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Σέρρες, 27 Απριλίου 2018 
 

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΒΕ-lab 
στην τελική εκδήλωση με θέμα «Α Journey on the re-use of the former military 

assets»  του έργου Military Assets as Public Spaces (MAPS) 
στο πλαίσιο του προγράμματος URBACTIII 

 
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, PHILIPPOSXENIAHOTELSERRES 

 
Μέλη του Εργαστηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος (ΒΕ-lab) του ΤΕΙ/ΚΜ 

έλαβαν μέρος στο MAPS Workshop που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών 
,στις 24 Απριλίου 2018  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III. 

Η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων με φορείς ευρωπαϊκών πόλεων (Δήμων, 
Πανεπιστημίων κ.ά. από χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η 
Ιρλανδία, η Πορτογαλία κ.ά.) και η κριτική προσέγγιση των παρουσιάσεών τους, οι 
οποίες εστίαζαν στην αναζωογόνηση αστικών κέντρων ευρωπαϊκών πόλεων μεσαίου 
μεγέθους μέσω της επανάχρησης πρώην στρατιωτικών εκτάσεων, υπήρξε πολύ 
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης (οργανωμένη 
συζήτηση σε στρογγυλά τραπέζια) τα μέλη του BE-lab συνέδραμαν, με τεκμηριωμένες 
θέσεις, στη μελλοντική διαχείριση των πρώην στρατιωτικών εκτάσεων, προτείνοντας 
νέες χρήσεις και άλλες πιθανές τροποποιήσεις (π.χ. στη μορφή ή στον περιβαλλοντικό 
χαρακτήρα αυτών των χώρων), με τελικό στόχο την ανάκτηση του δημόσιου χώρου και 
την απόδοσή του στους πολίτες της Ευρώπης. 

Η εμπειρία της συμμετοχής εκτιμούμε ότι θα υποβοηθήσει το περαιτέρω έργο του 
Eργαστηρίου σε τομείς αιχμής, όπως οι αστικές αναπλάσεις, η διαχείριση, η 
επανάχρηση και η αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Ταυτόχρονα θα υποβοηθήσει 
την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με φορείς από την τοπική κοινωνία και το 
εξωτερικό, με στόχο την κατανόηση, αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασης στο 
δομημένο περιβάλλον. 

Εκ μέρους του Εργαστηρίου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες 
στους αρχιτέκτονες καθηγητές Ιορδάνη Παυλίδη, Γλυκερία Καριώτου, Μαρία Δανιήλ, 
Ελένη Βλαχονάσιου και στον συνάδελφο Δημήτρη Μπαή, ,μέλη του BE-lab, καθώς και 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Μακρίνα Αναστασιάδου, Κωνσταντίνο Δανιηλίδη, 
Δοχτίνη Κουκουλά, Μαρία Κυριακίδου, Δημήτρη Ακριτίδη, Αναστασία Νάσσου και 
Ηλέκτρα Ιωάννου,που πήραν μέρος στο Workshop. 

Ευχαριστώ επίσης θερμά την κα Αθηνά Κοκκινίδου, υπεύθυνη του Τμήματος 
Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, για τον συντονισμό, τη φιλική ξενάγηση στα 

πεπραγμένα του MAPS και την υποστήριξη της συμμετοχής μας. 
 

Η Διευθύντρια του BE-lab 
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