i
;

____
%■ k

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
L i ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

η βιομηχανική
αρχιτεκτονική κληρονομιά
της Χαλκίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Χ Α Λ Κ Ι Δ Α , 28 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας>

Χαιρετισμοί
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Η ημερίδα με θέμα: «Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας», που
διοργανώθηκε από το ΤΕΕ /Π.Τ. Εύβοιας και το Σύλλογο Διπλ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εύβοιας, στις 28 Φεβρουάριου 2010, συνέβαλε στην ανάδειξη της αναγκαιότητας
διάσωσης των βιομηχανικών κτιρίων της Χαλκίδας και επανάχρησής τους μέσα από
βιώσιμες χρήσεις.
Η αναστήλωση του διατηρητέου κτιρίου της Αρέθουσας και η μετατροπή του σε
διαχρονικό μουσείο της Εύβοιας, δίνει την ώθηση ώστε να ακολουθήσει η αξιοποίηση και
η ανάδειξη των υπολοίπων βιομηχανικών κτιρίων των αρχών του αιώνα που βρίσκονται
στην ίδια περιοχή, δημιουργώντας ένα πολιτιστικό πόλο έλξης για την Χαλκίδα.
Η παρούσα έκδοση των πρακτικών της ημερίδας, που εγκρίθηκε προς εκτύπωση
με την υπ' αριθμ. 3/Σ24/2013 Απόφαση της Δ/σας Επιτροπής του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας,
περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις των διακεκριμένων επιστημόνων που συμμετείχαν και τις
παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκειά της.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της
ημερίδας. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών θεμάτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς που επιμελήθηκαν την έκδοση των πρακτικών.

Γιώργος Μπουραντάς
Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας
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Οι μηχανικοί της Εύβοιας έχουμε υποχρέωση να πρωτοστατήσουμε στη διατήρηση
της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουάριου 2010 από το ΤΕΕ/
Π.Τ.Εύβοιας με τη βοήθεια της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Θεμάτων
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων
Αρχιτεκτόνων Εύβοιας και με θέμα: «Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της
Χαλκίδας», εντάσσεται στον παραπάνω σκοπό.
Οι εκλεκτοί εισηγητές - διακεκριμένοι επιστήμονες, οι συνάδελφοι μηχανικοί και
ιδιαίτερα οι αρχιτέκτονες και ο λαός της Χαλκίδας και της Εύβοιας με τη συμμετοχή και το
ενδιαφέρον τους, έδωσαν φτερά στην ημερίδα.
Κατάφεραν να αναδείξουν την σπουδαιότητα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της Χαλκίδας και της Εύβοιας, τις απώλειες της πόλης της Χαλκίδας σε
σπουδαία βιομηχανικά κτήρια, καθώς και την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της
διατήρησης και ανάδειξης των εναπομεινάντων κτηρίων της, με σκοπό την αξιοποίηση και
επανάχρησή τους, ενταγμένων στο πολεοδομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της
πόλης.
Η αποκατάσταση της Αρέθουσας που πραγματοποιείται σήμερα, μας δίνει τη
δύναμη να αγωνιστούμε και για τα υπόλοιπα μνημεία της Χαλκίδας και της Εύβοιας.
Έχοντας την τιμή να διατελώ πρόεδρος του ΤΕΕ/Π.Τ.Εύβοιας κατά το χρόνο της
ημερίδας ευχαριστώ τους συντελεστές επιτυχίας της και χαιρετίζω την έκδοση των
πρακτικών της.

Γεώργιος Μπαμπαλής
τ. Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας
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«Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΛΟΥΣΥ»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
- Σοφία Κουδούνη- Ελευθεριάδου (μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας)
- Είρα Σαϊνίδου- Στουρνάρα (Ετπμελήτρια Μ.Ε. Θεμάτων Πολιτιστικής
Κληρονομιάς)

- Ευάγγελος Αγγέλου (Αναπληρωτής Επιμελητής Μ.Ε.

Θεμάτων Πολιτιστικής

Κληρονομιάς)

-

Μαριάννα Ράνου (Μέλος Μ.Ε. Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
Κωνσταντίνος Μώρος (Μέλος Μ.Ε. Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
Αικατερίνη Παπττά (Μέλος Μ.Ε. Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
Αθανάσιος Πρωτόπαππας (Μέλος Μ.Ε. Θεμάτων Πολιτιστικής
Κληρονομιάς)

- Θεόδωρος Χριστόπουλος (Μέλος Μ.Ε.

Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/Π.Τ.ΕΥΒΟΙΑΣ: Γιώργος Μπαμτταλής
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- Ροζίνα Κολωνία, επίτιμη Εφορος
Αρχαιοτήτων:
Γα αρχαιολογικά ευρήμα τα στην
περιοχή του Αγ. Στεφάνου

10.00* - 10.30'

ΕΝΑΡΞΗ · ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10.30’ · 12.50'

ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ

10.30 - 10.50’

Η διεθνής και ελληνική εμπειρία από τη
διάσωση και επανόχρηση βιομηχανικών
κτιρίων, Η συμβολή τους στη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης

HJ50*. Ι2.ΐσ

Επισκευή και Μετατροπή του
βιομηχανικού Κτιρίου - Αρέθουσα· σε

- Κατερίνα Παττπά, αγρ. τοπογράφος
μηχανικός:

Διαχρονικό Μουσείο

Εισηγητής: Νίκος Μηελαβίλας,
αρχιτέκτων, επ καθηγητής ΕΜΠ.

ιο.$σ - H10'

- Νίκος Αναγνώστου, κάτοικος
Χαλκίδας
Γσ κτίριο Κιαπέκαυ όπω ς το γνώρισα

12.10’ -12.30*

Γα βιομηχανικά κτίρια Γεωργιάδη.
παρουσίασή τους και προτάσεις

* Βασίλειος Δούκουρης. δρ. ιστορικός,
προϊστάμενος Γ.ΑΚ. - Τοπικό Αρχείο
Λίμνης;

επανάχρπσης
Επανόχρηση βιομηχανικών κ τηρίων στο
Βόλο Η βιομηχανική κληρονομιά
υποστηρικτής των λειτουργιών της
πόλης

Εισηγητής: Κώστας Αδαμάκης, Δρ.
αρχιτέκτων, επ. καθηγητής Τμ Αρχιτε
κτόνων Πανεπιστ Θεσσαλίας
11.10 -11.30’

βιομηχανικά κτίριο της Εύβοιας.

Εισηγήτρια: Ελένη Αραϊτζοπούλου,
ΓΙροίσταμένη Τμ. Αρχιτεκτονικών
Μελετών ΔΑισης Μελετών Μουσείων
του ΥΠΠΟ. και Τουρισμού.

Η διαδικασία της αναστήλωοης - αρχές
και προβλήματα - Η περίπτωση του
Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου.

Εισηγητής: Παναγιώτης Τουλιάτος.
αρχιτέκτων. ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ

Εισηγητής: Παναγιώτης Κανελλόπουλος
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ

Σελίδες από την Βιομηχανική ιστορία
της Λίμνης Εύβοιας των περασμένων
χρόνων

1230* - 12.50
Η ανα γκαιότητα πσλεοδομικών
ρυθμίσεων και αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή
της Αρέθουσας. ω ς χώρου διαχρονικής
και ιστορικής αξίας για τη Χαλκίδα

14.30’

Ελαφρύ γεύμα

Εισηγητής Γιάννης Σιαγιάννης,
αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του
Συλλόγου Διπλ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών Εύβοιας
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Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.................................................σελ. 38
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Ελένης Αραϊτζοπούλου, Προϊσταμένης τμήματος Αρχιτεκτονικών
Μελετών, Δ/νσης μελετών Μουσείων του ΥΠΠΟ ......................................... σελ. 62
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κ. Κατερίνας Γεωργιάδη, κατοίκου Χαλκίδας........................................ σελ. 117
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κ. Κώστα Χαϊνά, κατοίκου Χαλκίδας....................................................... σελ. 167
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κ. Αθανάσιου Ζεμπίλη, Δημάρχου Χαλκιδαίων........................................ σελ. 169

Κλείσιυο πυεοίδαο συυπεοάσυατα
από τον κ. Γιώργο Μπαμπαλή, Πρόεδρο του Π.Τ. Εύβοιας του Τ Ε Ε ............................ σελ. 171
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ, ΕΙΡΑ ΣΑΪΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

Π οοεδοείο-κ.Σαϊνίδου: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Το Περιφερειακό Τμήμα του
ΤΕΕ Εύβοιας και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας, σας
καλωσορίζουν στη σημερινή ημερίδα με τίτλο «Η Βιομηχανική Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
της Χαλκίδας».
Την ημερίδα τιμούν με την παρουσία τους: η κ. Αικατερίνη Περλεπέ, Βουλευτής Εύβοιας,
ο κ. Ανέστης Πίσχινας, Αντινομάρχης και εκπρόσωπος του Νομάρχη, ο κ. Δημήτρης
Αναγνώστου, εκπρόσωπος του Δημάρχου Χαλκίδας, ο κ. Ευάγγελος Λυρούδιας, Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων-ΣΑΔΑΣ, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου, πρώην
Βουλευτής, ο κ. Γ. Τήνιος, εκπρόσωπος του Συνασπισμού.
Πριν την έναρξη της Ημερίδας θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σειρά από επιστολές
που πήραμε σχετικά με την Ημερίδα.
Μας έστειλαν:
- ο κ. Γ. Μαγκριώτης, Υφυπουργός Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ο
οποίος αδυνατεί να παρευρεθεί,
- ο κ. Γιάννης Θεοδωράκης, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ.
- η κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας,
η οποία αδυνατεί κι εκείνη να παρευρεθεί, μας έστειλε επιστολή όπου αναφέρει:
Το βιομηχανικό κτήριο ω ς οντότητα στο δομημένο περιβάλλον, επιβάλλει την παρουσία
του στο οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Η μορφή, τα σχήματα των
όψεων και οι κατά κανόνα δω ρικοί όγκοι, έχουν σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για να
ενσωματώσουν

τις απα/τούμενες λειτουργίες παρά για να

στο

τοπίο που το περιβάλλει.
Παρόλα αυτό το βιομηχανικό κτήριο, υποχρεωμένο να σχεδιάζεται και να οικοδομείται μ ε
τα πλέον σύγχρονα και προσαρμοσμένα σ τις λειτουργίες του στοιχεία και υλικό, δεν
αποφεύγει τόσο την προς τα έξω εμφάνιση του ρόλου του, όσο και την
προσαρμοστικότητα του στο περιβάλλον.
Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν τα περισσότερα κτήρια αυτού του είδους που
ανεγέρθησαν στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Σήμερα, παρατηρώντας κανείς τα παλιά αυτά και κυρίως εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά
κτήρια, δεν γίνεται να μην προσέξει τον λιτό σχεδίασμά, τις προσεγμένες και αυστηρές
γεωμετρικές φόρμες και δομικές εξάρσεις, την αμεσότητα σ τις προσπελάσεις και τα
δίκτυα, και γενικά την τελική Αισθητική, που αντανακλούν στο τοπίο και το εγγύς
περιβάλλον.
Το κάθε ένα από αυτά αποτελεί κι ένα ιδιαίτερο δομημένο στοιχείο σ π ς αστικές και
περίαστικές περιοχές.
Είναι ένας πόλος αναφοράς, που μ α ζί μ ε όμοιων λειτουργιώ ν άλλα κτήρια, έχουν
δημιουργήσει βιομηχανικές ζώνες που μέχρι σήμερα έχουν επιβάλει μ ε την παρουσία τους,
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ΗΜΕΡΙΔΑ:
«Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας:
τις κατευθύνσεις ανάπτυξης μεγάλων αστικώ ν κέντρων, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η
Πάτρα, ο Βόλος και η Χαλκίδα.
Η μελέτη των κτηρίων αυτών μεμονωμένα ή κατά ομάδες, διαμορφώνει σημαντικά
εργαλεία για τη σύγχρονη Βιομηχανική Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία.
Σήμερα τα εγκαταλειμμένα αυτά κελϋφη, προσφέρονται για ποικίλες χρήσεις και
λειτουργίες πολιτιστικές, αθλητικές, εμπορικές συνεδριακές και άλλα.
Η Περιφέρεια ενισχύει την προστασία αξιοποίησης και επανάχρησής τους σε όφελος του
ανθρώπινου δυναμικού και της πόλης που ανήκουν. Εξαιρεί την κάθε προσπάθεια
διάσωσής του. Εκμεταλλεύεται την παρουσία τους ω ς αναπόσπαστο σημαντικό στοιχείο
της ιστορίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Προβάλλει την αρχιτεκτονική τους ω ς
υπόδειγμα στο «λιγότερο αισθητική περισσότερο ηθική» για την εφαρμογή στον
σύγχρονο περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδίασμά.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερίδα που ξεκινά και πιστεύω να ακολουθήσουν κι άλλες
παρόμοιες που θα βοηθήσουν στο έργο των νέων σχεδιασμών, αρχιτεκτόνων και
πολεοδόμων της Περιφέρειας μας».
Η επόμενη επιστολή είναι από τον κ. Κ. Μαρκόπουλο, βουλευτή Εύβοιας, που κι αυτός
αδυνατεί να παρευρεθεί.
Ο κ. Σπ.Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ έστειλε
επίσης επιστολή. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει και εκείνος να
παρευρεθεί, εκ μέρους της Σχολής όμως θα παρευρεθούν ο κ. Νίκος Μπελαβίλας,
επίκουρος καθηγητής, ο οποίος θα κάνει και την εισήγησή του και ο καθηγητής κ.
Παναγιώτης Τουλιάτος, ο οποίος επίσης θα κάνει την εισήγησή του.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια επιστολή ενός πολύ αγαπητού
καθηγητή, είναι ο κ. Θεοδόσης Τάσσιος. Ο κ. Τάσσιος αδυνατεί να παρευρεθεί κι εκείνος
και μας έστειλε μία επιστολή όπου αναφέρει:
«Είμαι ενθουσιασμένος για την πρωτοβουλία σας.

τεχνολογία,

και η Χαλκίδα ήταν μπροστάρισα σε αυτό. Ο μέσος πολίτης έχει π εισ τεί για τη σημασία
των μνημείων, εκτός βεβαίω ς από εκείνους που τα

εν ονόματι της ελευθερίας.

Εμείς οι άλλοι, έχουμε πολλαπλή ανάγκη αυτών των κοινωνικών σημάτων.

α τί

ενσωματώνουν την ιστορία του λαού μας. 2) Γ ια τί είναι σύμβολα συλλογικότητας.
Βέβαια έχουμε συνηθίσει σε Μνημεία Αρχιτεκτονικά μ ε παλιότερη λατρευτική χρήση
(ναοί), ή πολεμική Ανάμνηση (ηρώα).
Υπάρχει όμως και μ ια άλλη κατηγορία Μνημείων, τα οποία εκτός από την Αισθητική
πλευρά κι εκτός από την Ιστορική πληροφορία την οποία εγκλείουν, προσφέρουν
επιπλέον και μ ια ζεστή Μνήμη από την παραγωγή- δηλαδή μέσα από την άλλη εκείνη
διαδικασία, η οποία ικανοποιεί ανάγκες επιβίω σης και Προόδου.
Αυτό είναι τα αντικείμενα της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας. Και Χρωστούμε Χάρη σ '
εκείνους οι οποίοι ξοδεύουν χρόνο, σπουδές και χρήμα, για να μας φέρουν κοντότερα και
προς αυτή τη Σπουδαία Κοινωνική Παρακαταθήκη».
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι εκπρόσωπος του Πρύτανη από το
Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ο κ. Μπιλάλης Νικόλαος.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας, εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου
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ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας»
Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας και του Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών Εύβοιας.
Η προσπάθειά μας εστιάζεται στην ανάλυση όλων των παραμέτρων που συνοδεύουν το
κεφάλαιο της Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής, Κληρονομιάς της Χαλκίδας, στον
επα να προσανατολισμό αλλά και οριοθέτηση των ενεργειών μας, στο κρίσιμο θέμα της
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Αυτή η συλλογική μας προσπάθεια που χρειάστηκε
αρκετό χρονικό διάστημα εργασίας σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων
εισηγητών, τίθεται σήμερα ενώπιον σας.
Στόχος, η συμβολή στο ποσοστό που μας αναλογεί, στην ενεργοποίηση και αφύπνιση
όλων μας για την προστασία της Ιστορίας της Πόλης μας, του Νομού μας. Και πάλι ένα
θερμό ευχαριστώ για όσους είναι σήμερα μαζί μας.
Το λόγο έχει ο κ. Γ. Μπαμπαλής, Πρόεδρος του Περιφ.Τμήματος Εύβοιας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας.
κ. Γι'(bovoc Μ π α υ π α λ ή α Καλή σας μέρα.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω κι εγώ
με τη σειρά μου στην Ημερίδα που έχει θέμα «Η Βιομηχανική Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
της Χαλκίδας».
Η Ημερίδα οργανώνεται από το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ της Εύβοιας, με τη
Συνδιοργάνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας.
Σκοπός της Ημερίδας είναι να αναδείξει, να διασώσει, να αποκαταστήσει και να αποδώσει
σε σύγχρονες χρήσεις τα σωζόμενα κτήρια της πρώιμης βιομηχανικής εποχής της
Χαλκίδας, που αποτελεί πολιτιστική μας κληρονομιά και είναι κομμάτι της ιστορίας μας.
Παράλληλα σκοπός είναι, να αποτελέσει την αρχή για όμοιες δράσεις και στη βιομηχανική,
αρχιτεκτονική κληρονομιά της υπόλοιπης Εύβοιας. Ενδεικτικά εδώ να αναφέρω, ότι εκτός
από τη Χαλκίδα υπάρχουν σημαντικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια και στην
υπόλοιπη Εύβοια, όπως είναι και οι εγκαταστάσεις των ανθρακωρυχείων της Κύμης και
του Αλιβερίου, το Μακαρονάδικο και οι εγκαταστάσεις του στην παραλία της Κύμης, τα
εργοστάσια στη Λίμνη, στις Ροβιές, στους Ωρεούς, οι Νερόμυλοι, οι Ανεμόμυλοι και οι
Νεροτριβές, διάσπαρτα στην Εύβοια, τα παλιά Λιοτρίβια, κι ένα σωρό άλλα, που
χρειάζονται συστηματική έρευνα.
Και είναι χρέος όλων μας, η βιομηχανική αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά της
Εύβοιας, και της Χαλκίδας ιδιαίτερα, να διασωθεί τόσο από την φθορά του χρόνου, όσο κι
από τους κινδύνους κατάρρευσης, κατεδάφισης και οριστικής απώλειας.
Ως πρώιμη βιομηχανική εποχή της Χαλκίδας, μπορούμε να ορίσουμε την περίοδο από το
1900 μέχρι το 1930, περίοδο κατά την οποία απομακρύνεται η βιομηχανία, εκτός των ήδη
γκρεμισμένων μεσαιωνικών τειχών της Χαλκίδας και εγκαθίσταται κυρίως στον όρμο του
Αγίου Στεφάνου.
Δυστυχώς πολλά αξιόλογα βιομηχανικά κτήρια της Χαλκίδας, όπως και εν γένει αξιόλογα
κτήρια της Χαλκίδας χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, όπως τα παλιά βυρσοδεψεία
κοντά στην πηγή της Αρέθουσας, Παπαθανασίου στην οδό Φαρμακίδου, τα κτήρια
Κιαπέκου που γκρεμίσθηκαν πρόσφατα για να ανεγερθεί το ΚΤΕΛ, τα παλιά καρνάγια, οι
εγκαταστάσεις του ΑΣΑΧ, που μόνο μικρό τμήμα τους διασώθηκε, η ΑΒΕΝΑ και άλλα.
Κυριακή
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Εξακολουθούν όμως και υπάρχουν και σήμερα σημαντικά κτήρια της πρώιμης
βιομηχανικής εποχής της Χαλκίδας:
-Το ποτοποιείο της Αρέθουσας που αποκτήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. και μελετάται η
αποκατάσταση του ώστε να αποτελέσει διαχρονικό μουσείο της Εύβοιας.
-Τα κτήρια του Γεωργιάδη που αποκτήθηκαν από τη Ν.Α.Ε. με σκοπό τη διάσωση,
αποκατάσταση και απόδοση τους σε σύγχρονες χρήσεις με βάση επιχειρησιακό σχέδιο που
θα συνταχθεί από τη Ν.Α.Ε.
-Τα βυρσοδεψεία και το εργοστάσιο κολοφωνίου στην περιοχή της Αρέθουσας.
-Το Μακαρονάδικο στην οδό Ωρίωνος.
-Οι αποθήκες του Ο.Σ.Ε. και άλλα διάφορα.
Το κάθε ένα από αυτά τα κτήρια από μόνο του είναι κι ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο
ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Όμως η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η αξιοποίηση και η επανάχρηση
των κτηρίων, πρέπει να εντάσσεται στο συνολικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδίασμά
και όχι να αντιμετωπίζεται με σημειακές παρεμβάσεις.
Το ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που θα προκύψει από τις
δράσεις αυτές που κατά κανόνα προέρχεται:
-Από την επανάχρηση των ίδιων των κτηρίων
-Από την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής της Χαλκίδας, που θα αποτελέσει παράλληλα και
τουριστικό πόλο έλξης
-Από την απόδοση χρήσεων επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα παρήγορο, ότι τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία
(Υπουργείο Πολιτισμού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση), έχουν στρέψει
το ενδιαφέρον τους προς την κατεύθυνση της διατήρησης και αξιοποίησης των
σωζόμενων αξιόλογων βιομηχανικών κτηρίων.
Το ΤΕΕ έχοντας επίγνωση της αποστολής του, έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση
και αξιοποίηση βιομηχανικών κτηρίων σε άλλα μέρη της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λαύριο, Βόλος, Χανιά, Καβάλα, Δωδεκάνησα κλπ.).
Την εμπειρία που αποκτήθηκε πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και στην δική μας
περιοχή.
Το ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας με την σημερινή Ημερίδα, φιλοδοξεί να αναδείξει τη βιομηχανική
αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας, να ευαισθητοποιήσει και αφυπνίσει την πολιτεία,
και να τοποθετήσει τις απαραίτητες δράσεις προς το σκοπό, ώστε να κερδηθεί ο χαμένος
χρόνος για τη διάσωσή της.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες, που μας
έκαναν την τιμή να ασχοληθούν για το τόσο σημαντικό θέμα. Την Οργανωτική Επιτροπή,
που προσπάθησε σημαντικά ώστε να φέρει σε πέρας μια δύσκολη ημερίδα.
Θέλω όμως περισσότερο να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την
παρουσία σας και μας δίνετε το θάρρος και το κουράγιο να συνεχίσουμε προς την
κατεύθυνση αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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>
Π οοεδοείο-κ.Σαϊνίδου. Το λόγο έχει ο κ. Γιάννης Σιαγιάννης, Πρόεδρος του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων του Νομού Εύβοιας.
κ. Γ ig v v n cΣ ια ν ιά νν η σ . Καλημέρα σας. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό, να βλέπει κανείς
την αίθουσα κατάμεστη και αυτό δικαιώνει και προσδοκίες, δικαιώνει προφανώς και την
ελπίδα. Με τη σειρά μου σαν Πρόεδρος των Αρχιτεκτόνων, θερμά ευχαριστώ για την
παρουσία όλων σας, σε μια ημερίδα η οποία φιλοδοξεί, να αποτελέσει ένα εργαλείο
αναζήτησης για τα δρώμενα της πόλης.
Μία κοινωνία κυρίες και κύριοι που χάνει τη μνήμη της, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει που
βρίσκεται και που πρέπει να πάει. Αυτή η μνήμη, πολλές φορές παγώνει από διαχειριστικές
πρακτικές, αναντίστοιχες πολλές φορές με τις απαιτήσεις των καιρών, και πολλές φορές
αναντίστοιχες με την ιστορία και την κοινωνική συνείδηση μιας πόλης, της όποιας πόλης,
σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αλλά και της πόλης που σήμερα βρισκόμαστε εδώ,
δρούμε, συζητούμε και προγραμματίζουμε.
Για εκατοντάδες χρόνια η πόλη, αντανακλούσε και αντανακλά τις ιδεολογίες της
κοινωνίας. Είναι το παράγωγο ενός διαλόγου. Είναι το τελικό αποτέλεσμα της ανθρώπινης
σκέψης.
Αυτό που σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, είναι να συζητήσουμε, όχι μόνο για τη
μορφή της πόλης, αν μας αρέσει ή δε μας αρέσει, αλλά κατά βάθος και πιθανόν, να
συζητήσουμε για το έλλειμμα και τα αδιέξοδα μιας κοινωνικής οργάνωσης, μιας
λειτουργίας, ενός τόπου.
Είναι ίσως η έλλειψη του αισθήματος της κοινότητας, που είναι η σύνθεση και
ολοκλήρωση της πολιτιστικής, κοινωνικής προσφοράς του κάθε πολίτη. Είναι η αντίθεση
της πόλης της πέτρας και του ακροκεράμου με την πόλη της δίνης του άμεσου κέρδους.
Ενός μύθου που εξαντλώντας τα φυσικά και πολιτιστικά του όρια, αφήνει πίσω του άλλες
παραμέτρους.
Προτού κινδυνεύσουμε να ενταχθούμε στο βιβλίο των χαμένων πολιτισμών, πρέπει η
ψυχολογία του λήθαργου, της άνευ όρων παράδοσης, του δεν γίνεται τίποτα, να δώσει τη
θέση της στο ζωντάνεμα της ιστορικής μνήμης. Σε μια νέα, αλλά και αυτονόητη αντίληψη
πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής οργάνωσης.
Σε αυτή την αυτονόητη αντίληψη, τα βιομηχανικά κτήρια της Χαλκίδας, έχουν τη δική
τους ξεχωριστή, κοινωνική, πολιτιστική και αρχαιολογική ταυτότητα.
Αποτελούν πολιτιστικό, αλλά και υλικό αγαθό, μιας άλλης εποχής. Ενός άλλου τρόπου
σκέψης, που οριοθετείται στις αρχές του περασμένου αιώνα. Είναι όμως η κοντινή μας
ιστορία. Είναι η κοντινή ιστορία αυτής της πόλης. Και σαν τέτοια, θα πρέπει τα κτήρια
αυτά να αποτελέσουν ζωντανά μνημεία λειτουργικών χώρων, διατηρητέων και
προσαρμόσιμων, στην ευτυχώς όλο και περισσότερο αφυπνιζόμενη συνείδηση της
κοινωνίας, αλλά και στην επανασύνθεση της λειτουργίας και της εικόνας της πόλης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το ζωντάνεμα της ιστορικής μνήμης και η
πολιτιστική προοπτική της Χαλκίδας, είναι τα ζητούμενα.
Η Ημερίδα μας, έτσι πιστεύουμε, μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε υπολογίσιμο εργαλείο
ανάλυσης, καταγραφής και προτάσεων για το χώρο της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της Χαλκίδας.
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Προτάσεων για το μέλλον της πόλης, για το μέλλον το οποίο πρέπει όλοι μας να
συνοικοδομήσουμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μέλλον ενδεχόμενα ανήκει σε
αυτούς που το προετοιμάζουν.
Με αυτές τις σκέψεις από την πλευρά του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Εύβοιας, ευχόμαστε η
Ημερίδα να είναι αποδοτική, να είναι χρήσιμη και να αποτελέσει την αναγκαία ικανή
συνθήκη, έτσι ώστε να πάμε σε μια διαφορετική νοοτροπία, σε μια διαφορετική πολιτική
διαχειριστική πρακτική, η οποία μπορεί να ζωντανέψει την πόλη της Χαλκίδας. Σας
ευχαριστώ πολύ.
Π οοεδοείο-κ. Μπαυπαλήο: Προσκαλούμε στο βήμα τον κ. Ευάγγελο Λυρούδια, Πρόεδρο
του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.
κ. Ε υ ά ν νελ ο α Λ υ ο ο ύ δ ια σ . Σαν ομιλητής, πάντοτε έλεγα τη γνώμη μου να τελειώνουν οι
χαιρετισμοί για να μπούμε στην ουσία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά ήταν
πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Κι από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κι από τον
συνάδελφο, τον κ. Σιαγιάννη.
Εκπροσωπώντας τους αρχιτέκτονες πανελλήνιος, θα ξεκινήσω μάλλον επαγγελματικά,
συνδικαλιστικά και θα κλείσω λίγο συναισθηματικά και αρχιτεκτονικά, γιατί έχω ένα δεσμό
με αυτή την πόλη, την οποία παλιότερα επισκεπτόμουνα πάρα πολύ συχνότερα και τώρα
ελπίζω να ξαναδοθούν ευκαιρίες, να συναντηθούμε πολλές φορές.
Η αρχιτεκτονική σήμερα, ασκείται κάτω από το γενικό κλίμα μιας κρίσης. Κρίση στο
περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή, όλο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο κάτω από το οποίο
εμείς πρέπει να ασκήσουμε το επάγγελμα μας. Η κρίση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να
αυτοσυγκεντρωθούμε, να σκεφτούμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Αν θεωρήσουμε ότι όλες οι κρίσεις στην Ελλάδα ξεπερνιώνται μέσω της οικοδομής, η
ευθύνη των αρχιτεκτόνων είναι πολλαπλάσια σε αυτή την παρούσα συγκυρία της
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, και της κλιματικής αλλαγής. Διότι θα επέλθει
τσιμεντοποίηση, ή θα επέλθει ανοικοδόμηση ή θα επέλθει εκτεταμένη αναστήλωση. Καμιά
φορά και η εκτεταμένη αναστήλωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς διάσωσης
και αντιμετώπισης προβλημάτων.
Άρα, εμείς σαν αρχιτέκτονες υποστηρίζουμε μία εκστρατεία σχεδιασμού σε όλα τα
επίπεδα. Ο σχεδιασμός που εκπαιδεύεται ο αρχιτέκτονας να κάνει αρχίζει από το ντιζάιν,
το αντικείμενο, το σπίτι, την προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής κληρονομιάς,
στην μικρή κλίμακα και την προστασία και ανάδειξη συνόλων, πολεοδομική κλίμακαλέχθηκαν πριν αυτά- χωροταξικός σχεδιασμός, αναπτυξιακή πολιτική και μελέτη της
ιστορίας.
Καταγραφή για να υπάρχουν διδάγματα για το μέλλον.
Τριάντα χρόνια ζούμε υπό την αιγίδα της αναστήλωσης. Αυτό, με βάση διεθνείς συνθήκες,
με βάση τις οικονομικές συγκυρίες. Από το '64 μέχρι το 75 ολοκληρώθηκε ο
προσανατολισμός της Ευρώπης: ότι, κύριοι, προστατεύω την ιστορική μας κληρονομιά.
Απότοκο του ρομαντισμού του παρελθόντος, ναι. Τελείωσε αυτό; Όχι. Θα συνεχίσει. Θα
συνεχίσει όμως κάτω από το νέο πνεύμα της λεγάμενης πράσινης αρχιτεκτονικής, της
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λεγάμενης υψηλής τεχνολογίας στην εξοικονόμηση της ενέργειας, και σε ένα νέο τρόπο
σχεδιασμού και αντιμετώπισης της δόμησης.
Άρα να, πεδίον δόξης λαμπρόν, σε συνδυασμό- εδώ έχει κλείσει το κεφάλαιο της
προστασίας κι ανάδειξης παραδοσιακών μνημείων και συνόλου, σαν ένας τρόπος
αυτογνωσίας, ενδοσκόπησης, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, διατήρησης της εθνικής
ταυτότητας- οδηγούμαστε σε έναν άλλο σχεδίασμά.
Πιστεύω ότι είναι μια πρόκληση γι' αυτούς που ασχολούμαστε με την προστασία και
ανάδειξη παραδοσιακών μνημείων, να συνδυαστεί εκτός από την αλλαγή χρήσεων, που
έχει συντελεστεί στην Ευρώπη- και σε αυτό εμείς καθυστερήσαμε- να συνδυαστεί η
προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής μας κληρονομιάς, με καλό σχεδίασμά, από
ειδικευμένους και με καλές συνεργασίες - διότι ο αρχιτέκτονας δεν είναι μόνος του, ούτε
όμως και ο πολιτικός μηχανικός είναι μόνος του.
Οι συνθήκες πια απαιτούνε καλές συνεργασίες, προκειμένου το τελικό ζητούμενο και
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα να είναι το λιγότερο επιβαρυντικό και το όφελος να είναι το
βέλτιστο. Όχι το μέγιστο.
Πάμε τώρα στα δικά μας. Σαν αρχιτέκτονες, πώς θα το πετύχουμε αυτό. Είπαμε,
προσπαθούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Το άνοιγμα στην κοινωνία, εδώ
είμαστε στην περίοδο της κρίσης, είναι μια ευκαιρία. Έχουμε οργανώσει πανελληνίως,
προγραμματίζουμε ένα συνέδριο. Βλέπω εδώ αγαπητούς συναδέλφους. Στην πορεία προς
το συνέδριο που θέμα θα έχει «επάγγελμα αρχιτέκτων» και που καλούμε το Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων Εύβοιας να παίξει ένα ενεργό ρόλο σε αυτό, θα υπάρξουν ημερίδες. Η
πρώτη ημερίδα είναι στις 12 Μαρτίου στην Αθήνα, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης όπου
θα συζητηθεί ο ΓΟΚ, οι αυθαίρετες κατασκευές, ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών
αδειών. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια των αρχιτεκτόνων να βγουν στην κοινωνία και να
πούνε κοιτάξτε κύριοι, μέχρι τώρα λόγω συνθηκών, κάναμε πάρα πολλές υποχωρήσεις,
δηλαδή έχτιζαν οι πάντες. Δηλαδή αρχιτεκτονική ασκούσε ο κάθε ένας. Μήπως ήρθε η
ώρα, με το άνοιγμα του επαγγέλματος, με το ότι θα έρθουν οι ξένοι αρχιτέκτονες (θα
έχουμε κι εμείς αντιστοίχως το δικαίωμα να πάμε έξω), μήπως ο καθένας να ασκεί το
επάγγελμά του, ανάλογα με αυτά που διδάχτηκε και ανάλογα με τα προσόντα τα οποία η
κοινωνία, το κράτος του έδωσαν;
Πιστεύουμε ότι με μια σειρά ημερίδες, και συντονιστικά, θα οδηγηθούμε σε ένα
επιτυχημένο συνέδριο.
Η πρώτη ημερίδα είναι αυτή, στις 12 του Μαρτίου. Τον Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο (
ενδιαμέσως υπάρχει ημερίδα), συντονιστικό όλων των αρχιτεκτόνων όλης της Ελλάδας
στη Χίο. Προηγουμένως υπάρχει στο Ηράκλειο. Και το αποκορύφωμα, η τελευταία
προσυνεδριακή ημερίδα θα είναι εδώ στη Χαλκίδα, κατά το Σεπτέμβρη.
Πέραν των ευχών που δίνω για την επιτυχία της ημερίδας που με τους ομιλητές και με το
πρόγραμμα είναι εγγυημένη, θα πάω τώρα σε μια προσωπική ιστορία και θα κλείσω με
πέντε λέξεις για το σήμα εισόδου στη Χαλκίδα.
Κάτι άλλο όμως πριν. Το 2002 η συνδικαλιστική μου σταδιοδρομία ξεκίνησε πάλι στη
Χαλκίδα. Δηλαδή ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Εύβοιας, με είχε καλέσει να βγάλω ένα λόγο
«Αρχιτεκτονική και Τεχνολογία», στην αίθουσα του Δημαρχείου. Τότε μαζευτήκαμε όλοι
οι αρχιτέκτονες της Ελλάδας εδώ και ξεκινήσαμε τη συζήτηση των συντονιστικών. Νομίζω
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ότι ήταν ένα από τα πρώτα που είχαν συμβεί, το να μαζεύονται όλοι οι αρχιτέκτονες για
να συγκροτήσουν ένα πανελλήνιο όργανο που να μπορεί να επεμβαίνει, τόσο σε
κοινωνικά, όσο και σε επιστημονικά θέματα.
Με βάση αυτή τη γνωριμία είχαμε κάνει τότε μία πρόταση. Μπαίνοντας στη Χαλκίδα κι
εκεί που είναι το κτήριο του ΚΤΕΛ, δεξιά, υπάρχουν οι πηγές της Αρέθουσας. Είναι ένας
λάκκος με νερά. Ιστορικός όμως λάκκος, γιατί δίπλα στη θάλασσα βγαίνει πόσιμο νερό.
Φτιάξαμε με τον γλύπτη τον Καραχάλιο, που δεν θυμάμαι, νομίζω είναι καλά; Όχι. Τον
χάσαμε. Μια πρόταση λοιπόν, για να γίνει μία μάστευση, μία τοποθέτηση της κοινωνίας,
του Δήμου της Χαλκίδας ότι κύριοι εδώ είναι ένα σήμα εισόδου στην πόλη.
Το σήμα εισόδου στην πόλη αυτό, πέρασε τα 40 κύματα και κατέληξε σε μια πρόταση,
ξέρετε βάλτε, λέει, μερικά πράσινα και παγκάκια, βαμμένα σε ένα ουδέτερο χρώμα.
Ξέρετε, οι σημειακές παρεμβάσεις καμιά φορά κ. Πρόεδρε, δηλώνουν την πρόθεση της
πολιτείας, ή την πρόθεση μιας κοινωνίας, ότι κύριοι εδώ θα το δούμε σοβαρά.
Σήμερα με λύπη μου πέρασα και είδα ότι είναι τα καλάμια πάλι 2,5-3 μέτρα. Το ΚΤΕΛ
χτίστηκε, και δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται.
Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που αυτή η περιοχή, η είσοδος της Χαλκίδας,
σηματοδοτείται από δύο πολύ ωραία κτήρια. Τότε σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να
σηματοδοτήσει η πολιτεία με κάποιο μικρό έργο- γιατί δεν μιλούσαμε για λεφτά, θα
καθαρίζαμε το χώρο, θα τον περιορίζαμε, θα βάζαμε μία φύτευση εξειδικευμένη και δύο
ωραίες νύμφες του Καραχάλιου, τις οποίες θα τις έδινε πιστεύω μόνο σε κόστος χαλκού
και θα έμπαινε μέσα.
Εύχομαι αυτό το έργο, το σήμα εισόδου της Χαλκίδας συν την προστασία και ανάδειξη και
αξιοποίηση αυτών των κτηρίων που βρίσκονται πέριξ του χώρου αυτού, να αποτελέσει
μια πολύ ωραία είσοδο για την πόλη, γιατί οι κ.κ. Ευβοείς -Χαλκιδείς, διαθέτετε μία από τις
ωραιότερες πόλεις του κόσμου πιστεύω.
Δηλαδή στα νότια της Αγγλίας υπάρχει μια τέτοια πόλη το Σεντ Τάιβς η οποία έχει αυτά τα
χρώματα κι αυτή τη δομή και ανάπτυξη, μόνο για 3-4 μέρες το χρόνο. Εμείς εδώ το
έχουμε όλο το χρόνο.
πολίτηc. Το κακό είναι ότι δεν το πιστεύουμε εμείς.
κ. Ευάννελo c Λυοούδ/αα Θα το πιστέψετε, γι' αυτό βοηθούν και οι κρίσεις.
Λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Χίλια συγγνώμη για τις φλυαρίες μου,
ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου που
με κάλεσαν και είμαι στη διάθεσή σας για ότι χρειαστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ.
Ποοεδοείο-κ. Μπαυπαλήο Καλούμε στο βήμα την κ. Περλεπέ Βουλευτή Εύβοιας.
/r. Α ικ α τε β ίν ιιΠ ε ο λ ε π έ . Καλημέρα σας. Εγώ θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον Πρόεδρο
και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΕ, αλλά και όλους τους συντελεστές αυτής της
Ημερίδας για την βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης μας.
Δεν μπορώ όμως να μην επισημάνω, ότι ευθύνες έχει και το ΤΕΕ, γιατί τα τελευταία 30
χρόνια που στην υπόλοιπη Ελλάδα αναδείχτηκαν πάρα πολλά αρχιτεκτονικά, βιομηχανικά
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κτήρια στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στη Λέσβο, αλλά και στις άλλες πόλεις, στην πόλη της
Θήβας ας πούμε που είναι κοντά σε μας, και πολλά από αυτά είναι κέντρα πολλαπλών
χρήσεων, έχουνε αποκτήσει και ζωή, πέρα από την αναστήλωσή τους, εδώ στην πόλη τη
δική μας, δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Θέλω λοιπόν να κάνω μια έκκληση και στο ΤΕΕ, πέρα απ' όλους τους άλλους που είναι
συνυπεύθυνοι βέβαια γι' αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη και στο Νομό,
όσον αφορά τα βιομηχανικά κτήρια. Να κάνω μια έκκληση, πέρα από την ημερίδα, που
είναι πάρα πολύ σημαντική, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να σώσουμε ό,τι έχει
απομείνει. Γιατί δυστυχώς είναι λίγα αυτά τα οποία έχουν απομείνει και αν δεν δράσουμε
πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα θα καταρρεύσουν κι αυτά που υπάρχουν σήμερα.
Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Και βέβαια πιστεύω ότι θα ευαισθητοποιηθείτε
ακόμα περισσότερο σαν ΤΕΕ, για να συμβάλετε από τη μεριά σας, όσο περισσότερο
μπορείτε στην ανάδειξη αυτών των βιομηχανικών κτηρίων. Ευχαριστώ πολύ.
Π ο ο εδ ο είο - κ.Μπαυπαλήσ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε σίγουρη ότι το ΤΕΕ θα κάνει
ότι μπορεί. Ο κ. Πίσχινας, Αντινομάρχης, εκπρόσωπος του Νομάρχη, προσκαλείται στο
βήμα.
κ. Α ν έσ τ[ΐ£ Π ίσ χ ιν α ς. Καλημέρα σας. Θα ήθελα κι εγώ να χαιρετίσω την πρωτοβουλία
του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Εύβοιας, για
την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης μας.
Σαν Χαλκίδαίος κι εγώ, σαν πολίτης αυτής της πόλης, που έχω γεννηθεί κι έχω μεγαλώσει
εδώ, αισθάνομαι μεγάλη λύπη και μεγάλη απογοήτευση, που πολλά κτήρια, όχι μόνο
βιομηχανικά, αλλά κι άλλα κτήρια της κληρονομιάς της αρχιτεκτονικής της πόλης μας, δεν
υπάρχουν πλέον.
Σε αυτό θα συμφωνήσω με την Βουλευτή του Νομού μας, ότι υπάρχει ευθύνη και του
τεχνικού κόσμου, που όλα τα προηγούμενα χρόνια η κατεύθυνση ήταν η τσιμεντοποίηση
όλων των χώρων, χωρίς την ευαισθησία της ενσωμάτωσης της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς στον σύγχρονο τρόπο ζωής μας.
Πιστεύω ότι αυτή η ημερίδα θα βοηθήσει και θα δώσει με τα αποτελέσματά της, το
έναυσμα και το εργαλείο εκείνο, ούτως ώστε όχι μόνο να αποκαταστήσουμε και να
διατηρήσουμε τη βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά που υπάρχει στην πόλη μας,
αλλά να την αποδώσουμε και σε σύγχρονες χρήσεις. Γιατί πρέπει να δεθεί η ιστορία μιας
κληρονομιάς με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό
αποτέλεσμα. Και με αυτή την έννοια, θέλω να ευχηθώ, να είναι σημαντικές οι αποφάσεις
που θα βγούνε μέσα από αυτή την ημερίδα.
Αργότερα κι ο Νομάρχης της Εύβοιας, ο κ. Θανάσης Μπουραντάς, θα έρθει να
τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλές εργασίες στην
ημερίδα σας.
Π οοεδοεϊο-κ.Μ παυπαλήο Ευχαριστούμε κι εμείς τον κ. Αντινομάρχη. Καλούμε στο βήμα
τον κ. Αναγνώστου εκπρόσωπο του Δημάρχου Χαλκιδέων.
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/r. A n u n ro n c Α να ννώ σ το ιτ. κ. Πρόεδρε, κ. Βουλευτά, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες
και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του
Δημάρχου μας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος θα προσέλθει αργότερα και να ευχηθώ καλή
επιτυχία στην ημερίδα σας.
Είναι αλήθεια ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο μας έχει συνηθίσει σε υψηλού επιπέδου
ημερίδες. Θερμότατα συγχαρητήρια και βαθύτατες ευχαριστίες είναι το λιγότερο που
μπορούμε να σας εκφράσουμε κυρία και κύριε Πρόεδρε.
Περιμένουμε λοιπόν, με ιδιαίτερη αγωνία και ξεχωριστό ενδιαφέρον και τις σημερινές
εισηγήσεις, διαλέξεις.
Σε μία πρόσφατη συνέντευξή του, ερωτάται ο φιλόσοφος Χρήστος Γιανναράς: Που
νομίζετε ότι οφείλεται ο χρόνιος μαρασμός της ελληνικής κοινωνίας, Απάντηση. «Νομίζω
στην αργόσυρτη και ανεπίγνωστη απώλεια της ελληνικής αρχοντιάς, που έσω ζε την
αίσθηση του ιερού και την αυτονόητη προτεραιότητα του κάλλους. Αρχοντιό ψηλαφιστή
στο λαϊκό αρχιτεκτόνημα, στο χράμι, στο κιούπι, στο τέμπλο, στο πιο

στο

παραμικρό και λιτό πουκάμισο. Αλλά και στην ποίηση, στο πανηγύρι, στους κοινοτικούς
θεσμούς. Ή στα αρχοντικά των Ελλήνων της Τεργέστης, της Βιέννης, της Βενετίας, του
Παρισιού, του Λονδίνου» και της Χαλκίδας προσθέτω εγώ.
Είναι αλήθεια ότι εμείς τις τελευταίες δεκαετίες δεν καταφέραμε να περισώσουμε την
βαρύτατη κληρονομιά.
Και πιστεύω, ότι αναμφίβολα ο μαρασμός της δικής μας τοπικής κοινωνίας έχει τα αίτιά
του και στην απώλεια της αίσθησης του ιερού.
Η δημοτική αρχή, ο Δήμαρχός μας, ο κ. Ζεμπίλης, προσπαθεί να θέσει προτεραιότητα στη
διάσωση του κάλλους, στη διάσωση της κληρονομιάς αυτής που έχει απομείνει. Στην
προσπάθειά του αυτή θα αποδώσουμε στους συμπολίτες μας σε λίγους μήνες το κτήριο
του ΑΣΑΧ, ό,τι έχει απομείνει από τον Αλευρόμυλο Δήμητρα το οποίο θα έχει χρήση
μουσείου. Και πιστεύω ότι οι προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται από τον Δήμαρχό μας
εδώ και τρία χρόνια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την διάσωση και την
ανάδειξη της Αρέθουσας, θα έχουν θετικά αποτελέσματα σύντομα.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή επιτυχία.
Π οοεδοείο-κ.Μ παυπαλήσ Ευχαριστούμε τον κ. Αναγνώστου. Καλούμε στο βήμα τον
καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη, εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπρόσωπο του κ.
Πρύτανη.
κ. Ν ικόλαος.Μ πιλάλησ. Σας καλημερίζω κι εγώ σ' αυτή την ημερίδα. Εκπροσωπώ το
Πολυτεχνείο Κρήτης, τον πρύτανη του Πολυτεχνείου, τον κ. Γρυσπολάκη ο οποίος με
παρεκάλεσε ως Χαλκιδέος που είμαι να παρευρεθώ και να δώσω τον χαιρετισμό του.
Θα ήθελα να πω ότι ως Χαλκιδέος και δουλεύοντας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, κάνοντας
μια σύγκριση μεταξύ Χανιών και Χαλκίδας, δυστυχώς θλίβομαι. Κι αυτό που θα μεταφέρω
εδώ πέρα, είναι μία χρήση που έχει γίνει σε διάφορα κτήρια της πόλης των Χανιών, εκ
μέρους του Πολυτεχνείου και της Κοινότητας.
Το Πολυτεχνείο ξεκίνησε την λειτουργία του στεγαζόμενο στις παλιές φυλακές, τις οποίες
αναμόρφωσαν, ώστε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς.
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Σήμερα αυτές οι παλιές φυλακές είναι το κτήριο της διοίκησης, και συνεπώς έχει μια
λειτουργική χρήση.
Η αρχιτεκτονική σχολή η οποία λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης τα τελευταία χρόνια
στεγάζεται στην παλιά Λαϊκή Σχολή, η οποία προηγουμένως είχε υπάρξει τόπος
διοργάνωσης ορισμένων σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών χρήσεων.
Και το πιο πρόσφατο απόκτημα θα έλεγα, που υπάρχει συνεργασία μεταξύ Πολυτεχνείου
Κρήτης και της τοπικής κοινότητας, είναι τα κτήρια στο παλιό Αρσενόλι όπου έχει
δημιουργηθεί το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.
Αυτά ήτανε τα παλιά τελωνεία, ήταν κάτι μεγάλα κτήρια, που όσοι έχετε πάει στην Κρήτη
τα έχετε δει. Εγώ τα είχα δει πρώτα να είναι εγκαταλελειμμένα και τώρα έχουνε πολύ
λειτουργική χρήση. Εξυπηρετούνται πάρα πολλές ημερίδες που γίνονται, πάρα πολλές
εκδηλώσεις. Και βέβαια όλος ο περιβάλλων χώρος εκεί πέρα, ταιριάζει να το πούμε με το
πνεύμα των χρήσεων αυτών. Θα έλεγα ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις. Το
κτήριο αυτό ανήκε παλαιότερα στο Πολυτεχνείο, το οποίο δεν είχε τους πόρους για να
μπορέσει να το αξιοποιήσει, και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπόρεσε και
το αξιοποίησε.
Για όσους έχετε πάει στα Χανιά, θα δείτε ότι πάντα είναι κατειλημμένα με διάφορες
εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια και διάφορες χρήσεις. Συνεπώς αυτό που θα μεταφέρω,
είναι αυτή την εμπειρία την οποία έχουμε. Βέβαια σ' αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και το
Πολυτεχνείο με τις διάφορες σχολές και με την Αρχιτεκτονική, την οποία έχει αυτή τη
στιγμή, η οποία συνεργάζεται πάρα πολύ με την τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
Π ρ ο εδ ρ είο - κ.Μπαυπαλήσ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Προσκαλούμε στο βήμα τον
εκπρόσωπο του Συνασπισμού, τον κ. Τήνιο.
κ. Γι'άννηε Th vioc. Καλημέρα σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Νομαρχιακή Επιτροπή του
Συνασπισμού της Αριστερός και της Οικολογίας Εύβοιας, χαιρετίζει τη σημερινή ημερίδα
που αφορά στην ανάδειξη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης μας.
Η ευγενής αυτή προσπάθεια, έχει την αμέριστη συμπαράσταση της ανανεωτικής και
ριζοσπαστικής Αριστερός, η οποία από την πλευρά της έχει δώσει αγώνες για τη
διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίησή
της, προς όφελος του τόπου μας.
Είναι γνωστές οι προσπάθειες μας διαχρονικά, στα κτήρια της Αρέθουσας, Γεωργιάδη,
σταθμός του ΟΣΕ, Δημόκριτος και άλλων, να περιέλθουν στην αρμοδιότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καταρχάς, και κατόπιν με προτάσεις μας να επαναχρησιμοποιηθούν και να
αναδειχθούν σε κέντρα πολιτισμού, εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι, χώροι που θα
αναβιώσουν τον πολιτισμό της Χαλκίδας και γενικότερα της Εύβοιας.
Θα προωθήσουν και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες σας και να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πάντα
αρωγοί σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστώ.
Π ρ ο εδ ρ είο - κΉπα]Μταλός. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχει ζητήσει το λόγο ο πρώην
Βουλευτής Εύβοιας ο κ. Απόστολου.
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κ. Β α ννέλn c Α π ο σ τό λ ο σ . Με συγχωρείτε για ένα λεπτό. Εγώ δεν θέλω να απευθύνω
χαιρετισμούς, καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Πάντα θέλω να μπαίνω επί της ουσίας των
θεμάτων που συζητιούνται.
Και επιτρέψτε μου, το ένα λεπτό να το κάνουμε τρία.
Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνετε. Ξεκινώ από
την τοποθέτηση του Προέδρου των αρχιτεκτόνων Εύβοιας. Αυτό που λείπει σε αυτή την
πόλη είναι η κινηματική λειτουργία των πολιτών. Αν υπήρχε, ίσως η κατάσταση να ήταν
διαφορετική. Όμως παρόλα αυτά, οι μεμονωμένες φωνές που αντιστέκονται, πιστεύουν
ότι αυτή η Ημερίδα θα τους βοηθήσει σημαντικά.
Δεν θα σταθώ στην βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά που χάσαμε, που βεβαίως δεν
την έχασε μόνο η Χαλκίδα, την έχασε όλη η Ελλάδα. Αρκεί να θυμηθούμε την ΑΒΕΝΑ,
κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής για όλη την Ευρώπη.
Να σταθούμε σε αυτά τα σπαράγματα που τα βλέπουμε μπροστά μας, να απειλούνται από
κατεδάφιση και κατάρρευση.
Από αυτή την άποψη λοιπόν, είναι παρήγορο το ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο εκφράζεται,
έστω κι αργά, και θα διαφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές οι οποίοι έριξαν
ευθύνες στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Διάβασα ένα πόρισμα που έχουνε για το πρώην
Γεωργιάδη. Τους κάλεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για πρώτη φορά. Το Τεχνικό
Επιμελητήριο είναι θεσμικά ο φορέας που όφειλε η οποιαδήποτε αρχή να το καλεί επί
χρόνια. Δείτε τώρα τι έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μιλάμε για τον Αγ. Στέφανο.
Όταν συζητάμε τώρα στη Χαλκίδα για τα βιομηχανικά κτίσματα, μιλάμε για τον Αγ.
Στέφανο.
Ποια ήταν η συμπεριφορά της δημοτικής αρχής; ποια ήταν η συμπεριφορά της
νομαρχιακής αρχής; και βεβαίως μέχρι του σημείου και εκπροσώπου μας προς το ελληνικό
κοινοβούλιο; Εγώ έχω μάθει τα πράγματα να τα λέω με το όνομά τους.
Πολεοδομήθηκε η συγκεκριμένη περιοχή έχοντας ένα στόχο. Πώς θα υπηρετηθεί το
συμφέρον του ΚΤΕΛ, μιλάω συγκεκριμένα, για να γίνει αυτό το τερατούργημα, το οποίο
τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες και πραγματικά έτσι χρειάζεται το Επιμελητήριο τα
συγχαρητήρια, γιατί χάρη στο πόρισμά του μπορέσαμε κι εμείς να φτάσουμε μέχρι του
σημείου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά, όπου στο Τριμελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας στις
23 του Μάρτη γίνεται η δίκη.
Και τι έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή; Βλέπουμε ένα τέρας, το οποίο ουσιαστικά, όχι
μόνο προσβάλλει την αισθητική μας, προσβάλλει την πόλη, αλλά κυρίως πρέπει να
κρεμαστεί μία ταμπέλα εκεί, διότι το συγκεκριμένο γήπεδο ανήκει στον Δήμο Χαλκιδέων.
Τουλάχιστον στο κομμάτι που αντιστοιχεί το χτίσμα. Είναι η εισφορά γης η οποία δεν
καταβλήθηκε, διότι ήταν πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Θεωρήθηκε ότι το ΚΤΕΛ είναι μια
δραστηριότητα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν έπρεπε να δώσει εισφορά γης. Και
βεβαίως αυτό με την πράξη εφαρμογής.
Κι έρχεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και αγοράζει τώρα το δίπλα το πρώην Γεωργιάδη,
με πρόσχημα να το διατηρήσει. Και βεβαίως γίνεται γνωστή μια πολεοδομική πράξη που
ετοιμάζει, όπου λίγο έως πολύ, και όταν μάλιστα αντιληφθήκαμε ότι θέλει να γκρεμίσει και
την υποτίθεται λέει περίφραξη. Δεν είναι περίφραξη, είναι ενταγμένη όλο στο σύνολο της.
Κυριακή

28Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο στην Χαλκίδα
-

20

-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκΐδαςι
Και βεβαίως πολύ σωστά σαν ΤΕΕ με το πόρισμά σας, εσείς απορρίπτετε την
συγκεκριμένη πρόταση.
Όμως το θέμα είναι τι έχει κάνει η δημοτική αρχή. Φανταστείτε ότι στην περίπτωση της
κατεδάφισης του ΚΤΕΛ εκείνη τη νύχτα του 1995 μέσα σε μία νύχτα όλα εξαφανίστηκαν,
την επόμενη μέρα από το φόβο, έφερε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κήρυξε τα
συγκεκριμένα διατηρητέα λέει και απαλλοτριωτέα. Που πήγε αυτή η πράξη; Στα αζήτητα.
Δεν υπάρχει σήμερα πράξη η οποία να έχει πάει πιο κάτω. Ποιος κηρύσσει διατηρητέα
κτήρια; υπάρχει συγκεκριμένη αρχή.
Έρχεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αγοράζει και λέει για να τα κηρύξω διατηρητέα. Έχει
στείλει καμία πράξη στην απαραίτητη Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για το συγκεκριμένο;
Σας πληροφορώ λοιπόν, ότι είμαστε δύο πολίτες οι οποίοι έχουμε ενδιαφερθεί και έχει
κατατεθεί αίτηση, είναι ο Νίκος Αναγνώστου, που θέλω οπωσδήποτε να τον αναφέρω,
έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, και εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει ένας
φάκελος στην συγκεκριμένη υπηρεσία.
Κι επειδή βλέπω ότι η κ. Αραϊτζοπούλου, αν θυμάμαι καλά, η οποία είναι εισηγήτρια θα
την παρακαλούσα ό,τι συζητηθεί σήμερα εδώ να τα δώσει στο συνάδελφό της, τον κ.
Τσούχλο που έχει το συγκεκριμένο φάκελο, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντική η
συμβολή της ημερίδας στο να γλιτώσουμε τα κτήρια του Γεωργιάδη.
Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ίσως έτσι κουράζω, καταχρώμαι το χρόνο. Τι κάνουμε
αύριο; το δια ταύτα, είναι πάση θυσία να κηρύξουμε αυτό διατηρητέο. Πάση θυσία, αυτά
που προβλέπει η πολεοδόμηση και στην περίπτωση του ΚΤΕΛ να αποδοθούν, όπως
πραγματικά προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο.
Και βεβαίως επειδή υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με την Αρέθουσα, φανταστείτε ότι το
1996 είχαμε 800.000.000 δραχμές τότε για το συγκεκριμένο κτήριο μελέτες και
αποκατάσταση, και σήμερα βρισκόμαστε σε μία στιγμή όπου δεν υπάρχει από πλευράς
χρηματοδότησης τίποτα. Κι επειδή είμαστε ενόψει αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, πρέπει να
γίνει μια προσπάθεια απ' όλους, τουλάχιστον να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ
πολύ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα.
Π οοεδοείοκ.Μ παυπαλήο Ευχαριστούμε κι εμείς για την τοποθέτηση του κ. Αποστόλου.
Να περάσουμε στο κυρίως μέρος της ημερίδας.
Π ο ο εδ ο είο - κ.Κουδούνη. Παρακαλούμε να προσέλθει στο βήμα ο εισηγητής κ. Νίκος
Μπελαβίλας, αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και
πρώην Πρόεδρος του T.I.C.C.I.H. - του ελληνικού τμήματος. Θέμα εισήγησης «Η διεθνής
και ελληνική εμπειρία από την διάσωση και επανάχρηση βιομηχανικών κτηρίων. Η
συμβολή τους στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης».
Εισηγητής κ. Νίκος Μπελαβίλας, αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου
«Η διεθνής και ελληνική εμπειρία από την διάσωση και επανάχρηση
βιομηχανικών κτηρίων. Η συμβολή τους στη διατήρηση της ιστορικής
μνήμης»
Κυριακή
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Όταν ξεκίνησα να ετοιμάζω την παρουσίαση για τη Χαλκίδα, χωρίς να γνωρίζω την πόλη,
παρά μόνο ως τουρίστας, αναζήτησα δορυφορικές εικόνες για να μπορέσω να δω την
περιοχή για την οποία θα συζητήσουμε. Μία περιοχή που μόνο μέσω των διπλωματικών
εργασιών των φοιτητών μας γνωρίζω.
Αυτό που είδα, ήταν οι αυτές δύο εικόνες, τις οποίες απέσπασα και σας τις παρουσιάζω.
Από τη μία είναι το συγκρότημα του Γεωργιάδη κι από την άλλη είναι το νέο συγκρότημα
του ΚΤΕΛ στο οποίο ήδη αναφέρθηκαν πολλοί.

Εδώ έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε

ένα αστικό περιβάλλον όπως είναι αυτό στα νοτιοδυτικά, αυτό των παλαιών εργοστασίων,
το οποίο μπορούμε να αναμορφώσουμε, ή ανάμεσα σε ένα αστικό περιβάλλον όπως είναι
αυτό στα βόρεια, το οποίο έχουμε διαμορφώσει πλέον και την εμπειρία της υλοποίησης
του οποίου έχουμε.
Ή σε μια χαώδη κατάσταση ενταγμένων οικοδομικών τετραγώνων στην πόλη, κι ένα
εξαιρετικής ποιότητας συγκρότημα, όπως είναι το συγκρότημα της Αρέθουσας, το οποίο
οφείλουμε να διασώσουμε.
Ένα συγκρότημα που σας διαβεβαιώνω ότι έχει μόνο άλλα δύο "αδέλφια" του στη νότια
Ελλάδα, που είμαι σε θέση τουλάχιστον να γνωρίζω. Είναι το συγκρότημα του οινοποιείου
Καμπά

στα

Μεσόγεια

(σε

κίνδυνο

δυστυχώς

κι

αυτό)

και

το

συγκρότημα

της

οινοπνευματοποιίας ΗΒΗ στην οδό Πειραιώς, διατηρητέο και ασφαλές τουλάχιστον μέχρι
στιγμής.
Θα μιλήσουμε για μνημεία. Και νομίζω αφού ευχαριστήσω πρώτα (κάτι που δεν έκανα ως
τώρα) τους οργανωτές και τους παρόντες για την πρόσκληση στη Χαλκίδα, νομίζω ότι
σήμερα είμαστε εδώ, είσαστε εδώ για να απαντήσουμε και να απαντήσετε σε δύο τρία
βασικά ερωτήματα.
Ένα εξ αυτών είναι: τα βιομηχανικά μνημεία, γιατί να τα διατηρήσουμε; Το δεύτερο είναι:
πώς θα τα αναβιώσουμε; τι χρήση θα βάλουμε μέσα; Και το τρίτο είναι: πόσο κοστίζει
αυτή η υπόθεση της επανάχρησης και της αναβίωσης καθώς οι περισσότεροι εξ' ημών
ακούμε ότι κοστίζει πάρα πολύ η αποκατάσταση ενός τέτοιου συγκροτήματος.
Έχουμε λοιπόν μία αίσθηση, ότι αυτό εδώ το ασήμαντο ξωκλήσι κοντά στη λίμνη Κάρλη,
δεν πρόκειται να τολμήσει κανείς εργολάβος ποτέ, κανενός δημοσίου έργου, να το
πειράξει. Κι αν χρειαστεί να το πειράξει θα το μεταφέρει λίγο πιο πέρα. Γιατί οι ιεροί τόποι,
τα ταφικά μνημεία, τα εκκλησιαστικά μνημεία, είναι τα πρώτα που έχει η ανθρωπότητα ως
μνημεία χρεώσει στη συλλογική της συνείδηση.
Όμως, κάποια στιγμή έπαψε να λατρεύει και να προστατεύει μόνο τα θρησκευτικά της
μνημεία.
Η Βίβλος του Γουτεμβέργιου που την προστατεύουμε, όχι γιατί είναι η Βίβλος, αλλά γιατί
είναι το πρώτο χτυπημένο σε τυπογραφική πλάκα έγγραφο της ανθρωπότητας, είναι ένα
μνημείο που μας είναι αδιανόητο να καταστρέφουμε. Η Βίβλος του Γουτεμβέργιου λοιπόν
είναι ένα μνημείο.
Αλλά και ο Πύργος του Αϊφελ που κατασκευάστηκε ως περίπτερο της έκθεσης του
Παρισιού, μετασχηματίστηκε σε σύμβολο της πόλης και τεχνικό μνημείο, ενώ δεν ήταν
αυτή η αρχική πρόθεση των κατασκευαστών του.

Κυριακή
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Και η Μετρόπολις, αυτή η εκπληκτική ταινία του Φρίτς Λάγκ, αποτελεί μνημείο της
Ουνέσκο, το φιλμ δηλαδή ως τεχνικό υλικό, αλλά και ως έργο τέχνης, δεν μπορεί να
καταστραφεί. Αποτελεί μία εξέχουσα αξία και η

προστασία της ταινίας είναι υπόθεση

σοβαρή για τον πολιτισμό της ανθρωπότητας.
Αλλά

και

οι

δραστηριότητες των

ανθρώπων

που

χάνονται,

το

επάγγελμα

του

υαλοτεχνίτη, του υαλοφυσητή στο Μουράνο, στη Μάλτα ή στη Δραπετσώνα - εκεί πια
δυστυχώς δεν υπάρχει- θεωρείται προστατευμένη δραστηριότητα, που οφείλουμε να
διασωθεί.
Ας πούμε πρώτα για τη δική μας ελληνική εμπειρία η οποία αγγίζει πλέον τα 15-20 χρόνια.
Το Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), το οποίο δημιουργήθηκε υπό την
ευθύνη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

πριν από αρκετά χρόνια, το 1992-94,

αποτελεί κατά τη γνώμη μου μια κατάκτηση κυρίως της τοπικής κοινωνίας του Λαυρίου.
Συμπύκνωσε τον αγώνα που έδωσε εκείνη η κοινωνία, για να σώσει τα πρώην εργοστάσια
της πόλης, και το μελλοντικό πάρκο από την οικοπεδοποίηση και την καταστροφή. Η
τοπική κοινωνία του Λαυρίου, όλη αυτή τη βιομηχανική μνήμη, την εργατική μνήμη, την
τοπική, κοινωνική μνήμη, στην οποία αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι, τη διεκδίκησε. Έτσι
διέσωσε και απέδωσε αυτό το πάρκο στην πραγματικότητα στον εαυτό της.
Έτσι λοιπόν σε ένα χώρο 250 στρεμμάτων, με 41 κτήρια, με επιφάνειες 36.000
τετραγωνικών
τεχνολογικό

μέτρων,
πάρκο

με

εξαιρετικά
χώρους

δύσκολων

πολιτισμού,

κατασκευών,

με

χώρους

δημιουργήθηκε

έρευνας,

με

ένα

εργαστήρια

εκπαίδευσης και με ένα σωρό άλλες χρήσεις.
Το ένα σχέδιο πάνω αριστερά είναι ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε από τα χέρια της
αξέχαστης συναδέλφου Άννης Βρυχέα.

Είναι το μάστερ πλαν του πάρκου, του 1994-95.

Δεξιά, στο σημερινό μάστερ πλαν βλέπουμε πως είναι σήμερα διαμορφωμένο το πάρκο.
Το έργο εξελίχθηκε σε δύσκολες φάσεις: πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Φάσεις οι οποίες
περιλάμβαναν, εκτός από την αποκατάσταση των νεοκλασικών και των βιομηχανικών
κτηρίων, και την πολύ δύσκολη υπόθεση απορρύπανσης των μολυσμένων από τη
βιομηχανική δραστηριότητα εδαφών.
Είναι

το

έργο

της

αδρανοποίησης

των

αποβλήτων

στις

λεκάνες

τους

,

όπου

συγκεντρώνονταν για περίπου έναν αιώνα. Έργο που υλοποιήθηκε με επιτυχία.
Το τελευταίο σκέλος του έργου του ΤΠΠΛ, αυτό που είναι σήμερα σε εξέλιξη και που
βλέπετε για πρώτη φορά (το βλέπω κι εγώ για πρώτη φορά σε οθόνη) σχεδιάστηκε και ο
σχεδιασμός

του

ολοκληρώθηκε

πριν

από

λίγες

ημέρες.

Είναι

το

Κέντρο

των

Πανεπιστημιακών, Τεχνικών και Βιομηχανικών αρχείων, δύο πανεπιστημίων του ΕΚΠΑ και
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα σημαντικά και ογκώδη βιομηχανικά αρχεία θα
διατηρηθούν σε ένα

λιτής, και ίσως φθηνής αρχιτεκτονικής, βιομηχανικό κτήριο, το

Λαμινουάρ ή Ελασματοποιείο στη γλώσσα μας, που θα μετασχηματιστεί χωρίς να
πειραχτεί καθόλου. Γιατί στο Λαύριο αποφασίσαμε τα κτήρια να τα διατηρήσουμε
ακέραια, και τα παραπήγματα ακόμα και τις προσθήκες και τα εκτός αρχικού σεναρίου,
διατηρώντας έτσι με σύγχρονους όρους, τις εικόνες και τα ίχνη της εξέλιξης αυτής της
ιστορικής μνήμης.
Αυτό το λιτό κτήριο θα μετασχηματιστεί σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο αρχείων, με
αρχειοστάσια, χώρους συντήρησης, αναγνωστήρια, εργαστήρια και χώρους διοίκησης.
Κυριακή 28 Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα
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Ένα άλλο υποέργο, σε εξέλιξη στην καρδιά του ΤΠΠΛ είναι το Μουσείο ΜεταλλείαςΜεταλλουργίας Λαυρίου στο Μηχανουργείο του πρώην εργοστασίου.
Το Λαύριο κόστισε στο Πολυτεχνείο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ελληνικό Δημόσιο,
σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό των τελικών μεγεθών 1.270 ευρώ ανά τ.μ. Εσείς
κτίζετε ένα νέο δημόσιο κτήριο με λιγότερα από 1.200 ευρώ ανά τ.μ. εδώ στη Χαλκίδα;
Δεν το νομίζω! Οι τιμές των δημοσίων έργων δυστυχώς είναι κατά πολύ ψηλότερες.
Ισχυρίζομαι λοιπόν, ότι το κόστος της αποκατάστασης των δύσκολων διατηρητέων
κτηρίων είναι περίπου 20-30% ακριβότερο, για να μιλάμε στα σοβαρά, απ' ότι είναι το
κόστος μιας πραγματικής κατασκευής. Αν αυτά γίνουν βέβαια μέσα σε ηθικές και νόμιμες
διαδικασίες. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση.
Στην Ερμούπολη, επελέγη ένα άλλο σενάριο, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: η αναβίωση
και η ανάπτυξη τεσσάρων διαφορετικών ιστορικών βιομηχανικών συγκροτημάτων, σε
μορφή δικτύου στην παλιά βιομηχανική ζώνη της πόλης.
Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού και το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, αποτέλεσε ένα
όραμα

προς

τα

εμπρός,

ναυπηγοεπισκευαστική

μονάδα

μέσα
του

ανθρώπους απολυμένους στο δρόμο.

σε

μια

Νεώριου

στιγμή
Σύρου

οικονομικής
κλειστή

και

κρίσης
με

με

τη

εκατοντάδες

Η ιδέα σχεδιάστηκε από τον Δήμο Ερμούπολης σε

συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εν τέλει υλοποιήθηκε. Περιλαμβάνει ένα
χρωματουργείο, ένα βυρσοδεψείο, ένα σκαγιοποιείο κι ένα υφαντουργείο. Σήμερα πλέον
έχουν αποκατασταθεί κι έχουν φτάσει σε αυτή τη μορφή που βλέπετε στην οθόνη. Είναι
το κυρίως βιομηχανικό μουσείο στο χρωματουργείο Κατσιμαντή, δίπλα του το παλιό
"σκαγάδικο"

Αναιρούση, αποκατεστημένο πλέον, το βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-πλήρως

ερειπωμένο και γκρεμισμένο κατά το ήμισυ πριν λίγα χρόνια, σήμερα με τους χώρους
εκπαίδευσης, εργαστηρίων και μουσείου σε μερικές εκατοντάδες μέτρα απόσταση από τα
υπόλοιπα, και το εργαστήριο συντήρησης ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού στο πρώην
υφαντουργείο Βελισσαρόπουλου. Όλα αυτά συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο. Τα τέσσερα
εργοστάσια τα οποία στεγάζουν

το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού-Βιομηχανικό Μουσείο

Ερμούπολης, μαζί με τα υπόλοιπα μνημεία της Σύρου, νεοκλασικά και βιομηχανικά, νομίζω
ότι μας δείχνουν ανάγλυφα πως αυτή η πόλη βρήκε ένα μοντέλο καινούργιο, που δεν είχε
σχέση με το καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης της Παροικίας, της Χώρας της Μυκόνου ή
των άλλων τουριστικών πόλεων των Κυκλάδων, κατορθώνοντας να αναπτυχθεί και
ταυτόχρονα να διασώσει τον ιστορικό της πλούτο.
Εκτός από τους δύο αυτούς μεγάλους επιστημονικούς φορείς, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που στήριξαν και δρομολόγησαν αυτά τα δύο έργα του
Λαυρίου και της Σύρου, υπάρχει και ένας φορέας ιδιωτικός που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα στην ίδια κατεύθυνση. Αλλά όταν λέμε ιδιωτικός, δεν εννοούμε ανώνυμη εταιρεία.
Εννοούμε ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό ίδρυμα της πρώην κρατικής ΕΤΒΑ, το οποίο
σήμερα λειτουργεί και εξελίσσεται θετικά στα πλαίσια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς
με τη σχετική του αυτονομία ως μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό ίδρυμα.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς δημιούργησε το σπουδαίο κατά τη γνώμη μου για
τα ελληνικά δεδομένα Μουσείο της Δημητσάνας, πολλά τεχνικά μουσεία σε όλη τη χώρα,
και τελευταία το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα στο Βόλο για το οποίο θα σας
μιλήσει περισσότερο ο Κώστας Αδαμάκης.
Κυριακή 28 Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο
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Ο Δήμος Ελευσίνας, σήμερα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το φεστιβάλ των Αισχυλείων
στο παλιό πυρηνελαιουργείο της πόλης. Διεκδικεί ταυτόχρονα τμήμα του χώρου να γίνει
αρχαιολογικό μουσείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο Δήμος της Αθήνας, έχει τα πρωτεία πραγματικά στην πρώτη αναβίωση του εργοστάσιου
του φωταερίου, όχι και με τόσο μεγάλη ευστοχία στις πρώτες επεμβάσεις. Αλλά εν τη
αγνοία όλων μας, του 1985, όταν ξεκινούσε το έργο,

νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε

λίγες δικαιολογίες, κι' από την άλλη μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί το "Γκάζι"
σώθηκε.
Τέλος, η Ανωτέρα Σχολή Καλών Τεχνών, η πρώην Συκιαρίδειος, στην οδό Πειραιώς,
αποτελεί άλλο ένα καλό παράδειγμα αναβίωσης ιστορικού κτηρίου κλωστοϋφαντουργίας
για χρήσεις εκπαίδευσης.
Θα συνεχίσουμε μιλώντας για

τα διεθνή, κυρίως τα ευρωπαϊκά παραδείγματα. Στον

κατάλογο και τον χάρτη που έχουμε στην οθόνη μας, διακρίνουμε τα κηρυγμένα,
προστατευμένα μνημεία σε διεθνές επίπεδο, σε οικουμενικό επίπεδο από την Unesco.
Σε αυτό τον κατάλογο περιλαμβάνονται εκατοντάδες, ο αριθμός αγγίζει ή έχει περάσει τα
χίλια μνημεία. Ο έλεγχος τους είναι παγκόσμια ευθύνη. Καμία τοπική αυτοδιοίκηση, καμία
εθνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να τα αγγίξει, να καταστρέφει ή να αναθεωρήσει
αυτό

το

καθεστώς

προστασίας,

καθώς θεωρούνται

κτήμα

μας,

κτήμα

όλης της

ανθρωπότητας.
Έτσι λοιπόν η Κέρκυρα σήμερα, η οποία είναι η πρώτη ουσιαστικά πόλη που κηρύχτηκε
από την Unesco ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κινδυνεύει να
απενταχθεί από τον κατάλογο, χάρη στις αστοχίες μιας εκεί δημοτικής αρχής, η οποία
σχεδιάζει να καταστρέφει

τμήμα του ιστορικού λιμανιού, και που θέλει να επεκτείνει

δραστηριότητες ασύμβατες με αυτήν την έννοια του μνημείου.
Σε αυτόν τον τεράστιο κατάλογο περιλαμβάνονται πια πάρα πολλά τεχνικά βιομηχανικά
μνημεία. Το 1972, όταν ορίστηκαν αυτοί οι όροι στα πλαίσια της Unesco, συμφωνήσαν
διεθνείς φορείς ότι υπάρχουν τοποθεσίες, οι οποίες έχουν εξέχουσα οικουμενική αξία για
τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, την ιστορική τους σημασία ή την πνευματική τους
σπουδαιότητα.
Και το 2003 στην Ρωσία, στο διεθνές συνέδριο για τη

βιομηχανική

κληρονομιά,

συμπληρώθηκε άλλη μια χάρτα, η Χάρτα του Νίζνυ-Ταγκίλ, στον κατάλογο των διεθνών
αυτών συμφωνιών, η οποία αναφέρεται

αποκλειστικά στη βιομηχανική κληρονομιά,

περιγράφοντάς την και ορίζοντας τους βαθμούς και τις διαστάσεις προστασίας της.
Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από το Άιρον Μπριτζ, την περιοχή των ανθρακωρυχείων
της Αγγλίας, με την πρώτη μεταλλική χυτοσιδηρή γέφυρα στον κόσμο και το πρώτο
κηρυγμένο τεχνικό μνημείο από την Unesco, εκεί όπου ιδρύθηκαν οι σημερινοί φορείς
προστασίας της βιομηχανικής κληρονομιάς, η Διεθνής Επιτροπή T.I.C.C.I.H. και αργότερα,
το ελληνικό δίκτυο του οποίου προέδρευα και του οποίου προεδρεύει ο Κώστας Αδαμάκης
σήμερα.
Ας δούμε λίγο, πέραν από το Άιρον Μπριτζ, άλλα εθνικά τεχνικά μνημεία που αναβίωσαν
από αρκετά χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως

το Μουσείο του Ορσέ - πρώην

σιδηροδρομικός σταθμός, μία από τις πολύ ωραίες γκαλερί-μουσεία του Παρισιού. Τον
σταθμό της Ατότσα, στη Μαδρίτη ο οποίος διατηρήθηκε ακέραιος στην ιστορική του
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μορφή. Η εξωτερική προσθήκη

δεν έχει πειράξει καθόλου το τεχνικό μνημείο. 0 παλιός

σταθμός σήμερα αποτελεί ένα θερμοκήπιο τροπικών φυτών, δίπλα στους χώρους κίνησης
των ανθρώπων που πηγαίνουν στα τρένα, ενώ η Ατότσα ταυτόχρονα είναι ο κυριότερος
ενεργός σιδηροδρομικός σταθμός της Ισπανίας. Η

μεγαλύτερη σύγχρονη γκαλερί του

κόσμου, η Τέιτ Μοντερν, στεγάζεται στον παλιό ατμοηλεκτρικό σταθμό του Τάμεση στο
Λονδίνο.
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγμα, που δείχνει μια εντελώς νέου τύπου προσέγγιση, και
που θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους αρχιτέκτονες να την προσέξουν,

είναι η

λύση των Γερμανών στην διαμόρφωση του πάρκου του Ντούισμπουρκ, στους χώρους
του πρώην εργοστασίου μεταλλουργίας της Τύσσεν στο Ρουρ. Η τοπική αυτοδιοίκηση
διεκδίκησε και πήρε το οικόπεδο, ως αντάλλαγμα για τη ρύπανση που επί τόσα χρόνια
φορτώθηκε η περιοχή. Επήλθε συμφωνία και η εταιρεία παραχώρησε

το οικόπεδο σε

δημόσια χρήση.
Συστάθηκε ένας φορέας ο οποίος διαμόρφωσε αυτή τη νέα πρόταση, όπου τα χιλιάδες
τετραγωνικά μέτρα της παλιάς μεταλλουργίας, που δεν συνέφερε να αποκατασταθούν και
δεν μπορούσαν να βρεθούν χρήσεις για να συνοδεύσουν όλα αυτά τα μνημεία, αφέθηκαν
στερεωμένα με ήπιες μεθόδους συντήρησης ή χωρίς συντήρηση να συνυπάρξουν με τη
φύση που αναπτυσσόταν. Διαμορφώνοντας ένα νέο

τοπίο σκουριάς και πράσινου, που

κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικό. Φυτεύοντας τους πρώην βιομηχανικούς χώρους,
διαμορφώνοντας ένα ημιαστικό πάρκο, έστησαν όλο αυτό το τοπίο, δίπλα στους χώρους
της μεταλλουργίας, που πιστεύω ότι αξίζει να το πάρουμε υπόψη μας για περιπτώσεις που
δεν μπορούμε να επενδύσουμε τα μεγάλα κονδύλια τα οποία

χρειάζονται για να

αποκαταστήσουμε τέτοιες εγκαταστάσεις όπως φούρνοι, δεξαμενές, σιλό κ.α.. Εδώ που τα
λέμε δεν είναι και εύκολο να βρεις μια χρήση να τη βάλεις μέσα.
Στο

Αλμαντέν,

στη

Μάντσα

της

κεντρικής

Ισπανίας,

μια

πρώην

μεταλλουργία

υδραργύρου, ένα πρώην μεταλλείο, σήμερα είναι ένα τεχνολογικό πάρκο, κάτι σαν το δικό
μας Λαύριο, και υποψήφια πόλη στον

κατάλογο της Unesco για την βιομηχανική

κληρονομιά.
Χιλιάδες επισκέπτες κατεβαίνουν με τα βαγονέτα κάτω στα κοιτάσματα, επισκέπτονται τις
στοές,

μια ολόκληρη σχολή μεταλλειολόγων λειτουργεί μέσα στο πάρκο, ένα μουσείο

πολύ μεγάλο. Το παλιό βασιλικό νοσοκομείο για τις παθήσεις από τις επιπτώσεις του
υδραργύρου, είναι επισκέψιμο και ερευνητικό κέντρο.
Και από την άλλη μεριά, εδώ στα δικά μας Βαλκάνια το δίδυμο του Αλμαντέν της Μάντσα,
το άλλο ορυχείο του υδραργύρου της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας στην Ίντρια της
Σλοβενίας. Αντίστοιχα, ένα τεχνολογικό

πάρκο και

κυρίως μία

εξαιρετικά

ευρεία

προστατευμένη ζώνη γύρω από την πόλη, εντάσσοντας μέσα σε αυτήν, δίπλα-δίπλα με
μία ενεργή βιομηχανική ζώνη. Το δίκτυο Μουσείων της Κορνουάλης, με δεκάδες μουσεία
που λειτουργούν σε όλο το μήκος της ακτής,
φορείς,

ιδιωτικοί

φορείς

και

έστησαν

ένα

καθώς φρόντισαν αυτοδιοίκηση, δημόσιοι
ιστορικό-μουσειακό

δίκτυο

το

οποίο

αλληλοτροφοδοτεί με επισκέπτες και αλληλοστηρίζεται. Το ένα μουσείο στέλνει τον
κόσμο στο άλλο, η μία χρήση συμπληρώνει την άλλη κι αυτό συγκροτεί το δίκτυο των
σημείων που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής της Κορνουάλης.
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Το μεγάλο δίκτυο των 30 μουσείων της Καταλωνίας στην Ισπανία περιλαμβάνει τα
σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία της ισπανικής αυτής περιφέρειας, με κέντρο την
παλιά κλωστοϋφαντουργία της Τερράσα, η οποία στα κελύφη της φιλοξενεί το Μουσείο
των Επιστημών και των Τεχνικών της Καταλωνίας. Το διευθύνει ένας δραστήριος
αρχιτέκτονας, το οργάνωσε, το σχεδίασε και το στήριξε κυρίως το Τεχνικό Επιμελητήριο
της Βαρκελώνης και είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα βιομηχανικής αρχαιολογίας στον
κόσμο.
Το τελευταίο παράδειγμα και μ' αυτό θα κλείσω την παρουσίαση μου, είναι ένας παλιός
ωραίος θερμοηλεκτρικός σταθμός στην Ρώμη, που κάποια στιγμή αποκαταστάθηκε.
Μικρός σχετικά σε μέγεθος. Σε αυτόν το σταθμό του Μονμαρτίνι, μεταφέρθηκαν τα
αγάλματα του Καπιτώλιου, γιατί έπρεπε να γίνουν εργασίες αναστήλωσης στους κύριους
αρχαιολογικούς χώρους της Ρώμης. Ήταν τόσο επιτυχής η συνύπαρξη των αρχαίων
αγαλμάτων με τα αποκαταστημένα βιομηχανικά κατάλοιπα των αρχών του 20ου αιώνα,
που πια η αποθήκη έγινε Μουσείο και σήμερα έγινε ένα από τα μόνιμα μουσεία του
Καπιτωλίου στη Ρώμη.
Αγαπητοί φίλοι και κυρίως αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, την ώρα που μιλούσαν οι
προηγούμενοι ομιλητές, διάβασα όσο μπορούσα "διαγώνια" την έκθεση του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Εύβοιας για το θέμα των ιστορικών σας εργοστασίων.
Νομίζω ότι δεν μας έχετε καθόλου ανάγκη κύριοι συνάδελφοι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
τι είναι το καλό και τι δεν είναι. Νομίζω ότι είστε πεισμένοι και γνώστες του θέματος.
Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο και να
τεκμηριώσουμε κατά το δυνατόν, να σας βοηθήσουμε να τεκμηριώσετε και εσείς, αυτή
την ανάγκη διάσωσης των εξαιρετικών βιομηχανικών μνημείων της Χαλκίδας, και του
εντοπισμού μιας βιώσιμης χρήσης, χωρίς να καταστραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Η βιομηχανική κληρονομιά είναι τα κατάλοιπα του
βιομηχανικού πολιτισμού που έχουν ιστορική, τεχνολογική, κοινωνική,

Πριν από 3 5 χρόνια, η Γενική Συνδιάσκεψη της U N E S C O , υιοθετώντας τις αποφάσεις της
Σύμβασης του 1972, καθιέρωσε τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία μία φυσική ή
πολιτιστική τοποθεσία μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογη για την εγγραφή της στον Κατάλογο
των τόπων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο Κατάλογος αυτός θεμελιώθηκε και συνεχώς

αρχιτεκτονική ή επιστημονική αξία. Αυτά τα κατάλοιπα αποτελούνται από κτίρια και
μηχανήματα, εργαστήρια, μύλους και εργοστάσια, μεταλλεία, χώρους μεταποίησης και
διύλισης, χώρους φύλαξης και αποθήκευσης, τόπους όπου παράγεται, μεταφέρεται και
χρησιμοποιείται ενέργεια, μεταφορές με όλη την υποδομή τους, καθώς και χώρους που
χρησιμοποιούνταν για κοινωνικές δραστηριότητες σχετικές με τη βιομηχανία, όπως η
στέγαση, η θρησκευτική λατρεία και η εκπαίδευση.

«μερικές ΤΟΠΌθεσίες έχουν
εξέχουσα οικουμενική αξία για τα φυσικά χαρακτηριστικά, την

εμπλουτίζεται πάνω στην πεποίθηση ότι

ιστορική σημασία ή την πνευματική τους σπουδαιότητα ».
Δεσμεύει, επίσης, τα κράτη-μέλη της Σύμβασης για τη σωστή διαχείριση και διαφύλαξη
αυτών των μνημείων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από τους 8 1 2 πολιτιστικούς, φυσικούς και μικτούς τόπους, που βρίσκονται σήμερα
εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της U N E S C O , οι 6 2 8 είναι
πολιτιστικοί, οι 1 6 0 φυσικοί, και οι 2 4 μικτοί, και μοιράζονται σε 1 3 7 διαφορετικά κράτη.
Μεταξύ των χωρών που εμφανίζονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
U N E S C O , η Ελλάδα έχει καταγράψει 16 τοποθεσίες αρχαιολογικής, ιστορικής, φυσικής και
πνευματικής σπουδαιότητας ήδη ενταγμένες σε αυτόν.

Η βιομηχανική αρχαιολογία είναι μια διεπιστημονική μέθοδος μελέτης όλων των
μαρτυριών, υλικών και άϋλων, των τεκμηρίων, των τεχνουργημάτων, της στρωματογραφίας
και των κατασκευών, των ανθρώπινων οικισμών και των φυσικών και αστικών τοπίων που
δημιουργήθηκαν για ή από τη βιομηχανική διεργασία. Χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους
έρευνας που είναι οι πιο κατάλληλες για να διευρύνουν την κατανόηση του βιομηχανικού
παρελθόντος και παρόντος.

Η Χ Α Ρ Τ Α TOY N IZ H N Y TA G IL
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Ιούλιος, 2 0 0 3 , N iz h n y T a g il, Ρωσία
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Π ο ο εδ ο είο - κ. Κουδούντχ. Ευχαριστούμε για την σημαντική εισήγηση τον κ.Μπελαβίλα.
Προσκαλούμε στο βήμα τον εισηγητή κ. Κώστα Αδαμάκη, αρχιτέκτονα, Επίκουρο
καθηγητή τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο του
ελληνικού τμήματος του T.I.C.C.I.H . Θέμα εισήγησης: « Επανάχρηση βιομηχανικών
κτηρίων στο Βόλο. Η βιομηχανική κληρονομιά υποστηρικτής των λειτουργιών της πόλης».
εισπνπτιίο κ. Κώσταο Αδαυάκπο. αονιτέκτων. Επίκουροο καθπνπτπο τυηυατοε
Αογιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Επανάγοηση Βιουηγανικών κτηρίων στο Βόλο. Η Βιοιιηγανική
κληοονοίΐιά υποστηοικτήο των λειτουργιών τηο πόληο »
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη φιλόξενη Χαλκίδα. Είμαι σίγουρος ότι η
ημερίδα κι από το πρόγραμμα που βλέπω, θα είναι επιτυχημένη. Κι επίσης είμαι σίγουρος
ότι θα είναι η απαρχή για ένα ξεκίνημα δραστηριοποίησης σε αυτόν τον τομέα.
Εγώ θα φροντίσω να σας μεταφέρω την 25χρονη περίπου εμπειρία που έχουμε από την
περιοχή του Βόλου. Όπως ξέρουμε, ο Βόλος ήτανε μία βιομηχανική πόλη. Ατυχώς, ο
δαίμονας της ηλεκτρονικής παρουσίασης δε μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε ένα
μικρό, αλλά πολύ κατατοπιστικό βίντεο, διάρκειας 7-8 λεπτών. Θα ξεκινήσω λοιπόν κατ'
ευθείαν με την εισήγηση, προσπαθώντας να περάσω, εφόσον αυτό είναι εφικτό, μέσα από
την παρουσίαση αυτή κάποια ιστορικά στοιχεία.
Το 1980 στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Βόλου - Ν. Ιωνίας ήταν πολύ νωπές οι
μνήμες από το κλείσιμο αρκετών βιομηχανικών μονάδων και μόνιμος στόχος των τοπικών
φορέων ήταν, λογικά, η εξεύρεση χρηματοδοτικών και ιδιοκτησιακών λύσεων για την
επαναλειτουργία τους. Η πόλη έχανε ένα σημαντικό κομμάτι της, έχανε τον
προσανατολισμό της και η ανασφάλεια και τα ερωτηματικά άρχισαν να γίνονται το βασικό
θέμα συζήτησης στην περιοχή. Με την πάροδο του χρόνου και τις νέες οικονομικές
συγκυρίες, έγινε πλέον συνείδηση ότι ήταν ανέφικτο για μια σειρά από σοβαρούς λόγους
να συζητιέται οποιαδήποτε λύση επαναλειτουργίας των εργοστασίων. Τα περισσότερα απ'
αυτά, υπερχρεωμένα, είχαν περάσει στην ιδιοκτησία των πιστωτριών τραπεζών ή είχαν
πωληθεί σε νέους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κάθε άλλο παρά ενδιαφέρονταν για την
βιομηχανική παραγωγή.
Τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια, είναι η περίληψη μιας έρευνας η
οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980.
Ο χάρτης 1 που βλέπετε στην οθόνη, παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της βιομηχανίας της
πόλης. Γίνεται μια ακριβής χωροθέτηση, αλλά και ένδειξη του μεγέθους των 52
εργοστασίων της μελέτης. Είναι κάτι περισσότερο από εμφανής η διαπίστωση της
προτίμησης για εγκατάσταση σε περιοχές κοντά στο λιμάνι, στον σιδηροδρομικό σταθμό
και στους κύριους οδικούς άξονες, για ευνόητους λόγους.
Στον δεύτερο χάρτη, παρουσιάζεται μια ομαδοποίηση των 52 εργοστασίων, σε σχέση με
την αρχική τους λειτουργία. Ο διαχωρισμός γίνεται σε 5 βασικές ομάδες, δηλαδή
καπνεργοστάσια, σιδηροβιομηχανίες, τους αλευρόμυλους, υφαντουργίες- βαμβακουργίεςμεταξουργεία, αποθήκες και λοιπές χρήσεις.
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Ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κτήρια της πόλης, σημείο αναφοράς στην
κεντρική παραλία, η ιστορική Καπναποθήκη «Παπαστράτου», άνοιξε θα λέγαμε την
συζήτηση καλή ώρα όπως σήμερα, για την διάσωση και επανάχρηση της ιστορικής
βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής. Υπήρξαν σοβαρότατες πιέσεις από οικονομικούς
και πολιτικούς παράγοντες για την αξιοποίηση του χώρου και την δημιουργία
πολυδύναμου συνεδριακού και εμπορικού κέντρου. Στο αίτημα για κατεδάφιση του μη
διατηρητέου -δεν υπήρχε τότε πλαίσιο μη κατεδάφισης των βιομηχανικών κτηρίων, η
αρχιτεκτονική επιτροπή του Νομού απάντησε αρνητικά, θέτοντας ίσως τις βάσεις για την
διάσωση και άλλων βιομηχανικών κτηρίων στο μέλλον.
Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε για το συγκρότημα υφαντουργίας «Μουρτζούκου» στις
δυτικές συνοικίες, στον παρόχθιο του ποταμού Κραυσίδωνα. Η Νομαρχία Μαγνησίας
θέλησε να κατεδαφίσει τις παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις για να δημιουργήσει στην
περιοχή ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα. Τελικά μετά από ζυμώσεις, συζητήσεις και
αντεγκλήσεις, διεσώθη το παλιό και ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά πέτρινο με την
χαρακτηριστική πριονωτή στέγη εργοστάσιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε «διατηρητέο» από
την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Στο υπόλοιπο οικόπεδο και σε απόσταση από το
βιομηχανικό μνημείο, η Νομαρχία υλοποίησε τους σχεδιασμούς της.
Υπήρξαν λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι προβληματισμοί σχετικά με την ένταξη των νέων
χρήσεων και το πόσο συμβατές είναι με το ύφος, την αρχιτεκτονική και κατασκευαστική
λογική των βιομηχανικών κτηρίων.
Τι σημαίνει «μνημείο» με την ευρύτερη έννοια του όρου; Είμαστε άραγε έτοιμοι να
δεχτούμε ως διατηρητέο και μνημείο ένα ευτελούς κατασκευής πέτρινο τοίχο με
επικάλυψη μεταλλική στέγη με λαμαρίνα;
Τι γίνεται με το αρχείο της επιχείρησης και ακόμη περισσότερο τι γίνεται με τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος όπως ξέρετε τις περισσότερες φορές καταλήγει
αναξιοποίητος σε μάνδρες με παλιοσίδερα. Άνοιξε λοιπόν στην πόλη η συζήτηση για το
μέλλον των εγκαταλελειμμένων εργοστασίων, τα οποία διάσπαρτα στον αστικό ιστό
μαρτυρούσαν το ιστορικό βιομηχανικό της παρελθόν.
Η προσωπική εκτίμησή μου είναι ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια για την διάσωση της
αρχιτεκτονικής μας βιομηχανικής κληρονομιάς περνά πάντα μέσα από την λεπτομερή
καταγραφή και γνώση της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτό σημαίνει γνώση των ιστορικών
στοιχείων ίδρυσης και λειτουργίας του εργοστασίου, των χρονικών περιόδων και του
τρόπου κατασκευής των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού,
καθώς και των επιδράσεων που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής κατά την περίοδο της ανάπτυξής του.
Η ενασχόληση με τη διάσωση είναι απαιτητική και χρειάζεται κόπο, αγώνα και διαρκείς
συγκρούσεις.
Να δούμε λοιπόν ποιες ήταν αυτές οι πρωτοβουλίες επανάχρησης.
Προ του 1980, πενήντα δύο μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα υπήρχαν διασπαρμένα
στον ιστό της πόλης, τα περισσότερα στο κεντρικό της τμήμα. Εξακόσιες είκοσι χιλιάδες
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τ.μ. ανοιχτών χώρων, πολεοδομικών κενών ή πολεοδομικών διαθεσίμων, και διακόσιες
εβδομήντα χιλιάδες μ2 κτισμένων χώρων, καλούνται να προσφέρουν μία δεύτερη
ευκαιρία στην πόλη να κερδίσει το στοίχημα του νέου αιώνα. Ευτυχώς μόνο δώδεκα από
τα πενήντα δύο βασικότερα συγκροτήματα είχαν γκρεμιστεί την περίοδο που ξεκίνησε
αυτή η συζήτηση και δεν υπάρχουν.
Η πόλη σε αντίθεση με πολλές άλλες της ελληνικής επικράτειας, με μία θαυμαστή σχεδόν
ομοφωνία, αντιλαμβανόμενη και αισθανόμενη ίσως τα λάθη του παρελθόντος, ψηφίζει
υπέρ της διατήρησης, της επανένταξης στον αστικό ιστό και της αξιοποίησης με νέες
χρήσεις των ιστορικών εργοστασίων. Στο χάρτη 3 που βλέπετε στην οθόνη σας, φαίνεται
ότι σε δεκαεπτά από τα σαράντα εναπομείναντα εργοστάσια έχουν ενταχθεί νέες χρήσεις
και συμμετέχουν πλέον ενεργά στη ζωή της πόλης, τα πέντε είναι σε διαδικασία μελέτης
και κατασκευής και τα δυο πρόκειται να αξιοποιηθούν στο μέλλον καθώς έχει
διασφαλισθεί το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Αυτό ίσως να φαίνεται εξωπραγματικό για
μια πόλη σαν το Βόλο που έχει γύρω στις 130.000 κατοίκους, και για το συγκεκριμένο
διάστημα των 20-25 ετών, το οποίο επίσης φαντάζει μικρό. Γιατί όπως θα ξέρετε από την
δίκιά σας εμπειρία, αυτές οι δράσεις απαιτούν κι έναν ορίζοντα χρόνου.
Πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή, είναι ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και πρόσφατα η Νομαρχία Μαγνησίας.
Ενώ λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η αντίληψη των φορέων (δημοσίων και
ιδιωτικών) ήταν να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες εκτάσεις που καταλαμβάνουν τα
εργοστάσια στον ιστό της πόλης. Να τις εκμεταλλευτούμε με τον αποδοτικότερο δυνατό
τρόπο, σαρώνοντας κτήρια και εγκαταστάσεις χωρίς κανένα άλλο επίπεδο αξιολόγησης,
εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1984) για να
ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Το αρχικό χωροταξικό σχέδιο, προβλέπει την διάχυση των
Πανεπιστημιακών Σχολών στον αστικό ιστό. Ο στόχος είναι διπλός : αφ' ενός ένταξη και
ενσωμάτωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στις λειτουργίες και δράσεις της πόλης (σε
αντίθεση με το μοντέλο των «campus») και αφ' ετέρου επηρεασμό της ζωής και των
ρυθμών στην πόλη από την ζωντάνια, την κινητικότητα, την εφευρετικότητα, τον
νεωτερισμό κ.λ.π. των φοιτητών.
Η πρόταση λοιπόν ήταν συγκεκριμένη και απολύτως εφαρμόσιμη, όπως απεδείχθη στην
πορεία. Η εξασφάλιση μεγάλων γηπεδικών εκτάσεων και μεγάλου εμβαδού κτηρίων, είναι
τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν τα βιομηχανικά κτήρια ελκυστικά και
προσαρμόσιμα για ποικίλες εναλλακτικές χρήσεις.
Σύντομα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αγόρασε μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα της
περιοχής, τα οποία μαζί με άλλα διατηρητέα κτήρια αποτελούν πλέον το νέο
πανεπιστημιακό πλέγμα. Τα βασικότερα από αυτά είναι
-η μεταλλουργία Παπαρήγα -επάνω αριστερά στην οθόνη βλέπετε το ένα από τα τρία
κτήρια της παλιάς μεταλλουργίας, την αποθήκη των υλικών. Όπως βλέπετε είναι ένα
ουδέτερο, άτυπο κτήριο ευτελούς κατασκευής, με μία δίρρικτη στέγη και λαμαρίνα ’ . Και
δεξιά βλέπετε τον μετασχηματισμό της, χωρίς να αλλάξει η βασική της λογική, σε
πανεπιστημιακό κτήριο. Ήταν το πρώτο πανεπιστημιακό κτήριο. Και θα μου πείτε, που
είναι το κέρδος; θα μπορούσε να γκρεμιστεί αυτή η αποθήκη με λαμαρίνα και να κάνουμε
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ένα καινούριο κτήριο. Στο καινούργιο κτήριο όμως θα σχεδιάζαμε ένα πενταώροφο
κτήριο, πιθανά με πολύ μεγαλύτερο όγκο, πολύ μεγαλύτερο κόστος, πολύ περισσότερο
χρόνο για να υλοποιηθεί.
Αυτό το κτήριο που δέχτηκε πριν από 20 χρόνια τους φοιτητές της Γεωπονίας, έκανε
μόλις έξι μήνες για να μετασχηματιστεί σε πανεπιστημιακό κτήριο. Κάτω βλέπετε το
ιστορικό του κτηρίου, το οποίο πλέον στεγάζει το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και
στο οποίο τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένα, που είναι ένα εξωσυμβατικό κτήριο και
όχι ένα κτήριο σαν αυτά που σπουδάσαμε εμείς.
- Καπναποθήκη Παπαστράτου στην παραλία. Πάνω αριστερά βλέπετε μια παλιά
φωτογραφία. Έγινε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Σήμερα στεγάζει την
διοίκηση του Πανεπιστημίου, την Σύγκλητο, και κάποιες από τις σχολές της. Είναι, ήταν
και θα εξακολουθεί να είναι, ένα σημείο αναφοράς της πόλης του Βόλου.
Να περάσουμε στις δράσεις του Δήμου Βόλου.
Το Νοέμβριο του 1993, αρκετά χρόνια πριν την σημερινή ημέρα, το Δημοτικό Κέντρο
Ιστορίας (ΔΗ.Κ.Ι.), κάπως όπως και σεις, διοργάνωσε Επιστημονικό Συνέδριο για τα 100
χρόνια της βιομηχανίας της πόλης από της ιδρύσεώς της (1881-1981).
Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο, μεταξύ των εισηγήσεων, παρουσιάστηκε ένας κατάλογος
των σημαντικότερων βιομηχανικών συγκροτημάτων της περιοχής, στοιχεία για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και προτάσεις για πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
Οι Δήμαρχοι Βόλου και Νέας Ιωνίας, αξιοποίησαν επιτυχώς την πολιτική τους εμπειρία,
αντιλαμβανόμενοι την σημασία του εγχειρήματος για το πολεοδομικό συγκρότημα.
Η ένταξη στο κοινοτικό πρόγραμμα URBAN, για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
περιοχών και στο Δίκτυο Πόλεων του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν καθοριστική για την
εύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων. Και έτσι σημαντικά εργοστάσια αποκαταστάθηκαν
την περίοδο εκείνη.
Στην οθόνη βλέπετε αριστερά το κτήριο της καπναποθήκης Χέρμαν Σπήρερ πώς ήταν πριν
την αποκατάσταση. Κάτω αριστερά βλέπετε τη συνολική εικόνα, όπου βέβαια η μελέτη,
όπως σωστά έπρεπε να κάνει, δεν περιορίστηκε στην αποκατάσταση του κτηρίου, υπήρξε
και μία αστική ανάπλαση και αναβάθμιση, όπως πεζοδρόμηση, άνοιγμα της εσωτερικής
αυλής. Έχουμε λοιπόν ένα κεντρικό σημείο της πόλης, το οποίο ήταν παρατημένο και
παραλυμένο, να παρουσιάζει την κάτω αριστερά εικόνα.
Στην δεξιά φωτογραφία βλέπετε το εσωτερικό. Επί 15 χρόνια ο Δήμος Βόλου έχει ένα
Κέντρο Πολιτισμού στο οποίο γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις τέχνης, θεάτρου, χορού,
ομιλίες, και λοιπά.
Η ναυαρχίδα θα λέγαμε των αποκαταστάσεων στην περιοχή του Βόλου, είναι το
πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα το οποίο εδώ και δύο τρία χρόνια λειτουργεί ως Ιστορικό
Βιομηχανικό Μουσείο της Πλινθοκεραμοποιίας. Αποκαταστάθηκε σε μία έκταση που έχει
τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχει και η βιομηχανία Γεωργιάδη στην περιοχή τη δίκιά σας
και η Αρέθουσα, στην είσοδο της πόλης. Η οποία επί πάρα πολλά χρόνια είχε την εικόνα,
την παρατημένη, την σκοτεινή, με διαφημιστικές ταμπέλες να κλείνουν όλα τα
βιομηχανικά μνημεία.
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Σήμερα η εικόνα της πόλης, στο Βόλο όσοι έχετε έρθει την τελευταία δεκαετία, είναι
εντελώς διαφορετική. Φανταστείτε 25 στρέμματα, μαζί με άλλα 15 στρέμματα ένα παλιό
γήπεδο που υπήρχε στην περιοχή, αναβαθμισμένα, φωτισμένα το βράδυ, και συνέχεια με
κόσμο, πόσο νέα εικόνα και νέα ώθηση, σε αυτήν την παρατημένη περιοχή της πόλης.
Στις δυτικές συνοικίες, επίσης παραμελημένες, υπήρχε μεγάλη ανάγκη για τη δημιουργία
αθλητικών χώρων. Η παλιά λοιπόν Βαμβακουργία του Αδαμόπουλου, έδωσε αυτή την
δυνατότητα. Έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο στο οποίο αθλείται η νεολαία της περιοχής.
Και παράλληλα αναβαθμίστηκε με πεζοδρομήσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
Αυτή είναι η Ηλεκτρική Εταιρεία η οποία λειτουργεί πλέον ως κέντρο Μουσικού θεάτρου
και Δημοτική σχολή χορού, είναι στο κέντρο της πόλης. Και εδώ και αρκετά χρόνια, είναι
μια εναλλακτική μικρή αίθουσα των 200 ατόμων για δράσεις πολιτισμού, στεγάζεται και η
δημοτική σχολή χορού. Και επιπρόσθετα έδωσε νέα εικόνα σε ένα κεντρικό τμήμα της
πόλης μας.
Στην περιοχή του παλιού Λιμεναρχείου, επίσης μια υποβαθμισμένη περιοχή, γίνανε δύο
σημαντικές δράσεις σε μικρότερης κλίμακας κτήρια.
Αριστερά επάνω βλέπουμε τον Στρυχνόκαρπο, ένα εργοστάσιο παραγωγής δηλητηρίων,
το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του γύρω στο 1970. Και αποκαταστάθηκε και
χρησιμοποιείται πλέον, ως εργαστήριο καλαθοπλεκτικής για άτομα με ειδικές ανάγκες και
κέντρο πολιτισμού-ένα μικρό δηλαδή κέντρο πολιτισμού της περιοχής του παλιού
Λιμεναρχείου.
Αυτή είναι η Γαλλική Καπναποθήκη, η οποία έχει μετασχηματιστεί σε δημοτικό Ινστιτούτο
επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια μικρή Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία εδώ και 15
χρόνια, έδωσε ζωή σε ένα από τα σκοτεινά σημεία των δυτικών συνοικιών της πόλης του
Βόλου. Όπως βλέπετε στην κάτω αριστερή εικόνα, παράλληλα, δημιουργήθηκε και μια
πλατεία, και έτσι η περιοχή αυτή απέκτησε ζωή.
Η συμμετοχή του Δήμου Νέας Ιωνίας στο πρόγραμμα URBAN, ήταν με την μετατροπή, με
την αποκατάσταση του Μεταξουργείου Ερμετζόγλου, στον παρόχθιο του Κραυσίδωνα, σε
ένα μικρό Μουσείο Μετάξης και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας. Παράλληλα
εκεί έχουν στεγαστεί και πολλές υπηρεσίες του Δήμου που ήταν διάσπαρτες μέσα στην
πόλη.
Πολύ σύντομα θα σας μεταφέρω ένα σενάριο που επεξεργαστήκαμε, αξιοποίησης των
βιομηχανικών συγκροτημάτων της πόλης, με σημερινούς όρους δόμησης.
Με πολύ απλά λόγια, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είναι τεχνικοί θα το καταλάβουν. Τι
θα σήμαινε αν αυτά τα εργοστάσια που είδαμε προηγουμένως, γκρεμίζονταν και χτίζονταν
από τη αρχή, με τους καινούριους όρους δόμησης.
Στην έρευνα λοιπόν που έγινε, επεξεργαστήκαμε ένα σενάριο, που προβλέπει την
αξιοποίηση 31 εργοστασίων από τα 52, με εξάντληση των όρων δόμησης όπως ισχύουν
σήμερα.
Έχουμε λοιπόν τα εξής: διπλάσια κάλυψη, τριπλάσιο εμβαδόν και συντελεστή δόμησης,
και υπερτριπλασιασμό του κτηριακού όγκου. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε, πόσο
σημαντικό και πόσο μεγάλο βάρος θα έδινε σε πόλεις, που είναι φορτισμένες όπως είναι η
Χαλκίδα, όπως είναι ο Βόλος, όπως είναι γενικά όλες οι περιφερειακές πόλεις της
Ελληνικής επικράτειας.
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Να δούμε λοιπόν συνοπτικά, τη συμμετοχή των εργοστασίων στις πολεοδομικές
κοινωνικές και πολιτιστικές και οικονομικές λειτουργίες της πόλης.
Κατ' αρχήν προσφέρουν διαθέσιμο χώρο, μεγάλου εμβαδού στον πολεοδομικό ιστό, ο
οποίος με κατάλληλες ρυθμίσεις και επεμβάσεις, χρησιμοποιείται για δημόσια ωφέλεια.
Δεύτερο:Η ύπαρξη των λεγάμενων πολεοδομικών διαθεσίμων σε μια πόλη σαν τον Βόλο
που είναι κτισμένες την δεκαετία του '60-70 με αντιπαροχή και με πολύ μεγάλη
πυκνότητα στο κέντρο της, είναι ιδιαίτερα σημαντική, για την παράλληλη ιστορικότητα,
την μνήμη, το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που έχουν πάνω τους τα εργοστάσια,
που λειτουργούν ως νέα σημεία αναφοράς.
Τρίτον, η διατήρηση ενός τμήματος, ή του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων,
συγκρατεί στον κεντρικό ιστό την αύξηση της πυκνότητας και της μέγιστης αξιοποίησης
των οικοπέδων, σε ότι αφορά τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης κυρίως, αλλά και το
μέγιστο ύψος και δευτερευόντως την κάλυψη.
Και τέταρτον, η ένταξη των νέων χρήσεων και η εκ νέου συνεισφορά τους στις
λειτουργίες της πόλης, δίνει τη δυνατότητα αναζωογόνησης υποβαθμισμένων
πολεοδομικά περιοχών.
Το πολεοδομικό συγκρότημα, αγαπητοί φίλοι, ήδη θεωρείται πρωτοπόρο σε σχέση πάντα
με το μέγεθος του, στα θέματα της διάσωσης και της αξιοποίησης των βιομηχανικών
κτηρίων.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία, για την επανάχρηση τεσσάρων ακόμα βιομηχανικών
κτηρίων της πόλης,
-η καπναποθήκη «Παπάντου» η οποία μετατρέπεται σε «Μουσείο Ιστορίας της πόλης» και
ολοκληρώνεται μέσα στο 2010.
-Ο Οργανισμός καπνού, ένα κτήριο μεταγενέστερο, όχι διατηρητέο βέβαια, αλλά με πολύ
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και πολύ καλή δομική οργάνωση, θα φιλοξενήσει το
Νομαρχιακό Συμβούλιο και τις διάσπαρτες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η
οποία πλήρωνε πάρα πολλά χρήματα για ενοίκια διασπαρμένα μέσα στην πόλη.
-Και ένα από τα μεγαλύτερα κτήρια της πόλης 7.000 τετραγωνικά περίπου, η κίτρινη
καπναποθήκη, χώρος ιστορικής μνήμης, θα φιλοξενήσει το Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογίας. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι μελέτες, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και έχει
προωθηθεί για έγκριση στο Συμβούλιο Νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
-Η ιστορική Καπνοβιομηχανία «Ματσάγγου», η οποία ανήκει ιδιοκτησιακά στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύντομα επίσης θα αξιοποιηθεί για πανεπιστημιακές χρήσεις.
Είναι απόλυτα θετικό ότι στις δράσεις διάσωσης και αξιοποίησης υπήρχε συνέχεια εκ
μέρους των τοπικών αρχών. Ήδη προωθείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο, μια πρόταση,
για την ενοποίηση υπό μορφή δικτύου, όλων των βιομηχανικών κτηρίων της πόλης που
λειτουργούν με νέες χρήσεις.
Έτσι νομίζουμε, ότι θα κεφαλαιοποιηθεί η βέλτιστη προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα
χρόνια.
Θα ήθελα να σημειώσω, ότι σε αυτήν την πορεία των 20-25 ετών, γίνανε πολύ μεγάλες
ρίξεις. Οι τοπικές αρχές, ο Δήμος, η Νομαρχία, τα έβαλαν με τις Τράπεζες, τα έβαλαν με
την κεντρική διοίκηση, ανεξαρτήτως κομμάτων. Δηλαδή έγινε, θα το πω ευθέως, ένας
εκβιασμός απέναντι στις τράπεζες οι οποίες ήταν ιδιοκτήτες των περισσότερων οικοπέδων,
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όπου εξαγοράσαμε τα μεγάλα οικόπεδα και τα μεγάλα κτήρια, αφού δεσμεύσαμε την
χρήση, στην τότε αντικειμενική αξία τους, που όπως θα ξέρετε ήταν το 20-30% της
πραγματικής αξίας, και με την δέσμευσή τους να τα πληρώσουμε σε 15 χρόνια.
Έτσι λοιπόν έγινε εφικτό, αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε στην πόλη του Βόλου την
τελευταία 25ετία. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
ακροατής. Πως τα βρίσκετε στον Βόλο και εμείς δεν τα βρίσκουμε;
κ.Αδαυάκπα Θα πρότεινα, σε σχέση και με αυτό που λέει ο κύριος από κάτω, στο τέλος
της ημερίδας, εφόσον υπάρχει διάθεση, να ανοίξει μια συζήτηση για να συζητήσουμε
πράγματα που ίσως δεν μπορούμε να τα πούμε στα πλαίσια μιας παρουσίασης. Χρειάζεται
μια πιο αναλυτική συζήτηση, να μην φάμε χρόνο από τους άλλους ομιλητές, θα απαντήσω
ευθέως στο τέλος.
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Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α : “Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Η Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο ΜΙΑ ΤΗΣ Χ Α Λ Κ ΙΔ Α Σ”
Χ α λ κ ίδ α , 2 8 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ 2 0 1 0 , π ρ ω ί 1 0 .0 0 π μ. - 12.3 0

Τ ΙΤ Λ Ο Σ Ε ΙΣ Η Γ Η Σ Η Σ :
«Η Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η Β ΙΟ Μ Η Χ ΑΝ ΙΚ Ω Ν ΚΤΙΡΙΩ Ν ΣΤΟ ΒΟ ΛΟ .
Η Β ΙΟ Μ Η Χ ΑΝ ΙΚ Η Κ Λ Η ΡΟ Ν Ο Μ ΙΑ ΥΠ Ο Σ Τ Η Ρ ΙΚ ΤΗ Σ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Κώστας Αδαμάκης: Δρ. Αρχιτέκτων
Επίκουρος Καθηγητής τμήματος
Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόεδρος Ελληνικού TICCIH

Κώστας Αδαμάκης, Δρ. Αρχιτέκτων
Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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ό|λο.
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Π οοεδοείο-κ. Μπαυπαλήο Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή για όσα σημαντικά μας
είπε. Πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, να καλωσορίσουμε τον κ.Νομάρχη,
κύριε Νομάρχα, όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε τον λόγο.
Π οοεδοείο-κ.

Κουδούνι}.Παρακαλούμε να προσέλθει στο βήμα ο εισηγητής Παναγιώτης

Τουλιάτος, Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Θέμα
εισήγησης «Η διαδικασία της αναστήλωσης- αρχές και προβλήματα. Η περίπτωση του
τεχνολογικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου».
εισπνπτήο κ. Παναγιώτης T o u A icitoc. αονιτέκτων, O uotiuoc Καθηνητήο Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεννείου
«Η διαδικασία Tnc αναστήλωσης- αονέο και προβλήυατα. Η περίπτωση του
τεγνολονικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου»
Νομίζω ότι με τους περισσότερους γνωριζόμαστε, να μην χάσουμε από κει καθόλου
χρόνο.
Διέκρινα από την αρχή, με ευχαρίστηση, κρυμμένες ή λιγότερο κρυμμένες τύψεις, όχι
των Χαλκιδέων, όχι των Ελλήνων, όχι των Ευρωπαίων, αλλά των ανθρώπων. Αρχίζει η
ανθρωπότητα σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι έχει κάνει, ποια λάθη έχει κάνει. Αυτό που
συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και στο κλίμα, και στην οικονομία, και γενικότερα στον
πλανήτη. Σας μιλώ με κάποια θέση ισχύος γιατί εκπροσωπούσα την Ελλάδα στην δεκαετία
των καταστροφών των Ηνωμένων Εθνών στην τελευταία δεκαετία του περασμένου
αιώνα, την τελευταία δεκαετία της χιλιετηρίδας, όπου προσπάθησα να το πω: τι έγινε; τι
κάναμε; που πάμε; γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα; Γιατί είναι τόσο ανισόρροπα, γιατί
είναι τόσο άδικα;
Γιατί εδώ μιλάμε εμείς για μνημεία που χάνουμε, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν έχει
ψωμί, και δεν έχει νερό να πιει καθαρό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης της ανάπτυξης,
και κυρίως της βιομηχανικής, ας πούμε λίγο αλήθεια, γιατί έχουμε αρκετές τύψεις, εγώ
έχω περισσότερες βεβαίως.
Κι έτσι φτάνουμε στο σημείο σήμερα, να προσπαθούμε να περιμαζέψουμε ό,τι έχει
απομείνει. Και καλά κάνουμε σε αυτό το σημείο, αλλά ό,τι έχει απομείνει.
Εδώ σκέφτηκα το εξής, και γι αυτό, ωραία, και σε σχέση με την οργάνωση, και πράγματι
τώρα έπρεπε να μιλήσω, γιατί τοποθετήθηκε όλη η ιστορία, έδειξε αυτή την τρομερή
προσπάθεια η κάθε περιοχή.
Και θα φτάσουμε τώρα στο πώς. Μάλιστα σκέφτηκα κάτι. Σκεφτείτε τώρα μια πεθερά μιας
οικογένειας μιας προχωρημένης ηλικίας, η οποία έτσι είναι αντιληπτό ότι δεν στέκεται
πολύ καλά, θέλει αναστήλωση, τι να κάνουμε. Το ερώτημα αμέσως είναι, για να γίνει η
αναστήλωση, υπάρχουν δύο παράγοντες στους οποίους πρέπει κανείς να απαντήσει,
τελείως ειλικρινά.
Ο πρώτος παράγοντας, νομίζω ο σπουδαιότερος είναι, θέλουμε να αναστηλώσουμε την
πεθερά πραγματικά; Ή έτσι τέλος πάντων θέλουμε να δείξουμε ότι την αναστηλώνουμε
για να μας βάλει στη διαθήκη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στην ουσία δεν πολύ χαιρόμαστε
για αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
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Θέλουμε εμείς σήμερα, θέλει ο κόσμος, θέλουνε οι πληθυσμοί της γης; Θέλουν οι
περισσότεροι άνθρωποι; διότι οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να ικανοποιηθούν.
Θέλουνε οι περισσότεροι άνθρωποι να σωθούν όλα αυτά τα πράγματα;
Και αν μιλάμε για τόσες τύψεις για τη βιομηχανική κληρονομιά που έχει χαθεί, τι τύψεις
πρέπει να έχουμε, πρέπει να βάλουμε τα κλάματα τώρα αν σκεφτούμε τα βυζαντινά
μνημεία, τα αρχαιολογικά μνημεία, σε σύγκριση και αναλογικά με τα βιομηχανικά μνημεία.
Επομένως, πράγματι οι τύψεις είναι πολλές, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για
την πεθερά.
Το πρώτο πρέπει να είναι: θέλουμε να την σώσουμε; Δεύτερον, αν θέλουμε πραγματικά,
πως θα τη σώσουμε;
Ομολογώ, ότι όλοι οι άνθρωποι, πάντοτε, και έτσι θα συνεχίσουν, σαν πρώτη εντύπωση η
οποία αποθηκεύεται στο νου, είναι αυτή που παίρνουν αισθαντικά και κυρίως οπτικά. Έτσι
το παντρεύτηκα και εγώ.
Όταν είδα την γυναίκα μου δεν της έκανα αναλύσεις αίματος, δεν την ρώτησα αν έχει
κάτι στο στομάχι, μου άρεσε.
Αν προσέξατε, γιατί δεν μπορούμε και αλλιώς, όλοι οι προλαλήσαντες τι δείξανε; Τις
όψεις πριν, την όψη μετά, την όψη πριν, την όψη μετά.
Σας βεβαιώνω ότι ενδιαμέσως υπάρχει μια τρομερά δύσκολη και όχι απολύτως
ανεπτυγμένη εργασία. Διότι την πεθερά μπορούμε να την βάψουμε, να τις βάλουμε
διάφορα make-up, να την ντύσουμε λίγο πιο μοντέρνα και να πούμε να. Δεν θα
πετύχουμε τίποτε με αυτό, δεν πρόκειται να ζήσει περισσότερο, ούτε καλύτερα. Πρέπει να
τα αναλύσουμε.
Εδώ προσέξτε, το Λαύριο, σας το έδειξε και ο συνάδελφός μου, ο κ. Μπελαβίλας, είναι ένα
τεράστιο συγκρότημα φημισμένο σήμερα στην Ευρώπη, γιατί δεν σώζονται πολλά,
σώθηκε.
Δημιουργώντας μια καταθλιπτική κατάσταση στο χώρο του και γύρω από αυτόν, σαν
εγκαταλελειμμένο, σαν μολυσμένο, σαν δηλητηριασμένος χώρος, με πολύ κακές μνήμες.
Τα βλέπουμε τώρα εξωραϊσμένα. Οι χώροι της βιομηχανικής δραστηριότητας δεν ήταν
χώροι χαράς, δεν ήταν χώροι δόξας. Ήταν χώροι θανάτου και αρρώστιας. Ήταν χώροι
δυστυχίας ανθρώπινης για να δημιουργηθεί η βιομηχανική επανάσταση. Που δεν μπορώ
να πω τίποτα, θα συζητηθεί σε δύο τρεις αιώνες, πόσο καλό ή πόσο κακό έφερε στην
ανθρωπότητα. Και πιθανώς τότε να έχουμε και μια απάντηση, γιατί με τόσο πείσμα,
γνωρίζοντας τους στόχους, γνωρίζοντας τους τύπους ενέργειας, οι αρχαιότεροι πολιτισμοί
δεν δημιουργούσαν βιομηχανική επανάσταση, ενώ μπορούσαν.
Ο ατμός ήταν γνωστός, το κάρβουνο ήταν γνωστό, ακόμη και το πετρέλαιο ήταν γνωστό.
Δεν θέλανε να αναπτύξουνε σε αυτό τον τομέα, την ανθρώπινη δραστηριότητα, και μόνο
μετά από δύο τρεις αιώνες, θα δούμε αν κάναμε καλά ή όχι. Πάντως αυτό κάναμε.
Αυτό είναι το συγκρότημα, είναι ένα μεγάλο συγκρότημα, το οποίο όταν πρωτοήλθε το
Πολυτεχνείο μέσα και δυστυχώς ή ευτυχώς έπρεπε εγώ και ο κ. Κοντόπουλος να
προηγηθούμε, εγώ να αποτιμήσω τι συμβαίνει εκεί μέσα, ο δε κ. Κοντόπουλος χημικά να
δικαιολογήσει πως δεν μπορεί να ζήσει ούτε χόρτο, ούτε μέλισσα, ούτε ζώο. Ήταν
απολύτως χωρίς ζωή αυτός ο τόπος. Ούτε μυρμήγκια δεν υπήρχαν, γιατί ήταν όλα
δηλητηριασμένα, όλα κατεστραμμένα.
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Πράγματι, ξεκινήσαμε από την πάνω δεξιά γωνία, από τα παλαιότερα κτήρια όπως
ξεκίνησε και η ανάπτυξη του Λαυρίου, προχωρήσαμε, και αντιληφθήκαμε πολύ γρήγορα
ότι δεν φτάνει να τα δούμε, να τα αποτυπώσουμε, να τα θαυμάσουμε και να
προσπαθήσουμε να τα ξανά αποκαταστήσουμε, όπως είναι η όψη, αλλά πρέπει να
καταλάβουμε την εσώτερη δομή. Πρέπει να δούμε μέσα στο σώμα της πεθεράς, τι
συμβαίνει, κι αν αυτό μπορεί να αναδομηθεί και να δώσει μια παράταση ζωής.
Και η αλήθεια είναι, ότι τη δουλειά που έκανε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο σας
ομολογώ, δεν ξέρω αν θέλει να το πω αυτό ο κ. Μπελαβίλας, αλλά εγώ θα το πω, ότι
όταν το πήραμε, μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, και ανέλαβε το Πολυτεχνείο την τρομερή
ευθύνη, μετά καταρρεύσαμε, για ένα διάστημα καταρρεύσαμε. Και είπαμε πώς να το
κάνουμε και με τι τρόπο και με πόσα χρήματα; Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρρεύσαμε.
Και στο τέλος ακόμα και η κοινότητα και η κοινωνία του Λαυρίου, δεν ήταν πολύ
σύμφωνη στην αρχή. Μετά έγινε ότι έγινε και σιγά-σιγά και με τρομερές και επίμονες
προσπάθειες.
Λοιπόν, το πρόβλημα ήταν πώς; και πράγματι θα σας ομολογήσω τώρα ότι η ανάλυση που
κάναμε αυτά τα χρόνια, την δεκαετία του '90 στο Λαύριο, μας βοήθησε τρομερά,
ολόκληρο σαν ίδρυμα σήμερα, να κάνουμε αναλύσεις σε πολύ παλιότερα και δυσκολότερα
μνημεία, όπως οι μονές του Αγίου Όρους, όπως τα προϊστορικά μνημεία, όπως ο
πολιτισμός των Μινώων.
Το σύστημα που αναπτύχθηκε, θέλω πολύ γρήγορα να σας δείξω στο Λαύριο, μας
βοήθησε να δουλέψουμε εκεί. Σε μεσαιωνικά ο Ανάβατος παραδείγματος χάρη μελετήθηκε
με το σύστημα που αναπτύξαμε στο Λαύριο, για να μην παρασυρόμαστε μόνο από την
τυπολογία και την όψη, που προφανώς πηγαίνει μπροστά και είναι η πρώτη αντιληπτή.
Έτσι, αυτή είναι περίπου η εικόνα που αντιμετωπίζουμε μπαίνοντας στο τεχνολογικό
πάρκο, έτσι όπως ήταν εγκαταλελειμμένο. Τα κτήρια ήταν δηλητηριασμένα, από τα χημικά
που χρησιμοποιούνταν επί τόσο καιρό. Κατεστραμμένα από τους ανθρώπους που
μπαίνανε μέσα, γιατί το Λαύριο είχε γίνει φημισμένος τόπος γυρίσματος ταινιών. Οι
σκηνοθέτες λοιπόν, οι οποίοι πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες, ήθελαν να
δημιουργήσουν ατμόσφαιρα μέσα σε αυτά τα κτήρια. Πώς δημιουργούσαν την
ατμόσφαιρα; Έβαζαν εργάτες να τρυπάνε την στέγη για να μπαίνει το φως έτσι και να
πέφτει πολύ ωραία πάνω στην πρωταγωνίστρια. Σπάγανε τα τζάμια στα παράθυρα,
κόβανε κομμάτια από τους φορείς, γιατί ενοχλούσαν τον οπερατέρ, και όταν τολμούσες
να τους πεις κάτι, λέγανε εμείς κάναμε τέχνη. Αυτό που σας είπα για τη γιαγιά, δεν είναι
καθόλου αστείο. Κάνανε τέχνη.
Υπολογίζουμε λοιπόν ότι η ζημιά που κάνανε, οι διάφοροι αυτοί οπερατέρ για πολλά
χρόνια - διότι πηγαίνανε και γύριζαν, ακόμα γυρίζουνε, αλλά τώρα δεν μπορούνε να
κάνουνε ζημιά - στο Λαύριο λοιπόν η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι πέρασε νερό,
σάπισαν οι κατασκευές οι ξύλινες, ή σκούριασαν οι μεταλλικές και δημιουργήθηκε μια
πολύ μεγάλη φθορά.
Έτσι εμείς πιθανώς για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, ξέρω ότι τώρα γίνεται
συστηματικά από όλους τους συναδέλφους, μπήκαμε στην ουσία και ανακαλύψαμε άλλη
τόση ομορφιά, να μην σας πω περισσότερη. Όπως και μέσα σε έναν άνθρωπο, η πολύ
ομορφιά βρίσκεται μέσα του, δεν βρίσκεται απέξω.
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Έτσι ανακαλύψαμε και εκεί, π.χ. σας δείχνω το περίφημο αυτό συγκρότημα της πρώτης
επίβλεψης, το οποίο σήμερα φαίνεται σαν ένα μακρόστενο κτήριο, αλλά στην ουσία είναι
πολλά κτήρια, τα οποία σιγά-σιγά προσετίθεντο το ένα στο άλλο. Πώς; με την εξέλιξη της
βιομηχανίας. Κανένας δεν σκεφτόταν τότε, ούτε την αισθητική, ούτε το περιβάλλον, ούτε
τίποτα όταν έκανε τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σκεφτότανε πώς θα παράξει, αυτό που
θα παράξει, με το φθηνότερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο, να είναι ανταγωνίσιμος.
Επομένως εξελισσόταν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης της βιομηχανίας
στο κάθε είδος.
Κι έτσι μέσα σ' αυτή τη διαδικασία, σκεφτήκαμε να κάνουμε μία ταυτότητα, ένα σύστημα
ταυτότητας.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει από αυτή την εργασία μόνο,
γιατί υπάρχουν κι άλλες πολλές, υπάρχουν από τους ιστορικούς, υπάρχουν από τους
χημικούς, υπάρχουν πολλές.
Από αυτή μόνο την εργασία της ανάλυσης, έχει σε μέγεθος A3 773 σελίδες σχεδίων και
αναλύσεων. Το οποίο, προσέξτε εδώ τώρα, το πραγματικό ή όχι ενδιαφέρον της κοινωνίας
τώρα, το οποίο ουδέποτε στην Ελλάδα δεν έχει δημοσιευτεί. Κανένας εκδοτικός οίκος δεν
ενδιαφέρεται, κανένας οργανισμός δεν ενδιαφέρεται, αντιθέτως έχει ζητηθεί
επανειλημμένως από το εξωτερικό. Εξωτερικό! κάποια μικρή περιοχή της Κεντρικής
Ευρώπης. Αυτό είναι το εξωτερικό. Όταν μιλάμε για το περίφημο ανεπτυγμένο ανθρώπινο
εξωτερικό, είναι κάποιο μικρό κομμάτι της Κεντρικής Ευρώπης. Δεν το ζήτησαν από την
Κίνα, ούτε από τις Ινδίες, γιατί εκεί έχουν άλλα προβλήματα κι ας μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι λοιπόν για κάθε κτήριο, συμφωνήσαμε και φτιάξαμε έναν πίνακα ταυτότητας, ο
οποίος πίνακας ταυτότητος, περιέγραφε κατασκευαστικά τι είναι, περιέγραφε από άποψη
βλάβης τι διακρίνουμε, περιέγραφε από άποψη αποτίμησης. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το
κτήριο, βλέπουμε αυτές τις βλάβες, είναι έτσι φτιαγμένο κι έχει αυτή την αρρώστια. Η
αποτίμηση πια είναι; Αυτό το κτήριο χρειάζεται άμεση βοήθεια, κινδυνεύει; Μπορεί ακόμα
λιγάκι να περιμένει; Μπορεί να σωθεί ή δεν μπορεί πια να σωθεί;
Ό τι κάνει ένας γιατρός, ότι έκανε ο Ασκληπιός. Ο Ασκληπιός τι έλεγε; Ότι πρώτα
εξετάζεις, μετά διαγιγνώσκεις, και μετά θεραπεύεις.
Δεν κάνεις ποτέ ανάποδα και ποτέ δεν παραλείπεις καμία διαδικασία. Δεν μπορείς ξαφνικά
να πεις έλα εδώ γιαγιά, εγώ θα σε βάψω ωραία και η γιαγιά από μέσα να έχει
σκωληκοειδίτιδα.
Αυτό κάναμε σε αυτό και για πρώτη φορά τότε στο Πολυτεχνείο, διαφοροποιήσαμε την
παθογένεια. Και είπαμε τι σημαίνει παθογένεια; για να δούμε. Πάθος είναι να έχεις μια
αρρώστια. Παθογένεια είναι όμως και μια πιθανή αρρώστια, η οποία θα σε πιάσει σε λίγο,
ή δε σε έχει πιάσει ακόμα, γιατί; Από τι; Δεν έχει καεί, δεν έχει πιάσει φωτιά το
εργοστάσιο. Άμα πιάσει; Την άλλη στιγμή; Την παράλλη στιγμή, αν κάποιος σκηνοθέτης
ξεχάσει αναμμένο τσιγάρο; Είναι κι αυτό παθογένεια, τη διαφοροποιήσαμε και στην
Ελλάδα και εκτός Ελλάδος.
Ονομάσαμε λοιπόν βλάβες ή ζημιές ή αστοχίες και ονομάσαμε τρωτότητα. Και στήσαμε
και μια ειδική στήλη πια και λέγαμε ότι αυτό δεν έχει καεί ακόμα, αλλά είναι πολύ
επικίνδυνο να καεί. Δεν έχει πέσει ακόμα, αλλά στον επόμενο σεισμό θα πέσει. Δηλαδή
δεν είναι πάθος ακόμα, αλλά είναι τρωτότητα.
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Όλα αυτά τα οφείλουμε σε αυτά τα βιομηχανικά κτήρια.
Και βεβαίως ας δούμε τώρα γρήγορα, ας δούμε γρήγορα, μερικές λεπτομέρειες. Τι
απίστευτος κόσμος εμφανίστηκε όταν αρχίσαμε να αναλύουμε, τι έγινε στη βιομηχανική
αυτή προσπάθεια, όπου ξένοι ερχόντουσαν και οργανώνανε εργοστάσια, φέρνανε δικά
τους συστήματα. Οι δικοί μας τεχνίτες τα προσαρμόζανε με την μεταβυζαντινή, τολμώ να
το πω ακόμα τεχνογνωσία και τον αντισεισμικό παράγοντα τον οποίον πιστεύανε, αλλά οι
ξένοι δεν τον ξέρανε, και όλα αυτά δώσανε και κάτι άλλο, την πραγματική αποτίμηση.
Δεν μπορώ τώρα, μου ήρθε στο μυαλό, δεν μπορώ να ξεχάσω την φοβερή εμπειρία που
έζησα εδώ στη Χαλκίδα, μελετώντας την στέγη της Αγ. Παρασκευής, αυτού του φοβερού
ναού του Ιουστινιανού.
Οι Έλληνες είναι σεμνοί, δεν τους αρέσει να επιδεικνύονται. Πιθανόν κι από σεμνότητα να
κερδίζουν, δεν τους απασχολεί.
Αλλά πάντως η Αγία Παρασκευή είναι ένα φοβερό μνημείο, είναι απίστευτο μνημείο. Όχι
του Ιουστινιανού; Η αρχή του είναι από εκεί. Κι έχει μία τρομερή ιστορία, πάνω από 1.000
χρόνια, αλλαγών, προσθηκών, μετατροπών του φαίνονται, είναι όλα μέσα.
Αλλά τι έκπληξη ήταν η στέγη! Γιατί εμένα με καλέσανε, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο κι
εμένα μέσω του Μετσοβίου με καλέσανε για να δούμε τη στέγη. Δεν μπορούσαμε να το
πιστέψουμε ότι ανακαλύψαμε τη δεύτερη παλαιότερη στον κόσμο ενετική στέγη.
Οι Ιταλοί ξετρελάθηκαν, οι παράγοντες του Αρσεναλίου της Βενετίας ήρθαν δύο φορές
εδώ. Τη μια φορά με δικά τους έξοδα, μόνο και μόνο για να το δούνε και μόνο και μόνο
για να συμμετέχουν και να το τεκμηριώσουν. Έχετε στην πόλη σας, τη δεύτερη
παλαιότερη στον κόσμο ενετική στέγη. Και μάλιστα την μόνη, γιατί η άλλη την οποία έχω
δει καλά στο Αρσενάλιο, είναι τρομερά επηρεασμένη από επισκευές, που γινόντουσαν
συνέχεια.
Ενώ εμείς με τη σεμνότητα και τη γνησιότητα, δεν έχουμε ποτέ επισκευάσει τη δική μας
στέγη, και έτσι είναι ακριβώς όπως ήταν και μάλιστα είναι και απολύτως ετοιμόρροπη.
Πως προέκυψε; Τώρα θα φάω και χρόνο και με διακόψατε. Όποτε θέλετε καλέστε μας,
μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού αναθέτει αυτή τη
δουλειά στο Πολυτεχνείο, να σας πούμε μία σχεδόν απίστευτη περιπέτεια, πώς
ανακαλύψαμε, πώς δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, πώς ήρθαν οι Ιταλοί σαν τρελοί να το
δούνε και πώς τελικά υπάρχει σήμερα μια πολύ μεγάλη μελέτη, την έχει το Υπουργείο
Πολιτισμού, μία μεγάλη μελέτη τεκμηρίωσης, απόδειξης. Κάναμε χρονολόγηση, βρήκαμε
πώς, πού μεταφέρανε μέσω θαλάσσης τους φορείς. Οι φορείς είναι από την Ιταλία, δεν
είναι από την Ελλάδα. Φέρανε και το ξύλο από την Ιταλία. Είναι μοναδικό μνημείο στον
κόσμο.
Η αλήθεια είναι, τι κάναμε εκεί: Μόλις το είδαμε είπαμε: παιδιά, αυτό κινδυνεύει, αύριο,
μεθαύριο, δεν θα προλάβετε. Πότε θα βγουν τα λεφτά, πότε θα συνεννοηθούν οι
διάφοροι παράγοντες. Είναι γνωστό κι αυτό. Από σεμνότητα στην Ελλάδα, γίνεται έτσι πιο
... μακρόστενο. Ε, αυτό έγινε.
Και τι κάναμε τότε; Καθιερώσαμε και μάλιστα για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο τρόπος
των άμεσων σωστικών επεμβάσεων που είχαμε ήδη κάνει στο Λαύριο.

Κυριακή

28Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα
-

53

-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
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Δηλαδή όταν μελετάς ένα κτήριο φτάνεις σε ένα σημείο και λες στο φορέα, κύριε αυτά
είναι αυτά που έχω κάνει, αλλά πρόσεξε, υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος- όποιος είναι
αυτός- και πρέπει να λάβεις μέτρα πριν την κανονική επέμβαση.
Κι αυτό κάναμε, άλλοτε με περισσότερη κι άλλοτε με λιγότερη επιτυχία στο Λαύριο.
Λαμβάναμε μέτρα πριν την κανονική χρήση και επιχείρηση μέσα στο κτήριο, ώστε να
σώσουμε αυτούς τους περίεργους και σπάνιους φέροντες οργανισμούς, που είναι πίσω
ακριβώς από την εμφάνιση, από την πέτσα.
Εδώ βλέπετε την προσπάθεια, βάλαμε μέσα να δουλέψουν νέοι άνθρωποι, διότι ήταν
εκμάθηση και πειραματισμός μεθοδολογίας, αυτόν που μπορούν σήμερα να πάρουν τα
τεχνικά επιμελητήρια και να τον εφαρμόσουν πλέον ως δεοντολογία ανάλυσης, επέμβασης
σε προϋπάρχοντα κελύφη. Και δίδεται από την χώρα μας προς την Ευρώπη.
Φτάναμε στην τέλεια λεπτομέρεια. Κι εκεί ανακαλύψαμε κι άλλη ομορφιά. Ανακαλύψαμε
διάφορους συνδυασμούς ισπανικών, γαλλικών λεπτομερειών, όπως ερχόντουσαν οι
διάφορες τεχνολογίες, με ελληνικές παρεμβάσεις ενίσχυσης, αντισεισμικές παρεμβάσεις
ενίσχυσης.
Κι έτσι από αυτά τα ερείπια, τα ερειπιώδη κτήρια, σας δείχνω ένα, το πιο εντυπωσιακό.
Λέγεται σήμερα ξυλουργείο, κάποτε ήταν Επίπλευση, ένα τεράστιο κτήριο, το οποίο μέσα
του ήταν εντελώς άδειο. Γιατί γινόταν η επεξεργασία.
Βιοκλιματικά λειτουργούσε μέσω αυτών των ανοικτών όψεων, οι οποίες είχαν απλώς
κάποια ξύλα, ώστε να υπάρχει φυσική βιοκλιματική ανανέωση αέρα και καθαρισμός.
Έγινε μια εργασία και εδώ, βλέπεται τους πίνακες που σας εξήγησα, έγινε μια πλήρης
αποτύπωση- τελείως γυμνό μέσα, ένα τεράστιο κτίσμα.
Κι αφού μελετήθηκε για μια νέα χρήση αυτός ο θηριώδης χώρος, διαπιστώσαμε ότι για τις
σημερινές συνθήκες ασφάλειας του ανθρώπου, άλλος παράγοντας που απασχολεί πολύ
χώρες όπως τη δική μας, την Ιταλία - λιγότερο τη Γαλλία και τη Γερμανία- αλλά εν πάση
περιπτώσει τις ευρωπαϊκές κοινότητες, είναι η σεισμικότητα. Τι κάνουμε με ένα παλαιό
κτήριο στο οποίο επεμβαίνουμε, το οποίο όμως χτίστηκε με άλλες απόψεις και με άλλη
εκτίμηση της ασφάλειας του ανθρώπου και της σημερινής; Όπου λέμε ότι η ασφάλεια του
ανθρώπου δεν παίζεται, είναι πάνω από όλα. Τα αφήνουμε έτσι; Όχι, δεν μπορούμε να το
αφήσουμε έτσι. Μα αν επέμβουμε, θα το καταστρέψουμε.
Ε, το ανθρώπινο μυαλό είναι φτιαγμένο για να βρίσκει λύσεις στις δύσκολες καταστάσεις,
δεν είναι φτιαγμένο μόνο για να τρώει και να πίνει. Αυτό είναι εύκολη δουλειά και τα ζώα
την κάνουν καλύτερα από εμάς.
Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα τεράστια κελύφη, αποφασίστηκε το εξής σύστημα και για πρώτη
φορά δοκιμάστηκε, όλος ο σκελετός του επιμερισμού των χώρων, γιατί η Ευρωπαϊκή
Ένωση μας είπε ότι σας δίνουμε τα λεφτά, με μία ελέγξιμη προϋπόθεση. Θα
χρησιμοποιηθούν τα κτήρια και θα είναι αυτάρκη. Και πολύ σωστά είπε. Κανένα κράτος
στον κόσμο, δεν μπορεί να συντηρεί μόνο τα μνημεία του, πληρώνοντας οι πολίτες. Πολύ
σωστά έκανε.
Έτσι λοιπόν κάναμε το εξής. Φτιάξαμε ένα σκελετό μέσα αναστρέψιμο, ο οποίος φεύγει
όποτε θέλετε, δεν έχει πειράξει καθόλου το κτήριο. Ο οποίος σκελετός φέρνει μόνος του
όλα τα φορτία της νέας χρήσης, αλλά με έναν απλούστατο μηχανισμό που έχουμε
εφεύρει και τον έχουμε επαναλάβει έκτοτε, κάνει το εξής.
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Εάν γίνει ένας μεγάλος σεισμός που κάποτε θα γίνει στην περιοχή εκείνη, και ο τοίχος πάει
να πέσει, έως τον σεισμό, με τις θερμοσυστολοδιαστολές που μετρήσαμε, τους ανέμους
που τα κτήρια κουνιώνται όπως ξέρετε ( στον Όσιο Λουκά έχω μετρήσει απίστευτες
κινήσεις όταν περπατάω στον γυναικωνίτη. τα μηχανήματα του Πολυτεχνείου μου
δείχνουν στον Όσιο Λουκά πώς αυτό το χιλιόχρονο κτίσμα κουνιέται όταν εγώ περπατάω
στον γυναικωνίτη. Και τι θα γίνει σε ένα σεισμό).
Έτσι λοιπόν, αυτό το κτήριο όταν κουνιέται από την δραστηριότητά του, ο μηχανισμός
που έχουμε φτιάξει, δεν μεταφέρει αυτή την κίνηση στον μεταλλικό σκελετό. Όταν ο
μεταλλικός σκελετός κουνιέται από την δραστηριότητα των ενοίκων μας, δεν μεταφέρεται
αυτό στο κέλυφος. Όταν όμως ο σεισμός, θα δώσει στον τοίχο μεγαλύτερη
παραμόρφωση από ότι εμείς του επιτρέπουμε, τότε ενεργοποιείται το σύστημα. Και
ελπίζουμε, αυτό ακόμα δε συνέβη, ότι αυτός ο σκελετός ο πρόσθετος και ο αναστρέψιμος
θα κρατήσει το μνημείο. Βρήκαμε κάποια λύση. Οι συνάδελφοι μου με καταλαβαίνουν.
Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να ξαναδημιουργήσουμε την βιοκλιματική λειτουργία. Και από
ότι ρωτήσαμε τους ενοίκους λειτουργεί ικανοποιητικά, έχω πάει δυο - τρεις φορές εκεί.
Ξαναφτιάξαμε τις όψεις, έτσι ώστε να μπορούν να εξαερίζουν το κτήριο. Κι αυτή είναι η
νέα όψη, γιατί θα ξαναγυρίσουμε στην όψη της γιαγιάς. Την όψη θα βλέπουμε πάντοτε,
αλλά σας εξήγησα τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το χάος, το οποίο ήταν θανατερό, ήταν
δηλητηριασμένο. Και σήμερα είναι εστία ερευνών, εστία παραγωγής, εστία ανθρώπινης
δραστηριότητας.
Αντιληφθήκαμε, μετά το τέλος της πρώτης εργασίας, ότι δεν φτάνει, θέλει βαθύτερη
ερευνά ακόμη, όχι τόσο για το Λαύριο, σας ομολογώ, τώρα είναι μυστικό. Όχι τόσο για το
Λαύριο, όσο γενικότερα για την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσέγγισης στα μνημεία, όταν
πειστεί ότι πράγματι τα θέλει.
Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπετε τα σχέδια της λεπτομερέστερης αποτίμησης. Όταν πλέον
παίρνουμε το στοιχείο, πώς παίρνουμε το πρόσωπο της γιαγιάς και λέμε ότι εδώ πρέπει να
εξαφανιστεί μια ελιά, εδώ πρέπει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει μία ουλή. Και κάνουμε μια
λεπτομερή ανάλυση ακόμη και των στοιχείων. Δηλαδή σ' αυτό το συγκρότημα που σας
έδειξα και πριν, αλλά αυτό έγινε σε όλα, αποτιμήσαμε κάθε στοιχείο, αν είναι στη θέση
του ή δεν είναι, εάν αυτό το στοιχείο μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του ή όχι. Και κυρίως
προσπαθήσαμε και θα το αφήσω σαν ευχή, μην γκρεμίζετε, μη βάζετε τη γιαγιά στον
τάφο, επειδή έχει ένα σπυρί στο ένα της αυτί. Μη βγάζετε τις στέγες ολόκληρες, επειδή
χαλάσανε μερικά στοιχεία.
Κι έτσι φιλοδοξώ, όταν γίνει κι ελπίζω να ζω και να συμμετέχω, έστω και σαν
παρατηρητής στη Χαλκίδα, όταν θα γίνει η πραγματική επισκευή στη στέγη, αυτό που
ονειρευόμαστε με τους Ιταλούς, ότι θα γίνει με τον νέο τρόπο. Η στέγη δεν θα φύγει από
τη θέση της, δεν θα πειραχτεί από εκεί που τη βάλανε τον 12ο αιώνα οι Ενετοί. Αλλά
απλώς αντικαθιστούμε ούτε καν ολόκληρα στοιχεία, κομματάκια στοιχείων. Γιατί; Μα
πετάμε στα άστρα! και δεν μπορούμε να διορθώσουμε ένα κομμάτι ενός ξύλινου
σκελετού; Δεν είναι ντροπή;
Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπετε τους διαφόρους πίνακες και τα διάφορα πιστοποιητικά, απλώς
για να τα δείτε και να πιστέψετε ότι πράγματι τα κάναμε, αναλύσαμε τα υλικά.
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«Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας)
Αυτός είναι ένας πίνακας από μια εργασία που έχω κάνει στο Αιγαίο, όπου κάναμε δοκιμές
υλικών, διότι δεν μπορείς να καταλάβεις με σημερινές συνθήκες και με σημερινές γνώσεις,
αυτό που έγινε τότε. Πρέπει και εσύ να μεταφερθείς τότε, να δεις ποια είναι τα υλικά και
δεν πρέπει να ανακατέψεις τα υλικά γιατί, η τελευταία μου φράση: η αναστήλωση δεν
είναι μόνο να ξαναφτιάξω την όψη ή έστω και την λειτουργία, είναι αν μπορώ να
διατηρήσω για τους απογόνους μας και τον τρόπο της δομής. Σας ευχαριστώ.
Προεδρείο- κ. Κουδούνπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.Να καλωσορίσουμε και τον κ.
Δήμαρχο Χαλκιδέων που τιμά με την παρουσία του την ημερίδα μας, τον κ. Θανάση
Ζεμπίλη, καθώς και τον σεβασμιότατο εκπρόσωπο της Ιερός Μητόπολης.
Θα ακολουθήσει ΙΟλεπτο διάλειμμα κι όχι 20λεπτο διότι έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο
μας.
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Παρουσίαση Εισήγησης: Ηδιαδικασίατης αναστήλωσης- αρχές και προβλήματα.
Ηπερίπτωση του τεχνολογικού πολιτιστικού πάρκου Λαυρίου
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ.
- ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
- ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ομ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.
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Παρουσίαση Εισήγησης: Η διαδικασία της αναστήλωσης- αρχές και προβλήματα.
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ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β' ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΟΣ.
Ποοεδοείο-κ. Καυαοιώτπα Αφού σας καλωσορίσουμε κι εμείς όλους μαζί, θέλαμε να
πούμε το εξής, σε αυτά που ακούστηκαν προηγούμενα για ένα λεπτό μόνο, ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε να αναστηλώσει, ούτε να αγοράσει, ούτε να
κάνει πράγματα για τα οποία ακούστηκαν προηγούμενα ότι έχει ευθύνη το Τεχνικό
Επιμελητήριο.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει ευθύνη να αναδείξει, μέσα απ' αυτές τις ημερίδες τις οποίες
κάνει, και τις οποίες τιμάτε και η πολυπληθής αυτή παρουσία απ' όλους σήμερα, είναι
πάρα πολύ ενθαρρυντική, να μπορέσει να πει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη
τακτική.
Και η πολιτεία σε όλες της τις φάσεις από την κεντρική διοίκηση, από τους Βουλευτές,
από τις Νομαρχίες, τους Δήμους, θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα βρουν τα χρήματα
και τους τρόπους, όπως μας είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, για να μπορέσουν να
διασωθούν, όπως κι αυτό που έγινε και με το κτήριο του Γεωργιάδη, που είχαμε την τύχη
να αγοραστεί από την Νομαρχία και να διασωθεί.
Έτσι λοιπόν αποποιούμενοι της ευθύνης της αγοράς ή αυτών που ακούστηκαν, έχουμε
την ευθύνη να είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι της πολιτείας και θέλουμε αυτό τον ρόλο να
τον παίξουμε πάρα πολύ σοβαρά και ζητάμε και από την εκάστοτε ηγεσία, σε όποιο βαθμό
βρίσκεται, τη συνεργασία, από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να κοιτάζουμε τίποτα άλλο.
Με αυτά λοιπόν τα λίγα, να καλέσουμε στο βήμα, την κ. Ελένη Αραϊτζοπούλου, η οποία
είναι Προϊσταμένη τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών, Διεύθυνσης μελετών Μουσείων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που θα μας μιλήσει με θέμα « Επισκευή και
μετατροπή του βιομηχανικού κτηρίου Αρέθουσα σε διαχρονικό μουσείο».
Εισηγήτρια κ. Ελένη Αραϊτζοπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών,
Διεύθυνσης μελετών Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
«Επισκευή και μετατροπή του βιομηχανικού κτηρίου Αρέθουσα σε διαχρονικό
μουσείο»
Ένα από τα πιο σημαντικά κτήρια της Χαλκίδας, της πρώιμης βιομηχανικής εποχής, είναι
και το παλιό οινοποιείο της Αρέθουσας, το οποίο αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που επιβάλλεται
να διασωθεί και να αξιοποιηθεί.
Μαζί με τα υπόλοιπα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής, όπως τα κτήρια Γεωργιάδη,
αποτελούσε το εμπορικό κέντρο, που έσφυζε τότε από ζωή. Τα κτήρια αυτά, που σήμερα
είναι ένα άδειο ανεκμετάλλευτο κέλυφος, καθώς και η υπόλοιπη ιστορία της πόλης, που
είναι κυριολεκτικά χαμένη γύρω τους, μας υποχρεώνουν να αναδείξουμε την περιοχή
αυτή και να την τοποθετήσουμε στη θέση που της αρμόζει.
Κυριακή
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Το κτήριο της Αρέθουσας βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου.
Είναι ιστορικά στοιχεία τα οποία πρέπει να πούμε. Όπου υπήρχε νεολιθικός οικισμός και
αργότερα γύρω στα 800 π.Χ. η αρχαία πόλη της Χαλκίδας με λιμάνι τον Αγ. Στέφανο που
συντελούσε στο εξαγωγικό εμπόριο της εποχής.
Πολύ κοντά βρίσκονταν και οι αρχαίες πηγές της Αρέθουσας, που με άφθονα νερά,
βοήθησαν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.
Το οικόπεδο της Αρέθουσας έκτασης 7,5 περίπου στρεμμάτων, που συνορεύει με το
γειτονικό Πάρκο του Λαού, ήτανε στο όριο της στεριάς με την θάλασσα. Μετά όμως από
διαδοχικές επιχωματώσεις, έχει πλέον απομακρυνθεί από αυτή.
Βρίσκεται σε θέση

κεντροβαρικής σημασίας μέχρι

ιδανική χωροθέτηση ενός νέου,

σύγχρονου, αρχαιολογικού, διαχρονικού μουσείου για την πόλη της Χαλκίδας και για όλη
την Εύβοια.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας διαπιστώσει την αξία του κτηρίου της Αρέθουσας, ήδη
από το 1979 το κήρυξε διατηρητέο κτήριο, ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική
προστασία, γιατί αποτελεί θαυμάσιο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, του τέλους του
περασμένου αιώνα. Και γιατί η καλή του κατάσταση και η γειτνίασή του με την πηγή της
αρχαίας Αρέθουσας, το καθιστά κατάλληλο για μουσείο.
Και πράγματι, το Υπουργείο αποφάσισε το 1994, τη μετατροπή του σε μουσείο και την
μεταστέγαση των πολύτιμων εκθεμάτων του σημερινού Μουσείου της Χαλκίδας σε αυτό.
Το σημερινό μουσείο της Χαλκίδας, ένα νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της πόλης, δωρεά
του Ανδρέα Συγγρού, έχοντας επιφάνεια μόνο 170 τ.μ., ασφυκτιά από την πληθώρα των
αρχαιολογικών ευρημάτων, που συνεχώς έρχονται στο φως αδυνατώντας πλέον να
εξασφαλίσει τη σωστή έκθεσή τους.
Με την μετατροπή της Αρέθουσας σε μουσείο, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειακές
αντιλήψεις,

θα αναβιώσει

το

διατηρητέο

πολιτιστική δραστηριότητα του τόπου

κτήριο,

θα

και θα δώσει

επανενταχθεί

δυναμικά

στην

μια νέα πνοή στην περιοχή,

αποφεύγοντας τη μοιραία κατάρρευσή του.
Το κτήριο της Αρέθουσας κτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ως εργοστάσιο
οινοπνευματοποιίας Αρέθουσα των αδερφών Ζάχου.
Πριν από το 1940 αγοράστηκε από την ανώνυμη εταιρεία οινοπνευματοποιίας, και
λειτούργησε σαν οινοποιία, μέχρι το 1940, οπότε διέκοψε τις εργασίες της, λόγω του
πολέμου. Από το 1945 και μετά λειτούργησε σαν παράρτημα της εταιρείας. Και μετά το
1960 τοποθετήθηκαν εξωτερικές δεξαμενές, οι οποίες πριν λίγο καιρό απομακρύνθηκαν.
Τότε έγινε και το πίσω πρόσκτισμα το οποίο λειτούργησε σαν γραφείο και Χημείο. Στις
αρχές της δεκαετίας του

70,

η επιχείρηση

με την

επωνυμία

«Οινοτράκς ΑΕΒΕ

Οινοπνευμάτων Οίνων και Ποτών», σταμάτησε να λειτουργεί, γιατί ήταν προβληματική.
Το 1988, μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό, περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,
από την οποία το αγόρασε το 1994 η Εθνική κεφαλαίου.
Από αυτή, το 2000 το αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού, έναντι του τιμήματος 1.387.050
ευρώ.
Από τις αρχές του 1970, που το οινοποιείο σταμάτησε να λειτουργεί, έχει εγκαταλειφθεί,
με αποτέλεσμα η γενική κατάστασή του να είναι κακή, με εξαίρεση τη φέρουσα λιθοδομή
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του. Σημαντικό ρόλο στη φθορά του κτηρίου παίζει η υψηλή στάθμη του υδροφόρου
ορίζοντα και η γειτνίαση με τις πηγές της Αρέθουσας.
Τυπολογική και μορφολογική ανάλυση.
Το κτήριο της Αρέθουσας, είναι ένα επίμηκες λιθόχτιστο κεραμοσκεπές κτήριο, αυστηρής
αξονικής συμμετρίας. Τον άξονα συμμετρίας καθορίζει ένα κεντρικό τριώροφο κτίσμα,
μονόχωρο στην κάτοψή του, που καλύπτεται από δίρριχτη κεραμοσκεπή. Συμμετρικά και
εκατέρωθεν του κεντρικού κτίσματος είναι κατασκευασμένα δύο διώροφα κτίσματα,
μονόχωρα, με δίρριχτη κεραμοσκεπή, τα οποία συνδέονται με δύο αντίστοιχα επιμήκη
ισόγεια κεραμοσκεπή κτίσματα.
Στα δύο ακραία ισόγεια τμήματα του συγκροτήματος, κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα
12 δεξαμενές, 6 και 6 αντίστοιχα, οι οποίες είναι προσβάσιμες στην οροφή τους, με ξύλινη
σκάλα, όπου υπάρχουν ανοίγματα για την τροφοδοσία τους.
Στο ισόγειο, την πρώτη στάθμη του κτηρίου και στην κύρια βορινή όψη του, υπάρχουν
τρεις τοξωτές πόρτες και είκοσι τοξωτά παράθυρα, με κεραμικά τούβλα περιμετρικά, με
εξαίρεση τις κλείδες και τις γενέσεις των τόξων, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από
λαξευτή πέτρα.
Η κεντρική πόρτα, οδηγεί στον κεντρικό χώρο του κτηρίου, ενώ οι δύο πλευρικές στις δύο
ακριανές πτέρυγες.
Οι δύο στενές όψεις, έχουν από μία δίφυλλη πόρτα κι από ένα παράθυρο εκατέρωθεν
αυτής. Από αυτά, αυτό που αντιστοιχεί στις εσωτερικές δεξαμενές, έχει κλειστεί με
τούβλα. Όλα τα ανοίγματα της πίσω πλευράς στο επίπεδο των δεξαμενών έχουν κλειστεί
με τούβλα.
Η δεύτερη στάθμη του κτηρίου, καλύπτει τον κεντρικό χώρο και τα εκατέρωθεν τμήματα
που βρίσκονται σε επαφή με αυτόν. Στη ζώνη αυτή, στην πρόσοψη και στην πίσω όψη,
δημιουργούνται 7 παράθυρα, ίδιας μορφολογίας με αυτά του ισογείου. Στις πλάγιες όψεις
υπάρχουν δύο παράθυρα και ένας στρογγυλός φεγγίτης.
Η τρίτη στάθμη καλύπτει μόνο τον κεντρικό χώρο. Στη ζώνη αυτή το υλικό κατασκευής
σε αντίθεση με το υπόλοιπο κτήριο είναι κεραμικά τούβλα. Τα παράθυρα της πρόσοψης
επενδύονται περιμετρικά με πέτρα, τα ανοίγματα ακολουθούν σε μέγεθος και τύπο αυτά
του πρώτου ορόφου, 3 στις μεγάλες όψεις,

2 στις μικρές. Με εξαίρεση το κεντρικό

άνοιγμα που έχει κόγχη. Στο εσωτερικό του κτηρίου, τα δάπεδα των χώρων του ισογείου
είναι αδιαμόρφωτα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδοδαπέδιο υδραυλικό σύστημα σύνδεσης των εσωτερικών
χώρων, με το εξωτερικό του κτηρίου, μέσω εγκιβωτισμένων λίθινων καναλιών.
Οι τοίχοι δεν είναι σοβατισμένοι, με εξαίρεση τον κεντρικό χώρο.
Στις υπόλοιπες στάθμες δεν υπάρχουν δάπεδα. Τα πατώματα του δεύτερου και του τρίτου
ορόφου είναι κατεστραμμένα ολοσχερώς, και υπάρχουν μόνο μάρτυρες που υποδηλώνουν
την αρχική τους θέση.
Στην πίσω πλευρά του κτηρίου και σε επαφή με το κεντρικό χώρο του, υπάρχει το
μεταγενέστερο λιθόκτιστο πρόσκτισμα με τρίρριχτη κεραμοσκεπή, ορθογωνικό στην
άποψη που ακολουθεί την τυπολογία του υφιστάμενου κτίσματος. Εσωτερικά ο χώρος
είναι σοβατισμένος. Εξωτερικά στον πίσω χώρο του κτηρίου, υπάρχει μία υψικάμινος από
παλαιό κεραμικά τούβλα, η οποία παρουσιάζει φθορές, κυρίως στην περιοχή της βάσης.
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Παραπλεύρως, στην περασιά της ανατολικής πλευράς και σε μικρή απόσταση από το
συγκρότημα, σώζεται επϊμηκες, δίρριχτο κεραμοσκεπές πρόσκτισμα.
Η δομή του κτηρίου.
0

φέρων οργανισμός του

κτηρίου, είναι

η λιθοδομή

πολύ καλής ποιότητας, που

αποτελείται από αδρούς λίθους και γωνιόλιθους, προσεκτικά λαξευμένους, κεραμικά
τούβλα και κεραμίδια μέσα το κονίαμα.
Στο ύψος του δεύτερου ορόφου, το κτήριο δένουν εντατήρες εγκάρσιοι στην τοιχοποιία.
Πρόκειται για σιδερένιες βέργες οι οποίες στην εξωτερική τους απόληξη καταλήγουν σε
μεταλλικές σφήνες σχήματος S.
Οι δίρρικτες στέγες και κυρίως του κυρίως κτίσματος διατηρούνται, ενώ οι κεραμοσκεπές
των δύο ακριανών αιθουσών είναι στο μεγαλύτερο βαθμό κατεστραμμένες.
Επιφάνειες του κτηρίου της Αρέθουσας.
Η τυπολογία του κτηρίου της Αρέθουσας συνοψίζεται στον πίνακα -αυτό που βλέπουμεόπου ανά χώρο καταγράφονται τα τετραγωνικά. Στο ισόγειο συνολική κάλυψη 960 τ.μ.,
καθαρή έκταση 720 από τα οποία τα 200 τ.μ. καταλαμβάνουν οι δεξαμενές. Στη δεύτερη
στάθμη 220 τ.μ., στην τρίτη στάθμη 100 τ.μ. Και στο πρόσκτισμα 170 τ.μ.
Και ερχόμαστε στο σημαντικό σημείο, όπου έγινε ο διαγωνισμός.
Τον Φεβρουάριο του 2004 η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του
Υπουργείου

Πολιτισμού,

προκήρυξε

διαγωνισμό για την

εκδήλωση

ενδιαφέροντος,

προεπιλογής μελετητών, για την ανάθεση εκπόνησης της αρχιτεκτονικής, στατικής και
ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του

έργου

«Επισκευή

και

Μετατροπή

του

κτηρίου

Αρέθουσας της Χαλκίδας σε Διαχρονικό Μουσείο».
Στο πρώτο στάδιο προεπιλογής συμμετείχαν 22 μελετητικά γραφεία.
Στο δεύτερο στάδιο επιλογής υποβλήθηκαν 14 προκαταρκτικές μελέτες, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που συνέταξε η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων.
Η Επιτροπή επιλογής μελετητή, στην οποία εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες
συμμετείχαν

και

εκπρόσωποι

του

Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων

και

του

Τεχνικού

Επιμελητηρίου, γνωμοδότησε, και στη συνέχεια εγκρίθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού,
η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στα μελετητικά γραφεία, Μέτρος- ΣκρουμπέλοςΒικέλας και συνεργάτες. Μπουρολιάς για την αρχιτεκτονική μελέτη, Ευρωμελετητική για
τη στατική μελέτη. Ζαννής και Συνεργάτες για τη μηχανολογική μελέτη.
Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στα μελετητικά γραφεία ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, Βασίλειος
Σγούτας για τα αρχιτεκτονικά, Λιόντος για τα

στατικά

και ΙΓΜΕ

Ευσταθόπουλος-

Εμμανουήλ και Συνεργάτες για τα μηχανολογικά.
Το

τρίτο

βραβείο

δόθηκε

στα

γραφεία

Δ.

ΜΑΡΑΒΕΑΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για τα

αρχιτεκτονικά, Α. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για τα στατικά και ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
για τα μηχανολογικά.
Πολιτική μετατροπής του κτηρίου.
Βασική αρχή για την πρόταση αποκατάστασης του κτηρίου της Αρέθουσας και την ένταξη
των νέων χρήσεων σε αυτό, είναι, κάθε επέμβαση να σέβεται και να αναδεικνύει τα
τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, καθώς και
τη δομοστατική οργάνωση του κτηρίου.
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Οι

λειτουργικές

απαιτήσεις

του

μουσείου,

επιβάλλουν

ορισμένες

προδιαγραφές

λειτουργίας, προσβασιμότητας, και διατάξεων, οι οποίες δύσκολα ενσωματώνονται σε
υφιστάμενα κελύφη, τα οποία όμως κατασκευάστηκαν για να καλύψουν διαφορετικές
ανάγκες και ιδιαίτερα μιας άλλης εποχής.
Οι κατευθύνσεις.
Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν στους διαγωνιζόμενους, για τη μετατροπή του κτηρίου σε
μουσείο, βασιζόταν: Στην επαρκή εξασφάλιση της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου, με
σεβασμό στην υπάρχουσα εξωτερική και εσωτερική μορφή του. Στις όσο το δυνατό
μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις στις όψεις του κτηρίου, ώστε να μην αλλάξει η αισθητική
παρουσία του. Στις όσο το δυνατόν μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις στο κτήριο, με τρόπο
που θα εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του κτηρίου ως μουσείου. Και τέλος την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας, όλων των χώρων του κτηρίου από άτομα μειωμένης
κινητικότητας.
Εκθεσιακό πρόγραμμα.
Στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, θα οργανωθεί μόνιμη έκθεση αρχαιολογικών
ευρημάτων από την Εύβοια, που έχουν προέλθει από τις οργανωμένες ανασκαφές της
Εφορείας,

σύμφωνα

με την

μουσειολογική

και

μουσειογραφική

μελέτη,

που

ήδη

εκπονείται.
Και φτάνουμε στη μελέτη που θα υλοποιηθεί.
Η φιλοσοφία της μελέτης.
Το διατηρητέο κτήριο της Αρέθουσας, επισκευάζεται και ενισχύεται, έτσι ώστε να
αποκατασταθεί στην αρχική του

μορφή και ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν ένα

σύγχρονο μουσείο.
Η μορφή του οικοπέδου και η θέση του υπάρχοντος κτηρίου σε αυτό, οδηγεί στο
σχεδίασμά ενός μακρόστενου νέου κτηρίου, στη νότια πίσω πλευρά του οικοπέδου, που
τοποθετείται παράλληλα με το διατηρητέο κτήριο.
Επειδή όμως τα δύο κτήρια πρέπει να συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους, δύο ελαφρά
στεγασμένοι χώροι, εκατέρωθεν του υφιστάμενου προσκτίσματος της νότιας όψης,
συνέδεσαν τις διαφορετικές λειτουργίες μεταξύ τους, δημιουργώντας τον δρόμο αγοράς.
Έναν άξονα κυκλοφορίας στην καρδιά του μουσειακού συγκροτήματος. Έτσι, η νότια όψη
του

διατηρητέου

κτηρίου,

αναδεικνύεται

σαν

έκθεμα

από

το

εσωτερικό

του

συγκροτήματος, ενισχύοντας έτσι την έννοια της διαχρονικότητας των εκθεμάτων.
Το ίδιο το κτήριο, είναι τόσο κέλυφος των εκθεμάτων, όσο και έκθεμα το ίδιο.
Ταυτόχρονα, η νότια πλευρά του κτηρίου, προφυλάσσεται από τον έντονο ηλιασμό, ενώ
δημιουργείται ένα περιβάλλον με διάχυτο φυσικό φωτισμό και βέλτιστη βιοκλιματική
συμπεριφορά.
Το εμβαδόν του διατηρητέου κτηρίου, δεν επαρκεί για να στεγάσει τόσο τις ανάγκες των
εκθεσιακών χώρων, όσο και όλων των λειτουργιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Έτσι,
η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το αναψυκτήριο, στεγάζονται στο νέο κτήριο.
Και να πάμε πιο αναλυτικά στην περιγραφή του

μουσειακού συγκροτήματος που

ενδιαφέρει κι όλους.
Η είσοδος του επισκέπτη γίνεται μέσα από το κεντρικό τριώροφο τμήμα του παλαιού
κτηρίου, όπου αριστερά θα βρείτε το εκδοτήριο των εισιτηρίων, το βεστιάριο και το χώρο
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των πληροφοριών. Ενώ απέναντι είναι το κλιμακοστάσιο και ο ανελκυστήρας για την
πρόσβαση στα παραπάνω επίπεδα.
Τα δάπεδα του πρώτου και δεύτερου ορόφου αποκαθίστανται στις παλιές τους θέσεις, κι
έτσι δημιουργούνται χώροι μονίμων εκθέσεων. Σε άμεση γειτνίαση με τον χώρο εισόδου,
υπάρχει είσοδος προς τους χώρους υγιεινής των επισκεπτών.
Ο επισκέπτης οδηγείται αριστερά στους χώρους των μονίμων εκθέσεων στην ανατολική
πτέρυγα και στο πρόσκτισμα. Από εδώ μπορεί να επιλέξει είτε την επίσκεψη των
εκθεσιακών ενοτήτων, μέσω του παταριού, για να φτάσει στη δυτική πτέρυγα, είτε τη
στάση για ξεκούραση στο αναψυκτήριο. Στη συνέχεια, μπορεί να επισκεφθεί μέσω του
δρόμου αγοράς, όπως είπαμε, τη δυτική αίθουσα.
Στο νέο κτήριο, στεγάζονται τα εργαστήρια, οι αποθήκες, οι χώροι εξυπηρέτησης του
προσωπικού, τα γραφεία διοίκησης, η βιβλιοθήκη και τα αρχεία ενώ δημιουργούνται δύο
αίθρια το ένα που περικλείει την υψικάμινο που είναι ορατή πλέον σαν έκθεμα, μέσα από
μία τζαμαρία και το δεύτερο που χρησιμεύει για το φωτισμό και τον αερισμό των
εργαστηρίων και του υπογείου του κτηρίου.
Υλικά κατασκευής του νέου κτηρίου.
Το νέο κτήριο κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι χώροι του καλύπτονται με
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Η στέγη του κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό,
στηρίζεται στο φέροντα οργανισμό του

κτηρίου, κι έχει τελική επικάλυψη φύλλα

ψευδαργύρου.
Η στέγη είναι κατάλληλα μονωμένη, και έχει σε διάφορα σημεία ανοίγματα- σχισμές, τόσο
για το φωτισμό ορισμένων χώρων, όσο και για τον εξαερισμό μηχανημάτων θέρμανσηςψύξης, που βρίσκονται στο χώρο μεταξύ των πλακών οροφής και της στέγης. Με το ίδιο
υλικό επικαλύπτονται και οι περιμετρικοί τοίχοι των όψεων.
Ο χώρος ανάμεσα στα δύο κτήρια, στεγάζεται με σύστημα στέγης, από ειδική μεμβράνη,
που παρέχει μόνωση, ελεγχόμενο φωτισμό και προσθήκη αίσθησης υπαιθρίου χώρου.
Βλέπουμε δείγματα του υλικού, της μεμβράνης δηλαδή, σε διάφορες εφαρμογές.
Περιβάλλων χώρος του κτηρίου.
Στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται έτσι ώστε να
τονιστεί η κεντρική είσοδος του διατηρητέου κτηρίου. Ο χώρος αυτός αναβαθμίζεται, με
την οργάνωση υψηλού και χαμηλού πρασίνου και διαδρομές περιπάτου.
Στη βορειανατολική γωνία του οικοπέδου, εξασφαλίζεται χώρος στάθμευσης ατόμων
μειωμένης κινητικότητας.
Η κεντρική είσοδος του μουσείου ελέγχεται από το φυλάκιο.
Στη νότια πλευρά του οικοπέδου, οργανώνεται υπηρεσιακή αυλή και οι βοηθητικές
λειτουργίες του μουσείου.
Στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου, οργανώνεται υπαίθριος και ημιυπαίθριος χώρος,
για την έκθεση λίθινων αρχαιολογικών ευρημάτων. Εδώ εκτονώνεται και ο χώρος του
αναψυκτηρίου.
Στη Δυτική πλευρά του οικοπέδου, χωροθετείται υπηρεσιακός χώρος στάθμευσης και
είσοδος προσωπικού, καθώς και φυλάκιο.
ακροατής: για τους επισκέπτες υπάρχει χώρος στάθμευσης;
Κυριακή
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κ. Αραϊτζοπούλου:να ι, δίπλα, στο Πάρκο του Λαού.
Τώρα, οι επιφάνειες του μουσείου.
Διατηρητέο κτήριο: Οι εκθεσιακοί χώροι είναι 966 τ.μ. Για τους χώρους εξυπηρέτησης
κοινού προβλέπονται 274 τετραγωνικά. Συνολικά 1.549 τ.μ. αξιοποιούνται στο διατηρητέο
κτήριο για το μουσείο.
Στο νέο κτήριο τοποθετούνται χώροι εξυπηρέτησης κοινού 179 τ.μ., γραφεία διοίκησης,
εργαστήρια,

αρχαιολογικές

αποθήκες,

τεχνικές

εγκαταστάσεις,

κάποιοι

χώροι

εξυπηρέτησης κοινού. Συνολικά 1.480 τ.μ.
Εδώ σημειώνεται, ότι, η επιτρεπόμενη κάλυψη στην περιοχή εκεί, στο οικόπεδο το
συγκεκριμένο, είναι

3.667 τ.μ.

Η πραγματοποιούμενη

κάλυψη

είναι

3.028 τ.μ.

Η

επιτρεπόμενη δόμηση είναι 4.400 τ.μ. ενώ η πραγματοποιούμενη δόμηση είναι 3.500 τ.μ.
Ας αναφέρουμε εδώ, ότι το συνολικό ενδεικτικό κόστος κατασκευής, προβλέπεται να
ανέλθει στο ποσό των 6.500.000 ευρώ, ενώ το καθαρό είναι 4.500.000 χωρίς ΦΠΑ και το
εργολαβικό όφελος.
Καταλήγοντας, το διατηρητέο βιομηχανικό κτήριο της Αρέθουσας, ένα έκθεμα από μόνο
του, συνεχίζει τη διαδρομή του στο χρόνο, ανανεωμένο, με τη λειτουργία του, σε
αρμονικό διάλογο με ένα νέο σύγχρονο κτήριο.
Το μουσείο είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για την αξιοποίηση και την
ανάδειξη όλου του αρχιτεκτονικού αποθέματος των βιομηχανικών κτηρίων των αρχών του
αιώνα στην περιοχή δημιουργώντας έτσι ένα πολιτιστικό πόλο έλξης για την πόλη της
Χαλκίδας. Ευχαριστώ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ω Ν
ΠΟΛΙ Τ Ι Σ ΤΙ ΚΩΝ ΚΤΙ ΡΙ ΩΝ

&

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ” ΣΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

Το Υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας διαπιστώσει την αξία του κτιρίου
της «Αρέθουσας», ήδη από το 1979, το κήρυξε διατηρητέο κτίριο ως:

«έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία, γιατί αποτελεί
θαυμάσιο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του τέλους του
περασμένου αιώνα και γιατί η καλή του κατάσταση και η γειτνίασή
του με την αρχαία πηγή της Αρέθουσας το καθιστά κατάλληλο για
Μουσείο».

Ελένη Αραϊτζοπούλου, προϊσταμένη τμήματος αρχπεκτονικών μελετών
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

•Στην επαρκή εξασφάλιση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου με
Α βραβείο

Μέτρον OE, Κ. Σκρουμπέλος
- Α. Βικέλας & Συνεργάτες OE, και Γεώργιος
Μπουρολιάς (η αρχιτεκτονική μελέτη),
Ευρωμελετητική ΕΕ (η στατική μελέτη),
Π. & 1. Ζαννής & Συνεργάτες ΕΠΕ (η Η/Μ μελέτη).

σεβασμό

στην υπάρχουσα εξωτερική και εσωτερική μορφή του.

•Στις όσο το δυνατό μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις στις όψεις του
κτιρίου, ώστε να μην αλλάξει η αισθητική παρουσία του.

Β βραβείο
«ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Ι Μ Ε ΛΕΤΩ Ν» ΕΠΕ
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ ΓΟ Υ Τ ΑΣ» Αρχιτέκτων Μηχ.
«ΛΙΟ ΝΤΟ Σ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ΕΠΕ
«Η ΛΜ Μ Ε Ε Ε » Π. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΣ-Ν. ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΕ

•Στις όσο το δυνατό μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις στο κτίριο, με
τρόπο που θα εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του κτιρίου ως
μουσείου.

Γ βραβείο
Δ.Μ ΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε Ε
Α.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε Ε
Α ΛΚ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

•Στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των χώρων του κτιρίου
από Άτομα με Κινητικά Προβλήματα.

47
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ΔΙΑΤΗΡΗ ΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
Εκθεσιακοί χώροι

966,00τμ

Χώροι εξυπηρέτησης κοινού
(εκδοτήρια,

βεστιάρ ο,

χώροι

υγιεινής

κοινού, 274,40τμ

κατάστημα, εκπαιδευτικά προγράμματα)
Κυκλοφορία

309,00τμ
Σύνολο

ΝΕΟ Κ ΤΙΡΙΟ

Χώροι εξυπηρέτησης κοι νού

179,10τμ

Γραφεία Διοίκησης

149,50τμ

Εργαστήρια

219,50τμ

Αρχαιολογικές Αποθήκες

232,90τμ

Τεχνικές εγκαταστάσεις

167,80τμ

Χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού

38,50τμ

Κυκλοφορία

492,70τμ
Σύνολο

ΕΠ ΙΤ Ρ Ε Π Ο Μ Ε Ν Η Κ Α ΛΥΨ Η
Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΟ ΥΜ ΕΝ Η Κ Α ΛΥΨ Η
ΕΠ ΙΤ Ρ Ε Π Ο Μ Ε Ν Η Δ Ο Μ Η ΣΗ
Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΟ ΥΜ ΕΝ Η Δ Ο Μ Η ΣΗ

ι
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1549,4τμ

: 7334,00
: 3028,88
: 7334,00
: 3553,20

1480,00τμ

X 50% = 3667,00 m2
m2
X 0,6 = 4400,40 m2
m2
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Ποοεδοεϊο-κ.

ά
λ
ο
κ
ιΝουί Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πούμε, απ' ό,τι κατάλαβα κι εγώ,

ότι η ανάλυση της μελέτης του πρώτου γραφείου, προήλθε σύμφωνα με το κτιριολογικό
πρόγραμμα που υπήρχε του Υπουργείου Πολιτισμού. Το εγκεκριμένο. Παρακαλώ τον κ.
Δήμαρχο να πάρει τον λόγο.
κ. Α θ α νάσιοεΖευπίλn c. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να συγχαρώ κατ' αρχήν το
Τεχνικό Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει τη σημερινή ημερίδα για
τη βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά στην πόλη της Χαλκίδας.
Θα συμφωνήσω πλήρως με την παρέμβαση του κ. Καμαριώτη, ότι το ΤΕΕ έχει την ευθύνη
της ευαισθητοποίησης και των επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων. Κι από κει
και πέρα είναι ευθύνη των πολιτικών φορέων και εκπροσώπων.
Όπως συνέβη και με την ημερίδα για την συρταρωτή γέφυρα της Χαλκίδας, όπου είχαμε
τον Γερμανό μελετητή της υψηλής γέφυρας, της καλωδιωτής γέφυρας, όπου πράγματι
την επισκέφτηκε και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία συντήρηση. Κι αυτά τα πορίσματα,
τουλάχιστον σε ότι με αφορά, ασκήθηκαν φοβερές πιέσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ και προσωπικά
στον κ. Σουφλιά. Και πράγματι δημοπρατήθηκε το έργο των 2.150.000 για τη συντήρηση
της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας, η οποία βέβαια μας ταλαιπώρησε, αλλά δεν είχε
συντηρηθεί ποτέ ως έργο, όταν το Ρίο - Αντίρριο έχει συντηρηθεί δυο φορές μέχρι
σήμερα.
Από εκεί και πέρα, σε ότι έχει να κάνει με την βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά, που
όπως αναφέρθηκε πριν, για λόγους σεμνότητας, στην πόλη της Χαλκίδας δεν διατηρήσαμε
πολλά μνημεία και βιομηχανικά κτήρια. Δεν θα πω για το παραλιακό μέτωπο, δεν θα πω
την Αβένα, για το κτήριο που υπάρχει σήμερα, αυτό το εξάμβλωμα, το έκτρωμα του
ΚΤΕΛ. Εν πόση περιπτώσει, η πορεία μιας πόλης είναι εξελικτική. Συνεπώς δεν μπορούμε
να τη δούμε στατικά, τη βλέπουμε όπως εξελίσσεται σήμερα.
Και να αναφερθούμε συνεπώς σε κάποια σημερινά μνημεία.
Σε ότι αφορά τον ΑΣΑΧ, τον Αλευρόμυλο Δήμητρα που και αυτό είναι δείγμα
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου Χαλκιδέων, εκτελείται.
Έχουμε φτάσει στο 50% του φυσικού αντικειμένου. Και ο κ. Βασιλείου, η Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
είναι και παρών, έχει δεσμευτεί και δεσμεύεται ενώπιον του σώματος σήμερα, ότι θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι της Αγ. Παρασκευής.
Από κει και πέρα, για τα κτήρια Γεωργιάδη, τα οποία είναι της ιδιοκτησίας της Νομαρχίας
θα μιλήσει ο κύριος Νομάρχης. Θα κάνω αργότερα και μια επισήμανση γι' αυτό.
Θα πω για την Αρέθουσα. Για την Αρέθουσα, από την ώρα που ανέλαβα Δήμαρχος,
πράγματι έκανα μια τεράστια προσπάθεια, έδωσα τη ζωή μου για το ζήτημα αυτό. Είχα
πάρα πολύ τακτική συνεργασία, κυρίως με την κ. Αραϊτζοπούλου, στο βαθμό της
ενόχλησης, τον κ. Γεράνη τον Διευθυντή, τον κ. Θεοχαρόπουλο. Ο κ. Θεοχαρόπουλος
είπε ότι ξεκίνησα τη θητεία μου με την Αρέθουσα το 1979, παίρνω σύνταξη κι ακόμα δεν
έχει γίνει τίποτα με την Αρέθουσα. Έχουν γίνει σε όλους τους άλλους νομούς κτήρια και
μνημεία που δεν έχουν την αξία της Αρέθουσας, και η Αρέθουσα δεν έγινε, δεν
προχώρησε ποτέ. Γιατί δεν προχώρησε; Διότι δεν υπήρχε το ενδιαφέρον ποτέ των
φορέων του Νομού που υπήρχε από άλλους Νομούς.
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Από κει και πέρα, το 2009 αν δεν κάνω λάθος, είχαμε την τελική φάση, την έγκριση του
μελετητικού σχήματος, την ανάδειξη του μελετητικού σχήματος, που έκανε την
συγκεκριμένη πρόταση, το αρχιτεκτονικό γραφείο. Και είχαμε με την απόφαση του
Υπουργού και την έγκριση του προϋπολογισμού της μελέτης 600.000 ευρώ.
Και πράγματι βοηθήσαμε πολύ, η κ. Αραϊτζοπούλου ιδιαίτερα και ολοκληρώθηκε η
απόφαση. Να πιέσουμε αμέσως τον Υπουργό, διότι είναι και μία αρτηριοσκληρωτική
υπηρεσία, πώς να το κάνουμε, το Υπουργείο Πολιτισμού. Και πράγματι παίρνουμε την
απόφαση, την πάμε στον κ. Σαμαρά να την υπογράψει γρήγορα, να τρέξει η υπόθεση.
Από κει και πέρα όμως, ο συμβατικός χρόνος της μελέτης είναι 180 ημέρες.
Δεν θέλω να υπεισέλθω στα αρχιτεκτονικά ζητήματα. Η δική μου άποψη ήταν
διαφορετική πρόταση, όχι αυτή το πρώτο γραφείο, γιατί είχα δει και τις μακέτες, ήταν
άλλη η άποψη μου.
Εν πόση περιπτώσει δεν παρεμβαίνω εγώ σε θέματα αρχιτεκτονικά, άλλωστε και οι Γάλλοι
στο Παρίσι τουλάχιστον, διαφωνούσαν όπως ξέρετε πολύ καλά με τον Πύργο του Άϊφελ.
Λέγανε ότι το καλύτερο σημείο να δεις το Παρίσι είναι από τον Πύργο του Άιφελ, έτσι
ώστε να μη την διακρίνεις, να βλέπεις όλη την άλλη πόλη. Εν πάση περιπτώσει.
Το ζήτημα είναι τώρα, ότι η μελέτη αυτή όπως είπα, έχει συμβατικό χρόνο 180 ημέρες.
Και βεβαίως κι ένα διάστημα, για να εγκριθεί μετά από το Κεντρικό Σύμβουλο του
Υπουργείου.
Για να προχωρήσει ως έργο θέλει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον τη χρηματοδότηση της
μελέτης διότι δεν υπάρχει πίστωση. Και το δεύτερο βεβαίως είναι να χρηματοδοτηθεί η
κατασκευή. Και από πού να χρηματοδοτηθεί; Από το ΕΣΠΑ, από το πρώην τομεακό, τώρα
βέβαια τα χειρίζεται η Περιφέρεια της Στ. Ελλάδας.
Πράγματι, υπήρχε τότε, το γνωρίζει ο κ. Νομάρχης, μία επεισοδιακή αντίδραση από τον
Δήμο Χαλκιδέων κι εμένα προσωπικά όταν διαπίστωσα ότι στις προτάσεις του Υπουργείου
Πολιτισμού προς την Περιφέρεια Στερεός, δεν περιελάμβανε την Αρέθουσα. Περιελάμβανε
την Αγ. Παρασκευή, την οικεία Βαϊλου, κάποιες άλλες μελέτες που είχαμε, αλλά δεν
περιλάμβανε την Αρέθουσα.
Εν πάση περιπτώσει, είπε ο τότε Υπουργός και πράγματι όπως διαπίστωσα, το διόρθωσε
και ενέταξε με συνολικό προϋπολογισμό 6.000.000 στις προτάσεις του Υπουργείου
Πολιτισμού. Τώρα, με την αναμόρφωση που έγινε, πράγματι το ΕΣΠΑ είναι ένα
ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Και προϋποθέτει ολοκλήρωση της μελέτης. Όμως λήγει το
2013 και βεβαίως έχει και το ν+2 θα πάει στο 2015.
Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση όλων των φορέων, όταν μέχρι το
τέλος του χρόνου, μέχρι το 2010, είχαμε κάποιες ενστάσεις, απορρίφθηκαν, είτε
αποσύρθηκαν. Πάντως δεν έχουμε ενστάσεις. Η προμελέτη κατατέθηκε. Έχουμε μια
οριστική μελέτη που σε 180 μέρες παραδίνεται αν χρηματοδοτηθεί. Κι έχουμε και την
έγκριση του Υπουργείου. Άρα σημαίνει μέχρι το τέλος του 2010, ολοκληρώνεται η
υπόθεση αυτή σε επίπεδο ωριμότητας του έργου.
Άρα λοιπόν η κινητοποίηση όλων των φορέων είναι προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Διότι η πληροφορία μου είναι κι έτσι είναι τα πράγματα, ότι δεν υπάρχει στις προτάσεις.
Δηλαδή όπως αναμορφώθηκε η πρόταση του ΕΣΠΑ, δεν συμπεριλαμβάνεται,
συμπεριλαμβάνεται η οικία Βαϊλου, δεν συμπεριλαμβάνεται όμως η ΑΡΕΘΟΥΣΑ.
Κυριακή 28 Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα
-

84

-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας'
Άρα, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για μελέτες, διότι αν δεν χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος κι άλλη πηγή χρηματοδότησης. Είναι ξεκάθαρα τα
πράγματα. Το Υπουργείο Πολιτισμού από πόρους του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων δεν έχει τα χρήματα αυτά, δεν μπορεί να πληρώσει τη μελέτη, δεν θα
πληρώσει το έργο 6.000.000.
Άρα λοιπόν δεν έχει και κανένα νόημα η μελέτη που συζητάμε, διότι δεν θα υπάρχει
κτήριο. Όταν μέλλει να υλοποιηθεί, θα έχει καταρρεύσει. Ήδη έτσι αυτά που βλέπουμε,
είναι προς κατάρρευση το κτήριο.
Αν φύγει το ΕΣΠΑ, μετά δεν ξέρω κι αν θα υπάρχει πρόγραμμα, άρα μιλάμε για 15-20
χρόνια, τότε δεν θα υπάρχει πια κτήριο. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε σήμερα
για μελέτες.
Κι έτσι λοιπόν, προτείνω και στον κ. Νομάρχη, αλλά και στους Βουλευτές, και στους
άλλους φορείς. Πρέπει να υπάρξει μια πρωτοφανής κινητοποίηση του Νομού. Από απεργία
πείνας, μέχρι να πάμε με τα πόδια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά είναι ξεκάθαρο, δεν
έχουμε λόγο ύπαρξης, ούτε εγώ ως Δήμαρχος, ούτε ο κ. Νομάρχης, ούτε οι Βουλευτές, αν
δεν κατορθώσουμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ το μνημείο της Αρέθουσας.
Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία πρόφαση ότι
δεν μπορεί να ενταχθεί, διότι δεν είναι ώριμο. Μπορεί να μην καλυφθεί, να μην
υπερδεσμευτούν οι πιστώσεις και να μείνουν 7.000.000 έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου
που θα είναι ώριμο να ενταχθεί.
Σε σχέση τώρα με τα κτήρια Γεωργιάδη. Αποτελούν ευρύτερη ενότητα και άλλα κτήρια
βιομηχανικά, τα οποία κι αυτά τώρα απ' ότι γνωρίζω τα ελέγχει και η Εφορεία Νεοτέρων
Αττικής, απέναντι απ'τα κτήρια Γεωργιάδη, τη βιομηχανική περιοχή την ευρύτερη του
Αγίου Στεφάνου. Και βεβαίως αποτελούνε ενιαίο σύνολο όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και
με την Αρέθουσα. Αλλά και σε άλλα σημαντικά όπως θα πω, κι εδώ έχουμε και τη
συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, γιατί έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το
Τεχνικό Επιμελητήριο, τις προτάσεις κτλ., προχωράμε και τα Αστέρια τα οποία έχουν
ξεκινήσει ήδη και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα.
Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στην υπόθεση του ΔΑΡΙΓΚ, διότι κι αυτό ναι μεν
αρχιτεκτονικά τα κτήρια αυτά δεν έχουν την αξία, διότι είναι και νεότερα και δεν έχουν
την αξία την αρχιτεκτονική.
Πλην όμως πολεοδομικά, βρίσκονται στην ίδια ενότητα και συνεπώς πρέπει να
συνδέσουμε τα κτήρια Γεωργιάδη, την Αρέθουσα, το ΔΑΡΙΓΚ που έχει και μνημεία
ρωμαϊκά κτλ., ως μία ενιαία πολεοδομική ενότητα.
Και βεβαίως όπως γνωρίζετε, στον χώρο αυτό του ΔΑΡΙΓΚ, το οποίο εμείς είμαστε
διατεθειμένοι με όποιο κόστος να το αποκτήσουμε, διότι είναι η μοναδική ανάσα που θα
μπορεί να υπάρξει, η πόλη δεν έχει άλλες δυνατότητες, είναι χώρος ο οποίος προβλέπεται
για κοινωφελείς δραστηριότητες, και νομίζω ότι αποτελεί τουλάχιστον ένα ζήτημα που θα
απασχολήσει την πόλη και γι' αυτό θεωρώ ότι για την Χαλκίδα του μέλλοντος, είναι
απαραίτητη η απόκτηση της περιοχής του ΔΑΡΙΓΚ. Και νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα
μπορούμε να έχουμε και μία συνεργασία με τον κ. Νομάρχη.
Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ.
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Π οοεδοείο-κ.Καυαοιώ τπο Να ευχαριστήσουμε τον κ. Δήμαρχο. Να καλέσουμε στο βήμα
τον κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο που θα μας μιλήσει για «τα Βιομηχανικά Κτήρια
Γεωργιάδη, παρουσίασή τους και προτάσεις επανάχρησης».
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
«Τα βιομηχανικά κτήρια Γεωργιάδη, παρουσίαση τους και προτάσεις
επανάχρησης»
Καλησπέρα. Με κάλυψε ο κ. Δήμαρχος στην εισήγηση του.
Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί το πρώην παλαιό βιομηχανικό συγκρότημα του
Γεωργιάδη. (Φ1)
Θα ξεκινήσω με κάποια σύντομα στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή, μετά θα περάσω στο
ίδιο το κτήριο, θα παρουσιάσω χαρακτηριστικά του όπως διατηρούνται έως σήμερα, τις
χρήσεις των

κτηρίων κατά την λειτουργία του

και τέλος

κάποιες δυνατότητες

επαναχρησής του.
Τα βιομηχανικά κτήρια Γεωργιάδη είναι ένα παλαιό βιομηχανικό κτηριακό συγκρότημα των
αρχών του 20ou αιώνα. (Φ2)

Βρίσκεται στο νότιο άκρο της Χαλκίδας στην περιοχή του

Αγίου Στεφάνου, σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης. Η συγκεκριμένη περιοχή
αποτελεί πλέον την νέα κύρια είσοδο στη πόλη, με νέο υπό ανέγερση σταθμό ΚΤΕΛ, αλλά
και με ιστορική φόρτιση, λόγω του ευρύτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που
παρουσιάζεται εκεί. Και αυτό γιατί εκεί βρισκόταν τμήμα της αρχαίας Χαλκίδας με το
Λιμάνι της αρχαίας Πόλης, τις πηγές της Αρέθουσας και την αρχαία ακρόπολη λίγο
βορειότερα. (Φ3) Για πολλά χρόνια στην περιοχή κυριαρχούσαν τα βιομηχανικά κτήρια
των αρχών του 20 αιώνα των οποίων τα εγκαταλειμμένα κελύφη αντικρίζει κανείς σήμερα,
είτε μπαίνοντας στην πόλη είτε ταξιδεύει προς Βόρεια ή Νότια Εύβοια.
Η Χαλκίδα αποτέλεσε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή για πολλά
χρόνια

και

ακολούθησε

σε

γενικές γραμμές την

πορεία

αστικής

ανάπτυξης της

πρωτεύουσας αφενός, και κατ επέκταση όλων των ελληνικών πόλεων. (Φ4)

Αυτό

σημαίνει τη γνωστή σε όλους μας αντιπαροχή με τις γνωστές συνέπειες ως προς τον τόπο
ανοικοδόμησης. (Φ5) Μία από αυτές τις συνέπειες είναι και το έλλειμμα του αναγκαίου
δημοσίου χώρου, αλλά και

η εξαφάνιση μιας σειράς από κτήρια συνδεδεμένων με το

παρελθόν της πόλης μας.
Η συζήτηση που ανοίγει με την ημερίδα αυτή έχει ως αφετηρία αφενός την ανάγκη της
Χαλκίδας να βρει την σύγχρονη ταυτότητά της και αφετέρου την δραματική έλλειψη του
δημοσίου χώρου. (Φ6) Μέρος του κενού αυτού θα μπορούσε να καλύψει ο υφιστάμενος
κτηριακός πλούτος της περιοχής μελέτης με την κλίμακα και τα χαρακτηριστικά που
διαθέτει, φιλοξενώντας τις κατάλληλες νέες χρήσεις και λειτουργίες. (Φ7)
Ουσιαστικά η ύπαρξη των βιομηχανικών κτηρίων της περιοχής του Άγιου Στεφάνου
αποτελεί μια από τις τελευταίες ευκαιρίες αυτής της πόλης να κρατήσει κάτι από την
ιστορική φυσιογνωμία της, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα μέσω της αξιοποίησης
τους να αποκτήσει η πόλη μεγάλους χώρους ανοικτούς και κλειστούς για δημόσια
συνεύρεση και παράγωγη πολιτισμού. (Φ8)
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>
Θα περάσω τώρα σε περιγραφή των κτηρίων Γεωργιάδη, ξεκινώντας με κάποια ιστορικά
στοιχεία. (Φ9)
Το

συγκρότημα

δευτερευόντως

κτηρίων

Γεωργιάδη

παρήγαγε

πυρηνέλαιο

και

σαπούνι

και

πάγο. Μέρος του πυρηνέλαιου του διατίθετο στο εξωτερικό.(Φ10) Μαζί

με το εργοστάσιο Κιαπέκου που κατεδαφίσθηκε για να γίνει σταθμός λεωφορείων, ήταν
από τα μεγαλύτερα ομοειδή εργοστάσια στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα τα κτήρια καλύπτουν
επιφάνεια 4600 τ.μ. και χωροθετούνται σε οικόπεδο 16 στρεμμάτων. Η λειτουργία του
σταμάτησε το 1962.
Σήμερα το κτηριακό αυτό συγκρότημα είναι εγκαταλειμμένο και δεν διαθέτει στέγες μετά
την πυρκαγιά που το έπληξε το 1992. (Φ11)
Έκτοτε, έχει υποστεί και άλλες φθορές. Ο μαντρότοιχος που το περιτοίχιζε έχει γκρεμιστεί
εξ ολοκλήρου (Φ12), ενώ αφαιρείται σταδιακά οικοδομικό υλικό από σημεία των κτηρίων,
που μπορεί να βλάψει μέχρι και την φέρουσα ικανότητά τους. (Φ13)
Δυστυχώς τα σχέδια της πόλης (ΓΠΣ και ρυμοτομικό) εντελώς αναντίστοιχα με τις
ανάγκες για σεβασμό της ιστορικής μνήμης της πόλης, στην θέση των βιομηχανικών
κτηρίων Γεωργιάδη προβλέπουν οικοδομικά τετράγωνα. (Φ14)
Αυτή τη στιγμή το σχέδιο βρίσκεται σε αναστολή μετά από απόφαση της Νομαρχίας διότι
ευτυχώς σήμερα, τα κτήρια Γεωργιάδη είναι ιδιοκτησίας της Νομαρχίας Εύβοιας που τα
αγόρασε το 2004 - αφού προηγούμενα έκανε ανάκληση της πράξης εφαρμογής του
σχεδίου πόλης .
Η αγορά έγινε με σκοπό όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου, για την αγορά τους το 2004 την «διάσωση, αποκατάσταση,

και την

απόδοσή τους σε σύγχρονες χρήσεις οι οποίες θα σχεδιαστούν στη βάση επιχειρησιακού
σχεδίου το οποίο θα συνταχθεί από την Ν. Αυτοδιοίκηση
Είναι χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας που αποδόθηκε στην κίνηση της Νομαρχίας για
την

αγορά ότι αν και θα συνεπαγόταν ένα πολύ μεγάλο δάνειο- 1.800.000 ευρώ

συγκέντρωσε την πλειοψηφία του Συμβουλίου.
Η περινοαωή των κτηρίων και του τρόπου λειτουονίαε

touc .

Το συγκεκριμένο συγκρότημα κτηρίων τυχαίνει να το γνωρίζω αρκετά καλά καθώς
αποτέλεσε αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας το 2002. (Φ16)
Έως τότε το μόνο που αντιλαμβανόμουν ήταν ένας εξωτερικός τοίχος που όλοι βλέπουμε
περνώντας από εκεί. (Φ17)

Δουλεύοντας μέσα στα κτήρια συνειδητοποίησα πως αυτό

που θεωρούσα μαντρότοιχο είναι κτήριο, ενώ άρχισα να ανακαλύπτω μια καταπληκτική
ατμόσφαιρα την οποία θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω παρουσιάζοντάς το. (Φ18)
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ερειπωμένο κτηριακό συγκρότημα μνημειακής κλίμακας, αλλά
χαρακτηριστικής ισορροπίας:

αυστηροί

πέτρινοι όγκοι

δημιουργούν μια περίκλειστη

διάταξη με περιμετρικές πτέρυγες, εσωτερική αυλή και ένα κεντρικό κτήριο ανεξάρτητο
από τα υπόλοιπα. (Φ19,20)
Το κτήριο του Γεωργιάδη είναι κατά την γνώμη μου, ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα
βιομηχανικά κτήρια της περιοχής. (Φ21)

Το συγκρότημα παρουσιάζει αξιοσημείωτο

ογκοπλαστικό ενδιαφέρον και τα κτήρια μαζί με τον υπαίθριο χώρο που τα περιβάλλει
αποτελούν μία αυτοτελή κτιριακή σύνθεση με ιδιαίτερα

ευαίσθητη ισορροπία. (Φ22)

Είναι τοποθετημένο στους πρόποδες ενός λόφου και απλώνεται αμφιθεατρικά με θέα προς
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τον Ν. Ευβοϊκό. (Φ23) Τα δάπεδα αλλά και η κορυφογραμμή ακολουθούν την κλίση του
εδάφους σχηματίζοντας μια κλιμακωτή διάταξη. Με αυτό τον τρόπο, ο αρχιτέκτονας του
έργου καταφέρνει να διασπάσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο ένα συγκρότημα μνημειακής
κλίμακας.
Στα ανατολικά, στα δεξιά δηλαδή, υπάρχει μια δεύτερη αυλή η οποία περιτοιχιζόταν από
μαντρότοιχο. (Φ24) Το κομμάτι αυτό αποτελεί οργανικό τμήμα του συγκροτήματος.
Στην αυλή αυτή υπάρχει μια μπετονένια υπόσκαφη κατασκευή, η οποία αποτελούσε
καταφύγιο

για

την

ευρύτερη

γειτονιά

κατά

τους

βομβαρδισμούς

του

δευτέρου

Παγκοσμίου Πολέμου και η όποια σήμερα δυστυχώς είναι θαμμένη. (Φ25)
Η είσοδος στο συγκρότημα γινόταν από δύο σημεία:
Σε χαμηλή στάθμη και με ημιυπαίθριο τρόπο από την βόρεια πλευρά, όπου βρίσκονται τα
ΚΤΕΛ και με άμεση αντίληψη του συγκροτήματος. Και από την κεντρική οδική αρτηρία
που ενώνει την Χαλκίδα με την Νότιο Εύβοια. (Φ26)
Η

γενική

εικόνα

του

συγκροτήματος

σήμερα

είναι

αυτή

ενός

γοητευτικού

και

ενδιαφέροντος, αλλά εγκαταλελειμμένου και αφύλακτου κτηρίου. (Φ27)
Τώρα θα περιδιαβούμε για λίγο τον χώρο μέσα από φωτογραφίες 28 εώς 38 του κτηρίου
πριν καεί. Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Τρύφωνα Σαμαρά και του Νίκου
Αναγνώστου, τους οποίους και ευχαριστώ.
Αυτό είναι το κτήριο που γινόταν η παραγωγή του πυρηνέλαιου.
Αυτό το υψηλό κτήριο στην πίσω πλευρά, στη βορεινή πλευρά του συγκροτήματος, στην
πάνω φωτογραφία είναι ο δεύτερος όροφος με τα μεγάλα ανοίγματα, όπου γινόταν η
ξήρανση του σαπουνιού. Με μία τσουλήθρα, τα σαπούνια μεταφέρονταν κάτω και
συσκευαζόταν στα κασόνια. Η τσουλήθρες κάηκαν με πυρκαγιά.
Γύρω από το σημείο που είναι το καταφύγιο η φωτογραφία. Είναι καταπληκτικό το να
περπατάς μέσα στην αυλή του Γεωργιάδη.
Το κεντρικό κτήριο έπαιζε ρόλο διοίκησης από όσο γνωρίζω.

Μπροστά απ' αυτό

ζυγίζονταν η πυρήνα και γίνονταν οι διακανονισμοί, μέσα σε αυτό, που τώρα δεν έχει
καθόλου στέγη.
Και κάποιες λεπτομέρειες κατασκευαστικές, κτιριακές.
Τώρα θα παρουσιάσω δύο διπλωματικές εργασίες που έχουν γίνει.
Λόγω της σπουδαιότητα των κτηρίων Γεωργιάδη και στα πλαίσια της διερεύνησης
δυνατοτήτων

επανάχρησης

αξιόλογων

βιομηχανικών

κτηρίων

πολλοί

σπουδαστές

αρχιτέκτονες διάλεξαν να κάνουν την διπλωματική τους εργασία η το μεταπτυχιακό τους
πάνω στα κτήρια Γεωργιάδη. (Φ39)

Αυτή τη στιγμή μάλιστα δυο σπουδαστικές ομάδες

της αρχιτεκτονικής Σχόλης του ΕΜΠ μελετούν : η μια τα κτήρια Γεωργιάδη η άλλη την
Αρέθουσα.
Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε ως ΤΕΕ και ως Σύλλογος Αρχιτεκτόνων να εκθέσουμε
πολλές από τις σπουδαστικές εργασίες - που αλλού - μέσα στα κτήρια Γεωργιάδη!..
Παρακάτω

θα

παρουσιάσω

σύντομα

δύο

προτάσεις

επανάχρησης

για

τα

κτήρια

Γεωργιάδη. Και οι δύο αποτελούν διπλωματικές εργασίες για σχολές Αρχιτεκτονικής. Η
πρώτη της κας Δομενίκης Οικονόμου για το πολυτεχνείο στο Ρέτζιο της Καλαβρίας και η
δεύτερη δική μου για το πολυτεχνείο της Αθήνας. Να σημειώσω πως η Δομενίκη έχει
μεγαλώσει στην περιοχή.
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Στόχος της παρουσίασης των επιλύσεων αυτών

είναι να δώσουμε κάποιες από τις ιδέες

που αναπτύχθηκαν σε σπουδαστικές εργασίες για να φάνουν οι μεγάλες δυνατότητες των
κτηρίων. Δεν είναι για να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση αυτών των προτάσεων από
άλλους, διότι άλλωστε δεν ξέρω αν εμείς που τις κάναμε θα τις υιοθετούσαμε σήμερα στα
πλαίσια ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Θα ξεκινήσω με την παρουσίαση της διπλωματική της Δομενίκης:
Ή μελέτη αυτή στο πρώην εργοστάσιο σαπωνοποιίας Γεωργιάδη το επαναφέρει με σκοπό
την επαναλειτουργία του ως "εργοστάσιο κουλτούρας" και τεχνών. (Φ40)
Η περιοχή της μελέτης παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό στα ανατολικά. Στα δεξιά δηλαδή. Το
κτήριο η Δομινίκη αποφάσισε να γεμίσει, με την πρόθεση ναι μεν να συνεχίσει την
γραμμή του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά να το επαναφέρει σε ένα νέο διαφορετικό
λειτουργικό πλαίσιο. (Φ41)
Με σημείο αναφοράς το εργοστάσιο, το οποίο αναπτύσσεται ως ένα γραμμικό κτήριο και
το οποίο "κλείνεται στον εαυτό του", πέρασε στο σχεδίασμά μιας θηλιάς, ενός κόμπου
που προσπαθεί να "συρράψει" το παλιό με το καινούριο. (Φ42)
Αποφάσισε να μην γεμίσει το κενό που δημιουργεί (Φ43) το εσωτερικό προαύλιο γύρω
από το οποίο αναπτύσσεται η τυπολογία του εργοστασίου και σύμφωνα με ένα καινούριο
κάνναβο (Φ44) που προέκυψε από τις ήδη υπάρχουσες διαστάσεις του παρόντος κτηρίου,
δημιούργησε επτά κύβους (ΙΟμ χ ΙΟμ χ 6,20μ) στοιχειώδους αρχιτεκτονικής από
οπλισμένο σκυρόδεμα

και λευκό επίχρισμα, για να τονιστεί η διαφορά των δύο υλικών

(πέτρας και τσιμέντου) και με αυτό τον τρόπο να υπογραμμιστεί η κατασκευή δύο
κτηρίων από διαφορετικές εποχές, το παλιό και το νέο.
Αυτοί οι κύβοι (Φ45), φαίνονται στο βάθος του κάτω μέρους της φωτογραφίας,
φιλοξενούν πολυμορφικούς χώρους και έχουν υποστεί μια νοητή "ολίσθηση" προς το
εσωτερικό της κάτω πτέρυγας, ώστε να αφήνουν το απαραίτητο κενό για τη δημιουργία
(Φ46) μιας στοάς μεταξύ του παλιού πέτρινου τοίχου και των καινούριων κτισμάτων, η
οποία καλύπτεται από μια νέα στέγη από μέταλλο και γυαλί, στην μορφή και την
τυπολογία της προγενέστερης δίρριχτης κεραμοσκεπής, ώστε να επιτρέπει τον φυσικό
φωτισμό της στοάς. Η στοά θα χρησιμοποιείται και ως εκθεσιακός χώρος με εκθέματα που
μπορούν να προέρχονται και από τα εργαστήρια του συγκροτήματος.
Ορισμένοι από τους κύβους του κανάβου ενώνονται (Φ47) και έτσι δημιουργούν άλλους
κοινόχρηστους χώρους όπως βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη (στα αριστερά) restaurant-caffe'
(στο πάνω κομμάτι στο εσωτερικό του εργοστασίου με το διπλό ύψος και τα μεγάλα
ανοίγματα).
Στο μπροστινό μέρος προς τον δρόμο, ένας άλλος κύβος χάνει την ύλη του κρατώντας
μόνο το σκελετό του και σπάζοντας την ρυθμικότητα του σχεδίου, δημιουργώντας ένα
σημείο διαταραχής, επισημάνει την πλάγια είσοδο στο συγκρότημα. (Φ48)
Η κεντρική είσοδος επιτρέπει την απευθείας διέλευση μέσο της στοάς επιτρέποντας στους
περαστικούς ένα σκεπασμένο πέρασμα καταργώντας το εξωτερικό πεζοδρόμιο, χωρίς
όμως κάποιος να μπει υποχρεωτικά στο νέο κτήριο. (Φ49)

Παράλληλα στα δεξιά

βρίσκεται η κύρια είσοδος του συγκροτήματος.
Αυτό το νέο συγκρότημα εκτείνεται προς τα δεξιά. (Φ50)

Και τοποθετήθηκε εκεί που

υπάρχει το μεγάλο κενό που χρησιμοποιείται από τους γείτονες ως πάρκινγκ. Και όσο πάει
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συμπυκνώνεται

ώστε να δημιουργήσει έναν μεγάλο ομογενές όγκο, ο οποίος θα

περιλαμβάνει τις αίθουσες, τα εργαστήρια, (Φ51) μια μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων, τα
γραφεία και μια διώροφη βιβλιοθήκη. Αλλά και μία εσωτερική "πλατεία", (Φ52) ένα
μερικώς σκεπασμένο αίθριο, που έρχεται σε αντίθεση με την μεγάλη ανοιχτή 'αυλή' του
υπάρχοντος πετρόχτιστου κτηρίου, σημάδι της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης του
21ου αιώνα-οι νέοι τόποι συνάντησης του σύγχρονου πολίτη- που έχει αντικαταστήσει τις
ανοιχτές υπαίθριες πλατείες με κλειστούς μεγάλους χώρους, όπως π.χ. αυτών των
σύγχρονων πολυχώρων.
Τέλος ο «κόμπος» κλείνει περνώντας πάνω από τον κεντρικό δρόμο Βορείου - Νοτίου
Εύβοιας από την άλλη μεριά προς τη θάλασσα και δημιουργεί σκεπαστά εκθεσιακά
περίπτερα. Ένα υπαίθριο 'παζάρι' για την τέχνη!' (Φ53)
Θα συνεχίσω τώρα με τη δική μου διπλωματική. (Φ54)
Αντικείμενο και αυτής της εργασίας είναι η επανάχρηση του κτηρίου Γεωργιάδη.
Την επιλογή του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισα το υφιστάμενο πέτρινο κέλυφος
καθόρισε η κατάσταση στην οποία βρήκα το κτήριο την εποχή που το αποτύπωνα. (Φ55)
Λόγω της έλλειψης στεγών και της ανοιξιάτικης βλάστησης, τα κτήρια κυριάρχησαν στη
συνείδησή μου ως κατακόρυφα πέτρινα επίπεδα με μεγάλα ανοίγματα που στέκονταν
πάνω στην γη.
Κύριο αντικείμενο του σχεδιασμού έγινε ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσα να παράγω
κλειστούς αλλά και ενδιάμεσους χώρους, τοποθετώντας έναν νέο φέροντα οργανισμό από
ατσάλι, μετατοπισμένο σε σχέση με το υφιστάμενο πέτρινο κέλυφος του Γεωργιάδη.
(Φ56)

Χρησιμοποιώντας ανεξάρτητο στατικό σύστημα,

στόχος ήταν να δημιουργήσω

νέες δυνατότητες στέγασης, που να ικανοποιούν σύγχρονες λειτουργίες χωρίς όμως αυτό
να λειτουργήσει σε βάρος του υπάρχοντος κελύφους. (Φ57)
Αυτό το παιγνίδι με τα δύο διαφορετικά συστήματα δόμησης επιχειρεί να δημιουργήσει
χώρους χωρίς αυστηρά όρια. (Φ58) Ο πέτρινος τοίχος άλλοτε διαπερνά το νέο κτήριο και
άλλοτε λειτουργεί ως προστατευτικό στοιχείο για τους γυάλινους τοίχους του νέου
κελύφους. (Φ59)

Λόγω της ποικιλίας των κτηρίων του συγκροτήματος αλλά και των

σχέσεων μεταξύ τους ο χειρισμός του κελύφους των κτηρίων διαφοροποιείται ανάλογα με
την ανάγνωση που γίνεται κάθε φορά.
Τα βιομηχανικά κτήρια του Γεωργιάδη διαθέτουν εσωτερικούς χώρους μεγάλης κλίμακας.
(Φ60)

Το γεγονός αυτό μου έδωσε την δυνατότητα πολλαπλής επιλογής της νέας

λειτουργίας.
Η λειτουργία που επέλεξα να του δώσω ήταν αυτή του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.
(Φ61)

Ένα εικαστικό κέντρο τεχνών το οποίο έχει διττό χαρακτήρα: εργαστηριακή

εκπαίδευση και έκθεση.
Το κέντρο περιλαμβάνει εργαστήρι γλυπτικής , κεραμικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας,
σχεδίου και βοηθητικά ένα ξυλουργείο-σιδηρουργείο, ένα μικρό μόνιμο αμφιθέατρο και
μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με θέματα τέχνης και αρχείο ιστορίας της πόλης της
Χαλκίδας, τα οποία διαρθρώνονται στις πάνω περιμετρικές πτέρυγες του συγκροτήματος.
(Φ62,63)

Στις χαμηλές πτέρυγες διαμορφώνονται χώροι στους οποίους εκτίθενται

σύγχρονα θέματα από τα εργαστήρια της σχολής - και όχι μόνο - και αντικείμενα από τις
αρχαιότητες που έχουν ήδη βρεθεί στην περιοχή και που πιθανότατα θα βρεθούν και στο
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συγκρότημα κατά τις εργασίες, ενώ μια μεγάλη αίθουσα θα περιλάβει υλικό που θα
φέρουν οι Χαλκιδαίοι από το παλαιό σαπωνοποιείο, δηλαδή προτείνεται ένα 'μουσείο του
εαυτού του'.(Φ64) Τα εκθέματα βέβαια, δεν περιορίζονται μέσα στους χώρους αυτούς
αλλά βρίσκονται διασπαρμένα στον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος, δημιουργώντας
έτσι μια αίσθηση δρώμενου.
Στο κεντρικό κτήριο, εκτός από το καφενείο , υπάρχει η δυνατότητα διαλέξεων,
προβολών και παρουσιάσεων που μπορεί να αφορούν το κέντρο ή και συνολικά την πόλη.
(Φ65)
Το εικαστικό κέντρο εκτός από την προσφορά του στην εργαστηριακή_καλλιτεχνική
παιδεία

των

πολιτών

της

Χαλκίδας λειτουργεί

και

ως

μία

εναλλακτική

πρόταση

ψυχαγωγίας. (Φ66)
Στην

εξωτερική

στοά

που

δημιουργείται

στην

πάνω

πτέρυγα

τοποθετούνται

φωτογραφείο, αρτοποιείο και παντοπωλείο, που λειτουργούν παράλληλα και για την
σχολή και για την γειτονιά(Φ67).
Στην

ανατολική

αυλή

του

συγκροτήματος

στα

δεξιά

δηλαδή,

στήνονται

μόνιμα

εργαστήρια αρχαιολόγων, οι οποίοι έχουν με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να κάνουν
την δουλειά τους σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. (Φ68)
Είναι φανερό πως προσπαθώ να φέρω αρκετές λειτουργίες στο συγκρότημα με στόχο να
δημιουργηθεί ένας τόπος που θα φέρνει αρκετό κόσμο σε διάφορες ώρες της ημέρας.
(Φ69)
Πιστεύω πως θεμελιώνοντας την ύπαρξή του πάνω στην λειτουργία της εργαστηριακής
εκπαίδευσης, το εικαστικό κέντρο θα είχε μια μόνιμη εστία ζωντάνιας.
Αυτά όσον αφορά τις διπλωματικές
Επιστρέφοντας τώρα στην πραγματικότητα της κατάστασης των κτηρίων.
Η διακήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση για τα κτήρια Γεωργιάδη είναι σαφής και
ξεκάθαρη. (Φ70) Απομένει η πράξη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως πρέπει επιτέλους να
ληφθεί

μια

πρωτοβουλία

για

την

ευρύτερη

περιοχή.

Μια

πρωτοβουλία

που

να

προστατέψει τον δημόσιο χώρο από τα οικονομικά συμφέροντα και τα δυνητικά σχέδια
της αγοράς για άνευ όρων εκμετάλλευση του τελευταίου αυτού ιστορικού κομματιού της
πόλης. Το ναι η το όχι μιας απόφασης για την διατήρηση η όχι των κτηρίων περνά από
πολλά επίπεδα. Η διαδικασία δεν είναι γραμμική ούτε μονοδιάστατη και η απάντηση δεν
είναι μια.
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύω

πως είναι άμεση

η ανάγκη για

Διενέργεια

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ για την αξιοποίηση όλων των κτηρίων και των
χώρων της ζώνης προστασίας με ανάπλαση.
Πριν από το διαγωνισμό είναι αναγκαίο να διατυπωθούν οι προγραμματικοί στόχοι για τις
πολλαπλές λειτουργικές

και

κτιριολογικές ανάγκες

που

καλείται

να

υπηρετήσει

ο

διαγωνισμός και να οριοθετηθεί επακριβώς η ζώνη προστασίας και ανάπλασης.
Άλλωστε το πνεύμα με το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα βιομηχανικά κτήρια
είναι ήδη διατυπωμένο σε Χάρτες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με
την Χάρτα της Βενετίας:
"Η συντήρηση ενός μνημείου συνεπάγεται την συντήρηση του άμεσου περιβάλλοντος
του..", και "Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο
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αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική η αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν
ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη η ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο
για τις μεγάλες δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που μ ε τον καιρό απέκτησαν
πολιτιστική σημασία.

"

"...Η διατήρηση αυτών των αρχιτεκτονικών συνόλων...περιλαμβάνει όλα τα κτήρια
πολιτιστικής αξίας, από τα μεγαλύτερα μέχρι τα πιο ταπεινά...μαζί μ ε τον περίγυρό
τους..."
Επίσης το πρώτο που θα έπρεπε άμεσα να γίνει είναι η φύλαξη των χώρων αυτών.
Κλείνοντας θα θελα να τονίσω, πως δεν νοείται σε μια πόλη με τον πληθυσμό και τα
χαρακτηριστικά της Χαλκίδας, να μην υπάρχει χώρος που να μπορεί να φιλοξενήσει
αξιοπρεπώς μια εκδήλωση.

(Φ71)

Άλλωστε

και

η σημερινή

ημερίδα

γίνεται

σε

ξενοδοχείο!... Επίσης, δεν υπάρχουν εκθεσιακοί χώροι, δεν υπάρχουν αμφιθέατρα, δεν
υπάρχουν χώροι που να μπορούν να φιλοξενήσουν δρώμενα που θα προτείνουν άλλους
τρόπους ψυχαγωγίας στους πολίτες και θα φέρουν και κόσμο στην πόλη για πιο
δημιουργικές βόλτες από αυτήν του καφέ των 4 Ευρώ στην παραλία μας..
Παράδειγμα αποτελεί το φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που διεξάγεται στην
τελευταία τρία χρόνια το Φθινόπωρο. (Φ72)
χώρο

να

στεγαστεί

η

ιδιωτική

αυτή

Χαλκίδα τα

Οι τοπικές αρχές επαίρονται που δίνουν
πρωτοβουλία.

Αναφέρομαι

Παπαδημητρίου, το οποίο έχει πολλές ελλείψεις. Πραγματικά

στο

θέατρο

δεν νομίζω κανείς να

ικανοποιείται με την απουσία ενός χώρου που να μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη
αυτού του δρώμενου με παράλληλες δραστηριότητες. Δραστηριότητες που να φέρνουν
μια όσμωση μεταξύ των πολιτών και του δρώμενου.
Τα παραπάνω δεν μιλούν για μια φανταστική πόλη. Μιλούν για μια Χαλκίδα η οποία δεν
έχει την πολυτέλεια να υποβαθμίσει και άλλο την ποιότητα ζωής των πολιτών της.
Ευχαριστώ.
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Π οοεδοεϊο-κ. Νικολάου: Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Νομάρχης Εύβοιας κ.Θανάσης
Μπουραντάς.
κ. Θ ανά σ π ε Μ π ουοαντά σ . Θέλω να σας χαιρετήσω όλους. Να συγχαρώ το Τεχνικό
Επιμελητήριο και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για την πρωτοβουλία που πήρανε για τη
σημερινή, σημαντική αυτή εκδήλωση.
Και όλοι λίγο ως πολύ μια πίκρα νιώθουμε ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει πριν 20-30-40-50
χρόνια, να είχαμε προλάβει όλα αυτά που έχουν γίνει και χάθηκαν σημαντικά πράγματα,
κτήρια από τον τόπο μας.
Εδώ όμως και η σημερινή ευαισθησία που έχει αναπτυχθεί, είναι ενδιαφέρουσα, είναι πάρα
πολύ σημαντική και μπορεί να δοθούν λύσεις μέσα από αυτή.
Επειδή εμείς όπως ακούστηκε ήδη, έχουμε εμπλακεί σε όλα αυτά τα πράγματα, παρά το
γεγονός ότι δεν ήτανε αρμοδιότητά μας και θα μπορούσε κανείς να πει ότι εσείς άλλους
στόχους έχετε, άλλες δουλειές έχετε, τι δουλειά έχετε με αυτά;
Επειδή ακριβώς αυτή την πίκρα που νιώθουμε όλοι, είδαμε πολλά ιστορικά κτήρια να
έχουνε χαθεί, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τα στελέχη που είμαστε, το συζητήσαμε, το
μελετήσαμε. Κι επειδή ο Δήμος, κανονικά ο Δήμος θα έπρεπε να εμπλακεί με αυτό, αλλά
επειδή εκείνη την περίοδο γνωρίζω πολύ καλά, και πάντα δηλαδή, όχι μόνο αυτή την
περίοδο, τα οικονομικά των Δήμων δεν είναι ανθηρά, γενικότερα της αυτοδιοίκησης. Κι
εκείνη την περίοδο μάλιστα είχε αγοράσει ο Δήμος, είχε πάρει τον χώρο που ανέφερε λίγο
πριν μπροστά από την Αγ. Παρασκευή ο Δήμαρχος, και οπωσδήποτε είχε κάνει ανοίγματα
για το Δήμο, ήταν σημαντικά εκείνα τα ανοίγματα. Και για αυτό προχωρήσαμε εμείς στην
αγορά.
Να σας πω ότι το τίμημα είναι 1.650.000, με κάποια έξοδα μπορεί να έχει πάει γύρω στο
1.800.000.
Και θέλω να πω ότι δεν ήτανε και τόσο, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον, εγώ κατά την δική
μου εκτίμηση τεράστιο το τίμημα, σε σχέση με τις άλλες αγορές που έχουν γίνει και με
την αντικειμενική αξία που είχε και η Αρέθουσα. Η Αρέθουσα δηλαδή λίγο πριν αν το
προσέξατε, η αγορά έγινε με το ποσό του 1.300.000.
Αυτός ο χώρος που συζητάμε τώρα, μιλάμε για έναν χώρο, πέρα από τα κτήρια, είναι 16
στρέμματα. Κι έναν χώρο βέβαια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ή και πολιτιστικό, δεν τον
μετράμε με την αξία του την αντικειμενική, άλλα πράγματα βαραίνουν ιδιαίτερα.
Τώρα, θέλω να σας πω, ότι έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ. Γιατί είδαμε τώρα, λίγο
πριν, η μελέτη που έχει γίνει για την Αρέθουσα, και με την προσθήκη ενός κτηρίου 1.580
αν θυμάμαι καλά τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή σε συνδυασμό με αναπαλαίωση, η
σύνθεσή του με το νέο κτλ. έχει ένα κόστος περί τα 6.500.000 ευρώ όπως ακούσαμε λίγο
πριν.
Καταλαβαίνει κανείς, ποιο είναι το κόστος της αναπαλαίωσης όλων αυτών των κτηρίων;
Και θέλω να συγχαρώ, ιδιαίτερα να συγχαρώ τον κ. Κανελλόπουλο λίγο πριν, για την
δουλειά που έχει κάνει και ο ίδιος αλλά και η άλλη η πρόταση που έχει γίνει, και βεβαίως
όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους και να δούμε τι θα
κάνουμε.
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Πρέπει να πω, ότι εμείς φοβηθήκαμε και φοβόμαστε ακόμα, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί
σας, ότι υπάρχει κίνδυνος να πούμε πολλά πράγματα εδώ, και να φύγουμε, και να μείνουν
όλα όπως είναι, για πολλά χρόνια και να καταρρεύσουν. Γιατί υπάρχει πάντοτε ο
περιορισμός ο οικονομικός. Δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Μη βλέπετε τώρα για το
Λαύριο που ήταν το Πολυτεχνείο μέσα και κατάφερε, χρήματα μπορούσε να βρει το
Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο έτρεξε πάρα πολύ για να τα βρει. Βεβαίως. Δεν γινόταν
αλλιώς άμα δεν τρέξει. Αυτό είναι δεδομένο.
Αλλά θέλω να σας πω, ότι το Πολυτεχνείο έχει διαφορετική παρουσία.
Οι πολιτικές ηγεσίες σαν κι εμάς εδώ, έχουμε μια συγκεκριμένη παρουσία. Όλα αυτά
βέβαια, θέλω να πω ότι πράγματι, έχω πάει, εγώ δει το χώρο του Λαυρίου.
Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, εγώ σας εκφράζω τον φόβο μου. Φοβόμαστε δηλαδή
πραγματικά, μήπως κάναμε μία προσπάθεια, κι αυτό μείνει εκεί και χαθεί τελικά όλο αυτό
το κτήριο.
Και βεβαίως συμφωνώ απολύτως, ότι πρέπει να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Και οι
αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται από έναν ή δύο ανθρώπους ή φορείς σε τέτοια
σοβαρά πράγματα. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από την ευρύτερη κοινωνία κι
αυτούς που είναι πιο κοντά στο αντικείμενο, γενικότερα.
Για αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
Και θέλω να σας πω κι ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, και ο λόγος αυτός είναι που
είμαστε σήμερα εδώ. Είναι το εξής, μάλλον πριν φτάσω σε αυτό να σας πω το εξής. Η
ευρύτερη αυτή περιοχή, εγώ πιστεύω απολύτως και το έχω διατυπώσει βεβαίως και σε
έγγραφά μου προς το Υπουργείο Πολιτισμού παλαιότερα, τα οποία μνημονεύονται και στη
γνωμοδότηση που έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο, στο ερώτημα που τέθηκε για το θέμα
του Γεωργιάδη, ότι πρέπει όλη η περιοχή, ξεκινώντας ΔΑΡΙΓΚ, Αρέθουσα, Γεωργιάδης,
μέχρι το κολυμβητήριο και μέχρι τη θάλασσα, όλη αυτή η περιοχή είναι μια ενιαία
περιοχή, η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και στη
Χαλκίδα.
Η περιοχή αυτή λοιπόν αυτή έχει 137 στρέμματα δημόσια έκταση, η οποία είναι στη
χρήση του Λιμενικού Ταμείου, 137 στρέμματα. Προσθέστε τα 55 του ΔΑΡΙΓΚ που ο Δήμος
σκέφτεται να προχωρήσει στην αγορά και πολύ καλά κάνει. Εγώ στηρίζω και συμφωνώ σε
αυτή την απόφαση που έχουνε, είναι αυτό που συζητάω δηλαδή για να προχωρήσει στην
αγορά.
Και, θα έλεγα ότι καλύτερα είναι να γίνει ένας σχεδιασμός για την περιοχή ολόκληρη, και
να μην γίνονται επί μέρους και στο τέλος να γίνει και κάνα λάθος, και να χαλάσουμε αυτή
την περιοχή που μπορεί να γίνει. Ίσως και εκεί χρειάζεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός,
αυτό λέω.
Απλά εγώ το βάζω σαν ιδέα, και να πω σε όσους ασχολούνται με τα κοινά και να πω και
το εξής.
Συμβαίνει το εξής. Ξέρετε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση η οποία έχει την ιδιοκτησία του
συγκεκριμένου χώρου του Γεωργιάδη καταργείται. Δηλαδή από τον επόμενο χρόνο, η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τα γνωστά, δεν θα υπάρχει.
Επομένως οι αποφάσεις γι' αυτά τα ακίνητα που ανήκουν σήμερα στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, θα παίρνονται από ένα όργανο, το οποίο έχει έδρα σε κάποιο άλλο Νομό
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και θα αποτελούνται τα όργανα από εκπροσώπους όλων των πέντε Νομών της
Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος.
Εγώ θα έλεγα ότι έχουν κι αυτοί την ευαισθησία που έχουμε, το συζητάμε κι εμείς εδώ
κτλ. Αλλά δεν μπορεί να το ξέρει κανείς σίγουρα.
Δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς τι θα γίνει. Γιατί, πιο πολύ νιώθουνε το πρόβλημα αυτοί
που το ζουν, που το έχουν δίπλα τους, παρά κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που βρίσκονται
λίγο μακρύτερα, πιο μακριά από εδώ. Κι αυτό, πρέπει να σας πω επίσημα ότι μας
απασχολεί πάρα πολύ.
Και ενδεχομένως πρέπει κι εμείς να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ως Νομαρχιακό
Συμβούλιο εννοώ, ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, να δούμε πώς μπορούμε να
διασφαλίσουμε, τις αποφάσεις γι' αυτά τα ακίνητα που είναι σημαντικά και δεν είναι μόνο
του Γεωργιάδη θέλω να σας πω, είναι το βιοτεχνικό πάρκο της Χαλκίδας που βρίσκεται σε
μία δικαστική αντιδικία, το οποίο είναι πάνω από 1.000 στρέμματα συνολικά και η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει την ιδιοκτησία της γης και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ φτιάχνει το έργο.
Και είχαμε συμφωνήσει, μπήκαν οι υπογραφές, ότι από την πώληση των οικοπέδων θα
έπαιρνε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 40% και η ΕΤΒΑ το 60%.
Αυτό μέσα στο Μάρτιο, ίσως τώρα πάει κάνα μήνα πίσω, υπάρχει δικαστική εξέλιξη, που
αν καταλήξει και πάει καλά, είναι ένα σημαντικό έσοδο για τον τόπο. Είναι σημαντικό
έσοδο για τον τόπο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μερικά θέματα τα οποία, εμείς πρέπει να τα
δούμε. Και θα πρέπει να κάνουμε, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα κάνουμε, θα το
συζητήσουμε βεβαίως, δεν έχουμε πάρει αποφάσεις. Προβληματιζόμαστε για το τι θα
πρέπει να γίνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα σκεφτούμε καλά όλα αυτά, και θα πρέπει
να βρούμε τρόπο, δεν ξέρω ποιος θα είναι, οι αποφάσεις γι' αυτές τις σημαντικές
ιδιοκτησίες -είναι κι άλλες, αλλά είπα τις μεγαλύτερες τώρα- θα πρέπει οι αποφάσεις να
μην φύγουνε από το επίπεδο του Νομού. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε.
ακροατής. Να γίνει μια μεταβίβαση στο Δήμο Χαλκιδαίων.
κΜ πουραντάς:Ίσως και αυτό να έχω στο μυαλό μου, αλλά πρέπει να το ζυμώσω, να το
δούμε λίγο.
Λοιπόν θέλω να συγχαρώ και πάλι το Τεχνικό Επιμελητήριο για την ημερίδα του. Και
ελπίζω και οι αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό να μας βοηθήσουν όλους για το καλύτερο
δυνατό στον τομέα που γίνεται η συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ.
Ποοεδοείο-κ. Καυαοιώτπσ Να ευχαριστήσουμε τον νομάρχη κύριο Μπουραντά. Απλώς
να πω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε πει, και στο νομαρχιακό Συμβούλιο τότε, ότι και
εμείς ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στην αναστήλωση, την αναπαλαίωση αυτού του
κτηρίου. Και να έχουμε και τα γραφεία μας με χώρους συνεδριακούς, κλπ. Ήταν ξεκάθαρη
η θέση μας, μέσα εκεί. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το δούμε.
Και να σας πω, καταχρώμενος λίγο την θέση μας εδώ, ότι και εμείς όλοι αισθανθήκαμε
αυτή τη ζήλια, από αυτά που είδαμε στα κτήρια που αναπαλαιώθηκαν και σε όλες αυτές
τις επεμβάσεις που έγιναν.
Όμως υπήρξαν εκεί τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία, που ασχολήθηκαν πολύ σοβαρά.
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Να θυμίσω κ. Δήμαρχε ότι, με τα πόδια δεν πρέπει να πάμε στο Υπουργείο μόνο για την
Αρέθουσα, αλλά και για το Πανεπιστήμιο που μας είχαν υποσχεθεί. Και δένουν όλα αυτά
μαζί. Και αυτά τα οποία πρόκειται να γίνονται με τα καινούρια δεδομένα που
δημιουργούνται με τον Καλλικράτη και με όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, για να
μπορέσουμε να έχουμε έτσι και ισχυρή εκπροσώπηση της Εύβοιας στα νέα κέντρα λήψης
των αποφάσεων.
Μετά από αυτό, να καλέσουμε και να κλείσουμε την ενότητα: «Η Αναγκαιότητα
πολεοδομικών ρυθμίσεων και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της
Αρέθουσας, ως χώρου διαχρονικής και ιστορικής αξίας για τη Χαλκίδα». Εισηγητής ο κ.
Γιάννης Σιαγιάννης, αρχιτέκτων μηχανικός, Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλ. Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών Εύβοιας,
κ. Σιαγιάννη έχετε το λόγο.
κ.Σιανιάννπο Στα πλαίσια της συλλογικότητας καλώ τον Βαγγέλη τον Αγγέλου να πάρει
την θέση μου στο βήμα σε μια συλλογικά επεξεργασμένη εισήγηση.
Ποοεδοείο-κ.Καυαοιώτπο Ο κ. Αγγέλου είναι αρχιτέκτων μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Διπλ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας. Και ολοκληρώνεται έτσι το κομμάτι
των εισηγήσεων.
Και μετά την εισήγηση θα έχουμε παρεμβάσεις. Αμέσως μετά την εισήγηση, θα πάρει το
λόγο η κ. Γεωργιάδη, η οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να φύγει γιατί έχει ένα πρόβλημα
υγείας.
Εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Αγγέλου αρχιτέκτων μηχανικός, εκ μέρους του Συλλόγου
Διπλ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας
«Η Αναγκαιότητα πολεοδομικών ρυθμίσεων και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων
στην ευρύτερη περιοχή της Αρέθουσας, ως χώρου διαχρονικής και ιστορικής
αξίας για τη Χαλκίδα»
Από τις αρχές του 1900, λίγα χρόνια δηλαδή μετά την κατεδάφιση των τειχών της
Χαλκίδας, αναπτύσσεται βιομηχανικά η περιοχή του όρμου Αγίου Στεφάνου. (Φ1)
Γενικότερα, η βιομηχανική ανάπτυξη της Χαλκίδα αρχίζει πολύ γρήγορα από το 1867,
που είναι η ημερομηνία της διεύρυνσης, και της κατασκευής νέας κινητής γέφυρας (Φ2).
Τότε η εμπορική και βιοτεχνική κίνηση γινόταν μέσα στο Κάστρο αλλά και σε μικρή
απόσταση έξω από αυτό στη περιοχή Προάστειο.
Μεγάλες όμως είναι οι πιέσεις που ασκεί η τοπική αρχή στην τότε κυβέρνηση για την
κατεδάφιση των τειχών (Φ3), και τελικά την πετυχαίνει το 1890. Η ημερομηνία αυτή
σηματοδοτεί το τέλος της μεσαιωνικής δομής της, που είχε διαμορφωθεί σε διάστημα 13ων
αιώνων περίπου. Τα νέα ρυμοτομικά σχέδια της εποχής αποτελειώνουν σταδιακά την
καταστροφή αυτή. Η καινούργια νεοκλασική πόλη (Φ4) αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς χρησιμοποιώντας τα πλούσια υλικά που προέρχονται από την κατεδάφιση των
τειχών της, όπως φαίνεται από πολλά δημόσια έργα της περιόδου αυτής.
Από το 1890 έω ς το 1912, μέσα σε μ ια 20ετια δηλαδή :
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-Διευρύνεται εκ νέου ο πορθμός στα 40 m και κατασκευάζεται νέα σιδηρά
περιστρεφόμενη γέφυρα για την διέλευση μεγαλύτερων πλοίων.
- Γίνεται ο ηλεκτροφωτισμός και κατασκευάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης
- Κατασκευάζονται τα Δικαστήρια με δαπάνες του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού.
- Γίνεται η σύνδεση της Χαλκίδας με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και
κατασκευάζεται ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός.
- Κατασκευάζεται νέο κτιριακό συγκρότημα Στρατώνων που σήμερα στεγάζεται η σχολή
πεζικού
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτή τη περίοδο συγκεντρώνονται κυρίως στον όρμο του
Αγ. Στεφάνου, στη νότια παραλία της Χαλκίδας, χωρίς να λείπουν και οι διάσπαρτες μέσα
στην πόλη.
Ιδιαίτερα ο όρμος του Αγ. Στεφάνου, που βρίσκεται εκτός της πόλης, γίνεται αμιγώς
βιομηχανική περιοχή. Αυτή σταδιακά αναπτύσσεται και σ' αυτό συντελεί και η
εγκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων που τμήμα τους κατοίκησε στη περιοχή και
χρησιμοποιήθηκε ως πλούσιο παραγωγικό δυναμικό. (Φ5) Στην αεροφωτογραφία του
1943 βλέπουμε αυτές τις εγκαταστάσεις και τα προσφυγικά. Επίσης διακρίνουμε δύο ροές
των πηγών της «Αρέθουσας» που εκβάλουν στη θάλασσα.
Οι λόγοι που αναπτύχθηκε εκεί ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας της Χαλκίδας ήταν
γιατί βρισκόταν στο σταυροδρόμι προς τη βόρεια και νότια Εύβοια, πάνω σε φυσικό
λιμάνι, πολύ κοντά στη Χαλκίδα και τους γύρω αγροτικούς οικισμούς, και κυρίως είχε
άφθονο νερό
από τις πηγές της Αρέθουσας, που είναι απαραίτητο για την βιομηχανική επεξεργασία.
Τα ίδια ακριβώς φυσικά δεδομένα θα πρέπει να ήταν αυτά που είχαν οδηγήσει τους
πρώτους κάτοικους να συγκροτήσουν την πόλη της Χαλκίδας από τον 8° αι. π.χ. (Φ6).
Τότε άρχισαν οι γύρω συνοικισμοί να συσπειρώνονται σε μία οικιστική ενότητα, με κέντρο
την επίπεδη περιοχή γύρο από τον κόλπο του Αγ. Στεφάνου. Κάπως έτσι γεννήθηκε το
άστυ της Χαλκίδας γύρο από τις πηγές της Αρέθουσας, έχοντας για λιμάνι τους τον
φυσικό κόλπο της περιοχής, και δίπλα από το Βαθροβούνι που αποτέλεσε την φυσική
οχύρωση της πόλης. Εκεί οργανώθηκε η αρχαία πόλη που ακτινοβόλησε στα πέρατα του
τότε κόσμου εξάγοντας τον πολιτισμό της.

Στην θέση αυτή παρέμεινε μέχρι και την

παλαιοχριστιανική εποχή δηλ. τις αρχές του 7ου μ.Χ. αι. όπου οι επιδρομές επεκτατικών
φυλών επέβαλαν την ανάγκη καλής οχύρωσης. Η νέα οχυρωμένη πόλη που ήταν πολύ
μικρότερη, οργανώθηκε γύρω από την Αγ. Παρασκευή και περιελάμβανε τον πορθμό
ώστε να ελέγχει το θαλάσσιο πέρασμα του Ευρίπου τα τείχη της οποίας κατεδαφίσθηκαν
πριν από 120 χρόνια.
Δυστυχώς η πόλη σήμερα δε έχει σχεδόν κανένα ορατό ίχνος της ιστορίας που έχει
διαρκέσει τουλάχιστον 2800. Έχει αναπτυχθεί ο αστικός ιστός όσο ποτέ άλλοτε, αλλά
ταυτόχρονα έχει εξαφανίσει ή δεν έχει αναδείξει έστω και στο ελάχιστο την ύπαρξή της
στις προηγούμενες ιστορικές περιόδους.
Η ευρύτερη περιοχή του Αγ. Στεφάνου και των πηγών της «Αρέθουσας»,

διατηρεί το

πλεονέκτημα της πλούσιας ιστορικής μνήμης (Φ7). Σ ’ αυτήν την περιοχή ακόμα είναι
ορατά ελάχιστα αρχαιολογικά ευρήματα από την αρχαία πόλη, εξακολουθούν επίσης να
υπάρχουν τα ίδια φυσικά στοιχεία που έλαβαν μέρος στον σχηματισμό της αρχαίας πόλης,
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δηλαδή οι πηγές της Αρέθουσας και το Βαθροβούνι. Υπάρχει τέλος το συγκρότημα
βιομηχανικών κτηρίων που είναι το μόνο που έχει διασωθεί από μία πλούσια βιομηχανική
και εμπορική δράση της Χαλκίδας των αρχών του 20ου αιώνα.
Η λαξευτή κλίμακα (Φ8) δίπλα στον Αγ. Στέφανο πιθανόν να ήταν βωμός και να
συνδέονταν με αρχαίο ιερό μας δείχνει ότι κάτι υπήρχε αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τίποτε γι'
αυτή. Το ίδιο συμβαίνει (Φ9) για την αρχαία επιγραφή «Μη εσβαίνεις εις τα χωρία» που
βρίσκεται στην πάροδο προς τα λατομεία Ντεγιάννη και πιθανόν να όριζε τα όρια της
αρχαίας πόλης. Άλλη μία όμοια επιγραφή υπήρχε πλησιέστερα στον Αγ. Στέφανο αλλά
κατεστράφη με την διάνοιξη του παλιού δρόμου το 1950.
Οι πηγές διατηρούν μέχρι σήμερα το όνομα της νύμφης Αρέθουσας που λατρεύονταν
στην κλασική αρχαιότητα και πιθανότατα να υπήρχε στο χώρο αυτό ναός προς τιμή της.
Κανένα άλλο αρχαιολογικό εύρημα δεν υπάρχει που να συνδέεται με την πηγή, παρ' όλες
τις αναφορές γι' αυτή (Φ10). Υφίσταται όμως, και τα πλούσια νερά της μπορούν και
σήμερα να αξιοποιηθούν και να αποτελόσουν κοινωνικό αγαθό για την πόλη. Ταυτόχρονα
είναι αναγκαίο να αναδειχθεί και η ιστορική τους αξία, και να αποτελέσει το σύμβολο της
σχέσης μας με την ιστορία. Δυστυχώς η σημερινή κατάσταση των πηγών δεν μας τιμά.
(Φ11) Κάποιες φωτογραφίες που είναι ενδεικτικές για την κατάσταση του χώρου δεν
αποσκοπούν στον καταμερισμό ευθυνών, μια και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, αλλά στον
προβληματισμό για μελλοντικές δράσεις στο χώρο αυτό.
Η σύγχρονη υπερεκμετάλλευση του χώρου δεν περιορίζεται στο δομημένο περιβάλλον
αλλά και στο φυσικό. (Φ12) Οι τεράστιες μορφολογικές αλλοιώσεις κυρίως από τα
σύγχρονα λατομεία αλλά και τις νόμιμες ή παράνομες διαμορφώσεις που κάνουν οι
ιδιοκτήτες για την προσαρμογή του χώρου στις απαιτήσεις τους

έχουν αλλοιώσει σε

μεγάλο βαθμό το φυσικό περιβάλλον του Βαθροβουνίου και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
Κάποιες φωτογραφίες δείχνουν το μέγεθος των ανεξέλεγκτων επεμβάσεων.
(Φ13) Τα βιομηχανικά κτήρια Αρέθουσα, Γεωργιάδη, Κόντη - Σταματίου, Βυρσοδεψία
Χαρίτου, αλλά και τα ταπεινά Ταμπάκικα, που βρίσκονται όλα μαζί στην ευρύτερη περιοχή
της Αρέθουσας, αποτελούν ένα συγκρότημα βιοτεχνικών κτηρίων, και είναι το τελευταίο
κομμάτι από μια πλούσια βιομηχανική κληρονομιά της Χαλκίδας που έχει διασωθεί. Η
κατεδάφιση τους καταστρέφει τα τελευταία

ίχνη της βιομηχανικής παρουσίας της

Χαλκίδας της περιόδου αυτής.
(Φ14) Σήμερα όμως μετά την ένταξη των περιοχών αυτών στο σχέδιο πόλης, τα νέα
δεδομένα του χώρου κυρίως όμως η

πρόσφατη διάνοιξη του δρόμου από την υψηλή

γέφυρα στη συμβολή των οδών Στύρων και 28ης Οκτωβρίου, φέρνουν μία νέα δυναμική
στο χώρο με νέες δραστηριότητες που δυστυχώς ασκούν τεράστιες πιέσεις για την
αλλαγή

της φυσιογνωμίας στην

περιοχή.

Παράδειγμα

προς αποφυγή

αποτελεί

ο

καινούργιος σταθμός υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) που για την κατασκευή του
κατεδάφισαν τα πρώην βιομηχανικά κτίρια Κιαπέκου - Καράκωστα - Λινάρδου σε άμεση
γειτνίαση με αρχαιολογικό χώρο και τα βιομηχανικά κτήρια Γεωργιάδη.
(Φ15) Στις πρόσφατες αλλαγές του περιβάλλοντος χώρου του Αγ. Στεφάνου θα πρέπει να
σημειώσουμε την αλλαγή που συνέβη στην ακτογραμμή την δεκαετία του 1980. Στην
αεροφωτογραφία του 1943 φαίνεται η αρχική ακτογραμμή όπου η νότια πλευρά της
ιδιοκτησίας Αρέθουσα ήταν παραλιακή και υπήρχε ο όρμος της Αρέθουσας για την
Κυριακή
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διάθεση των προϊόντων της. Κατά την δεκαετία του 1980 όμως, άρχισε η επίχωση της
παραλίας που με την ολοκλήρωσή της δημιούργησε τους κοινόχρηστους χώρους του
σημερινού πάρκου του λαού.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε το έλλειμμα πολεοδομικών ρυθμίσεων (Φ16)
του ισχύοντος πολεοδομικού σχεδίου για την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών
χώρων, αρχιτεκτονικών μνημείων, αλλά και φυσικών τοπίων. Το γενικό πολεοδομικό
σχέδιο της Χαλκίδας, που ήταν η πρώτη πόλη που πιλοτικά απέκτησε τέτοιο σχέδιο, μετά
από 23 χρόνια,

φαίνεται να είναι ανεπαρκές.

Κι αυτό διότι

ενώ οργανώνει την

πολεοδομική επέκταση της πόλης, δεν προβλέπει σε κανένα σημείο του την προστασία
αρχαιολογικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Χαλκίδα έχει χαρακτηρισθεί ως
ιστορική πόλη σύμφωνα με

υπουργική απόφαση το '58, και ως ιστορικός με ιδιαίτερο

φυσικό κάλλος σύμφωνα με υπουργική απόφαση το 71. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν γίνει οι
ανάλογες ρυθμίσεις που

θα

προστάτευαν την αξιόλογη

αρχαιολογική

και νεότερη

αρχιτεκτονική κληρονομιά.
Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο της ευρύτερης
περιοχής

του

Αγ.

Στεφάνου

να

αντιμετωπίζει

αποσπασματικά

την

ενότητα

των

βιομηχανικών κτιρίων μια και ανήκει σε δύο συνοικίες την Β' και Ε' και ένα τμήμα της είναι
εκτός σχεδίου. Σ' αυτό το πνεύμα της έλλειψης προστασίας στη συνοικία

τα

βιομηχανικά κτίρια «Κιαπέκου» κατεδαφίζονται και στη θέση τους ανεγείρεται σταθμός
λεωφορείων ΚΤΕΛ, τα βιομηχανικά κτίρια Γεωργιάδη μετατρέπονται σε Ο.Τ. γενικής
κατοικίας, παιδικής χαρά, Δημοτικού σχολείου και πλατείας. Τα υπόλοιπα κτίρια που είναι
η βιομηχανία Κόντη - Σταματίου, το βυρσοδεψείο Χαρίτου και τα Ταμπάκικα, είναι εκτός
σχεδίου πάνω σε εθνικό δρόμο και είναι δυνατή η οικοδόμηση των ιδιοκτησιών σύμφωνα
με την ισχύουσα εκτός σχεδίου δόμηση.
Σύμφωνα δηλαδή με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο είναι δυνατή η ολοκληρωτική
κατεδάφιση και του τελευταίου βιομηχανικού κτιρίου ακόμα και της «Αρέθουσας» αν δεν
είχε κηρυχθεί διατηρητέο από το ΥΠΠΟ.
Η

πασιφανής

αυτή

έλλειψη

ευαισθησίας

για

την

διατήρηση

κάποιας

αξιόλογης

φυσιογνωμίας της πόλης κάνει επιβεβλημένη την εφαρμογή μέτρων για την διάσωση των
ελάχιστων κτιρίων που δίνουν αξία με την παρουσία τους στη πόλη.
Προκειμένου όμως να μη παραμείνουμε παθητικοί παρατηρητές της ολοκληρωτικής
καταστροφής των ελάχιστων δειγμάτων της φυσιογνωμίας της πόλης, είναι απαραίτητο να
ληφθούν μέτρα ανάλογα δυναμικά σε δύο επίπεδα:
1.

Σε επίπεδο πολεοδομικών ρυθμίσεων

2.

Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής κλίμακας διαμόρφωσης

Το Δ.Σ. Αρχιτεκτόνων Εύβοιας με τις θέσεις του και οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας που έχουν διατυπώσει το πόρισμα για τα βιομηχανικά
κτίρια Γεωργιάδη έχουν την ίδια πάγια άποψη που περιγράφεται παρακάτω :
Τα εναπομείναντα βιομηχανικά κτίρια, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι πηγές της Αρέθουσας,
και το Βαθροβούνι, θα πρέπει να προστατευθούν, να αναδειχθούν, και να αποδοθούν
στους κατοίκους της πόλης με την επανάχρηση των κτιριακών συγκροτημάτων και την
σχεδίαση

και κατασκευή των απαραίτητων διαμορφώσεων για την αξιοποίηση

και

ενοποίησή τους.
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Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν άμεσα τα πρώτα μέτρα προστασίας που είναι :
1.

Κήρυξη

ζώνης

προστασίας της

ευρύτερης

περιοχής

που

να

περιλαμβάνει

το

«Βαθροβούνι, τις πηγές της Αρέθουσας, τον όρμο του Αγ. Στεφάνου, την έκταση Δάριγκ,
τον εργατικό - προσφυγικό συνοικισμό.
2. Κήρυξη ως διατηρητέων του συνόλου των βιομηχανικών κτηρίων από το ΥΠΠΟ ή
ΥΠΕΚΑ.
Ταυτόχρονα

θα

πρέπει να δρομολογηθεί

η ενεργοποίηση

και των δύο

επιπέδων

πολεοδομικού σχεδιασμού. Στο πρώτο επίπεδο με την αναθεώρηση Γ.Π.Σ. θα πρέπει να
ορισθούν

περιοχές

προστασίας

κτιριακών

συνόλων,

αρχαιολογικού,

ή

φυσικού

ενδιαφέροντος. Τέτοιες περιοχές εκτός από την Αρέθουσα θα μπορούσε να είναι και το
«Κάστρο» στη συνοικία της Αγ. Παρασκευής που παρουσιάζει ανάλογα προβλήματα.
Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή της «Αρέθουσας» η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να
οριοθετείται και να περιλαμβάνει τις περιοχές του Δάριγκ, Α' νεκροταφείο, Καμάρες, όρμο
του Αγ. Στεφάνου, Πάρκο του Λαού όλη την παραλιακή ζώνη του βαθροβουνίου μέχρι τη
θέση τροχό.
Στο δεύτερο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει να γίνει ειδική πολεοδομική
μελέτη ανάπλασης στην παραπάνω οριοθετημένη περιοχή. Η μελέτη θα πρέπει να
προτείνει

ένα

σύνολο

κατευθύνσεων,

μέτρων,

παρεμβάσεων

και

διαδικασιών

πολεοδομικού, οικονομικού, και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα για την προστασία και
ανάδειξη των πολιτιστικών ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της
περιοχής. Τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει είναι η έλλειψη κοινόχρηστων
χώρων για την ενοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων και
χαρακτηριστικών της περιοχής, η συνύπαρξη ασύμβατων χρήσεων γης που απαιτούν
αναδιάρθρωση, η εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του
δομημένου

περιβάλλοντος,

προτάσεις θα

πρέπει να

καθώς και της αλλοίωσης των φυσικών στοιχείων.
περιλαμβάνουν επεμβάσεις στις χρήσεις,

στις όψεις,

Οι
και

διαμορφώσεις των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα για τα βιομηχανικά κτίρια
Γεωργιάδη που αποτελούν ιδιοκτησία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να
αποτελόσουν ενιαίο κοινωφελή χώρο και η μελέτη να προτείνει αρχιτεκτονικές λύσεις
διαμόρφωσης και επανάχρησης του αξιολογότατου κελύφους.
Η διενέργεια της μελέτης αυτής θα πρέπει γίνει με ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
αφού

προηγουμένως

αποτυπωθούν

και

καθορισθούν

ακριβώς

οι

στόχοι

της

επιδιωκόμενης παρέμβασης. Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ και ο σύλλογος αρχιτεκτόνων
θα ήταν πρόθυμες να συμβάλουν προς την κατεύθυνση συγκεκριμενοποίησης των
στόχων και του κτιριολογικού προγράμματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
(Φ17) Καλούμε τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα

παραπάνω ζητήματα της

προστασίας με ευαισθησία και σοβαρότητα σε επίπεδο ανάλογο του ιστορικού κύρους της
πόλης που υπηρετούν.
Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνταχθεί με το κοινωνικό και όχι με το εμπορευματικό
αγαθό και να είναι μαζί με τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολλών, μια και όλα τα
παραπάνω αποσκοπούν στη ποιοτική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και στην
ανάδειξη της ιστορικότητας της πόλης, που έτσι κι' αλλιώς είναι υποχρέωσή μας και
ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Όσο κωφεύουμε στις εισηγήσεις αρμόδιων φορέων όπως το
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ΥΠΠΟ, το ΤΕΕ, και άλλων τοπικών συλλόγων της πόλης, αυτή θα υποβαθμίζεται χωρίς
επιστροφή.
Όπως τα τείχη της μεσαιωνικής πόλης δεν επιστρέφουν έτσι δεν μπορεί να αρθεί η
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, και των αρχαίων και νεότερων μνημείων της
πόλης που δη έχει συντελεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ευρύτερη περιοχή της
Αρέθουσας.
Σας ευχαριστώ.
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τεε

Η αναγκαιότητα πολεοδομικώ ν
ρυθμίσεων και αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή
της Αρέθουσας, ως χώρου διαχρονικής
και ιστορικής αξίας για τη Χαλκίδα.

Εισηγητής: Ευάγγελος Κ. Αγγέλου,
αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του
Συλλόγου Διπλ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εύβοιας.

η βιομηχανική
αρχιτεκτονική κληρονομιά
της Χαλκίδας

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
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Γ

ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΟΣ .

Π ο ο εδ ο εϊο - κ.Καυαοιώτπο Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον κ. Αγγέλου. Και
περνάμε στο επόμενο μέρος της ημερίδας: συζήτηση- παρεμβάσεις. Έχει ζητήσει τον λόγο
η κα Γεωργιάδη.
κ. Κ α τερ ίν α Γ εω ο ν ιά δ π . Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ήταν εξαίρετοι ομιλητές με
γνώση και σαφήνεια για όλα αυτά.
Και ο κύριος Κανελλόπουλος που έκανε αυτή τη θαυμάσια διατριβή του, πριν 10 χρόνια
ξανά έγινε μια τέτοια προσπάθεια, πιο ασθενική θα έλεγα, από άλλον φορέα, ας μην
αναφερθώ σε αυτά. Πάλι επιστήμονες και μάλιστα αρχιτεκτόνισσες ενδιαφέρθηκαν πολύ.
Κάνανε θαυμάσιες παρουσιάσεις των εργασιών τους, αλλά 10 χρόνια παρήλθαν χωρίς
τίποτα.
Με έχετε καλύψει πάρα πολύ, γι αυτό δεν θα αναφερθώ σε τίποτα απ όλα αυτά. Το μόνο
που θα συμπληρώσω είναι, ότι το εργοστάσιο, τυγχάνω βέβαια και έχω και
συναισθηματικούς λόγους, αλλά πάντα αγαπώ την αρχιτεκτονική, την αισθητική, που
δυστυχώς δεν υπάρχει ίχνος σχεδόν στην πόλη μας εξ' ολοκλήρου, όχι μόνο στα
κτίσματα αυτά.
Αυτό λοιπόν το κτίσμα, έγινε τότε με τρομερή ευαισθησία και αγάπη και του τελευταίου
κτίστη, που τότε ξέρανε με τεχνογνωσίες να κάνουνε τα πάντα να γίνονται ανθρώπινα,
υπέροχα και λειτουργικά.
Λοιπόν, το εργοστάσιο είχε 20 στρέμματα. Όταν μας το -να το πω έτσι λίγο λαϊκά- μας το
άρπαξε μέσα από τα χέρια η Εθνική Τράπεζα, έναντι πινακίου φακής, το αφήσανε, τόσο
ανεύθυνα, τόσο άσχημα, η συμπεριφορά αυτή, να καταστρέφεται. Έγινε μία στάνη.
Καλά! δεν είχανε τίποτα φιλότιμο, να δούμε τι χώρος ήταν αυτός; Αυτό γινότανε μόνο
του, αυθύπαρκτο ένα θαυμάσιο βιομηχανικό πάρκο.
Το καταστρέψανε παντελώς, του βάλανε σκόπιμα πυρκαγιά. Έγινε πραγματικά χάλια!
Το επισκεπτόμουν πότε- πότε, γιατί μου αρέσει έτσι στα ερείπια να περιδιαβαίνω, και
πόσο μάλλον που υπήρχε και μία ιστορία δική μας.
Και να βλέπεις σιγά -σιγά να αποξηλώνουν πέτρες. Μα και η πέτρα του, και οι λίγες
πέτρες, είναι μνημειακές.
κύριε Νομάρχα, ξέρω ότι πάντα είστε καλοπροαίρετος και αρωγός σε ότι μπορούμε να
περισώσουμε. Και άλλωστε είπατε πολλές φορές να έρθουμε σε επαφή να μιλήσουμε, δεν
τα κατάφερα, γιατί έσπασα χέρια κλπ. Από το 2004 αγοράστηκε. Τι συνέβη; Ούτε καν
ρίξατε και εσείς μια ματιά! Γιατί συνεχώς κλέβουν, γκρεμίζουν κλπ.
Τώρα είπατε και αυτό και πολύ σωστά, έλλειψη χρημάτων, σωστά, αλλά κάτι πρέπει να
κάνουμε. Είναι κρίμα.
Και δεν είναι γιατί έχω τους συναισθηματικούς λόγους, ειλικρινά όχι, για όλα πονάμε, για
όλα. Και για την πόλη. Άλλωστε έχουμε μάτια και βλέπουμε πως έχει καταντήσει η
Χαλκίδα. Όχι μόνο ότι της λείπει η αισθητική, αλλά τα πάντα. Μία άμορφη μάζα από
μπετά. Δεν είχε αυτές τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο.
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Τέλος πάντων τώρα, εν πάση περιπτώσει, τελείωσα, τι να πω; Τελείωσα. Πρόταση, τι να
πω; Ήθελα απλώς να πω τους καημούς μου.
Π βοεδβείοζκ.Κ αυαοιώ τπα Επειδή έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο και ζητάμε συγγνώμη
για αυτό, στις παρεμβάσεις, έχουμε τέσσερις ήδη δηλωμένες που φαίνονται και στο
πρόγραμμα, θα πρέπει να συντομεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ήδη υπάρχουν άλλες
τέσσερις μικρές παρεμβάσεις που έχουν ζητηθεί να γίνουν.
Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κυρία Ροζίνα Κολώνια, επίτιμη έφορο
Αρχαιοτήτων.
ΠαοευΒαίνουσα π κ.ΡοΕίνα Κολώνια. επίτιυπ έωοοοο Αογαιοτήτων.
«Τα αογαιολονικά ευοήιιατα στην πεοιογή του Αν. Στεφάνου»
Η εικόνα της αρχαίας Χαλκίδας έτσι όπως αναδύεται σήμερα από τα σωζόμενα μνημεία
της είναι εντελώς δυσανάλογη με την ιστορία της πόλης, όπως την ξέρουμε από τις
μαρτυρίες των φιλολογικών πηγών. Η υλική παρουσία των αρχαίων μέσα στη σύγχρονη
πόλη είναι κατά πολύ υποπολλαπλάσια της ιστορικής σημασίας ενός τόπου, που όχι μόνο
ήταν η μητρόπολη των ευβοϊκών πόλεων, αλλά είχε ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα μεγάλα
ελληνικά κέντρα που με την πολιτειακή μορφή των πόλεων - κρατών πρωταγωνίστησαν
στην ιστορία του αρχαίου κόσμου, την Αθήνα, τη Σπάρτη, τη Θήβα, τη Κόρινθο, το
Άργος.
Αλλά ενώ από τις αρχαίες αυτές πόλεις έχει διασωθεί ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα τους ή
κάποιο χαρακτηριστικό μνημείο που έχει ενταχθεί στη σύγχρονη χωροταξία τους ως
οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος ή ένα χαρακτηριστικό μνημείο που έχει
χαρτογραφηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως οικουμενικό πολιτιστικό αγαθό, η Χαλκίδα
είναι ίσως η μοναδική ιστορική πόλη που δεν διαθέτει κάποιο μνημείο, που να εκπροσωπεί
επάξια την ιστορία της.
Δεν θα απαριθμήσω τους λόγους αυτής της υστέρησης, αξίζει όμως να επισημάνω το
γεγονός ότι σε αντίθεση με τις άλλες ιστορικές πόλεις, στις οποίες ήδη από τον
προπερασμένο αιώνα οι ξένες αρχαιολογικές σχολές έσπευσαν να διεκδικήσουν μεγάλης
κλίμακας ανασκαφές, που έφεραν στο φως αξιόλογα μνημεία και πολλές συνεχίζονται έως
σήμερα, στη Χαλκίδα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συστηματική έρευνα, ούτε καν
πριν από την αυθαίρετη οικοδόμηση και τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης στην εκτός
σχεδίου περιοχή του Αγ. Στεφάνου, που ήταν η καρδιά της αρχαίας πόλης.
Από την άλλη μεριά τα αποσπασματικά ευρήματα των ανασκαφών που
διενεργούνται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της οικοδόμησης και των δημόσιων
έργων μας έχουν δώσει μια ικανοποιητική εικόνα της τοπογραφίας της αρχαίας πόλης,
της οικιστικής της εξάπλωσης, της οικονομίας και της κοινωνίας της, δεν έχουν όμως
ταυτίσει σημαντικά μνημεία, από τα οποία ελάχιστα σπαράγματα έχουν βρεθεί
οδηγώντας τους ερευνητές μόνο σε υποθέσεις για τη θέση και τη μορφή των γνωστών
από τις γραπτές πηγές δημόσιων οικοδομημάτων, όπως των αρχαίων ναών. Μια
ολοκληρωμένη παράθεση και ερμηνεία των ευρημάτων αυτών είναι αδύνατο να
εξαντληθεί στην παρούσα παρέμβαση και δεν θα είχε άλλωστε νόημα στο σημερινό
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θεματικό πλαίσιο, γι αυτό θα προσπαθήσω να παρουσιάσω σε αδρές γραμμές την εικόνα
της ιστορικής τοπογραφίας της αρχαίας Χαλκίδας και το πρόβλημα της παρουσίας της στο
σύγχρονο περιβάλλον.
Ορόσημο στην οικιστική εξέλιξη και την ιστορική τύχη της Χαλκίδας
αποτέλεσε η χρονική στιγμή, κατά την οποία οι αγροτικοί οικισμοί, που ήταν
διασπαρμένοι στις υπώρειες των χαμηλών λόφων της μικρής χερσονήσου που πλησιάζει
σε απόσταση αναπνοής τη Στερεά Ελλάδα, συνοικίζονται σε μια ενιαία οικιστική μονάδα
με επίκεντρο την επίπεδη περιοχή στο μυχό του κόλπου του Αγ. Στεφάνου. Έτσι, γύρω
στα 800 π.Χ. γεννήθηκε η πρώτη οργανωμένη αστική ζωή, η πρώτη πόλη της Χαλκίδας,
γύρω από τον απάνεμο κόλπο, που έγινε το κύριο λιμάνι της, το εμπορικό της κέντρο και
το ορμητήριο των ναυτικών επιχειρήσεων προς τη μακρινή Δύση και τη Χαλκιδική, όπου
ιδρύθηκαν οι χαλκιδικές αποικίες. Ο βαθύς κόλπος του Αγ. Στεφάνου που δεν επηρεάζεται
από τα ρεύματα του Ευρίπου, εξασφάλιζε στο νέο άστυ τον έλεγχο του νότιου Ευβοϊκού ,
την άμεση επικοινωνία με το λιμάνι της Αυλίδας και τη Βοιωτία , ενώ οι πλούσιες πηγές
της Αρέθουσας πρόσφεραν άφθονο νερό, και το Βαθροβούνι νοτιοανατολικά την
απαραίτητη φυσική οχύρωση που προστάτευε την πόλη και από την απειλή που είχε από
την γειτονική ανταγωνίστριά της πόλη, την Ερέτρια.
Με το πέρασμα του χρόνου η οίκηση εξαπλώθηκε στα βόρεια, στην έκταση μεταξύ Αγ.
Στεφάνου-Αρέθουσας και Λιανής 'Άμμου, στις Καμάρες, στους λόφους του Αγ.Ιωάννη,
Εργατικών Κατοικιών, Καλλιμάνη, στις βορειοδυτικές υπώρειες του Βαθροβουνίου όπου οι
περιστασιακές ανασκαφές έχουν αποκαλύψει τις οικιστικές και επαγγελματικές
δραστηριότητες της πόλης: δρόμους, κατοικίες, εργαστήρια μεταλλοτεχνίας,
πηλοπλαστικής, υφαντικής, μαρμαροτεχνίας, και στα ρωμαϊκά χρόνια επαύλεις και
δημόσια λουτρά (βαλανεία) με ψηφιδωτά δάπεδα. Στον ίδιο τόπο συνέχισε τη ζωή της η
πόλη, έως ότου στο τέλος του 6ου αι. μ.Χ. οπότε μετακινήθηκε στη νέα της θέση, στο
λόφο που δεσπόζει στον Εύριπο και στο διπλανό λιμάνι του Βούργου. Σε όλη τη διάρκεια
των δεκατεσσάρων αιώνων ζωής της αρχαίας πόλης το κέντρο της ήταν στο λιμάνι του
Αγ. Στεφάνου, εκεί όπου υπήρχαν εκτός από τα νεώρια, οι κρήνες της Αρέθουσας, τα
αστικά ιερά με τους ναούς τους, η κεντρική αγορά με τις στοές, από όπου ξεκινούσε ο
δρόμος που ένωνε τα δύο λιμάνια και ήταν η κεντρική αρτηρία, γύρω από την οποία
αναπτύσσονταν οι βιοτεχνικές δραστηριότητες, και λίγο-πολύ ακολουθεί την πορεία της
σημερινής οδού Στύρων.
Μετά την εγκατάλειψη της παλιάς πόλης, τα οικοδομήματά της ερειπώθηκαν και από τότε
τα ερείπιά τους άλλα διαβρώθηκαν και άλλα καταχώθηκαν ή διαλύθηκαν από την
αυθαίρετη ή την

νόμιμη αλλά ανήθικη δόμηση των νεότερων χρόνων, τα μεγάλα

βιοτεχνικά κτήρια του Αγ. Στεφάνου, την οδοποιία και άλλες ανεξέλεγκτες χρήσεις και
παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα ελάχιστα κατάλοιπα να έχουν σήμερα διασωθεί, και αυτά να
χάνονται μέσα στο σημερινό άναρχο και χαώδες δομημένο περιβάλλον τους. Τι νόημα
επομένως θα είχε και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί οποιοδήποτε σχέδιο ανάδειξης
της ιστορίας μιας χαμένης και άυλης πολιτείας σε ένα τόπο, όπου από τις πολυθρύλητες
πηγές της Αρέθουσας έχει απομείνει μόνο η ανάμνηση του ονόματος τους στο τοπωνύμιο
της περιοχής και του παλιού οινοποιείου , όταν τίποτα δεν μπορούμε να δούμε από τα
δημόσια κτήρια που έσφυζαν άλλοτε από ζωή στο λιμάνι του Αγ. Στεφάνου και όταν η
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αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση όχι μόνο εξαφάνισε τα στοιχεία του μακρινού
παρελθόντος, αλλά έχει αλλοιώσει και το φυσικό τοπίο; το αρχαίο λιμάνι έχει στο
μεγαλύτερο μέρος του επιχωθεί, οι χαμηλοί λόφοι της Χαλκίδας έχουν ισοπεδωθεί, τα
σύγχρονα λατομεία έχουν καταφάγει το Βαθροβούνι, όπου πριν από λίγα χρόνια
διακρίνονταν τα τείχη της αρχαίας ακρόπολης. Όταν το τερατώδες κτήριο του ΚΤΕΛ έχει
κρύψει και αυτήν ακόμη την θέα της φυσικής οχύρωσης της πόλης. Μήπως το εγχείρημα
της αναβίωσης της ιστορικής μνήμης στις συνθήκες αυτές μοιάζει σαν μάταιη αναζήτηση
εξόδου από την κόλαση;
Εδώ, ας μου επιτραπεί να παραθέσω την απάντηση που
μας δίνει στο παραπάνω δίλημμα ο ' Ιταλό Καλβίνο στο τέλος
του βιβλίου του οι Αόρατες Πόλεις, «υπάρχουν δύο τρόποι για να μην υποφέρουμε
ζώντας σε μια επίγεια κόλαση...ο πρώτος είναι για πολλούς εύκολος- να αποδεχθούν την
κόλαση και να γίνουν κτήμα της μέχρι να καταλήξουν να μη βλέπουν πια. Ο δεύτερος
είναι επικίνδυνος και απαιτεί συνεχή προσοχή και μάθηση: να προσπαθήσουμε και να
μάθουμε να αναγνωρίζουμε ποιος και τί μέσα στην κόλαση, δεν είναι κόλαση, και να του
δώσουμε διάρκεια , να του δώσουμε χώρο».
Αν, λοιπόν, διαλέξουμε το δεύτερο τρόπο για να ζήσουμε στην πόλη μας θα πρέπει
πρώτα να αναζητήσουμε έστω και τα ελάχιστα πολιτιστικά της ίχνη και να στήσουμε
γύρω τους μια ασπίδα προστασίας. Να ανασύρουμε από την αφάνεια τις ταπεινές
αρχαιολογικές μαρτυρίες που είναι άγνωστες στους πολλούς, κρυμμένες πίσω από τη
βαριά σκιά και τη βαρβαρότητα της σύγχρονης δόμησης: στα απαλλοτριωμένα από την
αρχαιολογική υπηρεσία οικόπεδα, όπως το οικόπεδο που σώζεται η ρωμαϊκή παλαίστρα
δίπλα από το "Δάριγκ", ή στο άλλο οικόπεδο στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών
όπου κάτω από την βλάστηση και τις επιχώσεις είναι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και δυο
πολύ καλά διατηρημένα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής εποχής, στους υπόγειους
και ισόγειους χώρους σύγχρονων οικοδομών όπως στον ισόγειο χώρο του ΚΤΕΛ όπου
σώζονται οικιστικά κατάλοιπα ή στο υπόγειο του καταστήματος Κίκηρα- Παϊτάρη με τα
είδη αυτοκινήτων, όπου σώζεται πλακόστρωτος δρόμος με τροχιές αμαξών, στους
φαγωμένους από τα λατομεία και τη διάνοιξη δρόμων βράχους του Βαθροβουνίου, όπου
σώζονται λαξευμένοι τάφοι ελληνιστικής εποχής και η περίφημη επιγραφή που ορίζει το
όριο μεταξύ του αστικού και αγροτικού χώρου της πόλης στα ανατολικά. Να
αναστρέψουμε με κάθε τρόπο την πορεία προς τον αφανισμό των μνημείων εκείνων, που
αν και έχουν καλλίτερο βαθμό διατήρησης, τα έχουμε απαξιώσει γιατί ανήκουν στην πιο
κοντινή μας ιστορία όπως το υδραγωγείο στις Καμάρες και τα βιομηχανικά κτήρια για τα
οποία γίνεται η σημερινή Ημερίδα, και να τα καταστήσουμε ορόσημα -σύμβολα της
υποβαθμισμένης αυτής περιοχής του Αγίου Στεφάνου. Η δημιουργία ενός ενιαίου
οργανωμένου αρχαιολογικού πάρκου ίσως φαίνεται με τα σημερνά τουλάχιστον δεδομένα
ένα ουτοπικό εγχείρημα. Με σημειακές όμως παρεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό,
χωροταξικές ρυθμίσεις και αναπλάσεις γύρω από τα μνημεία μικρές πράξεις που όμως
αθροιζόμενες είναι ικανές να μεταμορφώσουν το χώρο, θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια
πολιτιστική διαδρομή με αφετηρία και κέντρο αναφοράς το μουσείο της Αρέθουσας, όπου
οι αποσπασματικές πληροφορίες των αρχαιολογικών στάσεων θα συμπληρώνονται με τα
ευρήματα των ανασκαφών θα συνδέονται μεταξύ τους και θα αναπτύσσουν μια διαρκή
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σχέση με την ιστορία. Η διαδρομή αυτή θα είναι συγχρόνως και μια πορεία στον ιστορικό
χρόνο που με χειροπιαστές μαρτυρίες και εικαστικά μέσα θα αφηγείται επιμέρους ιστορίες
για την ύδρευση της πόλης με τα νερά της Αρέθουσας και την κατασκευή του μεγάλου
υδροτεχνικού έργου που ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια έφερε φρέσκο νερό από τη Δίρφη
και τα Καμπιά στην πόλη, τις τοπικές ταφικές συνήθειες που ξεκινούν από τους
ελληνιστικούς λαξευτούς τάφους και φθάνουν μέχρι τα νεοκλασσικά μνήματα στο
νεκροταφείο του Αγίου Στεφάνου ή για τη βιομηχανία της πόλης που ως εξελικτική
πορεία δεν άρχισε στη Χαλκίδα ένα ή δύο αιώνες πριν, στην αρχή της βιομηχανικής
επανάστασης που μεταμόρφωσε το χώρο και το περιβάλλον με την κατασκευή των
μεγάλων βιομηχανικών κτηρίων και τη ραγδαία ανάπτυξη στα μέσα επικοινωνίας και
μεταφοράς, αλλά πηγαίνει πολύ πιο πίσω πίσω, με τις προσπάθειες εκμετάλλευσης και
επεξεργασίες των πρώτων υλών στα εργαστήρια της αρχαίας πόλης κατά μήκος της
σημερινής οδού Στύρων.
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Π ρ ο εδ ρ είο - κ.Καυαοιώτπο Ευχαριστούμε πολύ. Μια παρέμβαση από τον κ. Καρλή
πρώην Αντινομάρχη. Θα παρακαλούσα να είναι δίλεπτες ή τρίλεπτες αυτές οι παρεμβάσεις
κ. Καρλή.
κ .Γ 'ib o vo c K aoA nc. Αγαπητοί φίλοι και εκπρόσωποι του ΤΕΕ που κάνετε αυτή την
ημερίδα. Τελικά πέρασαν 6 περίπου χρόνια που παρακάλαγα να γίνει.
Δεν θα έπαιρνα το λόγο σήμερα. Τον παίρνω όμως γιατί διαπιστώνω, ότι για αυτά που δεν
έχουν γίνει στην πόλη μας και στον νομό μας, φταίνε όλο οι άλλοι και δεν φταίμε εμείς.
Το κύριο φταίξιμο το έχουμε εμείς. Και θα σας πω τρία παραδείγματα.
Πρώτον, θα ανατρέξω λιγάκι, πως κατεδαφίστηκαν πολλά διατηρητέα κτίσματα στη
Χαλκίδα, όπου με την παρέλευση προθεσμίας των 6 μηνών, μετά από αίτηση στην
Πολεοδομία Χαλκίδας και χωρίς να δοθεί απάντηση γκρεμιζόντουσαν, όλα αυτά είναι
γνωστά, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι υπεύθυνοι στην πόλη της Χαλκίδας.
Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να πω, είναι αυτό που χρησιμοποίησαν στην Ιρλανδία.
Οι Ιρλανδοί για να σώσουν τα διατηρητέα τους μνημεία, και εδώ είναι και η ευθύνη των
επιστημονικών συλλόγων της Χαλκίδας της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
των Τραπεζών, και του Επιμελητηρίου του Οικονομικού και βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.
Τι κάνανε οι Ιρλανδοί; Ο Δικηγορικός Σύλλογος ή το ΤΕΕ το παράρτημα ΤΕΕ μιας πόλης,
πήγαινε και έπαιρνε ένα διατηρητέο, το νοίκιαζε για 20 χρόνια (μακροχρόνια μίσθωση),
έμπαινε σε πρόγραμμα της Ενωμένης Ευρώπης, το ανακαίνιζε, το νοίκιαζε και έτσι
διατηρήσανε όλα τους τα μνημεία.
Την έχω κάνει αυτήν την πρόταση τουλάχιστον 15 χρόνια. Δυστυχώς δεν την
ασπαζόμαστε, ούτε κανένας φορέας στην Εύβοια.
Το τρίτο που θέλω να πω. Η Χαλκίδα είχε την ατυχία να αποβιομηχανοποιηθεί μαζί με το
Λαύριο. Το Λαύριο είχε την ευτυχία να φτιάξει το πολιτιστικό κέντρο του Πολυτεχνείου.
Το έχει φτιάξει από το 1992. Μέχρι σήμερα είναι 18 χρόνια, 18 χρόνια φωνάζω πάμε να
αντιγράψουμε το Λαύριο, πάμε να αντιγράψουμε το Λαύριο. Κανένας δεν έκανε τίποτα.
Και γιατί το λέω αυτό; γιατί και σήμερα ακόμα, μιλάμε τμηματικά για την ανάπτυξη και
εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου. Στο Λαύριο όπως ακούσαμε, ήταν συγκεκριμένη
η παρέμβαση, ήταν συνολική η παρέμβαση, ήταν σε όλο το Λαύριο η παρέμβαση. Δεν
μπορεί να έχουμε άλλη για την Αρέθουσα, άλλο για αυτό, άλλο για εκείνο. Κάποια στιγμή
εδώ, έφυγε ο κ. Νομάρχης, που ασπάστηκε την άποψη και πρέπει να την ασπαστούμε
όλοι οι Χαλκιδαίοι, ότι αυτή η περιοχή, η πρωτοβιομηχανική περιοχή της Χαλκίδας όπως
την ονομάζουμε, μαζί με το Πάρκο του Λαού και τις εγκαταστάσεις του ΔΑΡΙΓΚ, πρέπει να
γίνει ένα μεγάλο σύγχρονο συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο, και με το δικό του λιμάνι
μπροστά.
Το τρίτο που θέλω να πω. Οι πολιτιστικοί φορείς, η ΤΕΔΚ (Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων) αγαπητέ φίλε δήμαρχε, απέκτησε δικά της γραφεία και καλά έκανε. Δεν
μπορούσε, αντί να πάει να αγοράσει έναν όροφο ολόκληρο, να πάρει ένα διατηρητέο
μνημείο να το αναπαλαιώσει και να πάει εκεί τα γραφεία της;
Το ΤΕΕ Χαλκίδας, δεν μπορεί να φτιάξει μια μελέτη, δωρεάν θα την κάνει την μελέτη
στελέχη έχει το ΤΕΕ και να πάει να εγκαταστήσει τα γραφεία του εκεί; Και η Νομαρχία, αν
θέλετε να το πω και αυτό, ναι. Αλλά για την Νομαρχία, το μέγεθος των γραφείων δεν θα
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μπορούσε να γίνει σε ένα νεοκλασικό, ένα διατηρητέο κτήριο. Εντάξει; για να είμαστε
αντικειμενικοί.
Λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε; πως θα μπορέσουμε να το κάνουμε, πως;
έχουμε δύο τελευταία παραδείγματα. Έχουν συσταθεί, η μία εταιρεία μη κερδοσκοπικού
σκοπού που ήδη έκανε το πρώτο το μεγάλο στην Μυτιλήνη, το λιοτρίβι. Ένα παράδειγμα.
Και δεύτερο παράδειγμα, είναι αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Μπένος ο πρώην δήμαρχος
Καλαμάτας ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών, αυτός καθιέρωσε τα ΚΕΠ, ο οποίος έφτιαξε
μία μη κερδοσκοπική εταιρεία μεγάλου βεληνεκούς, και κοιτάζει να βρει χρήματα για να
μπορέσει να διατηρήσει και να σώσει τα αρχαία θέατρα.
Εμείς εδώ πέρα, στη Χαλκίδα, τόσα χρόνια, έχουμε τόσες τράπεζες. Όπως θα ακούσατε
για τον Βόλο προηγούμενα, η τράπεζα έδωσε τα ακίνητα της αντί πινακίου φακής, η
Εθνική Τράπεζα. Εμείς εδώ το χρυσοπληρώσαμε, εντάξει;
Πρέπει επομένως, να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς ο προϋπολογισμός του
Υπουργείου Πολιτισμού ήταν 0,8 επί του ΑΕΠ. Πρέπει να βρούμε άλλα χρήματα, να
στρέψουμε αλλού τις κατευθύνσεις μας. Πρέπει να υποχρεώσουμε τις τράπεζες της
Εύβοιας, να έχουνε ένα μεγάλο βάρος της Πολιτιστικής ανάπτυξης του Νομού μας και της
Χαλκίδας. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το διεκδικήσουμε.
Όταν ήμουνα Αντινομάρχης είχα ζητήσει ειδικό ανταποδοτικό τέλος τουριστικής
προβολής, τότε το επέτρεπε ο Νόμος, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δυστυχώς δεν έχω
εισακουστεί.
Πρέπει να βρούμε άλλους πόρους χρηματοδότησης, να σώσουμε την πολιτιστική μας
κληρονομιά και να κάνουμε μια άλλη ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο. Πιστεύω να γίνει μάθημα. Γιατί;
Γιατί, το 1998 είχε γίνει Συνέδριο Διημερίδα της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, με πάλι ένα
παρεμφερές θέμα.
Έχουν περάσει 12 χρόνια αγαπητοί φίλοι και δεν έχει γίνει τίποτα.
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Ποοεδοεϊο- κ.Καυαοιώ τπα Ευχαριστούμε. Να πω μόνο, για αποκατάσταση της αλήθειας,
ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Εύβοιας δημιουργήθηκε το 2002, οπότε δεν νομίζω ότι
μπορούμε να ευθυνόμαστε και για όλα. Έτσι; Προχωράμε με την παρέμβαση της κας
Κατερίνας Παππά, αγρ. Τοπογράφου με θέμα Βιομηχανικά κτήρια της Εύβοιας.
ΠαοευΒαίνουσα π κ. Αικατερίνη Παππά. avpovouoc Tonovo0cDoc.
«Βιουηγανικά Κτήρια Tnc Ε ύ Β ο ια ο
Σας ευχαριστώ. Στον τρισδιάστατα αντιληπτό κόσμο μας, ο προσδιορισμός των τριών
διαστάσεων μαζί με τον χρόνο, αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για όλους. Έτσι, αυτήν
την εργασία- « Τα βιομηχανικά κτίρια της Εύβοιας» - σκέφτηκα να την διαρθρώσω σε
τρεις άξονες: I) η Εύβοια του σήμερα II) η Χαλκίδα του σήμερα III) η Χαλκίδα του χθες.
(I) Σε μια κίνηση από τους Ωρεούς μέχρι την Κάρυστο και από την Χαλκίδα μέχρι την
Κύμη, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής -φωτογραφικής, με λίγα ιστορικά στοιχείακάποιων κτιρίων έτσι ώστε να έχουμε μια μερική εικόνα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς μας.
Εικόνες από τα ανθρακωρυχεία Αλιβέριου. Κατασκευάστηκαν αρχές 1900. Ένας από τους
ιδιοκτήτες ήταν και ο Μαράκης Εμπειρικός, αδερφός του Ανδρέα. Τώρα ανήκουν στην
ΔΕΗ.
Τα ανθρακωρυχεία Κύμης κατασκευάζονται το 1834 και η πρώτη εξόρυξη γίνεται στην
Καζάρμα, η οποία εγκαταλείπεται λίγο μετά το 1865 και μεταφέρεται στο Έτζι. Ωστόσο
μας κληροδοτεί τον πρώτο αμαξωτό δρόμο της Εύβοιας επί Όθωνος και έναν από τους
πρώτους στην Ελλάδα. Και μαζί κατασκευάζονται τρεις ωραιότατες τοξωτές γέφυρες. Να
πω επίσης ότι υπήρχε εναέρια γραμμή μεταφοράς του λιγνίτη στο λιμάνι της Κύμης, όπου
ο "Ριχτής" διατηρείται ακόμη. Τα υπόλοιπα τεχνικά έργα όμως, τα οποία είναι αρκετά
αξιόλογα -όπως τοίχοι αντιστήριξης και σήραγγες- υφίστανται μερικώς.
Ατμόμυλος του 1887, επίσης στην παραλία της Κύμης, παρήγαγε τα μακαρόνια ΒΕΣΤΑ τα
οποία στέλνονταν και στην Θεσσαλονίκη.
Εγκαταστάσεις λευκολίθου

στο

Πύλι,

αρχές του

1900.

Βλέπουμε

κάποια

κτιριακά

συγκροτήματα και κάποιες εγκαταστάσεις για την μεταφορά του υλικού.
Εργοστάσιο λευκολίθου στο Κυμάσι Μαντουδίου, αρχές 1900. Φαίνονται τμήματα του
εργοστασίου, κλίβανοι, η γραμμή μεταφοράς των προϊόντων στο λιμάνι. Εργοστάσιο
ασβεστοποϊί'ας στο Μαντούδι το 1946. Εργοστάσιο λευκολίθου στην Λίμνη 1895. Για αυτό
και τα επόμενα δύο βιομηχανικά θα σας μιλήσει ο κ. Δούκουρης σε λίγο.
Εργοστάσιο κολοφωνίου στην Λίμνη το 1886, ιδιοκτησίας Ριτσώνη.
Εργοστάσιο χάρτου στις Ροβιές 1905, Λαγουδάκη.
Κυλινδρόμυλος στους Ωρεούς, μετά το 1900 η κατασκευή του.
Κονσερβοποιία στους Ωρεούς, μετά το 1930.
Βιοτεχνία Αλιπάστων επίσης στους Ωρεούς, μετά το 1930.
Κονσερβοποιία στους Ωρεούς, και αυτή μετά το 1930.
Εργοστάσιο κολοφωνίου στα Πολιτικά, μετά το 1900 έχει κατασκευαστεί. Επίσης υπήρχε
υψικάμινος η οποία γκρεμίστηκε για να χρησιμοποιηθεί για τζάκια, όπως είπε μία κάτοικος
της περιοχής.
Εγκαταστάσεις σιδηρονικελίου της Λάρκο, μετά το 1900.
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Ότι έχει απομείνει από το παλιό πυρηνελαιουργείο του Καπνίση στον Κάραβο Αλιβερίου
που κατασκευάστηκε μετά το 1900, είναι αυτή η υψικάμινος. Στο βάθος φαίνονται τα
κτίρια της ΔΕΗ.
Να πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ είναι το πρώτο θερμοηλεκτρικό στην Ελλάδα,
κατασκευάστηκε το 1952. Υπάρχει μάλιστα και γραμματόσημο με αυτό. Συγκρότημα με
πατητήρια και ελαιοτριβείο στο Αλιβέρι, κατασκευής μετά το 1920.

Σαπωνοποιείο στο

Αλιβέρι, η κατασκευή του εκτιμάται μετά το 1920.
Οινοποιείο Συνεταιριστικό στην Κάρυστο, από το 1960 περίπου.
Στην Κάρυστο επίσης υπήρχε εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών αλλά κατεδαφίστηκε.
Ακολουθούν κάποια άλλα κτίρια τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκουν
περισσότερο στην προβιομηχανική κληρονομιά, ωστόσο τα αναφέρουμε και αυτά.
Κάποια ελαιοτριβεία ,σε χρήση, σε Ροβιές, Πολιτικά, Ερέτρια. Στου Κουτουμουλά και στη
Δάφνη είναι εγκαταλελειμμένα (κοντά Αλιβέρι και Αυλωνάρι, αντίστοιχα).
Στην Δάφνη υπήρχε και ένας Κυλινδρόμυλος -εκεί δίπλα- ο οποίος έχει κατεδαφιστεί. Στις
Κονίστρες, στην Ενορία και στην Ποτάμιά φαίνονται κάποια εγκαταλελειμμένα (περιοχή
Κύμης).
Επίσης στην Ενορία υπάρχει ένα συνεταιριστικό λιοτρίβι που λειτουργεί από το 1926 μέχρι
σήμερα, με πέτρινο αλώνι και τσαντίλια. Πρόσφατα έγιναν εργασίες συντήρησης.

Στην

Ποτάμιά υπάρχει λιοτρίβι, γνωστό ως «του Κασομούλη» -ιδιοκτησίας συγγενών του
γνωστού αγωνιστή του 1821- το οποίο ήδη υφίστατο το 1862, σύμφωνα με κάποιες
εγγραφές στο Υποθηκοφυλακείο της Κύμης. Διατηρείται ως Μουσείο και είναι επισκέψιμο.
Ενδιαφέρον έχει η αναφορά σε μία έρευνα του κυρίου Μιχάλη Ποντική, σχετικά με τα
ελαιοτριβεία της περιοχής της Κύμης. Φαίνεται ότι μέχρι το 1970 λειτουργούσαν περίπου
45 ελαιοτριβεία, ενώ μέχρι το 2001 υπήρχαν μόνο 8, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Κύμη
19Ρς

-20*,αιώνας ιστορία και πολιτισμός», 2001..

Στους Τσακαίους επίσης εγκαταλελειμμένο ελαιοτριβείο, και ένα δεύτερο, όπου υπάρχει
μία πρέσα "Καπνίση" από τη Χαλκίδα. Στα Στύρα επίσης υπάρχει ένα παλιό ελαιοτριβείο.
Ακολουθούν οι Νερόμυλοι: Στο Αυλωνάρι, λειτουργεί ως Μουσείο και είναι επισκέψιμος.
Στο Στόμιο.

Στα Ταμπάκικα (ή Μεντούλης) Καλημεριάνων, όπου υπάρχουν και άλλοι.

Ένας έχει πλέον απομείνει

μύλος, στους Μύλους της Καρύστου...Στους Τσακαίους

υπάρχουν πέντε νερόμυλοι. Ίσως αυτοί θα μπορούσαν να αποτελόσουν ένα πάρκο νερού
στο μέλλον.
Ανεμόμυλοι: Εντοπίστηκαν αρκετοί στα Κριεζά, στο Νεοχώρι, στο Αυλωνάρι, στη Δύστο,
στα Ζάρκα.

Βλέπουμε και κάποιες κακοποιήσεις, όπου έχουν μετατραπεί σε σπίτια, στο

Νεοχώρι και στο Αυλωνάρι. Στα Ζάρκα, λίγο πιο έξω, είναι οι "δίδυμοι" ανεμόμυλοι. Στο
κέντρο του χωριού βρίσκεται ο πιο καλά διατηρημένος ανεμόμυλος ("Ελληνόπυργος"). Και
λίγο έξω από τα Στύρα, στο Ρεούζι, βλέπουμε έναν ανεμόμυλο. Κοντά εκεί βρίσκεται και
το μνημείο για τον ήρωα Ηλία Μαυρομιχάλη (Μάνη 1795 - Στύρα 1822) που σκοτώθηκε
στον "Κοκκινόμυλο".
Τέλος , πρέπει να γίνει μια

αναφορά στην Σκύρο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 8

νερόμυλοι, λιοτρίβια, ανεμόμυλοι.
(II) Στην Χαλκίδα του σήμερα, καταγράφηκαν κάποια από τα παλιά βιομηχανικά που
υπάρχουν ακόμη εντός του οικοδομικού ιστού της πόλης.
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Περιοχή Αρέθουσας: Η Αρέθουσα, παλιό οινοποιείο παγοποιείο - πριν 1904. Τα κτίρια
Γεωργιάδη - πυρηνελαιουργείο & σαπωνοποιείο του 1921 και παγοποιείο από το 1934 .
Το πρώην κτίριο βιοτεχνίας αλιπάστων ιδιοκτησίας Στρατάκια - περίπου του 1900. Το
πρώην κτίριο Αναστασίου, βυρσοδεψείο 1900- νύν Κυπριώτη.
Χαρίτου

1938-πλέον

εγκαταλελειμμένο.

Το

πρώην

Το βυρσοδεψείο του

εργοστάσιο

τερεβινθελαίων

και

κολοφωνίου Κόντη & Σταματίου 1928 - μετέπειτα Τεκνάκη. Δηλαδή έχουν απομείνει 6
κτίρια από τα 8 που υπήρχαν συνολικά στην περιοχή.

(Παρακάτω θα δούμε: Το κτίριο

Κιαπέκου που δεν υπάρχει- είναι σήμερα το ΚΤΕΛ. Και δίπλα, του Σακελλαράκη που
κατεδαφίστηκε.)
Προχωρώντας προς το εσωτερικό της πόλης:

Συναντούμε το εργοστάσιο Δάριγκ-

συρματουργείο 8ι καρφοβελονοποιείο. Το εργαστήριο ξυλείας του Ξουρή, στο σημερινό
κτήριο γραφείων του Γαληνού. Πρέπει να κατασκεύαζε ξύλα για τις θήκες του σαπουνιού
το οποίο κατασκευαζόταν στο κτίριο Γεωργιάδη. Το παλιό Μακαρονάδικο - βιομηχανία
ζυμαρικών ’ Ά σ τ ρ ο ' ' .

Ότι έχει απομείνει από το σπίτι του διευθυντή της Πειραϊκής

Πατραϊκής και έχει μετατραπεί σε ΚΑΠΗ.
(III) Τέλος αξίζει να γίνει μια αναφορά στην Χαλκίδα του χθες.
Δημόσιο σιδηρουργείο ιδρύθηκε στην Χαλκίδα το 1862Κανονισμό του.

βλέπουμε τμήμα από τον

Από το βιβλίο του 1946 του Στέφανου Καλλία, φαίνεται ότι το 1876

υπήρχαν 5 βιομηχανικά κτίρια σε όλη την Εύβοια, ενώ το 1896 υπήρχαν 20, τα
περισσότερα δε στη Χαλκίδα. Υπήρξε δηλαδή μεγάλη αύξηση βιομηχανικών κτηρίων όπως
βυρσοδεψεία κλπ. Σχετικά με τα βυρσοδεψεία, να προσθέσω ότι υπάρχει ένα βασιλικό
έγγραφο του 1833 προς τον έφορο της Εύβοιας, το οποίο λέει τα εξής: «σας επιτρέπουμε
να παραχωρήσετε εις τους βυρσοδέψας στους οποίους αναφέρεστε στο έγγραφο σας,
δύο στρέμματα κατά το μέρος του Τροχού, για να οικοδομήσουν τα εργαστήριά τους».
Επίσης παρακάτω λέει: «Εάν δε αποφ ασισθεί άλλως π ερ ί τούτου, εκ τούτου
απαιτήσεις αποζημιώσεων για τα οικοδομηθέντα εργαστήρια, ή μη μόνον την κυριότητα
της ύλης. Εννοείται ότι επ ί του τόπου, δεν έχουν την παραμικρή κυριότητα».

Ο

Γραμματεύς Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
Στην παραλία Χαλκίδας πριν το 1906, διακρίνονται τρία εργοστάσια με τις καμινάδες τους:
Η Αβένα, το Οινοπνευματοποιείο

Παναγιώτου το οποίο βρισκόταν στην θέση του

σημερινού Δημαρχείου και το μηχανουργείο Παπαθανασίου. Αυτό βρισκότανε αρχικά στην
Φαρμακίδου, και έπειτα μεταφέρθηκε στην περιοχή που όλοι γνωρίζουμε ως «περιοχή
Παπαθανασίου». Είχε εξαιρετικής ποιότητας μηχανές ξηρός και θαλάσσης η οποία μάλιστα
αναφέρεται και σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Στο γέμισμα του φεγγαριού - Μια
ναυτική ιστορία» του Ν. Μαρτίνου {«Μονοκύλινδρη σαραντάρα Παπαθανασίου»).
Εδώ βλέπουμε κάποιες ετικέτες από το Ποτοποιείο αδερφών Φουσάρα, 1910.
Ο

κυλινδρόμυλος

Δήμητρα

-1909-

αποκαθίσταται από τον Δήμο.

όπου

σήμερα

σώζεται

ένα

κομμάτι

του

και

Επίσης το μηχανουργείο Καπνίση (μία πρέσα παραγωγής

του είδαμε στο ελαιοτριβείο στους Τσακαίους ).

Τέλος τα εργοστάσια (Σακελλαράκη-

Μπομπότση 1907 και Κιαπέκου-Καράκωστα-Λινάρδου 1912)

που δεν υπάρχουν πλέον,

στην περιοχή της Αρέθουσας.
Και με αυτές τις εικόνες να καλέσω τον κύριο Αναγνώστου, ο οποίος θα συνεχίσει τώρα.
Και τον ευχαριστώ πολύ, όπως και την κυρία Κάλλια Χατζηγιάννη που μου έδωσε κάποια
Κυριακή

28Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα
-
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδαςι
στοιχεία από το αρχείο, τον κύριο Αίσωπο, τον κύριο Σταύρο Ιωάννου που μου έδωσε κι
αυτός από το αρχείο του κάποια στοιχεία, επίσης τον κύριο Μιχάλη Ποντική, τον κύριο
Μόνο Φαλτάιτς και τον κύριο Μιχάλη Καραμπίνη οι οποίοι επίσης μου δώσανε σε σχέση
με τη Σκύρο, που και εκεί υπάρχουν νομίζω 8 νερόμυλοι και λιοτρίβια, ανεμόμυλοι.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, πως υπάρχει ένας πολιτιστικός πλούτος στην
Εύβοια

που

καταρρέει,

και

χρήζει

αφενός

άμεσης

προστασίας

και

αφετέρου

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, που θα μπορούσε κι αυτή να συμβάλλει στην προστασία
και διατήρηση του. Κατάλληλα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης, θα μπορούσαν να
διασώσουν και να εντάξουν τα κτίρια αυτά στην καθημερινή ζωή και χρήση, κάθε τόπου,
αναδεικνύοντας

έτσι

μια

"άλλη

Εύβοια"...της

παράδοσης,

της

ομορφιάς

και

του

πολιτισμού.
Για τα παραπάνω ιδιαίτερη σημασία έχει η πολιτική αλλά και η συλλογική βούληση. Όπως
λέει κι ένα "μήνυμα" από το 1926, στην πίσω όψη της πινακίδας του Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού Ενορίας: «εν τη ενώσει η ισχύς».
Ευχαριστώ.

Κυριακή 28 Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα

Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας
I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα χθες

ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ Α ΣΒ Ε ΣΤ Ο ΤΤ Ο ΙΙΑ Σ
Μαντούδι, 1946

I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΕΡΓΟ ΣΤΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ
Λίμνη, ~ 1895

I ) Εύβοια - σήμερα

m

1

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΕΡ ΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ Κ Ο Λ Ο ίΠ Ν ΙΟ Υ
Λίμνη, ~ 1886

Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

I ) Εύβοια ~ σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜ ΥΛΟΣ
Ώ ρεοί, μετά 1900

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήρια της Εύβοιας

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας
I) Εύβοια- σήμερα I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ Κ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Αλιβέρι, ~ 1920

I)

Εύβοια- σήμερα I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Κουτουμουλά (Αλιβερίου)

Δάφνη (Αυλωναρίου) *

Αυλωνάρι

Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας

I ) Εύβοια - σήμερα

IT ) Χαλκίδα - σήμερα :ΙΪΙ):ΧαΑκίδα - χθες

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Περιοχή Κύμης

αϊτό έρευνα

Μ. Ποντική, (< “Κύμη 19ος-20ος αιώνας, ιστορία κ πολιτισμός", 2001)

Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

*

Λ*

-

1

t

I I ) Χαλκίδα

I

I ) Εύβοια - σήμερα

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ
Αυλωνάρι

Στόμιο ΟξυΑίθου

'

Μεντούλι ΚαΑημεριάνων

^1
1Γ

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας
I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

Α Ν ΕΜ Ο Μ ΥΛΟ Ι
Κριεζά

I ) Εύβοια - σήμερα

Νεοχώρι (1.)

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΑΝΕΜ ΟΜ ΥΛΟ Ι
Στύρα (ΚοκκινόμυΛος)

ΗΛίας ΜαυρομιχάΑπς
Μάνη 1795 - Στύρα 1822

(κ... προ) Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

Κατερίνα Παττττά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Νεοχώρι (2)

ΑϋΑωνάρι (1)

Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήρια της Εύβοιας
I ) Εύβοια - σήμερα

I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα σήμερα III)Χ α λ κ ίδ α -χ θες

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ"

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ"
Α ρ έθουσα -

Ο ΙΝ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ
Κ Π Α Γ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ ,
πριν 1904

Γ ευυργιάδηΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Κ Σ Α Π Ω Ν Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ ,
1921
(Κ Π Α Γ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ
1934)

I I ) Χαλκίδα σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

(ν.’Σκυλάντικο’)
πρ.Στρατάκια (ν Κυπριώτη)

Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ

ΧαρίτοςΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ
, 1938

πρ. ΑναστασίουΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ,
<1900

Α Λ ΙΠ Α Σ Τ Ο Ν ,
<1900

(ν. Τεκνάκπς) ττρ. Κόντη
& ΣταματίουΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΏΝ Κ
ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ

1928

1 1 jlllt iii

I ) Εύβοια - σήμερα

I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΜΕΣΑ ΣΤΗ Ν ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ"
Αρέθουσα

I ) Εύβοια - σήμερα

Γεωργιάδπ

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

π.Στρατάκια (ν.Σκυλάντικ

Δάριγκ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟΝΚΑΡΦΟΒΕΛ/ΕΙΟΝ 1923
(Κ Π Α Γ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ
1924)

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

π. Πειραϊκή ΠατραϊκήΒ ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ, (1938) 1969

ΑφεντάκηΕΠΕΞΕΡΓ Α Σ ΙΑ
Σ ΧΑΛΥΒΟΣ

Δημόκριτος-ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΟ ΔΗΓΠ Ν ΤΕΧ Ν ΙΚ Η ΣΧΟΛΗ
Χ Α Λ Κ ΙΔ Ο Σ , 1947

Κατερίνα Πατητά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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(ν. ΓαΛηνού Λ.)
π. Ξουρή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ξ Υ Λ Ε ΙΑ Σ -1940

π. ‘Μακαρονάδικο'ΒΙΟ Μ ΗΧ. ΖΥ Μ Α Ρ ΙΚ Ώ Ν
ΆΣΤΡΟ', 1903

Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας
I) Εύβοια - σήμερα

I ) Εύβοια - σήμερα

II) Χαλκίδα - σήμερα III) Χαλκίδα - χθες

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ ΣΙΔΗ ΡΟ ΥΡΓΕΙΟ , 1862 (Κανονισμός)

4* »***{!*

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΣΕ Χ Α Λ Κ ΙΔ Α Κ ΕΥΒΟΙΑ 1896
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από "Ελληνική Νομοθεσία 1833-1869" των Δηληγιάννη-Ζηνόπουλου

Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

I ) Εύβοια - σήμερα

I
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Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

Προσωρινή παραχώρηση γης "εις βυρσοδέψας"...

Επίσημο έγγραφο του 1833

Βιομηχανικάκτίρια της Εύβοιας

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας
I) Εύβα/α - σήμερα

I ) Εύβοια - σήμερα

II) Χαλκίδα - σήμερα III) Χαλκίδα - χθες

Α ΛΕΥΡΟ ΠΟ ΙΕΙΟ Κ' ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ -"Α.Β.Ε.Ν.Α.", 1886 (1)

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΟΙΝΟΓΤΝΕΥΜ ΑΤΟΤΤΟΙΕΙΟ Χ 'Ή Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Υ , πριν 1885

Βιομηχανικά κτίρια της Εύβοιας

I ) Εύβοια - σήμερα

I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

Ε Ρ ΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ Π Ε ΤΡ Ε Λ Α ΙΟ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν Π Α Π Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ , 1934

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Π Α Π Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ , 1922
ΕΡ ΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ
Π Ε ΤΡ Ε Λ Α ΙΟ Μ Η Χ Α Ν Ω Ν
-ξηράς κ θαλάσσηςμετά 1934

"Κατασκευάζονται μηχαναί Σ ΕΜ Ι ΔΙΖΕΑ
(8-50 ίππων). Η εξαίρετος Λειτουργία των και η άριστη
ποιότης των χρησιμοποιουμένων υλικών επέβαλλον
τους κατασκευαζομένους πετρελαιοκινητήρας εις την
ελληνικήν αγοράν. Ήδη ΙΟΟάδες πετρελαιομηχαναί
"Παπαθανασίου" ευρίσκονται εν λειτουργία από
Αλεξανδρουπόλεως μέχρι Κρήτης κ 12νήσων, από
Κερκύρας μέχρι Χίου κ Σάμου. Αποτελούν την
μοναδικήν Ελληνικήν Φίρμαν ήτις εμπνέει απόλυτον
εμπιστοσύνην εις τον αγροτικόν κ αλιευτικόν κόσμον,
ενώ εξ άλλου συναγωνίζεται λίαν επιτυχώς τας
αντιστοίχους Ευρωπαϊκός κατασκευάς".
"Στο γέμισμα του φεγγαριού -Μια ναυτική ιστορία" του Ν. Μαρτίνου
(εκδ. Αρμός, 2003)

"Η σημερινή Χαλκίς" του I. Παπαγρηγορίου, 1953

Βιομηχανικά κτίρια της Εύβοιας

Βιομηχανικά κτίρια της Εύβοιας

I ) Εύβοια - σήμερα

I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

Π ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜ ΥΛΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡΑ, 1909

Π Ο Τ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ 4ΦΩΝ ΦΟΥΣΑΡΑ, 1910
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"Έπεσεν ηρωϊκώς μαχόμενος την 12ην Αυγούστου 1921 και ώραν 14.10'Η αλληλογραφία σε 112 κάρτες του στρατιώτη Γεωργίου Μ. Μάγνη κατά
την Μικρασιατική Εκστρατεία"

Βιομηχανικά κτίρια της Εύβοιας

Κατερίνα Παππά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
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Παρουσίαση Εισήγησης: Βιομηχανικά κτήριατης Εύβοιας
I) Εύβοια ~σήμερα

IT) Χαλκίδα - σήμερα III) Χαλκίδα ~χθες

I ) Εύβοια - σήμερα

I I ) Χαλκίδα - σήμερα I I I ) Χαλκίδα - χθες

ΠΕΡΙΟΧΗ “Α Ρ Ε Θ Ο Υ Σ Α Σ "
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Κ ΕΡΓΟΣΤ. Σ ΙΔ Η Ρ Ώ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ,
Σ Π Κ Α Π Ν ΙΣ Η
" από πολλών ετών" (πριν 1930)

Ε Ρ ΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ
ΤΕ Ρ Ε Β ΙΝ Θ Ε Α Α ΙΏ Ν
Κ ΚΟΑΟ Φ ΏΝΙΟΥΣΑΚΕΛΑΑΡΑΚΗ κ
Μ Π Ο Μ Π Ο Τ Σ Η 1907

(Φαβιέρου κ Παπασκιαδά)

- ( Α Ν Τ Α Ι Ο Ν Π Ε Τ Ρ / Ν Π Ν Δ Ι Ζ Ε Α 12 Ι Π Π Ο Ν .
Υ Δ Ρ Α Υ Λ ΙΚ Ο Ν Τ ΤΙΕΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν ΚΑΠ)
Επίσης διατηρεί χυτήριο δια βαρέα μηχανήματα
μηχανουργικά
"Η σημερινή Χαλκίς" του I. ΓΤαπαγρηγορίου, 1953

*ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ (ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ)

Βιομηχανικά κτίρια της Εύβοιας

Κατερίνα Παττττά, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
-
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ΠΥΡΗΝ ΕΑΑΙΟ ΥΡΓΕΙΟ
κ Σ Α Π Ω Ν Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Κ ΙΑ Π Ε Κ Ο Σ,
ΚΑΡΑΚΏΣΤΑΣ,
Α ΙΝ Α Ρ Δ Ο Σ 1912

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της
Προεδρείο- κ.Καυαοιώτπσ. Να ευχαριστήσουμε την κα Παππά. Να καλέσουμε στο βήμα
τον κ. Νίκο Αναγνώστου, ο κ. Αναγνώστου είναι κάτοικος Χαλκίδας: « Το κτήριο Κιαπέκου
όπως το γνώρισα».
ΠαοευΒαίνων κ. N ik o c Αναγνώστου, κάτοικοε Χαλκίδαο
«Το κτήριο Κιαπέκου όπωο το γνώρισα».
Θα είμαι σύντομος. Ένα τεύχος του περιοδικού Αρχαιολογία το 1986 ήταν η αιτία της
γνωριμίας μου με τα εργοστάσια του Αγίου Στεφάνου και κύρια με τα εργοστάσια
Γεωργιάδη και Κιαπέκου - Καράκωστα - Λινάρδου.
Το εργοστάσιο Κιαπέκου εκείνη την εποχή λειτουργούσε ακόμα έστω και μόνο με
πυρηνέλαια, έχοντας σταματήσει λίγα χρόνια πριν νομίζω την παραγωγή σαπουνιών και
βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Από μικρός θυμάμαι την επιγραφή «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ» στην Νοτιοδυτική
γωνία του εργοστασίου Κιαπέκου που είχε μείνει από παλαιές εποχές.
Το σήμα κατατεθέν του εργοστασίου ήταν το σαπούνι μέλισσα που βρισκόταν σε κάθε
Χαλκιδαίικο σπίτι.
Το εργοστάσιο, πετρόχτιστο, κτισμένο στην κοίτη της αρχαίας Χαλκίδας, από Ηπειρώτες
τεχνίτες το 1912 είχε άφθονη επαναχρησιμοποίηση αρχαίου υλικού που προφανώς
βρισκόταν στον χώρο. Οι αντηρίδες δε της Νότιας πτέρυγας ήταν οφθαλμοφανές ότι ήταν
από βάσεις μαρμάρινες αρχαίου ναού.
Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο μορφολογικό στοιχείο, ήταν λιτό και διακριτικό με υπέροχους
ημικυκλικούς σιδερένιους φεγγίτες στο πάνω μέρος και βέβαια με ανθεμωτά ακροκέραμα
στην στέγη. Το παλαιό τμήμα ήταν το Νότιο και το Δυτικό και είχε νεότερες προσθήκες
που σχημάτιζαν ένα ΠΙ, αφήνοντας μία μεγάλη εσωτερική αυλή με είσοδο στον Βορρά.
Ακόμα θυμάμαι την έντονη μυρωδιά της μούργας από τα πυρηνέλαια που ήταν διάχυτη
παντού. Μυρωδιά από πυρήνα και σκουριά από τις υπέροχες δεξαμενές και καυστήρες που
ήταν διάσπαρτα στην αυλή και τους εσωτερικούς χώρους. Τεράστια σιδερένια
εξαρτήματα, πριτσινωτά, χειροποίητα μνημεία γλυπτικής από μόνα τους, που σίγουρα
κάποιοι άλλοι θα τα κρατούσαν σαν εκθέματα σε μουσείο μοντέρνας τέχνης. Το μάτι
ανάμεσα στις δεξαμενές να θαυμάζει το υπέροχο κτίσιμο της πέτρας και να ξεχωρίζει το
αρχαίο μαρμάρινο κιονόκρανο που θαυμαστά είχε εντοιχίσει ο χτίστης και στον πάνω
όροφο το υπέρκομψο μαρμάρινο ακροκέραμο και όχι μόνο. Στο πέτρινο κτίσμα είχαν με
μαστοριά εντοιχιστεί όλα τα σκαλιστά αρχαία κομμάτια που βρέθηκαν εκεί.
Μερικά χρόνια αργότερα που το επισκέφτηκα τα μέσα του '90, είχε αλλάξει ιδιοκτήτες.
Το κτήριο είχε αγοραστεί από το ΚΤΕΛ και κανένας δεν ήξερε την τύχη του και ούτε
ενδιαφέρθηκε, άλλωστε είχαν πουληθεί - για παλιοσίδερα μάλλον- όλες οι δεξαμενές και
τα σιδερένια εξαρτήματα και το κτήριο έστεκε γυμνό περιμένοντας τι;
Σωζόταν σχεδόν όλο το αρχείο. Κανονίσαμε πήραμε άδειες και με άνθρωπο του Δήμου και
του Ιστορικού αρχείου ξεχωρίζαμε και μαζεύαμε σε τσάντες μαύρες σκουπιδιών ότι
μπορούσαμε να σώσουμε μέσα από τη σκόνη και τα ποντίκια. Δύο μέρες μαζεύαμε αρκετό
υλικό και τα αφήσαμε έτοιμα για το ιστορικό αρχείο.

Κυριακή
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδαςι
Δεν τα πήραμε αμέσως, δεν προλάβαμε. Σε λίγες μέρες, βδομάδες δεν θυμάμαι ακριβώς
φωτιά επίτηδες βαλμένη ανάλωσε όλα αυτά που είχαμε μαζέψει καταστρέφοντας μέρος
του κτηρίου και επιτρέποντας έτσι την αρχή της κατεδάφισης.
Ήταν Σεπτέμβριος του 1995.
Τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε η κατεδάφιση του εργοστασίου, στερώντας την Χαλκίδα από
έναν υπέροχο χώρο, δημιουργώντας το σημερινό τερατούργημα του ΚΤΕΛ.

Κυριακή

28Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα
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Παρουσίαση Εισήγησης: Το κτήριο Κιαπέκου όπως το γνώρισα

Νίκος Αναγνώστου
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Παρουσίαση Εισήγησης: Το κτήριο Κιαπέκου όπως το γνώρισα

Νίκος Αναγνώστου
-

147

-

Παρουσίαση Εισήγησης: Το κτήριο Κιαπέκου όπως το γνώρισα

Νίκος Αναγνώστου
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηβιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδαςι
Π ρ ο εδ ρ είο - κ.Νικολάου. Ευχαριστούμε. Η κ. Ειρήνη Καλαθέρη, αρχιτέκτων μηχανικός .
κ.Ε ιρ ή νη Κ α λα θ έο η . Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μια παρουσίαση με αφορμή τις
έρευνες που πραγματοποίησα στα πλαίσια των διπλωματικών μου εργασιών, τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην σχολή των Αρχιτεκτόνων του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 2006 και το 2009 αντίστοιχα.
Η παρέμβαση μου θα είναι πάρα πολύ σύντομη και αφορά δύο περιπτώσεις κτηρίων, που
αποτελούν ζητήματα αντιπαραθέσεων τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον στη Χαλκίδα.
Και μιλάω για την Δημοτική Αγορά από την μία, και για τα κτήρια του πρώην εργοστασίου
συρματουργίας Δάριγκ.
Βέβαια η Δημοτική Αγορά δεν αποτελεί βιομηχανικό κτήριο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς, ότι και το εργοστάσιο Δάριγκ δεν έχει την αρχιτεκτονική αξία των βιομηχανικών
κτηρίων των αρχών του 20ου αιώνα που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.
Εν τούτοις, πρόκειται για δύο περιπτώσεις κτηρίων, τα οποία αντανακλούν τις τάσεις
μετασχηματισμού της Χαλκίδας τα τελευταία 20 χρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι η Χαλκίδα έχει μεγαλώσει πληθυσμιακά, έχει επεκταθεί οικιστικά και έχει
αποβιομηχανοποιηθεί. Το εμπόριο στην πόλη αναδιοργανώνεται και συγκροτείται με νέους
τρόπους. Και η κύρια είσοδος της πόλης, όπως πολλές φορές ειπώθηκε, μετατοπίστηκε σε
μια περιοχή, η οποία μέχρι το 1990 τουλάχιστον αποτελούσε την περιφέρεια της.
Τα αστικά ζητήματα για την περίπτωση της Χαλκίδας, έχουν γίνει πολύ πιο σύνθετα. Γι
αυτό το λόγο κατά τη γνώμη μου, είναι σήμερα πολύ πιο έντονη από ποτέ η ανάγκη να
ανοίξει αυτή η συζήτηση γύρω από αυτές τις εξελίξεις, ώστε να τεθούν οι προβληματισμοί
για έναν σχεδίασμά, που δεν θα έχει σαν στόχο μεμονωμένες, αλλά συνολικές
παρεμβάσεις στην πόλη. Και ο γνώμονας θα είναι οι απαιτήσεις ποιότητας της
καθημερινής ζωής και όχι απαιτήσεις της αγοράς και του real estate.
Σε αυτά τα πλαίσια, η συζήτηση για τη Δημοτική Αγορά και το Δάριγκ, αλλά και για άλλα
εγκαταλελειμμένα κτήρια, πολλά από τα οποία ακούστηκαν σε αυτήν τη συζήτηση, και
παραμένουν αμήχανα αυτή τη στιγμή στην πόλη, δε θα πρέπει να πολώνεται κατά τη
γνώμη μου στο ζήτημα της κατεδάφισης ή της μη κατεδάφισης. Αλλά θα πρέπει να
απαντούν στο γενικότερο αίτημα για αναζήτηση ταυτότητας, το οποίο αντιμετωπίζει αυτή
τη στιγμή η πόλη της Χαλκίδας και ένα αίτημα, το οποίο συνδέεται άμεσα και με την
μνήμη.
Θα προσπαθήσω να εξηγήσω πολύ σύντομα αυτό που εννοώ, περιγράφοντας την
πρότασή μου στη διπλωματική μου εργασία.
Το Δάριγκ και η Δημοτική Αγορά, αποτελούν όπως είπα, δύο κτήρια όχι ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά επιφορτισμένα με μνήμη, και ένα είδος αστικού συντελεστή.
Η μεν Δημοτική Αγορά αποτελεί έναν κεντρικό τόπο, που ανταποκρίθηκε για χρόνια στον
εμπορικό χαρακτήρα της πόλης.
Ενώ το Δάριγκ από την άλλη, καταλαμβάνει μία μεγάλη έκταση περίπου 52 στρεμμάτων,
σε μια περιοχή με ιδιαίτερη δυναμική, όπου το βιομηχανικό παρελθόν της Χαλκίδας
ανταγωνίζεται πάνω στον αρχαιολογικό.
Αυτά τα δύο κτήρια, και είναι το κομβικό σημείο της πρότασης μου, συνδέονται μέσω της
οδού Ωρίωνος.
Κυριακή 28 Φεβρουάριου 2010 στο Ξενοδοχείο «ΛΟΥΣΥ» στην Χαλκίδα
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας*
Στον χάρτη που βλέπετε, η οδός Ωρίωνος είναι αυτή που απεικονίζεται με μπλε γραμμή.
Προτείνεται λοιπόν μια πεζοδρόμηση αυτού του δρόμου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια
πορεία για τον πεζό, όπου θα ξεκινάει από το κέντρο της πόλης, μέσω της Δημοτικής
Αγοράς και περνώντας από το Μακαρονάδικο θα καταλήγει στο παλιό εργοστάσιο του
Δάριγκ, θα περνάει από το Δάριγκ και θα καταλήγει στο εργοστάσιο της Αρέθουσας.
Πιο συγκεκριμένα, αυτά φαίνονται στον συγκεκριμένο χάρτη.
Κατά μήκος της οδού Ωρίωνος προτείνεται μια μείωση του συντελεστή δόμησης από 1,8
και 2,4 που ισχύει σήμερα, σε 1,2 και μέγιστο ύψος κτηρίων 12 μέτρων.
Επίσης προτείνεται περιορισμός των χρήσεων σε ήπιου χαρακτήρα ψυχαγωγία και αμιγή
κατοικία.
Για το συγκρότημα Δάριγκ τώρα, προτείνονται τα εξής.
Κατ' αρχήν παραχωρείται ένα μικρό τμήμα στον ιδιοκτήτη προς εκμετάλλευση. Και εδώ
μπαίνει περιορισμός και ως προς τον συντελεστή δόμησης και στο ύψος των κτηρίων και
τις χρήσεις.
Προτείνεται δηλαδή σαν χρήση η αμιγής κατοικία. Και το υπόλοιπο τμήμα αναλαμβάνει να
το αξιοποιήσει ο Δήμος, φιλοξενώντας πολιτιστικές λειτουργίες.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά αυτήν την αξιοποίηση, προτείνεται διατήρηση τμημάτων
των κτηρίων του εργοστασίου. Στον χάρτη φαίνονται με γκρι χρώμα τα συγκεκριμένα
τμήματα που προτείνουμε να διατηρηθούν, τα οποία ως προς την κατασκευή τους
αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα στον φέροντα οργανισμό και στρατζαριστή
λαμαρίνα ως επικάλυψη της στέγασης, εν είδει βιομηχανικής μεταλλικής κατασκευής.
Αυτό το τονίζω, για να πω ότι επί της ουσίας πρόκειται για κατασκευές, οι οποίες μπορεί
να μην έχουν ένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, εν τούτοις είναι απλές και μπορούνε να
χρησιμοποιηθούν για την επανάχρησή τους. Δηλαδή να κατασκευαστούν στοές, όπως
φαίνεται στην αναπαράσταση.
Και να φιλοξενηθούν χρήσεις πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα, όπως λαϊκές αγορές
πολιτιστικών προϊόντων, μεταφορά τμημάτων από το πολιτιστικό εργαστήρι Χαλκίδας,
δημιουργία τμήματος βιβλιοθήκης και δημοτικός θερινός κινηματογράφος.
Εννοείται ότι το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου, θα χρησιμοποιηθεί σαν χώρος πρασίνου
και παιχνιδιού.
Επίσης, σε αυτήν την πινακίδα, φαίνεται μία αναπαράσταση, σε αυτές τις τρεις
φωτογραφίες, της οδού Ωρίωνος. Εδώ φαίνεται η οδός Ωρίωνος όπως είναι σήμερα. Στην
μεσαία φωτογραφία απεικονίζεται η εικόνα της οδού Ωρίωνος αν εφαρμοστεί ο σημερινός
συντελεστής δόμησης. Ενώ στην τελευταία φωτογραφία φαίνεται η εικόνα του δρόμου με
μείωση του συντελεστή.
Συμπερασματικά και τελειώνοντας θα μπορούσα να πω, πως έτσι χαράσσεται μία
κατεύθυνση σχεδιασμού και πολιτικών αποφάσεων, με σκοπό τη σύνδεση του Κέντρου
της πόλης, μέσω της Δημοτικής Αγοράς και την περιοχή του Αγ. Στεφάνου μέσω του
Δάριγκ.
Ο στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη του δημόσιου χώρου, αλλά και η διατήρηση
της μνήμης, καθώς η σύγχρονη καθημερινότητα των κατοίκων θα βιώνεται μέσα από τα
διαφορετικά επίπεδα της ιστορίας της πόλης. Ευχαριστώ πολύ.

Κυριακή
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ΗΔΗΜΟΤΙΚΗΑΓΟΡΑΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ«ΔΑΡΙΓΚ»

Η Δημοτική Αγορά αποτελεί έναν τόπο στο κέντρο της Χαλκίδας, σε επαφή με το
ιστορικό της κέντρο, που ανταποκρίθηκε για χρόνια στον εμπορικό χαρακτήρα
της πόλης.

Η ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Η Α Γ Ο ΡΑ ΧΑ Λ Κ ΙΔ Α Σ ΚΑΙ ΤΟ Π ΡΩ Η Ν Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α ΣΙΟ «Δ Α Ρ ΙΓ Κ »
(παρέμβαση στην Ημερίδα «Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδας» - 28/2/2910)

Το κτήριο της Δημοτικής Αγοράς
κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις :
Α’

\

Η πρόσοψη της Δημοτικής Α γοράς επί της οδού
Νεοφύτου και η ομώνυμη πλατεία

\ __
Z>r „
/\^·
\

Οι σύγχρονοι αστικοί μετασχηματισμοί
μεταβάλουν την εικόνα της Χαλκίδας. Μετά το
1990 αναδιαρθρώνεται η δομή της πόλης. Η
Δημοτική Αγορά και το ΔΑΡΙΓΚ αποτελούν δυο
κόμβους που με τις κατάλληλες παρεμβάσεις
θα συνδέσουν το κέντρο με την νότια πλευρά
της πόλης

Φάση

(1883): κτηοιακό

συγκρότημα σε σχήμα Π, με κτήρια
πετρόκτιστα επιμήκη και
ορθογωνικής κάτοψης, με ξύλινη
δίρριχτη στέγη με κεραμίδια και
στέγαστρα με σιδερένια στηρίγματα,
και εσωτερική πλατεία διαστάσεων
70μ*60μ περίπου, (χρώμα κόκκινο)
Β ’ Φ ά σ η (δεκαετία 1930) :
Αρχιτέκτων Σόλων Κυδωνιάτης,
προσθήκη διώροφου τμήματος στην
πρόσοψη της Νεοφύτου και δύο
εσωτερικές πτέρυγες (χρώμα
πορτοκαλί)

2

Η Ωρίωνος πεζοδρομείται και διασχίζει το οικόπεδο ΔΑΡΙΓΚ ενώ τμήματα των κτηρίων
του διατηρούνται με σκοπό την φιλοξενία πολιτιστικών λειτουργιών από το Δήμο..
Δημιουργείται έτσι μια πορεία για τον πεζό, η οποία ξεκινάει από το κέντρο, δηλ τη
Δημοτική Αγορά, περνάει από το παλιό Μακαρονάδικο και το ΔΑΡΙΓΚ και επεκτείνεται
μέχρι το παλιό εργοστάσιο της Αρέθουσα_____________________________

Η Δημοτική Αγορά και το Δ Α Ρ ΙΓ Κ συνδέονται μέσω της οδού Ωρίω νος της
οποίας προτείνεται η πεζοδρόμηση. Τ ο οικόπεδο Δ Α Ρ ΙΓ Κ προέκυψε μετά τη
συνένωση 4 Ο .Τ .

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ωρίωνος
Δημοτική
αγορά

ΔΑ Ρ ΙΓΚ

ΔΑΡΙΓΚ

Κτήρια Δ Α Ρ ΙΓ Κ : Φ.Ο από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγαση με επικάλυψη στρατζαριστή
λαμαρίνα ενίοτε με κατασκευή χωροδικτυώματος.
Πεζόδρομος Ωρίωνος προτείνεται μείωση του Σ.Δ.
Αναπαράσταση των κτηρίων που διατηρούνται, καθώς και της Ωρίωνος στην παρούσα φάση,
στην περίπτωση ανοικοδόμησης με τον τωρινό Σ.Δ. και στην μετά τη μείωση του Σ.Δ.

Ειρήνη Καλαθέρη, αρχιτέκτων μηχανικός
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Π οοεδοείο-κ.Καυαοιώ τπε. Ευχαριστούμε. Να καλέσουμε στο βήμα τον κ. Βασίλειο
Δούκουρη, Διδάκτορα Ιστορικό, Προϊστάμενο Γ.Α.Κ.- Τοπικό Αρχείο Λίμνης. Θα μιλήσει με
θέμα «Σελίδες από τη Βιομηχανική ιστορία της Λίμνης Εύβοιας των περασμένων χρόνων».

ΠαοευΒαίνων κ. Βασίλειος Δούκουοπο. Διδάκτοοαο Ιστοοικόο Ποοϊστάυενοο Γ.Α.Κ.Τοπικό Αονείο Aiuvnc·
«Σελίδεο από τη Βιοιιηγανικη ιστοοία τηο Aiuvnc EOBoiac των πεοασιιένων
γοόνων».
Θα είμαι σύντομος. Η εισήγησή μου αναφέρεται στις σελίδες από την βιομηχανική ιστορία
της Λίμνης Εύβοιας των περασμένων χρόνων.
Η Λίμνη είναι μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία στην Βόρεια Εύβοια, που ποτέ ο
πληθυσμός της δεν ξεπέρασε τους 2.000 κατοίκους. Εκτός από τις σελίδες μιας ένδοξης
ναυτικής ιστορίας που έχει να επιδείξει, έχει παράλληλα να επιδείξει και αντίστοιχες
σελίδες βιομηχανικής ανάπτυξης, κατά τους περασμένους όμως αιώνες. Για τον λόγο
αυτό, οι ευχαριστίες μου προς την Οργανωτική Επιτροπή είναι ιδιαίτερες, καθόσον μας
προσφέρει

την ευκαιρία να

παρουσιάσουμε,

έστω

και συνοπτικά, το

βιομηχανικό

παρελθόν της πολιτείας αυτής.
Η βιομηχανική ανάπτυξη της Λίμνης κινήθηκε κατά τους περασμένους αιώνες σε τρεις
άξονες: στην εξόρυξη και επεξεργασία του λευκόλιθου, στην παραγωγή και εκμετάλλευση
δασικών προϊόντων -ιδιαιτέρως της

ρητίνης, και στην παραγωγή χάρτου και ηλεκτρικής

ενέργειας.
Ας ξεκινήσουμε με την εξόρυξη λευκόλιθου. Από τα αρχειακά κείμενα φαίνεται ότι από το
1867 έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη

λευκόλιθου στην περιοχή του Δήμου Αιγαίων (η παλιά

ονομασία του σημερινού Δήμου Ελυμνίων). Κατά την δεκαετία του 1870 ξεκινάει στην
περιοχή του Ελυμνίου, μια περίοδος αποσπασματικών και ασυντόνιστων εξορυκτικών
δραστηριοτήτων,

από Έλληνες,

Γερμανούς

και

Ελβετούς.

Μην

ξεχνάτε

ότι

στην

πλειονότητα της η Βόρεια Εύβοια αγοράστηκε από Ευρωπαίους από το 1833 κι έπειτα. Οι
εξορύξεις έγιναν σε εδάφη που ανήκαν στον τότε Δήμο Αιγαίων και στην Μονή Γαλατάκη.
Σημειωτέον και το μοναδικό και αξιοπερίεργο στην ιστορία μας, μοναδική πρωτοτυπία,
είναι η μόνη Μονή που έγινε ιδιοκτήτρια μεταλλείων.
Ο Φράνκ Νώελ ξεκινάει τις εργασίες το 1882, εξάγει λευκόλιθο

και τον εξάγει στη

Γερμανία. Παραδίδει την υπενοικίαση στον Φωκίωνα Νέγρη στην «Ανώνυμη Εταιρεία
Δημόσιων και Δημοτικών Έργων». Αυτός την παραχωρεί στον διάδοχο Στάϊγκερ και αυτός
στον Γεώργιο Σκαλέρη, στην εταιρεία Γ.Μ. Σκαλέρης και Σπυρίδωνας Δεσπόζιγκερ. Η
εταιρεία δραστηριοποιείται έως το 1913.
Το 1895-1896 Γερμανοί και Ελβετοί κεφαλαιούχοι, ιδρύουν εταιρεία εξόρυξης λευκόλιθου
στην περιοχή Κατούνια -βλέπετε στον χάρτη πως είναι στην ακτογραμμή οι εταιρείες- η
οποία λειτουργεί για δύο χρόνια. Στην συνέχεια ιδρύεται μια αγγλική εταιρεία με την
επωνυμία "Whitegold Industry" και η επίσης αγγλική εταιρεία "Petrified Limited". Και το
1905 όλες αυτές οι εταιρείες μεταβιβάζουν τα δικαιώματα τους σε μια θυγατρική εταιρεία,
η οποία λειτούργησε ως το 1942, στην ΑΓΓΛΟΓΚΡΙΚ («AngloGreek»). Βλέπετε: είναι το
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έγγραφο παραχώρησης από τα γενικά αρχεία του κράτους των εδαφών προς εξόρυξη.
Εδώ είναι οι εγκαταστάσεις της Αγγλογκρίκ στην περιοχή εκείνη. Δείτε τον πλούτο των
εγκαταστάσεων που υπήρχαν. Σήμερα δεν σώζεται τίποτα, παρά ελάχιστα από αυτά,
έχουν μετατραπεί σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο -αυτό είναι πολύ καλό, γιατί σώσαμε
έστω κάτι...- Όταν πριν από δέκα χρόνια η ΕΤΒΑ είχε δώσει χρήματα για να γίνει μια, ας
το πούμε μελέτη και να χρηματοδοτηθεί ο χώρος αυτός, να αναπλαστεί και να γίνει ένα
περιβαλλοντικό κέντρο, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα από ντόπιους παράγοντες το
απέτρεψαν. Τουλάχιστον αυτός που το αγόρασε, ο ξενοδόχος, το έσωσε το μέρος αυτό.
Στην συνέχεια, από το 1914 έως το 1927 η εταιρεία Παπαντωνάτου αναλαμβάνει τον
χώρο, κάνει εξαγωγή λευκόλιθου στην Ιταλία, και έχει εμπορικές συναλλαγές με ιταλικές
και γερμανικές εταιρείες. Το 1942 οι Γερμανοί κατακτητές λεηλατούν τον χώρο και
αρπάζουν τα μηχανήματα. Βλέπετε και τις περιοχές με τις οποίες γίνονταν οι συναλλαγές.
Στην περιοχή λειτουργούσαν σιδηρόδρομοι ντεκοβίλ για την μεταφορά, καθώς και
εναέριοι μεταφορείς. Κάποια από τα ελάχιστα απομεινάρια σήμερα της περιοχής.
Ας περάσουμε τώρα στο εργοστάσιο ρητινικών προϊόντων του Ριτσώνη το οποίο ξεκινά το
1890 σε μια δασική έκταση της Λίμνης. Και βλέπετε, αυτό είναι το νεότερο έγγραφο του
Υπουργού Οικονομίας Μερκούρη το 1927 με το οποίο παραχωρεί και επικυρώνει τον χώρο
τον παραθαλάσσιο που είχε παραχωρήσει το

1896 ο Δήμος Ελυμνίων.

Εκεί πέρα

κατασκευάζεται και μία προβλήτα. Βλέπετε αυτά είναι τα απομεινάρια του εργοστασίου
εκεί στην περιοχή, στον παραθαλάσσιο χώρο. Βλέπετε την προβλήτα στην οποία έδεναν
τα πλοία και φόρτωναν παράλληλα ή εκφόρτωναν τα υλικά. Στα 1935 η επιχείρηση περνά
στον Νικόλαο Ριτσώνη και λειτουργεί σαν ανώνυμος εταιρεία Ρητινικών και Γεωργικών
προϊόντων. Τα κεφάλαια της εταιρείας έφτασαν στα 20 εκατομμύρια δραχμές της εποχής
εκείνης. Το εργοστάσιο παρήγαγε παράλληλα με το τερεβινθέλαιο και το κολοφώνιο από
την ρητίνη και φυσικά λιπάσματα από απορρίμματα ζώων. Ενώ μέχρι και το 1925 το
εργοστάσιο επεξεργαζόταν, με τα παράγωγα της ρητίνης, και δέρματα. Από το 1925 και
μετά, επεξεργαζόταν αποκλειστικά ρητίνη.
Το εργοστάσιο τερμάτισε την λειτουργία του το 1976, καθώς κάηκε με τη μεγάλη
πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα του περιαστικού δάσους της Λίμνης, και
ξανακάηκε το 1983, όταν προσπάθησαν να αφαιρέσουν μεταλλικά στοιχεία από τις
στέγες. Σήμερα στο εργοστάσιο αυτό, σώζεται ένα μικρό μόνο τμήμα του, το οποίο είναι
ένα πολύ άσχημα ανακαινισμένο κτήριο, που λειτουργεί ως μπαρ. Έχουμε δηλαδή πολλών
ειδών πολιτιστικές παρεμβάσεις όπως καταλαβαίνετε.
Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο εργοστάσιο, το οποίο είναι το εργοστάσιο παραγωγής
χάρτου και ηλεκτρικού ρεύματος. Προσέξτε το, είναι σημαντικό. Η κατασκευή του
ξεκίνησε το 1905 από τον Αντώνιο Παπαδόπουλο. Είναι ο ιδιοκτήτης των Ροβιών την
εποχή

εκείνη

και

ο

σύζυγος της

Άννας

Μελά-Παπαδοπούλου,

της

«Μάνας του

Στρατιώτη». Της αδερφής του Παύλου Μελά, για να καταλάβετε.
Το 1910 η επιχείρηση μεταβιβάστηκε στους Κουτσαλέξη-Καλογερόπουλο και λειτούργησε
με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία ΟΡΟΒΙΑΙ» με έδρα την Αθήνα. Τότε, (1.7.1911)
ηλεκτροφωτίστηκε η Λίμνη. Η Λίμνη είναι η δεύτερη πόλη, κωμόπολη ας πούμε, που
απέκτησε

ηλεκτρισμό

μετά

την

Χαλκίδα.

Και

ένα

χαρακτηριστικό

έτσι,

για

να

χαλαρώσουμε λίγο, πως όταν θέλανε να καλέσουνε τον γιατρό στις Ροβιές όπου ήταν και
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το

εργοστάσιο

παραγωγής

ηλεκτρικού

ρεύματος,

ανεβοκατέβαζαν

τον

διακόπτη,

καταλάβαινε ο γιατρός που έδρευε στη Λίμνη κι έτρεχε για να παράσχει τις υπηρεσίες του
στους αρρώστους των Ροβιών ή των γύρω χωριών.
Το 1918 η επιχείρηση μεταβιβάστηκε στην ανώνυμη εταιρεία «Ο ΕΡΜΗΣ» με ιδιοκτήτη
τον Κατακουζηνό, ο οποίος είχε τον «Ερμή» στον Πειραιά, το «Φάληρο» στην ομώνυμη
συνοικία και ένα εργοστάσιο παραγωγής μονωτικών σωλήνων τύπου Μπεργκμαν.
Στα χρόνια του 1ου παγκόσμιου, υπάρχουν έγγραφα από τα αρχεία,

με τα οποία

παραχωρούν τον χώρο χρήσης για τα εργοστάσια που κτίζονταν, για τα κτήρια που
χτίζονταν στην συνέχεια.
Στον Α ’ Παγκόσμιο πόλεμο αντιμετωπίστηκαν προβλήματα εφοδιασμού σε πρώτη ύλη, η
οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από την κυτταρίνη. Διεκόπησαν οι εργασίες, και εκτός των
άλλων διεκόπη και η ηλεκτρική παραγωγή, διότι δεν υπήρχαν τα τρόφιμα για να
πληρώσουν τους εργάτες οι οποίοι δουλεύανε στο εργοστάσιο.
Το εργοστάσιο στα 1970 αλλάζει την πρώτη ύλη από κυτταρίνη σε χαρτόμαζα από
ανακύκλωση, συνεχίζει δηλαδή να παράγει χαρτί μέχρι και πρόσφατα. Στην δεκαετία του
1980 -βλέπουμε κάποιες από τις εγκαταστάσεις του- πέρασε από αρκετούς ιδιοκτήτες. Και
το 1990 πέρασε στην Εθνική Τράπεζα, η οποία ενοίκιασε την επιχείρηση, η οποία
λειτουργούσε έως και τον Νοέμβριο του 2007 με 30-35 περίπου εργάτες, οπότε και
έκλεισε. Η επωνυμία του ήταν «Γενική Χάρτου ΑΒΕΕ». Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ

2

Βασίλειος Δούκουρης, δρ. ιστορικός, προϊστάμενος Γ.Α.Κ.
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“ Ο Ρ Ο Β ΙΑ Ι,,
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ 500,000

X APT ΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΕΝ

O P O B IA IS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΑΡΙΘ. 3
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Π οοεδοείο-κ.Κ αυαοιώ τπα Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και θα παρακαλέσω να έρθει στο
βήμα, η κα. Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας
Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Στερεός Ελλάδας.
κ .Μ α ο ικ ίτα Δ m uα ντο π ο ύ λ ου: Κυρίες και κύριοι, καταρχάς να ευχαριστήσω για την
πρόσκληση που είχα από το Τεχνικό Επιμελητήριο και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, γι
αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση.
Πράγματι η Εύβοια έχει εξαιρετικό βιομηχανικό πολιτισμό.
Εγώ θα ήθελα να μιλήσω, για μία νεοσύστατη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, που
παίρνει ή θα πάρει τη σκυτάλη να το πω καλύτερα, με τη σημερινή οργάνωση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με την αρμοδιότητα σε πέντε νομούς της Στερεός
Ελλάδας, στην Περιφεριοποίηση της αρμοδιότητας, στο να προστατεύσει τα νεότερα
μνημεία και να εργαστεί για τα τεχνικά έργα των πέντε νομών της Στερεός Ελλάδας.
Επιτρέψτε μου, και υπό την διπλή ιδιότητα, της διδάσκουσας στο Πανεπιστήμιο της
Αρχιτεκτονικής Σχολής της Πάτρας, και μάλιστα στο μάθημα της προστασίας διά της
προβολής του πολιτισμού, να πω δύο λόγια, κυρίως για ένα θέμα που ήδη ειπώθηκε, αλλά
θα ήθελα να δώσουμε σημασία.
Στην ενσωμάτωση των βιομηχανικών μνημείων στον ιστό των πόλεων. Πρώτα με την
ερμηνεία τους και στην συνέχεια με τη δράση μας για αυτά.
Βέβαια ο χάρτης της Βενετίας, όπως και νεότερες συνθήκες, πολύ νεότερες συνθήκες,
έχουν ήδη διαμορφώσει ένα πλαίσιο αρχών για την προστασία και τις αποκαταστάσεις των
μνημείων, και επομένως και για τα βιομηχανικά.
Τα βιομηχανικά κτήρια είναι και αυτά πολιτιστικά αγαθά. Και ως εκ τούτου οφείλουμε να
τα προστατεύσουμε.
Άλλωστε πολλά από αυτά, είναι ήδη χαρακτηρισμένα μνημεία, από τον φορέα προστασίας
που είναι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Αλλά πώς θα γίνει αυτό; Για αυτό υπάρχουν απαντήσεις, τόσο από την διεθνή όσο και
ελληνική ένταξη και επανάχρηση πολλών τέτοιων μονάδων. Και πάντως οι ίδιες και
λιγότερο δαπανηρές επεμβάσεις, φαίνονται να επικρατούν διεθνώς.
Με ενδιαφέρον βέβαια ακούσαμε όλες τις παρουσιάσεις. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να
τονίσω, κάτι εξίσου σημαντικό. Την αξία της τοπικής ιδιαιτερότητας ή της τοπικής
ταυτότητας, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί, μπορεί να αναδειχθεί, με τα κτήρια αυτά,
εφόσον διατηρηθούν.
Δηλαδή μιλάμε για το μνημείο και το περιβάλλον του, αυτή την αλληλοεξάρτηση κτηρίου
χώρου.
Τέλος, για να κερδηθεί το στοίχημα της προστασίας, θεωρώ ότι η ένταξη των
βιομηχανικών μνημείων, όπως και των άλλων, στα διαμορφωμένα αστικά περιβάλλοντα,
είναι απαραίτητο να βγουν οι δράσεις, οι σκέψεις, οι απόψεις, ακόμη και οι προτάσεις,
πέρα από τις κλειστές αίθουσες συνεδρίων, αν θέλετε και των δημοσίων γραφείων και
των δημοσίων οργανισμών. Να είναι αυτές οι αίθουσες μόνο η αρχή της δράσης μας.
Ευχαριστώ πολύ.
(διάλογος μεταξύ Προεδρείου και του αρχιτέκτονα κ. Νουκάκη, δεν ακούγεται καθαρά)
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κ.Α ντώ vnc Ν ουκάκπσ. Δεν θα περιοριστώ στα συγχαρητήρια που αρμόζουν στην
ημερίδα, είναι πάρα πολύ καλή.
Αλλά είμαι υποχρεωμένος να παρουσιάσω την αντίθεση μου με τον διαγωνισμό για την
Αρέθουσα. Θα δυσαρεστήσω και συναδέλφους και φίλους ίσως, φίλους συναδέλφους. Θα
δυσαρεστήσω πιθανόν εκπροσώπους των φορέων.
Ούτως ή άλλως το κτήριο της Αρέθουσας, όπως είπε ο κ. Μπελαβίλας, είναι ένα εξαιρετικά
αντιπροσωπευτικό τυπικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, υπάρχουν άλλα δύο στην
Αττική. Η Αρέθουσα όμως έχει το πλεονέκτημα ποιότητας ως προς την αρχιτεκτονική
έκφραση, την αρτιότητα και την αυτοτέλεια. Και έχει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, ως
προς την σχέση της με τον χώρο. Γι αυτό σας δείχνω σε αυτό το σλάιντ, το άλλο είναι
δείγμα της Πειραιώς, δεν έχω σλαιντ για το άλλο στα Μεσόγεια.
Ο διαγωνισμός είχε μια πολύ καλή συμμετοχή, υπήρχαν 8 λύσεις από ότι θυμάμαι εγώ. Οι
πέντε από αυτές, θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικής ποιότητας, ως προς την αντίληψη της
προβολής. Γιατί ένα από τα ζητούμενα, το κυριότερο ζητούμενο ήταν η προβολή, ακριβώς
της ποιότητας αυτού του κτηρίου. Αυτό το κτήριο πράγματι, θα μπορούσε να αποτελεί το
έμβλημα της πόλης.
Λέω δυστυχώς, ότι η υπηρεσία, για τους δικούς της λόγους, δεν ξέρω, δεν μπορώ να
εκφράσω τώρα υποθέσεις εγώ, διάλεξε κατά την άποψή μου την χειρότερη απ όλες τις
υποβληθείσες.
Οι πέντε από τις υποβληθείσες ήταν πολύ καλύτερης ποιότητας, οι δύο...
Π ρ ο εδ ρ είο - κΜ κολάου;. Σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι σωστό τώρα να λέμε αυτά τα
πράγματα.
κ. Ν ου κάκη ε: Επειδή είμαι αρχιτέκτονας και οι αρχιτέκτονες έχουν εκτός από την
επαγγελματική σχέση με τα πράγματα, έχουνε και μια ηθική σχέση με τα πράγματα.
Π ρ ο εδ ρ είο - κΜ κολάου;.Όλοι έχουμε ηθική σχέση με τα πράγματα. Δεν κάνουμε εδώ
σήμερα κριτική αξιολόγησης. Εάν θέλετε το λόγο για ένα ακόμα λεπτό, να πείτε τη γνώμη
σας, χωρίς καμία κριτική παρακαλώ.
κ.Ν ου κά κη ε: Ενώ θέλω λοιπόν, την πλήρη αυτοτέλεια και την παρουσίαση του κτηρίου
στο χώρο, και θα είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Το νέο κτήριο αντιπαρατίθεται πάρα πολύ
δυναμικά με το υπάρχον κτήριο και εξουδετερώνει ακριβώς (δεν ακούγεται)
Στις πρόχειρες φωτογραφίσεις, που σας δείχνω, τα άλλα θέματα ήταν αυτά εδώ. Αυτή
εδώ είναι η δική μας παρέμβαση, η οποία ασφαλώς τοποθετήθηκε, στην περίμετρο και
αφήνει το κτήριο πλήρως να εκφραστεί. Αυτές είναι οι άλλες λύσεις (δεν ακούγεται). Τα
χρήματα μπορεί να τα ξοδέψουμε επ 'αγαθω αλλά μπορεί να τα ξοδέψουμε και για κακό.
Εγώ αυτό είχα να πω, δεν θέλω να πω ότι αντιπαρατίθεμαι με τις υπηρεσίες (δεν
ακούγεται).
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Π ο ο εδ ο είο - κ.Νικολάου. Υπάρχει μια διαδικασία, που εμείς οι αρχιτέκτονες όλοι,
δεχόμαστε την τήρηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Από την στιγμή που γίνεται
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων. Από κει και
μετά, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε την απόφαση των συναδέλφων και την κρίση
της επιτροπής.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Καλαθέρης έχει το λόγο.
κ. Τάσος_Καλαθέβί]ς. Πριν από λίγο ο κ. συνάδελφος που μίλησε σαν εισηγητής,
καθηγητής Τουλιάτος, έκανε αναφορά στην γιαγιά του.
Θα μου επιτρέψετε να βάλω και εγώ τη δίκιά μου τη γιαγιά στο παιχνίδι.
Διότι όταν ήμουνα μικρός, ανάμεσα στις άλλες σοφές παροιμίες που μου έλεγε, μου έλεγε
παιδί μου αυτό το πράγμα είναι: να λιλί δως μου τσιτσί.
Δηλαδή πάρε λεφτό και δως μου κρέας. Δεν ενδιέφερε πόσα λεφτά θα δώσεις ή πόσο
κρέας θα πάρεις, αρκεί να γίνει η συναλλαγή.
Αυτή η παροιμία με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Και θα σας πω απλά παραδείγματα. Ο νέος περιφερειακός για το Σχηματάρι, ανήκει σε
αυτήν την κατηγορία να λιλί δως μου τσιτσί, η υψηλή γέφυρα τα ίδια. Το νομαρχιακό
κτήριο τα ίδια.
Ας μου επιτρέψει ο κύριος δήμαρχος, το αναφέρω γιατί το έχουμε συζητήσει και ιδιωτικά,
αν δεν το είχαμε δεν θα το έλεγα δημόσια, και η ανάπλαση των πλατειών Αγίας
Βαρβάρας, Τζαμιού και Πυροσβεστικής, ανήκει στην ίδια κατηγορία.
Αγαπητοί φίλοι, θα σας μιλήσω περίπου 37 χρόνια πίσω, το 1973 η Χαλκίδα ευτύχησε να
είναι μία από τις τέσσερις πόλεις που αποκτήσανε Ρυθμιστικό Σχέδιο.
Ο τότε εκλεγμένος δήμαρχος, το απέρριψε, με τον ισχυρισμό ότι ήτανε προϊόν χουντικής
διαδικασίας. Στην πραγματικότητα μόνο τέτοιο δεν ήταν, γιατί το Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Χαλκίδας είχε την ευτυχία να ανατεθεί και να υλοποιηθεί από την ομάδα DNA της οποίας
τα μέλη μόνο χουντικοί δεν ήταν, ήταν σε τελείως άλλη άκρη. Και αρκεί να σας φέρω σαν
ονόματα, τον αείμνηστο τον Μάρθα, την γυναίκα του, την κύρια Μαντουβάλου, τον
οικονομολόγο τον Σοφούλη, όπου με πολλούς κόπους, με πολλούς προπηλακισμούς και με
πολλές απειλές, καταφέραμε να καταθέσουμε μια σωστή ρυθμιστική μελέτη για τη
Χαλκίδα και στις τέσσερις φάσεις της.
Και εγκρίθηκε.
Και έπρεπε η τότε τοπική Αυτοδιοίκηση της Χαλκίδας, να την κάνει νόμο του κράτους. Και
να έχει ένα εργαλείο με το οποίο σήμερα δεν θα είχαν συμβεί αυτά τα οποία αναφέρθηκαν
σε αυτήν την ημερίδα.
Και δεν το χρησιμοποίησε και πετάχτηκε.
Γύρω στο 1990, τέθηκε θέμα να γίνει το ΤΕΙ της Χαλκίδας. Και το πτωχοδρομικής
νοοτροπίας ελληνικό κράτος, ζήτησε από τους οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης της
περιοχής, να δώσουν δωρεάν οικόπεδο.
Και τότε εγώ στο δημοτικό Συμβούλιο πρότεινα, ότι το συγκρότημα των εργοστασίων
στον Άγιο Στέφανο, ήταν το ιδεώδες και με πολύ μικρή δαπάνη, για να ανα πλαστεί σε ΤΕΙ
Χαλκίδας. Και δεν έγινε δεκτό.
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Και οτην συνέχεια, αγοράστηκε το εργοστάσιο Κιαπέκος από το ΚΤΕΛ Και πάλι θα
μπορούσε να γίνει ανάπλαση. Και το εργοστάσιο αυτό, να λειτουργήσει με μικρές
παρεμβάσεις, σαν σταθμός ΚΤΕΛ.
Αρκεί να σας πω, ότι υπήρχε μια εκπληκτική αίθουσα συγκέντρωσης της πυρήνας, με
ξύλινα ζευκτά, στην λογική του τριαρθωτού τόξου -για τους παρισταμένους
συναδέλφους- πλάτους 25 μέτρων, που αυτούσια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν
αμαξοστάσιο του ΚΤΕΛ, με ελάχιστες τροποποιήσεις.
Αντί αυτού, περνώντας μια μέρα, όντας δημοτικός σύμβουλος στην αντιπολίτευση,
διαπιστώνω ότι το σύνολο του δυναμικού του Δήμου σε σκαπτικά μηχανήματα και με
φορτηγά, δουλεύει στην κατεδάφιση του κτηρίου Κιαπέκος. Το οποίο, όπως είπε ο φίλος
ο Νίκος προηγουμένως, είχε δημοσιευτεί σαν εξαιρετικό δείγμα της πρωτοβιομηχανικής
αρχιτεκτονικής στη Χαλκίδα στο περιοδικό Αρχαιολογία. Και υπήρχαν μέσα στην
αναφορά, τα στοιχεία τα αρχαιολογικά, που ήταν ενταγμένα στον φέροντα οργανισμό του
κτηρίου.
Και ρώτησα πώς γίνεται η κατεδάφιση. Διότι άδεια κατεδάφισης δεν υπήρχε. Και έφερα το
θέμα στο δημοτικό Συμβούλιο τότε, και μου δηλώθηκε ότι το κτήριο με πρωτοβουλία του
Δήμου, κρίθηκε επικίνδυνα ετοιμόρροπο, μόνο τέτοιο δεν ήταν, και κατεδαφίστηκε λέει
και με δαπάνες του Δήμου.
Και εγώ κατήγγειλα το γεγονός τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν ενοχλήθηκε κανείς
από την κατάσταση αυτή, το 1995 περίπου. Και δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα ποιος
δήμαρχος ήταν, εγώ πονώ την Χαλκίδα, εσείς ξέρετε ποιος ήτανε δήμαρχος το 1995, εγώ
πονάω τη Χαλκίδα δεν στέκομαι στα πρόσωπα.
Και μέσα στα μπάζα που κουβάλησαν τα φορτηγά του Δήμου Χαλκιδέων, υπήρχαν τα
πλακίδια, τα μωσαϊκά που έφτιαχνε το εργοστάσιο, υπήρχαν αρχαϊκά κομμάτια τα οποία
πετάχτηκαν. Ή πιθανόν και να μεθοδεύτηκε η μεταφορά τους και σε κάποιες αυλές.
Αυτή είναι η έλλειψη χρήσης του ρυθμιστικού σχεδίου στην Χαλκίδα.
Και ερχόμαστε στην Αρέθουσα. Γιατί ο πολιτισμός στη Χαλκίδα είναι υπό διωγμόν; Στο
κέντρο της Χαλκίδας είναι η Πυροσβεστική, στο κέντρο της Χαλκίδας είναι η Σχολή
Πεζικού, στο κέντρο της Χαλκίδας είναι οι φυλακές, στο κέντρο της Χαλκίδας είναι το
Λιμεναρχείο.
Γιατί πρέπει το Μουσείο να πάει στην Αρέθουσα; Και γιατί να φτάσουμε από αυτό το
κομψοτέχνημα των 150 τετραγωνικών -να συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πλέον
ακατάλληλο για την Χαλκίδα σαν Μουσείο- να φτάσουμε σε αυτό το τερατούργημα των
1500 τετραγωνικών!
Δεν στέκομαι στις μελέτες. Για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, θα χρειάζονται
νυχθημερόν τουλάχιστον 50 άτομα. Απορία μου, είναι εδώ η κυρία Καραπασχαλίδου
φαντάζομαι, έχει το Μουσείο της Χαλκίδας 50 επισκέπτες καθημερινά; Εάν όχι, ο
μαξιμαλισμός βλάπτει το τελικό αποτέλεσμα.
Δεν λέω να μη γίνει καινούργιο Μουσείο, αλλά εάν λογαριάσετε, ότι το 80% του
κυκλοφοριακού φόρτου στο ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας, οφείλεται -πιθανόν να μην το
έχετε σκεφτεί- στην λειτουργία των δικαστηρίων εκεί που είναι, διότι κάθε μέρα το
πινάκιο έχει γύρω στις 60 υποθέσεις και όχι μόνο, ο δήμαρχος τα ξέρει, τα έχουμε
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συζητήσει άλλη μέρα, το 80% του κυκλοφοριακού φόρτου στο ιστορικό κέντρο της
Χαλκίδας είναι από τη λειτουργία των δικαστηρίων.
Εγώ πρότεινα έγκαιρα, και το ξαναπροτείνω, και εδώ πάλι λειτουργεί της συχωρεμένης
γιαγιά μου η παροιμία. Πέρασε η πρόταση από τόσες επεξεργασίες, από τόσους
υπευθύνους, από τόσους αρμοδίους, δεν βρέθηκε ένας να πει «μήπως υπάρχει άλλη
λύση;». Γιατί πρέπει να μεταφέρουμε το Μουσείο στην άκρη της πόλης;
Μήπως δηλαδή θα ήτανε λύση, να γίνει Μουσείο το δικαστικό Μέγαρο; μέσα στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, και να πάει το δικαστήριο στην
Αρέθουσα; Ερωτήματα που τα έχω βάλει αρμοδίως, επανειλημμένα, και δεν έχει δοθεί
απάντηση. Και επιμένουμε δυστυχώς σε λαθεμένες πολιτικές. Γιατί; Γιατί κάποιος είπε να
αγοράσουμε την Αρέθουσα να την κάνουμε Μουσείο.
Να σας πω ένα μυστικό. Όταν ήμουνα αντιδήμαρχος το 1994, επισκεφτήκαμε τον τότε
διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, για να αγοράσει την Αρέθουσα ο Δήμος. Η διαφορά μας
ήταν 50 εκατομμύρια δραχμές. Ο Δήμος έδινε, γιατί τόσα είχε, 100 εκατομμύρια και ο
κύριος διοικητής δεν κατέβαινε από τα 150 εκατομμύρια.
Και φύγαμε με τον τότε δήμαρχο, τον Στέλιο Μαργαρίτη, για να κοιτάξουμε αν
μπορούσαμε να βγάλουμε τα επιπλέον 50 εκατομμύρια.
Μια βδομάδα μετά τον σκότωσε η 17 Νοέμβρη και σταμάτησε η διαδικασία.
Και μάθαμε ότι τελικά το δημόσιο αγόρασε την Αρέθουσα, πέντε φορές περισσότερο από
ότι παζαρεύαμε να το αγοράσουμε εμείς. Και όχι μόνο αυτό, εάν το 1994 η ανάπλαση της
Αρέθουσας θα στοίχιζε άλφα, σήμερα θα στοιχίσει οχτώ άλφα. Και αυτό κάποιος πρέπει
να το πληρώσει.
Έχω την αίσθηση, αυτό που είπα και στον ομιλητή που αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις
στον Βόλο, ότι για όλα φταίμε εμείς οι Χαλκιδέοι, με μπροστάρηδες τους πιο ειδικούς από
τους Χαλκιδέους, τους τεχνικούς.
Δεν διεκδικούμε. Όταν ο Λαλιώτης είπε δεν θα γίνει η υποθαλάσσια σήραγγα, ο Βόλος
νέκρωσε, γέμισε μαύρες σημαίες, με μπροστάρη τον Δεσπότη του. Και βγήκε την ίδια
μέρα ο Λαλιώτης και είπε, ότι δεν θα κάνουμε την υποθαλάσσια σήραγγα, αλλά τα λεφτά
θα μείνουν και θα διατεθούν για έργα στη Μαγνησία, στον Βόλο.
Σκεφτείτε αν έχουμε κάνει εμείς ποτέ καμιά τέτοια δραστηριοποίηση; Δεν έχω να πω
τίποτα άλλο.
Π ο ο εδ ο εϊο -

κΜκολάου:· Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Χαϊνάς παρακαλώ.

κ.Κ ώ σ τα c Χ α ϊνά σ . Εγώ θέλω να πω δύο λόγια σαν πολίτης. Πέρασαν από αυτό το βήμα
αρκετοί εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος, από την κυρία Βουλευτή, τον κύριο
Νομάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και δεν ξέρω και κάποιοι άλλοι.
Δεν άκουσα από κανέναν από αυτούς τους αξιότιμους και αγαπητούς κατά τα άλλα
φίλους, γιατί φθάσαμε σε αυτό το σημείο σαν Χαλκίδα; δεν άκουσα απάντηση, δεν
άκουσα, ειλικρινά σας λέω δεν άκουσα. Γιατί επιτράπηκε να πέσει ο Κιαπέκος;
Εντάξει, δεν ζητάω ευθύνες για το τείχος, για την Αβένα, ή ίσως για κάποια άλλα ας πούμε
βιομηχανικά κτήρια της πόλης μας, που είναι πριν το 1975. Μιλάω για τη σύγχρονη μας
εποχή, εδώ που είμαστε πολίτες αυτής της πόλης, 10,15, 20, 30 χρόνια.
Κυριακή
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Το ΚΤΕΛ, να σας πω μόνο μια πληροφορία, το έκτρωμα που ακούστηκε σήμερα για το
ΚΤΕΛ, καθιερώθηκε αυτός ο όρος ξέρετε πότε; όταν κάποιοι πολίτες το ανέδειξαν στο
προτελευταίο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας. Μέχρι τότε δεν είχε ακουστεί καθόλου.
Και μετά ακολούθησε βεβαίως η έκθεση του ΤΕΕ και ξεσκεπάστηκε όλο το εγχείρημα, το
οποίο ήταν τελείως παράνομο και αυθαίρετο.
Εγώ θέλω να πω το εξής. Σήμερα, σήμερα γιατί δεν παίρνουμε κάποια μέτρα,
συγκεκριμένα μέτρα;
Ακούστηκαν για την υπάρχουσα κατάσταση, και καλώς και ρεαλιστικά σκεπτόμενος και
εγώ όπως και όλοι μας, λέμε: τι κάνουμε από δω και πέρα πλέον; αυτά γίνανε.
Βεβαίως, ας αναλογιστούμε όλοι γιατί γίνανε και ποιοι είναι υπεύθυνοι γι αυτά τα
πράγματα που γίνανε, αλλά ας δούμε και ρεαλιστικά, σήμερα πλέον, αφού βρισκόμαστε
σε αυτήν την κατάσταση τι μπορούμε να κάνουμε έστω και τώρα, να περισώσουμε έστω
και τώρα κάποια πράγματα.
Θα μου επιτρέψετε αγαπητοί φίλοι, εγώ να έχω τις επιφυλάξεις μου, ότι σήμερα το
πολιτικό προσωπικό που μας εκπροσωπεί σαν νομός, είναι διατεθειμένο να περισώσει
κάποια πράγματα. Όταν πέρυσι, εκπρόσωποι εδώ του Κοινοβουλίου, Βουλευτές σημερινοί,
έκαναν επερώτηση στη Βουλή για να επιχορηγηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό η
ολοκλήρωση του ΚΤΕΛ. Δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες, το ξέρετε, νομίζω το
ξέρετε. Και θα ήθελα μια απάντηση από αυτούς τους εκπροσώπους.
Εγώ σας κάνω σαν πολίτης μια απλή πρόταση αγαπητοί φίλοι, να κατεδαφιστεί το ΚΤΕΛ.
Να κατεδαφιστεί το ΚΤΕΛ η μια πρόταση.
Και η δεύτερη πρόταση είναι, να περάσουν όλα στον Δήμο, όλη η περιοχή αυτή, δεν
μπορεί να την διαχειρίζονται 200 φορείς.
Να δημιουργηθεί Οργανισμός, Δημοτικός Οργανισμός. Και το κτήριο Γεωργιάδη, και το
ΔΑΡΙΓΚ και η Αρέθουσα και όλα αυτά να περάσουν στην εξουσιοδότηση του Δήμου, ο
οποίος θα είναι υπεύθυνος και μέσα από έναν Οργανισμό θα διαχειριστεί όλη αυτή την
περιοχή.
Αυτές είναι οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις που κάνω.
Π ο ο εδ ο είο -

κΜκολάου;.Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Αποστόλου, πρώην βουλευτής.

/τ. Ε υ ά ν νελ ο ε Α π ο σ τό λ ο υ . Για ένα λεπτό, μόνο. Το διά ταύτα είναι, τι κάνουμε τώρα;
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτήν την ώρα στην Εφορεία
Νεοτέρων Μνημείων, υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα αίτημα δύο πολιτών της Χαλκίδας, για
να τηρηθεί, για να χαρακτηριστεί το συγκρότημα πρώην Γεωργιάδη διατηρητέο.
Η Εφορεία έχει ήδη μία πρόταση στο φάκελο της, την έχει χρεωθεί ο κύριος Τσούχλος,
κάποιος μηχανικός ήταν με σύμβαση αλλά έφυγε έτσι με τις γνωστές λήξεις των
συμβάσεων, και βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Η διαδικασία λέει, ότι, τη δουλειά που θα κάνει, θα την στείλει στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση για να πει τις απόψεις της. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν μας είπε ο
κύριος Νομάρχης αν ανακαλεί την πρότασή της, η οποία είναι συγκεκριμένη, και
προβλέπει την κατεδάφιση του μισού, τα γράφετε το ΤΕΕ στο πόρισμά σας δεν χρειάζεται
να μπω σε λεπτομέρειες.
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Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ένα ερώτημα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο και προς
τον δήμαρχο: είστε διατεθειμένοι αυτά που συζητάμε, αυτά που κουβεντιάζουμεκαταλαβαίνετε πόσο αδύναμοι είναι οι πολίτες να υπερασπίζονται τέτοιες καταστάσεις- να
μπείτε μπροστά, να υπερασπιστείτε την αναγκαιότητα του να χαρακτηριστεί διατηρητέο
το συγκεκριμένο κτίσμα;
Από κει και πέρα τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
Αυτό επείγει.
Π ο ο εδ ο είο

κΜ κολάου;. Ο κ. Δήμαρχος.

κ .Α θ α ν ά σ ιο εΖ ευ π ίλ n c. Πράγματι, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όταν μου έφεραν
στο δημοτικό Συμβούλιο από τη Νομαρχία, προκειμένου να περάσει η τροποποίηση των
κατεδαφίσεων για το κτήριο Γεωργιάδη και των οικοπεδοποιήσεων, εγώ δεν δέχτηκα
καμία συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, πριν εισηγηθεί πρώτα και το Τεχνικό
Επιμελητήριο.
Και ακολούθως πήρε το δρόμο αυτό, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, και είχαμε το πολύ σωστό
αυτό πόρισμα το οποίο με εκφράζει απόλυτα.
Δεύτερον, αυτό το οποίο ακούστηκε πριν από τον κύριο Καρλή, δεν ξέρω τι συνέβαινε
παλιά, πάντως στη δική μου δημοτική θητεία, με διευθύντρια την κύρια Κατσιμεντέ στην
Πολεοδομία της Χαλκίδος, δεν περνάει -πριν μπορεί να συνέβαινε- αλλά τώρα έχουμε
βεβαίως και πολλούς χαρακτηρισμούς διατηρητέων κτηρίων, τα οποία βέβαια δεν τα
γνώριζαν τότε και δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Λοιπόν, για να κατεδαφιστεί το οτιδήποτε στην πόλη της Χαλκίδας, πρέπει να έχει πάει
στην Εφορεία Νεωτέρων, και περιμένουμε την απάντηση. Ούτε κουνούπι δεν περνάει
πλέον.
Τώρα, σε σχέση και επειδή αυτό είναι το ζητούμενο, ότι από δω και στο εξής τι μέλλει
γενέσθαι, γιατί ευθύνες πράγματι έχουν, αλλά φίλε Κώστα, ο καθένας βέβαια κατά τη δική
του δημοτική περίοδο, γιατί εγώ είμαι πολύ νεότερος, μάλλον όχι πολύ νεότερος πάντως
είμαι νεότερος από σένα, συνεπώς ο καθένας απευθύνεται σε μια ιστορική περίοδο και σε
μια περίοδο, του πως έτσι ευθύνεται για το τι έχει γίνει στην πόλη αυτή.
Τέλος πάντων, θα δούμε από δω και στο εξής τι γίνεται.
Ο Δήμος Χαλκιδέων έχει καταθέσει συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Είχαμε τη χαρά να κάνουμε τη διαβούλευση και με το Τεχνικό Επιμελητήριο και με τους
άλλους φορείς. Όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες γίνονται, δηλαδή η αγορά του ΔΑΡΙΓΚ,
για τις φυλακές, το οτιδήποτε, είναι στοχευμένες, με βάση ιστορικές ενότητες που έχουμε
καταγράψει. Δηλαδή περιοχή Αγίας Παρασκευής, περιοχή Αγίου Δημητρίου, Κριεζώτου, η
περιοχή όπως είπαμε των κτηρίων Γεωργιάδη, η Αρέθουσα, το Ενετικό υδραγωγείο. Να
πω, δεν ήθελα να τα πω στην αρχή, ότι ο Δήμος Χαλκιδέων είχε πει και καταθέτει τη
μελέτη για την ανάπλαση και την ανάδειξη και τη διάσωση του Ενετικού υδραγωγείου.
Το ίδιο συμβαίνει και για το μνημείο του Οθωμανικού τεμένους.
Και από κει και πέρα κατατείνει ως Επιχειρησιακό Σχέδιο, σε ένα δομημένο τοπίο που
έχουμε σαν πόλη, ότι δηλαδή το κάποιο ενδιαφέρον και των επισκεπτών και των
κατοίκων, περιορίζεται στο παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας. Από κει και πέρα, στο
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εσωτερικό της δεν έχει κάτι το ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι και μία πόλη, η οποία εν πάση
περιπτώσει δίνει και μια ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.
Είχα πει χαρακτηριστικά, ότι η κατάρα που δόθηκε από τον Θεό στην Χαλκίδα ήταν
«τσιμέντο να γίνει η πόλη αυτή». Και το τσιμέντο και η υπερβολική αυτή οικοδόμηση της
πόλης, ακολούθως να δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα τα κυκλοφοριακά, τα
αυτοκίνητα και τα λοιπά.
Εν πάση περιπτώσει, στο Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο, λέγαμε παραδείγματος χάρη,
ακούστηκε και πολύ σωστά, όπως Θέατρο Παπαδημητρίου. Καλύπτει τις ανάγκες της
Χαλκίδας; προφανώς και όχι.
Υπάρχει άλλο οικόπεδο που θα μπορούσε ο Δήμος Χαλκιδέων να κατασκευάσει ένα
θέατρο μεγάλο; δεν υπάρχει. Και αν φύγει η Πυροσβεστική και με το δίπλα δεν επαρκεί
και πάλι.
Εν πάση περιπτώσει, από το Σχέδιο πόλης, ποιος ήταν ο χώρος των κοινωφελών
λειτουργιών; Είναι ξεκάθαρο. Τα 50 στρέμματα του Δάριγκ.
Άρα συνεπώς, έπρεπε να αποκτήσει ο Δήμος την έκταση αυτή. Και ακολούθως να κάνει
κάποιου είδους κοινωφελείς λειτουργίες, όπως είναι το δημοτικό θέατρο, ή ακόμα
μεταφορά Δημαρχείου, ή ακόμα πολύ σωστά μεταφορά του Δικαστικού Μεγάρου.
Ήταν βασική προϋπόθεση, και αυτό κάνουμε και αυτό πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε.
Αυτά όσον αφορά τα θέατρα και τις κοινωφελείς λειτουργίες.
Από κει και πέρα, μια προσπάθεια αναπλάσεων, εγκαταλελειμμένων, και μια που είπαμε
για περιπάτους και λοιπά. Ξεκινάμε κατ' αρχάς από το Πάρκο του Λαού 80 στρεμμάτων με
2 εκατομμύρια ευρώ. Αλσύλλιο Κανήθου, Αλέξανδρος επέκταση, κλπ.
Δεν θέλω εν πάση περιπτώσει να συνεχίσω και να αναφερθώ στα έργα και τις
παρεμβάσεις που γίνονται. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω και είναι σημαντικό, είναι ότι
μέχρι 10 του μηνός θα παρουσιάσουμε τη μελέτη για τη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας. Αυτό
αποτελεί μια ενότητα, οι πεζοδρομήσεις, η οδός Κριεζώτου, η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας.
Όπως επίσης και κάποιες παρεμβάσεις, μια αρχιτεκτονική διαμόρφωση, όπως μπορούμε να
το βελτιώσουμε, ή εν πάση περιπτώσει το πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς, που
αποτελούνε μία ενότητα.
Αυτή η παρουσίαση Πρόεδρε θα γίνει μέχρι τις 10 του μηνός.
Έχει σημασία γιατί ακούστηκε πριν, για τα παραλιακά καταστήματα, και έτσι είναι. Πρέπει
να δημιουργήσουμε ένα αντίβαρο ψυχαγωγικό στην πόλη της Χαλκίδας. Το μόνο κατά την
άποψή μας που μπορούμε να καταστήσουμε ως επίκεντρο κοινωνικής και ψυχαγωγικής
ζωής, είναι ο χώρος της δημοτικής αγοράς, με συγκεκριμένη την πρόταση που έχουμε
κάνει, για την κατεδάφιση δηλαδή των μεσαίων πτερύγων, έτσι ώστε να δημιουργείται μία
πλατεία εσωτερική τεσσάρων στρεμμάτων.
Εν πάση περιπτώσει, για να μην τρώω τον χρόνο, θα τα πούμε αυτά. Απλά απαντώ γιατί
ακούστηκαν και έπρεπε να απαντήσω.
Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνοντας θέλω να πω, ότι μαζί όλοι οι φορείς, θα πρέπει να
κάνουμε μία μεγάλη κινητοποίηση, για να υλοποιηθεί το πόρισμα της σημερινής ημερίδας.
Και ιδίως επαναλαμβάνω για την Αρέθουσα. Διότι αν δεν δώσουμε τη μάχη σήμερα και
δεν την κερδίσουμε, πολύ φοβάμαι ότι αύριο δεν θα υπάρχει καν μάχη για να δοθεί.
Ευχαριστώ.
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Π ο ο εδ ο εϊο -

κ.Μπαυπαλήα κ. Δήμαρχε δυο μονάχα κουβέντες, η μία είναι, όταν έπεσε η

κατάρα να γίνει τσιμέντο η πόλη της Χαλκίδας ορισμένοι ή απουσιάζανε ή κοιμόντουσαν ή
δεν ακούσανε. Όσο για την Δημοτική Αγορά θα έπρεπε ήδη να μας είχατε ήδη στείλει την
μελέτη που σας έχουμε ζητήσει για την ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς και να έχουμε
και γι αυτήν άποψη. Δεν έχει κανένας μόνος του την σοφία. Μέσα από τον διάλογο, την
διαβούλευση, τις αντιθέσεις, θα πρέπει να βγει μια καινούργια προηγμένη θέση η οποία θα
είναι καλύτερη από την δεδομένη δια του ενός.
Θα ήθελα να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα της Ημερίδας, όπως τα είδαμε εμείς σαν
οργανωτική επιτροπή.
«Σ ΥΜ Π ΕΡΑ Σ Μ Α ΤΑ Η Μ Ε ΡΙΔ Α Σ »
1. Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ι τοπικοί φορείς, το επιστημονικό δυναμικό και οι
κάτοικοι της πόλης της Χαλκίδας οφείλουν να κερδίσουν το στοίχημα για την διάσωση,
ανάδειξη και αξιοποίηση των εναπομεινόντων υπολειμμάτων της ιστορίας της, δηλαδή,
της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

2. Σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (όπως στο Βόλο και στο Λαύριο) και του εξωτερικού
μπορεί κάποιος να διαπιστώ σει τα οφέλη της πολιτικής διάσω σης της πολιτιστικής
κληρονομιάς, και ειδικά της διάσωσης ιστορικώ ν κτηρίων, στην αισθητική των πόλεων,
στην δημιουργία της διακριτής ταυτότητα τους, στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας, στην απόκτηση πρόσθετου δημοσίου χώ ρου για πολιτιστικές και
άλλες κοινόχρηστες λειτουργίες.

3. Η βιομηχανική ενότητα του Αγ. Στεφάνου παρά τις υπαρκτές φθορές κτηρίων
(πυρκαγιές, καταρρεύσεις στεγών και τοίχων, απώλεια εξοπλισμού) και απώλειες
ολόκληρων κτηρίων (Κιαπέκου,Σακελλαράκη) αποτελεί ένα συγκρότημα κτηρίων που
οφείλουμε να διασώσουμε, σύμφωνα και μ ε την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας.
Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί:
α. μ ε την αναθεώρηση του ΓΠΣ του Δήμου Χαλκίδας και μ ε

πολεοδομικές

μελέτες της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνουν το Βαθροβούνι, τις πηγές της
Αρέθουσας, τον όρμο του Αγ. Στεφάνου,

την έκ τον εργατικό - πρ

συνοικισμό, και που αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για την ταυτότητα της πόλης της
Χαλκίδας
β. μ ε την εκκίνηση διαδικασίας εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας των μνημείω ν μ ε
την συνεργασία Νομαρχίας, Δήμου, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΠΟ.
γ. μ ε την διαβούλευση Νομαρχίας, Δήμου, πολεοδομικών γραφείων, επιστημονικών
φορέων (ΤΕΕ, Σύλλογος Δ. Αρχιτεκτόνω ν Μηχανικών), προκειμένου να σταματήσουν οι
αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και των κτηρίων της
Για τούτον τον λόγο χρειάζεται να ξεκινήσει, μ ε πρωτοβουλία της Νομαρχίας και του
Δήμου, μ ια διαδικασία οριοθέτησης της ευρύτερης περιοχής που πρέπει να τεθεί υπό
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καθεστώς ειδικής πολεοδομικής προστασίας έω ς την οριστική ρύθμιση των πολεοδομικών
παραμέτρων της περιοχής.
δ. μ ε λήψη μέτρω ν φύλαξης αυτών των κτηρίων από τη Νομαρχία, τον Δήμο αλλά και
κάθε άλλον εμπλεκόμενο ιδιοκτησιακό φορέα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχαίες η
εσκεμμένεςενέργειες περαιτέρω ακρωτηριασμού τους.

4. Η ευρύτερη περιοχή του Αγ. Στεφάνου μπορεί να αποτελέσει έναν πολύπολιτισμικό
χώ ρο για την Χαλκίδα, φιλοξενώντας στο κτηριακό απόθεμα των βιομηχανικών κτηρίων
πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και άλλες κοινωφελείς ή κοινόχρηστες δραστηριότητες. Θα
πολλάπλασιαστεί έτσ ι και η δυνατότητα δημόσιας συνεύρεσης και κοινωνικότητας,
στοιχεία απαραίτητα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της
δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών της Χαλκίδας.
Η αγορά του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Γ

ε

από την Νομαρ

αιτιολογική έκθεση που την συνοδέυσε, μ α ζί μ ε την αναστολή του σχεδίου πόλεως σε
αυτό το σημείο, της πόλης μπορούν να αποτελόσουν την έναρξη θετικών εξελίξεω ν στην
προαναφερθείσα κατεύθυνση.

5. Το απόθεμα κοινόχρηστων και δημοσίων χώρων οφείλει να προέρχεται από τον
πολεοδομικό σχεδίασμά των υπαρχόντων επίγειω ν εκτάσεων και όχι από την επίχωση
παραλιών. Τέτοιου είδους φαινόμενα

(επιχώσεων)μπορούν να σβήσουν αιώνες φ

αρχαιολογικής και άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως έγινε μ ε την επίχωση του
αρχαίου λιμανιού της Χαλκίδας στην ιστορική περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

6. Ο όποιος εξοπλισμός των βιομηχανικών κτηρίων αποτελεί ιστορική μαρτυρία της
εποχής που κατασκευάσθηκε και χρησιμοποιήθηκε και χρειάζεται διάσωση, συγκέντρωση,
φύλαξη και συντήρηση από τους αρμόδιους φ ορ είς.

7. Το βιομηχανικό κτήριο της
αγορά του από το

Αρέθουσας αποτελείσημείο αναφοράς για τ
ΥΠΠΟ προκειμένου να το μετατρέψ ει σε Διαχρονικό Μουσείο

αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την διάσωση και επανάχρησή του. Η γρήγορη εξέλιξη
των διαδικασιών κατασκευής του Μουσείου θα αποτελέσει πρόκριμα για την αναβάθμιση
όλης της περιοχής.

8. Το Βιομηχανικό Συγκρότημα Γιεωργιάδη χρειάζεται να διασω θεί στο σύνολό του και,
μέσα από την συνεργασία Νομαρχίας και ΥΠΠΟ, να τεθεί ολόκληρο σ ε καθεστώς
προστασίας.
Η διάσωση, ανάπλαση και επανάχρησή του αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη
του βιομηχανικού αρχιτεκτονικού πυρήνα της περιοχής του Αγ. Στεφάνου.

9. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι το ενδεδειγμένο εργαλείο για την εύρεση της
καταλληλότερης πρότασης αναστήλωσης - αξιοποίησης του Β. Σ. Γι
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Ν. Εύβοιας
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χαλκίδαςι

10. Η Εύβοια διαθέτει πολλά στο σύνολό τους βιομηχανικά κτήρια και προβιομηχανικά
κτίσματα (νερόμυλους, ελαιοτριβεία κλπ) που χρειάζονται καταγραφή, διάσωση και
ανάδειξη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την υποχρέωση και την δυνατότητα να
για την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

11. Είναι αυτονόητο ότι το ΤΕΕ και ο Σύλλογος Διπλ. Αρχιτεκτόνω ν Μηχανικών μ ε το
επιστημονικό τους δυναμικό θα συνδράμουν όποτε τους ζητηθεί αλλά και μ ε πρωτοβουλία
τους, τους δημόσιους φορείς (Νομαρχία, Δήμο Χαλκίδας) στην υλοποίηση των παραπάνω
συμπερασμότω ν.
Ήδη, η υστέρηση της Χαλκίδας στην διάσωση της πολιτιστικής της κληρονομιάς
στιγματίζει το παρόν της. Μόνο μ ε την μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση και αφύπνιση όλων
μπορεί να αποτραπεί η επανάληψη διαχειριστικώ ν πολιτικών που τραυμάτισαν
ανεπανόρθωτα το ιστορικό απόθεμα της Χαλκίδας. Α ν αυτό είναι το ζοφερό παρόν καιρός
να φροντίσουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.»
Ένα μέλλον ελπιδοφόρο, το οποίο με την συμμετοχή σας σήμερα, με τις εκφράσεις σας,
με τις αντιθέσεις σας, μας κάνετε αισιόδοξους ότι μπορεί να υπάρξει.
Για το Τεχνικό Επιμελητήριο, τελειώνοντας να πω, ότι δεν τελειώνει η προσπάθεια, έχει
αρχίσει, συνεχίζει και θα συνεχίσει την προσπάθεια όχι μόνο για την βιομηχανική
κληρονομιά της Χαλκίδας αλλά και της υπόλοιπης Εύβοιας την οποία νομίζω ότι θα πρέπει
να εξετάσουμε, θα το δρομολογήσουμε και αυτό. Και όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Χαλκίδας και της Εύβοιας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΤΕΛΟΣ
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• Η Η μερίδα ορ γα νώ θη κ ε α π ό τα μέλη τη ς Μ .Ε. Α ρ χιτεκτο νικώ ν Θ εμ ά τω ν και Θ εμ ά τω ν
Π ο λιτισ τικής Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς της π ερ ιό δ ο υ 2009-2011
• Η επ ιμέλεια τω ν π ρ α κτικώ ν τη ς π α ρ ο ύσ α ς έκδ οσ ης έγινε α π ό τα μέλη τη ς Μ .Ε. Α ρ χιτεκτο νικώ ν
Θ εμ άτω ν και Θ εμ άτω ν Π ο λιτισ τικ ή ς Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς της π ερ ιό δ ο υ 2012-14:
Α λέξα νδ ρ ο ς Β α γγελάκος, Δ ρ. Π ο λιτικός Μ ηχ/κος, (μέλος Μ .Ε. Α ρ χ. Θ εμ ά τω ν και Θ εμ ά τω ν Πολ.
Κ λ ηρονομιάς)
Ε ίρα Σ α ϊν ίδ ο υ -Σ το υ ρ ν ά ρ α , Α ρ χ ιτέκ τω ν Μ η χ/κο ς, (Ε π ιμ ελ ή τρ ια Μ .Ε . Α ρ χ . Θ εμ ά τω ν και
Θ εμ ά τω ν Π ο λ. Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς )
Κ α τερ ίνα Π α π π ά , Α γρ. Τ ο π ο γ ρ ά φ ο ς Μ η χ/κο ς, (μ έλ ο ς Μ .Ε . Α ρ χ . Θ εμ ά τω ν και Θ εμ ά τω ν Π ολ.
Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς)
Μ α ρ ιά ν ν α Ρ ά νο υ, Α ρ χ ιτέκ τω ν Μ η χ/κο ς, (Α να π λ. Ε π ιμ ελ ή τρ ια Μ .Ε . Α ρ χ . Θ εμ ά τω ν και Θ εμ ά τω ν
Π ολ. Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς)
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