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Ερευνητική οµάδα: Χ. Αγριαντώνη, Ν. Μπελαβίλας, Β. Παναγιωτόπουλος, Ι. Πολύζος
(Επιστηµονικός Υπεύθυνος).
Με χρηµατοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το
ΕΜΠ και το Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών (Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών), ανέλαβαν
από κοινού την εκτέλεση του παραπάνω ερευνητικού προγράµµατος, το οποίο
ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1995 και τελείωσε τους πρώτους µήνες του 1997. Το
πρόγραµµα καλύπτει έξι πόλεις της Ελλάδας: Πειραιάς, Λαύριο, Ερµούπολη, Πάτρα,
Βόλος και Νάουσα.
Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε από διεπιστηµονική οµάδα του ΕΜΠ και του
ΕΙΕ, µε τη συµµετοχή Ιστορικών, Μηχανολόγων, Αρχιτεκτόνων, Φυσικών και
Χηµικών, και τοπικές οµάδες από το Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου Βόλου, το Ιστορικό
Αρχείο του ∆ήµου Πειραιά, το Πανεπιστήµιο Πατρών, την Εφορεία Νεωτέρων
Μνηµείων της Θεσσαλονίκης, και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικευµένους
στον τοµέα της βιοµηχανικής ιστορίας.
Πρόκειται για την πρώτη συστηµατική σε εθνικό επίπεδο καταγραφή της
βιοµηχανικής κληρονοµιάς, που έρχεται να ολοκληρώσει παλαιότερες τµηµατικές
µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί από το ΕΜΠ και το ΕΙΕ.
Το πρόγραµµα κάλυψε τις περισσότερες από τις ελληνικές ιστορικές βιοµηχανικές
πόλεις και τους ιδιαίτερα σηµαντικούς στην ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας
κλάδους της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας, των Μηχανουργείων, της Χηµικής
Βιοµηχανίας, της Πλινθοκεραµοποιίας, της Κλωστοϋφαντουργίας, της Βυρσοδεψίας,
της Χαρτοβιοµηχανίας. Οι µονάδες που εξετάστηκαν καλύπτουν µια χρονική περίοδο
ενός αιώνα από το 1850 έως το 1950. Χαρακτηριστικά σηµεία αυτής της διαδροµής
είναι το Νεώρειο της Ερµούπολης των µέσων του 19ου αιώνα, η Γαλλική Εταιρεία
του Λαυρίου της δεκαετίας του 1870, ο Ηλεκτρικός Σταθµός του Φαλήρου και τα
Λιπάσµατα ∆ραπετσώνας των πρώτων χρόνων του 20ού αιώνα, ο υδροηλεκτρικός
σταθµός Γλαύκου της Πάτρας του Μεσοπολέµου, και οι ανασυγκροτηµένες από το
σχέδιο Μάρσαλ βιοµηχανίες στα 1951-1954. Παράλληλα µε τις µονάδες µελετήθηκε
η ανάπτυξη της βιοµηχανίας κατά κλάδο στην Ελλάδα σε συνάρτηση µε την διεθνή
εξέλιξη των κλάδων.
Μέσα από την έρευνα αποκαλύφθηκαν άγνωστα στοιχεία που αφορούν την
εισαγωγή της τεχνολογίας από την Ευρώπη, αλλά και την εφαρµογή της στο
ιδιότυπο βαλκανικό πλαίσιο µε ελληνικές «πατέντες» και κατασκευές.
Ερευνήθηκε ακόµη η ιστορία προσωπικοτήτων που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην
ανάπτυξη των συγκεκριµένων µονάδων, όπως οι ∆ηλαβέρηδες του Πειραιά, οι
Serpieri στο Λαύριο και οι µεταλλειολόγοι Α. Κορδέλλας, ο Ν. Κανελλόπουλος και ο
Α. Μποδοσάκης στα Λιπάσµατα, κ.α. Εκτός από τη βιβλιογραφική έρευνα και την
έρευνα αρχειακών πηγών, αξιοποιήθηκαν οι µαρτυρίες στελεχών και εργαζοµένων
στις επιχειρήσεις. Τέλος αποκαλύφθηκαν και αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά µια
σειρά πολύτιµων βιοµηχανικών αρχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται το φωτογραφικό
αρχείο της ∆ΕΗ, δηµιουργηµένο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο από τον φωτογράφο
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Κ. Μπαλάφα, το αρχείο παλαιών σχεδίων του ΟΣΕ, το αρχείο του Ινστιτούτου
Κανελλοπούλου στα Λιπάσµατα, το αρχείο της Γαλλικής Εταιρείας στο Λαύριο κ.α.
Τέλος, το πρόγραµµα κατέγραψε τις δυνατότητες επανάχρησης και αξιοποίησης των
µονάδων και επεξεργάσθηκε σε συνεργασία µε το TICCIH τις ελλείψεις στο θεσµικό
καθεστώς προστασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα, διατυπώνοντας
προτάσεις ολοκλήρωσής του.
Θα ολοκληρωθεί µε την έκδοση λευκώµατος (υπό εκτύπωση στις εκδ. Οδυσσέα) και
την παραγωγή ταινίας µικρού µήκους µε τίτλο: Οι Σιωπηλές Μηχανές (σκηνοθέτης Θ.
Ρετζής).
Αναφορές στα πρώτα συµπεράσµατα του προγράµµατος έχουν γίνει στις εφηµερίδες
Καθηµερινή 15.12.96 και 18.12.96 και Αυγή 24.12.96.
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