ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ.
Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη.
Η εξέλιξη του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης είτε ως προϊόν πολεοδοµικού
σχεδιασµού είτε ως αυθαίρετη δόµηση είχε ως αποτέλεσµα την ένταξη µεγάλων εκτάσεων
στρατωνισµού στον ιστό της πόλης. Οι εκτάσεις αυτές που χωροθετήθηκαν κατά την
περίοδο της ίδρυσής τους έξω από την πόλη αποτελούν σήµερα ελεύθερους χώρους για
την επανάχρηση των οποίων έχουν δροµολογηθεί οι πρώτοι προβληµατισµοί και
σχεδιασµοί.
Αναµφίβολα πρόκειται για εκτεταµένα γήπεδα µε ιδιόµορφο χαρακτήρα λόγω της κατά
προορισµό χρήσης τους που η «αξιοποίησή» τους αποτελεί πρόκληση και στοίχηµα, κατά
πόσο δηλαδή η ένταξή τους στη ζωή της πόλης θα µπορέσει να αποδεσµευτεί από την
ισχύουσα πρακτική του κατακερµατισµού του ελεύθερου χώρου και της ανέγερσης νέων
οικοδοµικών µονάδων.
Εάν αναλογιστεί κανείς τη µεθοδολογία διαχείρισης ελεύθερων γηπέδων της πόλης και
ειδικότερα των εκτεταµένων οικοπεδικών χώρων διατηρητέων κτιρίων και
συγκροτηµάτων, που η δόµησή τους αποτελεί σχεδόν µονόδροµο ενώ ο προβληµατισµός
επικεντρώνεται στο µορφολογικό σχεδιασµό των νέων κατασκευών, αν επί πλέον λάβει
υπόψη, ότι η έλλειψη µακροχρόνιου προγραµµατισµού έχει στερήσει την πόλη από
κοινωφελείς και κοινόχρηστες κτιριακές υποδοµές, σε συνδυασµό µε την παράµετρο της
ανταποδοτικότητας όσον αφορά την αξία γης των στρατοπέδων, εύκολα θα αναγνωρίσει
το βασικό άξονα της διαχείρισης τους στο µέλλον.
Ωστόσο, όταν η πυκνοδοµηµένη πόλη διαθέτει σήµερα αυτές τις πολύτιµες νησίδες µε
τη χαµηλή δόµηση και το πράσινο, εύκολα επίσης θα αναγνωρίσει ως αναγκαία
υπερκείµενη αρχή, το σεβασµό και τη διατήρηση του αδόµητου χώρου τους ως
τέτοιου και την εγκατάσταση των νέων χρήσεων στα υφιστάµενα κτίρια µετά από τις
απαραίτητες βελτιώσεις. Ο βαθµός ωριµότητας της τοπικής κοινωνίας και των
συντελεστών διαχείρισης των εγκαταλειµµένων σήµερα στρατοπέδων, θα προδιαγράψει
την επιλογή προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση.
Πέρα από την πολεοδοµική, χωροταξική και οικολογική σηµασία των εκτάσεων αυτών,
οι υφιστάµενες κτιριακές υποδοµές τους αποτελούν ιστορικές µαρτυρίες µιας λειτουργίας
που σηµατοδότησε στο παρελθόν τη ζωή της πόλης. Εγκαταλειµµένα σήµερα κελύφη
αποτελούν ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό απόθεµα και εποµένως ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο
στο τοµέα της διαχείρισης του χώρου στον οποίο εντάσσονται. Κατασκευές µε
στρατιωτικό προορισµό – κοιτώνες, µαγειρεία, διοικητήρια, αποθήκες, στάβλοι κ.τ.λ. ακολουθούν µια αρχιτεκτονική που υπόκειται στις λειτουργικές τους απαιτήσεις, αλλά και
µια άρτια κατασκευαστική δοµή.
Από το σύνολο των παραµέτρων που θα επηρεάσουν στο µέλλον το σχεδιασµό και την
επανάχρηση των στρατοπέδων της πόλης θα επικεντρωθούµε στην ιστορική παράµετρο
δύο εξ αυτών, για τα οποία η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας
επεξεργάστηκε τη σχετική τεκµηρίωση, προκειµένου να προωθηθούν οι υποθέσεις του
χαρακτηρισµού τους ως «ιστορικών τόπων» και κτιρίων τους ως νεωτέρων µνηµείων.
Πρόκειται για το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα στο ∆ήµο Καλαµαριάς και το πρώην
Στρατόπεδο Π. Μελά στο ∆ήµο Σταυρούπολης, χώροι που αποτέλεσαν ήδη αντικείµενο
σχεδιασµού.
Ο πρώτος στο πλαίσιο αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών το 1995 και ο δεύτερος στο
πλαίσιο διαγωνισµού ιδεών που ανατέθηκε από τον ΟΠΠΕΘ΄97 και αφορούσε το «δυτικό
τόξο» της Θεσσαλονίκης που στην καρδιά του κυριαρχεί το στρατόπεδο Παύλου Μελά,

1

µια ιδέα που ξεκίνησε από το ∆ήµο Σταυρούπολης και θεωρήθηκε η ελπίδα για το µέλλον
της πόλης.
Ήδη µερικά χρόνια νωρίτερα ο Ο.Θ. ενέταξε στους προγραµµατισµούς του τη σταδιακή
αξιοποίηση και πολεοδοµική οργάνωση των στρατοπέδων της πόλης µέσα από προτάσεις
χρήσεων των επί µέρους ΓΠΣ, έχοντας ως αφετηρία το στρατόπεδο Φαρµάκη, µε
προορισµό τη χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου των ανατολικών συνοικιών και το
στρατόπεδο Στρεπενιώτη, µε προορισµό τη χωροθέτηση σειράς δραστηριοτήτων
αθλητισµού και διοίκησης.
Η ΕΝΜ του ΥΠΠΟ έχοντας στους στόχους της την έρευνα και αξιολόγηση αυτών των
περιοχών αναφοράς στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης, επικεντρώθηκε κατ΄
αρχήν στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά, σε µια περίοδο πίεσης, δεδοµένου ότι είχε
ξεκινήσει η διάνοιξη της οδού Λαγκαδά, δράση ενταγµένη στα Ολυµπιακά έργα.
Στα τέλη του 19ου αιώνα κατασκευάζονται στη Θεσσαλονίκη µεγάλοι στρατώνες σε
διάφορους ελεύθερους χώρους εκτός των τειχών της πόλης. Ένας από τους στρατώνες
αυτούς είναι και ο στρατώνας πυροβολικού στην περιοχή του Στρατοπέδου Παύλου
Μελά, κατασκευασµένος µεταξύ των ετών 1890 και 1905. Οι εγκαταστάσεις του
προέκυψαν µετά την αγορά το 1890 από το Τουρκικό ∆ηµόσιο του αντίστοιχου οικοπέδου
έκτασης 49 τουρκικών στρεµµάτων από τη Σαφιγιέ Χανούµ, µε όρια τη κεντρική αµαξιτή
οδό (µετέπειτα Λαγκαδά) στα δυτικά, το ρέµα στα ανατολικά και νότια, και από δύο
πλευρές αγρό της ίδιας ιδιοκτήτριας.
Το 1885 ο ταγµατάρχης του Μηχανικού Νικόλαος Σχινάς, περιοδεύοντας στη
Μακεδονία αναφέρει στις οδοιπορικές του σηµειώσεις που εκδόθηκαν το 1886 για τον
χώρο όπου αργότερα εγκαταστάθηκε το Στρατόπεδο : « δεξιόθεν της οδού δεξαµενή, παρά
την οποία το θέρος κατασκηνώνει το ιππικόν».Περίπου είκοσι χρόνια αργότερα ο
Γεώργιος Χατζηκυριάκος περιγράφει τις νέες εγκαταστάσεις του στρατοπέδου ως εξής :
«Προελαύνοντες µικρόν ανωφερώς, παρερχόµεθα δεξιόθεν σειρά και αλληλουχίαν
νεοκτίστων του πυροβολικού στρατώνων µετά σταύλων, κήπων και αποθηκών
πυροµαχικών».Ο Π. Κοντογιάννης, στο «Μακεδονικό Ηµερολόγιο» του 1911 αναφέρεται
και στην τυπολογία των στρατώνων πυροβολικού σηµειώνοντας ότι κτίστηκαν «κατά
γερµανικά υποδείγµατα». Η παρατήρηση αυτή δεν είναι µακριά από την αλήθεια αν
ανατρέξει κανείς στο γεγονός ότι την περίοδο αυτή γερµανοί στρατιωτικοί αναλαµβάνουν
την ευθύνη της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισµού του τουρκικού στρατού.
Ο νέος στρατώνας έδωσε το όνοµά του και στην αµαξιτή οδό επί της οποίας είχε
κτισθεί και η οποία συνέδεε την Θεσσαλονίκη µε το Λαγκαδά και τη Καβάλα. Κατά τη
καταγραφή των δρόµων της συνοικίας Τσαϊρ το 1906 η οδός κατονοµάζεται ως
Λεωφόρος Topcu Kislasi (του στρατοπέδου Πυροβολικού).
Ο Τρύφων Ευαγγελίδης, στο βιβλίο του «Νέα Ελλάς» το 1913 περιγράφει τους
στρατώνες ως εξής : «Αλλά το καύχηµα των επ’ ολίγον ισχυσάντων Νεοτούρκων είναι οι
στρατώνες του πυροβολικού, οίτινες, εκτός του ρυθµού, όστις δεν έχει τι το τουρκικόν,
παρουσιάζουν τοιαύτην τελειότητα των διαµερισµάτων και εν γένει των πάντων, ώστε
βεβαίως θα εξελάµβανέ τις ότι πρόκειται περί ιδρύµατος Ευρωπαϊκού Κράτους.»
Το 1912 στο στρατόπεδο εγκαθίσταται ο ελληνικός στρατός και η πρώτη χρήση του
είναι για το στρατωνισµό µονάδων πυροβολικού και για την αεροπορική άµυνα. Την ίδια
εποχή αποδίδεται στο Στρατόπεδο το όνοµα του Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά.
To 1931 το Στρατόπεδο του Παύλου Μελά επεκτείνεται προς το βορρά, µε στόχο τη
δηµιουργία πεδίου ασκήσεων των τότε συνταγµάτων πυροβολικού.
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Κατά την γερµανική κατοχή το Στρατόπεδο λειτούργησε σαν φυλακή και προθάλαµος
εκτελέσεων. Συνδέθηκε στενά µε τη φυσική τούµπα που βρισκόταν απέναντι, εκεί όπου
σήµερα η αρχή της οδού Πεσόντων Ηρώων. Η τούµπα ισοπεδώθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1960. Στις πλαγιές της στήνονταν οι µελλοθάνατοι. Στα χώµατα της
τούµπας στήθηκε άτυπα και το νεκροταφείο των εκτελεσθέντων, από τους συγγενείς
τους. (πληροφορίες από το αρχείο του Σπύρου Λαζαρίδη, εκπαιδευτικού και ∆ηµοτικού
Συµβούλου ∆ήµου Σταυρούπολης).
Από µαρτυρίες που κατέγραψε στο ηµερολόγιό του ο Λεωνίδας Γιασηµακόπουλος, ο
οποίος περιγράφει πλήρως τη ζωή στο στρατόπεδο κατά την κατοχή , ως θανατοποινίτης,
επιβεβαιώνεται ότι σε χώρο γειτονικό στο στρατώνα διέµεναν όσοι έγκλειστοι
προορίζονταν να ταξιδέψουν στη Γερµανία για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το Στρατόπεδο Παύλου Μελά περιβάλλεται σήµερα από τις οδούς Λαγκαδά (δυτικά),
Λεβαντή (βόρεια), Π.Μελά και Αγίας Μαρίνας (ανατολικά στα όρια µε τους ∆ήµους
Πολίχνης και Νεάπολης) και ∆αβάκη (νότια στα όρια µε τον ∆ήµο Νεάπολης).
Το νότιο τµήµα του σηµερινού στρατοπέδου που αντιστοιχεί στο παλαιό τουρκικό
στρατόπεδο, έκτασης 247.369 τ.µ., έχει περιέλθει το 1929 στο ΤΕΘΑ µε βάση το Νόµο
4407/29. Το βόρειο τµήµα έκτασης 165.570 τ.µ. είναι απαλλοτριωθείσα το 1931 έκταση
υπέρ και µε δαπάνη του ελληνικού δηµοσίου για την επέκταση του στρατοπέδου και για
τη δηµιουργία πεδίου ασκήσεων των τότε Συνταγµάτων Πυροβολικού. Το µέγιστο µέρος
της ως άνω έκτασης ανήκε στην οικογένεια Ιακώβ Σαούλ Μοδιάνο και ελάχιστο σε
µικροϊδιοκτήτες. Για τις µικροϊδιοκτησίες κατεβλήθη αποζηµίωση το 1939 αλλά η έκταση
δεν κατελήφθη από την στρατιωτική υπηρεσία. Το 1966 µεταβιβάστηκε στο ΤΕΘΑ η
έκταση που ανήκε στους κληρονόµους Μοδιάνο. Το 1992 οι διεκδικήσεις των
κληρονόµων Μοδιάνο διαγράφηκαν µε απόφαση του µονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης. Το 1996 η ∆ΕΗ αγόρασε 4.080 τ.µ. στα βόρεια του Στρατοπέδου για τη
δηµιουργία υποσταθµού.
Στο Στρατόπεδο στεγαζόταν µέχρι την αποµάκρυνσή του
Υπηρεσίες και
ης
εγκαταστάσεις της 9 Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως, του Στρατιωτικού Ταχυδροµείου,
Υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ
όπως Στρατιωτικές Φυλακές, Φρουραρχείο,
Κέντρο
∆ιερχοµένων, η 154η Μοίρα Βαρέος Πυροβολικού, Κτίριο ∆ιερχοµένων και ΣΤΕΠ
(Σταθµός Επειγόντων Περιστατικών), κ.α.
Στο στρατόπεδο διασώζονται σήµερα κτίρια στρατιωτικά διαφόρων εποχών. Τα
παλαιότερα και πλέον σηµαντικά από πλευράς µορφολογικής και τυπολογικής κτίρια του
αρχικού στρατοπέδου (1890-1905) είναι το ∆ιοικητήριο της 9ης ΤΑΞΥΠ, το πρώην
οθωµανικό τέµενος του τουρκικού στρατώνα και τα δύο µεγάλα διώροφα κτίρια
στρατώνων µε τους θαλάµους οπλιτών, διατεταγµένα σε ορθή γωνία.
Από τα υπόλοιπα κτίρια του στρατοπέδου κατά την περίοδο εγκατάστασης και
επέκτασης των Συνταγµάτων Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού µετά το 1912,
διακρίνονται για την τυπολογία τους τα κτίρια των στάβλων, των µαγειρείων, των
εστιατορίων και αποθήκης επιστρατεύσεως, του πειθαρχείου- µουσείου οχηµάτων, της
αποθήκης οδηγών.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου και ιδιαίτερα στην περιοχή προς
την οδό Λαγκαδά αποτελεί η φύτευση µε υψηλό πράσινο που αποτελείται κυρίως από
µεσογειακά πεύκα. Ιδιαίτερα προς το τµήµα της εισόδου του Στρατοπέδου στη συµβολή
των οδών Λαγκαδά και ∆αβάκη, η πυκνή φύτευση έχει δηµιουργήσει ένα µικρό αλσύλλιο.
Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος έχει εκλείψει, λόγω µπαζώµατος για τη δηµιουργία
της οδού ∆αβάκη, το παλιό ρέµα που διαµόρφωνε αρχικά το νότιο-νοτιοδυτικό όριο του
Στρατοπέδου.
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Ο χαρακτηρισµός του χώρου απασχόλησε ιδιαίτερα τα αρµόδια Όργανα του ΥΠΠΟ
λόγω της έναρξης του Ολυµπιακού έργου της διάνοιξης της οδού Λαγκαδά και στο
πλαίσιο αυτό, πριν από τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων
Μνηµείων, προηγήθηκε αυτοψία από µέλη του και σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων
φορέων που έγινε µε ευθύνη και πρωτοβουλία της Προέδρου του Κεντρικού Συµβουλίου
και Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΠΟ, στο κτίριο της ΤΑΞΥΠ.
Με βάση τη γνωµοδότηση του εν λόγω Συµβουλίου (αρ. Πράξης 17/11-9-03) εκδόθηκε
η Υ.Α. ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Γ/532/64683/19-11-03 (ΦΕΚ 1786/τΒ/2-12-03) σύµφωνα µε την
οποία ,
«α) Χαρακτηρίστηκαν ως µνηµεία τα κελύφη των δύο κτιρίων στρατωνισµού του
Στρατοπέδου διότι σηµατοδοτούν το χώρο, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, κοινωνικής,
τεχνικής και εν γένει ιστορικής και επιστηµονικής σηµασίας τους.
β) Χαρακτηρίστηκε ως µνηµείο ολόκληρο το κτίσµα του Οθωµανικού Τεµένους, λόγω της
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, τεχνικής και εν γένει ιστορικής και επιστηµονικής σηµασίας του.
γ) Χαρακτηρίστηκε το παλαιότερο τµήµα του Στρατοπέδου ως «ιστορικός τόπος», που
ορίζεται δυτικά από την οδό Λαγκαδά, στα νότια από την οδό ∆αβάκη, στα βόρεια και
ανατολικά από τα σηµεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Α του ρυµοτοµικού σχεδίου του Οργανισµού
Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης έτους 2002 (Οργάνωση χώρου Στρατοπέδου «Παύλου Μελά»),
διότι είναι ο πυρήνας του αρχικού στρατοπέδου που χρονολογείται στα τελευταία χρόνια
της Τουρκοκρατίας και είναι ένα από τα πρώτα δείγµατα οργανωµένου στρατοπέδου σε
έδαφος ελληνικό. Επίσης, αποτελεί χώρο ιστορικών γεγονότων της νεώτερης ελληνικής
ιστορίας, στον οποίο περιέχονται αξιόλογα κτίρια µεταγενέστερα του 1830.».(εικ.1)
Το Κτίριο ∆ιοίκησης της 9ης ΤΑΞΥΠ δεν χαρακτηρίστηκε λόγω των έργων διάνοιξης
της οδού Λαγκαδά δεδοµένου ότι ένα τµήµα του εντάσσεται στην απαλλοτριωθείσα για το
σκοπό αυτό ζώνη.
Πρόκειται για διώροφο επίµηκες κτίριο χωροθετηµένο κάθετα στην κύρια οδική
αρτηρία της οδού Λαγκαδά. Το ισόγειο διαµορφώνεται σε εσοχή στην κύρια όψη καθώς
στην πρόσοψη κατασκευάζεται κιονοστοιχία τετραγωνικών σε κάτοψη υποστυλωµάτων,
τα οποία φέρουν τον όροφο. Εσωτερικά υπάρχει σειρά χυτοσιδηρών υποστυλωµάτων
κυκλικής διατοµής τα οποία στηρίζουν τον όροφο και τα οποία παρουσιάζουν
χαρακτηριστικό κιονόκρανο σε αναπαράσταση άνθους λωτού. Το ισόγειο διαιρείται σε
δύο κύρια τµήµατα από το κεντρικό κλιµακοστάσιο. Ο όροφος έχει αντίστοιχη διαίρεση
και πρόσθετο διαχωρισµό µε τον κεντρικό διάδροµο κατά µήκος του κτιρίου. Στη βόρεια
όψη δηµιουργείται προεξοχή κατά τον κεντρικό άξονα που περιλαµβάνει βοηθητικούς
χώρους. Εξωτερικά το κτίριο παρουσιάζει τυπικά εκλεκτικιστικά στοιχεία σε
απλοποιηµένη µορφή µε κύριο χαρακτηριστικό τη συµµετρία
Λόγω της ένταξης του κτιρίου στον κηρυγµένο «ιστορικό τόπο» η κατεδάφισή του
εξετάστηκε από το Τοπικό Συµβούλιο. Η εισήγηση της Εφορείας ήταν η έγκριση
κατεδάφισης του τµήµατος που εντάσσεται στην απαλλοτριωθείσα ζώνη µε όρους, που
αφορούσαν την περαιτέρω αποκατάσταση του κτιρίου (εικ. 2). Μετά την οµόφωνη
γνωµοδότηση του Συµβουλίου (αρ. πράξης 324/17-5-04) εκδόθηκε η Απόφαση αρ. πρ.
1341/26-5-04 της Εφορείας. Παράλληλα προτείναµε αρµοδίως την επανάχρηση του
τµήµατος που διασώθηκε ως εκθετήριο της ιστορίας του στρατοπέδου, η οποία και έγινε
αποδεκτή από τη ∆/νση Υποδοµής του ΓΕΣ.
Το κτίριο του πρώην οθωµανικού τεµένους του στρατώνα είναι τοποθετηµένο
έκκεντρα ως προς τα υπόλοιπα, είναι ορθογωνικό σε κάτοψη διαστάσεων 18,15 Χ 13,45
µ. µε µικρή προεξοχή στον κεντρικό άξονα, προς την ανατολή (εικ.3). Στον όροφο
διατηρείται η διαµόρφωση του ιερού (µιχράµπ) µε τοξωτή απόληξη καθ’ ύψος και
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επίστεψη µε οδοντωτή ταινία. Πλαισιώνεται από γύψινους ηµικίονες µε κορινθιακά
κιονόκρανα. Η οροφή φέρει διακόσµηση (µε ταινίες ξύλινες σε φυτικά σχέδια) µε
υποδιαιρέσεις ψευδοφατνωµάτων. Πάνω από την είσοδο του κυρίως χώρου του τζαµιού
στον όροφο υπάρχει ενσωµατωµένη λίθινη επιγραφή σε παλαιοτουρκική γραφή. Η
χρονολογία που διακρίνεται, κατά πάσα πιθανότητα είναι το 1321 έτος Εγίρας που
αντιστοιχεί στο έτος 1905. Το στοιχείο αυτό τεκµηριώνει το γεγονός ότι το συγκεκριµένο
τέµενος είναι το τελευταίο κτίσµα του είδους που κατασκευάστηκε στη Θεσσαλονίκη
πριν από την απελευθέρωσή της από τον ελληνικό στρατό.
Το κτίριο ήταν αρχικά κατάγραφο µε τοιχογραφίες όπως αποδεικνύεται από τµήµα
αρχικής τοιχογράφησης κάτω από το τελευταίο στρώµα επιχρωµατισµού στον όροφο.
Λόγο του χαρακτηρισµού του ως µνηµείου απαιτήθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία η ολόσωµη µετακινησή του, η οποία και πραγµατοποιήθηκε µετά τις
απαραίτητες εγκρίσεις τον Ιούνιο του 2005, σύµφωνα µε µελέτη που συντάχθηκε από τον
µηχανικό ∆ηµήτριο Κορρέ. Η µετακίνηση έγινε κατά την κατεύθυνσή του, προς το
εσωτερικό του στρατοπέδου και σε απόσταση 25µ. περίπου από την αρχική του θέση.
Όπως αναφέρει η τεχνική έκθεση της προµελέτης, η τιµή για τη µελέτη και την εκτέλεση
της εργασίας µεταφοράς προεκτιµήθηκε σε 700.377,20 €.
Τα δύο επιµήκη κτίρια του στρατώνα (εικ.4) που διαµορφώνουν το κεντρικό πυρήνα
του στρατοπέδου, είναι και τα πλέον εντυπωσιακά κτίρια του συνόλου κυρίως λόγω του
µεγέθους τους και έχουν την ίδια τυπολογία και µορφολογία. Τόσο στο ισόγειο όσο και
στον όροφο διαχωρίζονται οι επιµήκεις χώροι των κοιτώνων οπλιτών µε διπλή
κιονοστοιχία. ∆ιακρίνονται εξωτερικά από νεοκλασσικίζοντα χαρακτηριστικά , οι ακµές
τονίζονται µε πεσσούς και οι λιτές όψεις διατρέχονται στο άνω τµήµα τους από
κυµατοειδές γείσο. Τα µόνα στοιχεία που τονίζονται είναι οι κεντρικές είσοδοι των
κτιρίων οι οποίες εξέχουν σε κάτοψη και κατά τις δύο όψεις στο ένα κτίριο, ενώ κατά τη
µια όψη στο δεύτερο.
H περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Μακεδονοµάχου Καπετάν Κόδρα βρίσκεται στο
Καραµπουρνάκι του ∆ήµου Καλαµαριάς απέναντι από το «παλατάκι» Κυβερνείο της
Θεσσαλονίκης κτίσµα χαρακτηρισµένο από το ΥΜΑΘ ως διατηρητέο (ΦΕΚ 397/τ.∆/295-01)
Το Καραµπουρνάκι και η ευρύτερη περιοχή του ήταν µια από τις τοποθεσίες της
Θεσσαλονίκης όπου εγκαταστάθηκαν οι Συµµαχικές ∆υνάµεις κατά τον Α΄ παγκόσµιο
πόλεµο. Αρχές του 1916 δηµιουργείται στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή
της Μίκρας, η κυριότερη βάση των συµµάχων. Για τη σύνδεσή της µε την καινούργια
προβλήτα του λιµανιού κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του ιδίου έτους η κυριότερη
σιδηροδροµική γραµµή. Στη Μίκρα δηµιουργούνται κυρίως νοσοκοµεία. Οι
στρατωνισµοί της Καλαµαριάς αποτελούνταν από 150 µεγάλα παραπήγµατα. Στο
σηµερινό στρατόπεδο Νταλίπη
υπήρχε καλικοποιείο. Στη σηµερινή οδό Τάκη
Οικονοµίδη είχε διαµορφωθεί αεροπορική βάση µε διάδροµο προσγειώσεως, συνεργείο
επισκευής και παραπήγµατα προσωπικού εκεί περίπου όπου βρίσκονται οι σηµερινές
ιδιοκτησίες της οικογένειας Κονιόρδου. Η τσιµεντένια βάση της αποβάθρας κοντά στη
στάση «Βερβελίδη» κατασκευάστηκε ώστε να φέρει γερανό ο οποίος ξεφόρτωνε από τα
πλοία ανταλλακτικά αεροπλάνων. Στην Νέα Κρήνη, όπου σήµερα το γήπεδο του
αθλητικού συλλόγου ΗΡΑΚΛΗΣ ήταν µέχρι το 1933 η βάση εκπαιδεύσεως αεροπόρων.
Στα Οδοιπορικά Μακεδονίας του ταγµατάρχη του Μηχανικού Νικολάου Σχινά, που
εκδόθηκαν το 1886, αναφέρονται στοιχεία για την αµυντική θωράκιση της πόλης της
Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου αιώνα. Μνηµονεύονται εκτός των προµαχώνων και
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Φρουρίων εντός και περί την τότε πόλη της Θεσσαλονίκης (Φρούριο Βαρδαρίου,
Επταπύργιο, Λευκός Πύργος, κ.α.) και τα επάκτια νεώτερα οχυρώµατα του Μεγάλου και
Μικρού Καραµπουρνού (Μεγάλου και Μικρού Εµβόλου).
«… Πλην των οχυρωµάτων τούτων κατεσκευάσθησαν επάκτια οχυρώµατα επί των άκρων
του Μεγάλου και του Μικρού Καραµπουρνού κειµένων εις απόστασιν του µεν 9 µιλίων, του
δε 6 από του λιµένος, δεσπόζοντα δε της εισόδου του λιµένος, αλλ΄ εισέτι δεν
ετοποθετήθησαν επ΄αυτών τα αναµενόµενα εκ Κωνσταντινουπόλεως µεγάλα τηλεβόλα»
Για το έµψυχο δυναµικό των οχυρωµάτων αναφέρει, «… Επί του Μεγάλου και Μικρού
Καραµπουρνού τάγµα µηχανικού ουχί πλήρες».
Τα επάκτια οχυρά του Μικρού και του Μεγάλου Εµβόλου κατασκευάζονται εποχή κατά
την οποία ο Ελληνικός στρατός και στόλος αναµορφώνονται µε πρωτοβουλία του
Τρικούπη. Κατά την ίδια εποχή η Θεσσαλονίκη αποκτά σύγχρονους στρατώνες και
αναδεικνύεται στο µεγαλύτερο επιτελικό κέντρο της Νότιας Βαλκανικής. Η πατρότητα
των σχεδίων των παράκτιων οχυρών Μικρού και Μεγάλου Καραµπουρνού αποδίδεται σε
Γερµανούς Τεχνικούς. Τα οχυρά του Μεγάλου Εµβόλου µε τον περιβάλλοντα χώρο τους
έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία (ΦΕΚ 595/τ.Β΄/16-06-98). Ενώ τα
οχυρά στο Μεγάλο Έµβολο (Αγγελοχώρι και Τούζλα) έχουν διατηρηθεί µέχρι σήµερα, το
οχυρό στο Μικρό Έµβολο (Καραµπουρνάκι) καταστράφηκε κατά τις εργασίες ανέγερσης
της Βασιλικής Κατοικίας (Μικρό Παλατάκι) στην ίδια θέση.
Η έκταση του στρατοπέδου (εικ.5) υπήρξε αρχικά τουρκικό στρατόπεδο, περιήλθε
στα Αγγλικά και Γαλλικά στρατεύµατα και παραχωρήθηκε µετά την απελευθέρωση στον
Ελληνικό Στρατό. Λειτούργησε ως ελληνικό στρατόπεδο για 80 περίπου χρόνια (εικ.6).
Κατά την τελευταία αυτή περίοδο κατασκευάστηκαν οι αποθήκες Κ7,Κ8,Κ9,Κ10, οι
στάβλοι Κ28,Κ29, τα µαγειρεία Κ26, το κεντρικό κτίριο διοίκησης Κ14, το κτίριο
ψυχαγωγίας Κ18, η σχολή ιππικού Κ22, το κτίριο της βόρειας εισόδου Κ2, τα πιο
χαρακτηριστικά από τα 32 συνολικά κτίρια του στρατοπέδου (εικ.7). ∆ιακρίνονται
ανάλογα µε την παλαιότητα και το λειτουργικό τους προορισµό διάφορες
κατασκευαστικές τεχνικές, όπως ξυλόπηκτα υποστυλώµατα που ενσωµατώνονται στην
τοιχοποιία, «οδοντωτές» κορνίζες στέγης από τούβλα, πλαισιώσεις ανοιγµάτων και
γωνιόλιθοι από σοβά και συνιστούν ένα οµοιογενή χώρο µε αρχιτεκτονική και ιστορική
σηµασία.
Σήµερα εκτός από το κλιµάκιο του ΝΑΤΟ που χρησιµοποιεί νέα κτίρια
κατασκευασµένα στον ίδιο χώρο, οι υπόλοιπες στρατιωτικές µονάδες έχουν µεταφερθεί
από το 1991, αφήνοντας πίσω τους εγκαταλειµµένες τις αντίστοιχες κτιριακές
εγκαταστάσεις.
Ένα τµήµα του γηπέδου 40 περίπου στρεµµάτων έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός
χώρος (ΦΕΚ 727/τβ΄/27-08-95). Οι πρώτες αρχαιολογικές ενδείξεις επισηµάνθηκαν από
τους Γάλλους και Άγγλους που στρατοπέδευσαν εκεί στις αρχές του αιώνα και σηµαντικά
ευρήµατα της περιοχής έχουν µεταφερθεί σε µουσεία και συλλογές του εξωτερικού.
Σύµφωνα µε την Αρχαιολογική Υπηρεσία πρόκειται για αρχαίο παραθαλάσσιο οικισµό
µεγάλης ιστορικής σηµασίας. Εικάζεται ότι εκεί πρέπει να βρισκόταν το πόλισµα της
Αλίας Θέρµης.
Η περιοχή είναι σχετικά οµαλή, µε µικρούς λόφους και παλιά ρέµατα και µόνο σε
ορισµένα σηµεία της παραλιακής ζώνης παρουσιάζει απότοµες κλίσεις. Καλύπτεται κατά
ένα µέρος, κυρίως προς την παραλιακή ζώνη και στον άξονα βορρά –νότου µεταξύ των
κτισµάτων, από µεµονωµένα δένδρα και συστάδες πεύκων, κυπαρισσιών και ακακιών.
Πρόκειται για ένα σπουδαίο ελεύθερο χώρο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης από πλευράς µεγέθους, θέσεως και φυσικής οµορφιάς.
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Ολόκληρη η περιοχή του στρατοπέδου Κόδρα είχε χαρακτηρισθεί ως «κοινόχρηστο
πράσινο» µε απόλυτη προστασία (Β.∆. 28-4-1966 ΦΕΚ389/τ∆/9-5-66) όπως εξακολουθεί
να ισχύει και σήµερα (Π.∆. 25-1-1983 ΦΕΚ 58∆/14-3-83) µετά από Απόφαση του ΣτΕ.
Η ΕΝΜ-ΚΜ εισηγήθηκε το χαρακτηρισµό της έκτασης του πρώην Στρατοπέδου
Κόδρα, ως «ιστορικού τόπου» επειδή αποτελεί περιοχή οικήσεως των πρώτων
πολισµάτων γύρω από τον Θερµαϊκό στους αρχαϊκούς χρόνους, για να µετατραπεί
αργότερα από τον 19ο αιώνα µέχρι το τέλος του 20ου σε χώρο εγκατάστασης
στρατιωτικών δυνάµεων. Από την τελευταία αυτή περίοδο διασώζονται τα κτίρια του
στρατοπέδου, µαρτυρία του τρόπου οργάνωσης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις
παρυφές της πόλης. Αποτελεί δηλαδή µια έκταση στην οποία περιλαµβάνονται αξιόλογα
κτίρια µεταγενέστερα του 1830, τα οποία εντάσσονται σε ένα ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον, συνιστώντας έναν οµοιογενή και χαρακτηριστικό χώρο του οποίου η
προστασία επιβάλλεται λόγω της εθνολογικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής και εν γένει
ιστορικής σηµασίας του.
Η υπόθεση του χαρακτηρισµού του χώρου του στρατοπέδου ως «ιστορικού τόπου»
εξετάστηκε από το αρµόδιο Τοπικό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2005 και εκδόθηκε η Υ.Α.
ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/43539/1141/28-6-05 (ΦΕΚ 986/τΒ΄/14-7-05). Ο προστατευόµενος χώρος
ορίζεται από την παραλιακή λεωφόρο Ν. Πλαστήρα, από την οδό Παπάγου µέχρι τις
κτιριακές εγκαταστάσεις των Σχολείων και το γήπεδο του «Απόλλωνος» και στα Ν.Α.
από τα σηµεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ µέχρι τη συµβολή µε την οδό Πλαστήρα (εικ.7).
Με το χαρακτηρισµό ως µνηµείων στρατιωτικών κτισµάτων του στρατοπέδου
ασχολείται η Εφορεία στην παρούσα φάση.
Τους φακέλους τεκµηρίωσης για το χαρακτηρισµό των στρατοπέδων επεξεργάστηκαν οι
αρχιτέκτονες της Εφορείας Όλ. ∆εληγιάννη και Αλ. Παπάζογλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Α/Μ Προϊσταµένη της ΕΝΜ-ΚΜ
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