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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Με αφορμή το πραγματοποιούμενο σχέδιο ανάπλασης του παλαιού Αλευρόμυλου 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» στην πόλη μας, τη Χαλκίδα, που αναμένεται να αποτελέσει χώρο 

πολιτισμού και πόλο έλξης τουρισμού, επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

ζητήματα διατήρησης της βιοµηχανικής κληρονοµιάς καταρχήν διαχρονικά, με 

παραδείγματα από την ευρωπαϊκή παράδοση και στη συνέχεια με τη σύγχρονη οπτική 

για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό και τη διάσωση των πρώην βιομηχανικών χώρων. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα Αειφόρου 

Τουρισμού (ανάδειξη φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της 

περιοχής) 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διατήρηση βιοµηχανικής κληρονοµιάς, Περιβαλλοντικά 

Μουσεία 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

    Η καθοδήγηση της Ερευνητικής Εργασίας βασίστηκε σε βιβλιογραφική μελέτη 

κατά κύριο λόγο της εργασίας «Θέματα συντήρησης Βιομηχανικής κληρονομιάς» των 

Τσώλη Ευσταθίου και Παπαδημητρίου Ιωάννας (2004) καθώς και της Χάρτας του 

ΝΙZHNY TAGIL (2003), και ολοκληρώθηκε α) µε επιτόπια έρευνα στην αρμόδια 

Υπηρεσία της Αρχαιολογίας στη Χαλκίδα, β) φωτογράφηση όλων των όψεων του 

Αλευρόμυλου «ΔΗΜΗΤΡΑ» και γ) αναζήτηση μέσω διαδικτύου των μελετώμενων 

κτιριακών συγκροτημάτων στο Google Earth  

    Με τον όρο  «βιοµηχανική κληρονοµιά»  εννοούµε το σύνολο των πηγών του 

βιοµηχανικού παρελθόντος που συνεισφέρουν στη γνώση της ιστορίας των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων  µιας χώρας ή ενός πληθυσµού (Alfrey J., Putnam T., 

1992). 

    Η πρόοδος της βιοµηχανίας δηµιουργεί ένα σωρό από αχρηστευµένα προϊόντα, 

µηχανές,  κτίρια και υλικά.  Ό,τι,  όµως εγκαταλείπεται,  σπάνια είναι χωρίς αξία.      

Παράλληλα,  πολλά αντικείµενα και κτίρια ξαναχρησιµοποιούνται και, συχνά, µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µην αναγνωρίζονται.  Ό,τι περισσεύει γίνεται η  «πρώτη ύλη»  

της πολιτιστικής κληρονοµιάς.   
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    Στα κατάλοιπα της βιοµηχανικής κληρονοµιάς περιλαµβάνονται τα εξής : α) οι 

παλιές κατασκευές και τα βιοµηχανικά τοπία, δηλαδή τα πρώτα κτίρια παραγωγής, τα 

παλιά εργαστήρια,  τα νέα εργοστάσια,  οι κατοικίες των εργατών και εργοδοτών,  β)  

ο εξοπλισµός,  δηλαδή από τα παλιά εργαλεία ως τις πρώτες  µηχανές,  καθώς και ο 

βιοµηχανικός εξοπλισµός, γ) έντυπα και χειρόγραφα κείµενα, εικονογραφία, αρχεία,  

αποµνηµονεύµατα, φωτογραφικό υλικό, δ)  άλλα τεκµήρια,  όπως στολές εργατών ή 

άλλα προσωπικά αντικείµενα,  διακοσµητικά,  έπιπλα  και ε)  τεκµήρια παραγόµενων 

προϊόντων. 

     Βιοµηχανικοί τοµείς: 1) Ενέργεια, 2) Κλωστοϋφαντουργία-µεταξουργία, 3) 

Μεταλλεία, 4) Μεταλλουργία-Μηχανουργία, 5) Χηµική βιοµηχανία,  6) Επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων, 7) Βυρσοδεψία, 8) Βιοµηχανία οικοδοµικών προϊόντων,  9) 

Χαρτοβιοµηχανία. 

 

Η ∆ιατήρηση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς 

    Η πρώτη απτή διατήρηση καταλοίπων βιοµηχανικής δραστηριότητας 

πραγµατοποιήθηκε το 1794,  όταν ιδρύθηκε στο Παρίσι.  το πρώτο τεχνικό  µουσείο 

στον κόσµο, το “Conservatoire des Arts et Métiers”. Το πρώιµο αυτό ενδιαφέρον για 

βιοµηχανικά κατάλοιπα,  περιελέµβανε  µόνο  µηχανήµατα,  τµήµατα εξοπλισµού,  

σύνεργα κ.λ.π.  

    Χρειάστηκαν εκατό χρόνια για να γενικευτεί το ενδιαφέρον για τη διάτήρηση της 

βιοµηχανικής, τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς σε ένα κάπως ευρύτερο 

κοινό. Το 1891 ανοίγει το πρώτο ανοιχτό  µουσείο στον κόσµο,  το “Skansen” στη 

Στοκχόλµη. Εκεί, τα κτίρια που δεν µπορούσαν να διασωθούν in situ, χτίστηκαν από 

την αρχή.  Αυτό βέβαια,  δεν ήταν αποτέλεσµα της συνειδητοποίησης της τεχνικής 

αξίας των µνηµείων αυτών, αλλά του γεγονότος ότι αποτελούσαν τυπικά τµήµατα 

του Σουηδικού τοπίου. 

    Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα παρουσιάζονται πολλά ακόµα µουσεία τα οποία 

εξειδικεύονται στην επιστήµη και την τεχνολογία. Κάποια από αυτά είναι δηµοτικά 

βιοµηχανικά  µουσεία,  όπως το Βιοµηχανικό Μουσείο της Πράγας,  που έχουν ως 

αντικείµενο την ιστορία της βιοµηχανίας και την ανάπτυξή της.  Οι εκθεσιακοί χώροι 

οργανώνονται  µε βάση την χρονολογική παράθεση καινοτοµιών της τεχνολογικής 

εξέλιξης και ασχολούνται κυρίως  µε το φάσµα των πηγών ενέργειας,  τη  

µεταλλουργία,  την υφαντουργία και την εξέλιξη του αυτοκινήτου.  

  Παράλληλα, δηµιουργούνται συλλογές βιοµηχανικών αντικειµένων από ιδιώτες. 

Και στις δυο περιπτώσεις τα αντικείµενα είναι, κατά βάση, εξειδικευµένα και οι 

συλλογές εστιάζονται στην εξειδικευµένη γνώση, µε αποτέλεσµα να γίνονται  

µουσεία για ειδήµονες. 

    Με το πέρασµα του χρόνου αναδιοργανώνονται τέτοιου είδους µουσειακές 

συλλογές και έχουµε την επανερµηνεία τους,  καταργώντας την παλιά εξειδίκευση, 

παρουσιάζοντας την βιοµηχανική κουλτούρα σε ένα ευρύτερο πρίσµα και 

απευθυνόµενες πλέον σε ένα ευρύτερο κοινό.  Υιοθετείται ένας αφηγηµατικός 

χαρακτήρας,  αλλά εξακολουθούν να  µην επιχειρούν  µια πιο ολοκληρωµένη  µελέτη 

των βιοµηχανικών κοινωνιών. 

    Η ίδρυση του “Deutsche Museum” στο Μόναχο,  το 1906  έδωσε σηµαντική 

ώθηση στην ανάπτυξη της βιοµηχανικής συντήρησης. Ο ιδρυτής του, Arthur Miller, 

είχε, ήδη από το 1882,  δηµιουργήσει στο Μόναχο την “First Electric Exhibition” και 

ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο  «τεχνικό πολιτισµικό  µνηµείο».  Την 

πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα ιδρύθηκαν τα πρώτα  µουσεία που στεγάζονταν σε 

πρώην βιοµηχανικά συγκροτήµατα και έδειχναν την βιοµηχανική δραστηριότητα in 

situ.  



   Τέτοιο παράδειγµα είναι το “Rademacher forges” στο Eskilstuna της Σουηδίας, 

όπου είκοσι µικρά σιδηρουργεία λειτουργούσαν από το 1658. Μεταξύ 1903 και 1906 

ένα από αυτά είχε ήδη µετατραπεί σε µουσείο, ενώ ολόκληρη η περιοχή µετατράπηκε 

σε υπαίθριο µουσείο το 1959. 

     Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και οι καταστροφές που προκάλεσε ο Α΄ 

Παγκόσµιος Πόλεµος, οδήγησαν σε ένα νέο µεγάλο ρεύµα τεχνικών µουσείων στις 

δεκαετίες του 1920 και του 1930, όπως το “Open Air Mining Museum” στη Ludvika 

της Σουηδίας, που άνοιξε το 1938, ενώ είχε ήδη αρχίσει η δηµιουργία της συλλογής 

από τη δεκαετία του 1920. 

    Στο δεύτερο  µισό του 20
ου

 αιώνα πολλαπλασιάστηκε εντυπωσιακά ο αριθµός των 

βιοµηχανικών µνηµείων και καθηµερινών αντικειµένων του πρόσφατου παρελθόντος 

που θεωρήθηκαν πόροι κληρονοµιάς,  αναγνωρίστηκαν και προστατεύτηκαν. 

Παράλληλα, αυξήθηκε εντυπωσιακά και το κοινό που ενδιαφέρθηκε για την 

κληρονοµιά αυτή. 

    Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος και οι επιπτώσεις του ήταν η αιτία για τη δηµιουργία 

του τρίτου και  µεγαλύτερου ρεύµατος για τη διατήρηση και προβολή της τεχνικής 

και βιοµηχανικής κληρονοµιάς. Το 1967 ιδρύεται το “Ironbridge Gorge Museum 

Trust” στη Μ. Βρετανία, το πρώτο ενός νέου είδους µουσείων, που χαρακτηρίζονταν 

από τη µεγάλη ποικιλία και τον συνδυασµό  µουσείου και επιστηµονικής έρευνας. 

Αποτέλεσε, µάλιστα,  το πρότυπο για εκατοντάδες τεχνολογικά και βιοµηχανικά 

µουσεία σε ολόκληρο τον κόσµο. 

    Πρόκειται για τα λεγόµενα  «περιβαλλοντικά µουσεία»  που συνδυάζουν τη 

διατήρηση in situ και την ερµηνεία και ανάπτυξη συλλογών που περιλαµβάνουν από 

εξοπλισµό και βιοµηχανικά προϊόντα  µέχρι κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, 

εργατικές κατοικίες και σιδηροδροµικά δίκτυα, που χρησίµευαν για τις ανάγκες της 

βιοµηχανίας.  Εντάσσεται,  δηλαδή για πρώτη φορά το περιβάλλον της βιοµηχανίας 

στη βιοµηχανική κληρονοµιά.  Πέρα από τη σηµασία της νέας αυτής  µορφής 

αφήγησης της βιοµηχανικής ιστορίας,  τα  µουσεία αυτού του τύπου πέτυχαν την 

προσέλκυση του κοινού και του τουρισµού. 

    Την ίδια εποχή ξεκινά στη Γαλλία η κίνηση των οικοµουσείων, µε στόχο τη 

συνεχή αλληλεπίδραση  µουσείου και κοινού. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το 

οικοµουσείο της περιοχής Fourmies-Trélon (εικ. 1.2-3 και 1.4), που κατάφερε να 

χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά το κοινό του,  τόσο στη λήψη αποφάσεων για τη  

µουσειακή συγκρότηση και παρουσίαση των συλλογών,  όσο και την τεκµηρίωση και 

την ερµηνεία. 

   Στην Πολωνία συντάσσεται το 1962  ειδικός νόµος για την προστασία των 

βιοµηχανικών  µνηµείων,  ενώ το 1973  έχουµε το πρώτο διεθνές συνέδριο στο 

“Ironbridge Gorge Museum Trust”, όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά 

ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της βιοµηχανικής αρχαιολογίας από όλο τον κόσµο. 

    Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δηµιουργηθεί σε ολόκληρο τον κόσµο ένα κλίµα 

ενθουσιασµού για τη διατήρηση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, ακόµα και σε χώρες 

και πόλεις που είναι κέντρα της κλασσικής τέχνης,  όπως η Βενετία,  όπου το 1980 

παρουσιάζεται η έκθεση µε τίτλο “Venezia, citta industriale”, ενώ το 1977 ιδρύεται 

στην Ιαπωνία η “Society for Industrial Archaeology”. 

    Οι αντιλήψεις περί βιοµηχανικής κληρονοµιάς στήριξαν, επίσης, και πολλά 

προγράµµατα αστικής ανάπλασης ή αναβίωσης σε περιοχές,  συνήθως  µε έντονη 

οικιστική ανάπτυξη, που είχαν µακρόχρονη βιοµηχανική ιστορία, που κατέληξαν να 

ασφυκτιούν από ένα κράµα εγκαταλειµµένων και ενεργών βιοµηχανιών. Έτσι, σε µια 

κοιλάδα στην περιοχή του Όσλο,  το πρόγραµµα Akerseiva, µέσα από ένα 

µακρόχρονο ειδικό σχεδιασµό,  κατέληξε στη δηµιουργία του  «Περιβαλλοντικού 



Πάρκου Aker River»  το 1987.  Πρόκειται για κοινή επιχείρηση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  που χάραξε νέες κατευθυντήριες 

γραµµές για τον γενικό περιβαλλοντικό σχεδιασµό και τη διάσωση των ιστορικών 

καταλοίπων.  Αναγνώρισε ότι οι βιοµηχανίες,  που επιβιώνουν σε  µια περιοχή  µε 

µακρόχρονη βιοµηχανική ιστορία, µπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν συνδετικό κρίκο 

µε το παρελθόν και πρότεινε νέες χρήσεις για τα παλιά βιοµηχανικά κτίρια. 

    Σήµερα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί τη σηµασία της 

βιοµηχανικής κληρονοµιάς, η οποία διασφαλίζεται από το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο 

που ισχύει για την προστασία και διατήρηση µνηµείων και χώρων. 

 

Προβλήµατα που παρατηρούνται στη διατήρηση βιοµηχανικών τοπίων 

    Ένα πρόβληµα ηθικής φύσεως είναι οι τάσεις διατήρησης που επικρατούν και η 

αντιδικία συντήρησης- αποκατάστασης για την επιλογή της ιδανικότερης µεθόδου. 

Κατά τον Wallis G. (1988), οι όροι είναι αρκετά σαφείς:  

«∆ιατήρηση,  συντήρηση (preservation, conservation):  η διατήρηση των υλικών 

ενός ευρήµατος στην υπάρχουσα κατάσταση, εµποδίζοντας την περαιτέρω φθορά. Η 

οποία φθορά δε παρεµποδίζεται ποτέ εντελώς, αλλά επιβραδύνεται.  

Αποκατάσταση,  αναστύλωση (restoration, repair):  η επαναφορά των υλικών του 

ευρήµατος σε µια πρότερη κατάσταση. Επειδή αυτή η κατάσταση συνήθως εικάζεται, 

το αντικείµενο επανέρχεται σε  µια θεωρούµενη  (υποκειµενική)  αρχική κατάσταση.   

Σύµφωνα µε τη Slotta R. (1990), «ένα τεχνολογικό µνηµείο µπορεί να διατηρηθεί για 

τους εξής λόγους:  

1. Συνέχιση της βιοµηχανικής του χρήσης.  

2. ∆ηµόσια ή ιδιωτική χρήση.  

3. Μουσειακή χρήση 

4. ∆ιατήρηση για επίδειξη της χρήσης του αποκλειστικά» 

Οι πιθανές επιλογές ως προς το βαθµό επέµβασης των εργασιών διατήρησης είναι: ή  

να αποκατασταθεί το κτίριο επιστρέφοντας στην αρχική του όψη, ή να διατηρηθούν 

τα στοιχεία που πρόσθεσε σε αυτό η πάροδος του χρόνου,  ή να λάβουν χώρα 

εκτεταµένες επεµβάσεις που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισµό του. Είναι προφανές 

ότι η τελευταία επιλογή είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε τη φιλοσοφία της διατήρησης 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς γενικότερα. Κι όµως,  είναι κάτι που έχει συµβεί σε 

αρκετές περιπτώσεις. 

    Όπως ορίζει η φιλοσοφία της συντήρησης γενικότερα, η προσπάθεια επαναφοράς 

του µνηµείου στη θεωρούµενη αυθεντική του όψη,  είναι επίσης ενέργεια που 

ενδέχεται  να αλλοιώσει το χαρακτήρα του.  Όποια και αν αποφασιστεί από την 

ιδιοκτησία ή τους σχετιζόµενους φορείς να είναι, τελικά, η νέα χρήση, θα πρέπει, στο 

βαθµό που είναι δυνατό, να διατηρηθούν όλες οι πληροφορίες και οι συσχετισµοί που 

τον πλαισιώνουν.  Αυτό σηµαίνει την  µικρότερη δυνατή επέµβαση,  που θα 

εξασφαλίζει την προστασία της δοµής του κτιρίου και την βιωσιµότητα της νέας του 

χρήσης. Οι πιθανές νέες χρήσεις εξαρτώνται και από το  µέγεθος και τον τύπο της 

κατασκευής. 

    Τα πολυώροφα βιοµηχανικά κτίρια έχουν τη δυνατότητα να προσαρµοστούν σε 

ένα πλήθος νέων χρήσεων. Ένα πετυχηµένο παράδειγµα επανάχρησης είναι αυτό του 

Norberg στη Σουηδία, όπου ένα κυκλικό πυργοειδές κτίσµα  στη είσοδο 

µεταλλευτικού φρέατος χρησιµοποιείται σαν θέατρο.  Η θεατρική οµάδα, µάλιστα,  

που στεγάζει τις δραστηριότητές της σε αυτό έχει ενσωµατώσει στο χώρο τα 

µηχανήµατα, που έχουν αποµείνει,  ως σκηνικά.  Έτσι,  προσφέρεται  µια προσωρινή 

αλλά άµεση χρήση, γεγονός που είναι σηµαντικό, αν αναλογιστεί κανείς των αριθµό 

των κτισµάτων που χάθηκαν επειδή δεν υπήρξε άµεση χρήση τους. 



    Το βιοµηχανικό τοπίο, όταν ορίζεται ως γεωγραφική ενότητα, ενδέχεται να 

ενσωµατώνει  µια συνεχή ιστορία χρήσεων και αλλαγών καθώς και πολύπλοκες 

συσχετίσεις των τµηµάτων που το συνιστούν. Εποµένως η ερµηνεία του τοπίου δεν 

εξαρτάται  µόνο από τους περίπλοκους αυτούς χωρικούς και λειτουργικούς 

συσχετισµούς, αλλά και από την µεταβολή αυτών στο πέρασµα του χρόνου. 

Επιπλέον είναι δυνατό να πρόκειται για µια βιοµηχανική µονάδα µε σαφή χωρικά 

όρια, αλλά συχνά οι επιδράσεις τις βιοµηχανικής δραστηριότητας δηµιούργησαν ένα 

εκτεταµένο βιοµηχανικό τοπίο,  το οποίο κάποτε έχει συνοχή,  ενώ σε ορισµένες 

περιπτώσεις µοιάζει  µε ένα σύνολο ασύνδετων  µεταξύ τους τµηµάτων,  όταν οι 

αναπτυξιακές διαδικασίες έχουν κατανεµηθεί ανισοµερώς. Είναι σηµαντικό να 

καθοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα προσεγγίσει κανείς το τοπίο ώστε να 

κατανοηθεί.  Τα τελευταία χρόνια άρχισε να υιοθετείται η προσέγγιση αυτή του 

τοπίου ως ενότητα. 

    Μια νέα φιλοσοφία διάσωσης αµφισβητεί τους παλιούς καθιερωµένους τρόπους  

βιοµηχανικής διατήρησης και καλλιεργεί συνεχώς προβληµατισµούς για τη 

βελτιστοποίηση των  µεθόδων της βιοµηχανικής συντήρησης.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία επισηµαίνονται τα εξής:  

1. Η τεκµηρίωση και απογραφή της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και η δηµιουργία 

ικανού δικτύου συνεργασίας φορέων έρευνας και διάσωσης,  αποτελεί το ύψιστο 

αίτηµα της σωστικής διαδικασίας. Η δηµιουργία µιας τέτοιας βάσης, συντελεί στην  

καλύτερη διαχείριση και κατανοµή των οικονοµικών πόρων της διατήρησης και 

διασφαλίζει τη  µελλοντική έρευνα,  σε περίπτωση που η διατήρηση καταστεί 

ανέφικτη.   

2.  Η ανάγκη προσαρµογής του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου προστασίας της  

πολιτιστικής κληρονοµιάς και η δηµιουργία ενός αποκλειστικού για το βιοµηχανικό 

παρελθόν,  που να είναι σαφές και να επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες των   

βιοµηχανικών τοπίων,  χωρίς να παραβλέπει τον κινητό ή ακίνητο εξοπλισµό τους. 

Επίσης, η πολιτική απαλλοτρίωσης βιοµηχανικών τοπίων απαιτεί αναθεώρηση, έτσι 

ώστε να παρέχει οφέλη, τόσο στο τοπίο, όσο και στον ιδιοκτήτη του.  

3. Η σηµασία ενηµέρωσης του κοινού, που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της 

διάσωσης της βιοµηχανικής κληρονοµιάς.  Η κατανόηση της σηµασίας του 

παρελθόντος συντελεί στην προστασία των αντίστοιχων  µνηµείων  (σεβασµός της    

βιοµηχανικής κληρονοµιάς, εθελοντική συντήρηση),  στην οικονοµική αυτάρκεια 

των βιοµηχανικών τοπίων που βασίζονται στην επισκεψιµότητα και στη δηµιουργία  

σοβαρών προϋποθέσεων για οικονοµικές επενδύσεις  από εταιρίες σε βιοµηχανικά 

τοπία.  

4. Τα λεπτά όρια αντικειµενικότητας που παρουσιάζει η συντήρηση της βιοµηχανικής 

κληρονοµιάς και η δυσκολία χειρισµών  µεταξύ οικονοµικών απαιτήσεων, 

δεοντολογίας διάσωσης και ιστορικής συνέπειας.  

5. Η ανάγκη δηµιουργίας ικανού πλαισίου διεπιστηµονικής συνεργασίας, η ύπαρξη 

σαφούς διαχωρισµού εργασιών διάσωσης σε εξειδικευµένους τοµείς.  

6. Η συνειδητοποίηση του υπαρκτού  µηχανισµού  φθοράς και της ταχύτητάς του, 

που δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και ατέρµονες συζητήσεις,  αλλά  µετάβαση στην 

πρακτική εφαρµογή των  µεθόδων διάσωσης στα εναποµείναντα βιοµηχανικά 

κατάλοιπα. 

    Σχετικά µε την κατάσταση διατήρησης της βιοµηχανικής κληρονοµιάς στην 

Ελλάδα, επισηµαίνονται, εκτός από τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα, τα εξής:  

1. Η ύπαρξη αξιόλογου βιοµηχανικού παρελθόντος µπορεί να είναι γεγονός, αλλά το  

ίδιο και η τάση υποβάθµισής του από σηµαντικά ιστορικά και αρχαιολογικά 

τεκµήρια που αφθονούν επίσης στην ελληνική επικράτεια.  



2. Η διαπιστωµένα παρωχηµένη αντίληψη που χαρακτηρίζει πολλά παραδείγµατα    

διάσωσης, αλλά και η, έστω και ετεροχρονισµένη, έναρξη εναρµόνισης µε τα διεθνή  

πρότυπα. 

 

Ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης της Χαλκίδας 

    Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους η Εύβοια ακολούθησε τις τύχες του 

ελληνικού κράτους . Αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερη Νομαρχία με πρώτο Νομάρχη της 

τον Γ. Αινιάν, ο οποίος ίδρυσε αμέσως στη Χαλκίδα αλληλοδιδακτικό σχολείο και 

τυπογραφείο. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε στη Χαλκίδα ο 'ΕΛΛΗΝ', η πρώτη 

εφημερίδα της Εύβοιας. Πολλά χρόνια μετά την απελευθέρωση, η Χαλκίδα 

διατηρούσε τον ανατολίτικο χαρακτήρα της περιόδου της Τουρκοκρατίας . Το 1885 

όμως, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Χ. Τρικούπης και Δήμαρχος ο Ηρ. Γαζέπης, 

άρχισε η κατεδάφιση του τείχους της Χαλκίδας και η κάλυψη της τάφρου με το 

υλικό της κατεδάφισης. Έτσι η Χαλκίδα αρνήθηκε μια μακρόχρονη και σημαντική 

περίοδο της ιστορίας της και έχασε τη δυνατότητα να παραμείνει μια από τις πιο 

γραφικές πόλεις της σύγχρονης Ελλάδας. 

 

Παρουσίαση  του Αλευρόμυλου «ΔΗΜΗΤΡΑ»  (Αφοι Ζάχου – Ι.Ν. 

Καλλιμάνης και Σια) 

Τοποθεσία: Οικοδομικό τετράγωνο 2 της συνοικίας Β που περικλείεται από τις οδούς 

Σταμάτη (ανατολικά), Τζαβάρα (βόρεια), Λιάσκα (δυτικά) και Σκαλκώτα (νότια). 

Πετρόχτιστος, στα πρότυπα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εποχής, 

αποτελείτο από μια διώροφη πτέρυγα κατά τον άξονα βοράς-νότος και μια 

τετραώροφη πτέρυγα κατά τον άξονα ανατολή-δύση. 

Έτη λειτουργίας: 1909 – 1930 

Το 1936 οι εγκαταστάσεις της Αλευροποιίας αγοράστηκαν από τον ΑΣΑΧ 

(Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Αμπελοκτημόνων Χαλκίδας) και χρησιμοποιήθηκαν οι 

αρχικές εγκαταστάσεις της.  

Το 1950 κατεδαφίστηκε η βόρεια πτέρυγα του παλαιού εργοστασίου, καθώς και οι 

δύο τελευταίοι όροφοι της διατηρούμενης πτέρυγας στον άξονα ανατολή-δύση. Οι 

νέες εγκαταστάσεις περιελάμβαναν οινοδεξαμενές 5 εκ. οκάδων, μηχανοστάσιο δύο 

μηχανών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, δύναμης 250 ίππων, γραφείο και χημείο. 

Το εργοστάσιο του ΑΣΑΧ κατά την περίοδο εντατικής εργασίας απασχολούσε 50 

εργάτες, εκτός του μόνιμου ειδικού και τεχνικού προσωπικού. 

Το 2004 η οικοπεδική έκταση 3.930 μ2 του ΑΣΑΧ μαζί με τις κτιριακές της 

εγκαταστάσεις περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου Χαλκιδέων και ο Δήμος 

προέβη στην κατεδάφιση των νεωτέρων κτισμάτων που ήταν κατασκευασμένα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και των εξωτερικών οινοδεξαμενών, διατηρώντας την 

παλαιότερη λιθόκτιστη πτέρυγα. Το 2005 ο Δήμος Χαλκιδέων ενέταξε την 

αποκατάσταση του παραμείναντος κτίσματος και τη συνολική διαμόρφωση του 

ελεύθερου χώρου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» 

με συνολικό προϋπολογισμό 1.008.359, 80 € και με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με σκοπό τη στέγαση 

της συλλογής οστράκων και ζωγραφικών πινάκων του γνωστού συμπολίτη μας 

ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά και τη σημαντική λειτουργική και αισθητική 

αναβάθμιση της περιοχής της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της Χαλκίδας. 

Η προσέγγιση του τοπίου ως ενότητα: Εκτός από την αποκατάσταση του διώροφου 

κτιρίου που απέμεινε από το τετραώροφο της Αλευροποιίας «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο έργο 



περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος ελεύθερου χώρου. Ο 

σχεδιασμός εμπνέεται από τον προϋφιστάμενο πολεοδομικό και κτιριακό ιστό της 

περιοχής έτσι όπως αποτυπώνεται στο διασωζόμενο Σχέδιο Πόλεως του 1840, 

φέρνοντας στην επιφάνεια όλα τα ίχνη του με χρήση διαφορετικών φυσικών υλικών. 

Νότια όψη των κτιρίων  

(πίσω διακρίνεται η μητρόπολη της Αγίας Παρασκευής) 
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