ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Β.1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ
Β.1.1 Στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Εφάπτεται του δυτικού ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου
της πόλης, στη νότια πλευρά της Εθνικής οδού ΣερρώνΘεσσαλονίκης. Στη δυτική του πλευρά εφάπτεται με το ρέμα
της Αγίας Βαρβάρας.
Έχει έκταση 265.000 τμ. περίπου.
Προέλευση: Μετά την αποχώρηση των Τούρκων το
1913 καλλιεργείτο από έλληνες και τούρκους αγρότες μέχρι
την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Κατόπιν
εγκαταστάθηκαν εκεί οι πρόσφυγες της Μ.Ασίας μέχρι την
μετεγκατάσταση τους σε γειτονική περιοχή το 1925. Τότε στην
έκταση αυτή εγκαταστάθηκαν οι Στρατιωτικές Αρχές, οι οποίες
δημιούργησαν μόνιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που
λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα. Ίσως η έκταση να ανήκε στο
Τουρκικό Δημόσιο, από το οποίο περιήλθε στο αντίστοιχο
Ελληνικό. Στον κτηματολογικό πίνακα διαγράμματος οριστικής
διανομής 1930 του αγροκτήματος Σερρών η έκταση του
στρατοπέδου χαρακτηρίζεται ως Στρατιωτικόν Γήπεδον με
έκταση 289.000 τμ περίπου και ιδιοκτησίας Δημοσίου.
Β.1.2 Στρατόπεδο ΕΜ.ΠΑΠΠΑ
Βρίσκεται στα ανατολικά του εγκεκριμένου σχεδίου της
πόλης σχεδόν σε επαφή μαζί του, στη βόρεια πλευρά της
Εθνικής οδού Σερρών-Δράμας.
Έχει έκταση 192.000 τμ. περίπου.

Προέλευση:
Με βάση το διάγραμμα οριστικής
διανομής 1925, έκταση 153.040 τμ ανήκει στο Ελληνικό
Δημόσιο, 38.960 τμ ανήκουν στο Δήμο Σερρών και 15.890 τμ
ανήκουν σε ιδιώτες, κατέχονται όμως από το Ελληνικό
Δημόσιο. Η Στρατιωτική Υπηρεσία (Σύνταγμα Ιππικού
Σερρών) εγκαταστάθηκε στην συγκεκριμένη έκταση το 1927.
Με απόφαση του Νομάρχη Σερρών (4861/13-4-1965)
οι εκτάσεις του Δήμου του παραχωρήθηκαν κατά πλήρη
κυριότητα και νομή, εξακολούθησαν όμως να κατέχονται από
την Στρατιωτική Υπηρεσία μέχρι την πρόσφατη παύση της
λειτουργίας του στρατοπέδου.
Β.1.3 Στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
Είναι το μοναδικό το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του
εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης προς το νοτιοανατολικό του
άκρο και πάνω στον άξονα της οδού Σερρών-Νιγρίτας.
Έχει έκταση 124.000 τμ. περίπου.
Προέλευση: Αμέσως μετά την απελευθέρωση της
πόλης των Σερρών κατά το έτος 1913 εγκαταστάθηκε στο εν
λόγω ακίνητο ο Ελληνικός Στρατός διαδεχόμενος τις
Τουρκικές Στρατιωτικές Αρχές, οι οποίες είχαν δημιουργήσει
τις εγκαταστάσεις στον συγκεκριμένο χώρο στις αρχές του
20ου αιώνα. Η έκταση περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο από το
αντίστοιχο Τουρκικό.
Β.1.4 Στρατόπεδο ΚΛΕΙΣΑΡΗ
Το στρατόπεδο αυτό βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της
Εθνικής οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, ακριβώς απέναντι από
το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Επειδή όμως χρησιμοποιείται
ακόμη από τις Στρατιωτικές Αρχές, δεν εξετάζεται στην
παρούσα μελέτη.
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