
Ημερίδα για τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ- 
Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά σημαντικά στοιχεία 

για τα «ανεξερεύνητα» στρατόπεδα 

  

Σημαντικά στοιχεία για τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης και την αξιοποίησή τους, θα 
παρουσιαστούν το Σάββατο 1η Απριλίου σε ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη διάρκεια της οποίας θα αναλυθεί 

μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα, που πραγματοποίησε ομάδα εργασίας του Τμήματος. Η ημερίδα, την 
οποία διοργανώνει η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα ξεκινήσει στις 10 το 
πρωί, στο Πολεμικό Μουσείο (στρατόπεδο «Πεδίου Αρεως»). 

                Πολλά από τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα είναι άγνωστα, ακόμη και 

στους αρμόδιους φορείς και τους κατοίκους της πόλης. Συγκεκριμένα, η ομάδα, αποτελούμενη από τους 
αρχιτέκτονες Δημήτρη Ζυγομαλά, Καλλιόπη Παπαϊωάννου και Παναγιώτα Χαλιάζη, περιηγήθηκε 

�με ειδική άδεια του Γ.Ε.Σ- στο εσωτερικό έξι «ανεξερεύνητων» στρατοπέδων και συγκεκριμένα των 
«Κακιούση», «Ζιάκα», «Παπακυριαζή», «Μεγάλου Αλεξάνδρου», «Καρατάσιου» και «Πεδίου ’ρεως». 
Μετά την έρευνα, η ομάδα απομόνωσε ως άξια προσοχής 99 κτίρια, τρία συγκροτήματα και επτά 
σύνολα. 

Από την αναλυτική καταγραφή των παραπάνω, προκύπτει ότι το «αξιόλογο» κτιριακό 
δυναμικό βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση. Κατά την έρευνα 

εντοπίστηκαν επίσης πολλά ζητήματα που αφορούν σε προβλήματα διεκδικήσεων σχετικά με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς (δήμοι, υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών κ.λπ.), γεγονός που καθιστά 
δυσχερέστερη τη μελλοντική αξιοποίηση των στρατοπέδων. 

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις των στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης  περιλαμβάνουν κατά 
περιπτώσεις πολύ σημαντικά δείγματα κτιριακών συνόλων στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, αλλά αποτελούν 
και πολύτιμους πνεύμονες πρασίνου, το θέμα της αξιοποίησής τους επιβάλλεται να αποτελέσει 
αντικείμενο δημοσίου διαλόγου ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς. Στόχος είναι να προληφθεί η τυχαία 
και περιστασιακή αντιμετώπιση τους, που μπορεί να έχει ως συνέπεια την «οικοπεδοποίηση» ή 
την κακώς εννοούμενη «αξιοποίηση». 

Στόχοι της ημερίδας, με τίτλο «Στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη: ανάδειξη και αξιοποίηση», 

είναι �μεταξύ άλλων- η ενημέρωση φορέων, οργανώσεων μηχανικών και γενικότερα των κατοίκων της 
πόλης για τη σπουδαιότητα του θέματος, αλλά και η ενεργοποίηση των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας 
(πχ, του ΥΠ.ΠΟ). 

Εισηγήσεις στην εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν: ο Δημήτρης Ζυγομαλάς (παρουσιάζοντας 
την έρευνα της ομάδας εργασίας), η προϊσταμένη της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων/Κ.Μ, Ευαγγελία 
Καμπούρη, ομάδα αποτελούμενη από τους Ιωάννη Πολύζο (καθηγητή ΕΜΠ), Νίκο 
Μπελαβίλα (λέκτορα ΕΜΠ) και Φερενίκη Βαταβάλη (εντεταλμένη λέκτορα τμήματος αρχιτεκτόνων 
ΔΠΘ), ομάδα αποτελούμενη από τους Χάρις Χριστοδούλου (μέλος ερευνητικής 
ομάδας). Β.Χαστάογλου (καθηγήτρια ΑΠΘ), Ν.Παπαμίχο (καθηγητή ΑΠΘ) και ο πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής Βορειοδυτικής θεσσαλονίκης, Πέτρος Σούλας. 

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν �μεταξύ άλλων- οι πρόεδροι του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Νίκος Καλογήρου, 
ο Θανάσης Παπάς εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, ο δήμαρχος Σταυρούπολης, Διαμαντής 
Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Καλαμαριάς, Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης και ο αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Παντής, εκπροσωπώντας την Ένωση Πολιτών 

Θεσσαλονίκης._ 

 


