
Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το βιομηχανικό συγκρότημα ΦΙΞ 
  
            Λύσεις για τη διαφύλαξη και αξιοποίηση του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος «ΦΙΞ» της Θεσσαλονίκης, που ·παρά τη μεγάλη πολιτιστική του αξία- τα 
τελευταία χρόνια έχει αφεθεί στην εγκατάλειψη, θα αναζητηθούν στη διάρκεια ημερίδας που 
διοργανώνει το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου το Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). 
            Η ημερίδα, που θα ξεκινήσει στις 10.00 το πρωί, στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» του 
κινηματογράφου ΟΛΥΜΠΙΟΝ, έχει τίτλο «Φιξ · Η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς». Η 
πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων στο πρόβλημα. 
            Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την πολιτιστική μας κληρονομιά 
γενικότερα και παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια τη σταδιακή εγκατάλειψη και 
καταστροφή του, προσπαθεί επί σειρά ετών να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διάσωση 
και αξιοποίηση του. 
            Στόχοι της ημερίδας είναι η ενημέρωση πολιτών και φορέων της πόλης για τη 
σπουδαιότητα του θέματος, η διατύπωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία 
και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και η έναρξη διαλόγου ανάμεσα στα 
εμπλεκόμενα μέρη και τους φορείς της πόλης. 
            Στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν οι εξής πέντε εισηγήσεις: 
-«Αξιολόγηση του διατηρητέου συγκροτήματος Φιξ - προβλήματα και προοπτικές 
διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς»: Μαρία Δούση, αρχιτέκτων, Μέλος της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε./ Τ.Κ.Μ 

-«Η επανάχρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς ως συνθετικό ζήτημα»: Α.Μ. 
Κωτσιόπουλος, αρχιτέκτων, καθηγητής Α.Π.Θ. 
-«Η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Το παράδειγμα της επανάχρησης του 
εργοστασίου αεριόφωτος (Γκάζι) στην Αθήνα»: Α. Πρέπης, αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής 
Δ.Π.Θ. 
-«Διατηρητέο Ζυθοποιείο Φιξ (πρώην Όλυμπος) στη Θεσσαλονίκη - οι προστατευόμενες αξίες και 

τα προβλήματα διατήρησης και διαχείρισης»: Ο. Τραγανού-Δεληγιάννη, αρχιτέκτων, Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας - ΥΠ.ΠΟ 

-«Σκέψεις για τη βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα», από την ιστορικό Χ.Αγριαντώνη, 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Επιτροπής για την διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH) 
            Στη δεύτερη ενότητα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις από εκπροσώπους του 
μεταπτυχιακού προγράμματος του Α.Π.Θ. «Συντήρηση - αποκατάσταση Μνημείων 
Πολιτισμού», της Ελληνικής Εταιρίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Παράρτημα Θεσσαλονίκης), της Ενωσης Πολιτών 
Θεσσαλονίκης και των ιδιοκτητών του βιομηχανικού συγκροτήματος. 

                Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με συντονιστή τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκη Τζακόπουλο και με τη συμμετοχή των Β. Μεταλληνού, μέλους της Μ.Ε. 
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Ε. Καμπούρη, προϊσταμένης της Ε.Ν.Μ./ Κ.Μ. 
ΥΠ.ΠΟ, Κ. Παρθενόπουλου, γενικού διευθυντή του Υ.ΜΑ.Θ.,  Ν. Ταχιάου, αντιδημάρχου 
αρχιτεκτονικού · τοπογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ. Μπελιμπασάκη, Προέδρου του 
Σ.Α.Θ και  Μ. Κηπουρού, προϊσταμένης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. 

Σ τόχος της συζήτησης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του 
βιομηχανικού συγκροτήματος και ο προγραμματισμός σειράς ενεργειών που θα 
στοχεύουν στη διευθέτηση προβλημάτων θεσμικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και η 
δυνατότητα σύνταξης προδιαγραφών, ώστε να οριστεί το πλαίσιο συμβατών προτάσεων 
αξιοποίησης. Προτάσεων, οι οποίες αφενός θα πρέπει να εναρμονίζονται με το καθεστώς 



προστασίας του μνημείου και αφετέρου να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εκ νέου χρήσης του 
από τους κατοίκους της πόλης. Η ημερίδα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτή, 
ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στη δραστηριοποίηση όλων των δυνάμεων της πόλης 
για την προστασία και αξιοποίηση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος Φιξ, προς μια 
από κοινού αποδεκτή κατεύθυνση. 
 Την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη της ημερίδας έχει η Μόνιμη Επιτροπή 

Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 


