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To ΤΙCCΙΗ είναι η παγκόσµια οργάνωση που αντιπροσωπεύει τη βιοµηχανική
κληρονοµιά και είναι ειδικός σύµβουλος του ΙCOMOS σε θέµατα βιοµηχανικής
κληρονοµιάς. Αυτή η χάρτα δηµιουργήθηκε από τo ΤΙCCΙΗ και θα παρουσιαστεί στο
ICOMOS για επικύρωση και για την τελική έγκριση της UNESCO.
Προοίµιο
Οι πρώτες περίοδοι της ανθρώπινης ιστορίας ορίζονται από τις αρχαιολογικές µαρτυρίες για
τις θεµελιώδεις αλλαγές των τρόπων µε τους οποίους οι άνθρωποι κατασκεύαζαν αντικείµενα
και η σηµασία της διατήρησης και της µελέτης των µαρτυριών για αυτές τις αλλαγές είναι
οικουµενικά αποδεκτή.
Από τον Μεσαίωνα, οι καινοτοµίες της Ευρώπης στη χρήση της ενέργειας και στο
εµπόριο και τις συναλλαγές οδήγησαν σε µια αλλαγή, προς το τέλος του 18ου αιώνα, τόσο
ριζική όσο και εκείνη µεταξύ της Νεολιθικής και της Χάλκινης Εποχής, µε εξελίξεις στις
κοινωνικές, τεχνικές και οικονοµικές συνθήκες της µεταποίησης, αρκετά γρήγορες και
ρηξικέλευθες ώστε να αποκληθεί επανάσταση. Η Βιοµηχανική Επανάσταση ήταν η απαρχή
ενός ιστορικού φαινοµένου που επηρέασε ένα τεράστιο τµήµα του ανθρώπινου πληθυσµού
καθώς και όλες τις άλλες µορφές ζωής του πλανήτη µας και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.
Τα υλικά κατάλοιπα αυτών των ριζικών αλλαγών έχουν παγκόσµια ανθρώπινη αξία
και η σπουδαιότητα της µελέτης και της διατήρησης αυτών των καταλοίπων πρέπει να
αναγνωρισθεί.
Κατά συνέπεια, οι εκπρόσωποι, που συναντήθηκαν για τη ∆ιάσκεψη 2003 του
ΤΙCCΙΗ στη Ρωσία, επιθυµούν να βεβαιώσουν ότι τα κτίρια και οι κατασκευές που

δηµιουργήθηκαν για βιοµηχανικές δραστηριότητες, οι διαδικασίες και τα εργαλεία που
χρησιµοποιήθηκαν µέσα στις κατασκευές αυτές και οι πόλεις και τα τοπία στα οποία
βρίσκονται, µαζί µε όλες τις άλλες υλικές και άϋλες εκδηλώσεις τους, έχουν θεµελιώδη
σηµασία. Πρέπει να µελετηθούν, η ιστορία τους να διδάσκεται, το νόηµα και η σηµασία τους
πρέπει να προάγεται και να καθίσταται σαφής σε όλους και πρέπει να εντοπιστούν τα πιο
σηµαντικά και χαρακτηριστικά παραδείγµατα, να προστατευτούν και να διατηρηθούν
σύµφωνα µε το πνεύµα της Χάρτας της Βενετίας, προς χρήση και όφελος του σήµερα και του
αύριο.
1.

Ο ορισµός της βιοµηχανικής κληρονοµιάς

Η βιοµηχανική κληρονοµιά είναι τα κατάλοιπα του βιοµηχανικού πολιτισµού που έχουν
ιστορική, τεχνολογική, κοινωνική, 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.
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 ιστορική περίοδος που συγκεντρώνει το κύριο ενδιαφέρον εκτείνεται από την αρχή
της Βιοµηχανικής Επανάστασης, στο δεύτερο ήµισυ του 18ου αιώνα, έως σήµερα, ενώ
συγχρόνως, εξετάζονται οι πρώτες προ-βιοµηχανικές και πρωτο-βιοµηχανικές ρίζες της.
Επιπλέον, αντλεί από τη µελέτη της εργασίας και των τεχνικών εργασίας που εµπεριέχονται
στην ιστορία της τεχνολογίας.
2.

Οι αξίες της βιοµηχανικής κληρονοµιάς

α.
Η βιοµηχανική κληρονοµιά είναι τα τεκµήρια δραστηριοτήτων που είχαν και
συνεχίζουν να έχουν σοβαρές ιστορικές συνέπειες. Τα κίνητρα προστασίας της βιοµηχανικής
κληρονοµιάς βασίζονται στην οικουµενική αξία αυτών των τεκµηρίων και όχι στην
ιδιαιτερότητα µεµονωµένων χώρων.
β.
Η βιοµηχανική κληρονοµιά έχει κοινωνική αξία ως τµήµα των καταλοίπων της
καθηµερινής ζωής συνηθισµένων ανδρών και γυναικών και, µε αυτή την ιδιότητα, προσδίδει
µια σηµαντική αίσθηση ταυτότητας. Έχει τεχνολογική και επιστηµονική αξία στην ιστορία
της µεταποίησης, της µηχανικής, των κατασκευών και µπορεί να έχει και σηµαντική
αισθητική αξία για την ποιότητα της αρχιτεκτονικής, της µελέτης και του σχεδιασµού.
γ.
Αυτές οι αξίες είναι εγγενείς στον ίδιο το χώρο, στον ιστό του, στα συστατικά του, τα
µηχανήµατα και το πλαίσιο, στο βιοµηχανικό τοπίο, στα γραπτά τεκµήρια και επίσης στα
άυλα ίχνη της βιοµηχανίας που περιέχονται στις ανθρώπινες αναµνήσεις και στα ήθη.
δ.
Η σπανιότητα, ως προς την επιβίωση συγκεκριµένων διαδικασιών, την τυπολογία
των χώρων και τοπίων, προσθέτει ιδιαίτερη αξία και πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Τα
πρώιµα ή πρωτοποριακά παραδείγµατα έχουν ιδιαίτερη αξία.
3.

Η σηµασία του εντοπισµού, της καταγραφής και της µελέτης

α.
Κάθε περιοχή πρέπει να εντοπιστεί, να καταγραφεί και να προστατευτούν τα
βιοµηχανικά κατάλοιπα που θέλει να διατηρήσει για τις επόµενες γενιές.

β.
Μελέτες περιοχών µε διαφορετικές βιοµηχανικές τυπολογίες πρέπει να εντοπίζουν
την έκταση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς. Χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, πρέπει
να δηµιουργηθούν µητρώα όλων των χώρων που έχουν εντοπιστεί. Πρέπει να οργανώνονται
µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η έρευνα σε αυτά και το κοινό να έχει ελεύθερη
πρόσβαση. Η ηλεκτρονική µορφή τους και η άµεση πρόσβαση µέσω ηλεκτρονικών δικτύων
είναι αξιόλογοι στόχοι.
γ.
Η καταγραφή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µελέτης της βιοµηχανικής
κληρονοµιάς. Πρέπει να γίνεται µια πλήρης καταγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών και
της κατάστασης του χώρου και να καταχωρείται σε δηµόσιο αρχείο πριν γίνουν οποιεσδήποτε
παρεµβάσεις. Μπορούµε να κερδίσουµε πολλές πληροφορίες αν η καταγραφή γίνει πριν
σταµατήσει να λειτουργεί ένας χώρος ή µια διαδικασία. Τα αρχεία πρέπει να περιέχουν
περιγραφές, σχέδια, φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις κινούµενων αντικειµένων, µε
αναφορές σε υποστηρικτική τεκµηρίωση. Οι αναµνήσεις των ανθρώπων είναι µοναδική και
αναντικατάστατη πηγή που πρέπει επίσης να καταγράφονται, όταν είναι διαθέσιµες.
δ.
Η αρχαιολογική διερεύνηση των ιστορικών βιοµηχανικών χώρων είναι µια
θεµελιώδης τεχνική της µελέτης τους. Πρέπει να διεξάγεται µε τα ίδια υψηλά κριτήρια που
ισχύουν για χώρους άλλων ιστορικών και πολιτισµικών περιόδων.
ε.
Χρειάζονται προγράµµατα ιστορικής έρευνας για να υποστηρίξουν την πολιτική της
προστασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς. Λόγω της αλληλεξάρτησης των πολλών
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, οι διεθνείς µελέτες µπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισµό
χώρων και τύπων χώρων µε παγκόσµια σηµασία.
στ.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των βιοµηχανικών κτιρίων πρέπει να ορίζονται και
να δηµοσιεύονται ώστε το ευρύ κοινό να αποδεχτεί τη χρήση ορθολογικών και σταθερών
κανόνων. Με βάση την κατάλληλη έρευνα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
για να εντοπιστούν τα πιο σηµαντικά επιζώντα τοπία, οικισµοί, χώροι, τυπολογίες, κτίρια,
κατασκευές, µηχανήµατα και διαδικασίες.
ζ.
Οι τόποι και οι κατασκευές που έχουν κριθεί σηµαντικές πρέπει να προστατεύονται
µε νοµικά µέτρα, αρκετά ισχυρά ώστε να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της σπουδαιότητάς
τους. Ο Κατάλογος της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO πρέπει να αναγνωρίσει
δεόντως τον τροµερό αντίκτυπο που είχε η εκβιοµηχάνιση στον ανθρώπινο πολιτισµό.
η.
Η αξία των σηµαντικών τόπων πρέπει να οριστεί και να εδραιωθούν κατευθυντήριες
γραµµές για µελλοντικές επεµβάσεις. Πρέπει να εφαρµοστούν οποιαδήποτε νοµικά,
διοικητικά και οικονοµικά µέτρα είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί η αξία τους.
θ.
Πρέπει να εντοπιστούν οι χώροι που βρίσκονται σε κίνδυνο, έτσι ώστε να ληφθούν
τα κατάλληλα µέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος και να διευκολυνθούν τα κατάλληλα
σχέδια για την επισκευή και την επανάχρηση τους.
ι.
Η διεθνής συνεργασία είναι µια ιδιαίτερα κατάλληλη προσέγγιση στη διατήρηση της
βιοµηχανικής κληρονοµιάς µέσω συντονισµένων πρωτοβουλιών και καταµερισµού των
πόρων. Πρέπει να αναπτυχθούν συµβατά κριτήρια για να συγκροτηθούν παγκόσµια µητρώα
και βάσεις δεδοµένων.
4.

Νοµική προστασία

α.
Η βιοµηχανική κληρονοµιά πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της εν γένει
πολιτισµικής κληρονοµιάς. Ωστόσο, η νοµική της προστασία πρέπει να λαµβάνει υπόψη την
ειδική φύση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς. Πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει
εργοστάσια και µηχανήµατα, υπόγεια και υπέργεια έργα ή κατασκευές, σύνολα και
συγκροτήµατα κτιρίων και βιοµηχανικά τοπία. Περιοχές βιοµηχανικών λυµάτων πρέπει να
εξεταστούν για την ενδεχόµενη αρχαιολογική καθώς και οικολογική τους αξία.

β.
Στις πολιτικές για την οικονοµική ανάπτυξη και στον περιφερειακό και εθνικό
προγραµµατισµό πρέπει να περιλαµβάνονται προγράµµατα για τη διατήρηση της
βιοµηχανικής κληρονοµιάς.
γ.
Οι πιο σηµαντικοί χώροι πρέπει να προστατεύονται πλήρως και να µην επιτρέπονται
παρεµβάσεις που υπονοµεύουν την ιστορική τους ακεραιότητα ή την αυθεντικότητα του
ιστού τους. Η ήπια και φιλική προσαρµογή και επανάχρηση µπορεί να είναι ένας κατάλληλος
και οικονοµικός τρόπος εξασφάλισης της επιβίωσης των βιοµηχανικών κτισµάτων και πρέπει
να ενθαρρύνεται µε κατάλληλους νοµικούς ελέγχους, τεχνικές συµβουλές, φορολογικά
κίνητρα και επιχορηγήσεις.
δ.
Οι βιοµηχανικές κοινότητες που απειλούνται από γοργές δοµικές αλλαγές πρέπει να
υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πιθανές απειλές που
αντιπροσωπεύουν τέτοιου είδους αλλαγές για τη βιοµηχανική κληρονοµιά, πρέπει να
προβλέπονται και να προετοιµάζονται σχέδια ώστε να αποφεύγονται τα έκτακτα µέτρα.
ε.
Πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες που να προβλέπουν άµεση ανταπόκριση όταν
κλείνουν σηµαντικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ώστε να αποφεύγεται η αποµάκρυνση ή η
καταστροφή σηµαντικών στοιχείων τους. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έχουν θεσµική
εξουσία για να παρεµβαίνουν, όταν είναι απαραίτητο να προστατευτούν σηµαντικοί ιστορικοί
τόποι που απειλούνται.
στ.
Η κυβέρνηση πρέπει να έχει συµβουλευτικά σώµατα ειδικών που µπορούν να
δώσουν ανεξάρτητες συµβουλές σε θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία και τη
διατήρηση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και η γνώµη τους πρέπει να αναζητείται σε όλες
τις σηµαντικές περιπτώσεις.
ζ.
Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η συµβουλή και η
συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προστασία και την διατήρηση της τοπικής
βιοµηχανικής κληρονοµιάς τους.
η.
Οι σύλλογοι και οι ενώσεις εθελοντών έχουν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στον
εντοπισµό των χώρων, στην προαγωγή της δηµόσιας συµµετοχής στη διατήρηση, στη
διάδοση πληροφοριών και στην έρευνα, δεδοµένου ότι είναι οι απαραίτητοι ρόλοι στη σκηνή
της βιοµηχανικής κληρονοµιάς.
5.

Συντήρηση και διατήρηση

α.
Η συντήρηση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς εξαρτάται από τη διατήρηση της
λειτουργικής ακεραιότητας και γι αυτό οι παρεµβάσεις σε ένα βιοµηχανικό χώρο πρέπει να
στοχεύουν στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη τήρηση αυτού του στόχου. Η αξία και η
αυθεντικότητα ενός βιοµηχανικού χώρου µπορεί να µειωθεί σηµαντικά αν τα µηχανήµατα ή
τα εξαρτήµατά τους αποµακρυνθούν ή αν καταστραφούν βοηθητικά µηχανήµατα τα οποία
αποτελούν µέρος του γενικού χώρου.
β.
Η διατήρηση των βιοµηχανικών χώρων απαιτεί ενδελεχή γνώση του σκοπού ή των
σκοπών για τον οποίο ή τους οποίους δηµιουργήθηκαν και των διαφόρων βιοµηχανικών
διαδικασιών που µπορεί να διεξάγονταν εκεί. Αυτές µπορεί, µε τον καιρό, να έχουν αλλάξει,
αλλά όλες οι προηγούµενες χρήσεις πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται.
γ.
Πρέπει πάντοτε να δίνεται προτεραιότητα στην επί τόπου (in situ) διατήρηση. Η
διάλυση και η µεταφορά ενός κτιρίου ή µιας κατασκευής είναι παραδεκτά µόνον εφόσον η
καταστροφή του χώρου απαιτείται από επιτακτικές οικονοµικές ή κοινωνικές ανάγκες.
δ.
Η προσαρµογή ενός βιοµηχανικού χώρου σε νέα χρήση, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η διατήρησή του, είναι παραδεκτή εκτός από τις περιπτώσεις χώρων µε ειδική
ιστορική σπουδαιότητα. Οι νέες χρήσεις πρέπει να σέβονται τα αξιόλογα αντικείµενα και να
διατηρούν τα αρχικά πρότυπα κυκλοφορίας και δραστηριότητας, και πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο συµβατές µε την αρχική ή την κύρια χρήση. Συνιστάται να υπάρχει µια περιοχή
όπου θα ερµηνεύεται η προηγούµενη χρήση.

ε.
Η συνέχιση της προσαρµογής και χρήσης των βιοµηχανικών κτιρίων αποφεύγει την
άσκοπη απώλεια ενέργειας και συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Η βιοµηχανική
κληρονοµιά µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική αναζωογόνηση περιοχών που
φθίνουν ή µαραζώνουν. Η συνέχεια την οποία εξασφαλίζει η επανάχρηση µπορεί να παρέχει
ψυχολογική σταθερότητα στις κοινότητες που αντιµετωπίζουν την αιφνίδια εξαφάνιση
µακρόχρονων πηγών απασχόλησης.
στ.
Οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι αναστρέψιµες και να έχουν ελάχιστες επιπτώσεις.
Οποιεσδήποτε αναπόφευκτες αλλαγές πρέπει να τεκµηριώνονται και τα σηµαντικά στοιχεία
που αποµακρύνονται πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται µε ασφάλεια. Πολλές
βιοµηχανικές διαδικασίες προσδίδουν µια "πατίνα" που είναι αναπόσπαστο τµήµα της
ακεραιότητας και του ενδιαφέροντος του τόπου.
ζ.
Η ανακατασκευή ή η επιστροφή σε µια προηγούµενη κατάσταση που συµβαίνει να
είναι γνωστή πρέπει να θεωρείται µια παρέµβαση που γίνεται µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και η οποία είναι κατάλληλη µόνον εφόσον ωφελεί την ακεραιότητα ολόκληρου
του χώρου ή σε περίπτωση βίαιης καταστροφής ενός πολύ σηµαντικού ιστορικού τόπου.
η.
Οι ανθρώπινες δεξιότητες που ενέχονται σε πολλές παλιές ή απηρχαιωµένες
βιοµηχανικές διαδικασίες είναι ένας σηµαντικότατος πόρος του οποίου η απώλεια µπορεί να
είναι αναντικατάστατη. Πρέπει να καταγραφούν προσεκτικά και να µεταδοθούν στις
επόµενες γενιές.
θ.
Η διατήρηση των τεκµηρίων, των αρχείων των επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών
σχεδίων καθώς και δειγµάτων των βιοµηχανικών προϊόντων πρέπει να ενθαρρύνονται.
6.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

α.
Η επαγγελµατική κατάρτιση σε µεθοδολογικές, θεωρητικές και ιστορικές πτυχές της
βιοµηχανικής κληρονοµιάς πρέπει να διδάσκεται σε τεχνικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
β.
Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικό µε το βιοµηχανικό παρελθόν και την κληρονοµιά
του πρέπει να παράγεται από και για τους σπουδαστές στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
7.

Παρουσίαση και ερµηνεία

α.
Το δηµόσιο ενδιαφέρον και η στοργή για τη βιοµηχανική κληρονοµιά και η εκτίµηση
της αξίας της είναι ο ασφαλέστερος τρόπος διατήρησής της . Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να
εξηγούν ενεργά τον νόηµα και την αξία των βιοµηχανικών χώρων µέσω δηµοσιεύσεων,
εκθέσεων, της τηλεόρασης, του ∆ιαδικτύου και άλλων µέσων επικοινωνίας, παρέχοντας
µόνιµη πρόσβαση στους σηµαντικούς χώρους και προάγοντας τον τουρισµό σε βιοµηχανικές
περιοχές.
β.
Ειδικά βιοµηχανικά και τεχνικά µουσεία και διατηρητέοι βιοµηχανικοί χώροι είναι
σηµαντικά µέσα προστασίας και ερµηνείας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς.
γ.
Οι περιφερειακοί και οι διεθνείς δρόµοι της βιοµηχανικής κληρονοµιάς µπορούν να
φωτίσουν τη συνεχόµενη µεταφορά της βιοµηχανικής τεχνολογίας, και τις µεγάλης κλίµακας
µετακινήσεις των ανθρώπων που µπορεί να προκαλέσει.
Eusebi Casanelles

Eugene Logunov

Πρόεδρος του TICCIH
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