
Αγρ όκτημΑ 
μόδίόυ
— Το Γεωργοκτηνοτροφικό Οικομουσείο
της Θεσσαλονίκης
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Αρχιτέκτων-Μουσειολόγος
δημήτρησ αλεξάνδρου
Αρχιτέκτων-Αναστηλωτής

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται 
το ιστορικό αγρόκτημα Σταθάτου 
στο Μόδι του νομού 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για
ένα πρότυπο για την εποχή του 
αγρόκτημα, που οργανώθηκε 
κατ’ αναλογία των μεγάλων 
αγροκτημάτων της Ευρώπης 

του τέλους του 19ου αιώνα. 
Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική, 
η ιστορική και η φωτογραφική 
τεκμηρίωση του συγκροτήματος, 
καθώς και η πρόταση μετατροπής 
του σε Γεωργοκτηνοτροφικό 
Μουσείο. 

01 Κάτοψη. Βόρεια όψη.

02 Βόρεια όψη.
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Κτίριο Α - Βόρεια Όψη

0 1 2 3 4 5 μ.

±

≤
¥
≥

µ

∂

∏
≥

∑

Π Ε Ρ Ι ΟΧ Η  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Η Σ

±— Φέρουσα πλινθοδομή μπατική με 
συμπαγείς πλίνθους

≤— Συμπαγή κεραμικά τουβλάκια
≥—Ξύλινα κουφώματα
¥—Επίχρισμα
µ—Κεραμίδια
∂—Καπνοδόχος
∑—Σκάλα από μπετόν
∏— Πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας

το αγρόκτημα μοδίου αποκτήθηκε 
από τον στρατηγό Πέτρο Σταθάτο το 1920.1 
η μορφολογία του κεντρικού κτηρίου 
του αγροκτήματος αποτελεί ένα συνδυ-
ασμό στοιχείων του εκλεκτισμού και της 
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής2 (χρήση 
εμφανούς πλινθοδομής, μεταλλικοί ελ-
κυστήρες). το αγρόκτημα μοδίου εικο-
νογραφεί στον αγροτικό χώρο της Θεσσα-
λονίκης τις προσπάθειες αναμόρφωσης 
της γεωργικής παραγωγής που είχαν ήδη 
ξεκινήσει στην Ελλάδα με την ίδρυση 
του νέου ελληνικού κράτους το 1831. μια 
σειρά από ιδρύματα και θεσμοί, όπως η 
Ανωτάτη γεωπονική, η γεωργική Σχολή 
τίρυνθας, το γραφείο Εθνικής όικονο-
μίας, η ίδρυση του υπουργείου γεωργίας, 
Βιομηχανίας και Εμπορίου στα 1910, είχαν 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής 
γεωργίας.3 μέσα στο πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό πλαίσιο του νεοσύστατου 
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ελληνικού κράτους και μιας γεωργικής 
παραγωγής που μέχρι τότε βασιζόταν σε 
τεχνικές και μεθόδους παρωχημένες, 
αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη παραγω-
γική μονάδα, ένα από τα λίγα παραδείγ-
ματα νεωτεριστικών προσπαθειών στον 
ελληνικό αγροτικό κόσμο.4

Στην αρχική του μορφή το αγρόκτημα 
Σταθάτου διέθετε έναν σημαντικό αριθμό 
κτηρίων, τα οποία στήριζαν και στέγαζαν 
τις διάφορες λειτουργίες του. Σήμερα, 
εκτός από το κεντρικό κτήριο κατοικίας 
του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος και το 
κτήριο κατοικίας του επιστάτη, σώζεται το 
κτηριακό συγκρότημα διαμονής των ερ-
γατών, οι κουζίνες, οι φούρνοι και οι χώροι 
εξυπηρέτησης του αγροκτήματος όπου 
στεγάζεται η μονάδα εκτροφής βοοειδών. 
Στο κτηριακό δυναμικό και στον παραγω-
γικό ιστό του αγροκτήματος εντασσόταν 
επίσης ένα εργαστήριο κατασκευής κερα-
μιδιών, το οποίο δεν σώζεται πλέον. τέλος, 
στο δυναμικό του αγροκτήματος συμπε-
ριλαμβάνεται μια έκταση συνολικού εμ-
βαδού 500 στρεμμάτων, με καλλιέργειες 
κυρίως δημητριακών. 

το αγρόκτημα Σταθάτου αποτελεί κομ-
μάτι της γεωργοκτηνοτροφικής παράδο-
σης του νομού. όι σημερινοί ιδιοκτήτες 
του, κατανοώντας τη σημασία του συ-
γκεκριμένου ιστορικού αγροκτήματος, 
προχώρησαν στην επέκταση των αρχικών 
εταιρικών δραστηριοτήτων τους, που σχε-
τίζονται με την κτηνοτροφία.5 κύριος στό-
χος της εταιρείας είναι η, εκ παραλλήλου 
με την παραγωγική δραστηριότητα, αξι-
οποίηση και προβολή της ιστορικής ταυ-
τότητας του αγροκτήματος, με την ανα-
στήλωση μέρους των ιστορικών κτηρίων 
αλλά και τη δημιουργία ενός μικρού τοπι-
κού μουσείου για τη γεωργοκτηνοτροφι-
κή παράδοση στην περιοχή. η προκαταρ-
κτική πρόταση6 που συζητήθηκε και στη 
συνέχεια κατατέθηκε στην Αναπτυξιακή 
Εταιρία Θεσσαλονίκης κατέληξε στο 
τυπολογικό μοντέλο του οικομουσείου7 
με αντικείμενο τη γεωργοκτηνοτροφική 
παράδοση της περιοχής.

ό όρος οικομουσείο αποτελεί νεολο-
γισμό που γεννήθηκε το 1971 για να εξυ-
πηρετήσει την επικοινωνιακή πολιτική 

του γάλλου υπουργού Περιβάλλοντος8 
και στην πορεία υπέστη αρκετές παρερ-
μηνείες, παρανοήσεις και στρεβλές χρή-
σεις. Ωστόσο, νεότεροι ερευνητές έχουν 
καταφέρει να ορίσουν την έννοια και να 
προσδιορίσουν τον τρόπο χρήσης του με 
ακρίβεια.9 το Le Creusot-Montceau-
Les-Mines,10 μια αποβιομηχανοποιημένη 
πόλη της γαλλίας, αποτέλεσε ουσιαστικά 

το πρώτο οικομουσείο. Έκτοτε οι διαρκώς 
εξελισσόμενες μουσειολογικές αναζητή-
σεις όρισαν επακριβώς τις παραμέτρους 
που απαιτούνται για τη χρήση του όρου. 

Έτσι το οικομουσείο υπερβαίνει πάντο-
τε τα όρια ενός μουσειακού κτηρίου, εμπε-
ριέχει την ερμηνεία τόπων και θέσεων μιας 
περιοχής, παρέχοντας στον επισκέπτη 
πολλαπλές εμπειρίες, περιλαμβάνει τη 
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συνεργασία και το συνεταιρισμό ομάδων 
σε αντίθεση με την έννοια της ιδιωτικής 
συλλογής, εξασφαλίζει και ενεργοποιεί 
τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις 
δραστηριότητές του και χρησιμοποιεί ολι-
στικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Σ’ ένα 
οικομουσείο εμπεριέχονται έννοιες όπως 
κοινότητα, τόπος, πολιτιστική κληρονο-
μιά, μνήμη, παράδοση και φύση,11 σε μια 
αναλογία που προκύπτει από το δεδομένο 
υπόβαθρο της περιοχής. 

η υιοθέτηση του όρου οικομουσείο, 
για το υπό ίδρυση μουσείο, βασίστηκε 
στις αρχικές επιλογές που προέκυψαν 
κατά τις συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες 

του αγροκτήματος. Σ’ αυτές περιλαμβά-
νονται η ενσωμάτωση στις μουσειακές 
λειτουργίες δραστηριοτήτων που αφο-
ρούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με 
την ερμηνευτική προσέγγιση τμημάτων 
της ιδιόκτητης γης της εταιρείας. καθώς 
η εταιρεία δεν διέθετε δική της συλλογή 
αντικειμένων υπήρξαν προγραμματικές 
συζητήσεις συνεργασίας με ιδιώτες από 
την περιοχή που διέθεταν ανάλογες συλ-
λογές, ενώ η εμπλοκή των ανθρώπων από 
την περιοχή αποτελούσε εξαρχής στόχο 
για την επιτυχία της προσπάθειας. τέλος, 
ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του μουσεί-
ου θεωρήθηκε ως ένας από τους κύριους 
σκοπούς της προσπάθειας. το μαθητικό 
δυναμικό του νομού Θεσσαλονίκης έχει 
σχετικά λίγες επιλογές στο θέμα των ημε-
ρήσιων εκδρομών εκτός πόλης. Εξαρχής 
θεωρήθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
των αναμενόμενων επισκεπτών θα απο-
τελούν οι μαθητικές ομάδες, των οποίων 
η προσέλκυση θα επιτευχθεί μέσα από 
το συνδυασμό εκπαιδευτικής/πολιτιστι-
κής εμπειρίας και άμεσης επαφής με τη 
φύση. το οικομουσείο σχεδιάστηκε ώστε 

πραγματικά να δίνει πολυδιάστατη εμπει-
ρία μέσα από πολλαπλές ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις.12 

ό εκθεσιακός σχεδιασμός του οικο-
μουσείου συνίσταται στην αναστήλωση, 
ανακατασκευή και ερμηνεία των ιστορι-
κών κτηρίων που σώζονται σήμερα στο 
αγρόκτημα με απώτερο στόχο την πα-
ρουσίαση και προβολή της γεωργοκτη-
νοτροφικής παράδοσης της περιοχής 
του νομού Θεσσαλονίκης. μέσα από την 
εκθεσιακή προσέγγιση του οικομουσείου 
προβάλλονται η μέθοδος, ο τρόπος και ο 
ρυθμός που η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία 
και τεχνολογία, τόσο στην εκτροφή ζώων 
όσο και στις γεωργικές καλλιέργειες, με-
ταφέρθηκαν και επηρέασαν την ελληνική 
αγροτική παράδοση και το πολιτισμικό 
τοπίο της περιοχής.13 

Έχουν επιλεγεί προς αποκατάσταση 
το κεντρικό κτήριο κατοικίας, το κτήριο 
διαμονής των εργατών καθώς και οι βο-
ηθητικοί χώροι, όπως τα μαγειρεία και ο 
φούρνος. τέλος, από το σύνολο των 500 
στρεμμάτων επιλέγονται 3,5 στρέμματα 
στα βόρεια του κεντρικού κτηρίου κα-
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03 Νοτιοδυτικός πύργος κεντρικού 
κτηρίου.

04 Ανατολική όψη κεντρικού κτηρίου.

05 Δυτική όψη και οψοτομή.

06 Νότια όψη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
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τοικίας στα οποία ανακατασκευάζεται ο 
αρχικός κήπος σε συνδυασμό με χώρους 
ανάπαυσης και αθλοπαιδιών. 

κατά περίπτωση, η επέμβαση αφορά 
την ανακατασκευή τμημάτων του κτηρι-
ακού συγκροτήματος, όπως π.χ. ο χώρος 
διαμονής εργατών, το τμήμα φούρνων και 
κουζινών του αγροκτήματος, τα οποία εκ 
φύσεως υποβοηθούν στη σκηνογραφική 
παρουσίαση σχετικών θεμάτων, επηρεά-
ζοντας θετικά την πρόσληψη πληροφο-
ριών.14 Άλλα τμήματα των κτηρίων του 
αγροκτήματος θα αναστηλωθούν και θα 
αλλάξουν λειτουργική σκοπιμότητα ώστε 
να καλύψουν σύγχρονες μουσειολογικές 
ανάγκες, όπως χώρος διεξαγωγής εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, χώρος προ-
βολών και επιδεικτικών εργαστηρίων 
(workshops). 

το όικομουσείο «Αγρόκτημα μοδί-
ου» έχει σκοπό τη διαφύλαξη της αγρο-
τικής ιστορίας και της κληρονομιάς του 
αγροτικού χώρου του νομού Θεσσαλο-
νίκης. Στόχος του είναι οι επισκέπτες 
να κατανοήσουν τον σπουδαίο ρόλο της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο πα-
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πε-
ριοχής. η συλλογή και τα εκθέματα θα  
απεικονίζουν την τεχνολογία, το φυτικό 
και το ζωικό κεφάλαιο, ενώ παράλληλα 
θα εξετάζουν τις ανθρώπινες εμπειρίες 
και την κοινωνική οργάνωση που διαμορ-
φώθηκαν από το αγροτικό/πολιτισμικό 
τοπίο της περιοχής. 

η δράση απευθύνεται κυρίως σε σχολι-
κές ομάδες και ειδικότερα σε παιδιά δ', Ε' 
και Στ' τάξης δημοτικού Σχολείου, καθώς 
και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. 
Ωστόσο, θα υπάρχει πρόβλεψη, σε επίπε-
δο σχεδιασμού των δραστηριοτήτων για 
την υποδοχή και άλλων ομάδων, όπως 
οικογενειών και ελεύθερων επισκεπτών. 
ό τρόπος συγκρότησης, η λειτουργία και 
οι δραστηριότητες του όικομουσείου 
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την 
πολύπλευρη ενεργοποίηση των χρηστών 
του: φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί 
σύλλογοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα 
εργαλείο εκπαίδευσης και αναψυχής. 
Στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι το αντι-
κείμενο του οικομουσείου αφορά άμεσα 

όχι μόνο τους επισκέπτες του, αλλά και 
την τοπική κοινωνία.  

η μόνιμη έκθεση του γεωργοκτηνο-
τροφικού όικομουσείου «Αγρόκτημα 
μοδίου» οργανώνεται σε δύο κυρίαρχες 
ενότητες: την ενότητα της γεωργίας και 
την ενότητα της κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα στην ενότητα της γεωργίας 
θα παρουσιάζονται:
•  Σύντομη ιστορική ανασκόπηση για τις 

απαρχές της γεωργίας και των πρώτων 
καλλιεργούμενων ειδών, όπου θα γί-
νεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της γε-
ωργίας για τη δημιουργία των πρώτων 
πολιτισμών. 

•  Παρουσίαση της γεωμορφολογικής 
διαμόρφωσης της μακεδονίας και των 
διαφοροποιήσεων που έχουν προκύψει 
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις από τα 
διάφορα παραγωγικά έργα που άλλαξαν 
τη γεωμορφολογία της μακεδονίας.

•  Παρουσίαση των καλλιεργούμενων ει-

07 Τα κτίσματα του στάβλου (Αρχείο 
Γιάννη Σταθάτου).  

08 Αναμνηστική φωτογραφία με τον 
σύγχρονο για την εποχή γεωργικό 
ελκυστήρα, τον οποίο οδηγεί ο 
Πέτρος Κ. Σταθάτος (Αρχείο Γιάννη 
Σταθάτου).

09 Ο Πέτρος Κ. Σταθάτος μετρώντας το 
αγρόκτημα (Αρχείο Γιάννη Σταθάτου).

10 Αναμνηστική φωτογραφία της 
οικογένειας Σταθάτου μετά από 
κυνήγι στην περιοχή (Αρχείο Γιάννη 
Σταθάτου).
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δών στην περιοχή. Ειδικότερα παρου-
σιάζονται τα σιτηρά, ο καπνός και το 
καλαμπόκι.

•  Γεωργικά Εργαλεία και Γεωργική Τε-
χνολογία. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσε-
ται η εξέλιξη της γεωργικής τεχνολογίας 
διαχρονικά και ο ρόλος της σύγχρονης 
τεχνολογίας στην εντατικοποίηση των 
καλλιεργειών.

•  Παρουσίαση των αειφορικών μεθόδων 
καλλιέργειας.

Στην ευρύτερη ενότητα της κτηνοτρο-
φίας παρουσιάζονται:
•  Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της 

κτηνοτροφίας και του ρόλου της στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

•  Παρουσίαση των πρώτων ζώων που εξη-
μερώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από 
τον άνθρωπο.

•  Τρόποι εκτροφής ζώων στην προβιομη-
χανική και βιομηχανική εποχή.

•  Υποπροϊόντα της εκτροφής των ζώων, 

γαλακτοκομικά προϊόντα. Παραγωγή 
τυριού στην προβιομηχανική και βιο-
μηχανική περίοδο.  

•  Κριτική παρουσίαση των σύγχρονων 
τρόπων εκτροφής ζώων και παραγωγής 
κρέατος και της αειφορικής ανάπτυξης 
μιας περιοχής. 

το έργο όικομουσείο «Αγρόκτημα 
μοδίου», έρχεται να προστεθεί στους πο-
λιτισμικούς/φυσικούς πόρους της περιο-
χής, όπως ο ρήχειος ποταμός,15 οι λίμνες 
Βόλβη και κορώνεια, που αποτελούν υπο-
λείμματα της αρχαίας λίμνης μυγδονίας, 
το βυζαντινό κάστρο της ρεντίνας,16 ή το 
αρχαίο φρούριο στα Βρασνά.17 

Εκτός από τη διάσωση ενός σημαντι-
κού ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος 
του αγροκτήματος Σταθάτου, το έργο στο-
χεύει στην προσφορά μιας πολυδιάστατης 
μουσειακής εμπειρίας και στην ενίσχυση 
του υπάρχοντος πολιτισμικού τοπίου της 
περιοχής.

Σημειώσεις
* Οι φωτογραφίες είναι του Γ. 

Κατσάγγελου, Αναπληρωτή 
Καθηγητή ΑΠΘ.

1 Ο Σταθάτος ήταν ο πρώτος έλληνας 
ιδιοκτήτης του αγροκτήματος, το 
οποίο υπήρχε ήδη από τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Στα όρια του 
τούρκικου αγροκτήματος, 
ιδιοκτησίας Χουσνί Πασά, 
συμπεριλαμβάνονταν αριθμός 
κτισμάτων, όπως φαίνεται στο 
συμβόλαιο αγοράς του κτήματος από 
τον Σταθάτο. 

2 Βλ. Β. Κολώνας, Αρχιτεκτονική 
Κληρονομιά Νομού Θεσσαλονίκης, 
ΑΝΕΘ Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1996, σ. 96-
97. 
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