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Η περίοδος του μεσοπολέμου, άφησε τόσο στον τόπο μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, πολλά αρχιτεκτονικά
έργα, όπως κτίρια κατοικίας, εργασίας, παραγωγής, εμπορίου ή αναψυχής. Τα κτίσματα αυτά, αποτελούν
σταθμούς της αστικής ανάπτυξης της εποχής εκείνης και αξίζουν την προσοχή μας. Το τοπίο γύρω τους έχει
αλλάξει δραστικά και η επανένταξη τους σ' αυτό και στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, απαιτεί νέους όρους.
Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, διαθέτει πλούσια βιομηχανική κληρονομία κυρίως λόγω της ανάπτυξης
της καπνοβιομηχανίας αλλά και του πλούσιου υπεδάφους της και της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Όσον
αφορά την Μεταλλευτική βιομηχανία, η περιοχή διαθέτει δεκάδες εντυπωσιακά και αξιόλογα εγκαταλειμμένα
δημόσια Μεταλλεία, που από τόπους παραγωγικής δραστηριότητας κατέληξαν σε χώρους υποβαθμισμένους
και νεκρούς.
Ο τρόπος προσέγγισης με τον οποίο τα βιομηχανικά αυτά μνημεία θα ξαναβρούν τον χαρακτήρα τους
παραμένοντας αρχιτεκτονικά ενεργά, ώστε μέσω της επανάχρησης να αποτελέσουν πόλους μελλοντικής
ανάπτυξης και διαμόρφωσης της σύγχρονης φυσιογνωμίας του τόπου, αποτελεί ζητούμενο της παρούσας
μελέτης. Για τον λόγο αυτό, θα αναλυθούν μερικά παραδείγματα Μεταλλευτικών Συγκροτημάτων ανά τον
κόσμο που κατάφεραν να ενσωματωθούν στην σύγχρονη ζωή μέσω της αποκατάστασης, της συντήρησης
και του εμπλουτισμού του δημόσιου χώρου με ποικιλία λειτουργιών. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση
αιτιών της επιτυχούς αυτής ένταξης σε σχέση με την μέχρι τώρα αποτυχία σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην
Θράκη.
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The period between the wars, left both in our country and around the world, many architectural projects such
as residential buildings, labor

production and commerce infrastructures. These buildings are the urban

stations of that time and deserve our attention. The landscape around them has changed drastically. The
current pace of life as well the reintegration of these infrastructures requires new terms.
Eastern Macedonia and Thrace have a rich industrial heritage mainly due to the growth of the tobacco
industry and the rich subsoil and mining activity. Regarding the Mining industry, the area has dozens of
impressive and remarkable public abandoned mines, which by local production activity resulted in totally
degraded areas.
The approach in which these industrial monuments will regain their architectural character while remaining
active, so through reuse constitute future growth poles and shaping the modern character of the place is a
challenge of this study. Therefore, they analyzed some examples Mineral Groups around the world that have
managed to integrate into modern life through the restoration, maintenance and enrichment of public space
with a variety of functions. It will attempt to investigate the causes of this successful integration with respect
to the failure so far in similar cases in Thrace.
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