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 Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη 
Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (The 
International Committee for the Conservation of 
Industrial Heritage – TICCIH) ιδρύθηκε το 1992.

 Πραγματοποιεί περιοδικά πανελλήνια συνέδρια –
επιστημονικές συναντήσεις με αντικείμενο τη 
βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα.

 Έχει εκδώσει ένα ενημερωτικό δελτίο (5 + 2 τεύχη)

 Το Ελληνικό Τμήμα του TICCIH ξεκίνησε μια 
προσπάθεια δημιουργίας του Μητρώου Ελληνικής 
Βιομηχανικής Κληρονομιάς, με τυποποιημένο δελτίο 
καταγραφής, με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων 
Ιωαννίνων, Ιόνιο, Θεσσαλίας, ΕΜΠ, ΕΙΕ, ΔΗΚΙ Βόλου και 
ΠΙΟΠ.







Σμυριδωρυχεία Νάξου.
Τα συστήματα εναέριας μεταφοράς εφαρμόστηκαν για 

πρώτη φορά στα ελληνικά μεταλλεία στις αρχές του 
20ου αι. Διακινούσαν τα βαγονέτα με το μετάλλευμα 

από τα σημεία εξόρυξης στη σκάλα φόρτωσης των 
πλοίων

Κάτω, σημείο φόρτωσης των βαγονέτων σε 
φωτογραφία του 1936 και, αριστερά, πυλώνας του 

εναερίου σε σημερινή φωτογραφία.



Τα θειωρυχεία της Μήλου, 1862-1940,
τότε και σήμερα.





Οι «σκάλες», κατασκευές στα σημεία 
φόρτωσης των μεταλλευμάτων στα πλοία, 

βρίσκονται διάσπαρτες σε όλα σχεδόν τα 
αιγαιοπελαγίτικα νησιά.

Αριστερά, σκάλα στη Μήλο.
Κάτω, σκάλα στον Κουταλά της Σερίφου.











Ατμάμαξα με φορτίο λιγνίτη στη 
διαδρομή από τα λιγνιτωρυχεία 
προς το Καθαριστήριο του 
Καράβου, 1955

























Το εργοστάσιο ζυθοποιίας Κλωναρίδη στα 
Πατήσια ιδρύθηκε περί το 1900.

Το 1930 το ανέλαβε ο Φιξ και το χρησιμοποίησε 
ως παγοποιείο. 



Το εργοστάσιο (1903), κηρυγμένο διατηρητέο 
μνημείο (1994), κατεδαφίστηκε επί Δημαρχίας 

Αβραμόπουλου εν μία νυκτί, το 2002.



Το εργοστάσιο της Columbia στον Περισσό υπήρξε μια καθετοποιημένη μονάδα 
παραγωγής δίσκων (δεκ. 1930). Παρά τις κινητοποιήσεις πολιτών και επιστημόνων, 

το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε διατηρητέα μόνο το κεντρικό κτίριο και την 
κεντρική πύλη, ενώ τα υπόλοιπα 7 κτίρια κατεδαφίστηκαν το 2006.





Ιστορικά κτήρια του πρώην 
Αεροδρομίου Ελληνικού

 Επάνω αριστερά, ο Δυτικός 
Αεροσταθμός σήμερα (δεκ. 1950).

 Κάτω αριστερά, ο υδατόπυργος 
της πρώην Αμερικάνικης Βάσης 
Ελληνικού (1955-1956).

 Κάτω, το Αμερικάνικο Κολλέγιο 
Θηλέων (1932).



Το βιομηχανικό συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ και
το τοπίο των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας, 1959
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