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Η ραγδαία αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε στη χώρα μας, από τα μέσα
περίπου της δεκαετίας του 1970, οδήγησε στην απαξίωση και εγκατάλειψη
αξιόλογων βιομηχανικών χώρων και συγκροτημάτων ή και μεμονωμένων
παρεμφερών κατασκευών. Τα βιομηχανικά αυτά κατάλοιπα, κηρυγμένα ως
διατηρητέα μνημεία ή μη, αποτελούν τις περισσότερες φορές τοπόσημα των
περιοχών που βρίσκονται και συμβάλλουν δυναμικά στην εικόνα τους. Ο
αφανισμός τους, καθώς πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο, θα
συντελέσει στην απώλεια της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής
φυσιογνωμίας κάθε τόπου και απαιτεί άμεσες σωστικές ενέργειες.

Βασικό εργαλείο για την κατανόηση, τη διάσωση και την προστασία της
βιομηχανικής μας κληρονομιάς, αποτελεί η ολοκληρωμένη αναγνώρισή της.
Θέματα διατήρησης, επανάχρησης και επανένταξης των βιομηχανικών μνημείων
ως ενεργών στοιχείων στον αστικό ιστό, οφείλουν να βασίζονται σε ένα υπόβαθρο
συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, που θα επιτρέψει την αξιολόγηση
και την περαιτέρω διαχείριση και ανάδειξη του βιομηχανικού μας πολιτισμού.

Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός ενιαίου και ελεύθερα προσβάσιμου μητρώου
για το ελληνικό βιομηχανικό απόθεμα, οργανώθηκε η ομάδα «Βιομηχανικά Δελτία
Απογραφής» (ΒΙΔΑ), αρχικά σε εθελοντική άτυπη μορφή και πρόσφατα με τη
δημιουργία αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), με σκοπό τη συλλογική
καταγραφή των κινητών και των ακίνητων βιομηχανικών μνημείων της χώρας.

Βασικοί σκοποί της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. είναι η μελέτη, η διάσωση και η προστασία, η
ανάδειξη και η προβολή του ελληνικού βιομηχανικού πολιτισμού και της
κληρονομιάς του, στις υλικές και άυλες εκφάνσεις της. Προκειμένου να
προωθήσει τους σκοπούς αυτούς η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. πραγματοποιεί καταγραφές,
εκπονεί μελέτες, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, παράγει έντυπο και
οπτικοακουστικό υλικό, συγκροτεί εθελοντικές ομάδες, διοργανώνει
εκπαιδευτικές δράσεις, εκθέσεις και συναντήσεις, συνεργάζεται με άλλους
οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.

Για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της ΒΙ.Δ.Α δημιουργήθηκε ιστότοπος
που εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πανελλαδική βάση δεδομένων, που
συγκροτήθηκε συλλογικά. Ο νέος αναδομημένος και ανασχεδιασμένος
ιστότοπος (www.vidarchives.gr) περιλαμβάνει τα δελτία καταγραφής,
διαδραστικό χάρτη όπου αποτυπώνονται τα βιομηχανικά μνημεία της χώρας,
και έχει νέες δυνατότητες καταγραφής και συμμετοχής από πολλαπλές
πλατφόρμες (υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο).

Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός αυτής της αξιόλογης βάσης δεδομένων, η 
οποία επιχειρείται σε τέτοια έκταση και μορφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
με τη δυναμική που έχει αποκτήσει, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και 
αναλυτική βάση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανική 
αρχαιολογία και κληρονομιά στη χώρα μας, ελπίζοντας να αποτελέσει το 
εφαλτήριο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία της 
βιομηχανικής μας κληρονομιάς.


