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ΑφορμήΑφορμή μελέτηςμελέτης τηςτης περίπτωσηςπερίπτωσης
ΗΗ ροπήροπή τηςτης UnescoUnesco προςπρος τηντην ενίσχυσηενίσχυση τηςτης
διαχείρισηςδιαχείρισης τηςτης υποτιμημένηςυποτιμημένης άυληςάυλης
πολιτισμικήςπολιτισμικής κληρονομιάςκληρονομιάς ώστεώστε νανα
δημιουργηθούνδημιουργηθούν ευκαιρίεςευκαιρίες κοινωνικήςκοινωνικής συνοχήςσυνοχής καικαι
αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης..
ΗΗ προώθησηπροώθηση τηςτης τοπικήςτοπικής τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας μέσωμέσω
τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι τηςτης κατάρτισηςκατάρτισης τωντων νέωννέων
μέσωμέσω τουτου προγράμματοςπρογράμματος τηςτης UnescoUnesco: : ««Expert Expert 
facility to strengthen the system of facility to strengthen the system of 
governance for culture in developing governance for culture in developing 
countriescountries»» τοτο οποίοοποίο ήδηήδη εφαρμόζεταιεφαρμόζεται σεσε 13 13 
χώρεςχώρες καικαι έχουνέχουν καταγραφείκαταγραφεί τατα πρώταπρώτα θετικάθετικά
αποτελέσματααποτελέσματα..
ΤοΤο ενδιαφέρονενδιαφέρον τηςτης UnescoUnesco γιαγια τητη βελτίωσηβελτίωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας τηςτης ζωήςζωής στιςστις ευάλωτεςευάλωτες κοινωνίεςκοινωνίες πουπου
παρουσιάζουνπαρουσιάζουν μεγάλομεγάλο ποσοστόποσοστό ανεργίαςανεργίας καικαι
οικονομικήοικονομική ύφεσηύφεση..



ΤοΤο αντικείμενοαντικείμενο τηςτης μελέτηςμελέτης

ΠωςΠως έναένα ‘‘νεκρόνεκρό’’ στοιχείοστοιχείο τηςτης
άυληςάυλης πολιτισμικήςπολιτισμικής κληρονομιάςκληρονομιάς
μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει τοτο εφαλτήριοεφαλτήριο γιαγια
τητη βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τηςτης
ζωήςζωής τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας τουτου
ΑσπροπύργουΑσπροπύργου μέσωμέσω τηςτης
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τωντων νέωννέων, , 
επιφέρονταςεπιφέροντας τητη κοινωνικήκοινωνική συνοχήσυνοχή
καικαι τηντην αειφόροαειφόρο ανάπτυξηανάπτυξη βάσειβάσει
τουτου προγράμματοςπρογράμματος τηςτης UnescoUnesco..



ΗΗ κατάστασηκατάσταση στηστη σύγχρονησύγχρονη κοινωνίακοινωνία τουτου
ΑσπροπύργουΑσπροπύργου

ΤοΤο στοιχείοστοιχείο τηςτης άυληςάυλης πολιτισμικήςπολιτισμικής κληρονομιάςκληρονομιάς
σεσε αυτήαυτή τητη πόληπόλη είναιείναι ηη εμπειρικήεμπειρική γνώσηγνώση καικαι
τεχνικήτεχνική ((τεχνογνωσίατεχνογνωσία) ) τηςτης κατασκευήςκατασκευής τουτου
παραδοσιακούπαραδοσιακού οικοδομικούοικοδομικού υλικούυλικού τηςτης ‘‘πλήθραςπλήθρας’’
καθώςκαθώς καικαι ηη τεχνικήτεχνική χρήσηςχρήσης τουτου γιαγια τητη δόμησηδόμηση
κτισμάτωνκτισμάτων
ΑυτόΑυτό είναιείναι ‘‘νεκρό΄νεκρό΄ στοιχείοστοιχείο, , δηλαδήδηλαδή έχειέχει σπάσεισπάσει
ηη αλυσίδααλυσίδα μετάδοσήςμετάδοσής τουτου απόαπό γενιάγενιά σεσε γενιάγενιά
αφούαφού υπάρχειυπάρχει ηη απροθυμίααπροθυμία, , ηη αδιαφορίααδιαφορία, , ηη
απαξίωσηαπαξίωση προςπρος τητη διατήρησηδιατήρηση αυτήςαυτής τηςτης
παράδοσηςπαράδοσης καικαι ηη ροπήροπή προςπρος τιςτις μοντέρνεςμοντέρνες
τάσειςτάσεις ((πυρότουβλοπυρότουβλο κλπκλπ))
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ΓιατίΓιατί αυτήαυτή ηη πόληπόλη αποτελείαποτελεί τόποτόπο επιτυχούςεπιτυχούς
εφαρμογήςεφαρμογής τουτου προγράμματοςπρογράμματος;;

ΥπάρχουνΥπάρχουν κατάλοιπακατάλοιπα υλικάυλικά στοιχείαστοιχεία πουπου
μαρτυρούνμαρτυρούν τηντην ύπαρξηύπαρξη εμπειρικήςεμπειρικής γνώσηςγνώσης
καικαι τεχνικήςτεχνικής
ΥπάρχειΥπάρχει 93% 93% ανεκμετάλλευτηανεκμετάλλευτη γηγη
((απογραφήαπογραφή 2001)2001)
ΥπάρχειΥπάρχει μεγάλομεγάλο ποσοστόποσοστό ανεργίαςανεργίας στουςστους
νέουςνέους 2020--3535χρονώνχρονών
ΥπάρχειΥπάρχει οικονομικήοικονομική ύφεσηύφεση



ΓιατίΓιατί αξίζειαξίζει τοτο παραδοσιακόπαραδοσιακό οικοδομικόοικοδομικό υλικόυλικό ((πλήθραπλήθρα ήή διεθνώςδιεθνώς
ωμόπλινθοςωμόπλινθος););

ΘερμομονωτικήΘερμομονωτική
ΑξιοποιείΑξιοποιεί ενεργειακάενεργειακά τοτο τοπικότοπικό κλίμακλίμα
ΔιατηρείΔιατηρεί τηντην υγρασίαυγρασία τουτου εσωτερικούεσωτερικού
χώρουχώρου σεσε φυσιολογικάφυσιολογικά επίπεδαεπίπεδα
(40%,70%)(40%,70%)
ΕξασφαλίζειΕξασφαλίζει τηντην άδηληάδηλη αναπνοήαναπνοή τουτου
κέλυφουςκέλυφους
ΔεσμεύειΔεσμεύει τιςτις τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες--θείοθείο, , 
φωσφορούχεςφωσφορούχες ενώσειςενώσεις
ΕμποδίζειΕμποδίζει τητη ροήροή ηλεκτρομαγνητικήςηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίαςακτινοβολίας
ΔενΔεν είναιείναι τοξικήτοξική
ΕίναιΕίναι πλήρωςπλήρως αφομοιώσιμηαφομοιώσιμη απόαπό τοτο
περιβάλλονπεριβάλλον
ΑντέχειΑντέχει στοστο χρόνοχρόνο
ΕίναιΕίναι αντισεισμικήαντισεισμική ((έχειέχει ελαστικότηταελαστικότητα))
ΕίναιΕίναι εύχρηστηεύχρηστη
ΕίναιΕίναι επεξεργάσιμηεπεξεργάσιμη
ΈχειΈχει ελάχιστοελάχιστο κόστοςκόστος
–– 17% 17% τηςτης παγκόσμιαςπαγκόσμιας πολιτισμικήςπολιτισμικής

κληρονομιάςκληρονομιάς είναιείναι κατασκευασμένηκατασκευασμένη μεμε
ωμόπλινθουςωμόπλινθους

Κίνα
7000πχ

: 
οικισμοί

Βαβυλωνία: 
Ζυγκουράτ
(Ηρόδοτος)

Βερσαλλίες: 
salon de 
Diane



ΤιΤι πρέπειπρέπει νανα ληφθείληφθεί υπόψηυπόψη;;
ΗΗ ευαισθησίαευαισθησία τηςτης στηνστην
υγρασίαυγρασία ((σύστασησύσταση απόαπό
χώμαχώμα, , νερόνερό καικαι ινώδειςινώδεις
προσμίξειςπροσμίξεις--άχυροάχυρο ήή ζωΪκέςζωΪκές
τρίχεςτρίχες μεμε απλόαπλό καλούπωμακαλούπωμα
καικαι ξήρανσηξήρανση στονστον ήλιοήλιο))
ΛύσηΛύση: : ηη χρήσηχρήση ενόςενός
επχρίσματοςεπχρίσματος//κονιάματοςκονιάματος μεμε
ασβέστηασβέστη καικαι ίνεςίνες ζωϊκώνζωϊκών
τριχώντριχών,,
ΓιατίΓιατί; ; τηντην αδιαβροχοποιούναδιαβροχοποιούν
καικαι ενοποιούνενοποιούν τηντην τοιχοποιίατοιχοποιία



ΗΗ UnescoUnesco ωςως συνδετικόςσυνδετικός κρίκοςκρίκος
τουτου πολιτισμούπολιτισμού τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι τηςτης αειφορίαςαειφορίας

στηστη τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία τουτου ΑσπροπύργουΑσπροπύργου
ΥποβολήΥποβολή σχετικήςσχετικής αίτησηςαίτησης ((έκθεσηέκθεση σύγχρονηςσύγχρονης κατάστασηςκατάστασης, , προβλήματοςπροβλήματος
καικαι στάσηςστάσης τηςτης χώραςχώρας σταστα ΣυνέδριαΣυνέδρια τουτου ΟργανισμούΟργανισμού))
ΑποστολήΑποστολή ειδικώνειδικών νανα αξιολογήσουναξιολογήσουν καικαι νανα συντάξουνσυντάξουν αναφοράαναφορά μεμε
προτάσειςπροτάσεις γιαγια τηντην επίλυσηεπίλυση τουτου προβλήματοςπροβλήματος
ΥλοποίησηΥλοποίηση προτάσεωνπροτάσεων μεμε σύστασησύσταση πολιτισμικώνπολιτισμικών εργαστηρίωνεργαστηρίων
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης νέωννέων καικαι επαναπροσανατολισμόεπαναπροσανατολισμό τουςτους σεσε αυτόναυτόν τοντον
επαγγελματικόεπαγγελματικό τομέατομέα
ΚατάρτισηΚατάρτιση αρμόδιωναρμόδιων φορέωνφορέων τουτου υπουργείουυπουργείου πολιτισμούπολιτισμού, , εμπορίουεμπορίου, , 
παιδείαςπαιδείας καικαι εργασίαςεργασίας, , καθώςκαθώς κακα τωντων τοπικώντοπικών αρχώναρχών γιαγια τητη διευκόλυνσηδιευκόλυνση
τηςτης ίδρυσηςίδρυσης, , τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας καικαι τηςτης συνέχισηςσυνέχισης τουτου εγχειρήματοςεγχειρήματος χωρίςχωρίς τατα
γραφειοκρατικάγραφειοκρατικά ήή όποιαόποια άλλαάλλα εμπόδιαεμπόδια
ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα: : ηη κοινωνικήκοινωνική συνοχήσυνοχή μέσωμέσω τηςτης μετάδοσηςμετάδοσης τηςτης άυληςάυλης
πολιτισμικήςπολιτισμικής κληρονομιάςκληρονομιάς απόαπό τουςτους γηραιότερουςγηραιότερους στουςστους νεότερουςνεότερους. . ΗΗ
οικονομικήοικονομική ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης πόληςπόλης μεμε τηντην δημιουργίαδημιουργία θέσεωνθέσεων εργασίαςεργασίας γιαγια
τουςτους άνεργουςάνεργους νέουςνέους τουτου τόπουτόπου. . ΗΗ διαφύλαξηδιαφύλαξη τηςτης άυληςάυλης πολιτισμικήςπολιτισμικής
κληρονομιάςκληρονομιάς καικαι ηη διασφάλισηδιασφάλιση τηςτης συνέχειάσυνέχειά τηςτης μέσωμέσω τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης
καικαι τηςτης κατάρτισηςκατάρτισης



ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα
ΗΗ τεχνογνωσίατεχνογνωσία τηςτης πλήθραςπλήθρας ωςως δυνάμειδυνάμει
άυληάυλη πολιτισμικήπολιτισμική κληρονομιάκληρονομιά,,αναν
διαχειριστείδιαχειριστεί μεμε στρατηγικόστρατηγικό τρόποτρόπο απόαπό τουςτους
κυβερνητικούςκυβερνητικούς φορείςφορείς, , τιςτις τοπικέςτοπικές αρχέςαρχές
καικαι τουςτους ιδιώτεςιδιώτες κατοίκουςκατοίκους τηςτης πόληςπόλης τουτου
ΑσπροπύργουΑσπροπύργου, , μεμε τητη βοήθειαβοήθεια τηςτης UnescoUnesco, , 
μπορείμπορεί νανα επιφέρειεπιφέρει κοινωνικήκοινωνική συνοχήσυνοχή καικαι
πολιτισμικήπολιτισμική καικαι οικονομικήοικονομική ανάπτυξηανάπτυξη στονστον
τόποτόπο



Ασπρόπυργος:6/1/2013
Λαογραφικό μουσείο
Ασπροπύργου



ΑνακτήσειςΑνακτήσεις εικόνωνεικόνων::
https://plus.google.com/photos/107629952937457082792/albums/5831https://plus.google.com/photos/107629952937457082792/albums/583160481547426048154742
65457/5831604813427257266?banner=pwa&pid=5831604813427257266&oid65457/5831604813427257266?banner=pwa&pid=5831604813427257266&oid=1076=1076
2995293745708279229952937457082792 ανακτήθηκεανακτήθηκε τηντην 22/03/201422/03/2014
www.aspropyrgoswww.aspropyrgos ανακτήθηκεανακτήθηκε τηντην 22/03/201422/03/2014
http://www.in2greece.com/english/saints/isaiah.htm

Ανακτήθηκε την 22/03/2014


