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90+ χρόνια λειτουργίας/100+ χρόνια σχεδιασμού

Στη διάρκεια ενός αιώνα, από το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο
του 1917-21, η οργάνωση της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ.
σηματοδότησε, με τη συνολική σύνθεση και με χαρακτηριστικά
κτίρια-τοπόσημα, την αστική ταυτότητα της σύγχρονης Θεσ σα -
λονίκης. Με την αναλυτική παρουσίαση επιχειρείται να απο δει -
χθεί ότι η κατασκευή των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων
λειτούργησε διαχρονικά ως καταλύτης για τις διαδοχικές
φάσεις του εκσυγχρονισμού της πόλης και της κοινωνίας. 

Η έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη της μοναδικότητας της
πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ., στο αστικό τοπίο της Θεσ -
σαλονίκης και γενικότερα της νεοελληνικής πόλης, ως
νησί δας μοντέρνας αστικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης. 
Με αυτή την οπτική, η κατασκευή των εγκαταστάσεων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σχετίζεται με την ευρύτερη
παιδευτική λειτουργία του θεσμού και του χώρου στο πλαίσιο
του ιδιόμορφου αστικού εκσυγχρονισμού της Θεσσαλονίκης,
μιας πόλης με διαχρονική, πολυπολιτισμική παρουσία.

Η πρώτη χωροθέτηση εκπαιδευτικής χρήσης στην περιοχή
έγινε ήδη στο τέλος της οθωμανικής περιόδου με την ανέ -
γερση του διδακτηρίου ανώτερης εκπαίδευσης Ιδαδιέ, που
σχεδιάστηκε από τον Β. Ποζέλι το 1888 (το κτίριο της σημε -
ρινής Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής) και την απόφαση για τη
χωροθέτηση Αυτοκρατορικής Νομικής Σχολής σε γειτονικό
χώρο. Η συνολική εικόνα που διαμορφώθηκε με τις συσ -
σωρευμένες επεμβάσεις περισσότερων από 90 ετών
συ νε χούς λειτουργίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε 
την αφετηρία της έναν αιώνα πριν με το πρώτο συνολικό
πολεοδομικό σχέδιο του Ερνέστ Εμπράρ (1917-21) που
προέβλεπε τη δημιουργία πανεπιστημίου στη σημερινή του
θέση. Οι οργανωμένες εκλεκτικιστικές (δεύτερο σχέδιο
Εμπράρ) και πρωτομοντέρνες πολεοδομικές προτάσεις
(σχέδιο Ν. Μητσάκη) του μεσοπολέμου έδωσαν ελάχιστες
υλοποιήσεις. Επικαθόρισαν όμως τις μεταγενέστερες εξελίξεις
και αποδείχτηκαν κρίσιμες συνιστώσες για τη μακρά διάρκεια
του θεσμού, με τις αρχικές διευθετήσεις της ρυμοτομίας και
τις προτάσεις για τη γενική διάταξη των εγκαταστάσεων ως
ελεύθερων μονάδων στο χώρο. Η σημαντικότερη περίοδος
ανάπτυξης χαρακτηρίστηκε από τις αμιγείς επιτεύξεις του

μεταπολεμικού μοντερνισμού που έδωσαν το κυρίαρχο
αρχιτεκτονικό στίγμα στο σύνολο με το σχηματισμό μιας
νησίδας μοντέρνας αρχιτεκτονικής σύνθεσης, με μοναδικά
έργα αρχιτεκτόνων όπως ο Π. Καραντινός, ο Ν. Κακούρης, 
ο Κ. Παπαϊωάννου και ο Κ. Φινές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν επίσης οι περισσότερο πρόσφατοι μετα -
νεωτερικοί πειραματισμοί και οι χωρικές συνθέσεις που
συν δυά στηκαν με το ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο. 

Επιχειρώντας να υπερβεί και να συγκεράσει τις συμβατικές
προσεγγίσεις, η κριτική διερεύνηση δοκιμάζει παράλληλες
αναγνώσεις:

Στο πρώτο μέρος, μια σύνθετη αφήγηση, ταυτόχρονα
ιστορική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική, αναλύει χρονολογικά
τις διαδικασίες του σχεδιασμού της πανεπιστημιούπολης με
αναφορές στο ευρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

Στο δεύτερο μέρος, 15 επιλεγμένες αρχιτεκτονικές υλο -
ποιήσεις εξετάζονται ως χαρακτηριστικές μελέτες περι -
 πτώ σεων, με αναφορές στις τυπολογικές, κατα σκευα στικές
και αισθητικές τους διαστάσεις. 

Στα συμπεράσματα επιχειρείται η αποτίμηση των καινο -
τομιών και των προοπτικών που εκφράστηκαν στην αρχιτε -
κτονική της πανεπιστημιούπολης, συσχετίζοντας την κατα -
σκευή του χώρου με την ευρύτερη νεωτερική και καινοτόμο
παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. 

Ο κορμός της έκθεσης περιλαμβάνει σύγχρονες αλλά και
ιστορικές φωτογραφικές λήψεις, σχέδια, σύντομα κριτικά επε -
ξηγηματικά κείμενα και ογκομετρικό πρόπλασμα του συνόλου.
Ο κριτικός χαρακτήρας της προσέγγισης προ ϋπο θέ τει τη δια -
τύπωση προσεκτικών σχολίων με βάση την κεντρική οπτική
που προαναφέρθηκε και όχι την απλή παράθεση στοιχείων ή
τον εξωραϊσμό της αρχιτεκτονικής εικόνας και των δη μιουρ -
γών.

Η δυναμική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αντα -
ποκρίνεται στα επιτεύγματα, τα προβλήματα και τις αντιφάσεις
ενός γενικότερου ατελούς και σύνθετου αστικού νεοελληνικού
εκσυγχρονισμού. Παράλληλα γίνεται μια απόπειρα απο τύ -
πωσης της σύγχρονης αντιληπτικής εικόνας του χώρου με
φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν από τη Φωτογραφική
Λέσχη Αρχιτεκτονικής Σχολής (Φ.Λ.Α.Σ.) και βίντεο από το
μάθημα «Επιλογές: Το ντοκιμαντέρ στην Αρχιτεκτονική» με
θέμα «Διαδρομές στο Α.Π.Θ». Επιπλέον παρουσιάζονται
σχετικά έργα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών που
λειτουργούν ως παράλληλη έκθεση μέσα στην έκθεση. 

Πρόσθετο ενδιαφέρον προκύπτει από την παρουσίαση,
μέσα στην έκθεση, της απήχησης που είχε η κατασκευή της
πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ. στα Μέσα Μαζικής Επικοι -
νωνίας. Γι’ αυτό συγκεντρώθηκε οπτικοακουστικό υλικό από
επίκαιρα εποχής που προβάλλεται και συγκεντρώθηκαν
αντίγραφα από σχετικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

Η αντίστοιχη έκδοση δεν είναι ένας απλός κατάλογος,
αλλά περιλαμβάνει αναλυτικά κριτικά κείμενα για τα πολεο -
δομικά σχέδια, τα επιλεγμένα κτίρια, καθώς και μια αποτίμηση
της ευρύτερης σημασίας αυτής της μοναδικής, για τα ελληνικά
δεδομένα, νησίδας μοντέρνας αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

νίκος Καλογήρου

Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ.

οΡΓΑνΩση ΕΚΘΕσησ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΓΕνΙΚη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ σΥντονΙσΜοσ τησ ΕΚΘΕσησ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ.

οΡΓΑνΩση ΚΑΙ ΚΑΛΛΙτΕΧνΙΚη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΚΑ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ.

ΕΡΕΥνΑ ΚΑΙ τΕΚΜηΡΙΩση ΥΛΙΚοΥ ΕΚΘΕσησ

Νίκος Καλογήρου, Αθηνά Βιτοπούλου, Άννα Κοσμίδου, Βαγγέλης Κοτσιώρης

σΧΕΔΙΑσΜοσ ΕΚΘΕσησ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ: Νίκος Καλογήρου, Αλκμήνη Πάκα, Κώστας Σακαντάμης
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔοσησ

Νίκος Καλογήρου, Αθηνά Βιτοπούλου, Άννα Κοσμίδου, Λία Τσακτσίρα, Έλενα Κοτσίρη, Χρήστος Τζιώκος, 
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ΚΑτΑσΚΕΥη ΠΡοΠΛΑσΜΑτοσ

LOOPO STUDIO

ΕΙΔΙΚΕσ ΚΑτΑσΚΕΥΕσ
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ΨηΦΙΑΚη ΕΚτΥΠΩση ΕΠοΠτΙΚοΥ ΥΛΙΚοΥ ΕΚΘΕσησ
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ΓΡΑΜΜΑτΕΙΑΚη – ΔΙοΙΚητΙΚη ΥΠοστηΡΙΞη
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Π.Θ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αρχιτέκτονας (προσωπικό αρχείο για τους Ν. Μητσάκη και Π. Καραντινό)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, καθηγητής Σχ. Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (προσωπικό αρχείο για τον Π. Καραντινό) 
ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, ομότιμη καθηγήτρια τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. (προσωπικό αρχείο)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ομότιμος καθηγητής τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. (προσωπικό αρχείο)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ, πολιτικός μηχανικός (Συλλογή Μέγα)

ΠΑΡΙΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (προσωπικό αρχείο)

Η έκθεση υλοποιείται με την υποστήριξη της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ. 
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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμπλη ρώ -
νοντας τα 90 χρόνια διαρκούς λειτουργίας του, βρίσκεται

στο απόγειο της ανάπτυξής του, αποτελώντας το μεγαλύτερο
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Πέρα από την
ακα δημαϊκή, κοινωνική και οικονομική σημασία της, η κεντρική
πανεπιστημιούπολη αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη τοπόσημο και
ζωντανό πεδίο προβολής της σύγχρονης ιστορίας και αρχιτε -
κτονικής της πόλης. Στις διαδοχικές φάσεις των κτιριακών
συ γκρο τημάτων, στις προσθήκες και στους διαμορφωμένους
υπαίθριους χώρους της πανεπιστημιούπολης, αποτυπώνεται η
συμβολή μεγάλων αρχιτεκτόνων του περασμένου αιώνα,
συνθέτοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο
επώνυμης αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για έναν καμβά όπου
εγγράφονται οι σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής και της
πολεοδομίας, με εμφανέστερες τις επιρροές του μεταπο λε -
μικού μοντερνισμού. Για να αντιληφθεί ο μέσος παρατηρητής
τη νεωτερικότητα και την προοδευτικότητα σύλληψης του σχε -
διασμού της πανεπιστημιούπολης πριν από έναν αιώνα και της
λειτουργίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πριν από 90
χρόνια, αρκεί να κοιτάξει γενικότερες εικόνες της πόλης από
την εποχή ανοικοδόμησης των πρώτων κτιριακών μονάδων
του Α.Π.Θ.

Τα παραπάνω δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από την
πλειο  ψηφία των πολιτών, φοιτητών και επισκεπτών της πόλης,
αφού λείπει η απαιτούμενη ενημέρωση και προβολή. Η πα ρού -
σα έκθε ση και η έκδοση που τη συνοδεύει, έγινε με τη γενική
επι μέ λεια του καθηγητή και προέδρου του Τμήματος Αρχι τε -
κτό  νων της Πολυτεχνικής Σχολής Νίκου Καλογήρου και τη
συμ μετοχή πολλών διδασκόντων και φοιτητών του τμήματος.
Μέ σα από μια εύληπτη συνολική κριτική ανάλυση και μια εύ -
στοχα δομημένη παρουσίαση, προσφέρει στο ευρύτερο κοινό
την ευκαιρία να γνωρίσει αυτό το σημαντικό κομμάτι της πόλης
στην πραγματική του διάσταση. 

Περικλής Α. Μήτκας

Πρύτανης 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται από το
1962 σε κτίριο σχεδιασμένο από τον επιφανή αρχιτέκτονα,

καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Πάτροκλο
Καραντινό. Αποτελώντας ένα από τα καλύτερα δείγματα του
αρχιτεκτονικού έργου του και ένα από τα πιο αντιπρο σω πευ -
τικά οικοδομήματα του μοντερνισμού στην Ελλάδα, το Μου -
σείο, χαρακτηρισμένο ως μνημείο της νεότερης αρχιτεκτο -
νικής κληρονομιάς το 2001, βρίσκεται, φύσει και θέσει, σε
άμεση νοητή σύνδεση με το πανεπιστημιακό campus, το με -
γαλύτερο σε έκταση και φοιτητικό πληθυσμό, όχι μόνο της
Ελλάδας αλλά και όλων των Βαλκανίων. Με αυτά ως δεδο -
μένα, το Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί φυσικό χώρο υπο  -
δοχής της έκθεσης με θέμα Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ
Α.Π.Θ., η οποία διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλή ρωση
100 χρόνων από την πυρκαγιά του 1917 και 90 χρόνων από
την ίδρυση του Α.Π.Θ. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον Πρύτανη του Α.Π.Θ.,
καθηγητή Περικλή Μήτκα για την αποδοχή της πρότασης να
διεξαχθεί η επετειακή αυτή έκθεση σε αίθουσες του Αρχαιο -
λογικού Μουσείου. Στους εμπνευστές/διοργανωτές καθη -
γητές Νίκο Καλογήρου και Αλκμήνη Πάκα εκφράζονται και
από τη θέση αυτή, επίσης εγκάρδιες ευχαριστίες και συγχα -
ρητήρια για την ιδέα τους τους να πραγματοποιηθεί η έκθεση
σε ένα εμβληματικό κτήριο της δεκαετίας του ’60, όπως αυτό
του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πολλά εύσημα, τέλος, θα πρέ -
πει να αποδοθούν και στους συνεργάτες μου, Ευαγγελία
Τσαγκαράκη, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Μεταλ -
λοτεχνίας και Λίθου, στους Γιώργο Τσεκμέ και Στέλιο Καρα -
μπίκα, αρχιτέκτονα και αρχιτεχνίτη αντίστοιχα του Μου σείου, 
οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα για την υλοποίηση αυτού
μεγαλόπνοου εγχειρήματος. 

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Αρχαιολόγος/θεατρολόγος
Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Hκεντρική ένταξη ενός μεγάλου πανεπιστημίου σε μια πό -
λη, όπως το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί όχι

μόνο μια κρίσιμη πολιτική επιλογή για την ανώτατη εκπαί δευση,
αλλά και μια ξεχωριστή περίπτωση μεγάλης κλίμακας εφαρ -
μογής της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη ιστορία
της. 

Αυτές τις πτυχές, αρχιτεκτονικές-πολεοδομικές, εκπαι -
δευ τικές και κοινωνικές, επιδιώκει να αποκαλύψει η έκθεση
«Πανε πιστημίου-Πόλη Α.Π.Θ.», με επιμέλεια του προέδρου 
και καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχε δια σμού του 
Τμή ματος Αρχιτεκτόνων, Νίκου Καλογήρου. 

Η πολυτάραχη ιστορία του συνυφασμένου με την πόλη
πανεπιστημίου χαρακτηρίζεται από καινοτομίες, αντιφάσεις και
πολυπλοκότητα, αποτελώντας ένα μοναδικό πεδίο μελέτης για
την παραγωγή του αστικού χώρου και τη συμβολική του
διάσταση. 

Την ταυτότητα του πολεοδομικού συγκροτήματος της σύ -
γχρονης Θεσσαλονίκης μέσα από την εξέλιξη της πανε πι στη-
μιούπολης, έχει ως στόχο να διερευνήσει και η μονογραφία
που τη συνοδεύει, «Η πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. ως πεδίο
αρχιτεκτονικού και αστικού εκσυγχρονισμού». Ο συγγραφέας
επιχειρεί μια συνολική εκτίμηση, από την αρχική σύλληψη του
Εμπράρ μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι η κτιριακή και πολεο δο -
μική διαμόρφωση του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης απο -
τελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στο πλαίσιο του αστικού εκσυγ-
χρονισμού της νεοελληνικής πόλης. 

Η ισχυρή παρουσία αυτής της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
και πολεοδομικής ‘νησίδας΄, που αποτελεί, μέσα από τις πολ-
λαπλές παρεμβάσεις και υλοποιήσεις, ένα παλίμψηστο της
πόλης αποτυπωμένο στον χώρο, συνιστά ταυτόχρονα και ένα
τόπο που προκαλεί για την αναζήτηση του ρόλου του πανε-
πιστημίου και τις μελλοντικές του προοπτικές.

ηλίας Κωνσταντόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνερ γασία
με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ σαλονίκης διορ γανώνει την

έκθεση «Πανεπιστημιούπολη A.Π.Θ. 90+ χρόνια λει τουρ γίας/
100+ χρόνια σχεδιασμού». H πανεπιστη μιούπολη ανα πτύχθηκε
σταδιακά, διαμορφώνοντας ένα μοναδικής κλίμακας και
αρχιτεκτονικής συγκρότημα, ανάμεσα στον κεντρικό και
ανατολικό τομέα της πόλης, μια κοινότητα συμπαγή και δυναμική,
καθοριστική για τη συγκρότηση της νεωτερικής ταυτότητας της
πόλης. Η έκθεση, μέσα από την εξιστόρηση της διαχρονικής
λειτουργίας της πανεπιστη μιού πολης, επιχειρεί να παρουσιάσει τις
ιδιαίτερες συνιστώσες που καθόρισαν την ανάπτυξή της δίνοντας
έμ φαση στα πρόσωπα που συνέβαλαν στη δημιουργία της, καθώς
και στις ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες που διαμόρφωσαν την
ταυ τότητά της. Η ταυτότητα αυτή παρουσιάζεται μέσα από την
ανάλυση των κτιρίων και ελεύ θε ρων χώρων που συνθέτουν το
πανεπιστημιακό cam pus. H νεωτερική αρχιτεκτονική των κτιρίων
του campus συνδέεται στενά με την προοδευτική ακαδημαϊκή
ταυτότητα αυτού του πανεπιστημίου και τον ρόλο του στον
καθορισμό της ίδιας της ταυτότητας της πόλης, που μετασχημα -
τίστηκε από μια πολυπολιτισμική μητρό πολη στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα σε μια ελληνική πόλη και που ίσως σήμερα
η μόνη θεσμική δημόσια λειτουργία που δηλώνει την κλίμακά της
είναι αυτή του πανεπιστημίου της. Στόχος της έκθεσης είναι η
ανάδειξη της πολυσήμαντης αξίας της χωρι κής, αρχιτεκτονικής και
ακαδημαϊκής ταυτότητας του Α.Π.Θ. καθώς και της ανάγκης
προστασίας του ως θεσμού σε μια εποχή κρίσης που απειλεί
πολλαπλά τη λειτουργική και χωρική υπόστασή του. 

Η έκθεση αναπτύσσεται κατά μήκος μιας διαδρομής εντός
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, εμβληματικού
έργου του Πάτροκλου Καραντινού, καθηγητή του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., αρχιτέκτονα που συνέβαλε σημαντικά
στη διαμόρφωση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας
της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ. Στο φουαγιέ του Μουσείου
παρουσιάζεται η διαχρονική αφήγηση της δημιουργίας του
campus από το 1917 μέχρι σήμερα. Σε αίθουσα, στο ισόγειο του
Μουσείου, παρουσιάζονται 15 μονογραφίες που αφορούν 15
σημαντικά κτίρια και συγκροτήματα εντός του campus. Προβολές
κατά μήκος αυτής της διαδρομής παρουσιάζουν θέματα όπως η
εικόνα του Α.Π.Θ. μέσα από τα αρχεία επικαίρων της Ε.Ρ.Τ. και η
εικόνα του σημερινού campus μέσα από βίντεο φοιτητών του
Τμή ματος Αρχιτεκτόνων. Το υλικό της έκθεσης αποτελούν χάρ -
τες, σχέδια και φωτογραφίες αρχείου, σχέδια μελετών των
κτ ιρίων του Α.Π.Θ., κείμενα, φωτογραφίες και εκδόσεις σχετικές
με την πανεπιστημιούπολη. Μέρος του υλικού αυτού παρου -
σιάζεται για πρώτη φορά. Το σενάριο της έκθεσης βασίζεται στη
μελέτη του καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.
Νίκου Καλογήρου «Η Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.». Ο
σχεδιασμός της έκθεσης, καθώς και η γραφιστική της επιμέλεια,
έγινε από πολυμελή ομάδα αρχιτεκτόνων και φοιτητών του
Τμήματος Aρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. η οποία αναφέρεται ανα -
λυτικά παρακάτω. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεργασία και
θερμή υποστήριξη στην παρουσίαση αυτής της έκθεσης οφεί -
λονται στη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσ σα-
λονίκης Πολυξένη Αδάμ Βελένη καθώς και στο προσωπικό του
Μουσείου, ιδιαίτερα στον αρχιτεχνίτη Στέλιο Καραμπίκα, τον
αρχιτέκτονα Γιώργο Τσεκμέ και την αρχαιολόγο Ευαγγελία
Τσαγκαράκη. 

Αλκμήνη Πάκα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ.

�� ��#�� &'�� $����� '$*� ������

��!$+� ��"$��%$*

;VWLYN�Rd`SMXXZb

?R\VWJ�B2ZPU�^Zb�>^V\KZb�/VZKWU]Ue�^Zb�9�7�5���0�C��>NXZTJ\Zb�

�� ��#�� &'�� $����� '$*� ������

92L�^Z�2\[^Z�2ZXRZQZ1VWL�]aIQVZ�^Zb���������U�Z\TB��
Y`]U�^Ue�2NYR2V]^U1VZM2ZXUe�^Zb�9�7�5��]U�1N�̂ ZQL^U]R�
1R�^U�]bYZXVWJ�^Ue ]MY_R]U�WNV�1R�aN\NW^U�\V]^VWB�W^K\VN�
^Z2L]U1N��^UY�N]^VWJ�^Nb^L^U^N�^Ue�]MTa\ZYUe�5R]]N�XZ�
�YKWUe��< WN^N]WRbJ�^`Y�2NYR2V]^U1VNW[Y�RTWN^N]^B]R`Y
XRV�̂ ZM\TU]R�QVNa\ZYVWB�`e�WN^NXM^Ue�TVN�^Ve�QVNQZaVWIe
SB]RVe�^Zb�RW]bTa\ZYV]1ZM�^Ue�2LXUe WNV�^Ue�WZVY`YKNe�
EZ�OVOXKZ�R]^VBfRV ]^UY�NYBQRVdU�^Ue�1ZYNQVWL^U^Ne�^Ue
2NYR2V�]^U�1VZM�2Z�XUe�^Zb�9�7�5���`e�YU]KQNe�1ZY^I\YNe
N]^VWJe�WNV�N\aV^RW^ZYVWJe�]MY_R]Ue��?R�Nb^J�^UY�Z2^VWJ�
U�N\aV^R�W^Z�YVWJ�QVRb_I^U]U�]aR^KfR^NV 1R�^UY�Rb\M^R\U
2NVQRb^VWJ�XRV��̂ Zb\TKN�^Zb�9\V]^Z^RXRKZb�]^Z�2XNK]VZ�^Zb
VQVL1Z\SZb�N]^VWZM�RW�]bTa\ZYV]1ZM�^Ue�5R]]NXZYKWUe�
1VNe�2LXUe�1R�QVNa\ZYVWJ��2ZXb�2ZXV^V]1VWJ�2N\Zb]KN�

<�2\[^U�RW2NVQRb^VWJ�a\J]U�]^UY�2R\VZaJ�ITVYR�1R�^Z
QVQNW^J\VZ�2Zb�]aRQVB]^UWR�N2L�^ZY�:� 7ZfIXV�^Z�����
�W^K\VZ�^Ue�]U1R\VYJe�7NXVBe�@VXZ�]Z�SVWJe�8aZXJe���<�RV��
WL�YN�2Zb�QVN1Z\S[_UWR��]^N����I^U�]bYRaZMe�XRV�̂ Zb\��
TKNe��RKaR ^UY�NSR^U\KN�^Ue�]^Z�2\[^Z�]bYZXVWL�2ZXRZQZ��
1VWL�]aIQVZ�^Zb�;��;12\B\ ����������2Zb�2\ZIOXR2R�^U
QU1VZb\TKN�2NYR2V�]^U�1KZb�]^U�]U1R\VYJ�_I]U��DV�Z\TN��
Y`1IYRe�RWXRW^VWV]^VWIe��QRM�̂ R\Z�]aIQVZ�;12\B\��WNV
2\`^Z1ZY^I\YRe�2\Z�̂ B]RVe��]aIQVZ�C��?U^]BWU��^Zb
1R]Z2ZXI1Zb�IQ`]NY�RXBaV]^Re�bXZ2ZVJ]RVe��;2VWN_L��
\V]NY�L1`e�^Ve�1R^NTRYI]^R\Re�RdRXKdRVe�WNV�N2ZQRKa^UWNY
W\K]V1Re�TVN�^U�1NW\B�QVB\WRVN�^Zb�_R]1ZM��1R�^Ve�N\aVWIe
QVRb_R^J]RVe�^Ue�\b1Z^Z1KNe�WNV�^U�TRYVWJ�QVB^NdU�^`Y
RTWN^N]^B]R`Y�`e�RXRM_R�\`Y�1ZYBQ`Y�]^Z�a[\Z��<
]U1NY^VWL^R\U�2R\KZQZe�NYB2^bdUe�aN\NW^U\K]^UWR�N2L
^Ve�N1VTRKe�R2V^RMdRVe�^Zb�1R^N2ZXR1VWZM�1ZY^R\YV]1ZM�
2Zb�IQ`]NY�^Z�Wb\KN\aZ�]^KT1N�]^Z�]MYZXZ�]aU1N^K�fZ��
Y^Ne�1VN YU]KQN�1ZY^I\YNe�]MY_R]Ue��1R�1ZYNQVWB�I\TN
N\aV^RW^LY`Y�L2`e�ZV 7��>N\N�Y^VYLe��C��>NWZM\Ue��>�
7N2Nc`BYYZb�WNV�>��@VYIe��=QVNK^R\Z�RYQVNSI\ZY�2N\Zb��
]VB�fZbY�R2K]Ue�ZV�2\L]SN^ZV�1R^NYR`^R\VWZK�2RV\N1N�̂ V�
�]1ZK�WNV�ZV�a`\VWIe�]bY_I]RVe��

;2VaRV\[Y^Ne�YN�b2R\ORK�^Ve�]b1ON^VWIe�2\Z]RTTK]RVe�
U�QVR\RMYU]U QZWV1BfRV�QMZ�2N\BXXUXRe�NYN�TY[�]RVe��8^U
]MY_R^U�NSJTU]U�^Zb�2\[^Zb�1I\Zbe�2\Z]^K�_R^NV�U�R]^VN��
]1IYU�2N\Zb]KN]U����R2VXRT1IY`Y�]bTW\Z^U1B^`Y�

UN
IV

ER
SI

TY
 S

TU
DI

O 
PR

ES
S

�
���

#�� &
'�� $

��
�
��

'$
*��

��
��

��
(

+����
�$

��
%

) '�!'$
# !$

��!�
 ��

&
' !$

���!&
*�)%

$
# &

�$
�

�
�!$

+��
�

"$
��%

$
*

D���!$+���"$��%$* RKYNV
N\aV^IW^ZYNe��9�7�5�������
1R�1R^N2^baVNWIe�]2ZbQIe�]^Z
7N\K]V�]^UY�=]^Z\KN�WNV�/U1Z��
T\NSKN�������������������
]^UY�7ZXRZQZ1KN����(*" "��*�
������"�'#.�$� �� �&($�*"&%
�+'-("�+(�������������WNV�
]^UY�9]^VWJ�4R`�T\NSKN������
�%",����(") #�������EZ ���
2J\R�^Z�QVQNW^Z\VWL�QK�2X`1N
N2L�^Z�2N�YR2V]^J1VZ���(") ����%*!-&%��&(�&%%���

;KYNV�WN_UTU^Je�]^Z�^1J1N�9\aV^RW^LY`Y�^Ue�7�8��^Zb
9�7�5� EUY�2R\KZQZ������ �	�J^NY�R2V]WI2^Ue�WN_UTU^Je
]^UY 99 ]^Z�6ZY�QKYZ� 92L�^Z������RKYNV�]bY^ZYV]^Je�WNV
QVRb_bY^Je ����������]^Z�1R^N2^baVNWL�2\LT\N11N�7R\V��
ONX�XZY^VWZM�8aRQVN]1ZM�>^V�\K`Y�WNV�7LXR`Y ^Zb�;97�
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^M2Z�WNV�]R ]U1NY^VWIe�RW_I]RVe ]^UY�;XXBQN�WNV�^Z
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Το βιβλίο εστιάζει στην ανάδειξη της

μοναδικότητας της πανεπιστημιούπολης του

Α.Π.Θ., στο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης και

γενικότερα της νεοελληνικής πόλης, ως

νησίδας μοντέρνας αστικής και αρχιτεκτονικής

σύνθεσης. Επιχειρώντας να υπερβεί και να

συγκεράσει τις συμβατικές προσεγγίσεις, η

κριτική διερεύνηση δοκιμάζει δύο παράλληλες

αναγνώσεις. Στη σύνθετη αφήγηση του πρώτου

μέρους προστίθεται η εστιασμένη παρουσίαση

15 επιλεγμένων συγκροτημάτων. 

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου

«Η μελέτη του Νίκου Καλογήρου έρχεται να φωτίσει με τρόπο
επιστημονικό, δηλαδή τεκμηριωμένο και γι’ αυτό πειστικό, ένα
μεγαλόπνοο έργο που αποτυπώνει και συμπυκνώνει όσο κα νένα
άλλο το εκσυγχρονιστικό αίτημα, ήδη από την εποχή των Οθω -
μανών, οπότε και χτίστηκε το κτίριο της παλιάς Φιλο σο φικής,
μέ χρι τις μέρες μας, με τις τελευταίες αξιο σημείωτες προσθήκες,
όπως, για παράδειγμα, είναι η επέκταση του κτι ρίου της κεντρικής
βιβλιοθήκης. Βασικός άξονας ανα φο ράς είναι οι πρώτες μετα πο -
λεμικές δεκαετίες όταν, στα χρόνια του Κωνσταντίνου Καρα μαν-
λή, ο εκσυγχρονισμός επιταχύνθηκε αλλά, επίσης, και οι συνέ -
χειες και οι ασυνέχειες με τον μεσο πόλεμο που προηγήθηκε και
τη μεταπολίτευση που ακο λούθησε. 

Το έργο του Καλογήρου πρωτοτυπεί και αιφνιδιάζει καθώς
αναδεικνύει έναν ελληνικό πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό

εκσυγχρονισμό της ανάγκης, ο οποίος, με πενιχρά οικονομικά και
τεχνολογικά, μέσα και χίλιες δυο πολιτικές και γραφειο κρατικές
δυσκολίες, κλήθηκε να ικανοποιήσει τόσο τις λει τουργικές ανά -
γκες ενός μαζικού δημόσιου πανεπιστημίου αλλά και να συν-
ο μι λήσει με τη διεθνή πρωτοπορία. Το τελικό αποτέλεσμα, χάρη
στην παρέμβαση εμπνευσμένων δη μιουρ γών, δεν είναι καθόλου
ευκαταφρόνητο. Αντίθετα, με την ευαισθησία ενός πολύπειρου
δασκάλου, ο Καλογήρου μας αναγκάζει να ξεπεράσουμε τα στε -
ρεό τυπα που κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση περί αρχι  τεκτο-
νικού «καλού» και «κα κού» και να εκτιμήσουμε την καινο τόμο
άποψη της πανεπι στημιούπολης της Θεσσαλονίκης.» 
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