρα, Κέρκυρα. Τη δεύτερη θέση κατέχουν πόλεις που έχουν σχετικά 

πλουσιότερη αστική - εμπορική και βιοτεχνική - παράδοση και 

βρίσκονται σε κάποια απόσταση ασφαλείας από τα μεγάλα κέντρα, 

ώστε να διαχειρίζονται ακόμα αυτόνομα το εμπόριο τους : το Αργοστόλι 

και η Ζάκυνθος, ενδιάμεσοι σταθμοί των γραμμών που καταλήγουν 

στην Πάτρα, και κυρίως η Καλαμάτα , το μόνο λιμάνι του Νότου, αλλά 

και η Χαλκίδα, πάνω στη διασταύρωση ενός θαλάσσιου και ενός 

χερσαίου δρόμου. 

Οι μόνες αξιόλογες εξαιρέσεις στον κανόνα είναι η Σπάρτη και η 

Λιβαδειά , μικρές πόλεις της ενδοχώρας (2.699 και 4.967 κάτοικοι 

αντίστοιχα στην απογραφή του 1870). Η παρουσία τους στο χάρτη μας 

οφείλεται στα πρώτα βήματα που πραγματοποιεί εκεί η 

κλωστοϋφαντουργία, καθώς βρίσκει στην περιοχή τους τις πρώτες ύλες 

της : το μετάξι και το βαμβάκι αντίστοιχα. 

Η βιομηχανική κίνηση διεισδύει αρκετά βαθιά στο αστικό δίκτυο 

εμφανίζεται δηλαδή ακόμα και σε πόλεις πολύ μικρές. Βέβαια για 

πολλές από αυτές, η βιομηχανική περιπέτεια περιορίζεται σε μια 

μεμονωμένη πρωτοβουλία παρ' όλα αυτά , αποτελεί έκφανση κάποιας 

τοπικής συσσώρευσης, έστω και περιορισμένης, που είναι όμως, τελικά 

μάλλον ισόρροπα κατανεμημένη στο χώρο. Το στοιχείο αυτό, ενώ από 

τη μια μαρτυρεί την δυνάμει εμβέλεια του φαινομένου της 
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ΞΑΝΘΗ . Καπναποθήκες ΕΥΒΟΙΑ. Εργοστάσιο αλιπάστων 

ΑΘΗΝΑ. Δημόσιο καπνεργοστάσιο 



εκβιομηχάνισης, από την άλλη αποκαλύπτει την αδυναμία της υποδοχής 

του. 

Από τη στιγμή που γεννιέται, η βιομηχανία επιβάλλει τους δικούς 

της κανόνες γίνεται πλέον μια συνιστώσα της αστικής ανάπτυξης, και 

μόνον οι πόλεις που θα μπορέσουν να την αιχμαλωτίσουν, να την 

αφομοιώσουν, θα συνεχίσουν στο δρόμο της ακμής. 

Η ελληνική εκβιομηχάνιση μπορεί να θεωρηθεί εξωγενής, 

τουλάχιστον στις απαρχές της. Τέτοια ήταν άλλωστε η περίπτωση των 

περισσοτέρων από τις μικρές χώρες της Ευρώπης. 

Η ελληνική απογείωση τοποθετείται στο τέλος μιας εποχής, όπου η 

ανάπτυξη προχωρούσε χωρίς προβλήματα. Στη διάρκεια του τρίτου 

τετάρτου του 19ου αιώνα, η βιομηχανία της ηπειρωτικής Ευρώπης, 

ευνοημένη από τη βελτίωση των μέσων μεταφοράς, την ανακάλυψη 

νέων πηγών ενέργειας ή την αύξηση των διαθέσιμων πολύτιμων 

μετάλλων, έφθασε στο στάδιο της ωριμότητας. Από τα μέσα του αιώνα 

και έπειτα, οι διεθνείς σχέσεις πυκνώνουν, ο χαρακτήρας τους γίνεται 

ολοένα και πιο σύνθετος, έτσι ώστε ήδη από τη δεκαετία του 1860, είχε 

πλέον εδραιωθεί μια διεθνής οικονομική τάξη πραγμάτων. Την εποχή 

αυτή, μέσα στο κλίμα και το θεσμικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού που 

θριαμβεύει επιτέλους μετά τη γάλλο-βρετανική συνθήκη του 1860, οι 

ευρωπαϊκές ανταλλαγές αναπτύσσονται με τους ταχύτερους ρυθμούς. 

Όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας συμμετέχουν στη 

γενικευμένη αυτή κίνηση, η καθεμία με τον τρόπο της . Ανάλογα με τις 

εσωτερικές συνθήκες και με το δικό τους επίπεδο ανάπτυξης, άλλες 

γνωρίζουν κοινωνικές αναστατώσεις, απαρχές εκσυγχρονισμού ή 

εκβιομηχάνισης, ενώ σε άλλες αφυπνίζεται η εθνική συνείδηση. Στις 
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χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκίνα η διαδικασία της αποσύνθεσης 

των φεουδαρχικών συστημάτων παραγωγής (κατάργηση της 

δουλοπαροικίας στη Ρωσία το 1861, στη Ρουμανία το 1864 ). Στη Βόρεια 

και Κεντρική Ευρώπη, μερικές χώρες παίρνουν οριστικά το δρόμο της 

εκβιομηχάνισης. Είναι η περίπτωση των Σκανδιναβικών χωρών, αλλά 

και των Τσέχικων επαρχιών και της Ουγγαρίας. Στα Βαλκάνια το 

κυρίαρχο εδώ φαινόμενο που είναι η κατάκτηση της ανεξαρτησίας και 

δημιουργία των εθνικών κρατών, διαδικασίας που έγινε ανυποχώρητη 

πια στο τέλος της δεκαετίας του 1870, συμπορεύεται με τις απαρχές 

κάποιας λιγότερο ή περισσότερο αισθητής οικονομικής ανάπτυξης . 

Έτσι λοιπόν τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην Ελλάδα την 

περίοδο αυτή αποτελούν τμήμα μίας τάσης πολύ ευρύτερης, που 

ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά σύνορα . Η διαπίστωση αυτή δεν σημαίνει 

ότι η εξωτερική οικονομική συγκυρία παίζει αποκλειστικό ρόλο στα 

πεπρωμένα της χώρας.(3) 

ΜΕΤ ΑΣΧΗΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ο αγροτικός τομέας, κυρίαρχος στην οικονομία της χώρας , τείνει 

να μετασχηματιστεί, καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα , σε μία 

καπιταλιστική γεωργία με βάση την οικογενειακή εκμετάλλευση. 

Η μεταβαλλόμενη αγροτική οικονομία, χάρη στο μετασχηματισμό 

της, που στηρίζεται σε εντατικότερη επένδυση εργασίας , έχει αρχίσει να 

παράγει πλεονάσματα από τα οποία ένα μέρος μόνο, και πιθανότατα το 

μικρότερο, μένει στους άμεσους παραγωγούς. Το υπόλοιπο 

συγκεντρώνεται προοδευτικά στα χέρια εκείνων που παρεμβαίνουν στο 
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επίπεδο της διάθεσης της αγροτικής παραγωγής στην αγορά. Επιπλέον ο 

κόσμος του εμπορίου σχηματίζει μια ιεραρχική πυραμίδα, της οποίας οι 

βάσεις, την εποχή αυτή, διευρύνονται προοδευτικά. Μεταβαίνουμε 

δηλαδή από μια δομή, όπου κυριαρχούσε απόλυτα μια ολιγομελής 

οικονομική και κοινωνική ομάδα (μεγαλέμποροι-τραπεζίτες), σε μια 

δομή συνθετότερη, με πυκνότερες διαβαθμίσεις, την οποία απαρτίζουν 

τα διάφορα στρώματα αυτής της νέας αστικής τάξης , όσο αδύνατη 

αριθμητικά και αν είναι αυτή. 

Πράγματι στην Ελλάδα του 1870 υπάρχουν πλέον αρκετοί 

ευκατάστατοι άνθρωποι, πολύ περισσότεροι πάντως απ' ότι στις πρώτες 

δεκαετίες του αιώνα. Οι σχετικές μαρτυρίες είναι συχνές « ... πρέπει να 

σας πω», γράφει ο αντικαταστάτης του γάλλου πρόξενου στην Πάτρα το 

1872, « ... ότι διαπιστώνω αισθητή πρόοδο της ατομικής ευημερίας , όχι 

μόνον ανάμεσα στον εμπορικό κόσμο των κτηματιών. Υπάρχουν στην 

πόλη μας 5 ή 6 εκατομμυριούχοι, και μια εκατοστή μικρές περιουσίες της 

τάξης των 150-500. 000 φράγκων .... ». 

Ωστόσο στα πρώτα βήματα της εκβιομηχάνισης , σε μια αγροτική 

χώρα , όπως η Ελλάδα, όπου η ανάπτυξη της βιομηχανίας , με τη γενική 

έννοια παρουσιάζει ασυνέχειες, αρκετά συνηθισμένες στις 

καθυστερημένες χώρες, η συσσώρευση πλούτου έξω από τη βιομηχανία 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ταχύτατη ανάπτυξη των πρώτων 

νηματουργείων του Πειραιά, το επιβεβαιώνει. 

Μέσα σε λίγα χρόνια , οι επιχειρήσεις αυτές διπλασίασαν 

τριπλασίασαν ή και τετραπλασίασαν το δυναμικό τους . Μπορούμε 

λοιπόν να υποθέσουμε ότι τη στιγμή της επιταχυνόμενης ανάπτυξης, οι 

πρώτες βιομηχανικές επιχειρήσεις έπαιξαν κινητήριο ρόλο, τόσο με το 

να εντατικοποιούν τη διαδικασία σχηματισμού του κεφαλαίου γενικά, 
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όσο και με το να προσελκύουν, χάρη στην επιτυχία τους, νέους 

επενδυτές.(4) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Για τις απαρχές της εκβιομηχάνισης, η σημασία του σχηματισμού 

των πρώτων πυρήνων εργατικής τάξης στην Ελλάδα του τελευταίου 

τετάρτου του 19°υ αιώνα είναι αυτονόητη. 

Αυτό που επιτρέπει την εγκατάσταση των πρώτων εργοστασίων είναι 

το ότι, για πρώτη φορά, υπάρχουν στον αστικό χώρο αρκετοί άνθρωποι 

που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδημάτων από την αμοιβή της 

καθημερινής τους εργασίας. Άνθρωποι φτωχοί, αγρότες με ανεπαρκή 

κλήρο ή χειρώνακτες της πόλης υπήρχαν ασφαλώς και πριν. Αλλά από 

τη μια μεριά, οι αναπτυσσόμενες καλλιέργειες απορροφούσαν το 

μεγαλύτερο τμήμα των διαθέσιμων χεριών και από την άλλη, αυτός ο 

μικρός κόσμος της εξαρτημένης εργασίας της πόλης, αδύναμος 

αριθμητικά έτσι κι αλλιώς , δεν ήταν ούτε σταθερός, ούτε οριστικά 

αποκομμένος από τους τόπους καταγωγής του. 

Σε πόλεις όπως η Πάτρα ή ο Πειραιάς , κυριαρχούσε ο κόσμος 

των μικρό-επαγγελματιών, ενώ η αστική ζήτηση καλυπτόταν συχνά από 

τις εποχικές μεταναστεύσεις εργαζομένων που ερχόταν κάποτε από 

περιοχές αρκετά μακρινές , όπως οι νησιώτες του Αιγαίου που δούλευαν 

στα κεραμοποιεία του Πειραιά ή στις οικοδομές της Αθήνας, ή ακόμα, 

όπως εκείνοι οι βαρελοποιοί της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς , που 

έρχονταν να δουλέψουν στην Πάτρα για έναν ή δύο μήνες πριν από τον 
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τρύγο, από τη δεκαετία του 1870 και έπειτα, επιταχύνεται σημαντικά η 

ανάπτυξη των πόλεων. 

Οι πρώτες εργατικές ομάδες σε ορισμένες πόλεις δεν πέρασαν 

φυσικά απαρατήρητες. Φόβοι και ανησυχίες διατυπώθηκαν συχνά 

δημόσια, σχετικά με το χαρακτήρα των κοινωνικών μεταβολών που 

επιφύλασσε το μέλλον που έμοιαζε, σ' εκείνη τη σύντομη μεταβατική 

περίοδο, ανοιχτό σε όλες τις προοπτικές. Τη δεκαετία του 1870 

δημιουργήθηκαν επίσης οι πρώτες εργατικές οργανώσεις και εκδόθηκαν 

οι πρώτες εργατικές εφημερίδες. Τέλος το 1879, οργανώθηκε η πρώτη 

εργατική απεργία : ήταν, φυσικά στην Ερμούπολη της Σύρου. 

Όσον αφορά το επίπεδο των μισθών, αν και είναι δύσκολο να 

μιλήσουμε για πτώση στην περίπτωση της βιομηχανίας, μπορούμε να 

διακρίνουμε μια τέτοια τάση, στην περίπτωση των αμοιβών στους 

άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως στη γεωργία και 

την εμπορική ναυτιλία (5) 

(3), ( 4), (5): ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, «Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα του 19°11 

αιώνα», Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος - Αθήνα 1986. 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Εκτός από τους πύργους, τις εκκλησίες, τα τείχη που, από παλιά 

θεωρούνται ιστορικά μνημεία και αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης 

φροντίδας λόγω του λαμπρού παρελθόντος τους, της αισθητικής τους 

αξίας ως συμβόλων, υπάρχουν και άλλα παλιά κτίσματα άξια προσοχής, 
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όχι απαραιτήτως για τους ίδιους λόγους, έστω και αν ορισμένα από αυτά 

διαθέτουν τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν, αλλά γιατί αποτελούν 

μαρτυρίες εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τις συνθήκες εργασίας και 

παραγωγής μιας ορισμένης εποχής, για τα τεχνικά μέσα της εποχής και 

τον τρόπο της ζωής των ανθρώπων που τα γνώρισαν, τα χρησιμοποίησαν 

ή τα υπέστησαν .(6) 

Η εγκατάλειψη των παλιών βιομηχανικών τόπων και 

συγκροτημάτων μαζί με ό,τι αυτοί περιείχαν ή παρήγαγαν είναι 

φαινόμενο που το διαπιστώνουμε ρίχνοντας μια ματιά γύρω μας, είναι το 

πρακτικό αποτέλεσμα των μεγά) ων αλλαγών της οικονομικής οργάνωσης 

της κοινωνίας, των τρομακτικών ρυθμών της τεχνολογικής ανανέωσης, 

που βιώνονται με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της πόλης και 

της περιφέρειάς της. 

Όπως κάποτε συνέβαινε με τους αρχαίους ναούς και τα βυζαντινά 

μνημεία, έτσι και τώρα παλιά εργοστάσια, ελαιοτριβεία, αποθήκες, μύλοι, 

βυρσοδεψεία, μηχανές γκρεμίζονται, καταρρέουν, σαπίζουν, θάβοντας 

μνήμες και μαρτυρίες, αποσιωπώντας μια ιστορία που ακόμα δεν έχει 

γραφεί, την ιστορία δηλαδή του βιομηχανικού πολιτισμού του τόπου.(7) 

(6) : J CQUES ΡΙΝ ARD, «Η βιομηχανική αρχαιολογία» , Πολιτιστικ ' Τεχνολογικό Ίδρυμα 

ΕΤΒΛ , Ρ ri 11 1QR5 

(7): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Βιομηχανική αρχαιολογία», Αθήνα l 989. 

ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Τα βιομηχανικά κτίρια και ό,τι αυτά περιέχουν αποτελούν 

πολιτιστική κληρονομιά υλικά αγαθά μιας άλλης κουλτούρας μνημεία 
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δουλειάς και πάνω απ' όλα, εσωτερική ανάγκη μιας ιστορικής διαδρομής 

σύνθετης, αποτέλεσμα συλλογικής ευθύνης και πρωτοβουλίας 

επιστημονικών και πολιτικών φορέων, της αυτοδιοίκησης και του λαού: 

Για τη μελλοντική δυνατότητα πλατιάς κοινωνικής χρήσης όλων εκείνων 

των μαρτυριών, οι οποίες φωτίζουν και καταδεικνύουν την κοπιαστική 

πορεία της ανθρώπινης εργασίας, μέσα από την οδυνηρή ιστορία 

ολόκληρων γενεών. 

Τα βιομηχανικά κτίρια αποτελούν αναφαίρετο κομμάτι του ιστορικού 

ιστού του τόπου, της ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΤΑ ΥΤΟΤΗΤ ΑΣ, είναι αρχαιολογία του «μόλις χτες», μνημεία τηι: πιο 

κοντινής μας ιστορίας. Έτσι, τα ζητήματα προστασίας τους, καταγραφής 

και χρήσης τους παίρνουν μια άλλη διάσταση. 

1. Όσον αφορά στην καταγραφή όλων των υπαρκτών περιπτώσεων, ο 

στόχος θα πρέπει να συζητηθεί και να καθοριστεί με σαφήνεια και προς 

την κατεύθυνση όχι απλά και μόνο ν' αξιολογηθεί η βιομηχανική μας 

κληρονομιά, αλλά ν' αποτελέσει το κατώφλι της έρευνας γύρω από: α) 

την ταυτότητα των ιστορικών κοινωνικών ομάδων οι οποίες άρχισαν να 

σχηματοποιούνται -στα τέλη του περασμένου αιώvα- από τα μικρά 

μεταναστευτικά ρεύματα με κίνητρα την είσοδο της χώρας σε νέες 

μορφές οργάνωσης της παραγωγής, τη διαδικασία συγκρότησης εθνικής 

οικονομίας, β) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην πόλη, στους 

ανθρώπους, τις οποίες έφερνε μαζ{ της μια τέτοια εξέλιξη, τις μορφές 

και τις μεταμορφώσεις της ιστορικής μνήμης-καθιστώντας ευδιάκριτες 

τις διαχρονικές ακολουθίες των γεγονότων, αποκαθιστώντας την 

κρυμμένη εικόνα των βιωμάτων της πόλης και των ανθρώπων της, 

αποκαλύπτοντας ή και προβλέποντας την εξέλιξή της. Απαιτείται γι' 

αυτό ένα σύστημα συλλογής και κυκλοφορίας πληροφοριών 
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(γεωγραφικά και τοπογραφικά στοιχεία, χρονολογίες, τυπολογίες υλικά 

κατασκευής, περιγραφή λειτουργιών και κύκλου παραγωγής, στοιχεία 

ανθρώπινου δυναμικού, βιογραφίες, μηχανές, εργαλεία, έπιπλα, 

φωτογραφίες, γκραβούρες, χάρτες, σχέδια, γραπτές και προφορικές 

μαρτυρίες, εργατικές κατοικίες, αξιολόγηση του ειδικού βάρους στο 

περιβάλλον και στην πόλη, αξιολόγηση του ιστορικού ρόλου στην 

οικονομία της χώρας, αναζήτηση των σημερινών αναγκών της 

περιοχής). Η συλλογή- καρτελογράφηση - αρχειοθέτηση- ταξινόμηση

του πληροφοριακού υλικού είναι έργο τεράστιο, όπως ακριβώς η ίδια η 

ζωή και η ιστορία - που, όμως, ξαναγυρίζει με άλλη αξία σαν 

πολιτιστική κληρονομιά στη συνείδηση της κοινότητας των ανθρώπων 

που την έχουν δημιουργήσει. 

2. Το ζήτημα της διατήρησης είναι σύνθετο. Σαν αντίληψη και σαν 

πρακτική στερείται συγκροτημένου και ενιαίου περιεχομένου. Είναι 
, ,, , , ,. , 

προσφατη η καταστροφη που εχουν υποστει τα νεοτερα μνημεια μας-

λόγω της πολιτικής εκείνης στάσης που έσπρωξε στην εξαφάνιση 

ολόκληρων ιστορικών τμημάτων των πόλεων, λόγω αυθαιρέτων 

επιλογών για το τι αποτελεί επίσημη ιστορία και πολιτιστική 

κληρονομιά, λόγω του παραμορφωτικού κατακερματισμού της 

συλλογικής μνήμης. Η αποδοχή μιας κάποιας πολιτικής, όσον αφορά 

στη «διατήρηση», από μόνη της δεν εγγυάται σχεδόν τίποτα. 

Αντίθετα, εμπεριέχει τόσα προβλήματα όσο περισσότερο αβασάνιστα 

εκλαμβάνεται σαν δεδομένο το περιεχόμενο του όρου ή και δανείζεται 

από αλλότριους πολιτιστικούς χώρους. 

Η επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών συγκροτημάτων, τα 

οποία (σε κάποια φάση ανάπτυξης της πόλης) κατά κανόνα εντάχθηκαν 

στον πολεοδομικό ιστό, θα πρέπει να γίνει αφού χαρακτηρισθούν και 
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ενταχθούν σε νέα πλαίσια λειτουργιών και χρήσης οι συγκεκριμένες 

περιοχές και αφού διατυπωθεί σαφώς ο προσρισμός τους από τα γενικά 

ρυθμιστικά σχέδια των πόλεων. 

Γιατί έχουμε εκ των προτέρων απορρίψει την ένταξη άλλων τομέων 

παραγωγής στα υπάρχοντα και διατηρημένα βιομηχανικά 

συγκροτήματα; 

Γιατί έχουμε απορρίψει τη στέγαση σ' αυτά σχολείων, τεχνικών 

σχολείων, γυμναστηρίων, άλλων προτύπων εργασιακών 

δραστηριοτήτων, συμβουλευτικών σταθμών, σύμφωνα -καθώς ήδη 

έχουμε πει- με τις συγκεκριμένες κοινω11ικές ανάγκες και την 

προγραμματισμένη ανάπτυξη αναδιάρθρωση της κάθε περιοχής, αλλά 

επιμένουμε να φυτεύουμε παντού πολιτιστικά πάρκα αμφιβόλου 

περιεχομένου και ζωής; 

Κι αφού, τελικά, ο εργαζόμενος πολίτης δεν πηγαίνει στους 

πολιτιστικούς αυτούς χώρους, μήπως θα πρέπει να δουλέψουμε την ιδέα 

να «πάει» ο πολιτισμός στους εργασιακούς χώρους, κοντά στον 

εργαζόμενο και μέσα στο εργασιακό του ωράριο; 

Τα βιομηχανικά συγκροτήματα δεν είναι φαντάσματα του παρελθόντος, 

δεν είναι ταριχευμένο πολιτιστικό αγαθό, δεν είναι απονεκρωμένο 

μουσειακό σώμα. Θα πρέπει να είναι ζωντανό μνημείο, λειτουργικός 

χώρος, διατηρητέος και προσαρμόσιμος, ο οποίος- μαζί με τα 

«μικρότερα» δείγματα βιομηχανικής αρχαιολογίας, που ίσως δε 

φαντάζουν αλλά σηματοδοτούν μια ολόκληρη εποχή-συμβάλλει στο 

ξύπνημα της μνήμης και στην επανασύνθεση της εικόνας της πόλης. 

3. Η προστασία των βιομηχανικών μνημείων, μέσα από τη σχετική 

νομοθεσία, κάθε άλλο παρά εφησυχάζει. Είναι αδύναμη και ανεπαρκής 

16 



και δεν απαντά με σημερινούς όρους σε προβλήματα που αναδύθηκαν 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 

Ξέρουμε πολλά για τη φυσική ζωή των μνημείων, την αμείλικτη πορεία 

φθοράς τους, αλλά και αρκετά για το πώς να την εμποδίσουμε. Ποιά, 

όμως, είναι η «ποσότητα» της συμβολικής τους αξίας και με ποια 

κριτήρια τη μετράμε; 

Πως συμπεριφέρεται το μνημείο στην ιστορική του διαδρομή, όταν τα 

πολιτικά -άρα και τα πολιτιστικά- καθεστώτα αλλάζουν; 

Τι είναι, τελικά, και τι δεν είναι μνημείο; 

Η κατεύθυνση του νόμου εμπνέει συγκεκριμένες προτεραιότητες 

προστασίας και ανάδειξης μνημείων και όχι συνολική γνώση- κατά 

συνέπεια και κοινωνική διαχείριση-των πολιτιστικών φαινομένων. Η 

σημερινή ιεράρχηση και αξιολόγηση του «έργου τέχνης», του 

«μνημείου», δεν συμπεριλαμβάνει αντικείμενα της βιομηχανικής 

αρχαιολογίας (κτίρια-μηχανές) ούτε συνδέει την ανάγκη διάσωσης -

διατήρησης τους σαν πολιτιστική κληρονομιά με την αναζήτηση της 

εποχής που τα δημιούργησε. Εδώ ακριβώς προβάλλει ο ευρύτερος 

χαρακτήρας της βιομηχανικής αρχαιολογίας, γιατί πραγματικά δεν 

πρόκειται για κάποιο είδος νοσταλγικής στάσης απέναντι στο άμεσο 

παρελθόν ή για προσπάθεια συλλογής πληροφοριών και αντικειμένων 

απλά για μουσειακή χρήση πρόκειται για τη διερεύνηση όλης εκείνης 

της δυναμικής, των σύνθετων κοινωνικών διαδικασιών και μηχανισμών 

που έθεσαν σε κίνηση αυτή την ιδιόμορφη ανάπτυξη και καθόρισαν τις 

επιλογές στον τομέα της βιομηχανίας, τη μορφή των ελευθεριών και 

εξαρτήσεων, τη δομή και την ποιότητα της σημερινής κοινωνίας, την 

ιστορία της αστικής και εργατικής τάξης της χώρας μας. 
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Πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις βιομηχανικών κτιρίων, 

ολόκληρες περιοχές σημαδεύονται από πλούσια βιομηχανική 

κληρονομιά (Λαύριο, Αμπελάκια, Σύρος κ.α) που δεν χωρά σε κανενός 

είδους μουσείο επιστήμης και τεχνικής, δεν ταξινομούνται, δεν μπαίνουν 

σε γυάλινα κουτιά. Αποτελούν «ανοιχτά μνημεία», που αναπτύσσονται 

στο χώρο τους, οπότε πρέπει ν' αντιμετωπίζονται σαν βιομηχανικά 

τοπία, που τίποτα δεν μπορεί ν' αφαιρεθεί από τη σύνθεση τους.(8) 

(8): MAXAip ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Τριμηνιαtο Περιοδικό «Αρχαιολογtα», Τεύχος 18 σελ. 20, 

Φεβρουάριος 1986. 

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Οι αρχαιότερες δραστηριότητες, όσες μπορούν να θεωρηθούν ότι 

ανάγονται σε μια λειτουργία του τύπου της μανιφακτούρας, για την εποχή 

τους, η οποία παρήγαγε αντικείμενα, έστω και ελάχιστα κατεργασμένα, 

για άλλα πρόσωπα εκτός του παραγωγού τους, ήταν, για τις παλαιότατες 

περιόδους όλων των πολιτισμών, ελάχιστες και χωρίς πολλές απαιτήσεις 

ως προς τις πρώτες ύλες και τα «μηχανήματα», αφού εκτυλίσσονταν μέσα 

στα πλαίσια μιας οικονομικής αυτάρκειας και μέσα στους κόλπους 

ολιγάριθμων πυρήνων, της οικογένειας, του χωριού ή της φυλής. 

Το πρώτο στάδιο εκσυγχρονισμού επέρχεται όταν η ανθρώπινη 

ενέργεια μπόρεσε να αντικατασταθεί από μιαν άλλη πηγή ενέργειας 

φυσική ή ζωική: έπρεπε να χαλιναγωγηθεί μια δύναμη, να δαμαστεί, για 

να μετατραπεί σε κίνηση ομαλή και σταθερή οπότε έγινε απαραίτητη η 

παρέμβαση μιας μηχανής: είναι η αρχή του τροχού με πτερύγιο ή της 

φτερωτής του μύλου, που δεσμεύουν τη δύναμη ενός υδάτινου ρεύματος 
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ή τη δύναμη του ανέμου, για να τη μεταβιβάσουν, με τη βοήθεια αξόνων 

και οδοντωτών τροχών, σε μυλόπετρες. Είναι επίσης η αρχή του 

μαγγάνου, που χρησιμοποιεί την κίνηση ενός ζώου, μετακινούμενου 

κυκλικά γύρω από έναν άξονα, για να θέσει σε κίνηση, με τα ίδια όργανα 

μετάδοσης, τις συσκευές που ήταν τότε σε χρήση για τις καθημερινές 

εργασίες. Οι πρώτες εκείνες μηχανές κατασκευασμένες με επιχώρια 

υλικά, αρκετά στερεά, ώστε να αντιστέκονται στις δυνάμεις στις οποίες 

υποβάλλονταν, δεν έχουν διασωθεί. Τα παλαιότερα κατάλοιπα τους 

χρονολογούνται από τους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα. 

Οι παλαιότεροι κλίβανοι των οποίων τα κατάλοιπα έχ1υν βρεθεί, 

προορίζονταν για την τήξη των μετάλλων ή καμίνευση ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων για την παραγωγή ασβέστη. Ήταν κατασκευασμένοι με πολύ 

απλό τρόπο: μια τρύπα σκαμμένη στη γη, όπου στοιβάζονταν τα 

πετρώματα και η καύσιμη ύλη, δηλαδή τα ξύλα. Όλα μαζί τα σκέπαζαν 

με άλλα υλικά (χώμα, πέτρες κ.α.), για να επιτύχουν συγκέντρωση της 

θερμότητας, και ταυτόχρονα για φυσική κυκλοφορία του αέρα άνοιγαν 

μια οπή στη βάση της κατασκευής και μιαν άλλη στην οροφή της, απ' 

όπου έφευγε ο καπνός. Σιγά - σιγά πραγματοποιήθηκαν πρόοδοι, όταν 

επιταχύνθηκε ο αερισμός αυτός με τη χρήση φυσερών που, στην αρχή, τα 

χειρίζονταν άνθρωποι, αργότερα όμως συνδέθηκαν με εμφυέστατους 

μηχανισμούς στους άξονες των τροχών με πτερύγια. Η συνειδητοποίηση 

της υπεροχής του ξυλοκάρβσονου και της χρησιμότητας των ευτηκτικών 

ουσιών διευκόλυνε επίσης την τήξη των μετάλλων. Δεν γνωρίζουμε 

ακόμα, παρά τις έρευνες, τη δομή των παλαιότερων μεταλλουργικών 

καμίνων, ανακαλύπτουμε όμως συνεχώς νέες κάμινους, ποικίλων 

σχημάτων, σε όρυγμα ή κατασκευή, ως φρεάτιο ή ως θόλο, χάρη στις 

τέφρες, τις σκουριές αλλά και τα επεξεργασμένα προϊόντα (καλούπια 
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κ.α.) που οι παλιοί μεταλλουργοί άφησαν μετά τη διακοπή λειτουργίας 

της εγκατάστασης. Είναι μάλιστα δυνατόν, μερικές φορές, να 

χρονολογηθεί αυτή η περίοδος λειτουργίας. Πάμπολλες άλλες 

δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν κάμινους για τις κατασκευές τους. 

Έτσι στο Μεσαίωνι;χ και μετά, οι πλούσιες σε πρώτες ύλες και ξυλεία 

περιοχές γέμισαν εργαστήρια αγγειοπλαστών, υαλουργών, κεραμοποιών, 

οι οποίοι από περιπλανώμενοι, έγιναν βαθμιαία μόνιμοι. Το κτίσμα 

κέρδισε σιγά, σιγά σε ύψος, πήρε ένα λίγο - πολύ κωνικό σχήμα και 

απέκτησε εσωτερική επένδυση από υλικά που άντεχαν στις υψηλές 

θερμrκρασίες που αναπτύσσονταν τουλάχιστον στο κάτω τμήμα (εστία). 

Αυτό αποχωρίστηκε σε λίγο από το τμήμα όπου τοποθετούνταν τα προς 

έψηση προϊόντα. Αργότερα, στον 17° και τον 18° αιώνα, αυτές οι κάμινοι 

απέκτησαν ωραία σχήματα φιάλης ή κυψέλης, όπως υπάρχουν ακόμα 

στις μέρες μας σε μερικές γαλλικές (περιοχή Ορλεάνης) ή αγγλικές 

(Straffordshire) επαρχίες. 

Εκτός από τους μύλους και τις κάμινους, δεν έχουν απομείνει 

κατάλοιπα άλλων πρωτόγονων εργαστηρίων όπου θα πρέπει να 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες κατασκευές αντικειμένων σε σειρά. Ίσως 

μόνο μερικά λατομεία όπου πελεκήθηκαν τα πρώτα προϊστορικά 

εργαλεία, αν και, τις περισσότερες φορές, πρόκειται απλώς για 

κοιτάσματα εντοπιζόμενα από κάποια θραύσματα λεπίδων ή χονδροειδώς 

κατεργασμένων αμυγδαλόσχημων πελέκων. Οι παλιές στοές ορυχείων 

επιχωματώθηκαν ή κατέρρευσαν, και τα ορύγματα επιφανείας 

καλύφθηκαν και εξαφανίστηκαν κάτω από τη βλάστηση. 

Το ίδιο είχε συμβεί και με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις που είχαν 

κατασκευαστεί για να μεταφέρουν το νερό των ρευμάτων και των 

ποταμών στους πρωτόγονους νερόμυλους: ανασχετικά φράγματα, 
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διώρυγες εκτροπής, αποχέτευσης, εισροής. Όλες αυτές οι κατασκευές, 

οικοδομημένες με χώμα, πέτρες ή ξύλα, καταστράφηκαν από διάβρωση 

και άντεξαν λιγότερο από έργα τέχνης της ίδιας εποχής που είχαν 

λαξευτεί σε βράχο, ή από έργα που είχαν κατασκευαστεί με 

τσιμεντοκονίαμα, όπως οι γέφυρες, οι οποίες, μαζί με τους δρόμους και 

τα υδραγωγεία, υπήρξαν τα πρώτα μεγάλα αξιόλογα έργα που 

αναφέρονται στις παλαιότατες τεχνικές πολλών πολιτισμών. Μέχρι όμως 

τις πρώτες συνενώσεις εργαστηρίων και τη συγκέντρωση εργατικού 

δυναμικού στον 16° και 1 7° αιώνα στις χώρες τις Δυτικής Ευρώπης, δεν 

υπήρξαν πραγματικά βιομηχανικά κτίσι ιατα, με την έννοια που τους 

προσδίδουμε σήμερα.(9) 

(9): JACQUES PINARD, «Η βιομηχανική αρχαιολογία», Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 

Paήs 1985. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

Η προοδευτική μεταμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται 

λοιπόν το αντικείμενο μιας μελέτης που με την ανάλυση των τεχνικών 

και των συστημάτων, σύμφωνα με τα οποία διαρθρώθηκε και εξελίχθηκε 

τους τελευταίους δύο αιώνες η παραγωγή, προσεγγίζει τις μεγάλες 

δομικές μεταβολές, που σημάδεψαν με διαφορετικούς τρόπους τη σχέση 

του ανθρώπου με τη φύση. 

Στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος τίποτα δεν είναι έξω 

από την επίδραση της τεχνικής και συνεπώς της εργασίας, επίπονης, 

μακροχρόνιας και πολλές φορές μη ορατής πια. 
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Η μελέτη αυτή δε μας αποκαλύπτει μόνο τα μυστικά μιας δύσκολης 

πορείας του ανθρώπου στο άμεσο παρελθόν, θα μας υποδείξει και το 

κλειδί των αυριανών μας παρεμβάσεων, θα μας κατευθύνει στη 

συγκρότηση του συνολικού σχεδίου, που θα επαναπροσδιορίζει την 

τραυματική σχέση του ανθρώπου με τη φύση.(10) 

(10) : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Βιομηχανική κληρονομιά», Αθήνα 1989 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ - ΝΕΩΝ 

ΧΩΡΩΝ. 

Η άφιξη των Ευρωπαίων, κυρίως Βρετανών, υπήρξε η αφετηρία 

μιας γοργής και εντατικής αξιοποίησης των χωρών που χαρακτηρίζονται 

ως νέες όπου οι ιθαγενείς έπαιζαν περιορισμένο ρόλο, είτε πρόκειται για 

την Αμερική, είτε για τη Νότια Αφρική ή την Αυστραλία. Η ίδρυση των 

πρώτων βιομηχανιών συμβάδισε με την καλλιέργεια μεγάλων, 

ανεκμετάλλευτων, και σχεδόν ερήμων από ανθρώπους επιφανειών. Η 

μεταποίηση και η πώληση των προϊόντων που συλλέγονταν απαιτούσε 

ισχυρά μέσα, που η μητρόπολη δεν ήταν συχνά σε θέση να προσφέρει 

ήταν. Οι χώρες αυτές λοιπόν, ανεξάρτητες από πάντοτε, ή έστω από 

πολύ νωρίς, αποφάσισαν σύντομα να αποκτήσουν αυταρέσκεια, έστω 

αντιγράφοντας τις τεχνικές που είχαν πρόσφατα επινοηθεί και 

χρησιμοποιηθεί στις πρώτες εκβιομηχανισμένες χώρες, αν δεν τις είχαν 

ήδη αποκτήσει αφ' εαυτών έτσι προκύπτει και η κατασκευή σύγχρονων 

ναυπηγείων, σιδηροδρομικών γραμμών, εργοστασίων μεταλλουργίας, 

ώστε να αποκτήσουν τον εξοπλισμό και τα ενδιάμεσα εκείνα αγαθά, τα 

απαραίτητα για να έχουν μιαν ανεπτυγμένη οικονομία και μια καλή 

θέση στη διεθνή σκακιέρα. 
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Εργαζόμενοι, κατά γενικό κανόνα, στα πλαίσια των απέραντων 

κρατών που είχαν σχηματιστεί, οι επιχειρηματίες απέκτησαν τη 

συνήθεια να αντιμετωπίζουν προβλήματα ευρύτατα, ενώ τα εργοστάσια 

σύντομα πήραν μεγάλες διαστάσεις, αυξάνοντας αδιάκοπα την 

παραγωγικότητά τους. Οι άνθρωποι και οι μηχανές έπρεπε να 

επιτυγχάνουν συνέχεια όλο και υψηλότερες αποδόσεις, και το αδιάκοπο 

κυνήγι της προόδου επέβαλλε όλο και νέες έρευνες, νέες ανακαλύψεις, 

νέες κατασκευές. Οι παλαιότερες γρήγορα εκθρονίζονταν, ή 

χαρακτηρίζονταν ως απαρχαιωμένες. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες είναι, 

συχνά πολύ δύσκολσ να επανεύρουμε τα ίχνη των «πρώτων καιρών» της 

εκβιομηχάνισης, και μόνο από τότε που οι διάφοροι σύλλογοι έσκυψαν 

πάνω από σχετικές έρευνες, δημιουργήθηκε σε πολλούς συλλέκτες η 

επιθυμία διατήρησης των καταλοίπων, και ανάσχεσης αυτής της 

σταθερής ανάγκης αλλαγών στους «επιχειρηματίες» που πάντα 

αναζητούν νέες τεχνικές για να παράγουν όλο και πιο πολύ. 

Στις χώρες όπου η διείσδυση των ξένων υπήρξε λιγότερο βαθιά, οι 

βιομηχανικές κατασκευές εκείνης της περιόδου παραμένουν πιο 

περιορισμένες και εντοπίζονται στην περιφέρεια των πόλεων, όπου 

αυτοί είχαν το δικαίωμα να παραμένουν. Παράλληλα με τα σπάνια 

κτίσματα που είχαν οικοδομήσει οι αυτόχθονες επιχειρηματίες για τις 

δικές τους εγκαταστάσεις, τα πρότυπα είναι, εκτός από τα εμπορικά 

κτίρια (έδρες εταιριών, αποθήκες κ.α.), τα οικοδομήματα που στεγάζουν 

τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζονταν οι κάτοικοι της πολιτείας 

που, συχνά, μόλις πρόσφατα είχαν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές πόλεις: 

θερμικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, εργοστάσια ύδατος ή 

φωταερίου, καθώς και τα δίκτυα διανομής τους. 

23 



Η βιομηχανική αρχαιολογία εμφανίστηκε αρκετά πρόσφατα στις 

Νέες Χώρες και αντιμετωπίζει πλείστες όσες δυσκολίες, παρά τα μέσα 

που διαθέτει μερικές φορές. Οι επιχειρήσεις εκεί είναι συχνά 

βραχυχρόνιες, και οι εγκαταστάσεις είναι καταδικασμένες να 

καταστρέφονται μόλις πάψουν να είναι αποδοτικές, για να 

παραχωρήσουν τη θέση τους σε άλλες που έχουν καλύτερες «επιδόσεις» 

έτσι πρέπει να μελετώνται οι μετατροπές που επηρεάζουν το τοπίο και 

τον πληθυσμό όσο είναι ακόμη καιρός. 

Οι παλιές βιομηχανικές χώρες είναι η Γη της Επαγγελίας για τις 

έρευνες στο χώρο της βιομηχανικής αρχαιολογίας, στ.ο μέτρο που οι 

βιοτεχνικές δραστηριότητες εμφανίστηκαν πολύ νωρίς, και οι αλλαγές 

υπήρξαν συχνά, τουλάχιστον ως τα τελευταία χρόνια, πολύ αργές. 

Υφίστανται πολυάριθμα κατάλοιπα, δυστυχώς όχι πάντα σε καλή 

κατάσταση που μπορούν όμως να χρησιμεύσουν ως βάση, σε 

συγκεκριμένα σημεία συγκριτικών αναλύσεων των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο πολιτισμό με τις τεχνολογίες άλλων 

παλαιότερων πολιτισμών. Όπως και στις χώρες πρόσφατης 

εκβιομηχάνισης, οι βαθύτερες αλλαγές που πραγματοποιούνται αυτή τη 

στιγμή μας επιβάλλουν να δράσουμε με ταχύτητα, γιατί πολλές 

μαρτυρίες χάνονται δια παντός, και θα ήταν ασυγχώρητο να μη 

διατηρηθεί τουλάχιστον η εικόνα και η περιγραφή τους με τη βοήθεια 

μελετών, εικονογραφικών στοιχείων ή εγγράφων προφορικών 

αναμνήσεων αυτών που τα έζησαν ή ακόμη καλύτερα, αυτών που 

δούλεψαν στα εργοστάσια, και που είναι οι τελευταίοι επιζώντες. Ένα 

απέραντο και εξαίσιο πεδίο διερευνήσεων διανοίγεται, σε μας, που 

πρέπει να εξερευνηθεί από ειδήμονες με τα μέγιστα δυνατά μέσα.(11) 

ΒΙΒΛΙΟΘ ΚΗ 

ΤΕ Π ~ΙΡΑΙ 
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Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΆΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι κατασκευές, τα μηχανήματα και τα αντικείμενα που εμπίπτουν 

στις έρευνες είναι, αρκετά πολυάριθμα και ποικίλα, ώστε να μπορούμε 

να επανεύρουμε σ' αυτά τις πολλαπλές τεχνολογικές, οικονομικές, 

κοινωνικές και άλλες επιρροές που επενέργησαν κατά τη διάρκεια της 

διαμόρφωσης τους. 

Η εισαγωγή μηχανών και νέων γεννητριών ενέργειας ο 

υδροστρόβιλος και ο λέβητας που λειτουργεί με κάρβουνο, θα 

μετατρέψει βαθμιαία, και για ποικίλους λόγους, την όψη των 

βιομηχανικών κτισμάτων, που θα χάσουν το μνημειακό χαρακτήρα τους 

για να υιοθετήσουν μια πιο λειτουργική διάταξη. Είναι, εφεξής, πελώρια 

κτίρια, οικοδομημένα συχνά με πλινθοδομή και με κάποια στοιχεία 

διακόσμησης στις μονότονες, μερικές φορές προσόψεις τους, με τις 

κανονικές σειρές των παραθύρων. Ο τύπος αυτός διαδόθηκε και στην 

Ευρώπη, έχοντας ξεκινήσει από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου είχε 

επικρατήσει στα υψαντουργικά εργοστάσια. Όταν στις οικοδομές 

υιοθετούνται οι μικρών διαστάσεων πέτρες, που καλύπτονται από 

αμμοκονίαμα που πολύ γρήγορα γίνεται σκούρο, αυτές μοιάζουν με 

στρατώνα. Το υπόδειγμα διαδίδεται σε πάμπολλες ορεινές κοιλάδες και 

συντελεί στο θλιβερό απωθητικό χαρακτήρα των βιομηχανικών ζωνών, 
, , , ' 
οπως τον περιγραφουν οι συγχρονοι τους. 

Η υποκατάσταση από την ηλεκτρική ενέργεια των άλλων πηγών 

ενέργειας που χρησιμοποιούνταν ως τότε, έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία 

ως προς την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και των μορφών 

κατασκευής. Όταν άρχισαν να μελετούν πιο εμπεριστατωμένα την 
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οργάνωση παραγωγής, διαπίστωσαν ότι οι φορτοεκφορτώσεις ήταν 

ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές όταν γινόταν σε οριζόντιο επίπεδο 

παρά όταν γινόταν καθ' ύψος. Γι' αυτό και τα καθ' ύψος κτίσματα θα 

αντικατασταθούν βαθμιαία από απέραντα υπόστεγα μονοεπίπεδα, με 

μεταλλικό σκελετό, που φωτίζονται από την οροφή με το σύστημα 

sheds. Μπορούν έτσι να εγκατασταθούν εύκολα βαριά μηχανήματα και 

να στηρίζονται σε βάσεις που εδράζονται απευθείας στο έδαφος. 

Γερανογέφυρες κινούνται σε σιδηροτροχιές στηριζόμενες σε κάθετες 

δοκούς, που υποβαστάζουν τα άνω μέρη των εγκαταστάσεων, και 

επιτρέπουν, έτσι να εξαερίζονται και να φωτίζονται τα μεγάλα αυτά 

κλίτη. Μικρότερων διαστάσεων εργαστήρια σχεδιάζονται ως χώροι που 

καλύπτονται από ελαφρότερες μεταλλικές κατασκευές, και στεγάζουν 

εγκαταστάσεις εν σειρά κατασκευής λιγότερο ογκωδών αντικειμένων. 

Τα διάφορα τμήματά τους, αποτελούμενα από μηχανήματα αυτόματα, 

μπορούν να μετακινηθούν και να ανασυναρμολογηθούν με διαφορετικό 

τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής. Οι χώροι αυτοί 

επιτρέπουν μεγάλη άνεση ως προς την οργάνωση της εργασίας, επειδή 

προσφέρουν μεγάλες ελεύθερες επιφάνειες. 

Ορισμένα πολιτικά μέτρα, νομοθετήματα ή και οικονομικοί 

παράγοντες, είχαν επίσης επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική και στον 

εξοπλισμό των εργοστασίων τους τελευταίους δύο αιώνες. 

Η φορολόγηση των θυρών και των παραθύρων την εποχή του 

Διευθυντηρίου στην Γαλλία συνέβαλε ασφαλώς στη μείωση των 

ανοιγμάτων σε βιομηχανικά εργοστάσια που οικοδομήθηκαν κατά τις 

πρώτες δεκαετίες του 19°υ αιώνα. Η άνοδος του κόστους των 

ασφαλίστρων ώθησε τους βιομηχάνους να αντικαταστήσουν από πολύ 

νωρίς τις ξυλοδεσιές της στέγης και τις ξύλινες δοκούς με σκελετούς 
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από χυτοσίδηρο, και αργότερα από σίδηρο, στα νέα κτίρια που 

κατασκεύαζαν. Η ανάγκη μείωσης των τιμών του κόστους των 

βιομηχανικών προϊόντων, όσων τα ανταγωνίζονταν οι εισαγωγές, όταν 

γενικεύτηκαν οι ελεύθερες συναλλαγές, ώθησε τους επιχειρηματίες να 

συγκεντρώσουν ορισμένες εγκαταστάσεις, τη διασπορά των οποίων 

ευνοούσε παλιότερα η χρήση της υδραυλικής ενέργειας. 

Οι χώρες στις οποίες εκδηλώθηκε κάποια καθυστέρηση σε ένα 

δεδομένο τομέα επεδίωκαν πάντα να την καλύψουν το συντομότερο 

δυνατό, καθώς τις κέντριζε ο ανταγωνισμός.(12) 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 

Χάρη σε ορισμένες προόδους που μεσολάβησαν πριν ξεσπάσει αυτό 

που συμβατικά αποκαλείται Βιομηχανική Επανάσταση, οι μανιφακτούρες 

υπέστησαν μετατροπές που τους προσέδωσαν, ήδη από τα τέλη του 18°υ 

αιώνα, μια πιο σύγχρονη όψη. Έτσι ενώ ως τότε τα κτίσματα που 

εξειδικεύονταν στα διάφορα τμήματα μιας κατασκευής ήταν διάσπαρτα, 

και κάπως στην τύχη, σε όλη την έκταση ενός τμήματος, κάτι που τους 

προσέδιδε την όψη ενός μικρού αγροτικού χωριού μάλλον παρά ενός 

εργοστασίου, κατά τη διάρκεια του αιώνα των Φώτων έγινε μια 

προσπάθεια πιο ορθολογικής διάταξης των νέων εργαστηρίων, που 

αποσκοπούσε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για να μην πούμε 

παραγωγικότητα. Η όλο και συχν6τερη χρήση μεγάλων τροχών με 

πτερύγια, λ.χ., ώθησε ώστε ένας αριθμός εργοστασίων να εγκατασταθεί 

κοντά σε υδάτινα, καλώς τροφοδοτούμενα, ρεύματα, όπως είναι τα 

ρεύματα των ορέων των ωκεανίων περιοχών (οροσειρά Pennine στην 

Αγγλία), πράγμα που επέτρεψε σ' αυτά να βρίσκονται σε δραστηριότητα 

το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Σε κάθε περιοχή όπου υπήρχαν ρεύματα 
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με σταθερή παροχή νερού ήταν εγκατεστημένος μεγάλος αριθμός 

νερόμυλων~ προσδίδοντας σ' αυτές ήδη την όψη μικρών βιομηχανικών 

περιοχών. Είναι η εποχή κατά την οποία πολλές δραστηριότητες, 

πλανόδιες ως τότε (σιδηρουργεία, υαλουργεία, κεραμοκοιεία κ.α.), 

αρχίζουν να εγκαθίστανται για αρκετά μακρές περιόδους και να κτίζουν 

εγκαταστάσεις, από τις οποίες ίχνη μπορεί ακόμα να επιβιώνουν, έστω 

και αν ενσωματώθηκαν αργότερα μέσα σε άλλες κατασκευές, ή αν τα 

ερείπια τους επικαλύφθηκαν από πυκνή βλάστηση που τα καθιστά 

δυσπρόσιτα. Ορισμένα εργοστάσια εγκαταστάθηκαν, μερικές φορές, 

κοντά σε υ~οπτατικά, σε πύργους ή μοναστήρια, των οποίων μέρος των 

βοηθητικών χώρων χρησιμοποιούσαν, και όταν οικοδομούσαν νέα 

κτίσματα, εμπνέονταν από το ρυθμό των ήδη υπαρχόντων, τόσο που 

μερικές φορές είναι δύσκολο, όταν υπάρχου ερείπια, να τα 

αναγνωρίσου με. 

Οι εκ των βάθρων ανακατατάξεις που επέφερε η εξέλιξη της 

τεχνολογίας στα τέλη του 18°υ και κατά το πρώτο μισό του 19°υ αιώνα 

είναι η γενεσιουργός αιτία της Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως την 

έχουν αποκαλέσει οι ιστορικοί. Αυτές προκάλεσαν βαθύτατες αλλαγές 

στις αρχές δόμησης των εργοστασίων. Τρεις μεγάλοι νεωτερισμοί τις 

θεμελιώνουν: η εισαγωγή του ατμού ως πηγής ενέργειας, η 

χρησιμοποίηση ισχυρότερων και ταχύτερων μέσων μεταφοράς, τόσο 

χερσαίων, με την προσφυγή στο σιδηρόδρομο, όσο και θαλάσσιων, με τα 

νέα πλοία με έλικα και σιδερένιο σκελετό, και η χρήση νέων υλικών για 

τις κατασκευές, όπως ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και αργότερα ο χάλυβας. 

Οι μηχανές που κινούνται με ατμό, που η χρήση τους διαδίδεται με αργό 

ρυθμό τον 18° αιώνα, πρώτα στα Βρετανικά Νησιά, κι έπειτα στην 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο, επιφέρουν βαθύτατες αλλαγές στην ίδια τη σύλληψη 
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των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα με την οικοδόμηση ενός 

χώρου που θα στεγάσει την εγκατάσταση παραγωγής ατμού, με 

επιστέγασμα τη χαρακτηριστική καπνοδόχο, σύμβολο ότι υιοθετήθηκε ο 

νεωτερισμός αυτός, η μεταφορά της μηχανικής ενέργειας μπορεί να 

γίνεται στο εξής σε μια σχετικά μεγαλύτερη απόσταση απ' ότι γινόταν με 

τον υδραυλικό τροχό, και σε μιαν αυστηρά προσδιοριζόμενη περίμετρο, 

το εργαστήριο, όπου συγκεντρώνονται όλες οι συσκευές και οι μηχανές 

που δέχονται την ενέργεια αυτή: δέχονται την περιστροφική κίνηση που 

παράγεται από την εμβολοφόρα μηχανή μέσω ιμάντων που θέτουν σε 

κίνηση τροχαλίες, τοποθετημένες σε άξονες μετάδοσης, που εκτείνονται 

κατά μήκος των τοίχων των κτιρίων, και που μεταφέρουν με τον ίδιο 

τρόπο την κίνηση σε κάθε θέση εργασίας. Σαν πρώτα -κάπως σημαντικά

εργοστάσια, που έχουν μηχανές κινούμενες με ατμό, τα εργαστήρια έχουν 

συχνά διάταξη τετραπλεύρου, κλειστού ή όχι, με μια κεντρική αυλή στο 

κέντρο, όπου είναι εγκατεστημένο το λεβητοστάσιο. Στην περίπτωση 

μικρότερων επιχειρήσεων το λεβητοστάσιο βρίσκεται προσαρτημένο 

στην άκρη ενός κτιρίου. 

Όταν θα γίνει δυνατή η μεταφορά του ατμού υπό πίεση μέσω 

σωληνώσεων από ένα εργαστήριο σε άλλο, το καθένα θα μπορέσει να 

έχει τις δικές του μηχανές, τροφοδοτούμενες από τον κεντρικό λέβητα, 

και έτσι θα κατανεμηθούν ανάλογα με το βαθμό σχέσεων που έχουν 

μεταξύ τους, δηλαδή σύμφωνα με ένα ορθολογικό σχεδιασμό. Σε λίγο τα 

μεγάλα εργοστάσια θα εφοδιαστούν με περισσότερους λέβητες, πράγμα 

που θα εμφανιστεί στο τοπίο με τις πολλές πλίνθινες καπνοδόχους που 

ορθώνονταν στον ουρανό. Αργότερα, οι πολλοί λέβητες θα 

αντικατασταθούν με μια μεγάλη κεντρική ατμογεννήτρια, με τη μοναδική 
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της καπνοδόχο, γύρω από την οποία θα τοποθετηθούν τα εργαστήρια σε 

διάταξη που λαμβάνει υπόψη τους άλλους παράγοντες. 

Ένα άλλο μεγάλο επίτευγμα, στις αρχές της σύγχρονης εποχής, 

υπήρξε η χρησιμοποίηση σιδηροτροχιών για τις μεταφορές, πρώτα σε 

μικρές αποστάσεις, με τη βοήθεια βαγονέτων που τα έσυραν άλογα. Οι 

πρώτες ξύλινες τροχιές δεν είχαν, τον 16° αιώνα ή και νωρίτερα, μεγάλη 

επιτυχία, γιατί φθείρονταν πολύ γρήγορα. Οι τροχιές από χυτοσίδηρο 

όμως που τις αντικατέστησαν, στη δεκαετία του 1730, κέρδισαν σιγά

σιγά την εμπιστοσύνη των βιομηχάνων, που τις υιοθέτησαν για να 

μεταφέρουν βαριά προϊόντα στο εσωτερικό του εργοστασίου τους. Είναι 

γνωστό πως ένας από αυτούς τους βιομηχάνους, ο Abraham Dardy, 

θέλοντας να παράγει χυτοσίδηρο σε μεγάλες ποσότητες, σκέφτηκε στις 

αρχές του 18°υ αιώνα να τήξει τα ορυκτά με τη βοήθεια κώκ στα 

εργοστάσια του στο Colbrookdale (Sropshire). Δεν φαίνεται ότι η 

εμφάνιση του νέου αυτού τρόπου μεταφοράς μετέβαλε, τουλάχιστον στις 

αρχές, το σχεδιασμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως 

αποδεικνύεται από το σχέδιο των σιδηροτροχιών στα εργοστάσια του 

·creusot το 1785. Όταν αργότερα, έκαναν την εμφάνιση τους μικρές 

ατμοκίνητες μηχανές έλξης, χρειάστηκε να προβλεφθούν γραμμές 

πλατύτερες, ευρύτερη απελευθέρωση χώρων για την κίνηση τους, κινητές 

σιδηροτροχιές για σύνδεση των γραμμών μεταξύ τους, καθώς και 

γραμμές στάθμευσης για τους συρμούς που θα έφευγαν ή θα έρχονταν. 

Έτσι χρειάστηκε τότε να διευρυνθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

αφού, παράλληλα με την κυκλοφορία των ανθρώπων και των αμαξιών 

που τα έσυραν ακόμη τα υποζύγια, παρενέβαινε και η μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία, που απαιτούσε νέες διαρρυθμίσεις: αποβάθρες, αποθήκες, 

χώρους ελιγμών για τη συγκρότηση των συρμών κ.λ.π.(13) 
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ΟΙΣΥΓΧΡΟΝΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η άφιξη των Ευρωπαίων, κυρίως από τον τελευταίο αιώνα και μετά, 

ευνόησε την αρχή της εκβιομηχάνισης στις περισσότερες από τις χώρες 

αυτές. Από τον 17° αιώνα, το εμποροκρατικό σύστημα, που ρύθμιζε τις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ των αποικιών και της μητρόπολης τους, 

επεφύλασσε στη μητρόπολη τη φροντίδα εφοδιασμού των αγορών τους 

με βιομηχανικά προϊόντα, και σε αντάλλαγμα έπαιρνε προϊόντα του 

εδάφους τους, από τη συγκομιδή ή την εξόρυξη για να τα μεταποιήσει 

στα δικά της εργοστάσια. Ήταν το σύστημα της «αποκλειστικότητας». 

Μέσα στις συνθήκες αυτές, οι δύο ή τρεις πρώτοι αιώνες διείσδυσης των 

λευκών στις μακρινές τούτες χώρες δεν οδήγησαν σχεδόν καθόλου στη 

βιομηχανική τους ανάπτυξη, εκτός από μερικές εξαιρέσεις. 

Οι πολεμικές ατυχίες που συνέβησαν, στις αρχές του 19°υ αιώνα, σε 

ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, και που τα απέκοπταν πρόσκαιρα από τις 

εξωτερικές τους αγορές, τα πρώτα κινήματα ανεξαρτησίας των αποικιών 

και κυρίως οι συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης που 

αναπτύσσεται στη Γηραιά Ήπειρο πολλαπλασιάζουν τις μετακινήσεις 

μεταξύ υπερπόντιων εδαφών, συσφίγγουν τους μεταξύ τους οικονομικούς 

δεσμούς και ευνοούν τη μεταφορά νέων τεχνολογιών στις άλλες 

ηπείρους. 

Έτσι σιγά-σιγά, θα εγκατασταθούν στις χώρες αυτές βιομηχανίες 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων , έστω και αν δεν παρεμβαίνουν παρά 

μόνο σε πρώτο στάδιο, βιομηχανίες πρώτης επί τόπου επεξεργασίας των 

εξορυσσόμενων ορυκτών, οι οποίες εργάζονται συχνά, όπως και οι 
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πρώτες, για λογαριασμό ξένων εταιρειών και, τέλος, πιο πρόσφατα, 

βιομηχανίες που παρέχουν αγαθά εξοπλισμού ή άμεσης κατανάλωσης , 

που μέχρι τότε εισάγονταν. Τα κράτη επιφορτίζονται τότε με ένα μέρος 

των επενδύσεων, όταν μπορούν να αποκτήσουν, από την εξαγωγή 

πρώτων υλών, κεφάλαια επαρκή για την κατασκευή ιδιαίτερα των 

απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία των βιομηχανιών αυτών, που 

μέχρι τότε πραγματοποιούνταν από τις μεγάλες εταιρείες που 

εκμεταλλεύονταν το φυσικό τους πλούτο, ή από τις μητροπόλεις που 

είχαν την κηδεμονία αυτών των χωρών: οι σιδηροδρομικές γραμμές, οι 

δρόμοι, τα λιμάνια, ο υγειονομικός και κοινωνικός εξοπλισμός ανήκουν 

εφεξής στη δικαιοδοσία των κυβερνήσεών τους. 

Τα κατάλοιπα των πρώτων βιομηχανιών και ο εξοπλισμός τους 

έχουν, τις περισσότερες φορές, εξαφανιστεί για ποικίλους λόγους. Οι πιο 

μικρές επιχειρήσεις στεγάζονταν σε εργαστήρια ελαφριάς κατασκευής 

από επιχώρια υλικά, λιθοδομές ή πλινθοδομές για τους τοίχους, 

κυματοειδή λαμαρίνα ή τις σανίδες ως σκεπή, που δεν άντεξαν στις 

κακοκαιρίες όταν έπαψαν να συντηρούνται. Οι μεγάλες εταιρείες είχαν 

κτιστεί πιο ανθεκτικές κατασκευές για την εγκατάσταση γραφείων, 

αποθηκών ή αλυσίδων παραγωγής, που περιλάμβαναν συνήθως βαρύ 

υλικό, ατμοκίνητες μηχανές ή κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα 

μηχανήματα αυτά λειτουργούσαν, κατά γενικό κανόνα, ως την πλήρη 

φθορά τους και, μερικές φορές, αντικαταστάθηκαν από ευκαιριακό υλικό, 

έτσι ώστε ήταν συχνά σε άθλια κατάσταση όταν τα εργοστάσια έπαυαν 

να λειτουργούν. Μερικές φορές τα ξαναπουλούσαν, όταν μπορούσαν να 

επαναχρησιμοποιηθούν, ή τα έδιναν σε εμπόρους παλιοσιδηρικών, που 

συνέλεγαν τα μέταλλα, σιδηρούχα ή μη και που πετύχαιναν, αυτοί πλέον, 

καλές τιμές, αν υπήρχε χαλυβουργείο σε μικρή ακτίνα από το σημείο 
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εκείνο ή σε κάποιο ευκολοπρόσιτο λιμάνι. Αν δεν υπήρχαν οι 

δυνα-ι:ότητες αυτές, το εργοστάσιο αφηνόταν στην εγκατάλειψη, και τα 

υλικά δεν αργούσαν να τα λεηλατήσουν οι περίοικοι, έτσι έβρισκαν 

εργαλεία ή ανταλλακτικά που τα επαναχρησιμοποιούσαν ή τα πουλούσαν 

σε άλλους της περιοχής. Τα εργοστάσια αυτά, πάντως, και τα βοηθητικά 

τους κτίσματα αποτελούν, μερικές φορές, πραγματικά χρυσωρυχεία για 

μελλοντικά τεχνικά μουσεία. (14) 

(11), (12), (13), (14): JACQUES P.INARD, «Η βιομηχανική αρχαιολογία», Πολιτιστικό Τεχνολογικό 

Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Paήs 1985. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Το βιομηχανικό μνημείο γίνεται η κυριότερη μαρτυρία αυτής της 

ιστορικής περιόδου, σημάδι ριζικών αλλαγών στον τρόπο παραγωγής 

μέσα στο εργοστάσιο, στον τρόπο ζωής έξω απ' αυτό. Της ιστορικής 

περιόδου όπου η παραγωγή στηρίζεται σε διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα 

στους ανθρώπους, στη διαφορετική οργάνωση της εργασίας, στην 

απομάκρυνση του παραγωγού από το αντικείμενο που παράγει. Το 

ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται στην παρουσίαση της ιστορίας της 

τεχνολογίας. Η προσοχή μας στρέφεται από τα πράγματα στους 

ανθρώπους, στη νέα εργασιακή και κοινωνική τους οργάνωση, στο χώρο, 

στις πόλεις που αυτή η δυναμική κυριολεκτικά μεταμορφώνει. Στρέφεται 

με το ίδιο ενδιαφέρον και σ' άλλους τομείς της βιομηχανικής 

κληρονομιάς, που βρίσκονται στο έλεος της φυσικής φθοράς ή και 

. καταστροφής, όπως αρχεία επιχειρήσεων, σχέδια φωτογραφίες, αλλά και 

γραπτές ή προφορικές μαρτυρίες. Στρέφεται επίσης στην εξέλιξη και το 
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σημαντικό ρόλο του αγροτικού τομέα, της μικρής βιοτεχνίας και των 

υπηρεσιών που συνέβαλαν από την αρχή στο φαινόμενο της 

εκβιομηχάνισης.(15) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η Βιομηχανική Αρχαιολογία είναι προσπάθεια μελέτης σε βάθος του 

βιομηχανικού πολιτισμού και όλης εκείνης της εποχής που τον 

προετοίμασε, δηλαδή της βιομηχανικής περιόδου. 

Η Βιομηχανική Αρχαιολογία ξεκινά 'lπό τους τόπους δουλειάς, τα 

κτίρια, τις μηχανές και φτάνει στους ανθρώπους, τις νέες κοινωνικές τους 

σχέσεις και τάξεις, στα υλικά μέσα και στους τρόπους παραγωγής σε μια 

καθορισμένη εποχή. Πρόκειται για εκείνη την ιστορική περίοδο που 

διάφορες κοινωνίες, συμπερtλαμβανομένης και της δικής μας, αν και σε 

διαφορετικές στιγμές εκκίνησης και με διαφορετικά χαρακτηριστικά η 

καθεμιά, πέρασαν τελικά στο στάδιο της βιομηχανικής επανάστασης. 

Η Βιομηχανική Αρχαιολογία όμως δεν είναι απλά προσπάθεια 

καταγραφής και διατήρησης των παλαιών εργοστασίων, είναι αντίθετα 

μια προσεκτική ματιά σ' όλη εκείνη την ιστορική εποχή που η 

βιομηχανία αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό τομέα.. Την ιστορική εποχή που δημιουργούνται νέες 

κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στους κύριους πρωταγωνιστές της 

παραγωγής, ανάμεσα δηλαδή στο κεφάλαιο και την εργασία .. 

Πόσο όμως σε μία χώρα σαν την Ελλάδα μπορούμε να μιλάμε για 

βιομηχανικό πολιτισμό, Βιομηχανικά μνημεία, Βιομηχανική 

Αρχαιολογία; Η είσοδος της βιομηχανίας στην οικονομική δομή μιας 

χώρας και τα αποτελέσματα της στον κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο δεν 
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έχουν καμιά σχέση με την ανάπτυξη του φαινομένου. Η βιομηχανική 

κοινωνία δεν είναι απλά και μόνο μια κοινωνία που έχει κάποιο μεγάλο ή 

μικρότερο αριθμό βιομηχανιών, αλλά μια κοινωνία που υιοθέτησε μια 

μορφή οργάνωσης, όπου κυριαρχεί η βιομηχανία ή ακόμη και το όραμα 

της εκβιομηχάνισης, μια κοινωνία δηλαδή που αναπτύχθηκε ή 

προσπάθησε να αναπτυχθεί πάνω σε κάποιο βιομηχανικό μοντέλο. Μια 

τέτοια κοινωνία είναι και η Ελληνική, με πολλές ιδιαιτερότητες που 

πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος ως προς τους στόχους, τις μεθόδους, τις 

επιτυχίες και τις αποτυχίες, με πλούσιες εμπειρίες σε όσα κατόρθωσε και 

για όσα δεν κατόρθωσε να κάνει, για να πλησιάσει το βιομηχανικό 

όραμα, με μια κληρονομιά ανυπολόγιστης ιστορικής και πολιτισμικής 

αξίας.(16) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Η βιομηχανική αρχαιολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

ιστορία και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Το βιομηχανικό κτίριο πέρασε 

από διάφορα στάδια προσαρμογής και ανάπτυξης. Στην αρχή τις νέες 

παραγωγικές δραστηριότητες φιλοξένησαν διάφοροι χώροι, στη συνέχεια 

δανείστηκε μορφές από κυρίαρχα αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής, 

συνδέοντας την αισθητική με τη δυναμική εικόνα που η επιχείρηση ήθελε 

να δώσει, έως ότου συγκροτήθηκε μια τάση αυτόνομης βιομηχανικής 

αρχιτεκτονικής που υπάκουε πια μόνο στους νόμους της 

λειτουργικότητας, της οικονομίας δυνάμεων, χρόνου και υλικού. Μέσα 

από τη σύγκρουση του ωραίου με το λειτουργικό και το χρήσιμο, του 

χώρου και της μηχανής, γεννιέται η αρχιτεκτονική που αναζητάμε, η 

αισθητική του επώνυμου αρχιτέκτονα και του ανώνυμου τεχνίτη, χωρίς 
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καλαίσθητα επιθέματα, όμως τολμηρή και ειλικρινής, έκφραση μιας 

δυναμικής πορείας που συντελείται μέσα στους χώρους της.(17) 

Τα πρώτα βιομηχανικά κτίρια είχαν ορθογώνια κάτοψη, με τοίχους 

από τούβλα ή από πέτρες και με ξύλινη στέγη. Στην ανέγερση 

βιομηχανικών κτιρίων επικρατούσαν εντελώς πρακτικές κατασκευές 

δηλαδή οι τοίχοι μεγάλου μήκους, που ήταν ασοβάτιστοι, συχνά 

διαχωρίζονταν από ημιστύλια και είχαν ως μόνη διακόσμηση ζώνες από 

τούβλα ή πέτρες άλλου χρώματος ή άλλης δόμησης. 

Με την ανάπτυξη της οικοδομικής τεχνικής και με την εμφάνιση 

νέων δομικών υλικών, όπως είναι τα μέταλλα και το σιδερομπετόν, 

άρχισαν να εφαρμόζονται σκελετικές κατασκευές που πρόσφεραν τη 

δυνατότητα να εγκαταλειφθούν τα παραδοσιακά σχήματα, να 

σχεδιαστούν ορθολογιστικά οι χώροι σε πλήρη αντιστοιχία με τις ανάγκες 

της παραγωγής. Η εφαρμογή, στα τέλη του 18°υ αιώνα, σκελετού από 

χυτοσίδηρο και στηρίγματα στην κατασκευή των βιομηχανικών κτιρίων 

πρόσφερε τη δυνατότητα να ελαττωθεί το πάχος των τοίχων, να αυξηθεί ο 

αριθμός των ορόφων και οι διαστάσεις των παραθύρων, πράγμα που 

αμέσως επέδρασε στην εξωτερική όψη των κτιρίων. 

Η χρησιμοποίηση, στις αρχές του 19°υ αιώνα, στέγης από σιδερένιο 

σκελετό ή μετέπειτα τελειοποίηση του, πρόσφερε τη δυνατότητα να 

δημιουργηθούν κτίρια με μεγάλα διαμερίσματα και με αραιές κολώνες, 

που δεν εμποδίζουν την τοποθέτηση των εξοπλισμών. 

Στο 2° μισό του Ι 9°υ αιώνα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την 

καλλιτεχνική διαμόρφωση των νέων κατασκευών. Ο ανοικτός 

μεταλλικός σκελετός στην πρόσοψη, έπαιζε ένα ορισμένο διακοσμητικό 

ρόλο στον τοίχο από τούβλα.. Η εφαρμογή του σιδηρομπετόν στην 

κατασκευ·ή των βιομηχανικών κτιρίων, στα τέλη του 19°υ αιώνα είχε 
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μεγάλη επίδραση στην αρχιτεκτονική τους. Τα βιομηχανικά κτίρια σιγά

σιγά καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην αρχιτεκτονική του 20°υ αιώνα. 

Η αρχιτεκτονική μορφή τους, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από το 

ποσό καθαρά εκφράζονται τα ιδιαίτερα τυπολογικά χαρακτηριστικά 

αυτού του είδους κατασκευών δηλαδή οι τεράστιες διαστάσεις και το 

σημαντικό μήκος των προσόψεων, τα μεγάλα και συνεχή επίπεδα των 

τοίχων και των επιφανειών που καλύπτονται με τζάμια και που 

αντιστοιχούν στον ενιαίο και αδιαίρετο εσωτερικό χώρο, η πολλαπλή 

επανάληψη των ακραίων παράλληλων διαζωμάτων, τα στοιχεία της 

στέγης (κτενοειδή, πριονωτά ή με καμπύλη διατομή), Ο! κλωβοί για τις 

σκάλες κ.α. και η ύπαρξη τεχνικών διατάξεων (καπνοδόχοι και σωλήνες 

αερισμού, σωληνώσεις, εξοπλισμοί εγκαταστημένοι στο ύπαιθρο κ.α.) . 

Μεγάλη επίδραση (ιδιαίτερα στις βιομηχανικές μεθόδους δόμησης) στη 

μορφή των βιομηχανικών κτιρίων ασκεί η καλλιτεχνική έκφραση των 

τεκτονικών ιδιοτήτων των υλικών και των κατασκευών που 

χρησιμοποιούνται στις προσόψεις, σε ομάδες στοιχείων, κ.α. καθώς και 

το είδος και το χρώμα των κατασκευαστικών και των διακοσμητικών 

υλικών. Σημαντικό ρόλο στην επικάλυψη των τοίχων των βιομηχανικών 

στις νότιες περιοχές παίζουν οι διατάξεις για την προφύλαξη από τον 

ήλιο, δηλαδή γείσοι και διακοσμητικά πλέγματα.(18) 

Οι όψεις των κτιρίων είναι απλές συμμετρικές χωρίς ιδιαίτερες 

καλλιτεχνικές προθέσεις. Γενικευμένη είναι η χρήση του αετώματος που 

παραπέμπει σε κάποια κλασσικιστικά πρότυπα, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις η μορφή τους χαρακτηρίζεται από μια εκφραστικότητα με τη 

χρήση και τον τονισμό εκλεκτικών μορφολογικών στοιχείων που 

εισάγονται από μια επαρχιακή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση.(t9) 
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Τα βιομηχανικά κτίρια και οι εγκαταστάσεις ασκούν τεράστια (και 

συχνά αρνητική) επίδραση στο φυσικό και το αρχιτεκτονικό περιβάλλον. 

Συχνά οι βιομηχανικές περιοχές χάνουν τη σύνδεση τους με το φυσικό 

περιβάλλον. Γι' αυτό, καθήκον της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής είναι να 

διατηρήσει στο μέγιστο βαθμό το φυσικό περιβάλλον και τα νέα 

βιομηχανικά κτίρια να δένουν αρμονικά με το περιβάλλον. 

Τα βιομηχανικά κτίρια με βάση τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: ως 

προς τον αριθμό των ορόφων (κύριο χαρακτηριστικό ταξινόμησης) σε 

μονώροφα, διώροφα, και πολυώροφα' ως προς το είδος του εξοπλισμού 

ανύψωσης και μετακίνησης των φορτίων, σε κτίρια με γερανογέφυρες 

(ηλεκτρικές), ή ανυψωτικούς γερανούς (ηλεκτροκίνητους ή 

χειροκίνητους), και χωρίς γερανούς. Ως προς το είδος του φωτισμού, σε 

κτίρια με φωτισμό (από πλάγια ανοίγματα ή στη στέγη), με μόνιμο 

τεχνητό φωτισμό (χωρίς παράθυρα και φεγγίτες) και κτίρια με 

συνδυασμένο φωτισμό (φυσικό και τεχνητό). Ως προς το σύστημα 

εξαερισμού, διακρίνονται σε κτίρια με γενικό φυσικό εξαερισμό, με 

μηχανικό εξαερισμό και με κλιματισμό. Ως προς τις συνθήκες 

θερμοκρασίας των παραγωγικών χωρών, διακρίνονται σε κτίρια με 

θέρμανση και χωρίς θέρμανση. Ως προς τη σπουδαιότητα, τα 

βιομηχανικά κτίρια διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τον 

, ' , , 
προορισμο του κτιριου και τη σημασια του για την οικονομια. 

Τα μονώροφα βιομηχανικά κτίρια είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος 

κτιρίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το ποσοστό τους είναι στο 

συνολικό όγκο της σύγχρονης κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων είναι 7 5 

- 80 %. Τα μονώροφα βιομηχανικά κτίρια χρησιμοποιούνται συνήθως για 

κλάδους της βιομηχανίας που χαρακτηρίζονται από βαρύ τεχνολογικό 

εξοπλισμό και γερανογέφυρες όπου παράγονται αντικείμενα μεγάλων 
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διαστάσεων και βάρους, καθώς και για κλάδους που κατά την 

τεχνολογική διαδικασία εκλύεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας, καπνού, 

σκόνης και αερίων. 

Δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευάζονται απευθείας στο έδαφος οι 

βάσεις των βαριών μηχανών και συγκροτημάτων με μεγάλη δυναμική 

φόρτιση, προσφέρουν τη δυνατότητα ομοιόμορφου φωτισμού και 

φυσικού αερισμού των χώρων μέσα από φεγγίτες και διατάξεις αερισμού 

που τοποθετούνται στη σκεπή. Η ανέγερση, όμως, μονώροφων 

βιομηχανικών κτιρίων απαιτεί μεγάλη έκταση (σε σύγκριση με τα 

πολυώροφα βιομηχανικά κτίρια) και επομένως μεγάλες δαπάνες για την 

προετοιμασία του εργοταξίου. Στη μαζική ανέγερση εργοστασίων, 

κυριαρχούν τα μονώροφα βιομηχανικά κτίρια με γερανούς και με πολλά 

διαζώματα ορθογωνίου σχήματος (σε κάτοψη) με φυσικό φωτισμό από 

φεγγίτες που υπάρχουν στη σκεπή και με αερισμό που γίνεται από 

κατάλληλες διατάξεις ή από σύστημα μηχανικού αερισμού. Τέτοια 

χαρακτηριστικά βιομηχανικών κτιρίων είναι τα σιδηροχαλυβουργεία, τα 

μηχανουργικά εργοστάσια, τα εργοστάσια μεταλλοτεχνίας δομικών 

υλικών και πολλών άλλων κλάδων της βιομηχανίας. Στα εργοστάσια 

όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας ή βλαβερών αερίων, 

χρησιμοποιούνται βιομηχανικά κτίρια με διατομή της στέγης, που 

προσδιορίζεται με αεροδυναμικούς υπολογισμούς, που σκοπεύουν στη 

δημιουργία των καλύτερων συνθηκών για την αφαίρεση του θερμού ή 

μολυσμένου αέρα με την επίδραση της πίεσης που σχηματίζεται από τη 

διαφορά θερμοκρασίας ή της πίεσης του ανέμου.(20) 

(15), (l6), (17): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Βιομηχανική αρχαιολογία», Αf}ήνα 1989. 

(18), (20): ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, «Βιομηχανικά κτίρια», σελ. 517. 
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(19): ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα», Πρακτικά 

Συνεδρίου, Τόμος Β ', Αθήνα 1998 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι μηχανές, τα εργαλεία και τα βιομηχανικά προϊόντα είναι 

πολιτιστικά αγαθά που μαρτυρούν όλα τα στάδια ανανέωσης και επιρροής 

της τεχνολογίας στην εξέλιξη της οργάνωσης της εργασίας, της παραγωγής 

και του βιομηχανικού κτιρίου, είναι τμήμα των σημαντικότερων 

καταλοίπων της βιομηχανικής κληρονομιάς μιας χώρας, και αξίζει, ως εκ 

τούτου, να τους αφιερωθούν ενδελεχείς αναλύσεις, όταν τα συναντούμε σε 

κάποιο μουσείο ή in situ στα ερείπια κάποιας παλιάς βιομηχανικής 

εγκατάστασης. 

Έχουν όμως και τη δική τους ξεχωριστή αισθητική αξία, ξεκινώντας 

από την πρώτη βιομηχανική περίοδο, όταν ο κατασκευαστής προσπαθούσε 

να κρύψει τη φυσιογνωμία τους με διάφορα διακοσμητικά επιθέματα, 

σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής, έως τη στιγμή που η μηχανή, το εργαλείο 

και το βιομηχανικό προϊόν θα αποκτήσουν μια δική τους αυτόνομη 

αισθητική όταν θα περάσουν από τα χέρια των λίγων στη μαζική χρήση.(21) 

Οι εγκαταστάσεις, και οι πιο απλές ακόμη, μπορούν να προκαλέσουν 

εποικοδομητικές σκέψεις για την εξέλιξη των μορφών και της λειτουργίας 

τους. Για παράδειγμα οι κάμινοι που χρησιμοποιούνται για την αναγωγή 

του μεταλλεύματος εξελίχθηκαν, από την εποχή που 

πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα μέταλλα, από μία απλή τρύπα, σκαμμένη 

στο έδαφος, στην εντυπωσιακών διαστάσεων υψικάμινο, που περιβάλλεται 

από πλήθος πρόσθετων (πύργοι κατακράτησης της σκόνης κ.α.). 
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Συνοψίζοντας, με λίγα λόγια, τα διάφορα στάδια, των μετατροπών τους , 

παρατηρούμε ότι η ανάγκη να αυξηθεί η θερμοκρασία καύσης ώθησε, 

αρχικά, στην αναζήτηση καλύτερου προσανατολισμού των χωρών 

εγκατάστασης, για να επωφελούνται, κατά το μέγιστο δυνατόν , από το 

φυσικό αερισμό, εξ' ου και η εγκατάσταση τους, επί μερικούς αιώνες. 

Η κάμινος πήρε, βαθμιαία το σχήμα που συναντούμε στα παλιά χυτήρια. 

Το εσωτερικό κοίλωμα είχε διάφορα σχήματα, ανάλογα με τα υλικά που το 

αποτελούσαν, ή τα ορυκτά που χρησιμοποιούνταν. 

Κυλινδρικό σαν καμινάδα, μερικές φορές, όταν ήταν σκαμμένο στο 

βράχο, έγινε παρrιλληλεπίπεδο όταν άρχισαν να το κατασκευάζουν με 

πέτρα ή με πλίνθους, και μερικές φορές ωοειδές, αποτελούμενο δηλαδή 

από δυο κόλουρους κώνους αντεστραμμένους και ενωμένους στην 

ευρύτερη βάση τους. Πολύ σύντομα, ύστερα από αυτές τις βελτιώσεις, 

ενσωματώθηκε σε ένα κτίσμα, κατά γενικό κανόνα με ωραία πέτρινη 

κατασκευή, όλο και μεγαλύτερων διαστάσεων με το πέρασμα των αιώνων, 

υπό την επήρεια των όλο και μεγαλύτερων πιέσεων που ασκούσαν τα 

εισαγόμενα φορτία, καθώς και των υψηλότερων θερμοκρασιών που 

επιτυγχάνονται με τους γαιάνθρακες, και κυρίως με το κώκ, των οποίων η 

καύση ενισχύονταν με ισχυρούς φυσητήρες, όταν εισήχθησαν τον 

περασμένο αιώνα, τα εμβολοφόρα μηχανήματα. Για να στηριχτούν αυτά τα 

οικοδομήματα, χρειάστηκε να προσφύγουν σε όλο και πιο τελειοποιημένες 

τεχνικές κατασκευής. Χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά οι αντηρίδες, οι 

σιδηροδοκοί και οι στεφάνες από χάλυβα, πριν καταλήξουν, στις αρχές του 

20°υ αιώνα, στα πρώτα μεταλλικά περιβλήματα. Η γνώση των μεγάλων 

αυτών σταθμών στην εξέλιξη των μεταλλουργικών καμίνων μας επιτρέπει 

να τοποθετήσουμε στην εποχή της μια συσκευή, της οποίας ανακαλύψαμε. 

Κάποιο κατάλοιπο, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις τοπικές 
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προσαρμογές, που συνδέονται με τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις 

συνθήκες του χώρου εγκατάστασης. Η γνώση βοηθά επίσης στη σύγκριση 
με τους άλλου ' ' ' δ ' ' ς τυπους καμινων, των οποιων ιατηρειται ακομη η μνήμη, 

όπως οι κλίβανοι της υαλουργίας ή τα ασβεστοκάμινα 
Τον 17° και 18° αιώνα, οι πρόοδοι που πραγματοποιούν όλες οι 

επιστήμες αρχίζουν να διεγείρουν την περιέργεια των καλλιεργημένων 
ανθ , 

ρωπων, που επιδιώκουν να αποκτήσουν «εργαστήρια» φυσικής να 

παρακολουθήσουν μαθήματα πειραματικών επιστημών και να 

συγκροτήσουν συλλογές .Η ανάπτυξη του εμπορίου με πολλές χώρες 
ει , 
σαγει νέα προϊόντα στις αγορές, αυξάνει τα διαΑέσιμα κεφάλαια και 

υποχρεών , , , 
ει τις μανιφακτουρες να πραγματοποιησουν, με τη σειρα τους, 

σημαντικές προόδους στην παραγωγή τους, για να αντυταραταχθούν στις 

αvταγωνίστριές τους. Οι επιχειρηματίες πιέζονται έντονα για να βρουν 
νέες μεθ 'δ , ' ' δ ' έ ο ους κατασκευής και νεα μηχανηματα, κυριως επει η, μερικ ς 

φορές κλονίζεται ακόμη και η παραδοσιακή βάση της παραγωγής τους: τα 
δάση που τους παρείχαν το ξυλοκάρβουνο εξαντλούνται, τα καλύτερα 

υδάτινα ρεύματα αρχίζουν να υπερφορτώνονται από υδρόμυλους, οι 
ιcανονισμοί των συντεχνιών εμποδίζουν κάθε τεχνική πρόοδο. 

Αν και οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες και τα νεότερα 

εκείνα μηχανήματα έχουν περιγραφεί σε αφηγήσεις εκστατικών 

παρατηρητών και, μερικές φορές, αναπαραχθεί υπό μορφή μακέτας που 

ήρθε να εμπλουτίσει κάποια ιδιωτική συλλογή, είναι, σήμερα, σχεδόν 

αδύνατο να επανεύρουμε στα ίδια τα εργοστάσια τα κατάλοιπα των 

Πρώτων αυτών μηχανών και εγκαταστάσεων, εκτός από μερικές 
π , , ' 
ρονομιούχες περιοχές που έχουν, ευτυχως, μετατραπει σε μουσεια. 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εποχής εκείνης υπάρχουν ασφαλώς 

ακ:ό μη, παρ' όλο που έπαψαν να λειτουργούν από πολύ καιρό στις 
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παλιές βιομη , , Ε , Τ , 
χανικες χωρες της υρωπης. ον περασμενο μάλιστα αιώνα 

απαλλάχθηκαν από τον παλιό τους εξοπλισμό, που αντικαταστάθηκε 
α , 
πο πιο σύγχρονο. Ακόμη και σήμερα ένας βιομήχανος δεν δέχεται να 

διατηρήσει γι ' , ' λ ' ' δ ' α εvαν ορισμενο χpονο μια πα ια ογκω η μηχανη παρά 

μόνον αν εξυπηρετεί την προβολή του, και αν διαθέτει τον αναγκαίο 
Χώρο Και , , , , · ειναι τοτε η σωστη στιγμη για να παρουσιαστεί ο 

«πεφωτισμεv' , , , , λλ , 
ος» συντηρητης μουσειου η ο φανατικος συ εκτης. 

Για τις πρώτες μετακινήσεις χρησιμοποιούνταν χωματόδρομοι 

σχεδόν καθόλου διαμορφωμένοι, συχνά ανεπαίσθητες χαράξεις πάνω στο 

έδαφος και χωρίς διακριτά σημεία. Γι' αυτό και οι πρώτοι δρόμοι που 
1Cατασκευάστηκαν για να μεταφέρονται ελιαιόμενα φορτία αποτέλεσαν 

μία τεράστια πρόοδο. 

Ας θυμηθούμε τους παλιούς ρωμαϊκούς δρόμους με τις γέφυρες και τα 
στρατιωτικά ορόσημα που αυλακώνουν το έδαφος της Αυτοκρατορίας. 

Όμως και άλλοι πολιτισμοί στο απόγειό τους γνώρισαν παρόμοιους 
δ , 
ρομους. Καθώς η κίνηση σ' 

παραγωγικές δραστηριότητες, το 
σχετι1rα' ι , 'Ο , ''- σχνα. ταν στη ροη 

αυτούς δεν είχε καμιά σχέση με 

μήκος και η πυκνότητά τους ήταν 

των ανταλλαγών οι βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις έγιναν τα επίκεντρά τους, ο όγκος τους δεκαπλασιάστηκε 

1Cαι άλλοτε εκατονταπλασιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Οι δρόμοι 

Πολλαπλασιάστηκαν για να συνδέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

μονάδες παραγωγής πρώτων υλών, ενδιαμέσων αγαθών και ετοίμων 

προϊόντων με τα κέντρα διανομής, που επέτρεπαν την προσπέλαση σε 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αγορών. Ευνοήθηκαν βαθμιαία από 

τις βελτιώσεις που επιβλήθηκαν, τα νέα τροχοφόρα: οι φεουδαρχικοί 

δασμοί στα εμπορεύματα και τη διέλευση καταργήθηκαν βαθμιαία, 
διευρύνθηκαν και ενισχύθηκαν τα οδοστρώματα και οι γέφυρες, 
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διαμορφώθηκαν οι καμπύλες και, στις ορεινές περιοχές, τα ελικοειδή 
τμήματα για τη διάβαση των απότομων ανωφερειών ή κατωφερειών, 

διορθώθηκαν οι χαράξεις για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των 
τροχοφόρων. Είναι ακόμη ορατές οι μαρτυρίες των παλαιών δρόμων, και 

αξίζει να διατηρηθούν, για να εκτιμηθούν οι πρόοδοι που 

πραγματοποιήθηκαν από τότε που έπεσαν σε αχρηστία. Πόσα όμως 

πανδοχεία έχουν σήμερα εξαφανιστεί ή στην καλύτερη περίπτωση, 

μετατραπεί σε σύγχρονα ξενοδοχεία. Κατ' εξαίρεση, σε μερικά σημεία 

έχουν διατηρηθεί δυο τρεις γέφυρες διαφορετικών περιόδων, που 

σηματοδοτούν την εξέλιξη των τεχνικών κατασκευής και, κυρίως, τη 

διαχρονικότητα ορισμένων διαβάσεων των μεγάλων κυκλοφοριακών 
αξόνων. 

Οι σιδηρόδρομοι, οι τελευταίοι στη σειρά των μεγάλων 

ηπειρωτικών μεταφορικών μέσων, συνδέονται κατά τον πιο άμεσο τρόπο 

με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Υπήρξαν σχεδόν από τις αρχές της, 

αφού οι πρώτες γραμμές, την εποχή εκείνη ακόμη ξύλινες, 

κατασκευάστηκαν στη βορειανατολική Αγγλία, για να συνδέσουν ένα 

ανθρακωρυχείο με ένα λιμάνι. Οι βιομήχανοι τις υιοθέτησαν σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάcrτημα για τις μεταφορές τους μέσα στα εργοστάσια, 

και η μεταλλουργία με χρήση κώκ που τότε γεννήθηκε, αντιμετώπισε την 

παραγωγή σιδηροτροχιών στην αρχή, σιδηροελασμάτων αργότερα, ως 

μία από τις κυριότερες δραστηριότητές της. Το μεταφορικό αυτό μέσο 

έχει αφήσει, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, πάμπολλα ίχνη, που 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν ολόκληρο κλάδο της βιομηχανικής 

αρχαιολογίας. Οι σταθμοί με όλες τις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις 

τους (διακλαδώσεις, φυλάκια κλειδούχων, υπόστεγα ατμομηχανών κλπ), 

τα τεχνικά έργα στην ύπαιθρο (γέφυρες, σήραγγες με τις μνημειακές, 



μερικές φορές εισόδους τους κ.α.), για να μην αναφέρουμε όλους τους 

τύπους ατμομηχανών, αμαξών και βαγονιών, όλα αυτά είναι, σε 
διάφορους βαθμούς, αποκαλυπτικά των τεχνικών μιάς δεδομένης εποχής, 
της πολιτικής των εταιρειών εκμετάλλευσης, των κοινωνικό-οικονομικών 

επιρροών που διαμόρφωναν τις τύχες της χώρας ή της περιοχής κατά την 

εποχή εγκατάστασής τους. Οι μικροί τοπικοί σιδηρόδρομοι, οι οδοντωτοί 

και τα τελεφερίκ αποτυπώνουν επίσης έναν πολιτισμό χαμένο, ίσως, 
οριστικά. (22) 

Η πορεία εξέλιξης των μέσων συγκοινωνίας και μεταφοράς 

σημαδεύεται από τη στιγμή που η επανάσταση στον τρόπο παrαγωγής 
Καθιστά , , , , 

αναγκαια την επανασταση στα μεσα συγκοινωνιας και 

μεταφοράς: το τρένο, το ατμόπλοιο, το τραμ, οι αστικές συγκοινωνίες. Το 

τρένο ειδικότερα, αλλά και τα άλλα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς, 
θα είν , , , 

αι σημεία αναφοράς, ως καθοριστικοι παραγοντες της σχεσης 

Πόλης-βιομηχανίας στο σύγχρονο κόσμο. Το τρένο, ο κύριος εδαφικός 

σύνδεσμος, 0 «δρόμος από σίδερο», ο πρωταγωνιστής της εποχής του 

ατμού και της εκβιομηχάνισης, με την είσοδό του στην ιστορία, εισβάλει 
Και μ , ζ ' ' 'δ ετατρέπει τοπίο και περιβάλλον, τροπους ωης, ακομα και την ι ια 

τη σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή.(23) 
C21)--\:V~:-::::-::::----~~~~-=~~--;:-:-:=:::;-:~~~:-1Qjil<)~~~

, (23): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Βιομηχανική αρχαιολογία», Αθήνα 1989 

(22): lACQUEs PINARD, «Η βιομηχανική αρχαιολογία», Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 
Paris 1985. 

!L..ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓ Α ΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ 

~ 
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Μέσα στις εγκαταστάσεις αυτές και γύρω από τα μηχανήματα, 
ζούσε ένας λ 'κλ , ζ , ο ο ηρος κοσμος εργα ομενων, που η βιομηχανική 

αρχαιολογία πρέπει να προσπαθήσει να ανασυστήσει, ξεκινώντας από 
1(, 

αποιες ενδείξεις που παρέχουν κατάλοιπα που εντοπίστηκαν, ή που 
αντλούνται , , , β λ ' απο αρχεια που μπορεσαμε να συμ ου ευτουμε. 

Οι συνθήκες εργασίας ήταν, γενικά, αρκετά κακές, αν κρίνουμε από 

τις μικρές διαστάσεις που χαρακτήριζαν πολλά εργαστήρια, 

παραφορτωμένα συχνά με ένα σωρό μικρά μηχανήματα και εργαλεία, 

Και που τα φώτιζαν μικρά και σε περιορισμένο αριθμό ανοίγματα. Εκτός 
από την cε ' , , ' ' ' θ 

J ριπτωση κατα την οποια η εργασια γινοταν στο υπαι ρο, 

Κάτι που , β , λ , , , , , 
συνε αινε συχνα στα πα ια χρονια, οπως γυρω απο τα 

ασβεστοκάμινα, τα υαλουργεία, τα χυτήρια κ.λ.π., ο εργάτης δεν 
διέθεται λ, , , , 

πο υ χωρο στη θέση του, μπροστα στη συσκευη που 

ΧΡησιμοποιούσε, γιατί ακόμη και τα μεγαλύτερα κτίσματα φαίνεται ότι 

έχουν σχετικά περιορισμένες διαστάσεις, και οι εσωτερικές τους 
επιφ, 

ανειες διακόπτονταν από υποστυλώματα που υποβάσταζαν τις 

δοκούς των υπερκείμενων δαπέδων ή την ξυλοδεσιά των οροφών. Τα 
μηχανήματα ήταν συχνά · στοιβαγμένα, όσο δεν ήταν επιτακτική η 

κατασκευή ενός νέου κτίσματος. Η οργάνωση της εργασίας ήταν 

περισσότερο εμπειρική, και δεν ήταν απόρροια μεθοδικής μελέτης. 

Αντίθετα, φαίνεται ότι εργατικό δυναμικό ήταν αρκετά πολυάριθμο. 

Οι εργάτες άφηναν τη δουλειά στο εργοστάσιο για λίγο καιρό, όταν 

ήταν ανάγκη να γυρίσουν στα χωράφια. Μερικοί μπορούσαν να κάνουν 
και τις δυο δουλειές μαζί όταν η βιομηχανική απασχόληση απαιτούσε 

λίγες μόνον ώρες παρουσίας την ημέρα. Οι εργάτες των πόλεων ήταν 
απαι ' 'λ , 'θ τητικοί ως προς την αμοιβή τους. Παρ ο ο που απαγορευοταν κα ε 
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απεργιακη' , , , 
κινηση η εξέγερση, ξεσπουσαν, κατά περιόδους, ταραχές, που 

σύντομα καταπνίγονταν. Όσοι δεν είχαν οικογενειακές δεσμεύσεις, 
έπρεπε να στεγαστούν από τον εργοδότη τους. 

Πολλές δημόσιες εγκαταστάσεις γεννήθηκαν με τη δημιουργία 
βιομηχανιών στις πόλεις, όπως οι υδατόπυργοι, τα εργοστάσια 
φωταερίου, τα γήπεδα κ.α, και πρέπει γι' αυτό να μελετηθούν από τη 
βιομηχανική αρχαιολογία.(24) 

(24)· JACQ 
. UES PINARD, «Η βιομηχανική αρχαwλσyiα», Πολιτιστucό Τεχνολσyucό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 

Pans 1985 . 

.QI ΚΑ ΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓ ΑΤΩΝ 

Η οργάνωση της κοινότητας των εργαζομένων είναι από τις πιο 

σημαντικές πηγές πληροφοριών, ως προς τη μορφή, την οργάνωση και 
την ένταξη τους μέσα στις πόλεις για την ερμηνεία των. στιγμών 

ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής. Η καθημερινή ζωή, η οργάνωση 
του ελεύθερου χρόνου, οι συνθήκες διαβίωσης σαν πραγμαnκότητα, 

αλλά Και σαν αντίληψη, άλλαξαν πολλές φορές μαζί με την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας. 

Οι εργατικές κατοικίες συμπληρώνουν -ως μνημεία και αυτές- την 
ιστορία του βιομηχανικού μας πολιnσμού, της αρχιτεκτονικής και των 

άλλων ελληνικών πόλεων.(25) 
Όταν οι ιδιοκτήτες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όσο μικρές 

Και αν ήταν αυτές, υποχρεώθηκαν να καταφύγουν σε εργαnκό δυναμικό 

έξω από τον τόπο όπου βρίσκονταν, ή όταν απέκτησαν ορισμένο μέγεθος, 
τότε ' λ' ά ό θ αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν, παρα πο :υ κοντ , πρ σ ετα 
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κτίσματα που , , , , , χρησιμευσαν αρχικα ως κατοικιες εργατων, αργότερα 

εξυπηρετούσαν άλλες ανάγκες, όπως η θρησκευτική λατρεία, τη 
μόρφωση των παιδιών, αγαθοεργίες' τον περασμένο αtώνα προστέθηκαν 
οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, οι καντίνες, η ιατρική μέριμνα (πρώτες 
βοήθειες, νοσοκομείο κ.α.). 

Οι κατοικίες πολύ σύντομα φάνηκαν απαραίτητες για να 

σtryκρατηθεί το εργατικό δυναμικό, που η πρόσληψη του, μερικές φορές 
γινόταν με μεγάλη δυσκολία, γιατί οι πρώτες εργατικές «ομαδοποιήσεις» 

πραγματοποιούνταν συχνά σε αγροτικό περίγυρο, όπου δεν υπήρχε 
κανενός 'δ , , ώ ει ους συλλογική κατοικια, και οπου υποχρε νονταν να 

στεγάσουν το προσωπικό σε αχυρiliνες ή σε πατάρια πάνω από αποθήκες 
για κάρα ή πάνω από στάβλους. Οι σπάνιες επιχειρήσεις που είχαν 
Προ" ' , υπαρξει ως τότε (σιδηρουργία, υαλουργεία, αγγειοπλαστεια κ.α.) 

είχαν μόνο εποχιακές δραστηριότητες' αυτές τις κάλυπταν οι χωρικοί του 
Όποστατ , , ' α ' ικου η των περιχώρων, που τους προσφεραν την εργ τικη τους 

δύναμη , έ , ό δ , 
η τα υποζύγια τους για τις μεταφορ ς με καρα ταν εν ηταν 

~ρfuδ , , 
ος απασχόλησης στα χωράφια. Κατοικουσαν σε υποστατικα, που 

tίποτ δ , , , 
α εν τα διαφοροποιούσε από τα άλλα αγροτικα κτισματα, εκτος του 

ότι , , , 
ειχαν και πρόσθετα οικοδομήματα, όπου ο αρχοντας μπορουσε να 

στΡv, , δ ό , 
.... ι ασει το περιστασιακό πλανόδιο εργατικο υναμικ αντι να 

υποχρεωθεί να διαθέσει τα οικοδομήματα του δικού του πύργου. Στις 

Πόλεις οι βοηθοί και οι μαθητευόμενοι, που δούλευαν με κάποιον 

αρχιμάστορα, έμεναν συχνά κάτω από την ίδια στέγη, εκτός και αν είχαν 

εξασφαλίσει κάποιο κρεβάτι στο χώρο της συντεχνίας τους. Άρα, δεν 
Όπήρχε, στην κυριολεξία, εργατική κατοικία στις αρχές της περιόδου 

εκβιομηχάνισης. 
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Οι πρωτεργάτες μιας κάπως σημαντικής βιομηχανικής 

δραστηριότητας είχαν οικονομικές δυνατότητες που τις αντιπροσώπευε η 
έγγεια περιουσία τους, όπου, κατά γενικό κανόνα, υψωνόταν κάποια 
αγροτική ή αστική κατοικία, μερικές φορές και τα δύο. Και η επιθυμία 

της αξιοποίησης των ορυκτών και δασικών πόρων των κτημάτων τους 

τους ώθησε να εγκαταστήσουν ένα μήλο, ένα σιδηρουργείο, ένα καμίνι 

για ασβέστη, για αγγειοπλαστική ή για γυαλί, χρησιμοποιώντας αυτούς 

που είχαν στη δούλεψη τους, που όμως, σύντομα, δεν αρκούσαν, όταν η 

επιχείρηση αναπτύχθηκε. 

Οι πρώτες εργατικές κατοικίες που κτίστηκαν για το σκοπό αυτόν, 

και που τα ίχνη τους διατηρούνται ακόμη, ανάγονται στις αρχές της 

σύγχρονης εποχής. Ήταν κτισμένες γύρω από σιδηρουργεία και 

υφαντουργεία Ήταν φτωχόσπιτα, κατασκευασμένα με επιχώρια υλικά 

γύρω από το χώρο που είχε διαμορφωθεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής, 

σε μικρή μάλιστα απόσταση από αυτόν, για να μπορούν να παρεμβαίνουν 

Χωρίς καθυστέρηση όταν η εργασία το απαιτούσε, όπως γινόταν συχνά 

στην περίπτωση της καμίνου. Το σπίτι του αρχιμάστορα ή του διευθυντή 

ήταν επίσης κοντά, για να μπορεί να επιβλέπει την κίνηση και να καλεί 
σε βοήθεια. 

Έτσι, όχι μόνο τα κτίρια παραγωγής, αλλά και τα μηχανήματα, ο 

εξοπλισμός και οι κατοικίες του προσωπικού παρέχουν πολύτιμες 
πλ , , 

ηροφορίες για τις συνθήκες ζωής και την εργασια του κοσμου των 

εργατών κατά το παρελθόν. Για το λόγο αυτόν, μα και για την τεχνική 
το , ' υς πλευρά, πρέπει να μελετηθούν και, σε μερικες περιπτωσεις, να 

διατηρηθούν, ως κατάλοιπα της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.(26) 
~~~--~~~~~~~~--:-:~~α:;:::~ί()~~~~ 25): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Βιομηχανική αρχαιολογία», Αθήνα l 989· 
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C
26): JACQUES PINARD, «Η βιομηχανική αρχαιολογία», Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 

Paris 1985. 

fΚΑΖΟΧΩΡΙ, Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΩΝΩΝ 

Το Γκαζοχώρι ανήκει στην περιοχή Βοτανικού - Ρούφ. 

Γκαζοχώρι ή Γκάζι ονομάζεται η συνοικία του φωταερίου που 

βρίσκεται σε απόσταση 1500 μ. από την Ομόνοια, νοτιοδυτικά της 

διασταυρώσεως της Ιεράς οδού και της Πειραιώς.(27) Η οδός Πειραιώς 

είναι η πρώτη δημόσια λιθόστρωτη αμαξιτή ιιδός που 

κατασκευάστηκε στην Αθήνα την εποχή του Όθωνος, αρχίζει αμέσως 

μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, το 1834 και 

ολοκληρώθηκε το 1835.(28) 

Η οδός Αθηνών - Πειραιώς είναι μια ζώνη με γραμμικό χαρακτήρα 

που αναπτύχθηκε πάνω στον άξονα που ενώνει τα δύο αστικά κέντρα, 

της Αθήνας και του Πειραιά. Οι περισσότερες βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις χρονολογούνται πριν από τον πόλεμο.(29) 

Κατά την πρώτη περίοδο βασιλείας του Όθωνα έχουμε 

κατασκευές αντιπροσωπευτικές, νεοκλασικό όραμα, σιδηροδρομική 

σύνδεση του Πειραιά με την Αθήνα και το Λαύριο. Τότε έχουμε και 

τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια. Κλεάνθης - Σάουμπερτ, μόλις 

απόφοιτοι της αρχιτεκτονικής σχολής του Βερολίνου. Καταστροφή 

του παλιού πολεοδομικού ιστού, καθορισμός της αρχαιολογικής 

ζώνης, ορθογώνιοι χώροι, δημόσιοι και πλατείς : μοντέλα γνωστά και 

δοκιμασμένα, των πατέρων του πολεοδομικού τριγώνου της Αθήνας, 

που ήθελε τη φυσιογνωμία της πόλης σημαδεμένη από τα πολιτιστικά 
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μνημεία της. Οι ιδιοκτήτες γης θα αντιδράσουν και οι παρεμβάσεις 

τους θα είναι καταλυτικές σ' όλες τις επόμενες προσπάθειες 

σχεδιασμού της πόλης (Βάιλερ, Λεο Φον Κλέντσε, Γκάαρτνερ και 

Χοκ). Η Αθήνα δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ποτέ 

ολοκληρωμένα κανένα σχέδιο ανάπτυξης. Θα κληρονομήσει ωστόσο 

τις €Π1Πτώσεις όλης αυτής της σύγχυσης, όλης της πολυποίκιλης 

παρέμβασης σωτήρων, τεχνοκρατών, οραματιστών, σε μια πόλη που 

ούτε καν θα τη ζούσαν, μιας πόλης που από ερείπια γίνεται 

πρωτεύουσα, από χωριό της Οθωμανικής περιφέρειας, έδρα της 

κυβέρνησης των Ελλήνων, ύστερα από επιμονή του Λουδοβίκου της 

Βαυαρίας - πατέρα του Όθωνα. (30) 

Κατά την εποχή αυτή έχουμε και την εμφάνιση του γνωστού 

«πολεοδομικού τριγώνου» της τότε Αθήνί~ς, Ανάκτορα - Ομόνοια -

Γκάζι. Σύμφωνα με την ιστορία η πρώτη φάση περιέγραφε την 

διαμόρφωση της πλατείας Κέκροπος στη θέση του εργοστασίου 

παραγωγής αερίου, μετά από πρόταση των Κλεάνθη - Σάουμπερτ 

(1833). Αργότερα όμως έχουμε και την πρόταση του Κλέντζε (1834), 

που τοποθετούσε σ' αυτή i-ην θέση τα Ανάκτορα. Βάση αυτών των 

. προτάσεων αυξήθηκε το αγοραστικό ενδιαφέρον στην περιοχή του 

σημερινού Μεταξουργείου.(31) 

Όμως το τρίγωνο της Αθήνας πήρε τελικά την μορφή που όλοι μας 

γνωρίζουμε σήμερα. Έχει δηλαδή στις δυο πλευρές του και στις δυο 

κορυφές του την επίσημη πόλη, την όμορφη πόλη, το Κοινοβούλιο, το 

Αρσάκειο, το Παλάτι, το εμπορικό κέντρο, κέντρα ψυχαγωγίας στο 

Σύνταγμα. Είναι 0 καθρέφτης της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, η 

Καλή κοινωνία. 
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Στην τρίτη πλευρά ο δρόμος για τον Πειραιά, η εκτός των τειχών 

πόλη, υποβαθμισμένη και κακόφημη. Εδώ το τοπίο αλλάζει. Τα 

πρώτα φουγάρα, ο πρώτος καπνός του κάρβουνου που σβήνει, θα 

σημαδέψει όχι μόνο τη φυσική ύπαρξη του εργοστασίου αλλά και την 

επερχόμενη αλλαγή στην πόλη, το περιβάλλον, τις συνήθειες, τη 

νοοτροπία.(32) 

Έτσι παύει πλέον το ενδιαφέρον των πολιτών για την περιοχή αυτή, 

μια που μετατράπηκε καθαρά σε βιομηχανική ζώνη. Την ίδια εποχή 

στο σημερινό Μεταξουργείο είχε οικοδομηθεί το 1854 με εντολή του 

Καντακουζηνού - ενώ ο Χριστιανός Χάνσεν είχε επιλέξει τον Ζήγγελ 

γλύπτη και αρχιτέκτονα μαζί - το πρώτο ουσιαστικά εμπορικό κέντρο 

της πόλης. Ένα διώροφο, μεγάλο κτίριο, στο οποίο κάτω θα 

στεγαζόταν καταστήματα και πάνω οι κατοικίες των 

καταστηματαρχών .(33) 

Με περιοχής 
, , 

αυτό την υποβάθμιση της ομως, το κτιριο 

επεκτάθηκε σε βιομηχανικό συγκρότημα Χάνσεν και εν συνεχεία σε 

βιομηχανικό συγκρότημα κατοικιών. Το βιομηχανικό συγκρότημα 

είχε ατμόμυλο (1855), αρτοποιείο (1859), ελαιοτριβείο (1855), 

σιδηρουργείο, χαλκείο και ξυλουΡΎείο από το 1857. Το 1856 

εγκαταστάθηκε το ορφανοτροφείο Χατζηκώστα. 

Έτσι η περιοχή ονομάστηκε τελικά Μεταξουργείο από το ομώνυμο 

κτιριακό συγκρότημα κατεργασίας μεταξιού. (34) 

(27)"~: ~ΠΟ~Λ~Υ=--Τ-Ε-ΧΝΕ--ΙΟ_Τ_ΜΗΜΑ ___ ΑΡ-:-::-:ΧΙ-::;:Τ:;:;Ε~Κ;;:;:Τ:;:::Ο~ΝΩ~Ν;:r:::--::«Α.Διε:::ρ:::::ευ:;:, νη:-:ση:::;:;--:γι;-:α~πο;:Ίλ::::εο~δο~μ;:-:ικη~' 
πα , β ρεμ αση στο Γκαζοχώρι» . 

(28): Β.ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ. «Πειραιάς 1835-1870 εισαγωγή στην ιστορία του Ελληνικού 

Μάντσεστερ. » 
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(
29

): ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤWίΜ"Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: «Διερεύνηση για πολεοδομική 
πα , β 

ρεμ αση στο Γκ:αζοχώρυ> . 

(3 Ο): Γ. ΜΑΧΑΙΡ ΑΣ «Γκαζοχώρι η τελευταία φλόγα», άρθρο από το Περιοδικό 
«Αρχαιολογία», σελ. 23, τεύχος 18, Φεβρουάριος 1986 

(
3

l), (33), (34): ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χ. -ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χ. «Το Μεταξουrγείο της 
Αθήνας»,Κέντρο Νεοελληνικών ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Αθήνα 1995 

(
32

): λλΚΗΣ ΠPEffiIΣ. Πληροφορίες ιδίου. 

ΧΠΟΘΕΣΗ IΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Το Αθηναϊκό Εργοστάσιο της Ελληνικής Εταιρείας Αεριόφωτος 

ιδρύθηκε το 1857 με βασιλικό διάταγμα του 'Οθωνα μετά από 
σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Με το 
δ , 
ιαταγμα παραχωρήθηκε στον Φραγκίσκο Φεράλδη το δικαίωμα 

σύστασης και εκμετάλλευσης του εργοστασίου παραγωγής 

αεριόφωτος (γκαζιού) για τον φωτισμό της πόλης. Η ανέγερση του 

βιομηχανικού αυτού συγκροτήματος έγινε πάνω στον ειδικό άξονα για 
τον Πειραιά, σε κεντροβαρικό σημείο - στην Τρίτη κορυφή του 

ΎVωστού "πολεοδομικού τριγώνου,, της τότε Αθήνας.(35) 

15 Μα ίου 1857. ΝΟΜΟΣ Υ Δ' Περί του δι αερίου φωτισμού 

Πόλεως τινός. ΌΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Άρθρον μοναδικόν: 
Τη Βασιλική εγκρίσει δύνανται να γίνονται αι εξής παραχωρήσεις υπέρ 

του εργολάβου, όστις ήθελεν αποδεχθεί την σύστασιν εν Ελλάδι 

καταστήματος προς 

Φωτισμόv πόλεως τινός δι αερίου Gaz, δυνάμει συμφωνίας αυτού και 

του αρμοδίου Δήμου κ.λ.π. κ.λπ. 
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Με την αύξηση του πληθυσμού γίνονται πιο επείγουσες οι ανάγκες 
που συσσωρεύονταν, χεφοτερεύοντας τις συνθήκες της καθημερινής 

ζωής. Το ζήτημα του φωτισμού των δρόμων και των πλατειών 
προκαλεί πολεμικές ανάμεσα στους εκπροσώπους του Κράτους, του 

Δήμου και φυσικά των πολιτών. Το Νοέμβρη του 1856 ο 

επιχεφηματίας Φραγκίσκος Φεράλδης υπερισχύει του . επίσης 

επιχειρηματία Γκάαρτνερ και αποκτά το απόλυτο δικαίωμα 

κατασκευής και εκμετάλλευσης εργοστασίου, που θα παράγει γκάζι 

για το φωτισμό της πόλης (θα είναι ο ίδιος επιχεφηματίας που θα 

αποκτήσει το δικαίωμα -την ίδια μέρα- κατασκευής σιδηροδρομικής 

σύνδεσης Αθηνών - Πεφαιώς ). Στις 15 Μαίου 1857 το Κοινοβούλιο 

με τον παραπάνω νόμο θα του προσφέρει το αποκλειστικό προνόμιο 

εκμετάλλευσης και της παραγωγής για πενήντα χρόνια και εξαίρεση 

από τους δημόσιους και δημοτικούς φόρους σε πρώτες ύλες και 

μηχανές και εργατικά, που θα ήταν αναγκαία για την κατασκευή του 

αερίου και στις 20 Μαίου ο Φεράλδης θα υπογράψει συμβόλαιο με 

το Δήμο της Αθήνας για την κατασκευή του εργοστασίου. Οι 

εγκαταστάσεις γίνονται αΠό Γαλλική Εταιρεία, άγνωστο μέχρι 

σήμερα ποιά. Όμως σ' ένα αεριοφυλάκιο υπάρχει η επιγραφή : «1909 

ΒΟΝΝΕΤ SPAZIN LYON». Νάναι αυτή η εταιρία; Ερωτηματικό 

Ύtατί από το 1862 έγιναν επεκτάσεις, όπως στα 1873 και στα 1887, 

δίχως όμως να αναφέρεται πουθενά η επωwμία της εταφίας. 

28 Μαιου 1857. ΔΙΑ Τ ΑΓΜΑ Περι του δια του αεριου 

φωτισμού της πόλεως Αθηνών. ΌΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 

11:U: ΕΛΛΑΔΟΣ. 
λρθρον πρώτον : 



Παραχωρείται εις τον κ. Φρ. Φεράλδην αποκλειστικόν προνόμιον επί 

πεντήκοντα έτη δυνάμει του οποίου απαγορεύεται εις πάντα άλλον να 

συστήσει εν τη ιδία πόλει κατάστημα προς κατασκευήν ή διοχέτευσιν 

φωτιστικού αερίου. 

Ο Φεράλδης ολοκληρώνει την πρώτη φάση των εργασιών για την 

κατασκευή του εργοστασίου και αρχίζει η παραγωγή αερίου στα 1862 

και μόνο για το φωτισμό ενός τμήματος της πόλης. Και ενώ το 

υπόλοιπο της πόλης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα λαδοφάναρα, 

εκεί στην τρίτη κορυφή του τριγώνου, το εργοστάσιο του γκαζιού θα 

χαράξει με την παρουσία του το · μελλοντικό βιο μηχrι,νικό άξονα της 

πόλης. Εκεί, εντός των τειχών αρχίζει να γεννιέται ένας νέος κόσμος 

δουλειάς. 

Μετά από δέκα περίπου χρόνια, ο Φεράλδης θα παραχωρήσει όλα τα 

δικαιώματα σε μια ανώνυμη γαλλική εταιρεία χωρίς την έγκριση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης, (ήδη στα 1860 έχει παραχωρήσει μέρος των 

δικαιωμάτων ) και στα 1873 ιδρύεται η νέα εταιρεία γκαζιού της 

Αθήνας, γεγονός που θα προκαλέσει εντάσεις. Σε συμφωνία με το 

Δήμο της Αθήνας στα 1887 οι κ.κ. Ζ.Β. Σερπιέρης και Fulon den Vol 

αναλαμβάνουν όλα τα · δικαιώματα στο εργοστάσιο, και ενώ το 

προηγούμενο συμβόλαιο έληγε το 1909 καταφέρνουν να το 

παρατείνουν μέχρι το 1938, με τη δέσμευση να ολοκληρώσουν και να 

ανανεώσουν το βιομηχανικό συγκρότημα. 

Οι διάφοροι εκπρόσωποι του Δήμου δεν θα σταματήσουν για 

πολλά χρόνια να εκφράζουν πολεμική προς εκείνους που 

διαχειρίζονται το εργοστάσιο του γκαζιού. 



Στα 193 8 η διαχείριση του εργοστασίου περνά απευθείας στο 

Δήμο της Αθήνας, μετά από την άρνηση της γαλλικής εταιρείας να 

ανανεώσει το συμβόλαιο.(36) 

C35): ΑΛΚΗΣ ΠΡΕΓlliΣ «Τεχνολογία», Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτιστικού Τεχνολογικού 
Ιδρύματος Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως , εκδ . τεύχους 5/6/92. 

(36): Γ . ΜΑΧΑ.ΙΡΑΣ, «Γκαζοχώρι η τελευταία φλόγα», Περιοδικό Αρχαιολογία, σελ. 25, 

Τεύχος 18, Φεβρουάριος 1986. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ - ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

l;HMEPA 

λΦΑΣΗ 

Στο αρχικό σχέδιο λειτουργίας του εργοστασίου ( Ι ~62) ασφαλώς 

περιλαμβάνονται ο πρώτος πυρήνας των κλιβάνων απόσταξης με την 

καμινάδα Κ 1, ενδεχομένως οι αντλίες για τη διακίνηση του αερίου, τα 

ψυχραντήρια, οι αίθουσες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ( η 

δεύτερη στην αρχική της μορφή ),. τα δυο πρώτα αεριοφυλάκια, η 

αίθουσα ρύθμισης της πίεσης, οι υδατοδεξαμεvές, τα συνεργεία στο 

μέτωπο κατά μήκος της οδού Πειραιώς, καθώς και το επίμηκες κτίριο 

των αποθηκών στο σύνορο με την οδό Βουτάδων - και δίπλα του η 

διώροφη κατοικία του διευθυντή. 

Κατά πάσα πιθανότητα σ' αυτή την περίοδο η οδός Ιεροφάντων 

διέσχιζε το σημερινό γήπεδο και τέμνοντας την οδό Βουτάδων, 

κατέληγε στην οδό Περσεφόνης, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την 

έκταση του εργοστασίου. 



Αυτή η αρχική εικόνα συνιστά ένα σύνολο κτιρίων και 

μηχανημάτων "κλειστό", αυστηρά οργανωμένο στη βάση της 

ικανοποίησης των αναγκών της παραγωγής και εξασφάλισης ομαλής 

παροχής αερίου για τις ανάγκες φωτισμού της πόλης. 

Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε : 

l857 Το εργοστάσιο παραγωγής του Γκαζιού, μονάδα παραγωγής και 

διανομής αερίου πόλης, ιδρύθηκε το 1857 όταν Ο ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ 
ΘΕογ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με το Νόμο ΥΔ/15.5. 1857 

παραχώρησε το δικαίωμα παραγωγής αερίου για φωτισμό, στο Δήμο 

της Αθήνας. Στη συνέχεια φέρεται ότι με ειδικό διάταγμα 

παραχωρήθηκε το παραπάνω δικαίωμα, στον ΦΡ. ΦΕΡ ΑΛΔΗ. 

1862 Αρχίζει η λειτουργία του εργοστασίου. Έτσι έχουμε το πρώτο 

μεγάλο εργοστάσιο στην« Βιομηχανική Περιοχή» της Αθήνας. 

1873 Χωρίς την έγκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο ΦΡ. 

ΦΕΡΑΛΔΗΣ παραχωρεί όλα τα δικαιώματα, σε μια Βελγική εταιρεία 

(θυγατρική των Παρισίων) παραγωγής φωταερίου. 

'Β Φ ΑΣΗ ( τέλη 19°υ αιώνα - 1920 ) 

Η χαμηλή ποιότητα του παραγόμενου αερίου και οι συνεχώς 

διευρυνόμενες ανάγκες όχι μόνο για δημοτικό φωτισμό αλλά και για 

οικιακή ή βιομηχανική χρήση επέβαλαν την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Οικονομικοί όμως λόγοι που 

σχετίζονται με διαδοχικές μεταβιβάσεις των μετοχών της εταιρείας, 

Καθυστέρησαν τις αναγκαίες αυτές αλλαγές. 

Το 1887 οι z. Σερπιέρης και Fulon Den Vol αναλαμβάνουν όλα 

τα δικαιώματα στο εργοστάσιο, αρχικά ως το 1908 και τελικά 

καταφέρνουν να παρατείνουν το συμβόλαιο με το Δήμο Αθηναίων ως 
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το 1930. Την περίοδο αυτή, και μάλιστα πριν το 1896, και ενόψει των 

Ολυμπιακών Αγώνων, επεκτείνεται ο φωτισμός της πόλης και 

αρχίζει ουσιαστικά η Β' φάση εξέλιξης του εργοστασίου, που θα 

ολοκληρωθεί γύρω στο 1920. 

Ανεγέρθηκε νέα σειρά φούρνων, δίπλα στους παλιούς, υψώθηκε 

η καμινάδα Κ2, προστέθηκαν δύο νέα μεγάλα " διπλά " 

αεριοφυλάκια 

( 1906-1909), διευρύνθηκαν τα καθαρτήρια, οργανώθηκε το μικρό 

χημείο και ανασυγκροτήθηκαν τα συνεργεία επισκευών και τα κτίρια 

των εργαζομένων (αποδυτήρια, λουτρά, κουρείο κ.λ.π. ), διανοίχτηκε ο 

υπόγειος χώρος απόθεσης πίσσας και έγινε πρόβλεψη για άμεση 

σύνδεση του εργοστασίου με τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών

Πειραιώς, μέσω του σταθμού του Θησείου. Στη φάση αυτή το 

εργοστάσιο αποκτά σε μεγάλο βαθμό την τελική του μορφή: 

ενοποιείται ο σημερινός του χώρος, επεκτείνονται σημαντικά οι 

εγκαταστάσεις του σχηματίζοντας μία επιπλέον "κλειστή γειτονιά" 

δίπλα στον αρχικό πυρήνα, που επίσης γίνεται πολυπλοκότερος. 

Γενικά: 

1887 Οι FOULON DE V AULX και ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ, 

αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του εργοστασίου. 

1890 Η σύμβαση με τη γαλλική εταιρεία, ανανεώθηκε το 1890 για 

50 χρόνια και η εταιρεία ανέλαβε την επέκταση του δικτύου, για 

οικιακή χρήση, μαγείρεμα, φωτισμό. Η παραγωγή από τότε γινόταν 

με οριζόντιους κλιβάνους απόσταξης ειδικών γαιανθράκων -

αεροποίηση και κοκκοποίηση. 

1894 Στις 7 Δεκεμβρίου η Αθήνα βυθίζεται στο σκοτάδι. Αιτία ένα 

μεγάλο χρέος του Δήμου της Αθήνας προς την Εταιρεία. Ο Δήμαρχος 
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Τιμολέων Φιλήμων, για να ξεπεράσει το γεγονός, επέβαλε πρόστιμο 

στην Εταιρεία - μετά από έλεγχο τεχνικών - γιατί το Γκάζι ήταν 

«ελεεινής ποιότητας». Έτσι όχι μόνο ξαναφωτίζεται η πόλη, αλλά 

αντιστρέφονται και οι όροι του χρέους. 

1896 Αρχίζει η δεύτερη φάση διεύρυνσης του εργοστασίου, που 

τελειώνει το 1914. Επίσης το 1896, έχουμε την ποσοτική ανάπτυξη 

του εργοστασίου λόγω των Ολυμπιακών αγώνων, που ξεκίνησαν τότε. 

Και αυτό γιατί υπήρχε ανάγκη για επιπλέον φωταγώγηση και 

ποιοτικότερη από την ήδη υπάρχουσα. 

Γ' ΦΑΣΗ (1920-1952) 

Αυτή η φάση χαρακτηρίζεται από την εισβολή της Γερμανικής 

τεχνολογίας για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής. 

Προστίθεται η Γ' μονάδα παραγωγής αερίου (φούρνοι "steίn") και 

ανεγείρεται η καμινάδα Κ3, γίνεται πρόβλεψη για την εγκατάσταση 

της νέας τεχνολογίας παραγωγής υδαταερίου ( που πραγματοποιήθηκε 

μόλις το 1952 με την ανέγερση του ψηλού κτιρίου του ("Νέου 

υδαταερίου' ') και έγινε ορθολογικότερη οργάνωση των διαφόρων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων που επέφεραν επιμέρους 

προσθαφαιρέσεις στα κτίρια. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι μόλις το 193 8, με την εκπνοή του 

συμβολαίου με την Γαλλική Εταιρεία, η επιχείρηση περιήλθε στα 

χέρια του Δήμου και συνεχίζει πλέον να λειτουργεί ως Δημοτική 

Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ). 

Επιγραμματικά : 

1939 Η σύμβαση που έληγε το 1940, παρά τις διαπραγματεύσεις 
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που είχαν αρχίσει από το 1938, δεν ανανεώθηκε λόγω του πολέμου. 

Έτσι, τον Οκτώβρη του 1939, η επιχείρηση παραγωγής αερίου 
περιήλθε στον Δήμο Αθηναίων, την διοίκηση του οποίου είχε ο 

Δήμαρχος ο οποίος εξέδιδε και όλες τις σχετικές αποφάσεις. 

Εκτελεστικό όργανο, ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, με 
πλήρη ανεξαρτησία. 

1940 - 1944 Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής δεν 

διακόπηκε η λειτουργία της Επιχείρησης, από την ηρωική στάση των 
εργαζομένων. 

1948 Αναζητείται νέος τρόπος εκσυγχρονισμοί), του πεπαλαιωμένου 

συστήματος παραγωγής και η αλλαγή τεχνολογίας. 

1950 Αρχίζουν διάφορες μελέτες που καταλήγουν στην προμήθεια 

τριών πιεστικών σταθμών και μιας νέας μονάδας αερίου (Νέο 

Υδαταέριο), από μια Γερμανική εταιρεία, που προστίθεται για την 

κάλυψη των αναγκών. 

1952 Από το 1952 η Επιχείρηση λειτουργεί σαν Δημοτική, διέπεται 

από το Νόμο 2234/52 που θεωρείται και ο ιδρυτικός νόμος της 

Δ.Ε.Φ.Α. Ο Νόμος αυτός καθορίζει ότι η Δ.Ε.Φ.Α. είναι ίδιο νομικό 

πρόσωπο, παρά τω δήμο Αθηναίων και διοικείται από επταμελές 

διοικητικό συμβούλιο (Συμβούλιο Εκμεταλλεύσεως ), του οποίου 

προεδρεύει 0 εκάστοτε Δήμαρχος. Μέλη του Σ.Ε. είναι τρεις 

Δημοτικοί Σύμβουλοι αρμοδίως διοριζόμενοι, ένας καθηγητής του 

Ε.Μ.Π., ένας Διευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας και ένας 

εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. ο Νόμος αυτός συμπληρώθηκε με τον 

Κανονισμό Διοικήσεως και Διαχειρίσεως των οικονομικών της 

Δ.Ε.Φ.Α., που έχει κυρωθεί από το κράτος. 



Δ, ΦΑΣΗ (1952 - 1983) 

Παρά τον "οικοδομικό οργασμό" της δεκαετίας του '60, η 

παραγωγική σημασία του εργοστασίου παραμένει περιορισμένη, γιατί 

δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για νέες παροχές αερίου στις 
νεοαναγεφόμενες οικοδομές, αφού αυτή η μορφή ενέργειας θεωρείται 

''ξεπερασμένη". Έτσι ουσιαστικά το εργοστάσιο παραμένει 
αναλλοίωτο, εξακολουθώντας να τροφοδοτεί μόνο τις παλαιές 

οικιακές παροχές και (όσες από ) τις νέες βιομηχανίες εγκαθίστανται 

στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη. 

Η ουσιαστική αλλαγή συντελείται το 1938, όταν σταματά 

οριστικά η διαδικασία παραγωγής γκαζιού από κάρβουνο, και το 

δίκτυο ενώνεται με τις νέες εγκαταστάσεις στα Ελληνικά Διυλιστήρια 
Ασπροπύργου, όπου γίνεται η παραγωγή με την τεχνολογία της 

σχάσης ναύθας. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων έχει 

αποσυρθεί από τη χρήση και έχει αποδοθεί στο Δήμο Αθηναίων για 

τα έργα ανάπλασης που από το 1988 βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ανακεφαλαιώνοντας τη Δ' φάση έχουμε: 

l9S6 Από το 1956 και μετά, όταν είχε πλέον αρχίσει η εντατική 

ανοικοδόμηση της πόλης, η μη επανεγκατάσταση παροχών αερίου 

στις νέες οικοδομές, προκάλεσε μια σημαντική μείωση, του αριθμού 

των πελατών και κατά συνέπεια την ελάττωση των εσόδων της 

Επιχείρησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παλαιότητα της 

τεχνολογίας παραγωγής, αλλά και τη αλματώδη ανάπτυξη των 

ΧΡήσεων του ηλεκτρισμού, είχαν σαν αποτέλεσμα τον αργό 

επιχειρηματικό θάνατο της Δ.Ε.Φ.Α. και την μετατροπή της από το 

1963 σε παθητική επιχείρηση. 



l963 Κατά τα επόμενα χρόνια, ακολούθησαν διάφορες μελέτες 
εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Επιχείρησης, από τον Γαλλικό 

μελετητικό Οίκο SOFREGAZ, τον Αγγλικό Οίκο Ρ.Η. 

MANAGEMENT και πάλι από τον Γαλλικό Οίκο SOFREGAZ (1977 

- 79), που κατέληξαν σε παραγωγή αερίου πόλης από σχάση ναύθας 

και τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε δίκτυο και καταναλώσεις 

στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας. 
1964 - 1967 Δυστυχώς η Κυβερνητική αστάθεια των χρόνων αυτών, 
εμπόδιζε την λήψη οριστικής απόφασης από το Κράτος και τον Δήμο, 

για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής. 

l967 - 1974 Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, η χούντα 
προσπάθησε σε κάποια φάση να κλείσει το Εργοστάσιο, αλλά 

συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση των εργαζομένων. 
1975 - 1981 Η Δ.Ε.Φ.Α. αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, με 
τη δυσχερή δανειοδότηση της από την κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, οπότε ουσιαστικά παύει τελικά και η λειτουργία του 
Γκαζιού. 

Έτσι, από το 1981-1983 η παραγωγή αερίου μεταφέρθηκε εξ' 
ολοκλήρου στον Ασπρόπυργο. 
1983 - 1997 Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
πραγματοποιήθηκε μέσα στο 1983 η εγκατάσταση δυο μονάδων 

παραγωγής αερίου από σχάση ναύθας, (ως 31/12/97) στα Ελληνικά 

Διυλιστήρια Ασπροπύργου, δυναμικότητας 100.000 Nm Λ2/ την 

ημέρα και σχεδόν ολοκληρώνεται ο αγωγός μεταφοράς αερίου προς 

την Δ.Ε.Φ.Α. από τα ΕΛ.Δ.Α. 

~πό 21111998 με ολοκληρωμένο τον αγωγό μεταφοράς, η Δ.ΕΠ.Α., 
θυγατρική της Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., λειτουργεί πλέον με τη νέα της 



τεχνολογία, εισάγοντας από τη Ρωσία φυσικό αέριο που διανέμεται 

στην Αθήνα από το υπάρχον δίκτυο της πρώην Δ.Ε.Φ.Α. Το φυσικό 

αέριο απ' τη Ρωσία περνάει μέσα σε πλαστικούς αγωγούς που 
αντικατέστησαν τους χυτοσιδηρούς, με πίεση περίπου 19 bar (οι 

αγωγοί αυτοί λειτουργούν και σαν αποθηκευτικοί χώροι του αερίου 

στη φάση της υψηλής πίεσης) και διανέμεται μέσου δικτύου (το 

οποίο συνεχώς επεκτείνεται) με χαμηλή πίεση, περίπου 4 bar. 

Στο τμήμα του Γκαζιού που υπάγεται σήμερα στη Δ.ΕΠ.Α. υπάρχει 
μόνο το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας για τις διάφορες επισκευές, 
συντηρήσεις του δικτύου, των οχημάτων κ.λ.π., λόγω της κε- 1τρικής 

θέσης του Γκαζιού για την γρηγορότερη πρόσβαση τους σε 
πε ' ριπτωση ανάγκης. 

Μέσα στις τόσες συμπληγάδες πέρασαν εκατόν σαράντα δύο 

ΧΡόνια μιας «μικρής» ιστορίας απ'αυτές που γίνονται μέσα σε εκείνη 

την καθημερινή, ανιαρή εξέλιξη με τους αργούς ρυθμούς, χωρίς 

εξάρσεις, μέσα σ' ένα χρόνο σχεδόν σταματημένο, όπου οι αλλαγές 
δεν φαίνονται με μάτι γυμνό, μέσα σε μια διαδικασία επανάληψης και 
φθοράς.(37) 

--;:-___ 
(J7): κv.~ΣΠΑΝ~~Ο-Π_Ο_Υ Λ-0-Σ-,-«-Το_Γ_κ-άζ-ι-πρ--:έ-πε-ι -να~ζ;;-;-ήσ-ε-ι»-, Ά;:;-. ρ:ϊiθ::-:ρο:-ϊΕc:iλευ-:::Ωθ:::ερ:::οτυ;:::πί~α;::ς-, λ°Μ:fhά:::ρτι:::ο::ς -
1985 
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Το εργοστάσιο του γκαζιού είναι ένα από τα τυπικά 

παραδείγματα βιομηχανικών συγκροτημάτων που κατασκευάστηκαν 
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στις παρυφές της πόλης και που η οικιστική ανάπτυξη έκλεισε μέσα 

της. · · Από δω πέρασαν ολόκληρες γενιές εργαζομένων, τα επίθετα 

μαρτυρούν αυτή τη συγκλονιστική συνέχεια, εκπαιδεύτηκαν, έγιναν 

από λατόμοι και μηχανουργοί πλοίων, βιομηχανικοί εργάτες, τεχνίτες. 

Οι περισσότεροι ήταν θερμαστές και η διοίκηση του εργοστασίου 

τους προτιμούσε. Ήρθαν από την Τήνο, την Άνδρο, την Ανάφη. 

Κατοίκησαν τη γύρω περιοχή, τον Κεραμικό, την Πλάκα, τα 

Αναφιώτικα. Δίνονται με πάθος στην «πάλη» τους με τη μηχανή, με 

τη γνώση με τη νέα εμπειρία και την κερδίζουν.(38) Στην Αθήνα 

υπήρχr αισθητό πλεόνασμα εργατικών χεριών. Η ανεργία η οποία 

μάστιζε τις επαρχίες και προπάντων τα νησιά, κυρίως κατά τους 

χειμερινούς μήνες, ανάγκαζε πολλούς από τους κατοίκους να 

προσφεύγουν στην πρωτεύουσα του κράτους, με την ελπίδα ότι θα 

εύρισκαν μια καλύτερη τύχη. Ο αριθμός των ανέργων αυξανόταν, 

παράλληλα αυξανόταν και η ανέχεια και έπεφτε η τιμή των 

ημερομισθίων, τα οποία κανονικά κυμαίνονταν από 50 έως 70 «λεπτά 

της δραχμής» για τον εργάτη και για τον τεχνίτη 1 έως 2,50 δραχμές. 

Ένας άθλιος συνοικισμός από παράγκες και καλυβόσπιτα 

σχηματίστηκε στη δυτική πλευρά του εργοστασίου του αεριόφωτος, 

το περίφημο Γκαζοχώρι. Μια προφορική μαρτυρία θέλει Έλληνες 

εργάτες, τεχνικοί στα 1925, να καλούνται να δώσουν λύσεις σε 

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι. Εμείς το πιστεύουμε!(39) 

Το τέλος της μανιφακτούρας και η είσοδος στην βιομηχανική 

επανάσταση βρίσκει τους Γκαζιέρηδες, πρώτους βιομηχανικούς 

εργάτες στην Ελλάδα. Η ιστορία του Εργατικού Κινήματος περνά από 
δι' αφορες φάσεις. 



Με την τεχνολογική εξέλιξη οι εργαζόμενοι στο Γκάζι, 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα αγωνίζονται για ένα νέο μισθολογικό 

κανονισμό, δίκαιο που να ανταποκρίνεται -για το σύνολο σχεδόν των 

εργαζομένων- στις βασικές τους ανάγκες. Για την ενοποίηση των 

τριών Σωματείων που υπάρχουν στη Δ.Ε.Φ.Α. καθώς επίσης για ένα 

εσωτερικό κανονισμό που δεν υπάρχει, όπως και για άλλα ιδιαίτερα 

προβλήματα του κλάδου, και του χώρου, που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι.(40) 

Οι εργάτες κατά καιρούς είχαν αναπτύξει μεγάλη αντίσταση σε 

«διαφόρους» που επιδίωκαν να πάψει η λειτουργία του Γκαζιού. 
Συγκεκριμένα κατά την περίοδο της κατοχής (1940-1944) δεν 
διακόπηκε η λειτουργία του Γκαζιού λόγω της αντίστασης των 
εργαζομένων. Ακόμα το (1967-1974) όταν η Ελλάδα βρισκόταν κάτω 

από την κατοχή της χούντας, και μέσα σ 'όλη την κυβερνητική 

αστάθεια, οι εργάτες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση για την συνέχιση 

της λειτουργίας του. 

'Έτσι ο Γκαζιέρης ένιωθε μια υπευθυνότητα για το φωτισμό και 

τη θέρμανση του καταναλωτή και ενώ δεν γνωρίζονταν εργάτης και 

Καταναλωτής, καταβάθος συνδέονταν μέσα από την παραγωγή και 

tην κατανάλωση.(41) 

Από μαρτυρίες εργατών μαθαίνουμε σήμερα για τις δύσκολες 

συνθήκες εργασίας τους. Περίπου 400 άτομα εργάζονταν στο 

εργοστάσιο του Γκαζιού. Οι απολαβές των εργαζομένων ήταν 
~ , Ό νοποιητικές και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην ηταν. μως 

όσο υψηλές και αν ήταν οι απολαβές, σίγουρα οι «γκαζιέρηδες» 

έκαναν μια δύσκολη δουλειά, όπου η θνησιμότητα έφτανε σε αρκετά 



υψηλά επίπεδα. Η ατμόσφαιρα στους χώρους εργασίας ήταν 
αποπνικτική λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας και της σκόνης που 
υ , 
πηρχε συνεχώς εκεί. 

Αρκεί να αναφέρουμε ότι στα καθαρτήρια, όπου γινότανε ο 
καθαρισμός του αερίου, ο μεγαλύτερος δυνατός χρόνος εργασίας -

παραμονής ενός εργάτη ήταν οι τέσσερις ώρες!! Ακόμα, οι φούρνοι 

δούλευαν με θερμοκρασία 1000°C όμως παρόλ' αυτά η παραμονή 
των εργατών σ' αυτό το χώρο ήταν μεγάλη. Βέβαια μετά απ' όλα 

αυτά θα ήταν υπερβολικό να αναφερθούμε στα μέτρα προστασίας της 

υγείας και της ίδιας της ζωής των εργατών, τα οποία για τους ίδιους 

ήταν ίσως άγνωστα, για τους δε εργοδότες και υψηλά ιστάμενους 
ήταν περιττά. 'Ισως δεν ήταν τυχαίο όταν σ' αυτήν μας την ερώτηση 
οι ίδιοι χαμογέλασαν με μια πικρία 

Διαβάζοντας όλα αυτά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είχαν άδικο οι 
εργάτες, όταν κατά την αφήγηση τους μας τόνιζαν συνεχώς πως είναι 

Πολλοί αυτοί από τους συναδέλφους τους, οι οποίοι δεν πρόλαβαν καν 

να Πάρουν σύνταξη, ενώ άλλοι που ''πρόλαβαν'' είτε πέθαναν σχεδόν 

αμέσως μετά , είτε αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας 

μέχρι και σήμερα. (42) 

~~MAXAJP--ΑΣ, «Γκαζοχώρι η τελευταία φλόγα», Περιοδικό Αρχαιολογία, σελ. 26, 
Τεύχος 18 

'Φεβρουάριος 1986. 

C39): Ι< ΜΓΠΡΗΣ «Αι Αθήναι από του 1 9ου εις 20ον αιώνα», Εκδόσεις Μέλισσα., Αθήνα 1995 

(4Ο) : Κ:. ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Το Γκάζι πρέπει να ζήσει», εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Μάρτιος 
1985. 

C
4

I): Σ. Β . ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ. «Το Γκάζυ>, Νέα σύνορα ,Αθήνα Ι984 
(42): ΕΡΓΆΤΕΣ : Α. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΔΟΥΚΑΣ, 
ΙΊλ.ηροφορfες ιδίων. 
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!!' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ'' 

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι δήθεν στην κατασκευή βιομηχανικών 
κτιρίων δεν , , , , 

υφισταται αρχιτεκτονικη και οτι ο αντικειμενικος σκοπός 

είναι η παρα· ' θ ' ' ά θ ' βλ ' γωγη αγα ων, χωρις να υπ ρχουν αισ ητα προ ηματα. 

Ο ρόλος του αρχιτέκτονα σ' αυτή την περίπτωση είναι τεράστιος γιατί 
Πρέπει να θεωρείται απάνθρωπος σε μια εξελιγμένη κοινωνία, ο 

εξαναγκασμός χιλιάδων εργατών, οι οποίοι εργάζονται υπό συνθήκες 
ανθυγιε , ινες και αντ1παραγωγικές και σε χώρους οι οποίοι δεν 

ικανοποιούν ούτε στο ελάχιστο τις αισθητικές ανάγκες του 

ανθρώπου.(43) 

Το οικοδομικό 

περ~αμβάνει : 

1. tενικούς χώρους 
2. Ειδικούς χώρους 
3· Ακάλυπτος (44) 

πρόγραμμα των βιομηχανικών κτιρίων 

R βιομηχανική ζώνη θα πρέπει να έχει καλή συγκοινωνιακή 

σύνδεση τόσο με την πόλη και τις αποθήκες, όσο και με τις άλλες 

βιομηχανικές περιοχές. 
Τα βιο , , , 

μηχανικά κτίρια με ορθολογιστικο σχημα και με τη μορφη η 

οποία πηγάζει από τη λειτουργία, είναι δυνατό να αποτελέσουν 

ευχάριστα και άρτια αρχιτεκτονικά συγκροτήματα. (45) 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά ·βιομηχανικά συγκροτήματα όπως το 

Γκ'ζ α ι, θεωρούμε ότι η επισκευή-αποκατάσταση και 

επαναχρησιμοποίηση των παλαιών κτιρίων μαζί με οργάνωση του 
ελ 'θ ευ ερου χώρου του συγκροτήματος συνιστούν μια σύνθετη 

67 



διαδικασία που οφείλει να βασίζεται στη συνεργασία δύο αρχών: της 
αυθεντικότητας και της χρηστικότητας. 

Η σύνθετη αυτή διαδικασία ακολουθεί στην πράξη δύο βασικές 
φάσεις που αλληλοσυμπληρώνονται : 
( α) Φάση των επεμβάσεων στερέωσης και επισκευής των κτιρίων, 
συντήρησης των μηχανημάτων και του περιβάλλοντος χώρου και της 
αποκατάστασης της αρχικής μορφής στα τμήματα που κρίνεται 
σκόπιμο να διατηρήσουν την αυθεντικότητα τους. 
(β) Φάση των προσθηκών, συμπληρώσεων, εκσυγχρονισμού 
στοιχείων , λ, , 

και τμηματων του κε υφους και του οργrινισμου των 

Κτι , 
ριων, που αποσκοπούν στο να τα προσαρμόσουν στις νέες τους 

ΧΡήσεις.(46) 

~ ' fTO . ΩΤΙ-ΙΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, «Βιομηχανική μορφολογία - Πολεοδομικές συνθεσεις» (44): 

lΊΗ ΓΙ. ΘΕΟΔΩΡ ΑΚΑΚΟΥ _ ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ - ΓΙΩΡ. Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, «Αρχιτεκτονικές 
συνθέσε1r π ' 1991 

"'=> - ολεοδομικά πρότυπα», εκδόσεις ΗΒΟΣ, Αθηνα . 
(45): ΣΩΤ Κ · θ ' · ΟΝΤΟΣ , «Βιομηχανική μορφολογία - Πολεοδομικες συν εσεις». 
(46)· :4 λ vτ~ λ ' Π λ ' Τ λ ' 

· • "uν-tL ΠPEill-iΣ, «Τεχνολογία», Ενημερωτικό Δε τιο ο ιτιστικου εχvο ογικου 

Ιδρύματο Ελλ . , · δ · 516192 ς ηvικης Τράπεζας Βιομηχαvικης Αvαπτυξεως, εκ . τευχους · 

!Q:..IPIO ΔIΟΙΚΗΣΕΩΣ (Α8) ΑΠΟΘΗΚΕΣ (Δ12 

Το πρώτο κτίριο (As), το οποίο ήταν το κτίριο της διοίκησης 

και πιθανότατα η κατοικία του διευθυντή, είναι εξολοκλήρου 

Πετρόχτιστο, τριώροφο και στη σημερινή του μορφή έχει επιχριστεί 
(φωτ.Ι). (47) 
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Στην πρόσοψη του κτίσματος παρεμβάλλονται ταινίες από συμπαγείς 
οπ , λ 

τοπ ινθους, που τοποθετούνται κατά το βυζαντινό πρότυπο, για να 
προκαλούν μια , λ , , , 

ομοιομορφη ε αστικη συμπεριφορα του κτιριου κατά 

το σεισμό, άλλες σαν τελειώματα των ανοιγμάτων και άλλες σαν 
διαχωριστικά των τριών ορόφων. (48) 

Η τοιχοποιία στις ακμές διαμορφώνεται από κατάλληλα 
διασταυρωμεν' α , βλ , , 'δ, , , , λ 

του α, τα οποια ενουν με το υπο οιπο 

οικοδόμημα και προσδίδουν μια αισθητική που θυμίζει άλλες εποχές 
(φωτ.2). 

Τα ανώφλια στα ανοίγματα (φωτ.3) είναι ελαφρώς τοξωτά και 
πλαισιώνον , θ , , λ θ , , ται απο ερυ ροχρωμους οπτοπ ιν ους, ενω τα κουφωματα 

ε' ιναι ξύλινα, ανοιγώμενα, με καίτια. Οι μπαλκονόπορτες δεν οδηγούν 

σε μπαλκόνια - πλην της μπαλκονόπορτας στην ταράτσα - αλλά 
υπάρχουν , , ' ' λ ξύλ μασιφ σιδερενια προστατευτικα καγκε α με ινη 

κουπαστή (φωτ.4). Οι πόρτες είναι δίφυλλες. (49) 

Η στέγη είναι δίριχτη με γαλλικού τύπου κεραμίδια κατά το 
Πρώτο μ , , , λλ , , , 

ισο του κτιρίου, ενώ κατα το α ο μισο εχουμε ταρατσα. 

R εσωτερική διαμόρφωση του κτιρίου έχει αλλάξει ριζικά 

(φωτ.5,6), για να εξυπηρετεί τις σημερινές απαιτήσεις λειτουργίας 
των γρ , , ά ό ά ' αφειων που στεγάζονται εκει, υπ ρχουν μως κ ποια στοιχεια 

Που θυμίζουν το παλιό Γκάζι και αποτελούν τώρα πια διακοσμητικά 

στοιχεία του χώρου (φωτ.7,8,9,10). 

Το δεύτερο οικοδόμημα (φωτ.11), (Δ 1 ) όπου στεγάζονταν οι 
αποθή , 

kες είναι διώροφο με πολλά ανοίγματα στην προσοψη του. 

κατά μήκος μεταξύ των δυο ορόφων υπάρχουν ανακουφιστικές 

τυφλές οπές, ανάμνηση μορφολογικών στοιχείων του μεσοπολέμου. 



Επίσης όπω , , , 
, ς και στο προηγουμενο κτιριο, εχουμε μια συνεχή 

στρώση από τούβλα για λόγους αντισεισμικούς. 

Τα ανοίγματα ( φωτ.12) πλαισιώνονται από οπτόπλινθους, 
σχηματίζοντας ένα ελαφρύ τόξο με προεξοχές στις δύο γωνίες, ενώ 

διακρίνουμε και το "κλειδί" που συγκρατεί τα τοξωτά ανώφλια. Τα 
κουφώματα είναι δίφυλλα, ανοιγώμενα, από ξύλο και με καίτια.(*) 
Η στέγη είναι δίριχτη, ξύλινη, με γαλλικού τύπου κεραμίδια, καθώς 
και μεγάλα γείσα, χαρακτηριστικό του Γερμανικού Νεοκλασικισμού 
(SO). Από μαρτυρίες των εργατών και μόνο, επειδή δεν μας επιτράπηκε 
η είσοδος, (περίοδος ανακατασκευής), μαθαίνουμε ότι δεν διασώζεται 
τίποτα δ , ' Η ' , σχε ον από το παλιό κτίριο, εσωτερικα. σημερινη του χρηση 

δεν έχει , , ' , υ' ακομα αποφασιστει, προσωρινα ομως χρησιμοποιο νται σαν 

αποθηκευτικοί χώροι και μόνο σ' ένα δωμάτιο του ισογείου 
στε 'ζ γα εται ένα γραφείο. ( *) 

~ ' . J..ιι.ν1ΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Στοιχεία από ανέκδοτη μελέτη, 1986-90 
(48)'Nn:r , β , Σ , 

· J..ro._OΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, «Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο - Ελαιοτρι εια, απωνοποιεια 
- 19ος ΙCα 

ι αρχές 20ου αιώνα», Αθήνα, Ιούνιος 1994. 

(49): ΚΩΝΣ:τ. ilΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Παραδόσεις οικοδομικής», Θεσσαλονίκη 1966. 

(*) ΓΙροσωπι1Cή Μελέτη , 

(50): ΣΤΕΦ. ΣΙΝΟΣ, «Μαθήματα αρχιτεκτονικής μορφολογίας και ρυθμολογίας», Αθήνα 
1974 

(*) Ι1pοσωπι1Cή Μελέτη 

~Rοι ROOM (ΚΤΙΡ. Δs2 

Στην αρχική του μορφή το Control Room ή αλλιώς κτίριο 

διανομής πίεσης Γκαζιού, ήταν ανεπίχpηστο. Στη σημερινή του 



μορφ, , 
η εχει επιχρισθεί ( φωτ. 1,2,3), διατηρώντας όλα τα άλλα παλιά 

του στοι , 
χεια, μια που είναι το πιο βασικό κτίριο απ' όλα τα άλλα 

Ήταν βασ , λ, 
, ικο ογω της χρήσης του, η οποία ήταν να κανονίζει την 

~ιεση που θα διανεμόταν το αέριο στην πόλη, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια 
ηταν απλά κελ , λ , λ , , , 

υφη, πο υ κα α ομως χτισμενα, για την προστασία των 

μηχανημάτων. (Sl) 

Και αυτό το κτίριο, όπως και όλα τα άλλα, είναι λιθοδομή λιτής 
νεοκλα , 

σικης μορφολογίας διαμορφωμένο από πλινθοδομή. 
Στις , 

γωνιες του κτιρίου περιμετρικά έχουν χρησιμοποιηθεί 
ΟΠτ' λ οπ ινθοι κατάλληλα πλεγμένοι ( φωτ. 2). Τα ανοίγματα είναι 
διαιcοσμ , 

ημενα με πλαίσια από οπτόπλινθους, ελαφριάς τοξωτής 
διά θ Ρ Ρωσης δ , ' "κλ δ'" ' δ ά ιακρινοντας και το ανακουφιστικο ει ι , ενω η πο ι 

των παραθύρων είναι κατασκευασμένη από λίθους (φωτ. 1). Τα 
Κουφώματ , ' 'θ , 

α ειναι ξύλινα, τζαμωτά. Η πορτα και τα παρα υρα ειναι 
δ' 
ιφυλλα ανοιγώμενα, ενώ το ένα φύλλο της πόρτας είναι ημισταθερό. 

Ι<αι σ' , , , , 
αυτο το κτίριο διακρίνουμε ταινιες απο συμπαγεις 

οπτόπλινθ , , , 
ους για την καλή συμπεριφορα του κτιριου στο σεισμο. (*) 

Η δίριχτη στέγη είναι ξύλινη με Γαλλικού τύπου κεραμίδια, ενώ 
το μοναδ , , 'ζ 

ικο ζευκτό της είναι · σιδερένια κατασκευη και στηρι εται 

~~ε· , , 
Ρα και δεξιά στους τοίχους ( φωτ. 4,5). Ενώ το αετωμα φερει 

στη μέση ακόμα το Oculus ή Ochio di Bue δηλ. μάτι βοδιού, από την 
h~~, , 

η αρχιτεκτονική ορολογία. Πρόκειται για τους φεγγιτες που 

βρίσκον , ιλ , Α ' ται στα αετώματα των Ιταλικων βασ ικων της ναγεννησης 
Ίcαι στ , , λ, 

ην αρχιτεκτονική του Palladio. Εδώ δεν υπαρχει πατωμα, ογω 

της ύπαρξης αγωγών ( φωτ.6). Το μόνο που διακρίνουμε είναι οι 
εδράσε , 

ις των μηχανημάτων και των αγωγων. (52) 

71 



Λόγω της σπουδαιότητας του κτιρίου αυτού το εσωτερικό του 
σώζεται όπως ακριβώς ήταν κατά την εποχή της λειτουργίας του και 
φαίνονται σε , λ , , λ , 

αρκετα κα η κατασταση οι μηχανο ογικες του 

εγκαταστάσεις ( φωτ.6, 7,8,9), αλλά και παλιά στοιχεία του ίδιου του 
κτ , 

tριου ( φωτ.1 Ο). Σήμερα αποτελεί ένα από τους λίγους μουσειακούς 
Χώρους, που αφορούν το Γκάζι και τη λειτουργία του. (*) 

~;-;:;:;:::::::=--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(* ΙΊΡΕΓΠ-ΙΣ, Πληροφορίες ιδίου. 

) Προσωπική Μελέ 
τη . 

(S2): ΝΙΚ 
19ος · ΣΗΦΟΥΝΑ.ΚΗΣ, «Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο - Ελαιοτριβεία, Σαπωνοποιεία -
* ιcαι αΡΧές του 20ου αιώνα», εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα Ιούλιος 1994. 

( ) ΙΤροσωπιn; Μελέ ... , τη . 

~ΔΝΟJ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ APXIKOl (Δ6)-ΨΥΧΡΑΝΤΗΡΕΣ 
Δ61 

& ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ Δ1. 

Το αρχικό κτίριο κλιβάνων απόσταξης είχε επιλεγεί από το 
fΙρ, 

0Υραμμα Δράσης για την συντήρηση της αρχιτεκτονικής 
ιcληpονομιάς του έτους 1991 και συνιστά ένα από τα αξιολογότερα 
κτίσμα , , λ , 

τα του συγκροτήματος αφού στέγασε απο την αρχη ειτουργιας 
%εp ώ ' γοστασίου, και για διάστημα μεγαλύτερο του αι να, τον πρωτο 

7tυρήνα απόσταξης (φούρνων παραγωγής αερίου) ( φωτ.1 ). 
Το κτίριο Δ6, που διατηρήθηκε αναλλοίωτο ως τις μέρες μας, 

συνισ , , λ θ δ , τα ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο απο αργο ι ο ομη, 
αvε , , 

πιχρηστο νότιο ( φωτ2) _ βορειοδυτικά και επιχρισμενο 

βορειοανατολικά (φωτ.3), στεγαζόμενο από δίριχτη στέγη με 
Ύαλλι , λ λ , ' α ό κου τύπου κεραμίδια, και παραλ η ογραμμο φεγγιτη π 
υαλοσ , , , δ ' α ζευκτά τασιο για περισσότερο φωτισμο, παvω σε σι ερενι 

..,,., 



(φωτ,4 4α) Τα , , , , 
' · ανοιγματα ειναι τοξωτα εχουν διαταχθεί σε κανονικές 

μεταξύ τ 
ους αποστάσεις, ακολουθώντας το κανονικό διάγραμμα 

παραγωγη' ς, , 
εχουν περιμετρικά μαντώματα από επιμελημένη 

οπτοπλινθοδομή ( φωτ.5), περιμετρικά του κτιρίου υπάρχουν 
ημιlCυκλικά παρ , θ λ , , , , βλ , 

α υρα π αισιωμενα απο κοκκινα του α, ενω οι 

Υωνίες μορφώνονται από ισόδομους ορθογωνισμένους γωνιόλιθους, 
Χάριν της μεγ λ , , 'Ο , .δ , 

α υτερης ενισχυσης. πως φαινεται η ομηση των 

τοίχων εvδιάμεσ δ , , λ, , , 
α εν ειναι και τοσο κα η, γιατι οι χρησιμοποιημενες 

Πέτρες δεν έχο αλ, 'δ , 'λλ ' , 
υν κ η ε ραση η μια με την α η γι αυτο και 

ΧΡησιμοποιού δ , , , ' 'βλ ' νται εν ιαμεσα ειτε μεμονωμενα συ~;παγη του α, ειτε 
σε σει , 

ρα σαν σενάζ, κατά το Βυζαντινό πρότυπο για λόγους 
αντισεισμικούς. 

Το μικ , ' λ , 'δ 'λ ρο υψος της κατασκευής και το κα ο ε αφος, συντε εσαν 

στο να β , , , λε ' Ο 
ρισκονται σε καλή κατάσταση απο στατικης π υρας. ι 

Πόρτες , , , 
μεταλλικες, τρίφυλλες με δυο ημισταθερα τμηματα και με 

μικρά κ , , ( , ) 
αιτια. Στη νοτιοδυτική πλευρά του κτφιου προσοψη και 

Κάτω α , , , 
πο τα ημικυκλικά τοξωτά ανοίγματα, υπαρχουν τετραγωνα 

7tαράθυ λ , ξ ' 
ρα πλαισιωμένα από οπτόπλινθους, με ε αφρως _.~ο _ωτα 

ανώφλια , ' · δ , 
και τοποθετημένα ένα ζευγάρι παραθυρων αναμεσα σε υο 

εισ'δ ο ους (φωτ.6). 

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από κυβόλιθους (καλντερίμι) 
(φωτ 7) άλ , 

. που σε ορισμένα σημεία καλύπτουν και μεγ ο τμημα του 

εξωτε , β , 
Ρtκου χώρου. Στα σημεία όπου υπήρχανε ράγες αγονετου, 

μεταφ0 , , , λ , 
Ρας κώκ, προς τα στόμια των κλιβανων υπαρχει π ηρης 

1Cά.λυ11r θ θ ' ' δ 
't' η επίσης από κυβόλιθους που έχουν τοπο ετη ει αναπο α -

)(~~ , , , 
α- στους ήδη υπάρχοντες για να είναι εμφανη τα σημεια απο τα 

07tοία , , 
περνούσαν οι ράγες ( φωτ.8). Στο εσωτερικο υπαρχει 
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περιμετρικ ' , 
α παταρι - πρόβολος μεταλλικό στο ύψος των παραθύρων 

για έλε 
γχο μηχανημάτων (φωτ.9,10). Στο ύψος του περιφερειακού 

διαδρόμου φαίνονται οι στηρίξεις. Επειδή η σχέση πλήρους και κενού 
τcov ανοιγμάτων λ , , , θ , , , προκα ει στατικη αστα εια σε περιπτωση σεισμου, 
υπ ' 
αρχουν τοποθετημένα κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία (τραβέρσες) 

σε όλο τ , 0 υψος της όψης, που ενισχύουν τη λιθοδομή. 

, Εσωτερικά διακρίνουμε την γερανογέφυρα, ( φωτ.9) η οποία σ ' 
εvα βαe , λ 

μο ειτουργεί και σαν δοκάρι για την ενίσχυση του όλου 
στατικο, , 

υ φορεα της οικοδομής. (53) 

ΙΙ Χρήση της γερανογέφυρας είναι διαδεδομένη στα .μονόροφα 
βιομηχαvι , , , β , , 

κα κτιρια, η οποία επιτρέπει τη μεταφορα αpεων φορτιων 

εντός το δ , 
υ κτιρίου, επι σιδηροτροχιών εδραζομένων σε οκους που 

στη 'ζ ρι ονται σε υποστυλώματα. Αυτός ο τρόπος αυξάνει τη 
ΧΡησιμοπο, , , δ 'δ 

ιηση ωφελιμης επιφανειας του απε ου. (54) 

Το , , , 
κτιριο διασώζει ακέραιους τους δυο αρχικους πυρηνες των 

φούρvω δ ' ' v και των μηχανημάτων απόσταξης, που συν εονται, μεσω 

υπογείου δικτύου, με την καμινάδα Κ1. 
1Ιδη κατά την αρχική εγκατάσταση των φούρνων έγινε 

διεύρυνση των ανοιγμάτων του κτιρίου, και για λόγους στατικής 
επάρκε , δ λ ' ιας, το συνολικό άνοιγμα γεφυρωθηκε με 1Π α ταυ και 
σιδερ, · , ' θ 

εvιες υψίκορμες κολώνες, ενώ η λιθοδομη ενισχυ ηκε με 
σιδερ, 

εvιους εντατήρες. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης του εξωτερικού κελύφους (μελέτη που εκπονήθηκε 
από τον αρχιτέκτονα Α. Πρέπη και εγκρίθηκε από το ΥΙΠΙΟ), ήρθαν 
~φ , 

ως σημαντικές οικοδομικές λεπτομέρειες που αφορουν τις 

κατασκευαστικές φάσεις του κτιρίου. Διαπιστώθηκε ότι οι αρχικοί 
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τοίχοι τ , 
ων μεγαλων πλευρών του ορθογωνίου έφταναν ως τον 

εξωτερι , , 
κο τοιχο της οδού Πειραιώς, με τηv οποία υπήρχε επικοινωνία 

/.!έσω , 
πεvτε μεγάλων ανοιγμάτων. 'Οταν προς το τέλος του αιώνα 

εyκαταστάθηκ , , λ β , , 
ε το συγκροτημα των τριων ατμο ε ητων, στο αρχικο 

Οpθογ' 
ωνιο προστέθηκε ένα δεύτερο σε σχήμα ταυ περιλαμβάνοντας 

ως , 
σημερα τις ατμομηχανές και την καμινάδα Κ2 . Τότε στην πλευρά 

της οδού Πε , , , , , 
ιραιως, φραχτηκαν τα αρχικα ανοιγματα, ανοιχτηκαν 

Ψηλότερα τα , 'θ κλ , , . , 
στη , 

σημερινα παρα υρα ημικυ ικης μορφης και η στεγη 

ριχτηκε σε ξύλινα ζευκτά και καλύφθηκε με βυζαντινά κεραμίδια. 
Στη σημερι , , , ζ , , 

:νη φαση «λειτουργιας» του γκα ιου το κτφιο των 
Κλιβάνων , δ ' ' ' ειναι εικαστικός χώρος και παράλληλα ιατηρουνται χωροι 
και μηχ , , 

αvηματα του κτιρίου που υπήρχαν κατά την εποχη της 
λειτου , , 

ργιας του.(55) 

Το Κτίριο Δ6 ι όπου στεγάζονταν οι ψυχραντήρες ( φωτ.11, 12), 
Παρουσ 'ζ , 

ια ει ακριβώς τα ίδια μορφολογικά στοιχεια με το 
Πpοηγο , , ' λ ' κλ υμεvο κτίριο στα κουφώματα, ενώ εξωτερικα ειναι ο ο ηρο 
επιχρισ , λλ ' λλ , μεvο. Η στέγη είναι και εδώ δίριχτη, μετα ικη, με γα ικου 
Τύπου λ' , 

στο αέ 
Κεραμίδια (φωτ.13), ενώ υπάρχει και εδώ στρογγυ ος φεγγιτης 

τωμα της στέγης. 

Έσωτερικά στεγάζονται, ακόμα και σήμερα, διάφορα 
μηχανήματα που συνδέονταν με τους ψυχραντήρες και 
εξυπηρετούσαν την λειτουργία τους ( φωτ.14, Ι 5, 16, 17). 'Ομως η 
tωρι , , , αλ, 

vη τους κατάσταση και συντήρηση δεν ειναι και τοσο κ η 
(φω 1 , 

τ. 8), αν τα συγκρίνουμε με αυτά του Control Room, του οποιου η 
Πεpιγρα , , 

φη εχει γίνει παραπάνω. 
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Το κτίριο των ψυχραντήρων συνδέεται μέσω μίας πέτρινης 

σκάλας με τον πάνω όροφο του κτιρίου Δ6 και οδηγεί σε μια 

μοναδική πανοραμική θέα των φούρνων και της στέγης τους (φωτ.4α) . 

Προχωρώντας νοτιοδυτικά και πολύ κοντά στους αρχικούς 

φούρνους συναντάμε το σχεδόν πλήρως ανακαινισμένο κτίριο των 

μεταγενέστερων κλιβάνων απόσταξης (Δ7). 

Το κτίριο αυτό στέγασε την επέκταση των αρχικών κλιβάνων 

(φούρνων) απόσταξης. Σήμερα στους χώρους του φtλοξενούνται 

διάφορες εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις ( φωτ.1 ). 

Το εσωτερικό του κτιρίου έχει μετατραπεί σχεδόν εξολοκλήrου, 

αλλά και εξωτερικά, χωρίς να θυμίζει κάτι από το παρελθόν του. 

Εσωτερικά έχει διατηρηθεί μια συστοιχία φούρνων ( φωτ.2), καθώς 

επίσης και ένα βαγονέτο μεταφοράς κάρβουνου με τις γραμμές 

κύλισης του (φωτ.3,4), όλα χάριν της αναβίωσης του παρελθόντος και 

για μια μικρή γεύση που μπορούν να πάρουν άτομα μικρότερης 

ηλικίας τα οποία δεν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου την πολυετή ύπαρξη 

και ιστορία του Γκαζοχωρίου ανά τους αιώνες. Οι τοίχοι στο 

εσωτερικό του είναι επιχρισμένοι και το δάπεδο αποτελείται από 

κυβόλιθους ( φωτ.4). (*) 

Εξωτερικά το κτίριο έχει επιχριστεί, και παρόλο που θα 

μπορούσε να είναι ανεπίχρηστο, η σκέψη αυτή εγκαταλείφθηκε γιατί 

όλη η πλευρά του κτιρίου από τη μεριά της Πειραιώς είχε 

καταστραφεί (η κακή κατάσταση του κτιρίου ήταν και ο λόγος της 

πρότασης που είχε γίνει για την κατεδάφιση του) και κατασκευάστηκε 

από την αρχή. Στην πρόσοψη του κτιρίου και στη βάση του έχουν 

κατασκευαστεί, για διακοσμητικούς λόγους, δυο ταινίες από 

πωρόλιθους (φωτ.5,6). Τα ανοίγματα ακολουθούν μια αρχιτεκτονική 
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νεότερη 
' αντιγράφοντας τους νεοκλασικούς τρόπους διακόσμησης, 

για να δ , 
« εvει» με τα υπόλοιπα κτίρια και γενικά αποτελεί ένα 

συνονθύλ 
Ι1 ευμα κλασσικής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. 
αρατηρούμε και στις πόρτες τη χρήση του πελεκητού λίθου στα 

μαντώμα 
τα για την καλύτερη παραλαβή φορτίων του υπερθύρου, 

αποτελώ 
ντας συνέχεια της ταινίας στη βάση, και το κλασσικό τοξωτό 

ανώφλι 
με το κλειδί στήριξης (φωτ.7). 

Ταπα 'θ 
Ρα υρα είναι τετράγωνου σχήματος και βρίσκονται σε αρκετά 

Χαμηλή στα' θμη ' , λ , αλ , , 
ύ γι αυτο και για ογους ασφ ειας εχουμε και την 

παρξη σιδερένιων κιγκλιδωμάτων με ξύλινη κουπαστή, περίπου 50 
εκατ , 

· υψος. Πλαισιώνονται από ερυθρόχρωμους οπτόπλινθους 
δομημ, , , , 

εvους δρομικά και μπατικά δημιουργωντας μια μικτη οψη 
(φωτ 8) Τ δ , , 

· · α κουφώματα είναι όλα υαλωτά και ει ικα στις πορτες 
δ' ιφυλλα αν , , , , ο 

οιγωμενα, ενώ παρατηρούμε οτι τα ανοιγματα εχ υν 

δημιουργ θ , , , 
η ει εναλλαξ (παράθυρο - πορτα). 

Στις δύο , , , ' άθ 
επιμηκεις πλευρές πάνω απο τη στεψη του τοιχου «κ εταυ> 

σιδερέy , 
ια κατασκευή τζαμαρίας ( φωτ.5), που εξυπηρετει τον 

Καλύτερ , ά 
ο φωτισμό του χώρου, στην· οποία στη συνεχεια πατ νε τα 

μεταλλι , ζ 
κα ευκτά της στέγης. 

ΙΙ στέγη είναι μεταλλική, δικτυωτή, έχει μεγάλα ανοίγματα και έχει 
υπολογιστεί με διαγράμματα Cremona. Τέλος κατά μήκος του κορφιά 
υπ, 

αρχει φεγγίτης για τον καλύτερο φωτισμό της αίθουσας ( φωτ.5). <56> 

~~~~~~~--:-;;-~~~~~~~~~ 
(54 .' ΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Στοιχεία από ανέκδοτη μελέτη, 1986-90 

( ). fIAN. Δ. ΜΩΛΙΩΤΗΣ «Ευστάθεια σιδηρών κατασκευών», Αθήνα 1969 
55): ΔR1νr ~, , 

(* ΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Στοιχεία από ανέκδοτη μελετη, 1986-90 
}fI ' 
. Ροσωπικη μελέτη 
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(56): Δin,.. 
~tiνLOΣ ΑΘΗΝΑ 

ΙΩΝ, Στοιχεία από ανέκδοτη μελέτη, 1986·90 

Οι Καμιν, δ 
α ες με την καθολική τους παρουσία, προβάλλουν 

σαν το , 
κυριοτερο από τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία. των βιομηχαν , 
ικων συγκροτημάτων. 

τ Ii καμινάδα έχει το ρόλο να δίνει διέξοδο στον καπνό. Σαν μέρος 
ου α 

π , ρχιτεκτονικού συνόλου παίρνει θέση κύρια και περίοπτη, 
αιζοvτα , , 
, ς ετσι ρολο ρυθμιστικό στην ολοκλήρωση της μορφής του 

Jeαθε f3ιο 
μηχανικού συγκροτήματος. 

Χτίζεται με ξεχωριστή φροντίδα, ώστε να συγκρατεί στα 
τοιχαιματ, 
τ , α της την θερμότητα που μεταφέρει ο καπνός. Μ' αυτόν τον 
Ροπο απ , 

οφευγεται η πιθανότητα απότομης πτώσης της θερμοκρασίας 
ταιv Καπv , , 

αεριων και η στασιμότητα τους μέσα στον αγωγο. (57) 

Στο εργ , 'δ , 
οστασιο του Γκαζιού υπήρχαν τρεις καμινα ες οι οποιες 

διασαις 
ονται μέχρι σήμερα ( φαιτ. 1,2,3) . Πρόκειται για αυτοτελούς 

οικοδομημ, , ξύ 2 

30 , εvους καπvαγωγούς, (των οποίων το ύψος ειναι μετα 5-

μετρωv ), με κυλινδρικούς πύρινες από πυρότουβλα και εξωτερικό 
τετράγωνο δ , , βλ , " , " 
π μαν υα, επίσης από του α ,ο οποιος στεvευει 
Ροοδευτ , 5 6 , ά , ικα προς τα πάνω. Μέχρι το ύψος των - μετρωv υπ ρχει 

βαση , 
' Που πιθανόν να είναι συμπαγής, καλυμμένη με οριζοvτιο 

φ0Ρέα-δ, , , , 
ισκο. Ο δίσκος αυτό δημιουργει με προεξοχη περιμετρικα και 

διακ 
οσμητικό στοιχείο.(SΒ) Επίσης στις κορυφές των καμινάδων 
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υπάρχει δι , 
ακοσμητικη προεξοχή από δυο σειρές οπτόπλινθων που 

Καταλήγει , 
κ σε ευθυγραμμη απόληξη στην κορυφή της κάθε 
αμινάδας.(59) 

Uαρατηρείται ποικιλία στη μορφή του ακραίου μέρους που σαν 
αυτοτελ, , 
τα ης φορμα συγκεντρώνει συχνά, με θαυμαστή πυκνότητα, όλα 

Χαpακτηρ , 
1C tστικα της αρχιτεκτονικής στην οποία ανήκει. Οι 
αμιvάδες , 

1C, εχουν στατικό φορέα συμμετρικό ώστε να συμπίπτει το 
εvτpο βά 

θ ρους με το κέντρο ελαστικής στροφής. Ασφαλώς η βαθιά 
εμελίω 

δ ση που υπολογίζουμε ότι έχουν (δεv μπορούμε να το 
ιαπιστ, 

ωσουμε) συντελεί στο να έχουν συντηρηθεί καλώς. 

Από στατ , , δ ' θ ζ , δ ικη αποψη δεν εμφανίζονται ιαφορικες κα ι ησεις, 
ηλαδή κ θ ζ, 

εδ , α ι ησεις που είναι διαφορετικές σε διαφορετικά σημεία του 
αφους ώστ δ , , , 

' ε να ημιουργούν διατμητικες και καμπτικες τασεις, οι 
0ποίες , 

εχουν συνήθως αποτελέσματα ρωγμών στις φέρουσες 
Κατασκευ, 

ες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο έδαφος της 
7tεpιο , , , 

Χης αυτης δεν υπάρχουν υπόγεια νερά και έτσι δεv υπαρχει το 
Ψαιvό 
) μεvο της πλαστικής ροής (αφού δεv έχουμε θραύση του εδάφους 
· Έτσι δεν , , ίλ ' 

υπαρχουν διαφορικές καθιζησεις, που οφε ονται στο οτι 

οι Πλαστι , , , , ' Η 'δ 
κες αυτες τασεις παίρνουν τις οριακες τους τιμες. ε ραση 

στο έδα , , , 
Ψος προφανώς λειτουργει σαν πακτωση ώστε ο ολος φορέας 

να λειτου , 
ΡΎει σαν πρόβολος.(60) 

Ι<αι οι τρεις καμινάδες φέρουν σε όλο τους το ύψος ( φωτ5), στις 
Ύ<:ονίες , , , ) ο 

' επεvδυση από σιδερένια διατομη L (200 mm περιπου . ι 
διατο , , , 

μες ειναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με οριζόντιο συνδεσμο -
τελάρο 'δ 

Και συγκολλημένο πάνω στα κατακόρυφα σι ερα που 
αvαφέ ό 

Ρουμε παραπάνω. Έτσι δημιουργείται ενίσχυση παρ μοια με 
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αυτή που έχουμε στα υποστυλώματα απ.ό οπλισμένο σκυρόδεμα, τα 

οποία έχουν τουλάχιστον ένα σίδερο σε κάθε γωνία και συνδέονται 

μεταξύ τους με τους συνδετήρες (τσέρκια). Φυσικά η κατακόρυφη 

απόσταση του ενός συνδετήρα με τον άλλο είναι μεγάλη και απέχει 

πολύ από τον ακριβή υπολογισμό ~ε κάμψη που γίνεται στα 

υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.(61) 

Στην καμινάδα Κ1 ( φωτ.4) υπάρχει στις τέσσερις γωνίες 

προεξοχή από το ίδιο υλικό κατασκευής (συμπαγές τούβλο) ώστε να 

ενισχύεται ακόμη καλύτερα ο στατικός φορέας, ενώ σε κάθε πλευρά 

της βάσης της καμινάδας υπάρχουν δυο χυτά ορειχάλκινα, στρογγυλά 

διακοσμητικά στοιχεία που δίνουν στην καμινάδα μια ιδιάζουσα 

μορφή. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι στην καμινάδα Κ2 

( φωτ.5) πάνω από το τόξο μιας πόρτας εισόδου στο εσωτερικό της 

βάσης της εμφανίζεται έντονα, διπλό κατακόρυφο ρήγμα που φαίνεται 

να επεκτείνεται σε όλο το ύψος. (*) 

(57): ΓΙΑΓΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ «Περιοδικό ΖΥΓΟΣ», Νοέμβριος - Δεκέμβριος t976 

σελ.145 . 

(58): ΔHJvfOΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Στοιχεία από ανέκδοτη μελέτη, 1986-90 

(59): ΝΙΚ. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, «Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο - Ελαιοτριβεία, Σαπωνοποιεία -

19ος και αρχές του 20ου αιώνα», εκδόσεις Καστανιώτη, Ιούλιος 1994 

(60): Δ. ΒΑΛΑΛΑΣ, «Μαθήματα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων», Θεσσαλονίκη 1967 

(61): ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Στοιχεία από ανέκδοτη μελέτη, 1986-90 

(*): Προσωπική Μελέτη 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΤΉΡΙΑ (Δ10) 



ι. 
1) 

Τοκ , 
τφιο του καθ , , 

Το 190 αρισμου αεριου ( φωτ.1 ), χρησιμοποιήθηκε από 
2, για την λ , 

φω , τε ικη και σπουδαιότερη φάση του καθαρισμού του 
ταεριου 

1Ί ' την αποθείωση του. 
εpιλαιιβ, 

r-<- ανει 18 θ , , 
Τέσ κα αρτηρες ( φωτ.2) εγκατεστημενους διαδοχικά 

σεpις το 1902 , 
Το 1911 . ' πεντε το 1903, δυο το 1904, δυο το 1908 και πέντε 

Μετά το 
αίθ Ίeαθαpισμό το αέριο περνούσε στην διπλανή αίθουσα, στην 

ουσα των 
να μετρητών ( φωτ.3,4,5),που αποτελεί συνέχεια του Δ 10, για 

αn:οθηκευ , , 
τει η να διοχετευτεί κατόπιν στο δίκτυο της πόλης. 

ΙΙ α'θ 
Ι'αλλικ, ι ουσα των μετρητών περιλαμβάνει βασικά τον μετρητή 
ξυλ, ης κατασκευής του 1902 ( φωτ.4,5,Sα), έχει στέγαση με 

0Κατασκ: , 
Jctι , ευη και γαλλικά κεραμίδια, ενώ στην ένωση των δυο 

Ριωv υπ, , 
αpχει ξύλινο φανάρι (εξαερισμός), ( φωτ.3 ). 

(<1 Σ:τη δυτιΚ'ή πλευρά του κτιρίου υπήρχαν δυο ξύλινα υπόστεγα 
11), κατα 

, σκευής του 1902 το πρώτο και του 1912 το δεύτερο. ~ημε , 
Ρα εχει , , , , 

ε μεινει μόνο ένα τμήμα των υποστεγων μετα απο 
7tισκ:ευ, . . 

η Και διασώζεiαι ένα ζευκτό σε κακή κατάσταση (φωτ.6), 
Ύιατί ο 

0Ρθοστάτης εφάπτεται του ελκυστήρα, κάτι που δεν πρέπει να 
συμβαίνει Ύ , δ , , 
, ιατι ο ορθοστάτης μεταβιβάζει υναμεις και υπαpχει 

Jcιvδυν 
~~, , 

, ωσης. Τα υπόστεγα χρησιμοποιούνταν για την προστασια, 
to αn:λ 

, ωμα και την αποθήκευση μείγματος χώματος, το οποίο αφού 
Ύιvοταv , , , 

λασπη μέσα σε ειδικές σκάφες, μεταφεροταv μεσω 
σι δη 

Ροτpοχιάς από τα ανοίγματα της δυτικής όψης, στην αίθουσα 
1Caθαpισι 'ου' , , , 
λ r-<- για τον εφοδιασμό των καθαρτηρωv, αφου το χωμα 
ει του , 

2:, ργουσε στους καθαρτήρες σαν φίλτρο διήθησης του αερίου.(62) 
ημερα αυ · , , 

τος ο χώρος κάτω από το σωζόμενο τμημα των υποστεγωv 
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ί • 

δεν , 
εχει αξιοποιηθεί , , , 

cκμεταλλ , , ισως γιατι ανηκει στο τμήμα του Γκαζιού που 
ευεται η ΔΕΠΑ /.!ηχαvη' , και υπάρχουν εγκαταλελειμμένα 

ματα ( φωτ 6α) , 
στεyά · · Αργοτερα μετά την κατάργηση αυτών των 

στρων 
Ύεpανο , ' 0 εφοδιασμός γινόταν με την βοήθεια της 

Ύεφυρας που , 
(φωτ.Ί 

8 
, ' υπαρχει και σήμερα σαν μουσειακό αντικείμενο 

' ) εvτος των θ , 
αpχη' κα αρτηριων, και που την χρησιμοποιούσαν στην 

Ύια να ανο' 
1Ι ιγουν τα καπάκια των καθαρτήρων.(*) 

στέγαση 
Κεραμ'δ του κτιρίου είναι ξυλοκατασκευή με γαλλικά 

ι ια εν, 
ζευ'cτά ', ω είναι φανερή η αντικατάσταση αυτών. Τα ξύλινα 

βρισκοντ , 
/.!εyαλ, αι σε καλη κατάσταση συντήρησης, καθώς και το 

υτερο , 
μερος των κεραμιδιών. 

Τα ανο' 
ισαn, ιγματα - παράθυρα - της ανατολικής όψης, τα οποία 

εχουv με ξ, 
7tλα τα υ τους, έχουν τοξωτά ανώφλια (φωτ.9,10) και 

ισιώνονται , 
ενώ απο κόκκινα τούβλα και οι ποδιές είναι λιθόκτιστες, 

τα αvτ' 
/.!ετ λ ιστοιχα της δυτικής όψης στερούνται κουφωμάτων, έχουν 

α λοcά π , 
τούβλ ρεκια οι λαμπάδες είναι επενδεδυμέvοι από κόκκινα 

α και έχουν δ , δ , , λ , δια ιαφορετικες ιαστασεις και σχημα ογω της 
φορετιl<'fι 

0 , ·"ις τους χρήσης. 
ι δυο π, 

είv ορτες του, οι οποίες βρίσκονται στις δυο άκρες του κτιρίου 
αι τ , 

το 'β ριφυλλες, έχουν τοξωτό ανώφλι αποτελούμενο από κόκκινα 
υ λα 

0 
' ενώ οι παραστάδες είναι συνδυασμός λιθοδομής και 

1ttοnλινθοδ , t ομης για μεγαλύτερη αντοχή στα φορτία ( φωτ. 1,3). 
το Κτ' 

ιpιο των μ , λ , , , 1C , ετρητων, που αποτε ει συνεχεια του προηγουμενου 
τιριου 

7t ' οι πόρτες είναι και εδώ τρίφυλλες, η μια εκ των οποίων 
εριβάλλεται α , λ'θ ξ ' ' λ ώ 'λλ δ πο ι ους με ελαφρώς το ωτο ανωφ ι, εν οι α ες 
υο ε' 

ιναι καιν , ' λ ' έv ' μ ουργιας κατασκευής και το ανωφ ι τους ειναι α ενιαιο 
εταλλικό δ , , , 0καρι, για την καλύτερη παραλαβη φορτιων (φωτ.3 12). 



Το , 
πατωμα τ , 

ιcατασ , ου κτφιου καθαρισμού είναι καινούργιας 
κευης πα , , 

δυο , ρκε μεχρι και τον κεντρικό διάδρομο που ενώνει τα 
κτιρια ( 

φωταε , φωτ .13, 14 ), στεγάζει τον αγωγό μεταφοράς του 
Ριου στου , 

ελεύθ ς μετρητες, και έχει τέτοια διάταξη ώστε να αφήνει 
εpη την , 

μετ , οραση προς το υπόγειο, ενώ στο διπλανό κτίριο των 
Ρητωv το δ, 

2Ο Χ απεδο καλύπτεται από πλακίδια ασπρόμαυρα ( φωτ.15), 
20 τοποθ , 

ετημενα διαγωνίως 
Ο υ , 

δεδ , πογειος χώρος έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα νέα 
ομεvα , 

δυ υπαρξης του κτιρίου (και λέμε του κτιρίου γιατί τα πρώην 
Ο Κτ' 

βο tρια αποτελούν ένα ενιαίο χώρο και έτσι εξετάζεται) σε 
ηθητικού , 

υn, ς χωρους ενώ μέσω μιας τζαμαρίας διακρίνουμε όλο τον 
0Ύειο , 

δ ά Χωρο κάτω από τους καθαρτήρες, με τους αγωγούς και τις 
ι φορε , , , 

α ς συvδεσεις αυτών με τους καθαρτήρες, καθως δεξια κι 
Ριστερα' 

τα στ , ηριγματα των μηχανημάτων. 
Οι τ 

οιχοποιίες είναι ποικίλες, έχουν παρατηρηθεί, ευτελής 
αΡΎολιθοδομ , 
α η, αργολιθοδομή με κατακόρυφες στρώσεις πλίνθων, 

ΡΎολιθοδομή με πλίνθους σε αμελές πλινθοπερίκτιστο, 
Ύcοvιολιθο , , , 
α δομη, αργολιθοδομή με διάσπαρτα τουβλα, καθως και 
ΡΎολιθοδ , , 

ομη με διάσπαρτες κατακόρυφες στρώσεις πλινθων, άλλες 
σε καλυ 

τερη και άλλες σε χειρότερη κατάσταση συντήρησης. 
Το κτί ' 'θ ριο Δω αποτελείται αρχικά από δυο διαφορετικες αι ουσες, 

Χ.CΟpισμέv , 
ΙΙ , ες με εναν εγκάρσιο τοίχο. 
Α είνε ε' δ , δ θ , τ , /\. ισο ο από τη νότια πλευρά, είσοδο που εχει ιατηρη ει ως 

COpα, ενώ δ 'θ δ ' Ii στη υτική πρόσοψη τρία μεγάλα παρα υρα και υο μικρα. 

Β'ααι , 
ουσα δημιουργούσε ένα είδος στοάς εχοντας στην πρόσοψη 

7tεσσο, 
, υς ενώ ορισμένα από τα σημερινά παράθυρα της δυτικής όψης 
ηταv ανο' 

ιγματα έως το δάπεδο. 
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Το 1902 ο , 
Χωρος εvοπο , θ , 

Κ'λείvοντα ιη ηκε, γκρεμιζοντας τον ενδιάμεσο τοίχο, 
ς τη στοά ( , , , 

Πεσσών) ' αφου προηγουμενως ειχε μια μετατόπιση 
' Και δη ιο fΙpοφαvώ , μ υργώντας δυο εισόδους στην ανατολική όψη. 
ς τοτε κατα , 

αvυψω σκευαστηκε μια ενιαία ξύλινη στέγη μετά την 
ση της Α ' , 

Αυt, αιθουσας στο ύψος της Β '. 
α τα 

tοι συμπεράσματα 
Χοποιίας 

προκύπτουν από τα διαφορετικά είδη 

διαπιστώθηκαν, κατά την καθαίρεση των που 
εltιν 

ΛwΡισμάτω 
ν. (63) 

~ ΙδΡύJ.tατος Ε1 , fΊΡ~ΕmΠΗΣ~,-«-;;;Τ:-εχv-ο-=-λ-ογια-, -»,_Ε_νη_με_ρ_ω_τι_ιcό_Δ_ελ_τι_Ό_Π_ολ-ιτ-ιστι-κο-ύ-Τε_χν_ο_λογ-ι-κο-ύ 
("') ιv..ηvιιcής Τ , 

: lΊροσαιnι , ραπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, Αθήνα 1992. 
1CJ) Μελέτη 

ΑΠΟΔ ΥΤΗΡΙΑ - ΛΟΥΤΡΑ 

έντ Τα α~tοδυτιjρια - λουτρά είναι το μόνο κτίριο που παρουσιάζει 
οvες δ 

ιαφ0 , 
δυτ , ρες στην συντήρηση του μεταξύ της ανατολικής και 

ικης ό 
~rJιευρά ~ς του κτιρίου (φωτl,2,3). Αυτό οφείλεται στο ότι η δυτική 
ό7tου ανηκει στο χώρο που έχει δικαιοδοσία ο δήμος Αθηναίων 

τα κτ' , , , 
βρ' ιρια εχουν ανασκευαστεί, ενω η αvατολικη πλευρά 

ισκεται στη , , 
βΡίσ ν περιοχή ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ στην οποια τα κτφια 

ΙCονται , , 
&γ}( στην αρχικοί τους μορφη, ενώ αλλα είναι 

αταλελειμ , 
μεvα και σε άσχημη κατάσταση. 

Το Κτίρι , λ ' , 
ε' ο ειναι μονώροφο λιθόκτιστο και στην αvατο ικη οψη 
ιvαι 

Jcε εnιχρισμένο. Η στέγη είναι δίριχτη, ξύλινη, με γαλλικά 
P~ffi~ , , 

ξυλ , ' ενώ στο εσωτερικό η οροφή ειναι κατασκευασμενη 
οnηκτ , 

η τοιχοποιία ή αλλιώς μπαγδαντότοιχος. Τα ανοιγματα στην 
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ανατολική όψη είναι ελαφρώς τοξωτά (φωτ.l), ενώ περιμετρικά είναι 

επιχρισμένα. Σ~ην δυτική όψη τα ανοίγματα παραμένουν ως είχαν, 

τετράγωνου σχήματος ( φωτ.2) με περιμετρική διακόσμηση 

επιχρισμένη η οποία σε αρκετά σημεία έχει καταστραφεL 

Τα ζευκτά, επειδή δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική η έδραση τους στον 

τοίχο, έξω απ' αυτόν και κολλητά τοποθετήθηκαν σιδερένια 

υποστυλώματα από διπλά ταυ που έρχονται κάτω από το άκρο του 

ζευκτού ( φωτ.4). 

Ανάμεσα . στα ζευκτά και κάτω από τις τεγίδες, έχει κατασκευαστεί 

μπαγδαντί από οροφοπήχεις ή μπαyδαντοπήχεις, σε μικρή απόσταση 

1,5 cm μεταξύ τους, πάνω στις οποίες είναι καρφωμένο μεταλλικό 

πλέγμα, ίσως νεότερη παρέμβαση για την προστασία από την πrώση 
σοβάδων αλλά και των τεyίδιον, που όπως φαίνεται έχουν ήδη 

αποκολληθεί από ορισμένα σημεία, ίσιος και λόγιο των υδρατμών. 

Τα λουτρά και αποδυτήρια των εργατών συνεχίζουν ακόμα και 

σήμερα να χρησιμοποιούνται από το τεχνικό π~οσωπικό της ΔΕΠΑ, 

ενώ στο εσωτερικό του ιcrφίου υπάρχουν ακόμα τα λουτρά με τις 

παλιές θερμάστρες φωταερίου ( φωτ5,6), καθώς και αντικείμενα 

· παλιά, μουσ~ιακής αξίας, όπως αυτό το σκαλιστό μαντεμένιο 

καλοριφέρ 

(φαιτ.7,8) που εfναι και σήμερα σε λειτουργία.(*) 

{*): Προσ~ Μελέτη Κτφtου 



• 

~σ ΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΔΑ ΤΑΕΡΙΟΥ Δ16 & Α1 
Το Παλιό δ , 

προσδ , υ αταεριο (Αι) ( φωτ.1,2), του οποίου η κατασκευή 
ιοριζεται 

χ στην τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, 
Ρησιμοποι , θ 

ιr η ηκε για την ποιοτική βελτίωση του αερίου . 
.1.1 στ' 

tύ εγη του είναι δίριχτη σιδερένια και καλύπτεται από γαλλικού 
~ου κεραμίδια. Στο μέσο της στέγης, στον κορφιά υπάρχει φεγγίτης 

εnιση 
ς Καλυμμένος με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 

Το νέο υδαταέριο (Δ 16) (φωτ.3,4), κατασκευάστηκε από 
Γερμανούς γυ' , δ ' λλ , 

ρω στο Ι 9 5 Ο. Η στέγη του ειναι ιpιχτη μετα ικη, με 

εnικάλ 
, υψη από πλαστικά φύλλα, ενώ για την επικοινωνία του κτιρίου 
εχει 

Κατασκευαστεί, εξωτερικά, κλιμακοστάσιο μεταλλικό όπως 
φαίvετ 

αι στη ( φωτ.5). (64) 

Από στατικής πλευράς πρόκειται για κτίρια που έχουν φέρων 

στατικό οργανισμό με ζυγώματα δικτυωτά, υποστυλώματα ολόσωμα 

Ι<:αι τοίχους πλήρωσης με συμπαγή τούβλα, στο μεγαλύτερο τους 

μέρος, και με τζαμαρfες σε ένα μικρότερο μέρος, από τις οποίες 

έχουνε και το φωτισμό των κτιρίων. (65) 

Τα υποστυλώματα είναι από συμπαγή σίδηρο με διάφορες 

διατομές L και Ι, οι οριζόντιες μηκίδες είναι από διατομή Ι για να 

μnορούν να κάθονται στην διατομή αυτή τα τούβλα που σχηματίζουν 

τους τοίχους πλήρωσης · 

fI πλευρική διάταξη του σιδερένιου αυτού σκελετού συμπληρώνεται 

• με μηκίδες και τένοντες μηκίδων που είναι αντίστοιχα τα οριζόντια 

σιδερένια στοιχεία και τα κάθετα σιδερένια στοιχεία που εκτείνονται 

-
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από , εvα οριζόν , , , σ . τιο φορεα σε αλλο οριζοντιο φορέα ή από στύλο σε 
τυλο. 

Στην θέ α ση των τζαμιών -υαλοπινάκων φαίνεται ότι υπάρχει διάταξη 
ντιανεμικών συνδέσμων οι οποίοι συντελούν στο απαραμόρφωτο 

του φορέα. 

Η σ , δ τεγη , η οποία σε μεγάλα ανοίγματα έχει υπολογιστεί με τα 
ιαγ , . ραμματα Cremona , έ-,(,ει μια διάταξη πλαισίων σε απόσταση το 

το αλλο που δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε, συνδεμένα εvα από , 

μεταξύ τους με 'δ , λ , λ , , τεγι ες που ενωνουν π αισιο με π αισιο και τενοvτες 

που ενώνουν τεγίδα με τεγίδα. Υπάρχει στο επίπεδο των τεγίδων 

αμειβ, οντων α , , , δ δ, ζ , ντιανεμιος χιαστη συν εσμος που συν εει ευκτο με 
για να μπορεί να ανταποκριθεί στα αντίστοιχα φορτία. Αυτός ο ζευκτό 

αντια , νεμιος σύνδεσμος καλύπτει τρία έως τέσσερα ζευκτά. 
ν εσεις των σιδερένιων βεργών μεταξύ τους από ότι Οι συ δ' 

διαπιστ, ωνουμε είναι με ήλωση. 

Οι ήλοι , ζ' , στο παλιό υδαταέριο, που φαινονται στον ορι οντιο φορεα 
( φαιτ 1) , ' λ ό , · χρησιμεύουν για να στηριχτει πατωμα με σκε ετ απο 
σιδερεν' , , , , θ , ιες διατομές, στα δε ζευκτα φαινεται οτι ε:χουν χρησιμοποιη ει 
και κομβοελάσματα για το απαραμόρφωτο του φορέα. (66) 

Η δόμηση τουλάχιστον για την Ελλάδα σήμερα δεν 
χρησιμοποιείται επειδή εμφανίζει υλικά που δεν συνεργάζονται τόσο 
Καλά όπως ένας σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σκελετός 
σιδερένιος που πληρώνετε με παρόμοιο υλικό (π.χ φύλλα λαμαρίνας 
φύλλα εστερνίτη , φύλλα γυψοσανίδας, φύλλα πλαστικά ή μόνο με 

τζαμαρίες). (67) 



-

Σε ότι αφο ά l(ήριο ρ την μελλοντική εκμετάλλευση των δυο κτιρίων το 
του παλιού υδαταερίου προ'κειται αναψ , να μετατραπεί σε 

Πολ για να καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών του υκ:τηριο 

ιτιστικού κ, πpοβλ' εντρου του Γκαζιού, ενώ το κτίριο του νέου υδαταερίου 
επεται 

να χρησιμοποιηθεί σαν πολυτελές εστιατόριο. (68) 

----(64): ΑΛΚΗΣ (

6

S) ΠPEilliΣ, «Τεχνολογία», ενημερωτικό δελτίο, Αθήνα t992. 

· (67) · Δ 
Οt<οδο ·. ρ. Α. Σ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ· Ε.Μ.Π. «Σχεδίαση βωμηχανικών κτιρίων>>, έδρα 

μι~cης 1977. 

( 

· Δ. ΚΩΣΤΕΑΣ, «Σιδηραί κατασκευαi», τόμος 3, Σιδηρά Δομucά 'Έpγα, 1954. (66): ΑΝΤ 

68)· Δ · ΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Στοιχεία από ανέκδοτη μελέτη. 1986-90. 

Δ -Δ4 & l\1ΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ Διs 

Στις εγκαταστάσεις του γκαζιού υπήρχαν τέσσερα αεριοφυλάκια, 
απ, 0 

τα , · Τ λ οποια σήμερα σώζονται τα τρια. α αεριοφυ άκια 
αποτελο, 'θ , , υσαν σπουδαιότατο τμήμα κα ε εγκαταστασης γιατι μέσο 
αυτών ξ , , , , ε ασφαλιζόταν η κανονιΚ!l και η απροσκοπτη παροχη αεριου 
στην κατανάλωση αφού λειτουργούσαν ως αποθηκευτικός χώρος του 
αεριόφωτος. Η αποταμίευσΤl αυτή ήταν απαραίτητη εφόσον η 
κατανάλωση κατά τις απσΥευματινές ώρες υπερτερούσε πολύ της 
παραγωγής κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας. 

Υπήρχαν δύο μέθοδοι λειτουργίας των αεριοφυλακίων , η 
μέθοδος της καμπάνας και η τηλεσκοπική μέθοδος . Στην πρώτη 
περiπτωση αποτελούνται από ένα κώδωνα από φύλλα ελατού σιδήρου 
ανοικτό από την κάτω πλεVρά ώστε να επιπλέει εντός δεξαμενής , η 



.. • 

• 

οπ , οια είχε β , θ , λ α ος οσο περίπου και το ύψος του κώδωνα και ήταν 
ενη με νερο για την αποφυγή διαφυγών του αερίου . Στη Βάση π ηρωμ, , 

του αεριο λ , , ώ φυ ακιου υπηρχε μόνιμα εγκαταστημένο εξωτερικό πλαίσιο 
υ:~ε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη κίνηση του κώδωνα. Επίσης 
ηρχαν δυο σωλ, , , δ '" "ι. 'ξ ηνες, ο ενας για την εισο ο και ο α/\.Λος για την 

αεριου. Η πίεση του, δια του σωλήνα της εισόδου στον ε οδο του , 

Κώδων α, εισερχόμενου αερίου ανύψωνε αυτόν ενώ όταν ανοίγονταν η 
στρ, β . οφιγγα του σωλήνα εξόδου του αερίου ο κώδωνας λ&yω του ιδίου 
αρους β υθιζόταν στο νερό. 

α την τηλεσκοπική μέθοδο επιτυγχάνεται η αύξηση ι ης Κατ' 

1\ οτητας του αεριοφυλακίου, με αποτέλεσμα να προτιμάται η Χωρητικ' 

η αυτού του τύπου. Στην περiπτωση αυτή ο κώδωνας ατασκευ, 

εται από τρεις ομόκεντρους κυλίνδρους, τους οποίους ο περιβάλλ 

1\ώδωνα . σύ ς, ανερχόμενος, παρασύρει διαδοχικά. Με το τηλεσκοπικο 
στημα ξ , , , , ε ασφαλιζεται σημαντική οικονομια ιδιως στην κατασκευη 

των δ εξαμενών που ήταν και δαπανηρή. Για παράδειγμα, στα 
tηλεσκο , β , , πικα μια δεξαμενή χωρητικότητας 500 κυ ικων μετρων 
μπορεί · Α ' να επαρκέσει για την αποθήκευση 3000 κυβικών μετρων. πο 
τα αε Γ 'ζ Δ ριοφυλάκια που υπάρχουν και σήμερα στο κα ι το 2 

~σύ • Δ ν pγησε με την μέθοδο της καμπάνας ενω τα Δ-4, 15 με τη 
tηλεσκοπ , ικη μέθοδο. (69) 

Το πρώτο αεριοφυλάκιο Δ1 (φωτ.3) παραμένει ένα διακοσμητικό 
στολίδι δ , , τερικό του έχει σι ερενιας κατασκευης και το εσω 
διαμορφωθ , , , δεν μας επιτράπηκε η 
. ει σε ραδιοφωνικό σταθμο, οπου και εισοδος Εξ , σκοτεινά βαμμένα 

· ωτερικά το κτίριο έχει καλυφθει με 



Ύι>άλινα πα άθυ 
ενό ρ ρα, τα οποία δημιούργησαν την αρχική εντ6πωση 

ς tαιλ,νδριιc , β . , 
· ου αρελιου από σιδερένιο πιάτο.(*) 

Στο ιcτ' 
«ντι φιο Δ2, επειδή έχει σχετικά μικρό ύψος δεν φαίνονrαι 

ανέμιοι σύ δ 
δ ν εσμοι, ενώ υπάρχει μόνο ένα οριζόντιο περιμετρικό 
οκάρι Α ό 

UΠ • π στατική πλευρά ενδιαφέρον παρουσιάζει η έδραση των 
οστυλαι ά 

βιδαι μ των (φωτ.4,5) που γίνεται πάνω σε σιδερένια βάση, 

μtνη σε UΠόβαση από λιθοδομή ενισχυμένη και κτισμένη με 
tσόδαιμο σύστημα. Με ένα σύστημα 4 διατομών L, ενισχυμένων με 
Κομ13οελάσματα η κάθε μια, πατάνε πάνω σε τετράγωνο οριζόντιο 
φορέα , 

αnο διατομή πάλι L ώσrε να έχουμε απαραμόρφωτο της 
έδρα 

σης και στήριξης. Στην φωτσyραφfα φαίνεται καθαρά η βιδωμένη 

στο βάθρο πλάκα πάνω στην οποία είναι βιδωμένη η όλη βάση του 
Όποστυλώματος. Από εκεί και πάνω το υποστύλωμα με τα 
Κομ13οελάσματα και τις σιδερένιες ράβδους τους είναι συνδεδεμένα με 
τους ήλους μονότμητους, που αναπτύσσοvrαι ~ατέρωθεν των 

Κομ.βοελασμάτων. (70) 

Στο αεριοφυλάκια Δ. ( φωτ.6) tχει διατηρηθεί ο μεταλλιιcός του 

Ο'Ι(ελετός ενώ το εσωτερικό του tχει διαμορφωθεί σε εκθεσιακό χώρο. 

Στο Δι (όπου και μας επετράπη η είσοδος ) δεσπόζει η διακόσμηση 

του πατώματος από μαρμάρινες πλάκες, (φαn.10), καθώς και η 

μεταλλική σκάλα (φιοτ.11) η οποία οδηγεί σε τρεις κατά ύψος 

Περιμετρικούς διαδρόμοuς (φοn·12) που αποτελούν το Χώρο που 

φιλο~ενούvrαι διάφορες εκθέσmς σπς ειcάσrοτε χρονικές περιόδους. 

Εξωτερικά το ιcτίρw tχει καλυφθεί από τζαμαρίες. (*) 

Από στατικής πλευράς tχουμε ένα κτίριο με ολόσωμους φορείς ιcαι 
-'l ούς είτε σύνθετους ( , θ υποστυλώματα είτε u:ιΙΛ συν ετος δοιcός είναι 
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δοκ, 
ος που αποτελ , , δ , , δ 

ειται απο υο επιμερους οκούς που συνδέονται 
μετα):,.', 

~υ τους με η' λο ' ξ , , , β , για επαυ ηση της αντοχης ειτε με ενα ασικό 
επιπεδο 'λ 

ε ασμα στο οποίο προστίθεται άλλο επίπεδο έλασμα ή άλλο 
Ύωνιακό 'λ 

ΙCομβοελ, 
ε ασμα). Και εδώ χρησιμοποιούνται συμμετρικά 

ασματα με ήλους που παραλαμβάνουν τις διατμητικές τάσεις 
Παράλλ λ 

, η α με τον άξονα της ράβδου. Επίσης υπάρχουν αντιανέμιοι 
Ο"ύνδεσμοι εvω' ε δ, , , 'λ , , , ζ ' 
δ ' πει η το κτιριο εχει μεγα ο υψος εχει τρια ορι οντια 

οκάpια. 

1-Ι έδpαση( φωτ. 7) έχει την ίδια βασική διάταξη όπως και στο 
α~~φ~, " , 

διJCτυωτη' 
ακιο Δ2, με την διαφοροποίηση της οΛόσωμης δοκου και όχι 

ς. 

ΙΙ στ' 
εγαση του ( φαιτ.8) γίνεται με παρόμοιο σιδερένιο σκελετό με 

ΙCεvτρικό , , 
κομβοέλασμα στο μέσο, στο οποίο συνερχονται ακτινωτα 

από Κάθ ' 'δ 

Κ:αι τις 
ε υποστύλωμα τα αντίστοιχα ζευκτά, ( φαιτ.9) μαζι με τεγι ες 

επιτεγίδες. 

Σε όλα τα παραπάνω ο χρησιμοποιουμένος χάλυβας είναι 
;vηθισμένης αντοχής (stall 33 ή 37) με χαλύβδινους ήλους TU ST 
4 Που ' λ ' συνήθως είναι πιο ανθεκτικοί επειδή έχουν υποστει επιπ εοv 

Κ:ατεργα , 
σια (πυράκτωση και σφυρηλάτηση). (71) 

Το αεριοφυλάκιο Δ1s ( φωτ. Ι) έχει κατασκευαστεί, μάλλον από 
Υαλλικ, δ ' 0 εργοστάσιο της Λυών ,περίπου το 1909, αν ιακρινουμε και :v επιγραφή του. Δηλαδή είναι μεταγενέστερο των άλλων δυο. 
~ημερα , φη' χωρίς να 
, το αεριοφυλάκιο παραμένει στην αρχικη του μορ ' 
~ , η~ υποστεί μετατροπές. Μελλοντικά υπάρχει η προτασ 
μετατρ , 

οπη του σε ανοιχτό θέατρο. (72) 
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Α' πο στατικής πλευράς είναι ένας φορέας σιδερένιος με 
υποστυλ, 

ωματα και δοκούς δικτυωτούς. {'Οταν λέμε δικτυώματα 
εvvoo, 
, υμε κατακόρυφους ή οριζόντιους φορείς, όχι ολόσωμους ή 

Ο'ύνθετους , 
με ηλωση, αλλά με σύνθεση σιδερένιων διατομών που 

σχηματίζουν πα λλ λ , , , 
ρα η ογραμμα εvισχυμενα με χιαστη για το 

απαραμ, 
ορφωτο του φορέα. Οι φορείς αυτοί χρησιμοποιούνται 

συv-e η ως σε γε' , ' λ , ' φυρες και σε στεγες, φυσικα σε πο υ πιο ενισχυμενες 

μορφές αφού καλούνται να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερα φορτία}. 
Στην Ελλ, 

αδα τέτοιοι δικτυωτοί φορείς είναι μάλλον σπάνιοι. 

R σύνδεση των ράβδων μεταξύ τους γίνεται με ήλωση . Τα 
υποστυλώ , , 

ματα φέρουν από τέσσερις ράβδους διατομης L η καθε μια, 

που συ δ, 'ζ 
ν εονται με άλλες δευτερεύουσες και σχηματι συν το 

δικtύωμ , , ) 
α. Τα δε περιμετρικά δοκάρια (το μεσαιο και της στεγης 

αποτελ , , ' λλ λ 
ουνται από ένα πλατύπελμο Ι σαν βασικο, με την κατα η η 

~Χύ , 'ζ σει ενός δευτερεύοντος, καθέτων και χιαστη που σχηματι συν 
φορέα , , ' 

ανάλογο με φορέα ενός φατνώματος μιας γεφυρας η τενοντα 

μιας στέγης. 

Τα υποστυλώματα και τα δοκάρια συνδέονται μεταξύ τους 
Χια , , λλ ' στη με σιδερένιες ράβδους για το απαραμόρφωτο του φορεα α α 
1tιθαν, 

α και σαν αντιαvεμιοι σύνδεσμοι. 

~το Περίβλημα της καμπάνας που ανεβοκατεβαίνει μπορούμε να 
διακρίνουμε την ήλωση ( φωτ.2) των κομματιών της λαμαρίνας με μια 
σειρά η' λ , , , λων κατακόρυφα. Οι ήλοι είναι 

ων οριζοντια και δυο σειρες η 
μοv, 

οτμητοι. (73) 

~ , 
). Σ: . Γ λλΑΝΟΣ ,«Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεια» 
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(*)' π . ροσωπική μελέ τη . 

(' . · ΤΕΑΣ, ιιΣιδηραί καταmcευαi,,, τόμος 3 σιδηρά δομucά έpyα, 1954 (7Ο) : ΑΝΤ. Δ ΚΩΣ 

). Προσωπική Μελέτη 

· ΩΣΤΕΑΣ, «Σιδηραί κατασκευαί», τόμος 3 σιδηρά δομικά έργα, 1954 (71): ΑΝΤ. Δ Κ 

(72): ΑΛΚΗΣ ΠΡΕΓlliΣ, Πληροφορίες ιδίου . 

(73): ΚΟΥΝ ΑΔΗΣ ΑΝΤ. Καθ. ΕΜΠ. «Μέσα Συνδέσεως», Αθήνα 1988. 

ΧIΙΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡJΣΜΟΣ (~ 

Πρόκειται για κτίριο μεταγενέστερο του κτιρίου των φούρνων. 
Ο χημικός καθαρισμός (φωτ.1,2,3), είναι ένα κτίριο πλινθόκτιστο με 
γωνιές που έχουν προσεκτικά κτισμένους, ισόδομους λίθους έτσι 
ώστε να γίνεται το "δέσιμο" του κτιρίου. Η δόμηση των τοίχων 
ενδιάμεσα δεν είναι τόσο καλή γιατί οι χρησιμοποιημένες πέτρες δεν 
έχουν .καλή έδραση η μια πάνω στην άλλη. Για αυτό το λ&yο 
χρησιμοποιούνται και σε σ;υτό το κτίριο, μεμονωμένα συμπαγή 
τούβλα, όχι όμως σε σειρά σαν σενάζ κατά το βυζαντινό πρότυπο. Στο 
εσωτερικό του κτιρίου, όΠου και δεν μας επετράπη η είσοδος , θα 
πρέπει να υπάρχει γερανογέφυρα η οποία σε ένα βαθμό αντικαθιστά 
αυτή την έλλειψη των σενάζ. 
Στην πρόσοψη των κτιρίων υπάρχουν τρεις πόρτες τρίφυλλες με 
καίτια ανοιγώμενες και με σταθερό ημικυκλικό ανώφλι. Όλα τα 
ανοίγματα έχουν περιμετρικά μαντώματα κτισμένα από συμπαγή 
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τούβλα τ, 
οσο για διακοσμητικούς λόγους όσο και για το σχηματισμό 

των τόξων , 
, που εχει η κατασκευή πάνω από τα ανοίγματα (πρέκια), 
ωστε να π , 

, αραλαμβανουν τα φορτία καλύτερα παρά να ήταν κτισμένα 
απο Πέτρα. 

fI στέγη, του κτιρίου του χημικού καθαρισμού του αεριού, είναι 
ξύλινη δ' 

' ιpιχτη με επικεράμωση από γαλλικού τύπου κεραμiδια. Όπως 

Ψαίνεται σ , δ , τις φωτογραφίες υπάρχει υψομετρικη ιαφορα ανάμεσα 

στις στέγες έτσι ώστε να δημιουργείται ένας μεγάλος φεγγίτης κάθετα 

Προς την διεύθυνση των άλλων δυο στεγών. 

Τέλος, στο κτίριο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια συμμετρία αφού 

η διαφορά του ύψους των στεγών βρίσκεται στο μέσο της πρόσοψης 
του κ , θ , , 

τισματος. Επίσης εκατέρωθεν των υρων και στο μεσο του 

ύψους τους υπάρχουν μικρά παράθυρα, με ημιτοξωτά ανώφλια. (74) 

(74): Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, «Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο - ελαιοτριβεία, σαπωνοποιεία, Ι 9ος 

Και αρχές 20ου αιώνα», εκδόσεις Καστανιώτη, Ιούλιος 1994· 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΕΦΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & 

ΚΑΜΙΝ Δ12 Δ13 Α2 Α3 

Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει καθόλου αναφορά στην 'πίσω' 

όψη του Πολιτιστικού Κέντρου του Γκαζιού. Πρόκειται για κτίρια 

στα οποία ακόμη και σήμερα εργάζονται άνθρωποι που είχαν ζήσει 

την εποχή πριν το κλείσιμο του εργοστασίου. Τα κτίρια αυτά έχουν 

εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους. Δεν έχουν υποστεί καμία αλλαγή 



Ι\αιι' 
r-ιια συντη 

ρηση. Τα μόνα χρήματα που ξοδεύτηκαν ήταν αυτά για 
την προσθ, 
εξ ηκη προκατασκευασμένων ( φωτ. 2) κτισμάτων, για την 
υπηρέτηση , 

δ των εκαστοτε αναγκών, και που σαφώς δεν άλλαζαν και 
εν βελτίωσαν , 

την οψη των κτιρίων. (*) 

Τα Κτίρια αυτά κατά την εποχή της λειτουργίας του 
εpγοστασί 

ων λειτουργούσαν σαν βοηθητικοί χώροι, όπου 
φιλοξενούσαν συν , , ' , λ Ε, 

εργεια, κουρεια, φαρμακεια, καφενεια κ. .π. ιναι 
Πετ , 
, ΡΟJcτιστα με τρία κλίτη(τρεις στέγες). Δηλαδή, σε κάτοψη έχουν 
ενα κεντρικό λλ λ , , , , 
αλλ, 

παρα η ογραμμο κτιριο υπερυψωμενο, σε σχεση με τα 

σ δυο με , δ , , , ' στεγη φιχτη· και αετωματα στην προσοψη και στην 
Π' ισω πλευ , ( , , , λ ' 

ρα φωτ. 3). Η δόμηση ειναι με πετρα που φαινεται κα η 

απ' άποψη σχήματος αλλά δεν είναι ορθογωνισμένη ( φαιτ. 4). Η καλή 
ΙCατάστ 'λλ , , λ, αση των τοίχων οφείλεται μα ον, εκτος απο την κα η 

θεμελίωση, και σε καλό κονίαμα που πρέπει να είχε χρησιμοποιηθεί. 
1Ι συνδετική αυτή ύλη κατά την εποχή κατασκευής των κτιρίων ήταν 
με πρόσμιξη πορσελάνης. 

Στο κεντρικό κτίριο που είναι και το κυρίαρχο υπάρχει ξύλινη 

στέγη με ζευκτά, ξύλινα επίσης, ανά 4,0-5,0 m των οποίων 0 

ελκυσ~ήρας αποτελείται από δυο παράλληλα δοκάρια ( φωτ. 5) 

ανάμεσα στα οποία ηλώνεται ο κεντρικός ορθοστάτης (μπαμπάς). 

Πάνω στον ορθοστάτη κάθονται οι δοκοί που αποτελούν τους δυο 

αμείβοντες (ψαλίδια), όπως επίσης και οι δυο αντηρίδες που 

συντελούν στη μείωση του βέλους κάμψης των αμειβόντων. Τα 

ζευκτά φαίνονται πολύ καλά διατηρημένα και αυτό οφείλεται στο ότι 

η επιλογή της ξυλείας ήταν η κατάλληλη . Κάθετα με τα ζευκτά 

τρέχουν τεγίδες ενώ η τελική επικάλυψη γίνεται με κεραμ(δια 
βυζαντινού τύπου. 
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Κατά μήκος του κορφιά του κεντρικού κτιρίου "τρέχει" 

φωταγωγός (φωτ.6) που είναι εξ' ολοκλήρου ξύλινος μιας και αυτός 

μόνο μπορούσε να στηριχτεί πάνω σε ξύλινα ζευκτά . Στη θέση της 

κατά μάκρος πλευράς του φωταγωγού υπάρχουν ορθοστάτες ανά δύο 
, 

μετρα και η αντίστοιχη τεγίδα είναι ενισχυμένη για να δεχτεί τον 

ελαφρό τοίχο από τζαμαρία με σταυρωτό καϊτι και το βάρος του 

δευτερεύοντος ζευκτού που καλύπτει το φωταγωγό αυτό. Στις 

μικρότερες πλευρές ( σόκορα) του φωταγωγού η κατασκευή είναι 

καθαρά ξύλινη και σχηματίζει αέτωμα παράλληλο με τις πλευρές της 

κύριας στέγης. γ πολογίζουμε ότι οι μικρότερες πλευρές του 
, , 

αετωματος είναι γεμισμένες με ξύλο για την προστασια της 

κατασκευής από τον αέρα. 

Κατά τη σχεδίαση των κτιρίων βιομηχανίας μεγάλη σημασία έχει 

η εκλογή των μεταφορικών μέσων εντός των χώρων. Στα μονώροφα 

κτίρια είναι πλατειά διαδεδομένη η χρησιμοποίηση γερανογεφυρών, 

οι οποίες επιτρέπουν τη μεταφορά βαρέων φορτίων, εντός του 

κτιρίου, επί σιδηροτροχιών εδραζομένων σε δοκούς που στηρίζονται 

στα υποστυλώματα. Αυτός ο τρόπος αυξάνει τη χρησιμοποίηση της 

ωφέλιμης επιφάνειας του δαπέδου. Οι σιδερένιοι δοκοί της 

γερανογέφυρας ασφαλώς συντελούν και στο απαραμόρφωτο του όλου 

φορέα, δηλαδή σε ένα βαθμό αντικαθιστούν την έλλειψη του σενάζ 

στο ύψος των υπερθύρων (πρεκιών) η στη βάση στο αέτωμα. (75) 



Γ' 
..___ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ''Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
BJ ο 1\ιm-,τ . 
~ΝIΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ'' 

ΤΗΣ 

BIOMfI 
~ ΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Τα Κτίσματα, τα μηχανήματα και τα αρχεία, αφού καταγραφούν 
αξίζουν λ , , , 

του αχιστον - τα πιο αντιπροσωπευτικά μιας εποχης η μιας 

τεχνικής - να δ θ , , , , , , λλ , , , 
ιατηρη συν υπο τη μια η υπο την α η μορφη, ετσι ωστε 

οι 'λ με λουσες γενεές να γνωρίσουν τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά 
τους και δ , λ , ' ό , , εν εχομενως, να τα ανα υσουν μεσα απ μια οπτικη γωνια 

διαφορε , ' , ' αλ θ , , τικη από εκείνη υπό την οποια ειχαν ως τοτε αν υ ει, οπτικη 

Υωνία που θα έχουν καθιερώσει νέες ερευνητικές μέθοδοι. 

Αυτή η διατήρηση θέτει συχνά σοβαρά προβλήματα σε όσους, 

ειδήμονες ή όχι του είδους, δέχονται να την αναλάβουν γιατί 

Προσκρούουν σε πάρα πολλές δυσκολίες, τεχνικές, νομικές και 

ΟιJCονομικές. Τα παλιά αξιόλογα κτίσματα, αν δεν έχουν επιτύχει μια 

σύγχρονη αναχρησιμοποίησή τους, πρέπει να συντηρηθούν αυτά καθ ' 

αυτά, μια επιλογή πολυδάπανη, που θέτει συχνά προβλήματα 

δημοσίου συμφέροντος. Τα μηχανήματα, ιδιαίτερα τα πιο βαριά, πρέπει 

κατά γενικό κανόνα να αποσυναρμολογηθούν, για να μεταφέρουν εκεί 

όπου θα διατηρηθούν, και όπου θα πρέπει να συναρμολογηθούν πάλι, 

πράγμα που απαιτεί επίσης σημαντικούς πόρους. Όσο για τους ογκώδεις 

εξοπλισμούς, σπάνια να διατηρηθούν στην ολότητά τους επί τόπου και 
, ως μόνο κάποια στοιχεία τους θα μπορέσουν να αφεθο , . . , 
ισ υv m s1tu η να 

μεταφερθούν σε κάποιο τεχνικό μουσείο. Χρειάζεται λοιπο' , 
ν να γινουν 
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επtλ έ CY'f ς, να διαρρυθ , δ μιστουν ορισμένοι χώροι να εξευρεθούν ή να 

ημιουpγηθούν , ειcτ μουσεια, για να εναποτεθσύν και αν είναι δυνατόν να 
εθούν τα ώ κατάλο~πα αυτά. Πρέπει να υπάρξουν μέθοδοι συντήρησης 

στε να β μη μείνει αγνοημένη από τους σύyχρονους μας αυτή η 
. κη κληρονομιά και να μετέχει στην ανάπτυξη του τεχνιιcού ιομηχανι , . 

πολιτισμ , - . ου των επόμενων γενεών. (76) 

(76): ΡΙΝ Ε ARD JACQUES. «Η βwμη:t""""\ apxaw)Dyfa»· πολttUJ<ΙΚό τqνο>.σrιιcό Ίδρυμα 
ΤΒΑ, Paήs 1985. 

QI ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕ~ 

Όσο τα κατάλοutα τrον παλαιότερο>ν ειισχ,ών είναι ελάχιστα ιcαι δεν 
πρέπει να θέτουν προβλήματα ειιιλσrlς, τόσο, στη σύyχρΟVΙ1 επσχή οι 
κατασκευές βιομηχανucfις χρήσης, τα μηχανήματα αφθονούν, και δεν 
μπορούν ό'λΡ. να έχουν την αξ{ο>ση της «αιιιινιότητας». Πρέπει λο~πόν να 
γίνουν εmλσ'(f,ι:,, όμ.οις, άν ' ε{ναι δυνατόν, με βάση κριτήρw 
αντικειμενικά, και ειιομtνrος ορΘολσyΙΙCά. 

Ένας. αριθμός μνημε{rον και παλαιών αντucειμένων έχει 
διατηρηθεί rος σήμερα για λόγους ιστορικούς, αισθητικούς ή 
σuγιανησιαιcούς εttε γιατt θεωρήθηκαν έf1Υα τέχνης που παρουσίαζαν 
αδιαμφισβήτη'tο πολιτισμucό ενδιαφέρον, είτε γ1ΙΙ't{ αποτελόύσαν μέρος 
μιας συ~ς φαντασfωσης, όπου ξεχώριζαν ορισμένες αξίες, όπως η 
δύναμη, η ταχύtΤJ'tα, η επινοητικότητα, που ενσάρκωναν τα 

μηχανήματα. οι ατμομηχανές τα αυτοκίνητα κ.α. 

OR 



Τα επιστημονικά κριτήρια που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να 

επ\λέξουμε, στην περίπτωση που είναι πάρα πολλά τα κτίσματα στις 

βιομηχανικές συσκευές που αξίζει να διατηρηθούν και να συντηρηθούν, 

είναι τα κριτήρια που δίνουν προτεραιότητα στο αρχιτεκτονικό και 

τεχνολογικό ενδιαφέρον τους μέσα στην εξέλιξη των αρχιτεκτονικών 
μορφών κατασκευής και στη βελ τi.ωση των επιδόσεων των π~αιyικών 

εγκαταστάσεων. 

Οι μαρτυρίες αυτές του βωμηχανικού παρελθόντος μιας χώρας που 
συμβολίζουν με την αρχιτε1Ctονικ:ή και τους μηχανισμούς τοuς μια 
εποχή, μια τεχνιteή ή μια μέθοδο κατασκευής, αξ'ζσυν, ιcατά ΎEVUCό 
κανόνα, να διαφυλα1Ctούν, εάν είναι δυνατόν επι τόπου και με τα 
μηχανήματα σε ιcατάσtαση λειτουJΥΥlας σε κάποιο μουσείο ή 
στεγασμένο χώρο, εν αναμονή μuις ιcαταΑληλότεpης εγκατάστασης. 
Βέβαια, πάμπολλα icri<Jματa δεν είχαν ιcαι δεν έ'f,_συν ποτέ μ111 τόσο 
αξιοζήλευτη μοiρα όπΦς οι πύργοι των ορυχεiων, οι uψucάμινοι ή 

, 

όποια άλλη σγ1Cώδης υπερκ:ατασκ:ευη. 
κ:αι κ:αταστρέφονrαι ακόμη και σήμερα, μόλις 

Καταστρέφονrαν, '\ -· σurινούν 'λifΥω της εμπορευματικής αξίας των υλικών 
πάψουν να ,.,,,τ ,. • ' ' 

. L'\' , ... , πσu τα αποτελούσαν στην περίπτωση αυτή εμπίπτει 
1CUρi.ως μετ~ν, 
ιcαι ό'Μ το βαρ6 μιομηχανucό uλucό ποu εtναι πολύ ογκώδες ή μη 

, σιμο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και να 
αποσυναρμολο'Υ11 
ανασυναρμολΟ"fΤΙθεί σ)).σό. 

CJλελειμμtνα αυτά κατάλοmα, δεν ειναι δυνατό να 
Για τα eyκατ , , 

, ,.,στε πάντα την οu<ονομικη στηριξη κρατικών οργανισμών να 
επικαλσuμu. ' 

a'..με σχέδW. χρηματοδότησης, που να μας επιτρέπουν να τα 
σκεφτοu -nσουμε κ:αι να τα επισκευάσουμε, έτσι ώστε να πετύνουμε 
σ.ποκαταu "ι 1 Λ. 
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τοuλάχιστον , , 
Ι την εγγραφη τους στη συμπληρωματucη Απογραφή των 
στορικαιν Μ , 

νημειων .(77) 

.Ql IΙΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑ ΤΗΡΗΣΗ 

Οι κατασκευές και οι μηχανές που αξίζει να διατηρηθούν για την 
tστο , 

ρια είναι, στην πραγματικότητα, άπειρες, γιατί οι περισσότερες μας 
δiiroυv ξ 

ε αιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για να γνωρίσουμε τις 
συνe, · 

ηκες ζωής και εργασίας των προγόνων μας. Θέτουν, επίσης, 
δύ σιcολα προβλήματα σχετικά με τη συντήρησή τους, γιατ{ σπάνια 

UΠάρχουν περισσότερες από μία λύσεις σε όσους αναλαμβάνουν την 
εuθύνη αυτή. 

Η σΧεδόν ιδανική λύση θα ήταν παραδ~ από μέρους των 

σημερινών βιομηχανικών επιχειpήσεαιν του συμφέροντος που θα υπήρχε 

Ύ1' αυτές να δι~ρήσουν κάποια ιχνrι του παρελθόντος τους, είτε υπό τη 

μορφή σχεδιαγραμμάτων ή ορισμένων θεμελίων των εγιcαταστάσεων 

που προηγήθηκαν των σημερινών, είτε υπό μορφή στοιχείων των 

παλαιών υλικών τους, αν δεν μπορούν να διατηρήσουν ολόκληρα 

μηχανήματα, όταν αυτά είναι ογιcώδη και δαπανηρά στη συντήρηση 

τους. Μία τέτοια στάση είναι, δυστυχώς, σπάνια, όχι τόσο από άγνοια 

όσο από έλλειψη χώρου, στις περισσότερες μucρές ή μεσαίες 

επιχεφήσεις έτσι ο sιcrός χρήσεως εξοπλισμός πρέπει να παραχωρήσει 

τη θέση του στον ιcαινούργιο.(78) 
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.Q!.ΜΕΘΟΔΟΙ -Α.::ιΙΟΠΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Τα οικοδομήματα και τα αντικείμενα που έχουν διασωθεί 
ΧΡειάζον 

ται φροντίδα για να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο δυνατό 
Κοινό 

Τα 
οικοδομήματα δημιουργούν συχνά σύνθετα προβλήματα γιατί, 

μένοντας για αρκετά χρόνια αχρησιμοποίητα, εγκαταλείφθηκαν, τις 
Περισσότερες φορές, στο έλεος του Θεού και καταρρέουν, αν δεν 
στεγάσουν κάποια άλλη δραστηpιότητα. Και σύντομα θα τα καλύψει η 
λήθη αν δεν τους δώσουν σημασία οι σύγχρονοί τους. Η αρκετά 

ΎΡήγορη επαναχρησιμοποίησή τους από μιαν άλλη επιχείρηση 

βιομηχανική ή όχι, είναι, κατά γενικό κανόνα, η καλύτερη λύση έστω 
και αν πρέπει να υποστούν μετατροπές που ενέχουν τον κίνδυνο αν οι 

νέοι κάτοχοί τους δεν είναι στη διδακτική αξία που αντιπροσωπεύουν, 

να τα παραμορφώσουν εντελώς. Κτίρια που είχαν άλλοτε τη 

Χαρακτηριστική όψη των βιομηχανιών που στέγαζαν έγιναν εντελώς 

αγνώριστα στεγάζοντας άλλα εργαστήρια, γραφεία ή αποθήκες, και ας 

μην αναφερθούμε σε περιπτώσεις πλήρους αλλαγής προορισμού που 

απαίτησε άπειρες αναπροσαρμογές, πραγματοποιημένες χωρίς να ληφθεί 

υπόψην το παρελθόν τους: καινούρια παράθυρα ή πόρτες, διαχωρισμός 

των ευρύχωρων επιφανειών, υποδιαίρεση καθ ' ύψος των πανύψηλων 

ορόφων. Μόνον η επαναχρησιμοποίηση των παλαιών χώρων από 

περfπου συγγενικές δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα του 

περιορισμού των μετατροπών αυτών, προπάντων αν τα έ , 
ργα εχουν 

ανατεθεί σε αρχιτέκτονα που θεωρεί ότι τον αφορά όβλ 
το πρ ημα της 

συντήρησης των κτιρίων. Μπορεί τότε να πραγμα , , 
τοποιησει εξυπνες 

ιοι 



. σε πα ια κτισματα που είχαν παίξει κάποιο βιομηχανικό 
διαρρυθμίσεις λ , , 
. α εγκαταστήσει χώρους κατοικίας, καταστήματα ή κάποια 
ρολο καιν 

αλλη υπ , 
ηρεσια. Σε όλες αυτές τις περuιτώσεις, μόνον η δυνατότητα 

ν αmων των παλαιών εργαστηρίων περιορίζεται από την 
επισκέψεω , 
επιθυμία των νε'ω , λ , , 'Ο λ' ν κατοχων να μην ενι:rι.. ουνται συνεχεια. μως η υση 

αυτή, 
εχει το πλεονέκτημα ότι διατηρεί, μερικές φορές, κτίρια ξακουστά. 

Τα παλιά οιv δ , β , , ' ' ό .~ο ομηματα, ιομηχανικα η παρεμφερη, στα οποια το κοιν 
συχνάζει και τα θαυμάζει περισσότερο είναι εκείνα που, αφού πάψουν 
να χρησιμοποιούντα~ο αποκτούνται από δημόσιους οργανισμούς οι 
οποίοι και εγκαθιστούν, μετά από αναστήλωση διοικητικές υπηρεr!ες, 
πολιτισμικά κέντρα, αίθουσες θεαμάτων και εκθέσεων ακόμα και 
μουσεία. Οι οργανισμοί που εκτελούν τις αναστηλώσεις αυτές επιδιώκουν 
πάντα, όταν γίνονται διαχειριστές που παρουσιάζουν έναν ιδι 'τυπο 
αρχιτεκτονικό χαρακτfιρα, να διαθέτουν μεγάλες αίθουσες, κατάλληλες 
για συναντήσεις εκθέσεις ή ακόμη και θεάματα, που τις κάνουν γνωστές 
στον κόσμο και αξιοποιούν τη διάταξη και τη διακόσμησή τους. 
Εμπιστεύονται σε διάσημους αρχιτέκτονες- που σέβονται τους 
ιδιότυπους χαρακτfιρες των διατηρητέων οικοδομημάτων - τη φροντίδα 
να τα διαρρυθμίσουν και να τα προσαρμόσουν στις νέες τους 
λειτουργίες. Έτσι α1tοκαθίστανται οι προσόψεις, και μερικές φ ρές 
μάλιστα ανακατασκευάζονται, επιφέροντας τις κατά το δυνατό λιγότερες 
μετατροπές στην αρχική τους εμφάνιση οι σημαντικότερες διατάξεις των 
εσωτερικών τους διατηρούντα~ο τις περισσότερες φορές και έτσι 
αποκτούνται μεγάλες αίθουσες στα σπουδαιότερα κτίρια . που θα 

γίνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αντίθετα τα συμπλ , 
ηρωματι α 

κτίσματα μπορούν να υποστούν περισσότερες μετατρ πές φθάνει να 
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/.!ην εξαλειφθ , 
"' ει η αρμονία του συνόλου, για να εγκατασταθούν εκεί τα 
ι Ραφεία, οι , 

υπηρεσιες και οι κατοιιdες του προσωπικού και όσων 
/Jετέχουν 

στα συνέδρια. Το γενικό <<ύφο9> του οικοδομήματος, καθώς 
Και τα . 

δ Χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν την ιδιαιτερότητά του, 
ιατηρ0 , 

υνται και θαυμάζονται από τους επισκέπτες, προπάντων αν 
~~ . . 

μιιcρό κείμενο για «μνημείο» i-ους τα υποσημειώνει. Π~α όμως 
Παλιά 

οικοδομήματα δεν καταστράφηκαν, ακόμη και στο πρόσφατο 

Παρελθόν, χωρίς να qουν αυτή τη θαυμάσια . τύχη. 
Παράλληλα με τα μεγάλα αυτά «ανάκτορα της βwμηχανιας», 

l>Πάρχουν κσι όλα εκείνα τα μηχανήματα και οι εξοπλισμοί, από τους πw 
α , 
Ο'fJμαντους ως τους πιο περfπλοκους που, είτε συγιcεντρωμένοι στις 

συλλογές των μουσείων, είτε αφημένοι επι τόπου, πρέπει να μην 
παραμεληθούν. Καλό θα εtναι να επισκευαστούν πρώτα, όσο είναι 

ακόμη καιρός, και ύστερα να διατηρηθούν συστηματικά σε κατάσταση 

λειτουργίας. Αυτό γίνεται, κατά γενικό κανόνα, για τις ατμομηχανές, τα 

αυτοκίνητα και για μερικά άλλα παλιά εξαfσια σχήματα, προσεκτιιcά 

παρατεταγμένα σnς μεγάλες αίθουσες των μουσείων τις διαρρυθμίσεις 

από ιδιώτες συλλέκτες, που προσελ~ χιλιάδες επισκέπτες. Η 

συντήρηση αυτών εξυπονοεί, εκτός από σημαντικά οικονομικά μέσα, 

και την προσφυγή, για μηχανήματα που έχουν αποσυρθεί πριν από 

πολλά χρόνια, σε εξειδικευμένους μηχανιιcούς, οι οποίοι πρέπει να 

παρεμβαίνουν ιcατά τακτά χpονucά διαστήματα, για να τα λιπαίνουν, να 

τα επαναθέτουν σε λειτουριyία και να προβαίνουν σε ορισμένους 

ελέγχους, να διατηρούν με μια λέξη, τους μηχανισμούς σε καλή 

κατάσταση. Η απλή έκθεσή τους έστω και κάτω από τις καλύτερες 

δυνατές συνθήκες, ζημιώνει ίσως όλες αυτές τις συσκευές που τόσα 
tχ.ουν να μας μάθουν, και που μερικές στιγμές λειτουργί 

ας τους θα τις 
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έκαναν να ξαναζήσουν. Μέσα στις μεγάλες εκείνες αίθουσες, με την 

απόλυτη τάξη και τον καλό φωτισμό, τα ωραία τούτα μηχανήματα, που 

μοιάζουν να έχουν ακινητοποιηθεί για πάντα, εμπνέουν τον οίπο, ενώ 

μερικές στροφές του στροφάλου, μια μικρή ηλεκτρική ώθηση ή γίατί 

όχι, αν και κάπως δυσκολότερο, λίγος ατμός, θα .μπορούσαν να τα 

αποσπάσουν, για λίγες στιγμές, από τον αιώνιο ύπνο τους. 

Πρέπει να είναι ακόμη δυνατό να βρεθεί, κάποιος τεχνικός ικανός, 

και με τα σχετικά φτωχά μέσα να τα θέσει σε λειτουργία μία, δύο ή τρεις 

φορές το χρόνο, μπροστά σε θεατές προτδεασμένους που να τους 

διακατέχει η αγάπη για την τεχνική, η νοσταλγίc•. του παρελθόντος, ή και 

η απλή περιέργεια. Οι περωδικές αυτές επιδείξεις, που ανακοινώνονται 

από τα μαζικά μέσα επικοινωνiας. 
Τα πίσματα και οι εγκαταστάσεις του βιομηχανικού παρελθόντος 

μιας χώρας είναι τα βασικά «βιβλία» του τεχνικού πολιτισμού που θα 

έπρεπε να γίνονται κτήμα όποιου πολίτη θέλει να κατανοήσει την 

οικονομική ανάπrοξη ενός πολιτισμού.(79) 

οι ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΙΙΧΑΝΙΚΗΣ 

ΚΛΙΙΡΟΝΟ~ 

Όλα αuτά tα αντικείμενα που έχουν συΛλεyεί, τα Κ'tίσματα που 

έχουν οι τόΠΟt ποu έχουν αναγνωριστεί, αποτελούν χρυ~ωρυχεiα 

πληροφοριών, ποu πρέπει όχι μόνο να διατηρήσουμε, μα και να 

αναλύσοuμs και να παρουσιάσουμε εκθέσεις, με εκλαϊκευτικά βιβλία ή 

με μορφωτυcά ταξίδια. Καθημερινά, όλο και περισσότεροι ερευνητές 

αναyνωριζοuν ότι όλα αυτά μπορούν να μελετηθούν με τις ίδιες 
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. ς με ο ους που χρησιμοποιούνται για τα άλλα μνημεία και τα 
ερευνητικέ θ , δ 

ης, για τα οποια ενδιαφερεται η αρχαιολογια. Οι έρευνες που εργα τέχν , , , 

συχν' 
α συνεχίζονται επί πολλά έτη, γίνονται αντικείμενο λεπτομερών 

εκθέσεω 
ν που, δυστυχώς, σε ορισμένες χώρες, δημοσιεύονται 

σπανιότατα. Τα εξειδικευμένα έργα, καταγράφοντας ιστορικές και 
αρχιτεκτονικές μνήμες, θα μπορούσαν να παρουσιάζουν κάποιες 
αναπαραστάσεις, υπό μορφή ωραίων φωτογραφιών εντυπωσιακών 
χαρτών ή σχεδίων που διεγείρουν τη φαντασία. Δυστυχώς στις 
περισσότερες από τις παλιές βιομηχανικές χώρες μόνο μερικά μεγάλα 
μνημεία έχουν αυτό το προνόμιο. Υπάρχει, ωστόσο, διαφορά 
μεταχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς μεταξό των ιαφόρων 
μεγάλων περιοχών της Ευρώπης. Οι αγγλοσαξονικές και οι γερμανικές χώρες προηγήθηκαν κάπως 
των μεσογειακών χωρών, που είναι αλήθεια ότι εκβιομηχανίστηκαν 
κάπως αργότερα ΓΙραγματοΠοιήθηΚαν πολλές και α ριβείς απογραφές 
για ολόκληρες επαρχίες, που επέτρεψαν τη διεξαγωγή ερευνών επί 
τόπου, την αποδελτίωση και τη συγκέντρωση στοιχείων που, στη 
συνέχεια, διατηρήθηκαν στις υπηρεσίες αρχείων ερευνητικών 
εργαστηρίων, όπως του Μουσείου του Bochum στο p ύρ ή του 
Ironbridge στο sιιropshife. Σωματεία, αποτελούμενα από ανθρώπους 
καλής θέλησης, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, συγκροτήθη αν κατά 
γενικό κανόνα από πολύ νωρίς, για την αξιοποίηση των πιο σημαντικών 
και των πιο αντυτροσωπευτικών τοπίων και μνημείων, και 
ευαισθητοποίησαν, με τη βοήθεια των μαζικών μέσων ενη , 

μερωσης 

ευρύτατα στρώματα της κοινής γνώμης για το ενδ , ιαφερον που 

παρσυσiαζε η διάσωση αυτού ή εκείνου του κτιρι'ο , , υ , ενος τοπιου π υ 

Θύμιζε έναν ορισμένο τρόπο διαβίωσης καθώ , ς και για τη αξι ποίηση 
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η εγκαταστάσεων όχι μόνο ποικίλων σ)λά, μερικές φορές 
μηχανών , 

εκπληκτικ, ων. Ορισμένα τεχνικά μουσεία έχουν αποκτήσει, χάρη στις συλλογές 
που , 

εχουν σχηματιστεί εδώ και δεκαετίες, διεθνή φήμη, όπως το 
της York στην Αγγλία για τους σιδηροδρόμους ή το Μουσείο 

τoυBochym για τα ορυχεία, και δεν πρέπει να παραλείψουμε τα μεγάλα 
μουσεία που διασώζουν μοναδικά αντικείμενα ή πρωτότυπα μηχανών, 
Μουσείο 

όπως το Μουσείο των Επιστημών στο Λονδίνο. Οι χώρες της κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης επωφελήθηκαν, 
ως προς την εκβιομηχάνισή τους, από την εμπειρία άλλων χωρών, 
συνεισέφεραν όμως και αυτές σε σημαντικό βαθμό, στην τεχνολ γιriι 
ανάπτυξη των παλαιών βιομηχανικών εθνών. Έτσι έχουν εφευρέσεις και 
πρωτότυπες προσαρμογές των ξένων μηχ,ανημάτων, τις οποίες αρχ,ίζουν 
να αξιοποιούν στα εΘνιJ<ά ή τοπικά τους μουσεία. Μερικές φορές 
συγκεντρώνουν σε έναν τόπο ή μια πόλη, που συμβολικά 
αvτuφοσωπεύει J<άποια έντοVΤl βιομηχανική δραστηριότητα συλλογές 
εγγράφων και αντικειμένων που επιτρέπουν τη μελέτη του παρελ όντος 
και την αναπόληση των σΠουδαιότερων όψεων του. Εδώ και λ(γα χρόνια, υπάρχει εξέλιξη στην παρουσίαση των 
αντικειμένων. το διαπιστώνουμε ωτό πολλά παραδείγματα που 
προέρχονται αΠό τις Βόρειες Χώρες: αντί να παρουσιάζουν κυρίως τα 
έτοιμα προϊόντα, όπως συνέβαινε στα παλαιότερα μουσεία, τα νέα 

μουσεία επιμένουν περισσότερο στις μεθόδους παρ , . . ~~~ ~ 
συνθήκες εργασιας, στις σχεσεις της επιχείρησης μ ξ ε τον ε ωτερι ό 

• , . ικο αναπαραστάσεις 1<66μο, παρουσιάζοντας το χρησιμοποιούμενο υλ · 

σl(!]νων εργασιας η οικογενειακής ζωής καθ · , 
' ως και σχετικα με την 

1tαραγωγή οικονομικά δεδομένα. 
ιυ 



Οι μεσογ . 
h-+.ι · ειακές Χώρες, αν και έχουν παλαιότατο πολιnσμό, δεν 
'"ιtουν ακό 

μη αναπτύξει αρκετά το είδος αυτό του μουσείου, παρά τα 
Jeατάλοιπ 

α ανεπτυγμένης οικονομικής δραστηριότητας που έχουν 
ιcληροδΩΤή 

- ... ,σει ορισμένοι λαοί Τα πολυάριθμα έργα τέχνης που 
ανακαλ · 0 υφ ηκαν σε πάρα πολλές περιοχ,ές, φυσικό ήταν να τραβήξουν, 

Κατά Κύριο λόγο, την προσοχή των αρχαιολόγων, αφού, άλλωστε, σπς 
περισσότερες των περιπτώσεων η εκβιομηχάνιση ήταν πολύ πρόσφατη: 
συμπεριλαμβάνονται σ' αυτές η Ιταλία και η Ισπανία. Ωστόσο, ~ό πολύ 
νωρίς ΧJ>ειάστηκε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ανθρωπίνων μαζών 
που συσσωρεύτηκαν στις πόλεις, εyιcαταλεfποντας την καλλιf.ργεια των 

αγρών. Έτσι προέκυψε η κατασκευή μεγάλων οικοδομημάτων κοινής 

ωφελείας, όπως τα υδραγωγεία που τροφοδοτούσαν τις κρήνες και, 

Παλιά οι θέρμες των πόλει:ον, όπου το νερό, σε χώρες με ξηρό κλίμα, 

έπαιζε μεγάλο ρόλο, ή ακόμη η κατασκευή γεφυρών, όταν οι άξονες 

tαιιcλοφορίας κατείχαν την πρώτη θέση στην οικονομία ορισμένων 

κρατών όπως η ρωμαrιcή αuτοιφατορία. Δεν υπάρχουν όμως εκτός από 

μια-δύο εςαφέσεις, μεγάλα ιcτίσματα βιομηχανucής χρήσης στις 

παλιότερες περιόδους, ίσιος γιατί, η πραιcrucή της δουλοκτησίας κατά 

την Αρχαιότητα αναχαίτιζε κάθε διάθεση για τεχνολογικούς 

νεrοτερισμσός. Η Βιομηχανucή Επανάσταση ήρθε από t1ς βορειότερες 

χώρες και εισέδuσε, με πολύ αργούς ρυθμούς, μέσω της Λομβαρδίας, 

του ΠεδεμόνnΟU και της περιοχής της Βενετίας αφ' ενός, της 

Καταλονίας ιcαι της χώρας των Βάσκων αφ' ετέρου. Αξίζει να 

διασαιθούν μερucές μαρτυρίες αυτής της διείσδυσης. Η Ιταλία το 
ανnλήφθηιcε έyιcαφα, και είναι η μεσογειακή Χώρα 6π έ 

ου οι ρευνες 
στον τομέα της βιομηχανικής αρχαιολογίας 6-vουν 

{Jι.,, περισσότερο 

προχωρήσει, κυρίως στις μεγάλες βιομηχανικές πολι ι,. 
· τεΙGς της πεδιάδας 
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του ΙΙ , 
ω, οπου συν , β v, αντουμε ιομηχανικούς εξοπλισμούς. Στον Ιταλικό 

οτl) οι εγκ: , 
αταστασεις διατήρησαν ένα περισσότερο αγροτικό στυλ και 

~~, ' 
Β α δεν διακρίνονται από τα άλλα κτίσματα. Οι χώρες της 
αλκαvικη' Χ 

ς ερσονήσου διατηρούν ίσως τα κατάλοιπα εγκαταστάσεων 
που 

ΧΡονολογούνται από την Τουρκοκρατία εκτός όμως από κάποιους 
υδρόμυλ 

ους, η βιομηχανική δραστηριότητα είχε μείνει πολύ 

περιορισμέvη.(80) 

!!..Α&ΙοποΠΙΣπ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

.QJ Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ 

Οι σημαντικές αλλαγές, που επηρεάζουν πολλές επιχειρήσεις εδώ 

Και κάποιες δεκαετίες, προκαλούν την αναδόμηση, ή την εξαφάνιση, 

ποικίλων εργοστασίων, παλαιών ή ακόμη και σχετικά πρόσφατων, τον 

παροπλισμό μηχανημάτων και εξοπλισμών, που έχουν αποσβεστεί από 

πολλά χρόνια πριν και κρίνονται ως απαρχαιωμένα, και την 

αντικατάσταση τους από άλλα πιο τελειοποιημένα 

Τα οικόπεδα όπου βρίσκονται τα κτίρια, αντιπροσωπεύουν, από την 

ίδια τους τη θέση, μιαν αξία, από την οποία, οι ιδιοκτήτες τους 

διστάζουν να παραιτηθούν, όταν πάψουν να τα χρησιμοποιούν. Εφόσον 

δεν επαναχρησιμοποίησαν τα κτίρια, αναγκάζονται πολλές φορές, για 

λ , φαλείας να τα κατεδαφίσουν επειδή άλλωστε η , 
ογους ασ ' , συντηρησή 

τους καθίσταται υπερβολικά δαπανηρή. Άλλοτε πάλι προτιμούν να τα 

διατηρήσουν, ώσπου κάποιος νέος αγοραστής να τους προσφέρει μια 

ικανοποιητική τιμή. 
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Που είv , 
αι ομως , 

Χpειάζετ ισως πιο τρωτά ή που, συχνά, έχουν χαθεί νωρίτερα. 
αι, μερικ ' , 

επαvεύ ες φορες, περισσότερη οξυδέρκεια και υπομονή για να 
Ρουμε τα , 

σχέδι ιχvη τους, ή να αναγνωρίσουμε στοιχεία τους πάνω σε 
α, σε α 

Πpέ ναπαpαστάσεις ή μέσα σε φακέλους αρχείων. Οι ερευνητές 
Πει να 

προσφεύγουν σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές διερεύνησης, 
Πpοσπαe , 

ωντας, μέσω αυτών, να ανασυστήσουν, με όσο το. δυνατόν 
.Uεγαλυτε , . , , 
ε ρη ακριβεια, τις συνθήκες λειτουργιας μιας μηχανης, ενός 
ΡΎοστασ' , 

ιου η ενός εργαστηρίου. Οι αναμνήσεις παλαιών εργατών, είτε 
απλών , , , , , 

αυτοπτων μαρτύρων, παρουσιαζουν παντοτε μεγαλο ενδιαφερον, 
Και αξίζ , , , 

ουν να τις ακούσουμε με προσοχη, να τις σημειωσουμε η να τις 

.UαΎνητοφωνήσουμε, γιατί είναι αναντικατάστατες, και θα εξαφανιστούν 
1\αι αυτές με τη σειρά τους όταν σβήσουν και οι τελευταίοι επιζώντες 
των όχ , , , δ 

ι τοσο μακρινών αυτων περιο ων. 

Υπάρχει κάθε συμφέρον να συγκεντρώσουμε όσα αντικείμενα 

μεταφέρονται σε μουσεία, συγκροτούμεvα γύρω από ορισμένα 

«θέματα», προβάλλοντας τον πρωτοποριακό τεχνολογικό τους ρόλο, 

άλλα και να προστατεύσουμε τα ακόμη αναγνωρίσιμα βιομηχανικά 

Κτίσματα, γιατί η επίσκεψη σ' αυτά θα είναι επωφελής σε όλους όσοι θα 

επιθυμούσαν να μυηθούν στις μορφές εργασίας και στις μεθόδους 

παραγωγής που στέγαζαν. Η αποκατάσταση και η ζωντανή παρουσίασή 

τους θα επιδιώκουν πάντα να μένουν αντικειμενικές και πιστές στις 

μνήμες που αναπολούν1 γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, 
θέμεvες,, όταν πρόκειται να εκτεθούν μαρ , , 

αντιπαρατι τυριες που ειναι 
, δεμένες με γεγονότα της καθημερινής ζωη' ς Η εν , 

σvχvα · τιμοτητα όσων 
, αι υπεύθυνοι για την παρουσίαση τους πρέπει να εγ , , 

ειv , , , γυαται οτι δεν θα 
ραποιηθει το μηνυμα που εvvοειται ότι μεταβιβ , ζ πα α εται σε μας. 
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Οι Χώρες οι πιο καθυστερημένες θέτουν πολύ λίγες πληροφορίες 
στη διάθεσή μας, αν και οι μεταβολές υπήρξαν, πολλές φορές, 
βαθύτατε , 

ς με την ελευση των πρώτων βιομηχανιών, και είναι ακόμη 

ολοφάνερες στις οικονομικές και κοινωνικές δομές καθώς και στις 
συ 'θ νη ειες των ιθαγενών και των · μεταναστών. Οι χώρες που 
ενισ 'θ χυ ηκαν με μεγάλα τεχνικά μέσα από τις «πρεσβύτερές» τους 

Χώρες, και που · εμφορούνταν από εξαιρετικό δυναμισμό, υπέστησαν 
τόσο· γοργές μεταβολές, ώστε είναι, συχνά, δύσκολο να επανεύρουμε 
αυθεντικά ίχνη όλων τωv σταδίων της εξέλιξής τους.(82) 

(77), (78), (79), (8 Ο), (81), (82): PINARD JACQUES, «Η βιομηχανική αρχαιολογία», 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό 'Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Paris 1985 

Δ' ΚΕΦΆΛΑΙΟ "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΕΠΙΛΟΓΟΣ" -
ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ 

Μετά την απόφαση για τον τερματισμό της λειτουργίας του 

εργοστασίου φωταερίου, διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις από τον 

Δήμο Αθηναίων, για την αξιοποίηση του χώρου, όπως: 

l) η μετατροπή του χώρου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου σε 

περιοχή πρασίνου, 



2) η απόδοση , 
της περιοχης στην αρχαιολογική υπηρεσία για τη 

διεv' 
εργεια ανασκαφών, δεδομένου ότι εκεί κοντά βρίσκεται η 

Νεκ , 
. ροπολη του Κεραμεικού, 
3) η παρ , 

αμονη των εγκαταστάσεων στον χώρο που βρίσκονται 
σ' ημερα και η μετατροπή τους σε μουσείο Βιομηχανίας της 
Ελλάδος, (83) 

4
) ευρωπαϊκό κέντρο σύγχρονης τεχνολογίας ή κέντρο πληροφορικής 
καιτεχνολογίας,καιτέλος 

S) Πολιτιστικό κέντρο με τη διατήρηση των σημαντικότερων κτιρίων 
του παλιού εργοστασίου. 

Όσον αφορά τη μετατροπή του χώρου σε περιοχή πρασίνου, τα 

στοιχεία για την πρόταση αυτή είναι λίγα και οι προθέσεις 

παραμένουν ασαφείς. (84) 

Για τη διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή και 

προφανώς καταστροφή των κτιρίων, δεν πρέπει να γίνει, αλλά να 

κατανοηθεί ότι έχουμε μπροστά μας μια ιστορική μαρτυρία, ένα 

μνημείο που ανήκει στην κληρονομιά μας λειτουργώντας κι αυτό 

αντιπροσωπευτικά και συμβολικά προικισμένο με αξίες. Είναι 0 

καθρέφτης της άλλης όψης της Αθήνας χωρίς μνημεία, με την 

παραδοσιακή έννοια του όρου, χωρίς κοινωνική ζωή, που 

προοριζόταν για μια τάξη η οποία δεν είχε τη δυνατότητα να αφήσει 

σημάδια, γιατί της έλειπαν τα μέσα και όπου η μόνη μαρτυρία είναι 

εκείνη που οικοδομήθηκε γι' αυτήν, δηλαδή το εργοστάσιο, για να τη 

μετατρέψει ακριβώς σε εργατικό δυναμικό.(85) 

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της πρότασης μετα , 
τροπης σε 

βιομηχανικό μουσείο, διαπιστώθηκε η ανάγκη 
χρησιμοποίησης 

ορισμένων κτιρίων για άλλες δραστηριότητες 
κι αυτό γιατί 
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θεωρήθηκε . υπερβολική η διατήρηση του συνόλου των 

εγκαταστάσεων. 

Για το , κεντρο πληροφορικής και τεχνολογίας επισπεύδεται η 
του Ο.Τ. (ζητείται να χαρακτηρισθεί κατάλληλο για την αλλαγη' 

χωροθέτησ , , , η του κεντρου) και παραλληλα παρουσιαζεται μια πρώτη 
μορφολογική προσέγγιση: πυραμιδοειδής κατασκευή με τετράγωνη 
βάση, διαφανής και ''κλειστή ''. 
Επομένως , , , , , , , συμπεραινοντας, εχουμε να κανουμε μ ενα κτφιο του 
ορθοδόξου μοντερνισμού που έχει σαν στ&χ,ο να στεγάσει χρήστες και 
ενδιαφερομένους για τη σύγχρονη τεχvολογiα. Η νεωτεριστικότητσ 
του συνίσταται στη σηματοδότηση "της υποβαθμισμένης "περιοχής 
και στο αίσθημα ανωτερότητας που θα επιβάλλει στους εκεί 
εργαζομένους. Τελικά αποφασίστηκε η μεταφορά των εγκαταστάσεων στον 
Ασπρόπυργο και η διαμόρφωση του χώρου του Γκαζιού σε 
πολιτιστικό πάρκο. Μόνο που αυτή τη στιγμή το Γκάζι είναι ένα 
πολιτιστικό κέντρο " κομμένο στα δυο " αφού το μισό Γκάζι είναι 
πολιτιστικό κέντρο και το άλλο μισό είναι χώρος επισκευής 
μηχανημάτων και του δικτύου παροχής αερίου, αλλά και χώρος 

προσωπικού.(86) Εκτός βέβαια από τις προτάσεις του Δήμου Αθηναίων, έχει 
γνωστοποιηθεί και η πρόταση του αρχιτέκτονα Γ. Μαχαίρα, ο οποίος 
υποστηρiζε'ι με τρανταχ:tά επιχειρήματα τη δημιουργiα ενός «κέντρου 
τεχνολογικής και επιστημονικής πληροφόρησης» σε διάφορα επίπεδα. 
:Χώροι δηλαδή, οργανωμένοι κατάλληλα για εκθέσεις, αρχειοθέτηση, 
συζητήσεις και σεμινάρια σχετικά με την πληροφόρηση και όσον 

ιο μ ηχ ανιας, στις αφορά την τεχνολογική εξέλιξη στην ιστορία της β , . 

ιι s 

.. 



μεθόδο υς και στου , 
όψ ς τροπους παραγωγής, όπως σε όλες τις διάφορες 

εις της εξ'λ Έ ε ιξης των επιστημών, γενικότερα. 
β , ρο προορισμένο, όχι μόνο για ειδικές τεχνικές σχολές, είτε 
να κέντ 

ατο για ένα κύκλο β , , , λλ' δ , ιομηχανων η επιστημονων, α α μια ομη που 

ι να εξυπηρετεί και τα σχολεία. να μπορε' Η παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή αυτή 
εκφράζεται: α) Ειδικότερα, με τη διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου του Γκαζιού, που σήμερα καλύπτει 
χώρο περ!ποτ 25.000 τ.μ. Συντηρούνται και ανακαινίζονται όλα τα 
αξιόλογα (διατηρητέα και μη) ιcτίρια του συγκροτήματος που, 
σύμφωνα με τον ορισμό της νέας του χρήσης από το YIJI10 θα 
λειτουργήσει ως βιομηχανικό αρχαιολογικό πάρκο σε τρία επίπεδα: 
- ως κέντρο τεχνολογικής και επιστημονικής πληροφόρησης 
- ως πολύπλευρο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων 
- ως μουσε!ο του εργοστασ!ου Γκαζιού. Συγκεκριμένα, τα διατηρούμενα βιομηχανικά ιcτίρια του εργοστασίου 
Γκαζιού Θα στεγάσουν λειτουργίες βιομηχανικού μουσείου, κέντρου 
σύγχρονης μουσικής και πολλαπλών χρήσεων, θεάτρου, σχολής 
χορού, εργαστηρίων καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκθέσεων, 
εστιατορίου, bar-αναψυκτηρίου, γραφείων. 

Ως προς τον υπαίθριο χώρο προβλέπονται επιφάνειες περuτ:άτου 
_ Θέασης, στάσης - συγκέντρωσης - παιδικής χαράς, προέκτασης των 
εσωτερικών λειτουργιών (εκθέσεων, πολλαπλών χρήσεων). 
β) Γενικότερα με το συντονισμό της μελέτης , , , , του συγκροτηματος 

αυτου με αλλες παραλληλες μελέτες που απο , 
σκοπουν: 
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- στο να α β , 
να αθμισουν και να αναπλάσουν τον ευρύτερο 

πεpιβάλλο , 
ντα χωpο και συγκεκριμένα παραδοσιακές γειτονιές της 

Αθήνας Γκαζοχώρι, Μεταξουργείο, Ψυρρή, Πλατεία 
Κουμουνδούρου, Νέα Πλατεία Κεραμεικού, 

- σ , 
ε μεγαλα έργα που συντονίζονται από το ΥΠΠΟ - ενοποίηση 

αρχαιολογικών χώρων (και Κεραμεικού), αποκάλυψη Ιεράς Οδού 
Και Δημοσίου σήματος, 

- σε μεγάλα έργα που συντονίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ - άξονες 

οδικοί και σιδηροδρομικοί, σταθμός μετρό Ιεράς Οδού.(87) 

Το Γκάζι παρέχει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία και 

ανάπτυξη ενός πειραματικού κέντρου, αποτελώντας ένα 

ταυτόχρονο πειpαματισμό για τη ριζική μεταλλαγή της χρήσης 

ενός τέτοιου χώρου σε ευρεία κλίμακα. 

Κριτήρια για να. επαναχρησιμοποιηθεί το «Γκάζι» αποτέλεσαν 

για τη συγκεκριμένη πρόταση: 

α) Η ιστορική μνήμη που ενσωματώνει και η επιστημονική και 

εκπαιδευτική του αξία: είναι ένα από τα πρώτα εργοστάσια της 

Αθήνας (1862). 

β) Η μοναδικότητα του: είναι αξιολογότατο τεκμήριο βιομηχανικής 

αρχιτεκτονικής και τεχνικής του περασμένου αιώνα, από τα λίγα 

δείγματα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

γ) Η καλλιτεχνική και αισθητική αξία του, οι κατασκευές του, είναι 

φορέας και έκφραση της κοινωνικής τεχνικής και καλλιτεχνικής 

εμπειρίας της εποχής του, δείγμα της καλλιτεχνικής διάθεσης και 

ευαισθησίας τόσο στα μεμονωμένα κτίρια όσο κα , 
ι στην οργανωση 

του χώρου (ανθρώπινη κλίμακα ποικιλία , 
' , εvοτητα, ισορροπία 

διαβαθμίσεις στους χώρους κ.λ.π.) ' 
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δ) Η , 
, Ενταξη στη ζωή της πόλης: είναι απαραίτητο να διατηρηθούν 

Καποια ση , 
μεια ιστορικής και τοπογραφικής αναφοράς στην πόλη' για 

να διατη , 
. ρησει τη φυσιογνωμία της. Η ιστορική, κοινωνική και 

οικονομι!Cή σημασία του εργοστασίου φωταερίου, όπως και 
αρχιτεκτονική του αξία, το καθιστούν ένα βασικό στοιχείο από αυτά 
που συνθέτουν τη συνολική εικόνα της πόλης. 
ε) ff αντοχή των κατασκευών του. (88) 

~-::-------~~~~~~~----:::--;;--;-~~:Υ.::-~~-:;-,,~~ 
(
83

): Εrκυιcλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα «Γκαζοχώρι ή Γκάζι» Τόμος 17, σελ.354 . 
(
8
4): Τ.Ε.Ε, Διήμερο: «Αξιολόγηση της πρότασης του Δήμου για το κέντρο της Αθήνας», 

Αθήνα 9-10 Νοεμβρίου 1988. 

(85): Γ. ΜΑ.ΧΑΙΡΑΣ, «Εικαστικά» άρθρο περιοδικού, τεύχος 12, Αθήνα 1982 

(86)· ΤΕ Ε Δ · Αξ λ, της πρότασης του Δήμου για το κέντρο της Αθήνας», · · . , ιημερο: « ιο ογηση 

Αθήνα 9-10 Νοεμβρίου 1988. 

(87): ΑΛΚΗΣ ΠΡΕΠΗΣ, «Τεχνολογία», Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτιστικού Τεχνολογικού 
Ιδρύματος Ελληνικής Τράπεζας, Βιομηχανικής Αναπτύξεως, Τεύχος 51611992. 

(88): ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, «Το Γκάζι γίνεται Πολιτιστικό Πάρκο», έκθεση μελετών 
, δ σμού 2015 - 71611985. πανελλήνιου αρχιτεκτονικου ιαγωνι ' 

ΕΝΑΛΑΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤ ΑΣΗ» ΜΙΑ« 

Το Γκάζι πρέπει να ζήσει, αυτό είναι βέβαιο. Και πρέπει να ζήσει 

δίχως η εισβολή του πολιτισμού και της αλματώδους ανάπτυξης να το 

αλλοιώσουν. Πρέπει να δοθεί μια λύση που θα αναβαθμίσει την 

περιοχή, θα την αναγάγει σε μια περιοχή με μεγάλη ιστορική 

σημασία, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα θυσιαστεί το Γκάζι στο 
βωμό της προόδου και της ανάγκης για αλλαγή. 
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Αρκετές α , 
μ πο τις παραπάνω προτάσεις μας βρίσκουν σύμφωνες, 
ια που 

r , η πρωταρχική μας σκέψη ήταν ότι κανένα από τα κτίρια στο 
Καζι ν 

α μην υποκύψει κάτω από την κατεδαφιστική μανία 
ορισμένων 

Κατάσταση 
νεωτεριστών, όπως πολλά άλλα κτίρια, εκτός κι αν η 

υπάρχει. 
του είναι τέτοια που είναι άδύνατο να συνεχίσει να 

Η ΎVώμη μας λοιπόν είναι το Γκάζι να μετατραπεί εξ' ολοκλήρου 
σ' , 

εvα μεγάλο πολιτιστικό πάρκο, γεμάτο πράσινο, δίχως να 

διαχωρίζεται σε ιδιοκτησία του Δήμου και ιδιοκτησία της. ΔΕΠΠΑ, 
αλλά να , , , , , Δ , Αθ , 

γινει ενιαιο κατω απο την προστασια του ημου ηναιων. 

Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο του αεριόφωτος συνδυάζει το 
Πολιτιστικό κέντρο με την τοποθεσία συνάντησης, διέλευσης και 

διανομής του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό κρύβει 

κινδύνους για τους ανθρώπους που βρίσκονται, εκεί ανά πάσα στιγμή, 

για κάποια εκδήλωση ή για μια οποιαδήποτε έκθεση από τις πολλές 

που γίνονται στους χώρους του πρώην εργοστασίου. 

Αρχικά οι εξωτερικοί χώροι του εργοστασίου θα πρέπει να 

δενδροφυτευτούν για την καλύτερη εμφάνιση του χώρου και της 

ευρείας περιοχής. Θα πρέπει να φυτευτεί γκαζόν και ο περιβάλλων 

χώρος να διακοσμηθεί με βιομηχανικά αντικείμενα ή με προτομές. 

Το πρώην κτίριο των μεταγενέστερων κλιβάνων (Δ7) μπορεί να 

μετατραπεί σε χώρο ομιλιών και εκδηλώσεων πολιτιστικού 

περιεχομένου. 

Οι παλιοί φούρνοι μαζί με το Control Room και τους 

ψυχραντήρες καλό θα ήταν να μείνουν ως έχουν αφ , , 
, ου η κατασταση 

τους είναι αρκετά καλή, και να στεγάσουν , 
, , , τα μηχανηματα που ήδη 

υπαρχουν σ αυτα. Μια εvτυπωσιακη' δ , 
ιατηρηση του χώρου 
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συμπληρώνετα δ , 
ι ιατηρωντας χαμηλή θερμοκρασία σ' αυτά τα κτίρια 

για να τοποθε θ , , 
τη ουν κερινα ομοιώματα εργατών κατά την ώρα 

εργασίας τ , 
ους, προσφεροντας έτσι μια μοναδική ατμόσφαιρα στους 

επισκέπτες. 

FI ιδέα της στέγασης του ραδιοφωνικού σταθμού στο 
αεριοφ λ, 

υ ακιο (Δ2), μας βρίσκει σύμφωνες, αφού το κτίριο είχε 
υποστε' 

ι Καταστροφές και αναστηλώθηκε. 

Το αεριοφυλάκιο (Δ4) πρέπει να γίνει χώρος έκθεσης τεχνολογίας 
για την ενημέρωση του κοινού πάνω στα νέα επιτεύγματα της 
τεχνολογίας και της επιστήμης της πληροφορικής, ειδικότερα. 

Στα πρώην κτίρια των αποθηκών (Δ1 ) θα στεγαστούν υπηρεσίες 
του Δήμου σχετικές με το χώρο και την αρχιτεκτονική, ενώ το κτίριο 

με τα γραφεία της διοίκησης (Α8), μετατρέπεται σε χώρο διαμονής 

των ατόμων που θα προσληφθούν για τη φύλαξη του πάρκου, όταν θα 

διανυκτερεύουν εκεί. 

Το κτίριο των καθαρτηρίων (Δω), διατηρεί ακόμα στοιχεία από 

το παρελθόν, με κάποιες ανακατασκευές λόγω διατήρησης. 

Προτείνουμε αυτό το κτίριο να μετατραπεί σε εκθεσιακό χώρο τέχνης 

και να φιλοξενεί κυρίως νέους καλλιτέχνες, όπου το κοινό, αλλά 

κυρίως μαθητές απ' όλη την Ελλάδα και φοιτητές να μπορούν να το 

επισκέπτονται και να έρχονται σε επαφή με τις τέχνες, αλλά και να 

γνωρίζουν τους νέους καλλιτέχνες μας. 

Όσον αφορά το κτίριο του χημικού καθαρισμού (Δ9), θα 

μετατραπεί σε χώρο έκθεσης μουσειακών αντικειμένων που 
προέρχονται από το ίδιο το Γκάζι για να μαθ , , 

, , , αινουν οι επισκεπτες, 
μεγαλυτεροι και μικροτεροι ότι το Γκαζοχώ δ , , 

, , ρι εν ηταν μονο αυτά τα 
παλια κτφια που έβλεπαν εξωτερικά λ , 

' το πα ιο εργοστάσιο στην 
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υποβαθμισ , 
μεvη περιοχή, αλλά περιείχε αντικείμενα αξίας πράγματα 

Που μας μεταφέρουν αιώνες πίσω. Αυτή η ευαισθητοποίηση μας 
Προήλθε , 
, οταν κατά τις έρευνες μας και σύμφωνα μ' αυτά που μας 

ειπαν , 
, οι εργατες που είναι ακόμα εκεί, μάθαμε ότι πολλά απ ' αυτά 
εχουν καταστρ , 'λλ , , , , 

αφει και α α ισως να κοσμουν τα σπιτια καποιων 
επι , δ 

τη ειων. Είναι εξοργιστικό περιουσία δημόσια την οποία θα 
έπρεπε να χαίρονται οι πολίτες να γίνεται βορά και να καταστρέφεται. 

Το κτίριο των λουτρών (Δ8), πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να 
Κατεδαφιστεί μια που η κατάσταση διατήρησης του δεν είναι καλή και 

εφόσοι- δεν μπορεί να υπάρξει μετά την ενοποίηση των δυο τμημάτων 

του Γκαζιού (Δήμου - ΔΕΠΠΑ), αφού δεν θα έχουμε ούτε καν 

εργοστάσιο. Σαν κτίριο δεν προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο, ειδικά αν 

αφαιρεθούν απ' αυτό τα λουτρά και τα παλιά σώματα θέρμανσης. 

Τα κτίρια του παλιού και νέου υδαταερίου (Δ 16 - Α 1), 

συμφωνούμε να μείνουν όπως είναι τώρα μετά από την πρόταση και 

παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων. Αυτή τη στιγμή έχει μελετηθεί να 

γίνουν το Α1 αναψυκτήριο για το κοινό και το Δ16 πολυτελές 

restaurant και cafe - bar. 

Το κτίριο Δ 13 που παλιά στέγαζε ένα καμίνι, ενώ τώρα στεγάζει 

κάποιους μετρητές της Δ.Ε.Η., προτείνουμε να κατεδαφιστεί και αυτό 

γιατί σαν κτίριο δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Αντίθετα στη θέση 

του θα ήταν ωραίο να κατασκευαστεί ένα υπαίθ θ , 

καλοκαιρινές παραστάσεις. 
ριο εατρο για 

Τα παλιά κτίρια της ΔΕΠΠΑ (Δ1 2,Α2,Α3), πρέπει να 
ανακατασκευαστούν χωρίς να αλλ θ , 

, οιω ει η αρχιτεκτονική του 
υποσταση και να δημιουργηθεί στους , ς 

, χωρους τους συνεδριακό κέvτ ο 
το οποιο θα φιλοξενεί ομιλ' , Ρ 

ιες, αφιερωματα κ~ συνεδριάσεις. 

/ ~ ~: Β Λ ro Ε-Ξ> Ι---Ι κΗf 
rτ .τι ΛΤΛ/ 



Για εκατοντάδε , , 
Κοιν , ς χρονια η πολη αντανακλούσε τις ιδεολογίες της 

ωvιας, ήταν το , 
σκέ παραγωγο, το τελικό αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

Ψης. Αυτό πο , 
!(, υ σημερα είναι σε κρίση δεν είναι μόνο η μορφή. 
ατω από 

1\ την κορυφή του παγόβουνου υπάρχει όλο το αδιέξοδο της 
οιvωvικ, , 

ης οργανωσης και λειτουργίας αυτού του τόπου. Εδώ 
απουσιάζ , 

, ει τελειως εκείνο το αίσθημα της κοινότητας, που είναι η 
συvθεση κ 

, αι ολοκλήρωση της πολιτιστικής κοινωνικής προσφοράς του 
Καθε ατόμου Εδ , 'λ , , , 'λ · ω η πο η της πετρας και του ακροκεραμου εγινε η πο η 

της ατέλειωτη , ξ , λ 'λ , , 
ς οικιστικης ε απ ωσης, η πο η του πυρετου του αμεσου 

1(, 

ερδους, ενός μύθου που εξάντλησε τα φυσικά και πολιτ.ιστικά του όρια. 
Εδώ κινδυνεύουμε να βρεθούμε στο βιβλίο των χαμένων πολιτισμών, 
αφού κυριαρχήσει τελείως η ψυχολογία του λήθαργου, της παράδοσης, 

του « δεν γίνεται τίποτα». Το ζωντάνεμα της ιστορικής μνήμης, η πόλη 

σαν πολιτιστική προοπτική είναι τα ζητούμενα. Εδώ και τώρα Εδώ 

Πρέπει να αποκατασταθεί η εικόνα των αξιών με τη δεξιοτεχνία του 

τεχνίτη που τονίζει τις σβησμένες γραμμές ενός πίνακα. Τώρα να 

φανούν τα όρια αυτά που διαφοροποιούν, που ενώνουν χωρίς να 

καταστρέφουν, χωρίς να διαιρούν. Που δίνουν προοπτικές που 

αποτελούν την αφετηρία για νέους κώδικες, νέες μεταβλητές, νέα σημεία 

αναφοράς για τον επαναπροσδιορισμό των θεσμών και των εθίμων. 

Κάποιες σελίδες, αφιερωμένες στη βιομηχανική αρχqιολογία, δεν 

αποτελούν βέβαια ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρότασης ή ανάλυσης. 

Είναι μια μικρή συμβολή στην προσπάθεια ανάδειξης μιας άλλης 

αρχαιολογίας, χωρίς σύνορα, μιας άλλης ιστορίας, «εκτός πλαισίου» που 
δεν έχει γραφτεί ποτέ. 

Σ' αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχει ίχνος από εκε' , 
ινη τη σταση-

«επιστροφή στις ρίζες», χαρακτηριστικό συν , θ 
αισ ημα και επιλογή 
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αδιεξόδου , 
Και αναγκη μιας κοινωνίας σε κρίση. Λεν υπάρχει ίχνος 

νοσταλγίας για μια λ , , , θ, λλ , , 
τεχvο ογικη εποχη, ισως πιο α ωα α α περασμεvη. 

Δεν υπάρχει ίχνο , θ , , β , , 
ς κρυφης επι υμιας, μπροστα στα ιομηχανικα ερειπια, 

να ξαναρχίσουν απ' το μηδέν. 

Οι εικόνες αλλάζουν. Η φύση, μαζί και οι άνθρωποι, οι τάξεις, οι 
συγκρούσεις. Νέες κατηγορίες εργαζομένων, και άλλοι τόποι δουλειάς 
σχηματίζονται με τις συνεχείς επαναστάσεις στην παραγωγή . Η «πάλη» 
του ανθρώπου με τη μηχανή κάπου τελειώνει. Φτάνουμε σε μια εποχή 
Που ο πρώτος κομπιούτερ θα είναι βιομηχανική αρχαιολογία. Ποιοι θα 

είναι άραγε οι πρωτα~ ·ωνιστές στο μελλοντικό σκηνικό της ανθρώπινης 
Περιπέτειας;» 

****** 
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- ((Η δουλειά στους φούρνους ιjταν επfπονη J) - Κατάληξη σ11λλέκτη των καταλοίπων του 

κάρβουνου _ Έλεγχος απορρόφησης -Συστοιχfα φούρνων στο κτfριο Δ6 - μηχανή ελέγχου 

παραγωγής -Αfθουσα μετρητών - Μηχανή απορρόφησης - Αντλία νερού -

- Απόληξη αεριοφυλακfου. 

3. Υπουργεlο Πολιτισμού ((Βιομηχανική ΑρχαzολογfωJ, Αθήνα /989:Σιδηροδρομικός σταθμός 

Αθηνών και λεπτομέρειες - Κfμωλος, ανεμόμυλος - Δράμα, καπναποθήκες - Λαύριο, πλυντήρια 

εργαστηρfων _ Αθήνα, δημόσιο καπνεργοστάσιο - Πειραιάς, εργοστάσιο σαπωνοποιfας _ Σύρος, 

δημοτικές αποθήκες _ Ξάνθη, καπναποθήκες - Ει5βοια, εργοστάσια αλιπάστων _ Ν Φάληρο, 

ατμοηλεκτρικός σταθμός ΔΕΗ - Αθήνα, Γκάζι - Αθήνα, τυπογραφικό πιεστιjριο - Κατασκευαστικό 

σχέδιο βαγονιού και λεπτομέρειες - Βόλος, τρενάκι - Αθήνα εργατικές κατοικfες -Λαμία 

σιδηροδρομικός σταθμός - Καρδfτσα, Γέφυρα Καταφυλλiου - Πήλιο, Κατασκευή γέφυρας _ 

Κίuωλος. εγκαταστάσεις φόρτωσης μεταλλεύματος - Σχέδιο κατασκευής γέφυ'ρας Βο'λο Λ , 
r ' , υ εχωνιων -

Έδεσσα, κλωστοϋφαντουργείο - Μεσσήνη, σιδηροδρομικός σταθιιός _ Θη''ρα, 
r εργοστάσιο 

τοματοπολτού - Λαύριο, μεταλλεία - Ν. Φάληρο, εργοστάσιο ΔΕΗ - Θεσσαλονι'κη, 
αντλιοστάσιο 

εταφεfας υδάτων - Αθήνα, δημόσιο καπνεργοστάσιο _ Πει:ρα α' , 
ι ς, εργοστασιο ΕΛΜΑ _ Αθ , 

εργοστάσιο φωταερίου - Κόρινθος, ισθμός - Κριjτη, υδρό υλο _ Π , ηνα, 
'δ μ ς εzραιας, κλωστοϋφαντου'Ργεfα 

Σικιαρι η 
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