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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Π. Τσακίρης: «Εντάσσουμε το Δ. Ωραιοκάστρου στον παγκόσμιο χάρτη

με τα ιστορικά μνημεία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου»

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την καταγραφή των

ιστορικών στοιχείων και δεδομένων με την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και το

ΠΑ.ΜΑΚ.

Το Δήμο Ωραιοκάστρου στον παγκόσμιο χάρτη με τα ιστορικά μνημεία

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντάσσει η διοίκηση του Παντελή Τσακίρη,

θέτοντας  τις  βάσεις  για να δημιουργηθούν στην περιοχή τουριστικές

διαδρομές ιστορικής μνήμης, που θα προσελκύουν επισκέπτες από όλο

τον κόσμο.

Σήμερα  το  πρωί  έγινε  ένα  πολύ  σημαντικό  βήμα  προς  αυτή  την

κατεύθυνση με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του

Δήμου  Ωραιοκάστρου,  της  Αναπτυξιακής  Μείζονος  Αστικής

Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)

και  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  μέσω του Ειδικού Λογαριασμού

Κονδυλίων  Έρευνας.  Τη  σύμβαση  υπέγραψαν  ο  δήμαρχος

Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΑΘ ΑΑΕ/

ΟΤΑ,  Μαρία  Καραγιάννη  και  εκ  μέρους  του  Ε.Λ.Κ.Ε.  ΠΑ.ΜΑΚ.  ο

Δημήτρης Χανδράκης.



Η  σύμβαση  αφορά  στην  υλοποίηση  του  έργου  «Έρευνα  και

συγκέντρωση  στοιχείων  και  δεδομένων  ιστορικής  περιόδου  Α’

Παγκοσμίου  Πολέμου,  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου  και  προετοιμασία  φακέλου  προς  αναζήτηση

χρηματοδότησης για την ωρίμανση και την υλοποίηση παρεμβάσεων

ιστορικο-κοινωνικού περιβάλλοντος τοπικών χαρακτηριστικών σημείων

ενδιαφέροντος, εντός του Δήμου».

«Αναδεικνύουμε το Δ. Ωραιοκάστρου σε σημαντικό ιστορικό τόπο»

«Αναλάβαμε την πρωτοβουλία για την ανάδειξη των μνημείων του Α΄

Παγκοσμίου  Πολέμου  που  εντοπίζονται  στα  όρια  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου. Υπάρχουν διάσπαρτα μνημεία και είναι διατηρημένα σε

πολύ καλή κατάσταση. Ορισμένα από αυτά μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν

και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα

εντυπωσιακό  από  τους  ιστορικούς  σε  διεθνές  επίπεδο.  Με  την

υπογραφή της σύμβασης θέτουμε σε τροχιά υλοποίησης το σχεδιασμό

μας  για  την  ανάδειξη  των  ιστορικών  στοιχείων  και  δεδομένων  της

περιοχής  και  βάζουμε  τα  θεμέλια  για  να  καταστήσουμε  το  Δήμο

Ωραιοκάστρου  ιστορικό  τόπο  παγκόσμιας  εμβέλειας»,  τόνισε  ο

δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, Μαρία Καραγιάννη, επισήμανε

από την πλευρά της πως η εταιρία θα διαθέσει όλα τα απαιτούμενα

μέσα για να υλοποιηθεί στο ακέραιο το έργο.

Μεταξύ άλλων, θα συντάξει το Master Plan της τουριστικής διαδρομής,

που  θα  αποτελέσει  τον  άξονα  υλοποίησης  παρεμβάσεων  ιστορικο-

κοινωνικού  περιβάλλοντος  τοπικών  χαρακτηριστικών  σημείων



ενδιαφέροντος,  θα  προβεί  στην  αεροφωτογραφική  αποτύπωση  των

σημείων  παρέμβασης  για  τη  δημιουργία  φωτογραφικού  αρχείου,  με

υλικό  αξιοποιήσιμο  τόσο  στην  έκθεση  τεκμηρίωσης,  όσο  και  στην

περαιτέρω εφαρμογή διαδικτυακού ψηφιακού άτλαντα κ.ά.

Ο  Βλάσης  Βλασίδης,  καθηγητής  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  και

επιστημονικός  υπεύθυνος  του  έργου  αναφέρθηκε  στη  σημασία  των

ιστορικών μνημείων που εντοπίζονται στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Τόνισε

πως  στόχος  του  ευρύτερου  σχεδιασμού  είναι  να  δημιουργηθεί  ένας

μοναδικός  ιστορικός  περίπατος  που  θα  ξεκινά  από  το  Αεροδρόμιο

Μακεδονία, θα εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και

θα φτάνει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, που περιλαμβάνει ένα σπουδαίο

σύνολο μοναδικών μνημείων.

Στο  πλαίσιο  της  υπογραφής  της  προγραμματικής  σύμβασης

συζητήθηκαν  ακόμη  οι  δράσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  το  επόμενο

διάστημα  με  στόχο  την  ψηφιακή  και  οπτικοακουστική  ανάδειξη  του

σημαντικού  αυτού  εγχειρήματος  και  συμφωνήθηκε  αρχές  του  νέου

χρόνου να πραγματοποιηθεί παρουσίαση του ερευνητικού υλικού που

έχει συγκεντρωθεί.

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν η αρχαιολόγος Δέσποινα

Χαρίτου, ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, Ιωακείμ

Κανδυλιάρης,  ο  Αλέξανδρος  Αλεξίου,  ειδικός  σύμβουλος  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου  για  τεχνικά  θέματα  και  η  Στέλλα  Ζούντσα,  ειδική

σύμβουλος του Δήμου Ωραιοκάστρου.


