
  

Εγκαταλελειμμένα 
κτίρια.



  

Ομάδες.

               1η ΟΜΑΔΑ                                          2η ΟΜΑΔΑ
 Αλεξανδρίδης Θόδωρος                      Μακρίδου Μαρία                

      
          Δημάκου Βάγγυ                                  Πλουμόγλου Ελένη
 Κούτση Σίλια                                        Σισούρκα Ραφαέλα
 Μουσικού Έφη                                     Τσιτλακίδου Ελισάβετ
 Χιώτη Σοφία                                   Χατζηλιάδης 

Μπάμπης

             3η ΟΜΑΔΑ                                         4η ΟΜΑΔΑ
 Ασλανίδου Σοφία                            Αναγνώστου Χριστίνα
 Θεοδοσιάδου Σοφία                        Γαλαντάρης Γιάννης
 Καραμπουγιούκη Βούλα                 Φωτιάδης Χρήστος
 Κυριακίδου Νικολέτα
 Κωνσταντινίδου Ηρώ



  

Σκοπός & Στόχοι

   Το φαινόμενο της εγκατάλειψης κτιρίων 
έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι προκαλεί 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα των 
κέντρων των πόλεων και την 
καθημερινότητα των πολιτών. Σκοπός, 
λοιπόν, της ερευνητικής μας εργασίας 
είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις 
κοινωνικές αρχές της πόλης μας, ώστε να 
αξιοποιήσουν τα εγκαταλελειμμένα κτίρια 
της περιοχής.

      



  

Τα εγκαταλελειμμένα 
κτίρια της Σκύδρας.

     Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 
πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη στα 
σοκάκια της Σκύδρας όπου ερευνήσαμε 
τα εγκαταλελειμμένα κτίρια της 
περιοχής. Στη συνέχεια φωτογραφίσαμε 
τα κτίρια αυτά και παρακάτω βλέπουμε 
μερικές από αυτές τις φωτογραφίες.  



  



  

     
    Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στα 

Σεβαστιανά και παλαιότερα αποτελούσε 
την οικία Κούρδων. Στη συνέχεια 
κατοικήθηκε από Έλληνες πρόσφυγες 
από τους οποίους και έμεινε 
ακατοίκητο πριν πολλά χρόνια. Στις 
μέρες μας αφού αναστηλωθεί και 
ανακαινιστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως διατηρητέο κτίριο εις ανάμνηση 
των προσφύγων. 



  



  

   Το εικονιζόμενο κτίριο πρώτα αποτελούσε 
ξενώνα του ΟΣΕ όπου έμεναν οι υπάλληλοί 
του σε περίοδο εμπορικής ανάπτυξης 
.Έπειτα δόθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών, η 
οποία αργότερα εγκαταλείφθηκε. Η ομάδα 
της ερευνητικής εργασίας προτείνει την 
αναπαλαίωση του χώρου και τη μετατροπή 
του σε Δημοτικό Μουσικό ωδείο και στις 
μέρες μας αποτελεί μια εστία μόλυνσης και 
αισθητικής ασχήμιας.



  



  

  Στην παραπάνω φωτογραφία 
παρουσιάζεται ο παλιός ξενώνας του  
σταθμού της Σκύδρας. Το συγκεκριμένο 
κτίριο φιλοξενούσε υπαλλήλους του 
ΟΣΕ. 



  



  

   Παλιό σχολείο δίπλα στο γήπεδο το 
όποιο είναι ανεκμετάλλευτο και έρημο. 
Προτείνουμε την ανακαίνιση του 
κτιρίου ως δημόσιο κέντρο 
απασχόλησης  για τους κατοίκους του 
Δήμου μας (βιβλιοθήκη ,γυμναστήριο 
,ζωγραφική κτλ). Επίσης το μέρος θα 
έπρεπε να διαμορφωθεί από την αρχή, 
εφόσον υπάρχουν πολλές φθορές με την 
πάροδο του χρόνου.



  



  

                 Ο Παλιός μύλος.
    Παλιό κτίριο κοντά στη λαική αγορά 

του Δήμου Σκύδρας το οποίο 
λειτουργούσε ως μύλος. Βασικό μέλημα 
είναι η καθαριότητα του ώστε να 
διατηρηθεί η αισθητική του αξία.



  



  

          Παλιό κτίριο κοντά στο 
ποτάμι.

   Το παραπάνω κτίριο ανήκει σε ιδιώτες 
στους οποίους θα προτείναμε την 
κατασκευή ενός μύλου ως αξιοθέατο 
εφόσον η θέση του είναι αρκετά ευνοική 
λόγω του ποταμιού.



  



  

    Το παλιό στρατόπεδο που  μεταφέρθηκε 
και  ο χώρος παραχωρήθηκε στον δήμο.

    Ο χώρος καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εύκολα ως ένα 
μεγάλο και δημιουργικό πάρκο αναψυχής.

    Εφόσον ο χώρος έχει παραχωρηθεί στο 
Δήμο, το συγκεκριμένο πάρκο θα μπορούσε 
να ανανεωθεί από τους ίδιους τους 
κατοίκους του με εθελοντική εργασία.



  

Οι εντυπώσεις μας από 
την ερευνητική εργασία.
Μέσα από την ερευνητική εργασία γίναμε 
πιο δημιουργικοί και σκεφτήκαμε τρόπους 
προκειμένου να αξιοποιηθούν τα κτίρια. 
Έπειτα επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που 
γνώριζαν την ιστορία των κτιρίων και 
συνειδητοποιήσαμε πως κάποτε 
πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον 
τόπο μας. Τέλος οξύνθηκε το ομαδικό 
πνεύμα μεταξύ μας, καθώς ακούστηκαν 
και συζητήθηκαν όλες οι απόψεις των 
μελών.



  



  



  



  



  



  



  



  

 Το παραπάνω τέχνημα απεικονίζει ένα 
κτίριο Μακεδονικού τύπου, στο οποίο 
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το 
κατοικούσαν Μουσουλμάνοι πριν από την 
ανταλλαγή πληθυσμών με τη Συνθήκη 
της Λωζάννης του 1923, και στη 
συνέχεια, με την έλευση των προσφύγων 
στην περιοχή, Έλληνες. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η κατασκευή είναι 
δημιουργία των παιδιών της ομάδας μας.
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