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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ ΠΟΤ
Πανελλήνιο ςνέδπιο Απσιηεκηονικήρ « Σα Κάζηπα ηηρ Βιομησανίαρ»:
Θεζμικό σάζμα Δλλάδαρ – Δςπώπηρ ζηην αξιοποίηζη ηηρ βιομησανικήρ κλ ηπονομιάρ
Λε ηελ θεληξηθή νκηιία ηνπ ε ηδηθνχ πξνζθεθιεκέλνπ, Γάλλος Απσιηέκηονα κ. Jac ques Pa jot,
πνπ παξνπζίαζε ηελ γαιιηθή ε κπε ηξία η εο πξνζέγγηζεο θηηξίσλ βηνκερ αληθήο θιεξνλνκηάο κέ ζα
απφ ην έξγν ηνπ θεκηζκέλνπ αξρ ηηεθηνληθνχ γξαθείνπ Ate lie r Novembre ηνπ νπνίνπ ε ίλαη
ζπληδξπηήο, νινθιεξψζεθε ην Σάββαην 14 Λαΐνπ ην πξφγξακκα εηζεγήζεσλ ηνπ Πανελληνίος
ςνεδπίος Απσιηεκηονικήρ πος διοπγάνωζε ηο ΣΔΔ/ΣΚΜ, με θέμα «Σα Κάζηπα ηηρ
Βιομησανίαρ».
Εμαηξεη ηθήο ζεκαζίαο είλαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή θνηλνχ θαη δε λέσλ κεραληθψλ θαη θνηηεη ψλ
πνιπηερλείνπ, πνπ δηαηήξεζαλ πςειή πιεξφηεηα ζηελ Απνζήθε Δ΄ ηνπ Κηκέλνο, θαζ` φιε ηε
δηάξθε ηα ηνπ ηξηήκεξνπ ζπλεδξίνπ.
«Όια ηα ζπλέδξηα ρσξίο θνηλφ, ράλνπλ κεγάιν κέξνο ηεο αμ ίαο ηνπο , ελψ αληίζεηα, ε
κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε γηα φινπο φζνπο πίζηεςαλ θαη εξγάζηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε απηήο
ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε παξνπζία ηφζσλ ζπλαδέιθσλ θαη ηφζσλ λέσλ, πνπ απνηεινχλ ην
έδαθνο ζην νπνίν κπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη ζα ιε ηηνπξγήζνπλ σο ζπνξά θαη ζα δψζνπλ
θαξπνχο, φια φζα αθνχζηεθαλ απφ ην βήκα απηνχ ηνπ ζπλ εδξίνπ» ηφληζε ν Ππόεδπορ ηηρ
Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Γιώ πγορ Σζακούμηρ.
Τελ αλάγθε, «ηα πνξίζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ απφ ην ζπλέδξην θαη ζα αθνξνχλ ην κέιινλ
ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Θεζζαινλίθεο, λα απνηεινχλ νπζηαζη ηθά
αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηεο Ονιηηείαο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο , Οεξηθέξεηαο θαη
Δήκσλ, ψζηε λα κελ παξακείλνπλ γηα κηα αθφκα θνξά ζην επίπεδν ησλ επρνινγίσλ», ηφληζε ν
Ππόεδπορ ηηρ Οπγανωηικήρ Δπιηποπήρ, Απσιηέκη ων Μησανικόρ και ππόεδπορ ηηρ
Μόνιμηρ Δπιηποπήρ Απσιηεκηονικήρ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Ππόδπομορ Νικηθοπίδηρ.
Λέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνχ νκηιεηή κ. Jacques Pajot, αιιά θαηά ηε ζπδήηεζε
ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο πνπ αθνινχζεζε κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο
ηνπ Σπλεδξίνπ ππφ ηνλ πξφεδξφ ηεο Ξκφηηκν Ιαζεγεηή ηεο Ονιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ ΑΟΘ θ
Ληραήι Μνκηθφ, αλαδείρζεθε ην ράζκα πνπ επηθξαηεί ζην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν θαζνξίδε η ηνλ
ηξφπν πξνζέγγηζεο, ραξαθηεξηζκνχ, απνθαηάζηαζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο βηνκεραληθήο
θιεξνλνκηάο ζηελ Ειιάδα, ζε ζρέ ζε κε ηα φζα επηθξαηνχλ ζε άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαιιία, κε
ηηο δηαθνξέο λα επηθεληξψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ επειημία ηεο εηζαγσγήο λέσλ ρξήζεσλ
γηα ηα θειχθε ησλ παιηψλ θαη αλελεξγψλ βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ θηηξίσλ.
«Δελ είλαη ε κεγ αιχηεξε επραξίζηεζε ελφο αξρ ηηέθηνλα λα βιέπεη ηα έξγα ηνπ λα
δσληαλεχνπλ;», ζεκείσζε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ν κ. Pajot, ηνπνζεηψληαο ζην ε πίθεληξν
ηνπ εξσηήκαηφο ηνπ, ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε θαη ε παλέληαμε ζηνλ αζηηθφ θαη θνηλσληθφ
ηζηφ ηνπ CentQuatre πνπ ε ίλαη... ην παιηφ γξαθείν θεδεηψλ ηνπ Οαξηζηνχ.
«Σήκε ξα
θαηαθιχδεηαη απφ άηνκα θάζε ειηθίαο θαη θαηαγσγήο, πνπ πηνζεηνχλ ην κέ ξνο γηα λα επηδνζνχλ
ζην hip-hop, ην tai-chi ή άιιεο κνξθέο ζσκαηηθήο έθθξαζεο… Έλαο αξρ ηηέθηνλαο δελ ζα
κπνξνχζε λα νλε ηξεπηε ί κηα θαιχηεξε αληακνηβή απφ ην λα ζπλεηζθέξε η ζη ελ ζπγθξφηεζε ελφο
ηδηαίηεξα δεκνθηινχο ρψξνπ ζε πε ξηνρ ή ηνπ Οαξηζηνχ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Ιαισζνξίδνληαο πνιιαπιέο κνξθέο δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ εθδειψζεσλ, ην CentQuatre έρεη
γίλεη, εθηφο απφ θέληξν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ην πβξηδηθφ κέξνο πνπ αλαδεηνχζαλ
φινη, αλνηρηφ ζε φινπο. Ονιινί πίζηεπαλ φηη γηλφηαλ γηα ηνπο άιινπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο

ηνπξίζηεο ζε απηή ηελ μεραζκέλε ζπλνηθία ηνπ Οαξηζηνχ, έλαο ρψξνο πνπ δελ ζα ηνπο
αθνξνχζε. Απηή ήηαλ ε κεγάιε πξφθιεζε. Αληηζηνηρε ί ζε κηα λέα γεληά ρψξσλ πνιηηηζκνχ φπνπ
ν δηάινγνο κεηαμχ ηέρλεο, πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο πεξηνρήο είλαη ζπλερήο. Τν
CentQuatre έρεη επίζεο ζρεδηαζηεί γηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ αζηηθή αλαλέσζε ηεο πεξηνρήο.
Τν παιηφ γξαθείν θεδε ηψλ ηνπ Οαξηζηνχ, έλα θηίξην 39.000η κ, ζηελ Γαιιία ππήξρε σο δεκνη ηθή
πεξηνπζία θαη αξκνδηφηεηα κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, αιιά ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα
πξαγκαηηθή πνιηη ηζηηθή θαη ηαπηφρξνλα ιατθή κεραλή, έλαο ρψξνο πνιηη ηζκνχ πνπ πεξηια κβάλε η
πεξίπνπ είθνζη εξγαζηήξηα, γξαθεία παξαγσγήο, δχν αίζνπζεο εθδειψζεσλ, ρψξνπο
πνιπιεηηνπξγηθνχο, εθζεζηαθνχο, απνζεθεπηηθνχο, αιιά θαη ρψξνπο θαηαζηεκάησλ θαη
ζηάζκεπζεο. Η επηηπρία θαη φια φζα ζπκβαίλνπλ ζην CentQuatre καο θάλνπλ λα μερλάκε φηη
ζηελ αξρή η ίπνηα δελ ήηαλ απηνλφεην. Τν λα κεηαηξέςεηο απηφ ην “εξγνζηάζην πέλζνπο” ζε
θαιιηηερληθφ εξγνζηάζην πνπ νδεγείηαη απφ ηε ιατθή ελέξγεηα, ήηαλ κηα πξαγκαηηθή πξφθιεζε. »
Η ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ηελ νπνία νινθιεξψζεθε ην ζπλέδξην, επηρείξε ζε λα
ζπλνςίζεη κεξηθνχο απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλαδείρ ζεθαλ απφ η ηο 50 θαη πιένλ
εηζεγήζε ηο πνπ απηφ θηινμέλεζε, φπσο:










Η δηαθνξά επειημίαο ζην ζε ζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ρ ξήζε ηεο βηνκερ αληθήο θιεξνλνκηάο
ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή εκπε ηξία, ψ ζηε απηή ε ρξήζε λα κπνξε ί ππφ πξνυπνζέ ζεηο
λα ηαπηηζηεί πην εχθνια κε ζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη
φρη κφλν κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηα παιηά βηνκεραληθά θη ίξηα ζε έλαλ
κνπζε ηαθφ ραξαθηήξα.
Η πνηθηιία δνκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ζπγθξνηήκαηα βηνκεραληθήο
θιεξνλνκηάο (φπσο ην Φ ΘΝ ηεο Θεζζαινλίθεο) πνπ αλαγέξζεθαλ ζηαδηαθά ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ε νπνία εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο σο πξνο ηελ
ππνζηήξημ ε πθηζηάκελσλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ ή ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ , κε
ζθνπφ ηελ αληηζε ηζκηθή ζσξάθηζε ησλ θηηξίσλ.
Η ηεθκεξίσζε ηνπ παιαηνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ σο ηκήκα ησλ πξνηάζεσλ
απνθαηάζηαζεο ή κε.
Ζεηήκαηα ε ηζαγσγήο βηνθιηκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ σο πξνυπφζεζεο (ή κε) γηα ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνηάζε ηο απνθαηάζηαζεο ζηνηρε ίσλ βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο.
Η αλάγθε ζχλδεζεο ησλ λέσλ ρξήζεσλ κε ηηο δπλαηφηεηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ζπληήξεζεο ησλ θηηξίσλ βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, αληί ηεο δηαξθνχο αλαδήηεζεο
θνλδπιίσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο γηα ηε ζπληήξεζε απηή.
Η πηζαλή δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, γηα ηε
δηακφξθσζε ρψξσλ θαηνηθηψλ λέσλ δεπγαξηψλ, κνξθήο loft.

Ξη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζην
youtube channel ηνπ ΤΕΕ/ΤΙΛ.
Τελ Κςπιακή 15 Μαΐος ην κεζεκέξη, παξνπζία ηεο Δηνίθεζεο ηνπ ΤΕΕ/Τ ΙΛ, ηνπ επίηηκνπ
πξνζθεθιεκέλνπ θ. Pajot, ζηειερψλ ηνπ Τκήκαηνο θαη πνιιψλ επηζθε πηψλ κεραληθψλ θαη κε,
μεθίλεζε θαη ε πίζεκα ζηε Μέ α Οαξαιία, ζηνλ Ιήπν ησλ Γιππηψλ, σο παξάιιειε εθδήισζε ηνπ
Οαλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Αξρηηεθηνληθήο, ε Έκθεζη 30 μελεηών βπαβεςμένων ζε
απσιηεκηονικούρ διαγωνιζμούρ και 36 διπλωμαηικών επγαζιών απφ πέληε παλεπηζηήκηα
ηεο ρψξαο, ην ΕΛΟ, ην ΑΟΘ, ην Οαλεπηζηήκην Θε ζζαιίαο, ην Ονιπηερλείν Ιξήηεο θαη ηελ
Ονιπηερληθή Σρνιή Οαηξψλ, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν κεραληθψλ, αιιά
θαη επηζθεπηψλ πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ νη
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη εξγαζίεο.
Η έθζεζε ζα δηαξθέζε η γηα έλαλ κήλα, σο ηηο 15 Θνπλίνπ θαη απνζθνπε ί ζηελ αλάδεημε ηεο
ζεκαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε

αλάδεημε ησλ αξρ ηηεθηνληθψλ πξνηάζεσλ θαη απαληήζεσλ ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ζεκαληηθψλ
αλελεξγψλ βηνκερ αληθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη θηηξίσλ.
Υπελζπκίδνπκε είλαη ήδε δηαζέζηκεο δχν εθδφζεηο, ν ηφκνο κε ηα πξαθη ηθά θαη ην ζχλνιν ησλ
εηζεγήζεσλ, θαζψο θαη έλα ιεχθσ κα αθηε ξσκέλν ζηελ παξάιιειε έθζεζε κειεηψλ θαη
δηπισ καηηθψλ εξγαζηψλ.
Από ηο Γπαθε ίο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ
Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr,
ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος

