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“149”: Έργο - προσφορά του σπουδαίου εικαστικού Σταύρου Παναγιωτάκη, εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα Χορτιάτη

78
Το “Κάψιμο”
του Χορτιάτη
χρόνια πριν...

...Τράνταζε σαν από σεισμό συθέμελα ο Χορτιάτης, 
κι ακόντιζε μηνύματα με κόκκινη γραφή

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II» Νίκος Καβαδίας

«… Όσο δεν αποδίδεται Δικαιοσύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (όπως το Ολο-
καύτωμα Χορτιάτη) όσο δεν τιμωρούνται οι θύτες και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, διατρέχουμε 
τον κίνδυνο επανάληψης των εγκλημάτων αυτών. 

Ο Αγώνας μας για την Μνήμη και Δικαιοσύνη είναι αγώνας που αποτελεί γέφυρα Ειρήνης των Λαών. 
Αγώνας για την ηθική και δημοκρατική θωράκιση της Ευρώπης, που καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρος σε μια 
περίοδο πολέμου και επανεμφάνισής ακροδεξιών, φασιστικών, εθνικιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων. 

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ…»   
Μ’ αυτά τα λόγια κατέληγε η ανοιχτή επιστολή του ΕΣΔΟΓΕ, προς την υπουργό εξωτερικών της 

Γερμανίας, κ. Μπέμποκ, που επισκέφτηκε επίσημα την Αθήνα στις 28 και 29 Ιούλη. Λόγια που προ-
συπογράφουμε χωρίς δεύτερη σκέψη… 

Σ’ ένα γνωστό στους παλιούς – ηλικιακά – Χορτιατινούς, που 
«φεύγουν» ένας-ένας, άγνωστο όμως στους νεώτερους 
συμβάν, στη διάρκεια της ναζιστικής γερμανικής κατοχής, θα 
αναφερθούμε σήμερα. Κυρίως όμως θα αναφερθούμε στην 
ανακάλυψη ενός εξαιρετικά σημαντικού ντοκουμέντου που 
βρήκαμε, ερευνώντας τα πολύτιμα παλιά αρχεία της Kοινό-
τητας Χορτιάτη. Αρχεία που πρέπει να προσεχθούν ως κόρη 
οφθαλμού, αφού σ’ αυτά είναι συσσωρευμένο σημαντικό μέ-
ρος της τεράστιας και πολύ σπουδαίας ιστορίας του Χορτιάτη 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ένα σημαντικό ντοκουμέντο… και μια πρόταση… Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμα-
νίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ)
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Χρόνια τώρα τούτες τις μέρες στο Χορτιάτη, η σκέψη στρέ-
φεται πιο έντονα στους 149 δικούς μας ανθρώπους που στις 
2/9/1944 παραδόθηκαν στις φλόγες στον φούρνο του Στέ-
φανου Γκουραμάνη και στην οικεία του Βαγγέλη Νταμπούδη. 
Τους δύο αυτούς μαρτυρικούς χώρους οι Γερμανοί ναζί και 
–κυρίως- οι Έλληνες Σουμπερίτες συνεργάτες τους που ξε-
πέρασαν σε αγριότητα και σαδισμό τους ναζί, μετέτρεψαν σε 
κρεματόρια στα πρότυπα του Άουσβιτς – Μπιρκενάου. Τιμούμε 
τη μνήμη των αθώων μαρτύρων, γυναικόπαιδα στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία που εκείνη τη σημαδιακή μέρα γνώρισαν με 
τον πιο φριχτό τρόπο το απάνθρωπο πρόσωπο του ναζισμού-
φασισμού. Δυστυχώς, λίγες βδομάδες πριν τερματιστεί η να-
ζιστική κατοχή στη χώρα μας. Λίγο προτού το Γ’ Ράιχ καταρ-
ρεύσει ολοκληρωτικά. Εκείνη την περίοδο όμως το ναζιστικό 
κτήνος ήταν πιο επικίνδυνο. Πιο δολοφονικό. Κυρίως απέναντι 
στον άμαχο πληθυσμό. Και έτσι ο Χορτιάτης των 2.500 περί-
που κατοίκων τότε, πλήρωσε τίμημα βαρύ. Την ολοκληρωτική 
καταστροφή του. Γιατί σε όλη τη κατοχική περίοδο δεν έσκυψε 
το κεφάλι και συμμετείχε από την αρχή στην αντίσταση, στον 
αγώνα για λευτεριά. Μέσα από τις τάξεις του Ε.Α.Μ. και του 
Ε.Λ.Α.Σ., οι οποίες ήταν οι κυρίαρχες αντιστασιακές οργανώ-
σεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

 Πρόφαση ήταν ο θάνατος ενός Γερμανού ή Αυστριακού 
στρατιώτη - χημικού, σε μια τυχαία ένοπλη συμπλοκή στο 
Ρωμαϊκό Υδραγωγείο (δύο χιλιόμετρα περίπου από το χω-
ριό), η οποία απλά επίσπευσε την προαποφασισμένη (όπως 
απέδειξε με πρωτογενή ντοκουμέντα η πολύχρονη έρευνα 
μας) και καλά οργανωμένη απόφαση των Γερμανών και των 
Σουμπεριτών Ταγματασφαλιτών να αφανίσουν το Χορτιάτη και 
τους κατοίκους του. Η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ ολιγο-
μελούς ομάδας ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ., με υπεύθυνο τον Βάιο 
Ρικούδη, που είχαν στήσει ενέδρα στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 
για να αποτρέψουν την αρπαγή ζώων από τους Γερμανούς και 
του Ταγματασφαλίτες, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν, 
και Γερμανών της Στρατιωτικής Αστυνομίας (μαζί τους ήταν 
ο χημικός και ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ο 
Χορτιατινός Γιώργος Τρώντσιος) που συνόδευαν προπορευό-
μενο (κατά μια ώρα περίπου) όχημα της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης και μετέβαιναν στις πηγές (qanat) της Αγίας 
Παρασκευής για να τις χλωριώσουν. 

Λίγες ώρες αργότερα από το πρωϊνό επεισόδιο, γερμα-
νική δύναμη τριακοσίων περίπου πάνοπλων στρατιωτών της 
Βέρμαχτ, με επικεφαλής τον Υπολοχαγό Βίλυ Πόλμαν, συνε-
πικουρούμενες από το Τάγμα Κυνηγών του διαβόητου Φρίτς 
Σούμπερτ (“Jagdkommando Schubert”) με τους 80 περίπου 
Έλληνες ταγματασφαλίτες του, θα φτάσουν στο Χορτιάτη με 
δεκάδες οχήματα έτοιμες να εφαρμόσουν το καλά προμελετη-
μένο σχέδιό τους. Εισβάλουν στο χωριό και ξεσπούν σε πρά-
ξεις παράφορης βίας -κυρίως απέναντι σε ανήμπορα γυναικό-
παιδα- που δυστυχώς επέλεξαν να μην φύγουν από το  χωριό 
μετά το πρωινό επεισόδιο στο Ρωμαϊκό υδραγωγείο, όπως 
ευτυχώς έκανε η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, φο-
βούμενοι αντίποινα, αλλά και χάρη στις παραινέσεις - εκκλή-
σεις των νεαρών ανδρών του εφεδρικού ΕΛΑΣ Γιώργου Μήτα 
και Θανάση Κυρούδη. Όσους συλλαμβάνουν τους οδηγούν στο 
εξοχικό κέντρο - σπίτι του προέδρου της κοινότητας Χρήστου 
Μπαντάτσιου και στην πλατεία του χωριού. Στη συνέχεια τους 
οδηγούν στο φούρνο Γκουραμάνη και στην οικεία του Βαγγέ-
λη Νταμπούδη, όπου με διαταγή του Γερμανού επιλοχία Φριτς 
Σούμπερτ, που στην ουσία αυτός και τα πρωτοπαλίκαρά του 
Γερμανάκης και Καπετανάκης με το «Τάγμα Κυνηγών» έχουν 
εκείνη την φοβερή μέρα τον πρώτο λόγο, μετατρέπουν τα δύο 
κτίρια σε κρεματόρια, κατά τα πρότυπα του Άουσβιτς-Μπίρκε-
νάου. 

Η ιδιαιτερότητα, λοιπόν, του Χορτιατινού Ολοκαυτώματος 
σε σχέση με όλα τα άλλα γνωστά Ολοκαυτώματα στη χώρα 
μας, έγκειται σε αυτό ακριβώς το στοιχείο: τα ασύλληπτα 
εγκλήματα της 2ας Σεπτέμβρη (βιασμοί, αποκεφαλισμοί νηπί-
ων, πλιάτσικο και κάψιμο των σπιτιών κ.α.) έγιναν κατά κύριο 
λόγο από τους Έλληνες Σουμπερίτες, με την υψηλή καθο-
δήγηση βέβαια, του ανθυπολοχαγού (;) Βίλυ Πόλμαν και των 
εκατοντάδων πάνοπλων στρατιωτών της Βέρμαχτ.  

Μαρτυρίες επιζώντων από το κρεματόριο του Φούρνου 
Γκουραμάνη

«…Μας έριξαν σαν αρνιά μέσα στο φούρνο του Γκουρα-
μάνη και έβαλαν με το πολυβόλο …εκεί ήταν και ο πρόεδρος, 
τραυματισμένος με την οικογένειά του… Δεν ξέρω πως σώθη-
κα.. Η πλάτη μου ήταν γεμάτη παιδικά μυαλά… Λίγο πιο πέρα 
τραβούσαν τον παπαΔημήτρη από τα γένια και τον ρωτούσαν: 
εσύ τραγόπαπα από πού είσαι; Κομμουνιστής είσαι;…»

Μαρία Αγγελινούδη, 44 ετών

«…σκότωσαν τη μάνα μου, αφού πρώτα έκοψαν τα δάχτυλά 
της με σουγιά και πήραν τα δαχτυλίδια της… Εγώ έφυγα από 
το φούρνο πριν ακόμα πυροβολήσουν, πριν τον βάλουν φωτιά…
Στο δρόμο συνάντησα την Ελένη, λες και την βούτηξαν σ’ένα 
καζάνι με αίμα και την έβγαλαν. Έσταζε αίμα!... Η μάνα μου και 
τα δύο αδέλφια μου χάθηκαν κείνη τη φοβερή μέρα…»

Πέτρος Τσαγκαλής, 7 ετών

«…Ήταν τόσο φρικιαστικά όσα έγιναν, που και σήμερα 
εξακολουθώ να τα βλέπω στον ύπνο μου ολοζώντανα, είχαμε 
τρελαθεί. Άρπαζαν τα μωρά και σπούσαν τα κεφαλάκια τους 
στους τοίχους του φούρνου που μας κλείσανε και τα μυαλου-
δάκια τους χυμένα επάνω μας. Ήταν φρίκη».

Βασιλική Γκουραμάνη, 12 ετών

«… Μετά έριξαν επάνω μας ξερά χόρτα και μια σκόνη 
και άρχισαν τους πυροβολισμούς και έτσι μας έβαλαν φωτιά. 
Και μείς μέσα στο κτίριο καιγόμασταν ζωντανοί. Έτσι, ο σώ-
ζων εαυτό σωθείτω. Εγώ ξέφυγα από τη μάνα μου και επειδή 
ήμασταν στο ζυμωτήριο, στον επάνω όροφο, κατέβηκα από τις 
σκάλες στο ισόγειο και ακριβώς απέναντι υπήρχε ένα μικρό 
παράθυρο και μια σκαλίτσα απ’ όπου έβαζαν τα άλευρα. Είδα 
λοιπόν ορισμένους να πηδάνε απ’ το παράθυρο. Έκανα και εγώ 
το ίδιο: Άλλωστε ήταν η μοναδική επιλογή, αφού οι καπνοί και 
οι φλόγες μας έπνιγαν και μας έκαιγαν ζωντανούς… Στο δρόμο 
έλεγα, «που πάω μόνος μου, ο πατέρας μου δεν ξέρω που εί-
ναι, η μητέρα μου και τα αδέλφια μου έμειναν και καίγονται στο 
φούρνο, μόνος στον κόσμο είμαι πια, τι κάνω τώρα..»

Αναστάσιος Ρωμούδης, 7 ετών 

«…Μας οδήγησαν μέσα στο φούρνο… έρχεται μετά ένας 
ταγματασφαλίτης και στήνει ένα οπλοπολυβόλο στην πόρτα… 
Άρχισε να πυροβολεί επάνω μας και να μας βρίζει με χυδαία 
λόγια… Έριξε μετά μια εμπρηστική σκόνη και ξερά χόρτα για 
να καούμε καλύτερα… Γύρισα και είδα τη Μαρίκα του Θεοφάνη 
με τα μυαλά πεταγμένα από σφαίρα. Η μάνα μου σκοτωμένη, 
αλλά και η αδελφή μου, που η σφαίρα τη βρήκε στο κεφάλι, 
βγήκε και σφηνώθηκε στην αριστερή μου παλάμη. Δυο σφαίρες 
με είχανε βρει και δυο στα  μου γόνατα. Αλλά δεν καταλάβαινα 
τίποτα ακόμη… τότε είδα ζωντανή τη Σοφία, του Παναγιώτη 
του Αγγελινούδη τη γυναίκα, με το μωρό στην αγκαλιά να κα-
τεβαίνει τη σκάλα. Πήγα κοντά της, πιάστηκα από τη φούστα 
της και κατεβήκαμε μαζί. Ο φούρνος καιγότανε από παντού… 
Κάτω ήταν όλες σκοτωμένες και πατούσαμε στα πτώματα. 
Είχαμε βουτηχτεί στο αίμα! Ακόμα δεν είχα πάρει είδηση ότι 
είχα τραυματισθεί στα πόδια και στο χέρι. Ο τρόμος γύρω μου 
δεν με άφηνε να σκεφτώ τίποτα. Δεν προλάβαμε να κατεβού-
με κάτω και εμφανίστηκε στην εξώπορτα ένας ταγματασφα-
λίτης και με μαχαίρι έκοψε το λαιμό της Σοφίας. Εγώ ήμουνα 
πίσω της και έτσι και έτσι χωρίς να με πάρει είδηση τρύπωσα 
κάτω από έναν πάγκο… Σε λίγο βγήκα έξω, η φωτιά έκαιγε τα 
πάντα. Εκεί είδα καμιά δεκαριά σκοτωμένους. Έπεσα επάνω 
τους. Εκεί ήταν και η Τερψιχόρη, η γυναίκα του Γρηγόρη του 
Λασκαρίδη σκοτωμένη και θήλαζε το παιδί της! Το αίμα της πε-
ταγότανε σαν βρύση και με έλουζε ολόκληρη. Το μωρό βύζαινε 
και έκλαιγε μαζί. Όμως δεν τολμούσα να το ησυχάσω. Έπρεπε 
να κάνω κι εγώ τη σκοτωμένη. Σε λίγο πλησίασαν 3 – 4 ταγμα-
τασφαλίτες και γελάγανε με το μωρό που βύζαινε και έκλαι-
γε. Εγώ μπρούμυτα. Μου ρίχνουνε μια κλωτσιά στα πλευρά να 
δουν αν ζούσα. Εγώ τσιμουδιά… Μπορεί στη στοίβα να ήταν 
και άλλοι ζωντανοί και να κάνανε το ίδιο με μένα. Δεν ξέρω…»

Ελένη Νανακούδη, 11 ετών
Αποσπάσματα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για κείνη 

την αποφράδα μέρα, που οι Γερμανοί ναζί και ιδιαίτερα οι έλ-
ληνες ταγματαλήτες συνεργάτες τους έδειξαν την απόλυτη 
κτηνωδία της ανθρώπινης φύσης.

Τραγικός ο απολογισμός: 149 άτομα κάηκαν ζωντανά 

ή εκτελέστηκαν, από τα οποία τα 51 κάτω των 18 ετών και 
ανάμεσά τους και οι πιο …φοβεροί και … τρομεροί αντίπαλοι 
του Γ’ Ράιχ: ένα βρέφος 2 μηνών, ο Αλέξανδρος Σαρβάνης, η 
Δρακούδη Μηλίτσα 3 μηνών. Τα μονοχρονίτικα Ανθούλα Τράϊ-
κου και Θανάσης Αγγελινούδης. Τα δίχρονίτικα Χριστίνα Ευγε-
νούδη, Γιώργος Κουπαράνης, Χριστόδουλος Λασκαρίδης και 
Βαγγελίτσα Σκαραγκά. Τα τριχρονίτικα Ειρήνη Γκουραμάνη και 
τα δίδυμα αδέλφια Ελισάβετ και Ζαχαρίας Μπουζούδης.

Και έτσι ο Χορτιάτης βίωσε ένα φοβερό Ολοκαύτωμα και 
γράφτηκε για πάντα στην ιστορία ως ένας μαρτυρικός τόπος, 
που μπορεί να γνώρισε τη φρίκη, την καταστροφή και το θάνα-
το, αλλά δεν υπέκυψε. 

Σήμερα όμως, 78 χρόνια μετά ο ναζισμός-ακροδεξιά με τα 
διάφορα προσωπεία του που παρουσιάζεται στη χώρα μας και 
στην Ευρώπη αυξάνει ανησυχητικά. Η τελευταία εκλογική συρ-
ρίκνωσή της Χρυσής Αυγής και ιδιαίτερα η σημαντική δικαστική 
καταδίκη και φυλάκιση της ηγεσίας της,  δεν πρέπει να μας 
εφησυχάζει...το αντίθετο μάλιστα...

Χορτιάτης:
 Κέντρο Μνήμης της ναζιστικής - δοσιλογικής θηριωδίας

Γι αυτό λοιπόν το χρόνιο αίτημα του Συλλόγου Οικογενει-
ών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Χορτιάτη να γίνει ο Χορτιάτης το 
Κέντρο Μνήμης της Ναζιστικής θηριωδίας στη Βόρεια Ελλάδα 
είναι απόλυτα αναγκαίο και επίκαιρο όσο ποτέ. Να γίνει χώ-
ρος-ύμνος για τη δίψα του ανθρώπου για ζωή και δημιουργι-
κότητα με μόνιμες εκδηλώσεις και δράσεις που θα υπηρετούν 
τούτους τους στόχους. Και να λοιπόν, τέλος, γιατί το Μουσείο 
Ιστορίας και Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, που χρόνια τώρα διεκ-
δικούμε πρέπει να αποτελέσει επιτέλους κεντρική προτεραι-
ότητα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη αλλά και διεκδίκηση της 
ευρύτερης κοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

Ένα Μουσείο που θα αποτελεί τον Κεντρικό Φορέα Δια-
χείρισης και Ανάδειξης της Μνήμης του Ολοκαυτώματος του 
Χορτιάτη –και όχι μόνο. Που θα προβάλει την Ιστορική και Κοι-
νωνική διάστασή του. Που θα συμβάλει στην ιστορική έρευνα, 
στην παιδεία, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως 
των νέων, σε θέματα πολέμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Σε θέματα ναζισμού – φασισμού. Στην καταπολέμηση των ιδε-
ών της ακροδεξιάς και του «χρυσαυγιτισμού», που συνεχώς 
μεταλλάσσονται και στοιχειώνουν τη ζωή μας επικίνδυνα. 

Και τέλος με εκδηλώσεις και δράσεις, θα συμβάλει να γίνει 
επιτέλους πράξη το απόλυτα δίκαιο αίτημα του Εθνικού Συμ-
βουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών (Ε.Σ.Δ.Ο.ΓΕ) 
για Δικαιοσύνη και Αποζημίωση: Για τις οφειλές τις Ομοσπον-
διακής Γερμανίας στη χώρα μας, και στα χιλιάδες αθώα θύμα-
τα των Ολοκαυτωμάτων. 

Το Μουσείο Ιστορίας και Ολοκαυτώματος Χορτιάτη θα 
αποτελεί, τέλος, το δόρυ στον διαρκή αγώνα της Μνήμης 
απέναντι στη Λήθη και τον Αναθεωρητισμό της ιστορίας. 
Έναν αναθεωρητισμό που επιχειρεί με πολλούς τρόπους και 
με αρκετά …υλικά (!) μέσα το γερμανικό κράτος. Με δού-
ρειους ίππους το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, 
το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, την Ελληνογερμανική 
Συνέλευση και άλλα.

Για αυτό το Μουσείο, ελάχιστη οφειλή στους 149 αθώους 
μάρτυρες του Χορτιάτη, ο αγώνας μας για να υλοποιηθεί θα 
είναι αδιάκοπος. 

Το «Κουτσούρεμα» της Μνήμης
Στις αρχές του 1960 έγινε η ανέγερση του Μνημείου του 

Ολοκαυτώματος στο κέντρο του Χορτιάτη. Με μια ψηφιδωτή 
απεικόνιση του μεγάλου χαλασμού και την αναγραφή των ονο-
μάτων όλων των θυμάτων. Ως εδώ καλά. Στην ίδια μαρμάρινη 
στήλη, πάνω από τα ονόματα, αναγράφεται:
«ΕΚΑΗΣΑΝ ΖΩΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ ΤΗΝ 2.9.1944»

Καμία αναφορά στους Έλληνες ταγματαλήτες συνεργάτες 
των ναζί, που τη μέρα που «σώπαιναν οι λύκοι γιατί ούρλιαζαν 
οι άνθρωποι» αυτοί διέπραξαν τα πιο φοβερά εγκλήματα… 
Και αν το ’60 οι ταγματασφαλίτες – δωσίλογοι της ναζιστικής 
περιόδου ήταν στα πράγματα, εξήντα χρόνια μετά, αποτελεί 
Ύβρη για τους μάρτυρες του Χορτιάτη να «κουτσουρεύεται» η 
Μνήμη, και να μην αναγράφεται:

«ΕΚΑΗΣΑΝ ΖΩΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ 2.9.1944»

2-9-1944:Το χρονικό του μεγάλου 
χαλασμού

 «…Οι σπαραγμοί καταλάγιασαν, οι φλόγες χαμήλωσαν κι η σιωπή του θανάτου κατακάθισε κι αυτή 
πάνω στα ερείπια του καμένου χωριού… και χάραξε τη χρονολογία της αποφράδας ημέρας: 2 Σεπτεμβρί-
ου 1944…»,  Γιώργος Βαφόπουλος, «Σελίδες αυτοβιογραφίας» (Εκδ. ΕΣΤΙΑΣ)

Ότι απόμεινε από τον φούρνο - κρεματόριο 
Γκουραμάνη...

Πολλά είναι τα φοβερά, πιο φοβερά απ΄όλα ο άνθρωπος. «Αντιγόνη» Σοφοκλή
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Ένα σημαντικό ντοκουμέντο… και μια πρόταση…

Το συμβάν
Ήταν 12 Γενάρη του 1943. Στα μέσα της 

κατοχής. Βαρυχειμωνιά, σύμφωνα με μνήμες 
Χορτιατινών. Λίγο προτού βραδιάσει, ένα 
γερμανικό στρατιωτικό αεροπλάνο γεμάτο με 
αξιωματικούς και στρατιώτες, για άγνωστο 
λόγο, πέφτει στο δάσος, στην περιοχή «Αρ-
νής Πέτρα» στα ανατολικά του χωριού. Άλλοι 
σκοτώνονται και άλλοι τραυματίζονται με την 
πτώση. Κάποιοι ελαφρότερα τραυματίες κα-
ταφέρνουν και φθάνουν στα πρώτα σπίτια, 
στην περιοχί της Αγίας Παρασκευής. Η γει-
τονιά τους βλέπει και σημαίνει άμεσα συνα-
γερμό. Χτυπούν τις καμπάνες του Άϊ Γιώργη 
και μαζεύονται αρκετοί Χορτιατινοί. Παίρνουν 
τους τραυματίες γερμανούς στα σπίτια τους 
και τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. 
Δεν τους αντιμετωπίζουν σαν κατακτητές. 
Σαν εχθρούς. Αλλά σαν ανθρώπους σε κίνδυ-
νο, σε ανημποριά… Μια ομάδα ανδρών φεύ-
γει για το δάσος εκεί που έπεσε το αεροπλά-
νο. Παίρνουν όλους τους τραυματίες και τους 
μεταφέρουν στα σπίτια τους για τις πρώτες 
βοήθειες. Ως και το λιγοστό λάδι από τα κα-
ντήλια παίρνανε για να αλείψουν τις καμένες 
πληγές των τραυματισμένων και ανήμπορων 
συνανθρώπων τους… Μια άλλη ομάδα αν-
δρών κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να ει-
δοποιήσει τους γερμανούς για το συμβάν. Η 
Κομαντατούρ κινητοποιείται…… Ανεβαίνει 
στο Χορτιάτη. Παίρνει από το δάσος τους 
νεκρούς με την βοήθεια Χορτιατινών. Και 
στη συνέχεια μεταφέρει τους τραυματίες στη 
Θεσσαλονίκη. Σε νοσοκομείο.

Όλα αυτά συνέβησαν στις 12 Γενάρη. Λί-
γες μέρες μετά – 15 Γενάρη 1943 – ο Γενικός 
Διοικητής των γερμανικών κατοχικών δυνάμε-
ων Μακεδονίας – Θεσσαλονίκης, συντάσσει 
και υπογράφει μια ευχαριστήρια επιστολή 
προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Χρήστο 
Μπαντάτσιο και τους κατοίκους του Χορτιάτη 
… «δια την επιδειχθείσαν … αλληλεγγύην 
και προθυμίαν κατά το επισυμβάν αεροπορικό 
δυστύχημα….». Είκοσι (20) ακριβώς μήνες 
μετά, στις 2 Σεπτέμβρη του 1944, οι Γερμα-
νοί ναζί και οι Σουμπερίτες συνεργάτες τους, 
ιδεολογικοί πρόγονοι των Χρυσαυγητών και 
όχι μόνον, έδειξαν στην …. Πράξη τι εστί να-
ζιστική – φασιστική αλληλεγγύη. Μετέτρεψαν 

το Χορτιάτη σε Άουσβιτς – Μπιρκενάου!
Δημοσιεύουμε, τέλος, την επιστολή και 

την μετάφρασή της, όπως αναγράφεται πάνω 
στο σημαντικό αυτό ντοκουμέντο. Πρέπει να 
αναφέρουμε, ότι πρώτη η Όλγα Διαμάντη, 
Χορτιατινή από την πλευρά της μάνας της 
Φωτεινής Ιωαννίδου, έκανε αναφορά στην 
επιστολή αυτή, στην σπουδαία Μεταπτυχιακή 
της Διατριβή με θέμα: « Η καταστροφή του 
Χορτιάτη. Συμβολή στην τοπική ιστορία της 
κοινότητας».

Και μια πρόταση….
Γράφουμε στην αρχή για τα πολύ σημα-

ντικά αρχεία της Κοινότητας Χορτιάτη και την 
ανάγκη για τη σωτηρία, την μελέτη και την 
ανάδειξή τους. Προτείνουμε λοιπόν, η ανακα-
τασκευασμένη από την Εφορία Αρχαιοτήτων 
οικία «Νταμπούδη – Τζημήκα», στον περιβάλ-
λοντα χώρο της Βυζαντινής εκκλησίας, να 
γίνει το Ιστορικό Αρχείο Χορτιάτη», φιλοξε-
νώντας όλο το αρχειακό υλικό της πάλαι ποτέ 
κοινότητας αλλά και σημαντικό ιστορικό υλικό 
που διαθέτουμε ( π.χ. αρχείο «Χορτιάτη»), το 
οποίο βεβαίως θα προσφέρουμε. Όπως και 
την πλούσια βιβλιογραφία που διαθέτουμε 
από τον Αρχαίο Κισσό, το Ολοκαύτωμα και 
μέχρι τον σημερινό Χορτιάτη. Αλλά και λαο-
γραφικό υλικό από το Ιστορικό – Μαρτυρικό 
χωριό μας που γλύτωσε από το κάψιμο. Ανα-
μένουμε πρωτοβουλίες της δημοτικής μας 
αρχής και της Εφορίας Αρχαιοτήτων και προ-
σωπικά της κ. Τσιάπαλη...

Η μετάφραση της Γερμανικής ευχαριστή-
ριας επιστολής

«Σας εκφράζω τας ευχαριστίας μου δια 
την επιδειχθείσαν υφ’ υμίν και υπό των κα-
τοίκων της κοινότητας Χορτιάτη αλληλεγγύ-
ην και προθυμίαν, κατά το επισυμβάν αεροπο-
ρικόν δυστύχημα εις 12/1/1943, οπότε μετά 
πρωτοβουλίας και πραγματικής συμμετοχής 
και ενεργητικότητος, τους εις κίνδυνο ζωής 
ευρισκόμενους άνδρας εσώσατε και οδηγή-
σατε τούτους εις ένα νοσοκομείον. 

Ευχαριστίας εκφράζω και αναγνώρισιν 
ωσαύτως δια τους κατοίκους οίτινες εδέ-
χθησαν και επεριποιήθησαν ως ξένους τους 
τραυματίες».  

Στο περσινό επετειακό τεύχος, είχαμε γράψει για την ολο-
κλήρωση μιας τιμητικής έκδοσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
για την  ιστορία του Ολοκαυτώματος. Φιλοξενήσαμε μάλιστα και 
ένα σχετικό κείμενο του Θανάση Γάλλου, Διδάκτωρας Ιστορίας 
και υπεύθυνου της ομάδας των Ιστορικών Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), που συμμετείχαν στην μελέτη – 
συγγραφή του βιβλίου. 

Και ενώ η εξαιρετική από κάθε πλευρά τιμητική έκδοση ολοκληρώθηκε στα μέσα του πε-
ρασμένου Φθινοπώρου και έφθασαν τα 2000 βιβλία από την Αθήνα (όπου τυπώθηκαν) στο Δη-
μαρχείο και στην Κοινότητα Χορτιάτη. Και ενώ ένα χρόνο σχεδόν τώρα δεν έγινε καμία αναφο-
ρά απ’τον κ. Καιτεζίδη, ούτε καν μια μικρή παρουσίαση στο περιοδικό του δήμου (δηλαδή του 
δημάρχου…). Και ενώ, τέλος, αναμέναμε πως στις φετινές εκδηλώσεις Μνήμης θα γινόταν 
ειδική τιμητική εκδήλωση (όπως τόσες άλλες ήσσονος σημασίας…) της πολύ σημαντικής και 
άριστα τεκμηριωμένης επιστημονικά ιστορικής αυτής έκδοσης. Άκρα του τάφου σιωπή απ’την 
πλευρά του δημάρχου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι αράδες …(25/8).

Απαιτούμε από τον κ. Καιτεζίδη να δώσει άμεσα πειστική απάντηση για τα παραπάνω. Αν 
και εμείς υποπτευόμαστε (για να μην πούμε ότι είμαστε βέβαιοι…) τους λόγους για το … 
«θάψιμο». (Το… ‘’Κουτσούρεμα της Μνήμης’’).

Για την ιστορία να πούμς, ότι το κόστος της όλης έκδοσης έφτασε τα 30.000€ (!) και έγινε 
με την συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μάλιστα και δίγλωσση 
(Ελληνικά και Αγγλικά). Αναμένουμε λοιπόν απαντήσεις, αλλά και  κυρίως την επίσημη δημό-
σια παρουσίαση και διανομή του βιβλίου που εμπλουτίζει σημαντικά την βιβλιογραφία για το 
«ΚΑΨΙΜΟ» του Χορτιάτη.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε, ότι οι συγγραφείς του βιβλίου με τους οποίους μιλήσαμε, αδυνα-
τούν να καταλάβουν τους λόγους για την πρωτοφανή αυτή… σιωπή (εμείς τους χαρακτηρίζουμε 
«θάψιμο»…) της Δημοτικής μας Αρχής για το Βιβλίο – Μελέτη του Ολοκαυτώματος  Χορτιάτη.….      

Τιμούμε σήμερα την 78η επέτειο μνήμης 
από το κάψιμο του Χορτιάτη που έγινε στις 
2.9.1944. Πόσοι γνωρίζουν όμως, ότι ένα 
μήνα περίπου μετά τον μεγάλο χαλασμό, ακο-
λούθησε κι ένα δεύτερο κάψιμο που αποτέ-
λειωσε ότι απέμεινε στο χωριό από το πρώτο 
κάψιμο;

Για το δεύτερο λοιπόν κάψιμο θα ανα-
φερθούμε σήμερα, που ο χρόνος τέλεσής 
του πρέπει να είναι  τέλη Σεπτέμβρη με 6 
Οκτώβρη σύμφωνα με αφηγήσεις αλλά και 
μια γραπτή μαρτυρία. Η ημερομηνία παίζει. 
Στο δεύτερο κάψιμο έγινε η καταστροφή του 
περίφημου Δημοτικού Σχολείο,υ αλλά κάψανε 
οι Γερμανοί και οι Σουμπερίτες συνεργάτες 
τους και σπίτια που γλύτωσαν στις 2 Σεπτέμ-
βρη. Ο λόγος που επέδραμαν και πάλι στο 
Χορτιάτη ήταν σύμφωνα πάντα με κάποιες 
μαρτυρίες, οι πληροφορίες που είχαν οι γερ-
μανοί, για την παρουσία στο χωριό ισχυρής 
αντάρτικης δύναμης του ΕΛΑΣ, στρατοπε-
δευμένων μάλιστα στο σχολείο. Αυτό όμως 
δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμιά μαρτυρία, 
ούτε και από τα επίσημα έγγραφα του ΕΛΑΣ 
που διαθέτουμε (Αρχείο «Καπετάν Χορτιά-
τη – Γιώργου Κυρκιμτζή). Παραθέτουμε στη 
συνέχεια μαρτυρίες Χορτιατινών για τούτο το 
άγνωστο στους πολλούς γεγονός.

Παναγιώτης Γλαρούδης ( ο «Γιατρός»): 
«…. Στο κάψιμο του χωριού, την δεύτερη, 
τρίτη, τέταρτη μέρα (Σ.Σ. 3,4 και 5 Σεπτέμ-
βρη…), ερχόντουσαν οι ταγματασφαλίτες 
από το Ασβεστοχώρι και κουβαλούσαν τα 
κλεμμένα από το σχολείο όπου τα είχαν 
μεταφέρει. Μαζί τους είχαν και Ασβεστο-
χωρίτες με κάρα. Τους έφεραν μαζί τους οι 
ταγματασφαλίτες με το ζόρι. Τους επίταξαν 
για να κουβαλήσουν τα κλεμμένα από  τα 
σπίτια, που στη συνέχεια έβαλαν φωτικά. Το 
σχολείο δεν κάηκε στις 2 Σεπτέμβρη. Πήρε 
φωτιά μετά από ένα μήνα περίπου, όταν το 
πυροβολικό των Γερμανών βομβάρδισε το 
χωριό. Μία μάλιστα οβίδα έπεσε στον αυλό-
γυρο της εκκλησίας….» ( Συνέντευξη στον 
Θόδωρο Βαλαχά και Μπάμπη Νανακούδη για 

τον «Χορτιάτη 570 Σεπτέμβριος 2004 Τ.107)
Τάσσος Ζέκκας: «…. Μετά από τις 2 

Σεπτέμβρη, ήρθε στο χωριό μια άλλη μονά-
δα Γερμανών. Κάθησαν 10 μέρες περίπου. 
Έκαψαν το σχολείο και 100 σπίτια περίπου, 
αφού πρώτα τα λεηλάτησαν και πήραν μαζί 
τους και όσα ζώα βρήκαν. Γελάδια, γίδια, 
πρόβατα….» (Μαρτυρίες στην εκπομπή «Η 
ΕΡΤ στη βόρεια Ελλάδα, 1981).

Ψαρράς Γεώργιος: «Μετά το κάψιμον 
του χωριού μας όπου εκάηκαν εις τας (2) 
Σεπτεμβρίου το 1944 και το δεύτερον εις 
τας (6) Οκτωβρίου το ίδιον έτος με θύματα 
(170) περίπου εξ όν καένταις (εις φούρνον) 
ζωντανοί ανήλθαν (130) περίπου:

 Γ.Ψαρράς αριστερός Ψάλτης της ημε-
τέρας ημών Εκκλησίας του Ιερού ναού Αγίου 
Γεωργίου.

Γραπτή ενθύμηση στο Μηναίο Δεκεμβρί-
ου, Κωνσταντινούπολις 1843: στη β όψη του 
πίσω παραφύλλου.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε, ότι γύρω στα 
1980, ο αρχαιολόγος Σωτήρης Κίσσας, στέ-
λεχος της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων τότε, σε μια καταγραφή που έκανε 
στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη, των 
παλαιών λειτουργικών βιβλίων, ανακάλυψε 
στο εσωτερικό των εξωφύλλων τους, σε πα-
ράφυλλά τους ή και σε άλλα σημεία γραπτές 
ενθυμήσεις (42 χρονολογημένες ακριβώς και 
8 κατά προσέγγιση). Οι Ενθυμήσεις αυτές 
καταγράφουν διάφορα γεγονότα τοπικής ή 
ευρύτερης σημασίας και καλύπτουν χρονική 
περίοδο τριών περίπου αιώνων ( από το 1665 
έως το 1947). Τις 50 αυτές Ενθυμήσεις τις 
δημοσίευσε στην επιστημονική επετηρίδα του 
Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (1992) και εκδόθηκαν όπως 
ακριβώς έχουν γραφεί, χωρίς παρέμβαση 
στην ορθογραφία και τη στίξη, ενώ τα σχόλια 
του Κίσσα περιορίστηκαν σε ότι θεωρήθηκε 
απαραίτητο. Αυτά λοιπόν για το δεύτερο κά-
ψιμο, που αφάνισε σχεδόν ολοκληρωτικά τον 
Ιστορικό Χορτιάτη.

Το δεύτερο, άγνωστο «ΚΑΨΙΜΟ» του Χορτιάτη

Γιατί κ. Καιτεζίδη 
τέτοια συμπεριφορά 
στο «Ολοκαύτωμα του 
Χορτιάτη»;

συνέχεια από 1η σελίδα
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Ο Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ με την αγάπη που έχει για τα παιδιά, ταυ-
τόχρονα με τις Αθλητικές – Ποδοσφαιρικές  δραστηριότητες 
που λειτουργούν και εξελίσσονται μέσα από τις Ακαδημίες 
του , θέλοντας να δείξει εμπράκτως στην τοπική κοινωνία του 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ότι εκτός από Αθλητικές δραστηριότητες, θέλει και 
μπορεί να προσφέρει  και άλλες δραστηριότητες  σε νεαρά 
παιδιά, προχώρησε σε μια καινοτόμο κίνηση , οραματίστηκε και 

δημιούργησε ένα Κ.Δ.Α.Π. στον Χορτιάτη .
Το  Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης παιδιών   Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»  το οποίο   

λειτουργεί για παιδιά από 5 έως 12 ετών, από 01/01/2019   στην οδό ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 101 στο ΧΟΡΤΙΑΤΗ  απέναντι από το Ταχυδρομείο . 

 Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι  το  Κ.Δ.Α.Π «ΚΙΣΣΟΣ»  δεν είναι  Ιδιωτική ή Δημοτική 
επιχείρηση, είναι το ΔΙΚΟ μας  Κ.Δ.Α.Π. , του  Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΥ, του ΧΟΡΤΙΑΤΗ . Το οποίο  
από όραμα  έγινε πραγματικότητα  και συνεχίζει να λειτουργεί,  με  την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
και  την ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗ συμμετοχή κάποιων μελών του Συμβουλίου  του Α.Π.Σ ΚΙΣΣΟΣ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ .

 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ , με την συμμετοχή τους , στη λειτουργία του 
Συλλόγου,   ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ τα VOUCHER τους στο  Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»,  δίνει στα Μέλη 
του Συμβουλίου  την δύναμη και την διάθεση να  διορθώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις 
τους, να συνεχίσουν την μεγάλη προσπάθεια τους και  να βάζουν συνεχώς υψηλότερους  
στόχους για την ομαλότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας. 

Έτσι  από  τα έσοδα του  Κ.Δ.Α.Π. μέσω Τραπεζικού λογαριασμού και με αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενισχύει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,από  το Σεπτέμβριο του 2019, όλα 
τα Σχολεία της Δ.Ε. Χορτιάτη  με 300 ευρώ, να συμμετέχει στο κόστος του ρουχισμού 
όλων των Αθλητών του Συλλόγου μας,να διοργανώνει  από φέτος  καλοκαιρινό  camp 
άθλησης και διασκέδασης στο γήπεδο χόρτο, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για ΟΛΑ τα παιδιά 
του ΧΟΡΤΙΑΤΗ, να επισκευάζει και να συντηρεί τις  παλαιές- ελλιπείς κτηριακές  εγκα-
ταστάσεις του γηπέδου χόρτου, ΜΕΧΡΙ Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΑΣ να αποφασίσει την κατασκευή 
ΝΕΟΥ  σύγχρονου αθλητικού κέντρου που τόσο έχει ανάγκη ο ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ .

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Τηλ. 2310-349992,
mail :   kissosfc1959@gmail.com

mail :  kissoskdap@gmail.com

Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πόσες μνήμες και νοσταλγικές σκέψεις φέρνει τούτη η φωτογραφία, ηλικίας 75 
χρόνων! Λίγο μετά το “κάψιμο”... Η Χορτιατινή γιαγιά Λαγούδα, πλαισιώνεται από 
τα εγγόνια της. Τις αδελφές Μπούλα, Νίκη, Ελένη, Θέτις κόρες τυυ Θύμιου Λαγού.  

Και τα αδέλφια Βαγγέλης, Μενέλαος, Τάκης γιοί του Νίκου Λαγού. 
Η φωτογραφία είναι του καλού μας φίλου Μενέλαου Λαγού που διαθέτει

 ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. 

Χορτιάτης. Τόπος Μνήμης της ναζιστικής και δοσιλογικής θηριωδίας
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Από την Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη
Εκδρομικό προσκύνημα σε τόπους 

ιστορικούς

Δοξάζω τον Άγιο Θεό γιατί με αξίωσε να 
δω ένα όραμα ζωής να πραγματοποιείται. 
Και ομιλώ για τις εργασίες αναστήλωσης, 
συντήρησης και ανάδειξης ενός σημαντικού 
μνημείου του Βυζαντινού μας Πολιτισμού, 
που ακούει στο όνομα «Σεβασμία Βασιλική 
Μονή του Χορταΐτου».

Ενθυμούμαι πριν από 20 περίπου χρό-
νια όταν, πρώτη φορά, πρώτη η Μητρόπολη 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως έδειχνε 
ουσιαστικά το ενδιαφέρον της για κάποιες 
σκόρπιες κολώνες και για ανάγλυφα κιονό-
κρανα που κείτονταν γύρω από τον χώρο 
του παλαιού πέτρινου σχολείου. Την εποχή 
εκείνη εκδώσαμε μάλιστα, με τη βοήθεια του 
τότε Δήμου Χορτιάτη, το πρώτο βιβλίο στο 
οποίο άρχισε να διαφαίνεται η σπουδαιότητα 
και το μεγαλείο της περιώνυμης Μονής του 
Χορταΐτου. 

Πέρασαν πολλά χρόνια μέσα στα οποία 
δεν έπαυσε η αναζήτηση των καταλλήλων 
προσώπων, των ιστορικών συγκυριών και 
των χρονικών συνθηκών για να στραφεί το 
φως της δημοσιότητας. Η επίσκεψη του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε 
αυτή την ξεχασμένη γωνιά της μείζονος πε-
ριφέρειας της Θεσσαλονίκης διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο, ώστε να κινηθεί η κρατική 
μηχανή, η οποία -αν και καθυστερημένα-πα-
ρουσίασε εν τέλει μια θαυμάσια εργασία, 
πολλά υποσχόμενη και για το μέλλον.

Ευγνωμόνους ευχαριστίες οφείλω στην 
Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη 
για την ακρόαση μιας εναγώνιας φωνής και 
για τη συμπόρευση στο μικρό αυτό θαύμα.

Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Μαρία 
Τσιάπαλη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και 
τους συνεργάτες της, καθώς και προς τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. 

Απόστολο Τζιτζικώστα για τη χρηματοδότηση 
του έργου.

Ο Χορτιάτης είναι για τη Μητρόπολή μας 
η πνευματική της Ακρόπολη, καθώς ιστορι-
κά προϋπήρξε της δημιουργίας της, κυρίως 
από προσφυγικούς πληθυσμούς, αλλά πρω-
τίστως γιατί αυτός διεφύλαξε επί αιώνες το 
ιερότερό της κειμήλιο, την Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Χορταϊτίσσης, η οποία θησαυρί-
ζεται στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος.

Όμως, η γη του Χορτιάτη έχει – με κάθε 
βεβαιότητα – και άλλους κρυμμένους πνευ-
ματικούς θησαυρούς, τους οποίους έρχεται 
να αναδείξει η αρχαιολογική σκαπάνη, απο-
δεικνύοντας τη σπουδαιότητα αυτού του 
μαρτυρικού τόπου. Η συνέχεια των αρχαιο-
λογικών εργασιών θα αποδείξει του λόγου 
το αληθές και θα βγάλει τον Χορτιάτη από 
την αφάνεια και το περιθώριο στο φως και 
στη διαρκή επικαιρότητα, που μπορούν να 
του χαρίσουν απλόχερα οι αρχαιολογικές 
έρευνες. Σειρά έχει και ο Ενοριακός Ναός 
του Αγίου Γεωργίου, μνημείο και αυτό μετα-
βυζαντινό, με πολύ σπουδαία σημασία, τόσο 
εκκλησιαστική όσο και γενικότερα πολιτιστι-
κή.

Συμπερασματικά, ερχόμαστε να κατα-
λήξουμε σε μια αδιαμφισβήτητη πραγματι-
κότητα· ότι δηλαδή η Εκκλησία διαχρονικά 
παράγει πολιτισμό, για τον οποίο οφείλου-
με – ανεξαρτήτως λοιπών ιδεολογιών – να 
είμεθα υπερήφανοι ως Έλληνες. Τελικά, οι 
λίγες αυτές σκέψεις δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά κατάθεση ψυχής και αγάπης για τον 
τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους της. 
Γιατί, για να είναι αληθινή μια αγάπη χρειά-
ζεται θυσία ή και θυσίες, τις οποίες ας τις 
γνωρίζει μόνον ο Θεός.  
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Η ιστορία του Ρετζικίου μοιάζει σαν μύθος και 
προβάλλει ένα σημαντικό μέρος από την ζωή στην 
παλιά Θεσσαλονίκη, του 18ου και 19ου αι., όπως την 
είχαν διαμορφώσει οι επιδράσεις των Ευρωπαίων. 
Ήδη από τον 17ο και κυρίως κατά τον 18ο αιώνα, 
λόγω του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος και του 
ιδιαίτερου κλίματος, Ευρωπαίοι πρόξενοι και έμποροι 
της Θεσσαλονίκης είχαν τις εξοχικές τους κατοικίες 
κατά μήκος της πανέμορφης κοιλάδας του Ξηροπο-
τάμου. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν μία παροικία, λίγα 
χιλιόμετρα έξω από την περιτειχισμένη Θεσσαλονίκη, 
με όμορφες επαύλεις με κήπους μέσα στην πλούσια 
βλάστηση ανάμεσα στις βελανιδιές και τα πλατάνια.

Η πρώτη αναφορά ότι ζούσαν εκεί οι Ευρωπαί-
οι, extra muros (εκτός των τειχών), γίνεται από τον 
Γάλλο ελληνιστή περιηγητή Pierre Augustin Guys το 
1778. Η οικογένεια που στιγμάτισε με την παρουσία 
της το Ρετζίκι ήταν η οικογένεια Abbott. Γύρω στα 
1771 ο Άγγλος έμπορος Barthelemy Edward Abbott 
έφθασε από τη Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθη-
κε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πρόξενος της Αγγλίας, 
της Βενετίας και της Σουηδίας και απέκτησε ένα με-
γάλο κτήμα στο Ρετζίκι, στον οικισμό των προξένων.

Με την έναρξη των Ναπολεόντειων πολέμων το 
1789 και τη γενική αναταραχή σε όλη την Ευρώπη, η 
ζωή στο Ρετζίκι διακόπηκε για πολλά χρόνια. Οι Ευ-
ρωπαίοι αποχώρησαν από την Θεσσαλονίκη και οι πα-
νέμορφοι κήποι ερήμωσαν. Ένας από τους γιους του 
Barthelemy Abbott ήταν ο Frederic που το 1798 απέ-
κτησε έναν γιο, τον Djeck Abbott, γνωστό και ως Τζέκη. 

Το 1825 ο Τζέκη Άμποτ επέστρεψε στο Ρετζί-
κι, στην ιδιοκτησία του παππού του Barthelemy, και 
επέκτεινε το παλιό κτήμα. Μετέτρεψε και πάλι την 
περιοχή αυτή σε ένα μαγευτικό θέρετρο, τμήμα του 
οποίου σώζεται μέχρι σήμερα ανατολικά του Κολλε-
γίου De La Salle, το γνωστό Άλσος Δελασάλ. Ο Τζέ-
κη ήταν χριστιανός ορθόδοξος και Άγγλος υπήκοος. 
Έξυπνος και δαιμόνιος άνθρωπος με ευρωπαϊκές 
αντιλήψεις ζούσε εκκωφαντικά, και γενικά ήταν μία 
από τις συναρπαστικότερες προσωπικότητες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανάμεσα στους 
τρεις πλουσιότερους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Ο Τζέκη Άμποτ λοιπόν απέκτησε μεγάλη πε-
ριουσία αφού σκέφτηκε να οργανώσει το εμπόριο 
των βδελλών, μικρά υδρόβια σκουλήκια που χρησι-
μοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς για αφαίμαξη. 
Οι βδέλλες του Χορτιάτη, όπως ονομάστηκαν, ήταν 
ξακουστές σε όλη την Ανατολή. Με τη σχετική δια-
φήμιση ο Άμποτ τις έκανε γνωστές και στη Δύση. 
Καθημερινά έστελνε πολλές χιλιάδες βδέλλες στην 
Ευρώπη (κυρίως Αυστρία και Γαλλία) και η τιμή τους 
αυξήθηκε γρήγορα. Με μπαχτσίσι μερικές τούρκικες 
λίρες απέκτησε το μονοπώλιο αυτού του τόσο προ-
σοδοφόρου εμπορίου.

Ο Άμποτ διάλεξε την περιοχή στο Ρετζίκι για να 
κτίσει την εξοχική του έπαυλη. Έτσι, με εργασία 600 
αρχιτεκτόνων, μηχανικών, γεωπόνων, οικοδόμων 
και κηπουρών διαμόρφωσε το κτήμα. Με εκρηκτικά 

έσπασαν τα βράχια και οι πέτρες χρησιμοποιήθηκαν 
στο χτίσιμο των κατοικιών, της περίφραξης και των 
τοιχίων υποστήριξης για τις αναβαθμίδες που κατα-
σκευάστηκαν. Άλλοι εργάτες με μουλάρια μετέφε-
ραν χώμα και έδαφος από την πεδιάδα. Οι καλύτεροι 
κηπουροί οργάνωσαν τα παρτέρια και τους κήπους. 
Οι εργασίες διήρκησαν 5 χρόνια και δαπανήθηκαν 
1.000.000 τούρκικες λίρες. Η μεταμόρφωση του 
τοπίου ήταν ολική. Το κτήμα του Τζέκη Άμποτ ήταν 
μαγευτικό, μια ζούγκλα από τεράστια δέντρα. Άξιοι 
δενδροκόμοι παρήγγειλαν σπάνια δέντρα από χώ-
ρες μακρινές.

Όλα αυτά τα γνωρίζουμε από την καταγραφή 
που έκανε πολύ αργότερα ο Frére Rodriguez του 
Κολλεγίου Δελασάλ, το 1929, σε ένα χειρόγραφο 
τετράδιο «φορτωμένο με ψήγματα ιστορίας» και ο 
οποίος μετέφερε τις προφορικές μαρτυρίες παλαι-
ότερων Fréres σχετικά με την ιστορία του κτήματος. 
Το τετράδιο αυτό βρίσκεται στο αρχείο του Δελασάλ 
στο Ρετζίκι. Οι Fréres είχαν ακούσει και είχαν υπο-
λογίσει ότι υπήρχαν περίπου 300 είδη δένδρων και 
φυτών στο κτήμα: διόσποροι από την Αμερική, κέ-
δροι και πεύκα από το Λίβανο, συκιές και αμπέλια 
από τη Σμύρνη, βελανιδιές και πλάτανοι από την Ιτα-
λία, φλαμουριές, καραγάτσια, σφένδαμνοι, μουριές, 
φιστικιές, μηλιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, αμυγδα-
λιές, καστανιές, φτελιές, κυπαρίσσια, λωτοί, κουμα-
ριές, κρανιές, και άλλα. Το φυσικό κάλλος στο κτήμα 
του Άμποτ συμπληρωνόταν με καλλωπιστικά φυτά, 
όπως δάφνες, κυκλάμινα, ζουμπούλια, πιβουάν και 
κρίνα. Το πότισμα γινόταν με το νερό από τις πηγές 
του κτήματος που μεταφέρονταν με πηλοσωλήνες.

Η περιήγηση μέσα στο Δάσος Δελασάλ είναι 
ακόμη και σήμερα μία εμπειρία. Ακολουθώντας τα 
μονοπάτια μπορεί κάποιος να θαυμάσει τα πανύψη-
λα υπεραιωνόβια δέντρα με τους κισσούς να αναρ-
ριχούνται στους κορμούς, τα καταπράσινα φυτά και 
τα πανέμορφα λουλούδια όλων των χρωμάτων και 
αποχρώσεων. Πρόκειται για «μία πυκνή ζούγκλα 
που στην καθηλωτική σιωπή ακούγεται πότε-πότε 
η οξεία φωνή ενός πουλιού», όπως περιγράφει με 
ζωντάνια ο συγγραφέας Μάριος Μαρίνος Χαραλά-
μπους στο βιβλίο του «Η Μυστική Ιστορία της Θεσ-
σαλονίκης». Στο ανατολικό όριο του Δάσους Δελα-
σάλ διατηρείται μία τεράστια βελανιδιά που η ηλικία 
της υπολογίζεται σε περισσότερα από 200 έτη!

Σε όλη την έκταση του κτήματος υπήρχαν σιντρι-
βάνια, κρήνες, λιμνούλες με γέφυρες, αγάλματα και 
χώροι αναψυχής. Εδώ ο Άμποτ καλούσε κάθε Κυριακή 
τους Ευρωπαίους προξένους και εμπόρους με τις οι-
κογένειές τους και τελούσαν τις θρησκευτικές τελε-
τές στο παρεκκλήσι. Όπως γράφει ο Frére Rodriguez «οι 
ψαλμωδίες ενωνόταν με τους θορύβους των μικρών 
καταρρακτών και με το κελάηδισμα των πουλιών». 

Μέσα στο κτήμα στο Ρετζίκι, εκτός από τα πα-
ραπάνω, υπήρχε επίσης η οικία του Τζέκη Άμποτ για 
την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα, ενώ ακόμη και σή-
μερα σώζεται ένας διώροφος οχυρός πύργος που 

σύμφωνα με μερικούς ερευνητές πιθανώς να είναι 
του 15ου αι., ενώ σύμφωνα με άλλους χρονολογείται 
στον 18ο ή και 19ο αι.

Η πιο σημαντική μέρα για τον Τζέκη Άμποτ στο 
Ρετζίκι ήταν η επίσκεψη του Σουλτάνου Αμπντούλ 
Μετζίτ το 1858. Ο Σουλτάνος επισκέφθηκε τη Θεσ-
σαλονίκη και συνοδευόταν από το γιο του και διά-
δοχο, Αμπντούλ Χαμίτ, ο οποίος τότε ήταν 12 ετών. 
Ο Άμποτ προσκάλεσε τον Σουλτάνο να επισκεφθεί 
το Ρετζίκι και εκείνος δέχθηκε. Έτσι ο Άμποτ προ-
σέλαβε 1000 εργάτες οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά 
για μία εβδομάδα. Επίσης κατασκεύασε ένα λουτρό 
για τους υψηλούς επισκέπτες, με κόστος 25.000 
φράγκα. 

Η λεπτομερής περιγραφή του Frére Rodriguez 
σχετικά με αυτήν την επίσκεψη, αγγίζει τα όρια του 
παραμυθιού. Σύμφωνα με το χειρόγραφό του προ-
σκλήθηκε όλη η Θεσσαλονίκη στο Ρετζίκι. Τριακόσια 
τραπέζια ετοιμάστηκαν σε υπαίθριους χώρους στη 
σκιά των πλατάνων. Κατά μήκος της πομπής διασκορ-
πίστηκαν χορωδίες, ορχήστρες, φανφάρες, παίζοντας 
τα καλύτερα κομμάτια του ρεπερτορίου τους. Έτσι, οι 
άμαξες προχωρούσαν προς τη βίλα. Ο Fr. Rodriguez 
περιγράφει: «Ο Σουλτάνος έφθασε στην είσοδο. 
Ακούμπησε το δεξί πόδι στο σκαλοπάτι της άμαξας. 
Ο ουρανός όμως ήταν συννεφιασμένος. Μια εκτυ-
φλωτική αστραπή συνοδευόμενη από φοβερή βροντή 
θεωρήθηκε κακός οιωνός για τον Σουλτάνο, ο οποί-
ος αρνήθηκε να κατέβει». Η απογοήτευση του Τζέκη 
Άμποτ ήταν τεράστια. Βρισκόταν στο απόγειο του 
πλούτου του, της δόξας του αλλά και της σπατάλης. Ο 
Άμποτ παρακάλεσε τον Σουλτάνο να δεχθεί τουλάχι-
στον έναν καφέ. Αμέσως διέταξε και οι υπηρέτες του 
μετέφεραν στην είσοδο ένα επίχρυσο μαγκάλι που το 
άναψε με χαρτονομίσματα. Ο καφές του Σουλτάνου 
κόστισε στον Άμποτ 60.000 γαλλικά φράγκα, όπως 
μάλλον με υπερβολή αναφέρεται στο χειρόγραφο. 
Ο Σουλτάνος ζήτησε από τον Αρχιστράτηγο που τον 
συνόδευε να του πει «αν ο καφές είναι νοστιμότερος 
όταν βράζει με χαρτονομίσματα ή με κάρβουνα!!!» και 
έδωσε εντολή αυτή η πανέμορφη βίλα να απαλλάσσε-
ται από τους φόρους για όσα χρόνια θα ήταν ο Άμποτ 
ιδιοκτήτης. Και αποχώρησε.

Αυτή ήταν η αρχή του τέλους της Αυτοκρατορίας 
του Άμποτ, ενός από τους σημαντικότερους επιχει-
ρηματίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κτήμα 
πουλήθηκε το 1870 και αφού άλλαξε διάφορους ιδιο-
κτήτες, αγοράστηκε τελικά από τους Fréres του Τάγ-
ματος του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή De la Salle, το 1903. 

Το Άλσος Δελασάλ, το παλιό φημισμένο κτήμα 
του Τζέκη Άμποτ, ανήκει στο Δημόσιο και αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της φύσης στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης, αφού πρόκειται για έναν 
ιστορικό Βοτανικό Κήπο, μια σύνθεση αρχιτεκτονι-
κής και βλάστησης, η οποία έχει τόσο καλλιτεχνική 
όσο και ιστορική σημασία και χρονολογείται στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Είναι ένα μνημείο ζωντανό, 
φθαρτό και ανανεώσιμο αφού επηρεάζεται από τις 

φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες. Αντιπρο-
σωπεύει την φυσική ισορροπία στην κυκλική εναλ-
λαγή των εποχών, τη γέννηση και το θάνατο στη 
φύση, και την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής και της 
φυσικής εξέλιξης με το πέρασμα του χρόνου.
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Στηρίξτε οικονομικά το «Χορτιάτη 570» για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας

Ο Μικρός Παράδεισος του Τζέκη Άμποτ στο Ρετζίκι
του Βασίλη Μέλφου, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ

Μητροπολίτης Βαρνάβας:
“Χορτιάτης – Πνευματική Ακρόπολις”

Με επιτυχία έγινε η καθιερωμένη καλοκαιρι-
νή εκδρομή της Κίνησης Πολιτών Χορτιάτη από 
τις 17 έως τις 19 του Ιούνη 2022. Πάντα στο 
μυαλό μας είναι να διοργανώνουμε μια εκδήλω-
ση που να συνδυάζει την χαρά της παρέας, την 
ανοχή των ιδιαιτεροτήτων μας, την ξενάγηση 
σε όμορφους τόπους με ωραίους ανθρώπους, 
την γνωριμία με άλλες τοπικές κουλτούρες, 
συνήθειες και κουζίνες, να αποτίσουμε τιμή σε 
κάποιον τόπο που ο φασισμός χτύπησε σκληρά. 
Φέτος λοιπόν έγιναν όλα μέσα σε 55 ώρες. 

Παρασκευή μεσημέρι, με ένα γεμάτο 
πούλμαν που είχε έναν χαρισματικό οδηγό, 
ξεκινήσαμε για την ωραία Ήπειρο. Μετά από 
μια στάση έξω από τα γραφικά Γρεβενά (όπου 
και αναφέραμε την κίνηση των ντόπιων-και 
όχι μόνο- για να σωθεί ο ποταμός Βενέτικος) 
φτάσαμε στην Πρέβεζα. Ο φίλος Κωνσταντίνος 
Τούτσης μας μίλησε για την πόλη του, μας 
έκανε μια βόλτα στα υπέροχα στενά της και 
μας βοήθησε να ανακαλύψουμε τα μυστικά της 
τοπικής γαστρονομίας. Είναι γεγονός ότι όσοι 
από εμάς είχαν χρόνια να επισκεφθούν αυτήν 
την γωνιά της χώρας μας έμειναν εκστασια-
σμένη από την τουριστική μεν αλλά καλόγου-
στη και προσεγμένη ανάπτυξη της πόλης. 

Το Σάββατο η μέρα ξεκίνησε από το αρ-
χαιολογικό μουσείο της Πρέβεζας, και συνε-
χίστηκε στην αρχαία πόλη της Νικόπολης. Ο 
ξεναγός μας βοήθησε να καταλάβουμε τον 
σημαντικό ρόλο που έπαιξε η περιοχή στην 
Ιστορία της Ελλάδας και της Μεσογείου, που 
πολλοί από μας δεν το γνώριζαν. Το μεσημέρι 
μας βρήκε στην πόλη της Λευκάδας, για βόλ-

τα, φαγητό και απογευματινό καφέ. Το βραδά-
κι ελεύθεροι από ομαδικά προγράμματα, πα-
ρέες των 5-7 ατόμων γυρίσαμε την Πρέβεζα, 
γνωρίσαμε τα παγωτά της, τα μαγαζιά της, τις 
ταβέρνες της και την νυκτερινή της ζωή. 

Κυριακή πρωί, χαιρετήσαμε αυτήν την 
υπέροχη πόλη και ξεκινήσαμε για Άρτα και 
για το γεφύρι της. Πήραμε καθαρές ανα-
πνοές κάτω από τα υπεραιωνόβια πλατάνια, 
φωτογραφηθήκαμε, ήπιαμε καφέ, αγοράσαμε 
γλυκά του κουταλιού και ξεκινήσαμε με επί 
κεφαλής τον φίλο της Κίνησης Πολιτών Χορ-
τιάτη κ.Δημήτρη Βλαχοπάνο για το χωριό του 
το Κομμένο. Καταθέσαμε στεφάνι, κρατήσα-
με ενός λεπτού σιγή, ενημερωθήκαμε από 
εκπροσώπους του τοπικού Δήμου και της 
Κοινότητας. Η σφαγή του Κομμένου ήταν μια 
από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην 
ιστορία του 2ου παγκόσμιου πόλεμου . Δια-
πράχθηκε στις 16 Αυγούστου 1943. Συνολικά 
317 (από τους 850 κατοίκους) άνθρωποι δο-
λοφονήθηκαν, από τους οποίους 97 νήπια και 
παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών, ενώ 119 ήταν 
γυναίκες. Διατρανώσαμε στον τόπο του ηρώ-
ου ότι ο ναζισμός-φασισμός δεν έχει θέση σε 
κανένα τόπο.

Πλήρεις συναισθημάτων πήραμε τον δρόμο 
της επιστροφής. Σταματήσαμε στην περιοχή 
των Βλαχερνών (κοντά στην ομώνυμη μονή) για 
ένα μεσημεριανό φαγητό και έξω από τα Γρεβε-
νά, πάλι, για τον απογευματινό καφέ και φτάσα-
με νωρίς το βραδάκι στον Χορτιάτη μας, ανανε-
ώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.  

Αφήγηση Γιώργος Ρηγόπουλος

Η Βυζαντινή εκκλησία στα μέσα του ‘70... και το σημερινό θαύμα
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ΆΜΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΡΑ 
της εγκαταλελειμμένης οικίας της εκκλη-

σίας, για να  αναδειχθεί το «θαύμα» 
στο ιστορικό Κέντρο του Χορτιάτη

Δυστυχώς, όμως, ένα ένα σοβαρό 
πρόβλημα δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί

Για την ανακατασκευασμένη Οικία....

Μητροπολίτης Βαρνάβας: 
«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση 
των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου 

και ευγνωμόνως ευχαριστούμε»
Στην τελική τους φάση βρίσκονται πλέον οι εργασίες που πραγματοποιεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Πε-

ριφέρειας Θεσσαλονίκης, 3 χρόνια τώρα στη Βυζαντινή εκκλησία, στην πλήρη ανακατασκευή της «οικίας 
Τζημήκα-Νταμπούδη» και βέβαια στον περιβάλλοντα χώρο. Ήδη, το μοναδικό αυτό Βυζαντινό μνημείο 
(για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα) και ο περιβάλλον χώρος, φωτίστηκαν με τον καλλίτερο τρόπο και μια 
νυκτερινή επίσκεψη μας πλημμυρίζει, ιδιαίτερα όσοι -όσες μόχθησαν για αυτό με πλούσια συναισθήματα! 
Τόσο αναγκαία στις μέρες μας. 

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Για να ολοκληρωθεί το «θαύμα» στο 
Ιστορικό Κέντρο του Ιστορικού και Μαρτυρικιού Χορτιάτη. Ένα «θαύμα» που βάλαμε ως εφημερίδα και 
«Κίνηση Πολιτών», σαν στόχο πριν 30 και βάλε χρόνια και αγκαλιάστηκε πρώτα από τον Μητροπολίτη μας 
κ. Βαρνάβα και στη συνέχεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα από 
την προϊσταμένη κ. Τσιάπαλη. Τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο από καρδιάς  ευχαριστώ. 

Ο λόγος, για το παρακείμενο εγκαταλελειμμένο 
κτίσμα της εκκλησίας, που σχεδόν εφάπτεται του 
Μνημείου. Που το κρύβει από τη δυτική πλευρά και το 
προσβάλλει με την ασχήμια του και όχι μόνον. Αλλά, 
που αποτελεί και μια διαχρονική ύβρη, αφού κατα-
σκευάστηκε αρχές του ’60 πάνω (!) στο νεκροταφείο 
της Βυζαντινής Μονής του Χορταΐτου (10ος αιών.) 
Και που, τέλος δεν επέτρεψε στους αρχαιολόγους 
να συνεχίσουν τις ανασκαφές τα δυτικά του ναού, 
όπου ήταν και ο πρόναος, που καταστράφηκε άγνω-
στο πότε και γιατί. Ανασκαφές που όταν μπορέσουν 
να συνεχιστούν, θα αποκαλύψουν και άλλα σημαντικά 
ευρήματα και κρυμμένα μυστικά…

Ζητήσαμε από τον Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα και τον Δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη, να μας γνωρίσουν τις ενέρ-
γειες τους προκειμένου να απομακρυνθεί – κατεδαφιστεί το κτίσμα. Απέφυγαν να μας πουν ξεκάθαρα τι 
θα πράξουν. Θα το διαπιστώσετε και στο κείμενο του δημάρχου (που αφήνει όμως ένα υπονοούμενο…) 
Και στο άρθρο του κ. Βαρνάβα που προφορικά και αυτός μας άφησε κάποια υπονοούμενα.

ΑΜΜΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ η μόνη λύση, για να «ανανεωθεί» του Μνημείο. Για  να αναδειχθεί το «θαύμα».  

Η ανακατασκευασμένη διόροφη οικία, δείγμα παλιάς Χορτιατινής αρχιτεκτονικής, με την ολοκλήρωση 
των εργασιών, όπου ως υλικά κυριαρχούν η ντόπια πέτρα και η καστανιά, δεν θα πρέπει να γίνει «μήλο της 
έριδος» για την αυριανή της χρήση. Ξέρουμε τι λέμε. Κάτι πήραν τα αυτιά μας…

Εμείς πιστεύουμε και προτείνουμε στη  Εφορεία Αρχαιοτήτων )που έχει την ευθύνη – ανήκει η οι-
κία…), σ’αυτήν να δημιουργηθεί το Ιστορικό Αρχείο Χορτιάτη. Που με τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
θα συνδράμει με τον καλλίτερο τρόπο στο έργο επιστημόνων – ερευνητών, δημοσιογράφων, φοιτητών 
και όχι μόνον, για την ιστορική διαδρομή της ευρύτερης περιοχής μας από τον αρχαίο Κισσό μέχρι την 
πρόσφατη μαρτυρική ιστορία του Ολοκαυτώματος. 

Ανάλογο υλικό υπάρχει και αναζητά την σωστή αξιοποίηση του.
Και βέβαια θα πρέπει να φιλοξενεί και ανάλογες περιοδικές εκθέσεις. Ενώ ο περιβάλλον χώρος, όπως 

χρόνια  τώρα πράττουμε ως «Κίνηση Πολιτών» και «Χορτιατης 570» με τι «Βραδιές ωραίων λέξεων» και 
τις εκδηλώσεις τιμής και Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα είναι ιδανικός πια για εκδηλώσεις Πολιτισμού.

Πάντα με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Σιωπηλός μάρτυρας ἑνός ἐνδόξου 
παρελθόντος, στέκεται πληγωμένο ἀπό 
τή φθορά τοῦ χρόνου καί ἀσάλευτο ἐδῶ 
καί δέκα αἰῶνες τό βυζαντινό παρεκκλή-
σιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
στόν Χορτιάτη. Μέσα ἀπό ἐξαιρετικά 
ταραγμένες ἐποχές, πολέμους καί κα-
ταστροφές, θά ἔλεγε κανείς ὅτι σώθη-
κε σάν ἀπό Πρόνοια Θεοῦ, γιά νά μᾶς 
θυμίζει, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Κωνσταντῖνος 
Καβάφης, τόν ἔνδοξό μας βυζαντινισμό.

 Πρόκειται γιά τόν Κοιμητηριακό Ναό 
τῆς κάποτε περίλαμπρης «Σεβασμίας 
Μονῆς τοῦ Χορταΐτου», πού, ὡς αὐτο-
κρατορικό κτίσμα τοῦ 11ου μ.Χ. αἰῶνος, 
ἀποτέλεσε σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς μονα-
στικῆς κοινότητας τοῦ βυζαντινοῦ Κισ-
σοῦ (Χορτιάτη) καί ἁπτή ἀπόδειξη τοῦ 
δεσμοῦ Κωνσταντινουπόλεως καί Θεσ-
σαλονίκης. Στά τετρακόσια χρόνια τῆς 
ζωῆς του, ἡ Μονή αὐτή γνώρισε ἡμέρες 
δόξας ἀλλά καί ἡμέρες καταστροφῆς. Ὁ 
Ἅγιος Συμεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλο-
νίκης μᾶς διέσωσε θαύματα τῆς Παναγί-
ας πού μαρτυροῦν τήν πνευματική ζωή 
καί τό μεγαλεῖο τῆς Μονῆς. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί 
Σταυρουπόλεως πρίν ἀπό εἴκοσι πε-
ρίπου χρόνια, καί ἐνῶ βρισκόταν στά 
πρῶτα της βήματα ὡς νεοπαγής Μη-
τρόπολη τῆς Μακεδονίας, ἐνδιαφέρθη-
κε ἔντονα γιά τή διάσωση τοῦ μνημείου, 
μέ τήν ἔκδοση βιβλίου σχετικοῦ μέ τήν 
ἱστορία τῆς Μονῆς, σέ συνεργασία μέ τόν 
τότε Δήμο Ἀσβεστοχωρίου. 

Ἀκολούθησαν χρόνια ὑπομονῆς καί 
ἐπιμονῆς, μέ τήν παρουσία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί-
ου, ὁ ὁποῖος, ἐπισκεφθείς τόν Ἱερό 
Ναό, ἔστρεψε τά φῶτα τῆς δημοσιότη-
τας καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ στήν ξεχασμένη αὐτή γωνιά 
τῆς Μακεδονίας, πού τόσα ἔχει νά μᾶς 

πεῖ ἀκόμη γιά τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ 
σπουδαίου Ρωμαιόκαστρου. Ἐξάλλου, ἡ 
πιστοποίηση τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγιας, πού μετε-
φέρθη ἀπό τόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Χορτιάτη στήν Ἱερά Μονή τῆς 
ἰδίας κοινότητας, ἔδειχνε ὅτι ἦταν θέλη-
μα Θεοῦ ἡ ἀνάδειξη αὐτοῦ τοῦ μνημείου, 
τοῦ μοναδικοῦ γιά τή Μητρόπολή μας.

Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα γιά τήν ὁλο-
κλήρωση τῶν ἐργασιῶν ἀποκατάστασης 
τοῦ μνημείου αὐτοῦ καί εὐγνωμόνως 
εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους ὅσοι ἔδειξαν 
ἐνδιαφέρον καί ἔκαναν ἔργο ζωῆς τή διά-
σωσή του, καί συγκεκριμένα:

Τή σεμνή καί λίαν ἀγαπητή μου κυ-
ρία Στυλιανή (Λίνα) Μενδώνη, Ὑπουργό 
Πολιτισμοῦ, πού κατανόησε τή σπουδαι-
ότητα τοῦ μνημείου καί τήν ἀγωνία τοῦ 
Ἐπισκόπου τῆς Ἑσπερίας Θεσσαλονί-
κης, ἀγκαλιάζοντας τό ἔργο, καθώς καί 
τίς Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Πολιτι-
σμοῦ.

Τήν Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας 
Ἀρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
κυρία Μαρία Τσιάπαλη, πού μέ ἀγάπη, 
γνώση, κόπο καί ἀποτελεσματικότητα 
ἀνέλαβε τήν ὑλοποίηση τοῦ σπουδαί-
ου αὐτοῦ ἔργου. Δίπλα της, ἐξαίρετοι 
καί πολύτιμοι συνεργάτες τῆς Ἐφορείας 
καί ἔμπειρα συνεργεῖα ἔκαναν πράξη τό 
ὅραμά μας.

Τόν Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μα-
κεδονίας κύριο Ἀπόστολο Τζιτζικώστα, 
πού μέ προσωπικό ἐνδιαφέρον ἀγκάλια-
σε, ἐνέταξε καί ὑλοποίησε τό ἔργο. Τῆς 
ἀγάπης καί τοῦ κόπου του μνησθείη 
Κύριος ὁ Θεός. Μνημονεύω ἐπίσης τούς 
καλούς του συνεργάτες στήν Περιφέρειά 
μας καθώς καί τή Διαχειριστική Ἀρχή.

Ἡ συνεργασία μας μέ τόν Δήμαρχο 
Χορτιάτη - Πυλαίας κύριο Ἰγνάτιο Καϊτε-
ζίδη καί τούς συνεργάτες του στόν Δῆμο 
μας, γόνιμη καί ἀποδοτική, ἀπέδωσε 
καρπούς. Πιστεύω ὅτι αὐτή ἡ συνεργα-
σία θά ἀποκαλύψει καί ἄλλα σπουδαῖα 
μυστικά τοῦ βυζαντινοῦ καί μαρτυρικοῦ 
Χορτιάτη. 

 Ὁ Χορτιάτης ὑπῆρξε κατά τούς 
βυζαντινούς κυρίως χρόνους τό Ἅγιον 
Ὄρος τῆς Θεσσαλονίκης, καθώς πλῆθος 
ἀσκητῶν εἶχε ὡς ἐνδιαίτημά του τά δι-
άσπαρτα σπήλαια τοῦ βουνοῦ, ἐνῶ ἡ 
«Σεβασμία Βασιλική Μονή τοῦ Χορταΐ-
του» (μετόχιο τῆς Μονῆς Παντοκράτορος 
Κωνσταντινουπόλεως) ὑπῆρξε ἐπί σειρά 
ἐτῶν ἡ ὑδροδότις Μονή τῆς Θεσσαλονί-
κης.

Εἶναι στ’ ἀλήθεια σπουδαῖο πράγμα νά 
φροντίζει κανείς νά παραδώσει ὡς γονιός 
ἐφόδια ζωῆς στά παιδιά του. Ταπεινῶς 
φρονῶ ὅτι εἶναι σπουδαιότερο νά δείξει σ’ 
αὐτά τίς ρίζες τοῦ πολιτισμοῦ του, νά τά 
μυήσει στή μακραίωνη ἱστορία του καί νά 
τά διδάξει ποιά πράγματα μποροῦν νά τά 
κάνουν ὑπερήφανα, μέσα σ’ ἕναν κόσμο 
πού σταδιακά ἀποϊεροποιεῖται καί ἀπο-
προσανατολίζεται ἀπό τά σπουδαῖα καί 
τά μεγάλα αὐτῆς τῆς φυλῆς.

Τόν Μπάμπη Νανακούδη καί ὅλους 
τούς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως πού 
ἀγωνίζονται πραγματικά, καθώς καί τήν 
ἐφημερίδα «ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 570» θερμά τούς 
εὐχαριστῶ. Ἡ συνεργασία, ἡ ἑνότητα καί 
ἡ ταπείνωση ὅταν συνυπάρχουν θά δίνουν 
πάντοτε σπουδαῖα ἀποτελέσματα ὅπως 
αὐτό.

Ταπεινῶς, εὔχομαι, προσδοκῶ καί 
προσεύχομαι ὡς ποιμενάρχης αυτόῦ τοῦ 
τόπου νά ἔλθει ἡ ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πού θά σφραγίσει μέ 
τήν ἀνεξίτηλη σφραγίδα τῆς Χάριτος τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ὅ,τι ἀπό αἰῶνες ἁγίασε 
ἡ βιοτή ἐκείνων πού ἔζησαν καί ἐτάφη-
σαν στόν χῶρο αὐτό, γιά νά μπορεῖ νά 
συγχαίρει μέ τήν στρατευομένη καί ἡ θρι-
αμβεύουσα Ἐκκλησία.   

 Οι φωτογραφίες είναι του καλού 
μας φίλου Πάνου Σγουρομάλλη. Τον 
ευχαριστούμε.

Από την Έφη Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη
Ένα θαυμάσιο και πάλι Λεύκωμα 

Κεραμικών Πιάτων
Έκδοση της Εφημερίδας «ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 570» 

Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το δεύτερο Λεύκωμα 
της συντοπίτισσάς μας Έφης Κουνουγέρη – Μανωλε-
δάκη, με κεραμικά πιάτα, της περιόδου 1970-2020, 
από την εξαιρετική συλλογή που διαθέτει και την εκ-
θέτει μάλιστα, στην οικία της, στο Χορτιάτη.

Το προηγούμενο Λεύκωμα που εκδόθηκε το 
2017, περιελάμβανε πιάτα από την συλλογή της, πε-
ριόδου 1670-1970 και είχε αποσπάσει εξαιρετικές 
κριτικές και για τα εκθέματα, αλλά και για την τεχνική 
αρτιότητα της έκδοσης. Το ίδιο ισχύει και τώρα. 

Στο τωρινό λοιπόν Λεύκωμα, περιλαμβάνονται 
100 πιάτα σπουδαίων σύγχρονων αγγειοπλαστών-
ριών, που «…θα γράψουν με τη  σειρά τους ιστορία 
στο μέλλον… είναι απλώς θέμα χρόνου…».

Το Λεύκωμα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο εξαι-
ρετικό κείμενο, για την κεραμική τέχνη και ιδιαίτερα 
για τη Μικρασιατική – Ισλαμική τεχνοτροπία και για 
τη Λαϊκή τέχνη και παράδοση στα λαϊκότροπα αγγεία.

Περιλαμβάνει ακόμη, βιογραφικά και όχι μόνον στοιχεία των δημιουργών των πιάτων. Και ολοκληρώ-
νεται το Λεύκωμα με δυο παραρτήματα. 

Το ένα με τα πιάτα στο χώρο έκθεσης τους. Και το άλλο με φωτογραφίες των αγγειοπλαστών –τριών 
και των έργων τους, «…που δεν πρόκειται μόνο για ‘’έργα χειρός’’. Βασικά πρόκειται για ‘’έργα ψυ-
χής’’…».

Και βέβαια, η σημαντική βιβλιογραφία κλείνει το θαυμάσιο Λεύκωμα των 150 σελίδων.
Στα τέλη Σεπτέμβρη το Λεύκωμα που είναι μία ακόμη έκδοση του «ΧΟΡΤΙΑΤΗ 570», θα διατίθεται σε 

κεντρικά βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης (ΜΙΕΤ, ΚΕΝΤΡΙ, Ακυβέρνητες πολιτείες κ.α.) και βέβαια απ’την 
εφημερίδα μας στο Χορτιάτη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας στο 2310349500 και ηλεκτρονικά (nanakoudis@yahoo.gr)
Καλοτάξιδο λοιπόν και τούτο το Λεύκωμα της Έφης Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη

Οι φίλοι της Κίνησης Πολιτών Χορτιάτη στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Κομμένου
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Η ιστορία του Ρετζικίου μοιάζει σαν μύθος και 
προβάλλει ένα σημαντικό μέρος από την ζωή στην 
παλιά Θεσσαλονίκη, του 18ου και 19ου αι., όπως την 
είχαν διαμορφώσει οι επιδράσεις των Ευρωπαίων. 
Ήδη από τον 17ο και κυρίως κατά τον 18ο αιώνα, 
λόγω του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος και του 
ιδιαίτερου κλίματος, Ευρωπαίοι πρόξενοι και έμποροι 
της Θεσσαλονίκης είχαν τις εξοχικές τους κατοικίες 
κατά μήκος της πανέμορφης κοιλάδας του Ξηροπο-
τάμου. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν μία παροικία, λίγα 
χιλιόμετρα έξω από την περιτειχισμένη Θεσσαλονίκη, 
με όμορφες επαύλεις με κήπους μέσα στην πλούσια 
βλάστηση ανάμεσα στις βελανιδιές και τα πλατάνια.

Η πρώτη αναφορά ότι ζούσαν εκεί οι Ευρωπαί-
οι, extra muros (εκτός των τειχών), γίνεται από τον 
Γάλλο ελληνιστή περιηγητή Pierre Augustin Guys το 
1778. Η οικογένεια που στιγμάτισε με την παρουσία 
της το Ρετζίκι ήταν η οικογένεια Abbott. Γύρω στα 
1771 ο Άγγλος έμπορος Barthelemy Edward Abbott 
έφθασε από τη Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθη-
κε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πρόξενος της Αγγλίας, 
της Βενετίας και της Σουηδίας και απέκτησε ένα με-
γάλο κτήμα στο Ρετζίκι, στον οικισμό των προξένων.

Με την έναρξη των Ναπολεόντειων πολέμων το 
1789 και τη γενική αναταραχή σε όλη την Ευρώπη, η 
ζωή στο Ρετζίκι διακόπηκε για πολλά χρόνια. Οι Ευ-
ρωπαίοι αποχώρησαν από την Θεσσαλονίκη και οι πα-
νέμορφοι κήποι ερήμωσαν. Ένας από τους γιους του 
Barthelemy Abbott ήταν ο Frederic που το 1798 απέ-
κτησε έναν γιο, τον Djeck Abbott, γνωστό και ως Τζέκη. 

Το 1825 ο Τζέκη Άμποτ επέστρεψε στο Ρετζί-
κι, στην ιδιοκτησία του παππού του Barthelemy, και 
επέκτεινε το παλιό κτήμα. Μετέτρεψε και πάλι την 
περιοχή αυτή σε ένα μαγευτικό θέρετρο, τμήμα του 
οποίου σώζεται μέχρι σήμερα ανατολικά του Κολλε-
γίου De La Salle, το γνωστό Άλσος Δελασάλ. Ο Τζέ-
κη ήταν χριστιανός ορθόδοξος και Άγγλος υπήκοος. 
Έξυπνος και δαιμόνιος άνθρωπος με ευρωπαϊκές 
αντιλήψεις ζούσε εκκωφαντικά, και γενικά ήταν μία 
από τις συναρπαστικότερες προσωπικότητες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανάμεσα στους 
τρεις πλουσιότερους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Ο Τζέκη Άμποτ λοιπόν απέκτησε μεγάλη πε-
ριουσία αφού σκέφτηκε να οργανώσει το εμπόριο 
των βδελλών, μικρά υδρόβια σκουλήκια που χρησι-
μοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς για αφαίμαξη. 
Οι βδέλλες του Χορτιάτη, όπως ονομάστηκαν, ήταν 
ξακουστές σε όλη την Ανατολή. Με τη σχετική δια-
φήμιση ο Άμποτ τις έκανε γνωστές και στη Δύση. 
Καθημερινά έστελνε πολλές χιλιάδες βδέλλες στην 
Ευρώπη (κυρίως Αυστρία και Γαλλία) και η τιμή τους 
αυξήθηκε γρήγορα. Με μπαχτσίσι μερικές τούρκικες 
λίρες απέκτησε το μονοπώλιο αυτού του τόσο προ-
σοδοφόρου εμπορίου.

Ο Άμποτ διάλεξε την περιοχή στο Ρετζίκι για να 
κτίσει την εξοχική του έπαυλη. Έτσι, με εργασία 600 
αρχιτεκτόνων, μηχανικών, γεωπόνων, οικοδόμων 
και κηπουρών διαμόρφωσε το κτήμα. Με εκρηκτικά 

έσπασαν τα βράχια και οι πέτρες χρησιμοποιήθηκαν 
στο χτίσιμο των κατοικιών, της περίφραξης και των 
τοιχίων υποστήριξης για τις αναβαθμίδες που κατα-
σκευάστηκαν. Άλλοι εργάτες με μουλάρια μετέφε-
ραν χώμα και έδαφος από την πεδιάδα. Οι καλύτεροι 
κηπουροί οργάνωσαν τα παρτέρια και τους κήπους. 
Οι εργασίες διήρκησαν 5 χρόνια και δαπανήθηκαν 
1.000.000 τούρκικες λίρες. Η μεταμόρφωση του 
τοπίου ήταν ολική. Το κτήμα του Τζέκη Άμποτ ήταν 
μαγευτικό, μια ζούγκλα από τεράστια δέντρα. Άξιοι 
δενδροκόμοι παρήγγειλαν σπάνια δέντρα από χώ-
ρες μακρινές.

Όλα αυτά τα γνωρίζουμε από την καταγραφή 
που έκανε πολύ αργότερα ο Frére Rodriguez του 
Κολλεγίου Δελασάλ, το 1929, σε ένα χειρόγραφο 
τετράδιο «φορτωμένο με ψήγματα ιστορίας» και ο 
οποίος μετέφερε τις προφορικές μαρτυρίες παλαι-
ότερων Fréres σχετικά με την ιστορία του κτήματος. 
Το τετράδιο αυτό βρίσκεται στο αρχείο του Δελασάλ 
στο Ρετζίκι. Οι Fréres είχαν ακούσει και είχαν υπο-
λογίσει ότι υπήρχαν περίπου 300 είδη δένδρων και 
φυτών στο κτήμα: διόσποροι από την Αμερική, κέ-
δροι και πεύκα από το Λίβανο, συκιές και αμπέλια 
από τη Σμύρνη, βελανιδιές και πλάτανοι από την Ιτα-
λία, φλαμουριές, καραγάτσια, σφένδαμνοι, μουριές, 
φιστικιές, μηλιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, αμυγδα-
λιές, καστανιές, φτελιές, κυπαρίσσια, λωτοί, κουμα-
ριές, κρανιές, και άλλα. Το φυσικό κάλλος στο κτήμα 
του Άμποτ συμπληρωνόταν με καλλωπιστικά φυτά, 
όπως δάφνες, κυκλάμινα, ζουμπούλια, πιβουάν και 
κρίνα. Το πότισμα γινόταν με το νερό από τις πηγές 
του κτήματος που μεταφέρονταν με πηλοσωλήνες.

Η περιήγηση μέσα στο Δάσος Δελασάλ είναι 
ακόμη και σήμερα μία εμπειρία. Ακολουθώντας τα 
μονοπάτια μπορεί κάποιος να θαυμάσει τα πανύψη-
λα υπεραιωνόβια δέντρα με τους κισσούς να αναρ-
ριχούνται στους κορμούς, τα καταπράσινα φυτά και 
τα πανέμορφα λουλούδια όλων των χρωμάτων και 
αποχρώσεων. Πρόκειται για «μία πυκνή ζούγκλα 
που στην καθηλωτική σιωπή ακούγεται πότε-πότε 
η οξεία φωνή ενός πουλιού», όπως περιγράφει με 
ζωντάνια ο συγγραφέας Μάριος Μαρίνος Χαραλά-
μπους στο βιβλίο του «Η Μυστική Ιστορία της Θεσ-
σαλονίκης». Στο ανατολικό όριο του Δάσους Δελα-
σάλ διατηρείται μία τεράστια βελανιδιά που η ηλικία 
της υπολογίζεται σε περισσότερα από 200 έτη!

Σε όλη την έκταση του κτήματος υπήρχαν σιντρι-
βάνια, κρήνες, λιμνούλες με γέφυρες, αγάλματα και 
χώροι αναψυχής. Εδώ ο Άμποτ καλούσε κάθε Κυριακή 
τους Ευρωπαίους προξένους και εμπόρους με τις οι-
κογένειές τους και τελούσαν τις θρησκευτικές τελε-
τές στο παρεκκλήσι. Όπως γράφει ο Frére Rodriguez «οι 
ψαλμωδίες ενωνόταν με τους θορύβους των μικρών 
καταρρακτών και με το κελάηδισμα των πουλιών». 

Μέσα στο κτήμα στο Ρετζίκι, εκτός από τα πα-
ραπάνω, υπήρχε επίσης η οικία του Τζέκη Άμποτ για 
την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα, ενώ ακόμη και σή-
μερα σώζεται ένας διώροφος οχυρός πύργος που 

σύμφωνα με μερικούς ερευνητές πιθανώς να είναι 
του 15ου αι., ενώ σύμφωνα με άλλους χρονολογείται 
στον 18ο ή και 19ο αι.

Η πιο σημαντική μέρα για τον Τζέκη Άμποτ στο 
Ρετζίκι ήταν η επίσκεψη του Σουλτάνου Αμπντούλ 
Μετζίτ το 1858. Ο Σουλτάνος επισκέφθηκε τη Θεσ-
σαλονίκη και συνοδευόταν από το γιο του και διά-
δοχο, Αμπντούλ Χαμίτ, ο οποίος τότε ήταν 12 ετών. 
Ο Άμποτ προσκάλεσε τον Σουλτάνο να επισκεφθεί 
το Ρετζίκι και εκείνος δέχθηκε. Έτσι ο Άμποτ προ-
σέλαβε 1000 εργάτες οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά 
για μία εβδομάδα. Επίσης κατασκεύασε ένα λουτρό 
για τους υψηλούς επισκέπτες, με κόστος 25.000 
φράγκα. 

Η λεπτομερής περιγραφή του Frére Rodriguez 
σχετικά με αυτήν την επίσκεψη, αγγίζει τα όρια του 
παραμυθιού. Σύμφωνα με το χειρόγραφό του προ-
σκλήθηκε όλη η Θεσσαλονίκη στο Ρετζίκι. Τριακόσια 
τραπέζια ετοιμάστηκαν σε υπαίθριους χώρους στη 
σκιά των πλατάνων. Κατά μήκος της πομπής διασκορ-
πίστηκαν χορωδίες, ορχήστρες, φανφάρες, παίζοντας 
τα καλύτερα κομμάτια του ρεπερτορίου τους. Έτσι, οι 
άμαξες προχωρούσαν προς τη βίλα. Ο Fr. Rodriguez 
περιγράφει: «Ο Σουλτάνος έφθασε στην είσοδο. 
Ακούμπησε το δεξί πόδι στο σκαλοπάτι της άμαξας. 
Ο ουρανός όμως ήταν συννεφιασμένος. Μια εκτυ-
φλωτική αστραπή συνοδευόμενη από φοβερή βροντή 
θεωρήθηκε κακός οιωνός για τον Σουλτάνο, ο οποί-
ος αρνήθηκε να κατέβει». Η απογοήτευση του Τζέκη 
Άμποτ ήταν τεράστια. Βρισκόταν στο απόγειο του 
πλούτου του, της δόξας του αλλά και της σπατάλης. Ο 
Άμποτ παρακάλεσε τον Σουλτάνο να δεχθεί τουλάχι-
στον έναν καφέ. Αμέσως διέταξε και οι υπηρέτες του 
μετέφεραν στην είσοδο ένα επίχρυσο μαγκάλι που το 
άναψε με χαρτονομίσματα. Ο καφές του Σουλτάνου 
κόστισε στον Άμποτ 60.000 γαλλικά φράγκα, όπως 
μάλλον με υπερβολή αναφέρεται στο χειρόγραφο. 
Ο Σουλτάνος ζήτησε από τον Αρχιστράτηγο που τον 
συνόδευε να του πει «αν ο καφές είναι νοστιμότερος 
όταν βράζει με χαρτονομίσματα ή με κάρβουνα!!!» και 
έδωσε εντολή αυτή η πανέμορφη βίλα να απαλλάσσε-
ται από τους φόρους για όσα χρόνια θα ήταν ο Άμποτ 
ιδιοκτήτης. Και αποχώρησε.

Αυτή ήταν η αρχή του τέλους της Αυτοκρατορίας 
του Άμποτ, ενός από τους σημαντικότερους επιχει-
ρηματίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κτήμα 
πουλήθηκε το 1870 και αφού άλλαξε διάφορους ιδιο-
κτήτες, αγοράστηκε τελικά από τους Fréres του Τάγ-
ματος του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή De la Salle, το 1903. 

Το Άλσος Δελασάλ, το παλιό φημισμένο κτήμα 
του Τζέκη Άμποτ, ανήκει στο Δημόσιο και αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της φύσης στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης, αφού πρόκειται για έναν 
ιστορικό Βοτανικό Κήπο, μια σύνθεση αρχιτεκτονι-
κής και βλάστησης, η οποία έχει τόσο καλλιτεχνική 
όσο και ιστορική σημασία και χρονολογείται στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Είναι ένα μνημείο ζωντανό, 
φθαρτό και ανανεώσιμο αφού επηρεάζεται από τις 

φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες. Αντιπρο-
σωπεύει την φυσική ισορροπία στην κυκλική εναλ-
λαγή των εποχών, τη γέννηση και το θάνατο στη 
φύση, και την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής και της 
φυσικής εξέλιξης με το πέρασμα του χρόνου.
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Ο Μικρός Παράδεισος του Τζέκη Άμποτ στο Ρετζίκι
του Βασίλη Μέλφου, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ

Η αφορμή για τους παρακάτω προβλη-
ματισμούς δόθηκε φέτος τον Μάρτη, στην 
24η διοργάνωση του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης. Μια από τις ταινίες που δι-
αφημίστηκε πολύ και δημιούργησε μεγάλες 
προσδοκίες, λόγω του θέματος του Ολοκαυ-
τώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, 
ήταν το ντοκιμαντέρ «Η πόλη και η πόλη» των 
Σύλλα Τζουμέρκα και Χρήστου Πασσαλή. Η 
προβολή ήταν sold out  αρκετές μέρες πριν 
κι η διοργάνωσή της πανηγυρική. Ανάμεσα 
στους ιδιαίτερα πολλούς χορηγούς της ται-
νίας, δεσπόζουσα θέση κατείχε το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Προφανώς είναι 
σύνηθες, όταν το κράτος απουσιάζει από τις 
μεγάλες ανάγκες οικονομικής στήριξης της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, οι καλλιτέχνες να 
ψάχνουν για χορηγούς οι οποίοι θα χρηματο-
δοτήσουν τα έργα τους. Τι συμβαίνει, όμως, 
όταν η εξάρτηση από τους χορηγούς επηρεά-
ζει καθοριστικά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, 
σε μια κατεύθυνση λείανσης των αιχμών και 
συμβατικής αυτολογοκρισίας ώστε να σιγου-
ρευτούν κι άλλες πολυπόθητες μελλοντικές 
χορηγίες; Κάτι τέτοιο συνέβη και με τους 
σκηνοθέτες του εν λόγω ντοκιμαντέρ. Το 
ανερμάτιστο ύφος τους, στην συζήτηση που 

ακολούθησε με τους θεατές μετά την προβο-
λή, και η επιδερμική προσέγγιση ενός τόσο 
ευαίσθητου θέματος για την πόλη, γεννά 
σοβαρά ερωτήματα για το παρόν και το μέλ-
λον της τέχνης στην εποχή των χορηγών. Το 
Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, 
όπως και οι υπόλοιπες θηριώδεις μαζικές 
δολοφονίες από τους ναζί και τους συνεργά-
τες τους στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας, 
αποτελούν κεφαλαιώδη ζητήματα ιστορικής 
μνήμης στα οποία δεν χωρούν στρογγυλε-
μένες προσεγγίσεις, προσεκτικές αποσιω-
πήσεις και νερόβραστη αποτύπωση. Από ότι 
φαίνεται, ιδρύματα όπως το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας παίζουν έξυπνα το παιχνί-
δι της χρηματοδότησης, γνωρίζοντας καλά 
ότι η μισή αλήθεια είναι πιο αποδοτική από 
το ψέμα κι ότι η λάιτ προσέγγιση κι η λείαν-
ση αιχμηρών ιστορικών ζητημάτων διαμορ-
φώνουν συνειδήσεις έτοιμες να καταπιούν 
αμάσητες και τις πιο κραυγαλέες αναθεωρή-
σεις της ιστορίας. Και βέβαια, βάζοντας ένα 
ιλουστρασιόν περιτύλιγμα, βρίσκουν εύκολα 
καλλιτέχνες έτοιμους να ικανοποιήσουν, συ-
νειδητά ή ασυνείδητα, τους στόχους τους.

*Εκπαιδευτικός - Αρθρογράφος στην 
εφημερίδα Η ΕΠΟΧΗ   

Οι κυβερνήσεις της Ο.Δ.Γ. εμφανίζο-
νταν διαχρονικά υπεροπτικές απέναντι 
στις απαράγραπτες και τεκμηριωμένες 
ελληνικές αξιώσεις. Ωστόσο άφηναν μία 
χαραμάδα αισιοδοξίας παραπέμποντας στη 
(μελλοντική) σύναψη Συνθήκης Ειρήνης με-
ταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Η στάση αυτή 
άλλαξε, αιφνιδίως, το 2013 όταν η Ο.Δ.Γ. 
προέβαλε τον αυθαίρετο και ανυπόστατο 
ισχυρισμό ότι, τάχα, «το θέμα θεωρείται 
λήξαν». Ενεργοποίησε, παράλληλα, σχέδιο 
με κωδική ονομασία «‘‘Συμφιλίωση’’ χωρίς 
Δικαιοσύνη κι Αποζημίωση», που περιλαμ-
βάνει: 
•	 Καταθέσεις στεφανιών σε μαρτυρικούς 

τόπους για να φιλοτεχνήσει τη δημόσια 
εικόνα της, χωρίς, όμως, έμπρακτη και 
ειλικρινή μεταμέλεια για τα ναζιστικά 
εγκλήματα.

•	 Ενέργειες για να τεθεί υπό γερμανικό 
έλεγχο η ιστορική μνήμη της Κατοχής 
μέσα από προγράμματα χρηματοδο-
τούμενα  από το γερμανικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Στο στόχαστρο μπαίνουν 
ακόμη και τα κορυφαία συμβολικά μνη-
μεία Αντίστασης και μαρτυρίου όπως το 
Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και το Σκο-
πευτήριο της Καισαριανής!.. 

•	 Προσπάθεια ενίσχυσης της νομικής της 
θέσης ενώπιον πιθανής παραπομπής 
των γερμανικών οφειλών σε διεθνές 
δικαστήριο ή άλλο δικαιοδοτικό φόρουμ. 
Για το σκοπό αυτή η Γερμανία παριστά-
νει ότι «εργάζεται για τη συμφιλίωση» 
με την Ελλάδα, την ώρα που κυνικά κα-
ταπατά την υπογραφή της στη Συνθήκη 
του Λονδίνου του 1953.

•	 Απόπειρα διάσπασης του κινήματος 
διεκδίκησης και δημιουργίας «με μικρό 
χρηματικό αντάλλαγμα ένα μικρό στρα-
τό πολιτικών πρεσβευτών για τα δικά 
της συμφέροντα», όπως καταγγέλλουν 
οι Γερμανοί συναγωνιστές μας της Ομά-
δας ‘‘AK Distomo’’ από το Αμβούργο. 

Για να πετύχει τα παραπάνω, αυξά-
νοντας παράλληλα την επιρροή της στην 
Ελλάδα, η Γερμανία, με την ανοχή, επιει-
κώς, των ελληνικών κυβερνήσεων, τάζει 
χρηματοδοτήσεις, αναπτύσσει πρωτοβου-
λίες, όπως η «Ελληνογερμανική Συνέ-
λευση» (του αλησμόνητου κ. Φούχτελ για 
τον έλεγχο Δήμων και Περιφερειών), το 
«Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον» 
(για την εξαγορά συνειδήσεων) και το «Ελ-
ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας» (για να 
διεισδύσει στη νεολαία) κι επιχειρεί να βά-
λει τη γερμανική προπαγάνδα στα σχολεία 
μας (MOG- Μνήμες από την Κατοχή στην 
Ελλάδα).

Για να φτάσουμε στις πρόσφατες, υβρι-
στικές δηλώσεις της κυρίας Μπέρμποκ, 
που με περισσό θράσος προτείνει «επεν-
δύσεις» σε μαρτυρικούς δήμους αντί των 
γερμανικών οφειλών. Προφανώς, η Γερμα-
νίδα Υπουργός Εξωτερικών αντιλαμβάνεται 
τον όλεθρο που προκάλεσε η ναζιστική 
Γερμανία στην Ελλάδα ως «επενδυτική 
ευκαιρία» για τη δημοκρατική Γερμανία!.. 
Ντροπή και θλίψη!

Όμως δεν πέφτουμε στην παγίδα. Γυρ-
νάμε την πλάτη στις ανίερες μεθοδεύσεις 
και παραμένουμε ενωμένοι, όπως την 
1η.9.2014 που το Δίκτυο Μαρτυρικών Δή-
μων στον Χορτιάτη, με τη στήριξη του Εθνι-
κού Συμβουλίου, απέρριψε τη συνεργασία με 
το γερμανικό κράτος αν δεν αποδοθεί Δικαι-
οσύνη, στάση που επιβεβαιώνεται διαρκώς 
έκτοτε. Εργαζόμαστε για τη φιλία και την 
ειρήνη μεταξύ των λαών, που εδράζεται στα 
στέρεα θεμέλια της Μνήμης, του αμοιβαίου 
Σεβασμού και της Δικαιοσύνης. 

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να δι-
εκδικήσει σθεναρά τις γερμανικές οφειλές 
και να κλείσει τον δρόμο σε ανθελληνικές 
μεθοδεύσεις. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕ!  

Είναι σύμβολο γιατί αντιπροσωπεύει 
τα αμέτρητα ολοκαυτώματα, τα αμέτρητα-
εγκλήματα  των ναζιστικών στρατευμάτων 
στην πατρίδα μας.

Για μένα προσωπικά μαζί με το Δίστο-
μο και τόσες άλλες ματοβαμένες πόλεις 
και χωριά,θυμίζει την ιδιαίτερη πατρίδα της 
μάνας  μου, στη Μάνη, τους Δολούς. Εκεί 
μεγάλωσα. εκεί έγινα Αετόπουλο, εκεί είδα 
τη Σαιδόνα να καίγεται..Και δεν την ξεχνώ 
ποτέ...

Όπως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, όλοι οι 
Έλληνες, τα αμέτρητα εγκλήματά τους.

Ούτε θα μας ξεγελάσουν όλα τα σατα-
νικά «εργαλεία» της Γερμανικής συστημα-
τικής  προπαγάνδας τους, να ξεχαστούν οι 
γερμανικές οφειλές και να σβήσει η μνήμη 
μας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των 
Γερμανικών Oφειλών στην Ελλάδα (ΕΣΔΟ-
ΓΕ) εδώ και πολλά χρόνια, ανυποχώρητα, με 
μπροστάρη το Μανώλη Γλέζο, έχει συσπει-
ρώσει όλους τους Έλληνες στον κοινό αγώ-
να δικαίωσης. Και γνωρίζει  όλος ο κόσμος 
πια τι ζητάμε ακριβώς, Όσο κι αν όλες οι

μεταπολεμικές Γερμανικές κυβερνήσεις 
προσπαθούν να τις περιορίσουν ξεδιάντρο-
πα.

Τις θυμίζουμε: Πολεμικές Επανορθώ-
σεις, Ατομικές Αποζημιώσεις για τα θύματα, 
Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο, Επιστροφή 

των αρχαιολογικών και πολιτιστικών θησαυ-
ρών και η τακτοποίηση των οφειλών της από 
το Ελληνογερμανικό Κλήρινγκ πριν το 1944.

Αυτά πρέπει να τα θυμίζουμε κάθε μέρα 
και όχι κάθε επέτειο. Μόνον έτσι θα στα-
ματήσουμε την τεράστια και «χρυσοπλη-
ρωμένη»  προσπάθεια που γίνεται από τη 
Γερμανία και τους γνωστούς φίλους της, για 
την απομόνωση του Δανείου από το σύνολο 
των οφειλών.  Τους ίδιους «φίλους» της που 
μας ανάγκασαν να μην διεκδικήσουμε, τότε, 
τις οφειλές για να...»ανακάμψει» η «δυστυ-
χισμένη» Γερμανία.. Και δεν έκαναν ποτέ 
το ίδιο για να ...ανακάμψουμε κι εμείς...»οι 
ευτυχισμένοι»

Έλληνες..
Παρόλες τις ψεύτικες υποσχέσεις που 

μας έδιναν.. Και συνεχίζουν να μας δίνουν 
και τώρα. Ιδιαίτερα τώρα τελευταία μάλιστα.. 
Που με την εικονική «σωτηρία», τάχα, της 
Ουκρανίας, χτίζουν, μεθοδικά, την «εξιλέω-
ση» και την «αγιοποίηση, της Γερμανίας.

Δεν τους πιστεύουμε πια.. Και επιμένου-
με..
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ...    ΔΕΝ  ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ...

* Ηθοποιός - θεατράνθρωπος. Ιδρυτικό 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκη-

σης των Οφειλών της Γερμανίας προς την 
Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ)

Από τότε που ο αείμνηστος Μανώλης 
Γλέζος πήρε την πρωτοβουλία, μαζί με μία 
ομάδα αγωνιστών τυης Εθνικής Αντίστα-
σης, να ιδρύσουν το «Εθνικό Συμβούλιο 
Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα» (ΕΣΔΟΓΕ), η «Κίνηση 
Πολιτών Χορτιάτη», ο «Σύλλογος Οικο-
γενειών θυμάτων Ολοκαυτώματος» και 
βέβαια η εφημερίδα μας, συμμετέχουν 
ενεργά, σε τούτο το σημαντικό αγώνα για 

«Δικαιοσύνη και Αποζημίωση». 
Τα τελευταία χρόνια το γερμανικό 

κράτος, αρνείται πεισματικά, ότι υπάρχει 
θέμα οφειλών της προς το ελληνικό κρά-
τος και προς τους απογόνους των θυμά-
των των Ολοκαυτωμάτων. Με «εργαλεία» 
του το «Ελληνογερμανικό Ταμείο για το 
μέλλον», το «Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας», την «Ελληνογερμανική Συμ-
φωνία» και με τις …επενδύσεις (άκου-

σον,…άκουσον…) στους Μαρυτρικούς 
τόπους (!) όπως ανέφερε η («πράσινη») 
Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κ. 
Μπέμποκ, στην επίσημη επίσκεψή της 
στη  Αθήνα στα τέλη Ιούλη, προσπαθεί 
να δημιουργήσει «ρωγμές» στο «Δίκτυο 
Μαρτυρικών Δήμων» και  όχι μόνον, με 
δέλεαρ, όπως συμβαίνει ιστορικά σε ανά-
λογες περιπτώσεις, τα … «30 αργύρια». 
Και δυστυχώς πάντα κάποιοι «εφιάλτες» 

βρίσκονται …
Φιλοξενούμε σήμερα τις απόψεις ση-

μαντικών ανθρώπων, που χρόνια τώρα δί-
νουν τον προσωπικό και συλλογικό τους 
αγώνα, ενάντια στην γερμανική πολιτική, 
άρνησης των οφειλών, αλλά και ενάντια 
στο «στρογγύλεμα» της ιστορικής μνή-
μης της  ναζιστικής κατοχικής περιόδου, 
που τόσα δεινά προκάλεσε στον Ελληνικό 
λαό. 

Τα «εργαλεία» της Γερμανικής προπαγάνδας απέναντι στις οφειλές της 
προς την Ελλάδα και τους απογόνους των Ολοκαυτωμάτων»

Ένας έμμεσος τρόπος αναθεώρησης 
της ιστορίας

του Πάνου Δημητρούδη*

του Στέφανου Ληναίου*
Ο Δούρειος Ίππος της Γερμανίας 

και το χρέος της Ελλάδας
του Δρ. Αριστομένη Ι. Συγγελάκη 

Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Ο ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟ
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Αν υπάρχει ένα μέτρο αξιολόγησης και απο-
τίμησης της ζωής ενός ανθρώπου είναι η πνοή 
αναμνήσεων που άφησε η ανάσα του, εκείνο το 
«αν ήταν τώρα εδώ τι θα έκανε, τι θα έλεγε». 
Η δεκάχρονη απουσία του Γιάννη Μανωλεδάκη 
χαρακτηρίζεται για όσους ευλογηθήκαμε από 
την επαφή μαζί του από συνεχείς επικλήσεις 
στο όνομά του. Πορτολάνος η πορεία του, οι 
λέξεις του, το ύφος, η στάση του σώματος, οι 
κυριολεξίες του, τα ανακαλέσαμε τόσες φορές 
σε συντροφιές και συζητήσεις, ιδιωτικές και δη-
μόσιες, όταν θέλαμε να ξεγλιστρήσουμε από τα 
τέρατα που παραμόνευαν και παραμονεύουν.

Η κομψότητα με την οποία διατύπωνε ως 
και την αποστροφή του για καταστάσεις και 
πρόσωπα. Η τρυφερότητα με την οποία αγκά-
λιαζε τις συμπάθειες. Η ντελικάτη ευθύτητα 
που είχε ακόμη και στους ενδοιασμούς, εκείνο 
το «σκέφτομαι, δεν έχω καταλήξει, δεν είμαι 
σίγουρος, άσε με να το δω» ήταν ήδη μια θέση 
που καθόταν απαλά και ανεπαίσθητα σαν επι-
κονίαση στην σκέψη των συνομιλητών του. Κι 
εκείνο κυρίως το «μην είσαι ανυπόμονος» που 
πήρα για μάθημα. Ελπίζω να πιάνω την βάση…

Ο Γιάννης που δεν μπορούσαν να του αντι-
σταθούν ούτε αυτοί που δεν άντεχαν την πραό-
τητα, την ντομπροσύνη, την αγνότητα και τιμιό-
τητα που ακτινοβολούσε μέσα σε εποχές που η 
ανάδειξη των μηδαμινοτήτων είχε αναχθεί –και 
συνεχίζει- σε «επιστήμη», σε παιδαγωγική της 
κτηνωδίας των δημοσίων σχέσεων. Ο Γιάννης 
μας, «ο γιός του κόκκινου δικαστή», σε εποχές 

που το κόκκινο έψαχνε και ψάχνει την απόχρω-
σή του, έστεκε σαν αταξινόμητο φλογισμένο 
στοιχείο στον περιοδικό πίνακα ορίζοντας όχι τι 
πρέπει να είσαι αλλά κυρίως τι δεν πρέπει να 
είσαι, απλούστερα πως να μην γίνεις κάθαρμα.

Τον θυμάμαι, γητευτή δικαστών, εισαγγε-
λέων, δικηγόρων και καθηγητών στην εκδήλω-
ση καλλιμάρμαρου κτιρίου τραπέζης στα Λα-
δάδικα να βάζει λέξεις, νόμους, νοήματα, και 
θέσεις σε σειρά, με μαεστρία ταχυδακτυλουρ-
γού, υπερασπιζόμενος σε φεγγάρι μαύρων 
προβολέων δημοσιότητας, την υποχρέωση της 
πολιτείας να μεταδώσει τηλεοπτικά την δίκη 
της 17 Νοέμβρη, όταν όλοι οι άλλοι θρέφονταν 
με σιωπή και πιθήκιζαν υπαγορευμένες αντιρ-
ρήσεις. Εκείνες τις μέρες και νύχτες είχε σώ-
σει θαρρώ πάμπολλους από μας από την τη-
λεοπτική ανθρωποφαγία, στη σκιά του είχαμε 
πιει νερό και είχαμε πάρει ανάσες, σταθήκαμε 
στα πόδια μας. Τι ταμπούρι που υπήρξε.

Η ηθική στάση του Γιάννη Μανωλεδάκη 
δεν έχει ακόμη πλήρως αποτιμηθεί. Και το 
μάρμαρο της επιστημοσύνης του ίσως δεν 
έχει ακόμη σμιλευθεί, ας πουν αυτοί που ξέ-
ρουν παραπάνω.

Κρατώ μέσα μου το πρόσωπό του, την 
καθαρή, ευθύβολη, άφοβη πάντα, ματιά του. 
Το χαμόγελό του που ακόμα κι αν ήταν πικρό, 
δεν καλυπτόταν από εύκολο σαρκασμό. Μιλώ 
για τον παρόντα Γιάννη, αυτόν που γνώρισα, 
και ακόμη δεν έχω αποχαιρετίσει.

Ο αξέχαστος Ιωάννης Μανωλεδάκης 
υπήρξε πανεπιστημιακός δάσκαλος εξαιρετι-
κά διαυγής στον επιστημονικό του λόγο και 
έξοχος παιδαγωγός. Κατ’ εξοχήν η δική του 
διδασκαλία του γινόταν με τρόπο διαλογικό, 
σωκρατικό. Έθετε ερωτήματα στο φοιτητικό 
του κοινό, διεγείροντας τη σκέψη φοιτητών 
και φοιτητριών, ώστε να δοκιμάσουν άφοβα 
μια εύλογη απάντηση, ακόμη κι αν αυτή θα 
απέκλινε από τη δική του άποψη.

Ως ποινικός επιστήμονας, αποδύθηκε σε 
ένα θαρραλέο επιστημονικό εγχείρημα, προκει-
μένου να απαλλαχθεί το μετεμφυλιακό ποινικό 
σύστημα της χώρας μας από πλειάδα ποινικών 
αδικημάτων χωρίς αληθή αντικειμενική υπόστα-
ση, όπως π.χ. η περιβόητη «περιύβριση της αρ-
χής και συμβόλων» του Κράτους, η μοιχεία και 
λοιπά. Προς το σκοπό αυτόν διέπλασε μια πρω-
τότυπη θεωρία για το νόημα του προστατευόμε-
νου «έννομου αγαθού» στο ποινικό δίκαιο. 

Η θεωρία αυτή, πλήρως δικαιολογημένη 
ως προς το ηθικοπολιτικό της κίνητρο, από 
άποψη φιλοσοφική ίσως δεν είναι άμοιρη κά-
ποιων μειονεκτημάτων. Ανεξάρτητα πάντως 
από αυτό, ο Μανωλεδάκης πρωτοστάτησε 
στο αξιέπαινο επιστημονικό έργο για δρα-
στική αναθεώρηση του πεπαλαιωμένου Ποι-
νικού Κώδικα. Δεν πρόφτασε όμως να δει την 

εκτεταμένη αναμόρφωση του Κώδικα, η οποία 
ολοκληρώθηκε μόλις το 2019.

Συγχρόνως στάθηκε δημόσιος διανοούμε-
νος με παρρησία, χωρίς όμως να αναμιγνύεται 
ευθέως με την τρέχουσα πολιτική αντιπαλότητα. 
Ως ακαδημαϊκός πολίτης υπήρξε δημοκράτης 
και σοσιαλιστής. Υπέρμαχος της ελευθερίας και 
της ισότητας για όλους, αλλά και κοινωνικής δι-
καιοσύνης για τους κοινωνικά ασθενέστερους.

Τα ύστερα κείμενά του αποπνέουν την 
αγωνία για την προϊούσα εκθεμελίωση της 
κοινωνίας και της κρατικής της υπόστασης, 
εξ αιτίας της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής. 
Διέγνωσε ότι η συρρίκνωση του Κράτους και 
του δημόσιου τομέα της οικονομίας συνεπά-
γεται τη μεταφορά εξουσίας, οικονομικής και 
πολιτικής, προς ιδιωτικά κέντρα ισχύος. 

Θεωρούσε ότι αυτά εφεξής θα λειτουργούν 
ανεξέλεγκτα από θεσμικές δεσμεύσεις που προ-
σιδιάζουν σε δημοκρατικό κράτος δικαίου. Έτσι, 
η κοινωνική ανισότητα και αδικία θα περιβάλλεται 
μεν ένα μανδύα τυπικής νομιμότητας, πλην όμως 
υποσκάπτοντας τις θεμελιώδεις αρχές της λαϊ-
κής κυριαρχίας, του κράτους δικαίου και του κοι-
νωνικού κράτους. Η ανάλυσή του αυτή παραμένει 
τραγικά επίκαιρη και στις μέρες μας.

*Καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου
στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Τέλη Ιούνη του 2011 ήταν, πριν 10 χρόνια, όταν «έφυγε» στα 74 του χρόνια ο 
Γιάννης Μανωλεδάκης. Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο ριζοσπάστης διανοητής, 
ο Ακαδημαϊκός, ο φιλόσοφος του δικαίου, ο ανιδιοτελής πολίτης, ο συντοπίτης 
μας Χορτιατινός για πάνω από 30 χρόνια. Μα πρωτίστως ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ  Γιάννης 
Μανωλεδάκης.

Δυσαναπλήρωτη η 10χρονη απουσία του, φτώχυνε ακόμη περισσότερο την 
κοινωνία μας, που φωτεινά και ελεύθερα μυαλά σαν του Γιάννη Μανωλεδάκη 
θα ήταν ένα σημαντικό αποκούμπι και ένας φάρος για όσους θαλασσοδέρνο-
νται…… Υπήρξε «…. Άνθρωπος βαθιά πολιτικοποιημένος…. που δεν  εγκλω-
βίστηκε σε συντεταγμένη πορείά, σε «γραμμή». Δεν ήθελε να βρίσκεται κοντά 
στην εξουσία. Με ελεύθερη σκέψη και χωρίς εξαρτήσεις διατύπωνε πάντα 
τις σκέψεις του στη διδασκαλία, στα κείμενα και τις ομιλίες τουΑυτός ήταν ο 
Γιάννης Μανωλεδάκης: « ο φωτοδότης για όσους ταξιδεύουν στο ταξίδι της 
ζωής και στα ταραγμένα πέλαγα της επιστήμης, ιδίως την ώρα του πυκνού 
σκοταδιού, ιδίως για όσους θαλασσοδέρνονται….»

Παρακαταθήκη του ακριβή το εξαιρετικά σπουδαίο πνευματικό – φιλοσο-
φικό τεράστιο έργο του, όχι μόνον για τους νομικούς, μα για όλους εμάς και 
ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Θα τον θυμόμαστε και πάντα θα νοιώθουμε 
ευγνώμονες που μας τίμησε με την ειλικρινή φιλία του. Που ένοιωθε τον 
«ΧΟΡΤΙΑΤΗ 570» και δική του εφημερίδα, με πολλές σημαντικές αρθρο-
γραφίες. Αλλά και για τις πολύτιμες νομικές του συμβουλές όταν ….θαλασσοδερνόμα-
σταν από διάφορα κέντρα εξουσίας («πάρκο κεραιών κ.α.»). Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα λόγια του στην εκδήλωση 
(Γενάρη 2011) για τα 20 χρόνια του «ΧΟΡΤΙΑΤΗ 570» : « ….στη σημερινή κρίση, κοινωνική, πολιτική, οικονομική και κυρίως 
πολιτισμού, ο κριτικός και υπεύθυνος λόγος που ενημερώνει τον πολίτη χωρίς φόβο – αλλά και ενίοτε και με πάθος – για 
τα θέματα που τον αφορούν, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της Δημοκρατίας, βάλσαμο στη χειμαζόμενη ελευθερία μας και 
νησίδα πολιτισμού…..». Αλίμονο. Πόσο επίκαιρα λόγια, βλέποντας την κατάντια των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε….

Σ’ αυτό το μικρό ωφειλόμενο αφιέρωμα στον Γιάννη Μανωλεδάκη, που «…..κατέβηκε από το σημείο που στάθηκε μια ζωή 
όρθιος και όχι τσαλακωμένος…», ζητήσαμε να γράψουν λίγα λόγια  φίλοι μας που υπήρξαν μαθητές του και όχι μόνον. Τους 
ευχαριστούμε που δέχτηκαν με χαρά. 

«Κείμενα ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ (1937-2011) εκδόσεις «ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 570» 2012. Όσοι φίλοι –ες ενδιαφέρονται 
για την έκδοσή μας αυτή, με πολύ σημαντικά άρθρα και όχι μόνον του Γιάννη Μανωλεδάκη, ας επικοινωνήσουν μαζί μας 
(τηλ.2310349500) για να την προσφέρουμε.

Γιάννης Μανωλεδάκης: 
Πορτολάνος αποφυγής των τεράτων

Του Απόστολου Λυκεσά, Δημοσιογράφος

Του Κώστα Σταμάτη*

Ο Ιωάννης Μανωλεδάκης υπήρξε 
υπέρμαχος της ελευθερίας

 και της ισότητας για όλους

Σας ευχαριστούμε πολύ!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και τις φίλες που στηρίζουν και υλικά την πολύ-

χρονη προσπάθειά μας. Θα συνεχίσουμε, έστω και αν ο …..βηματισμός μας είναι πιο αργός. 
Με σταθερές και αταλάντευτες θέσεις όμως, εδώ και 31 χρόνια τώρα. Συνεχίζουμε……

Ευχαριστούμε την Μαρία Κολοκτρώνη, τον Βάϊο Καμάνικα, τον Νίκο Μπάντιο, την Ελένη 
Χρηστίδου, την Ευαγγελία Πιτσούλα, τον Γιώργο Χατζή και τον Πέτρο Αλεξιάδη για την 
οικονομική τους ενίσχυση.  

Στη μνήμη του Άγγελου Καραβάρη
Ευχαριστούμε την κ. Ειρήνη Καραβάρη που μας πρόσφερε 50€ στη μνήμη του συζύγου 

της Άγγελου, ενός πολύ ωραίου και αγαπητού Χορτιατινού που «έφυγε» για το μεγάλο 
ταξίδι στις αρχές του χρόνου.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:

Σ Π Α Ν Ι Α Σ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ
Σας ευχαριστούμε μέσα απ’ την καρδιά μας, 

για την αγάπη και την υποστήριξή σας και σας διαβεβαιώνουμε 
ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας, με τις καλύτερες τιμές.
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΩΡΑ –  ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
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Απόλυτη αναγκαιότητα το Μουσείο Ιστορίας και Ολοκαυτώματος Χορτιάτη



Χρόνια τώρα έχουμε αναδείξει ένα πολύ σημα-
ντικό ζήτημα που αφορά το Ολοκαύτωμα. Το «κου-
τσούρεμα» της ιστορικής του μνήμης, που κρατά 
62 ολόκληρα χρόνια και οι ευθύνες διαχέονται σε 
πολλούς. Δεξιά κι αριστερά… Κυριολεκτικά.

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Στα 1958, ο 
Υπουργός Β.Ελλάδας , Π.Λεβαντής, συστήνει 
μια ερανική επιτροπή (Γκουραμάνης Γ., Αντω-
νίου Α., Δαούτης Β., Καζάνας και ο Επίσκοπος 
Ταλαντίου), με στόχο τη δημιουργία Μνημείου 
Ολοκαυτώματος. Ολοκληρώνει το έργο της  και 
το μνημείο εγκαινιάζεται στις 2/9/1960. Κυριαρ-
χεί το ψηφιδωτό έργο της Γέτης Κρεμύδα, όπου 
δεσπόζουσα θέση έχει ο Ιερέας (που… θυσιάζε-
ται για το ποίμνιό του, στην προσπάθειά του (;) 
να το σώσει…..), τα ονόματα όλων των καέντων 
και – εδώ είναι το σημαντικό ζήτημα – η αναγραφή 
του φοβερού γεγονότος: EKAHΣΑΝ ΖΩΝΤΕΣ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ ΤΗΝ 2.9.1944. Ωραία. Και 
οι δεκάδες Έλληνες Σουμπερίτες συνεργάτες 
των ναζί; Που εκείνη τη μέρα έκαναν – κυρίως 
αυτοί – όλα τα φοβερά και ανήκουστα εγκλήματα 
απέναντι στα αθώα γυναικόπαιδα, τους βιασμούς, 

τους αποκεφαλισμούς νηπίων, την πυρπόληση 
των σπιτιών…. Γιατί αποσιωπάται και δεν αναγρά-
φεται στο Μνημείο η εγκληματική τους παρουσία 
την αποφράδα εκείνη μέρα; Γιατί; Γιατί;

Και στο γιατί εκείνης της περιόδου που έγινε 
το Μνημείο η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Γιατί οι 
ταγματασφαλήτες και οι δοσίλογοι, μέσα από το … 
ξέπλυμα του εμφυλίου, ήταν και πάλι στα «πράγμα-
τα» κι έτσι έσβηναν όπου μπορούσαν το αμαρτωλό 
παρελθόν τους. Το ΓΙΑΤΙ, μετά την 7χρονη δικτατο-
ρία, δεν έχει εύκολες απαντήσεις…

Αξίζει να αναφέρουμε για όσους δεν το γνω-
ρίζουν ή το … ξεχνούν (!), πως από το 1975 έως 
το 1994, η διοίκηση της κοινότητας Χορτιάτη ήταν 
σε… αριστερή κατεύθυνση και θα έπρεπε τότε 
να αποκατασταθεί στο Μνημείο ολόκληρη η αλή-
θεια: EKAHΣΑΝ ΖΩΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ 
ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 
2.9.1944. Δεν έγινε όμως. Όπως βέβαια και το 
Μουσείο Ολοκαυτώματος έπρεπε τότε να είχε 
γίνει. Αλλά…

Εμείς χρόνια τώρα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τον Δή-
μαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουν τέ-

λος στο «κουτσούρεμα» της Μνήμης, γιατί πέρα 
απ’ όλα τα άλλα, είναι ΥΒΡΗ απέναντι στη μνήμη 
των 149 Μαρτύρων ( και όχι ήρωες….) που εκεί-
νη τη φοβερή μέρα που  « ….  σώπαιναν οι λύκοι 
γιατί ούρλιαζαν οι άνθρωποι», πέρασαν τα πάν-
δεινα στα χέρια των Ελλήνων ταγματασφαλητών 
συνεργατών των Γερμανών ναζί και ιδεολογικών 
προγόνων των Χρυσαυγιτών και όχι μόνον.

Τέλος, επανερχόμενοι στο ψηφιδωτό έργο 
που κυριαρχεί στο Μνημείο, πρέπει να πούμε ότι 
δεν υπάρχει καμία μαρτυρία για την προσπάθεια – 
δήθεν – του Ιερέα Δημήτρη Τομαρά, να μεσολαβή-
σει στους Γερμανούς για να αποτραπεί ο μεγάλος 
χαλασμός. Ούτε στη σύσκεψη – μετά το επεισόδιο 
στη «καμάρα» - στελεχών της Κοινότητας με τον 
πρόεδρο Χ.Μπαντάτσιο και του ΕΑΜ υπάρχει μαρ-
τυρία για συμμετοχή του. Ούτε στις δύο συγκε-
ντρώσεις των μελλοθάνατων στην πλατεία και στο 
εξοχικό κέντρο – σπίτι της οικογένειας Μπαντά-
τσιου – υπάρχει κάποια μαρτυρία. Οι μόνες μαρτυ-
ρίες που αναφέρονται στον ιερέα είναι της Στέλ-
λας Ιωαννίδου – Βλαχούδη στο Ντοκιμαντέρ του 
Γυμνασίου Χορτιάτη, που κλαίγοντας αναφέρει ότι 

η μητέρα της παρακαλούσε τον παπά Δημήτρη να 
πάρει τις κόρες του και να φύγουν όλοι μαζί προς 
το βουνό αλλά δεν την άκουσε, λέγοντας πως : « 
τον παπά δεν τον πειράζει κανείς…» και η δεύτε-
ρη μαρτυρία είναι της 45χρονης Μαρίας Αγγελι-
νούδη, που κατάφερε ως από θαύμα να βγει από 
τον «φούρνο Γκουραμάνη». Να πέσει στο σωρό με 
τα πτώματα στην αυλή του καιόμενου φούρνου, 
κάνοντας την σκοτωμένη. Και τότε «….είδα να 
σέρνουν τον παπά από τα γένια, βρίζοντάς τον και 
λέγοντας του: Κι εσύ κομμουνιστής είσαι παπά;;;»

Στη συνέχεια βέβαια τον έβαλαν μαζί με τις 
δύο κόρες του στον φούρνο και κάηκαν ζωντανοί… 
Αυτή είναι η αλήθεια για τον ιερέα Δημήτρη Τομαρά, 
έναν αγνό και απλοϊκό ιερωμένο εκείνης της επο-
χής, που όπως και οι λίγοι – ευτυχώς – Χορτιατινοί 
και Χορτιατινές , δεν έφυγαν από το χωριό (όπως 
έκανε η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων) και 
ζωντανοί κάηκαν εκείνη την αποφράδα μέρα. Αυτά, 
για να μην κατασκευάζονται μύθοι, όπως ο μύθος 
του «κρυφού σχολείου» επί Οθωμανοκρατίας, που 
δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα με το δι-
άσημο ζωγραφικό έργο του Λύτρα…

XΟΡΤΙΑΤΗΣ 570 / ΣΕΛΙΔΑ 6

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Β’ Ακυ-
ρωτικό), με την 149/29-3-2022 απόφασή του, έκρινε 
παράνομη την μετονομασία της οδού Αθανάσιου. 
Χρυσοχόου σε οδό Αλβέρτου Ναρ, αποδεχόμενο ότι 
η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης δεν είχε νόμιμη αιτιολογία. 

Το Δικαστήριο στήριξε την κρίση του σε μια 
επιλεκτική αξιολόγηση των στοιχείων της ιστορικής 
έρευνας και της σχετικής βιβλιογραφίας, καταλήγο-
ντας στην αλλοίωση των πορισμάτων καταξιωμένων 
επιστημόνων.

Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας, το Δικαστήριο 
«ξέχασε» να αξιολογήσει το γεγονός ότι το όνομα 
του στρατηγού  Αθ. Χρυσοχόου, φρούραρχου Θεσσα-
λονίκης και  Γενικού Διοικητή Μακεδονίας επί ναζι-
στικής κατοχής, δόθηκε στην οδό το 1971 από το 
Δημοτικό Συμβούλιο που είχε διορίσει η δικτατορία 
των συνταγματαρχών παράνομα και κατά κατάλυση 
του Συντάγματος

Έσφαλε και δεν έλαβε υπόψη ότι η ελληνική πο-
λιτεία, εξειδικεύοντας το περιεχόμενο των Συντα-
κτικών πράξεων και Ψηφισμάτων που επανέφεραν 
την κοινοβουλευτική δημοκρατία στον τόπο το 1974, 
παρέχει έντονη προτροπή (Εγκύκλιος 204/1983) 
προς τους δημοτικούς άρχοντες να μετονομάσουν 
τις οδούς και τις πλατείες που φέρουν ονόματα 
που συνδέονται με πρόσωπα και καταστάσεις που 
στέρησαν τον ελληνικό λαό από τις ελευθερίες του. 
Μια προτροπή – πολύχρονο αίτημα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ-ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
(ΣΦΕΑ) 1967-1974 προς το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Παρέλειψε να μελετήσει όλα τα στοιχεία του φα-
κέλου και ιδίως να μελετήσει την έκθεση του Κέντρου 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης, η οποία αποτυπώνει με ενάρ-
γεια την δράση του Αθ. Χρυσοχόου κατά την διάρκεια 
της τριπλής Κατοχής, την συνεργασία του με τους 
Ναζί κατακτητές και την σύμπραξή του στον διωγμό 
των Εβραίων συμπολιτών μας.

Απέφυγε να αποτιμήσει την παρουσία του Αθ. 
Χρυσοχόου στην δίκη του «δήμιου της Θεσσαλονί-
κης» Μαξ Μέρτεν, όπου μετατράπηκε σε μάρτυρα 
υπεράσπισης του αρχιεγκληματία των Ναζί στην 
Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την αντίδραση όχι μόνον 
της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και του ίδιου του Προ-
έδρου του Στρατοδικείου που δίκασε τον Μέρτεν. 
Έτσι, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης διαμόρ-
φωσε μια δική του εκδοχή της Ιστορίας, συνοπτική, 
απολύτως ανέριστη και μεροληπτική, προκειμένου 
να αποφανθεί ότι «δεν συνάγεται ότι προέκυψαν σα-
φώς και επαρκώς οι εξαιρετικοί εκείνοι λόγοι που θα 
συνέβαλαν και θα δικαιολογούσαν την αναγκαιότητα 
της μετονομασίας της επίμαχης οδού».

Είναι προφανές το όλως εσφαλμένο και αβάσι-
μο της παραπάνω απόφασης και, γι’ αυτό, πρέπει 
να ασκηθούν τα νόμιμα ένδικα μέσα για την προ-
σβολή και την αναίρεσή της.

Δυστυχώς η Διοίκηση του Δήμο Θεσσαλονίκης 

αποφάσισε να συμμορφωθεί προς τη δικαστική από-
φαση, αντί να υπερασπίσει και πάλι την εγκυρότητα 
της μετονομασίας της οδού, προσφεύγοντας στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θα συνέβαλε, 
έτσι,  στην προσπάθεια η Θεσσαλονίκη, τιμώντας το 
μαρτυρικό και αντιστασιακό της παρελθόν, να ανα-
κτήσει την ιστορική της μνήμη και να απαλλαγεί από 
τα φαντάσματα του κατοχικού καθεστώτος.

Αυτό τονίζει σε σχετικό του ψήφισμα και το Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ: «Σήμερα, ο επιστημο-
νικός και ο δημόσιος διάλογος έχει ξεπεράσει τις σι-
ωπές του παρελθόντος, η τεκμηριωμένη γνώση καλεί 
τους πολίτες αλλά και την πολιτεία σε μία μνήμη με δι-
άρκεια, σεβασμό και υπευθυνότητα και συμβάλλει στη 
διαμόρφωση μιας κοινωνίας δημοκρατικής και ώριμης 
απέναντι στο παρελθόν».

Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, μέλος Δ.Σ. του 
Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974

Τα χαράματα της Δευτέρας 16 Αυγούστου 
1943 120 στρατιώτες του 12ου λόχου του 98ου συ-
ντάγματος πεζικού της 1ης γερμανικής μεραρχίας 
εντελβάις, που έδρευε στην κοιλάδα του ποταμού 
Λούρου, περικύκλωσαν το Κομμένο και το ’καναν 
στάχτη δολοφονώντας 317 κατοίκους, μεταξύ 
των οποίων 72 παιδιά 4 μηνών έως 10 χρονών, 
και αφανίζοντας 20 οικογένειες. Ήταν η δεύτερη 
μεγάλη εκκαθαριστική επιχείρηση που πραγματο-
ποίησε η εντελβάις στην Ήπειρο εκείνο το καλο-
καίρι. Η πρώτη ήταν την Κυριακή 25 Ιουλίου στη 
Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων με τραγικό απολογισμό 
135 θύματα. Και η τρίτη την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 
στο χωριό Λιγκιάδες Ιωαννίνων με 82 θύματα. 

Οι Γερμανοί μαζί με τους ανθρώπους δολοφό-
νησαν στο Κομμένο και την αλήθεια. Ήταν συνή-
θης η τακτική τους πρώτον να διαβεβαιώνουν τα 
θύματά τους ότι μπορούν να παραμένουν ήσυχα 
στα σπίτια τους και στη συνέχεια να επιλέγουν 
ημέρες γιορτών για να τα αφανίσουν. Και δεύτερο 

να πλάθουν διάφορα ψεύδη τόσο πριν όσο και μετά 
τις κτηνωδίες τους. Η ανεντιμότητα των ηγετών 
της Βέρμαχτ χαρακτηρίζει την όλη ανηθικότητα του 
ναζισμού.

Ο συνταγματάρχης Ζάλμινγκερ, διοικητής του 
98ου συντάγματος πεζικού, σημειώνει ψευδώς στην 
αναφορά του της 12ης Αυγούστου 1943 πως «το 
Κομμένο βρίσκεται στα χέρια συμμοριτών». Τα 
ίδια περιλαμβάνονται και στις αναφορές των επι-
τελικών αξιωματικών, που κάνουν λόγο για ισχυρές 
δυνάμεις συμμοριών που συγκεντρώνονται στην 
περιοχή ΝΑ της Άρτας και κρίνουν απαραίτητες τις 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.

Παρά το φόβο των κατοίκων του Κομμένου και 
την αναζήτηση σωτηρίας στα χωράφια, τους δια-
βεβαιώνουν μέσω των ιταλικών αρχών πως δε θα 
πραγματοποιήσουν «αντίποινα» στο χωριό, άρα 
μπορούν να επιστρέψουν και να κάνουν το πανηγύρι 
τους την Κυριακή 15 Αυγούστου. Ξημερώνοντας η 
16η, το χωριό δέχεται καταιγισμό πυρών. Μέσα σε 

δύο ώρες όλα είχαν τελειώσει!
Παρότι δεν υπήρξε καμιά αντίσταση από την 

πλευρά του χωριού, στις 14.45, λίγο μετά τη σφα-
γή, οι Γερμανοί αναφέρουν ψευδώς πως ο 12ος λό-
χος δέχτηκε «έντονα πυρά από όλα τα σπίτια» και 
πως «ένα τμήμα των ληστοσυμμοριτών κατάφερε 
να διαφύγει προς τα νοτιοανατολικά». Τέλος πως 
«η φωτιά ανατίναξε και πυρομαχικά και προφανώς 
καταστράφηκαν τα κρυμμένα όπλα». Η βραδινή 
αναφορά περιγράφει τη λεία της μάχης ως εξής: 
«Λεία: περίπου 150 νεκροί άμαχοι, 16 βοοειδή, 1 
φορτηγό γεμάτο μάλλινα αντικείμενα, 6 ιταλικές 
καραμπίνες, 1 ιταλικό οπλοπολυβόλο». 

Την επόμενη μέρα οι επιτελικές αρχές μετέ-
γραψαν τους 150 άμαχους σε 150 νεκρούς. Ενώ 
ο νεαρός υπολοχαγός Κουρτ Βαλντχάιμ σημειώνει 
στο ημερολόγιό του στις 17 Αυγούστου: «Στην πε-
ριοχή της 1ης ορεινής μεραρχίας καταλήφθηκε 
μετά από έντονη αντίσταση το χωριό Κομμένο. 

Υπήρξαν εχθρικές απώλειες». 
Την ώρα που στο Κομμένο ηχούσαν οι θρήνοι 

και υψώνονταν ακόμη οι φλόγες και οι καπνοί, τα 
επιτελικά γραφεία και οι αξιωματικοί, έχοντας 
εμπιστοσύνη στη γραφειοκρατία, διαστρέβλωναν 
χωρίς κανένα ίχνος στρατιωτικής εντιμότητας την 
τραγική πραγματικότητα και επιχειρούσαν να συ-
σκοτίσουν το έγκλημά τους για να ελαφρύνουν τη 
θέση τους, στην περίπτωση που άλλαζε η φορά 
των πραγμάτων και τα γεγονότα στρέφονταν εντέ-
λει εναντίον τους. 

Έτσι έπραξαν οι Γερμανοί ναζί! Το θλιβε-
ρό είναι πως ακόμη και σήμερα, παρά τη γενική 
αναγνώριση των εγκλημάτων πολέμου, αρνούνται 
πεισματικά να πληρώσουν τις οφειλές τους στον 
ελληνικό λαό. Εδώ είμαστε! Δε θα τους αφήσουμε 
σε ησυχία! 

*Πρόεδρος Ομίλου Μελέτης Ολοκαυτώματος 
Κομμένου (ΟΜΟΚ)

Κομμένο Άρτας: 
Τα... εργαλεία της γερμανικής Προπαγάνδας και οι γερμανικές οφειλές

Του Δημήτρη Βλαχοπάνου*

Η μνήμη παραμένει ζωντανή  - Η ιστορία δε δικάζεται!

Η «κουτσουρεμένη» μνήμη: Ένα 62χρονο διαχρονικό έγκλημα…

Το ενδιαφέρον για την ιστορία έχει επα-
νέλθει δυναμικά στην Γερμανία. Για να είμαστε 
ακριβείς το ενδιαφέρον αυτό δεν αφορά ούτε επι-
στημονικές εκδόσεις, ούτε αντίστοιχες έρευνες, 
ούτε την καλλιέργεια των γνώσεων γύρω από τις 
κοινωνίες και τις λειτουργίες του παρελθόντος. 
Αφορά την μνήμη, αυτό δηλαδή που οι άνθρωποι 
νομίζουν ότι έγινε ή θεωρούν ότι έγινε στο πα-
ρελθόν. Η διαφορά είναι σημαντική. Τα γεγονότα, 
αυτά που όντως συνέβησαν στο παρελθόν είναι 
αυτά που είναι, δεν αλλάζουν, δεν προσαρμόζο-
νται. Η μνήμη όμως, αυτό που οι άνθρωποι θεω-
ρούν ότι έγινε και αλλάζει και προσαρμόζεται. Το 
τελευταίο μάλιστα δεν απαιτεί πολύ κόπο για να 
συμβεί. Αρκεί ένας καλός αφηγητής παραμυθιών 
και μια μαζική και επίμονη διάδοση των παραμυ-

θιών του. Η μνήμη επιβάλλεται, η ιστορία όχι….
Η περίοδος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την 

γερμανική πλευρά είναι ο δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος. Στο κεντρικό επίπεδο η προσέγγιση εί-
ναι προσεκτική. Το γερμανικό κράτος και μεγάλο 
μέρος της γερμανικής ακαδημαϊκής κοινότητας 
συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός μεγάλου 
«επιστημονικού» έργου -Η Γερμανία και ο Β’ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος- που έντεχνα κινείται μεταξύ 
ιστορίας και μνήμης. Τα γεγονότα αναμειγνύονται 
με τις κρατούσες ή επιδιωκόμενες αντιλήψεις σε 
τρόπο ώστε κανείς να μην γνωρίζει που τελειώ-
νει το ένα και που αρχίζει το άλλο. Το διάβημα 
«επισημοποιεί» κατά κάποιο τρόπο τη «μνήμη». 
Πρώτο συμπέρασμα του έργου: Για τον Β’ Παγκό-
σμιο ευθύνεται η Σοβιετική Ένωση….η Γερμανία 

απλά τον βρήκε μπροστά της, της επιβλήθηκε….
Έξω από την Γερμανία, στις χώρες των θυ-

μάτων της το ίδιο διάβημα δεν χρειάζεται την 
ιστορική επιστήμη, ούτε ως πρόσχημα. Γερμανικά 
υπουργεία κάθε μορφής και είδους και εξαιρε-
τικά πλούσια ως προς τα λεφτά που μοιράζουν 
«ιδρύματα» έχουν αναλάβει την μετατροπή των 
γεγονότων σε «μνήμη». Στην Ελλάδα η όλη επι-
χείρηση κοστίζει μάλλον φθηνά. Οι δε τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται γνωστές και δοκιμασμέ-
νες. Τα τεκμήρια που αποτυπώνουν τα τότε γε-
γονότα συρρικνώνονται στο εξής ένα: τις προφο-
ρικές μαρτυρίες. Ο ένας είπε έτσι -60, 70 χρόνια 
μετά, ο άλλος είπε αλλοιώς, ο τρίτος είχε τη δική 
του εκδοχή. Με τον τρόπο αυτό το κουτσομπο-
λιό και η «ανάμνηση» αναγορεύεται σε ύψιστο 

εργαλείο της ιστορίας -της «μνήμης» δηλαδή. 
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει ο καθένας που 
διαθέτει στοιχειώδη λογική το πόσο εύπλαστη και 
προσαρμόσιμη είναι η «ανακάλυψη» του παρελ-
θόντος μέσα από διαδικασίες του είδους αυτού.

Τα Ελληνογερμανικά ιδρύματα, νεολαίας, 
μνήμης ή άλλως πως και οι γενναιόδωρη παρου-
σία του γερμανικού κράτους δεν ασχολούνται με 
τα όσα έγιναν: υπαγορεύουν το τι, εμείς οι πα-
ρακατιανοί, οι Έλληνες, οφείλουμε να «αντιλαμ-
βανόμαστε». Τη θέση του ισχυρού δηλαδή, που 
όλως τυχαίως προέρχεται από την ίδια χώρα με 
τον τότε κυρίαρχο, θύτη και δυνάστη της Ελλά-
δας. 

* Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ

Οι στόχοι της (γερμανικής) «μνήμης» Του Γιώργου Μαργαρίτη*

«Η κουτσουρεμένη μνήμη αποτελεί ύβρη»



«Έφυγε» για το με-
γάλο ταξίδι και η Βασι-
λική Γκουραμάνη

Πριν ένα χρόνο, 
στις 12 Σεπτέμβρη 
2021 «έφυγε» για πά-
ντα, το τελευταίο από 
τα πιο δραματικά πρό-
σωπα του Ολοκαυτώμα-

τος. Αφού πρόλαβε να κάνει πρώτα το ιερό της 
καθήκον – όπως μας έλεγε – και να βρεθεί δια-
κριτικά όπως πάντα, στο Μνημείο, στην επίσημη 
τελετή Μνήμης. Η πάντα αγέρωχη και περήφανη 
Βασιλική Γκουραμάνη, βρίσκεται πια μαζί με όλα 
τα αθώα γυναικόπαιδα – κυρίως – που 78 χρόνια 
πριν μαρτύρησαν στα χέρια των Γερμανών ναζί 
και κυρίως στα χέρια των Ελλήνων συνεργατών 
τους που ξεπέρασαν σε θηριωδία τους Ναζί και 
τύχουν….. καμάρι οι σημερινοί ιδεολογικοί από-
γονοί τους… και όχι μόνον.

Η Βασιλική, ως από θαύμα, δεν έγινε κάρ-
βουνο εκείνη την αποφράδα μέρα στο φούρνο 
του θείου της Στέφανου Γκουραμάνη. Δεν ξέχα-
σε ποτέ το φοβερό έγκλημα και σε όλη της την 
ζωή το θεωρούσε καθήκον της και με κάθε ευ-
καιρία (ντοκυμαντέρ, τηλεοπτικές και ραδιοφω-
νικές εκπομπές, συνεντεύξεις σε εφημερίδες, 
ομιλήτρια σε εκδηλώσεις κ.α.) ήταν, όπως και η 
πρωτοξαδέλφη της Ελένη Νανακούδη, μια φο-

βερή ζωντανή μαρτυρία που με τον δωρικό της 
και πάντα δυναμικό λόγο αποκάλυπτε το εγκλη-
ματικό πρόσωπο του Ναζισμού – Φασισμού. Και 
του δοσιλογισμού – χρυσαυγητισμού…

«….. Κάθε 2 Σεπτεμβρίου, τα φέρνω όλα 
μπροστά μου…..»

 Πράγματα που δεν τα έχεις ζήσει δεν μπορείς 
να τα πιστέψεις, τα ακούς και είναι σαν να διαβά-
ζεις ένα βιβλίο, τα ίδια τα παιδιά μας δεν τα κατα-
λαβαίνουν, τα λέω στον εγγονό μου, μένει έτσι, δεν 
μπορεί να το πιστέψει, δεν μπορεί να το χωρέσει το 
μυαλό τους, να το καταλάβουν. Ούτε αγάπη, βέβαια 
μπορείς να έχεις γι’ αυτούς τους ανθρώπους αλλά 
και ούτε και μίσος, δεν μπορείς να γίνεις τέτοιος, 
λες ο Θεός ας τους δικάσει, εμείς δεν είμαστε 
Θεός, μας δίκασαν αλλά εμείς δεν μπορούμε να δι-
κάσουμε…». Λόγια λιτά. Λόγια σοφά από την Βασι-
λική στην τελευταία της συνέντευξη στον Απόστολο 
Λυκεσα (Εφ. τ. Συντακτών). Παρακαταθήκη για τις 
νεότερες γενιές που δεν αρκεί να μιλούν μόνο για 
την ειρήνη. Αλλά να αγωνίζονται καθημερινά για την 
εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τους πολέμους 
και φέρνουν καταστροφή, προσφυγιά, αίμα και πόνο 
στους λαούς ΟΛΟΥ του κόσμου. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν εν ζωή 
ακόμη δύο γυναίκες, η Ίρις Ζέκκα (ζει χρόνια πολ-
λά στην Αθήνα) και η Σούλα Αγγελινούδη (ζει στη 
Θεσσαλονίκη), που σώθηκαν μικρά παιδιά τότε, 
από τον «Φούρνο Γκουραμάνη».

Τον περασμένο 
Μάρτη  «έφυγε» για 
το μεγάλο ταξίδι, 
ένας σπουδαίος Αμε-
ρικανός καθηγητής 
της Νεοελληνικής 
γλώσσας στο φημι-
σμένο πανεπιστήμιο 
του Πρίνστον των 
Η.Π.Α., μεταφραστής 
πολλών Ελλήνων 
ποιητών και κυρίως 
του Καβάφη, μα και 

εξαιρετικός συγγραφέας. Και ένας δικός μας 
άνθρωπος. Επίτιμος Δημότης Χορτιάτη! Ως ελά-
χιστη τιμή στον Έντμουντ Κίλι, γιατί περί αυτού 
πρόκειται, που στο μεγάλο και σημαντικό συγ-
γραφικό του έργο, εξέχουσα θέση έχει το βιβλίο 
του: «Η σιωπηλή κραυγή της Μνήμης. Χορτιάτης 
1944» ( εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ) και η Αμερικάνικη 
έκδοση: “ Some wine for Remember ”.

Ο Έντμουντ Κίλι, γνώρισε από τα παιδικά 
του χρόνια τον Χορτιάτη ως πρόσκοπος, αφού 
ο πατέρας του ήταν Διευθυντής της Αμερικά-
νικης Γεωργικής Σχολής. Με την κήρυξη του Β 
Παγκοσμίου Πολέμου, έφυγαν για τις Η.Π.Α. και 
επέστρεψαν και πάλι στη Θεσσαλονίκη άνοιξη 
του 1945. Επισκέφτηκε τον Χορτιάτη. Είδε τον 
μεγάλο χαλασμό που έγινε στις 2.9.1944. Συ-
γκλονίστηκε, όπως μας έλεγε ο ίδιος, για το 
φοβερό ναζιστικό έγκλημα. Δεν το ξέγραψε από 

την παιδική του μνήμη. Και μισό αιώνα αργότε-
ρα, διάσημος συγγραφέας πλέον και όχι μόνον, 
γράφει τη « Σιωπηλή κραυγή της Μνήμης». Ένα 
μυθιστόρημα με πηγή έμπνευσης το Ολοκαύτω-
μα του Χορτιάτη. Και με κεντρικό ήρωα τον δη-
μοσιογράφο Ριπάλντι, που ερευνά το ναζιστικό 
παρελθόν του Κούρτ Βαλτχάϊμ, πρώην γενικού 
γραμματέα του Ο.Η.Ε. και Προέδρου της Αυ-
στρίας στη συνέχεια. Ο Βαλτχάϊμ, στη διάρκεια 
της Γερμανικής κατοχής, ήταν αξιωματικός και 
υπηρετούσε σε νευραλγική θέση με έδρα τη 
«Βίλα Ριτς» (Πανόραμα, έναντι εκπαιδευτηρίων 
Άγιος Παύλος…), που οργάνωσε κατά πάσα 
πιθανότητα, το φοβερό έγκλημα στο Χορτιάτη.

 Στον Έντμουντ Κίλι, που μας τιμούσε με 
την φιλία του και φιλοξενήσαμε στον «Χορτιά-
τη 570» και άρθρα του, απονεμήθηκε ο τίτλος 
του Επίτιμου Δημότη Χορτιάτη το 1997, μετά 
από πρότασή μας, ΟΜΟΦΩΝΑ από το τελευταίο 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Χορτιάτη με πρόεδρο 
τον Γιώργο Σκαραγκά. 
Στον σπουδαίο αυτόν 
διανοητή που μας άφη-
σε για πάντα, πολλές 
πολλές οι ευχαριστίες 
μας για την σημαντική 
συμβολή του στον αγώ-
να της Μνήμης έναντι 
της Λήθης……
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Ο Γιάννης Μα-
νωλεδάκης ήταν κάτι 
πολύ περισσότερο 
από ένας κορυφαίος 
καθηγητής του Ποινι-
κού Δικαίου. Υπήρξε 
ένας σπουδαίος δά-
σκαλος με κριτική 
ματιά και κοινωνική 
ευαισθησία, ένας 
διανοούμενος που 
μπορούσε να το-

ποθετείται στα διακυβεύματα κάθε εποχής με 
γνώμονα την έλλογη υποψία απέναντι στην εξου-
σία. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα ενδιαφέροντά του ήταν 
πάντα επικεντρωμένα στη νομική επιστήμη, χωρίς 
όμως να διστάζει να διευρύνει τους ορίζοντες της 
σκέψης του συνδυάζοντας τη νομική δογματική με 
την κοινωνιολογική και την ιστορική παρατήρηση.

Αυτήν την ικανότητα ξεδιπλώνει με μοναδικό 
τρόπο στο άρθρο του με τίτλο «Ένα ιστορικό γε-
γονός και οι διαφορετικές ιδεολογικές αφηγήσεις 
του», που δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα 
«Χορτιάτης 570» το 2008, κατόπιν στον τιμητικό 
τόμο προς τιμήν του Ζήση Παπαδημητρίου κι έπει-
τα στη συλλογή κειμένων του που κυκλοφόρησε 
μετά τον θάνατό του. Το συγκεκριμένο γεγονός 
που πραγματεύεται το εν λόγω κείμενο είναι η 

συμπλοκή των ανταρτών του ΕΛΑΣ με γερμανούς 
στρατιώτες στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 και τα αντί-
ποινα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής και των 
ελλήνων συνεργατών το υς. Για τον ένα νεκρό 
γερμανό στρατιώτη σφαγιάστηκαν εκατόν πενή-
ντα άμαχοι (130 γυναίκες και παιδιά κάτω των 
16 ετών) και πυρπολήθηκε όλο το χωριό, σε μια 
φριχτή τραγωδία που έχει μείνει στην Ιστορία ως 
«Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη». 

Ο Μανωλεδάκης αρχικά θέτει το θεωρη-
τικό υπόβαθρο της προσέγγισής του, αναφε-
ρόμενος στα τρία είδη γραφής της Ιστορίας 
(πρωτογενή, αντανακλαστική, φιλοσοφική) 
που διέκρινε ο Χέγκελ. Ως πρωτογενή ιστο-
ρία, αναφέρει αρχικά το βούλευμα του Συμ-
βουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε το 1945 και αποτέλεσε την επίσημη 
μεταπολεμική αφήγηση του ελληνικού κρά-
τους. Το εν λόγω βούλευμα, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, χαρακτήριζε τους αντάρτες του ΕΛΑΣ 
ως ενόχους ανθρωποκτονίας του μέλους 
της γερμανικής αυτοκινητοπομπής και τους 
καταλόγιζε παροχή βοήθειας προς τους ναζί 
και τους έλληνες συνεργάτες τους κατά την 
τέλεση των «αποτρόπαιων πράξεών» τους. 

Στον αντίποδα αυτής της αφήγησης κινείται 
ένα άλλο παράδειγμα πρωτογενούς γραφής της 
ιστορίας, η μαρτυρία του Γιώργου Φαρσακίδη, 

μέλους της ομάδας των ανταρτών του ΕΛΑΣ. 
Σύμφωνα με τον Φαρσακίδη, η συμπλοκή ξεκί-
νησε τυχαία και οι γερμανοί ήταν οπλισμένοι. Η 
εκδοχή αυτή, όπως σημειώνει ο Μανωλεδάκης, 
σημαίνει ότι η δράση του ΕΛΑΣ δεν ήταν δράση 
συμμοριτών με τέλεση εγκληματικών πράξεων 
αλλά οργανωμένη αντίσταση στον κατακτητή. 
Επιπλέον, η ενέργεια των γερμανών και των ελ-
λήνων συνεργατών τους «δεν αποτελεί μορφή 
πολεμικών αντιποίνων, αλλά αυτοτελές έγκλημα 
πολέμου (ανεξαρτήτως αφορμής)». 

Το κρίσιμο ζήτημα, τελικά, - το οποίο έμεινε 
ανοιχτό από τις διάφορες απόπειρες αντανα-
κλαστικής γραφής της συγκεκριμένης ιστορίας 
- είναι αν μπορεί να δικαιολογηθεί η επιλογή 
του ένοπλου αγώνα αντίστασης κατά των κατα-
κτητών. Και ο Μανωλεδάκης απαντά ανεπιφύ-
λακτα ότι ναι, μπορεί. Παίρνει ρητά αποστάσεις 
από τους νικητές του εμφυλίου πολέμου που 
επέβαλλαν την αφήγηση ότι έφταιγαν και τα δύο 
μέρη (τα «δύο άκρα», όπως ακούμε σήμερα), οι 
ναζί και οι αντάρτες. Για τον Μανωλεδάκη, η 
άποψη αυτή εξυπηρετεί την ιδεολογία του «νό-
μου και της τάξης», που υποβαθμίζει ένα ειδε-
χθές έγκλημα πολέμου σε μορφή αντιποίνων. 
Όπως γράφει χαρακτηριστικά, «εξομοιώνοντας 
την ένοπλη αντίσταση του ΕΛΑΣ με τις ένοπλες 
αγριότητες των κατακτητών στέλνεται το μήνυ-

μα (με πολλούς αποδέκτες) ότι ο «νόμος και 
η τάξη», έστω και αν επιβάλλονται από κατα-
κτητές, είναι απαραβίαστοι όροι της κοινωνικής 
ειρήνης και συνεπώς όποιος τους παραβιάζει 
είναι υπεύθυνος για ό,τι επακολουθεί». Στον 
αντίποδα αυτής της αντίληψης βρίσκεται μια 
φιλοσοφική ανα-γραφή της συγκεκριμένης 
ιστορίας, η οποία αντιμετωπίζει την ένοπλη 
αντίσταση κατά του κατακτητή ως δράση υπέρ 
της ελευθερίας κι έτσι την δικαιώνει.      

Απέναντι στον Μανωλεδάκη θα μπορούσαν 
από φιλοσοφική άποψη να διατυπωθούν όλες οι 
αντιρρήσεις που έχουν αρθρωθεί απέναντι στο 
σχήμα του Χέγκελ. Ο Μανωλεδάκης χρησιμο-
ποιεί όμως τη διαλεκτική δύναμη του εγελιανού 
σχήματος όχι για να υποστηρίξει τη νομοτελει-
ακή κατάληξη της ιστορίας σ’ ένα προκαθορι-
σμένο σημείο αλλά το ακριβώς αντίθετο. Με 
άλλα λόγια, όχι για να πει ότι το «καλό» ούτως 
ή άλλως τελικά θα θριαμβεύσει αλλά για να το-
νίσει ότι σημασία έχει η επιλογή, η τοποθέτηση 
υπέρ της ελευθερίας και ενάντια στην ιδεο-
λογία «του νόμου και της τάξης». Στην εποχή 
μας, με τα κηρύγματα του «νόμου και της τά-
ξης» να αναπαράγονται διαρκώς απέναντι στις 
κοινωνικές διεκδικήσεις, αυτές οι σκέψεις του 
Μανωλεδάκη δεν θα μπορούσαν να είναι πε-
ρισσότερο επίκαιρες. 

Ο Γιάννης Μανωλεδάκης για το «Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη»

Παρά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκλη-
ματική οργάνωση, είναι ολοφάνερο ότι η μάχη απέναντι 
στο φασισμό όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά χρειά-
ζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα (Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 2021) 
είδαμε φασιστικές ομάδες να αλωνίζουν μέσα στα 
σχολεία και τις γειτονιές των δυτικών συνοικιών της 
Θεσσαλονίκης, σπέρνοντας το μίσος και το φασιστικό 
δηλητήριο και ενορχηστρώνοντας φασιστικές εγκλη-
ματικές επιθέσεις. Συγκεκριμένα, στο ΕΠΑΛ της Σταυ-
ρούπολης, μαθητές και εξωσχολικοί οργανωμένοι σε 
νεοναζιστικές οργανώσεις, φορώντας κουκούλες και 
χρησιμοποιώντας λοστούς, πέτρες και φωτοβολίδες 
επιτέθηκαν σε φοιτητές και γονείς, ενώ δε δίστασαν να 

επιτεθούν και να τραυματίσουν συμμαθήτριες και συμ-
μαθητές τους που εναντιώθηκαν στη τυφλή φασιστική 
βία. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως η επίθεση 
έλαβε χώρα μέσα από το σχολείο, χρησιμοποιώντας 
το ως ορμητήριο.  Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των 
φασιστών μαθητών να χαιρετούν ναζιστικά βγαίνοντας 
από το προαύλιο του σχολείου. 

Πίσω από τα νεοναζιστικά μορφώματα που κά-
νουν την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα (π.χ. 
ΕΝΕΘ, Εθνικιστική ΝΕολαία Θεσσαλονίκης) βρίσκονται 
και ηγετικά στελέχη της Χ.Α. Τα μορφώματα αυτά προ-
σπαθούν να βρουν χώρο στις γειτονιές και τα σχολεία 
μας για να αρθρώσουν λόγο και να εμποδίσουν τη μα-
θητική και εκπαιδευτική κοινότητα να παλέψουν απέ-

ναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης που 
υποβαθμίζουν ολοένα και περισσότερα τη δημόσια 
εκπαίδευση. Στοχεύουν στην τρομοκράτηση μαθητών 
και φοιτητών, στη διαστρέβλωση της πραγματικότη-
τας, τον αποπροσανατολισμό από τα πραγματικά προ-
βλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας 
ευρύτερα, της καλλιέργεια της τυφλής βίας και των 
ρατσιστικών συμπεριφορών και αντιλήψεων. Μάλιστα, 
η ανακοίνωση που εξέδωσε ο τομέας νεολαίας της 
Χ.Α. υποστηρίζοντας κάποιες από τις επιθέσεις, είναι 
αποκαλυπτική για το ποιος κρύβεται πίσω από αυτές 
τις ενέργειες. Οι ναζιστές, ακόμα και μέσα από τη φυ-
λακή, προσπαθούν να δηλητηριάσουν τους μαθητές 
με τη φασιστική τους ρητορική.

Δυστυχώς, η διείσδυση της φασιστικής ιδεολο-
γίας στα σχολεία φάνηκε να επιβεβαιώνεται και στο 
Χορτιάτη, όπου παρατηρήθηκαν περιορισμένης έκτα-
σης περιστατικά φασιστικής πρακτικής, όπως ρατσι-
στική και προσβλητική φρασεολογία και επιχειρηματο-
λογία, φασιστικά συνθήματα και σύμβολα σε τοίχους 
και θρανία, περιστατικά αδικαιολόγητης βίας και δια-
στρέβλωσης των ιστορικών γεγονότων σχετικά με το 

ολοκαύτωμα, το Β’ Π.Π., την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου, τη δολοφονία Φύσσα κ.α. Τα γεγονότα αυτά 
φάνηκε να συνδέονται με τη ναζιστική οργάνωση που 
πρωτοστάτησε σε όσα συνέβησαν στη Σταυρούπολη. 

Η εικόνα αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πλει-
οψηφία των μαθητών και φυσικά τους εκπαιδευτικούς 
των σχολείοων, οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την απομόνωση αυτών των επικίνδυ-
νων περιστατικών, την καταπολέμηση του φασισμού 
με όποιον τρόπο και αν εκφράζεται και τη διάδοση 
της ιστορικής γνώσης. Η απάντηση που δόθηκε στα 
παραπάνω γεγονότα ήταν άμεση και αποτελεσματική.  
Ωστόσο, θεωρούμε αδιανόητο, ειδικά στη μαθητική 
Κοινότητα Χορτιάτη, όπου τα σημάδια της ναζιστικής 
θηριωδίας είναι πρόδηλα (μνημείο μαθητών θυμάτων 
ολοκαυτώματος, ονόματα μαθητών του σχολείο που 
δολοφονήθηκαν από τους ναζί), να υφίστανται φασι-
στική ρητορική και πρακτική. Η απάντηση μας στην 
προσπάθεια του φασισμού να ξαναβρεί χώρο στα 
σχολεία και το χωριό μας οφείλει και πρέπει να είναι 
άμεση, συντονισμένη και μαζική. 

του Χαράλαμπου Κουρουνδή -Διδάκτωρας Νομικής ΑΠΘ. Μεταδιδακτορικός ερευνητής    

ΈΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η τελευταία εμβληματική μορφή 
του Ολοκαυτώματος…

Eπίτιμος Δημότης Χορτιάτη από το 1997...

Έντμουντ Κίλι: «Έφυγε» για πάντα ένας σπουδαί-
ος υπερασπιστής της Μνήμης του Ολοκαυτώματος 

Χορτιάτη…

Φασιστικά συνθήματα
 σε σχολικό τοίχο του Χορτιάτη

«Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτήνος. Η σκύλα που το γέννησε, ζει και είναι πάλι
 σε οργασμό».  Μπέρτολτ Μπρεχτ
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του Στρατή Πλωμαρίτη
Ξεφυλλίζοντας το τελευταίο 

τεύχος του περιοδικού του Δήμου 
μας, έπεσα πάνω στην παρουσία 
του Δημάρχου σε μια εκδήλωση του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) 
στην Αθήνα, όπου εκεί αφειδώλευ-
τα ευχαρίστησε, σε όλους τους τό-
νους, και καλά έκανε, το Ι.Σ.Ν. για 
την ανέγερση του Παιδιατρικού Νο-
σοκομείου και μάλιστα στα όρια του 
Δήμου μας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
αναπτυξιακό έργο στην κεντρική 
Μακεδονία.

Η σημασία του είναι τεράστια, όχι 
μόνο για τη διαχείριση των μικρών 
ασθενών, μιας και πρόκειται για το 
πιο σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκο-
μείο σε όλη την Ευρώπη, αλλά γιατί 
θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του 
τόπου. Πρόκειται για ένα έργο πνοής. 

Όμως, ο Δήμαρχος με τη φόρα 
που έχει πάρει και την αμετροέπεια 
που τον χαρακτηρίζει, δεν αργεί να 
μας πει ότι εκείνος έφερε το νοσο-

κομείο στο Φίλλυρο. Οφείλω λοιπόν, 
από σεβασμό προς τους συνδημότες 
μας, για την αποκατάσταση της αλή-
θειας, αλλά και για την ιστορία, ως 
ένας άνθρωπος που διαχειρίστηκε 
το θέμα από την αρχή ως το τέλος, 
να σας πω πώς έχουν τα πράγματα.

Μόλις έγινε η μεγάλη δωρεά 
του Ι.Σ.Ν., το υπουργείο προέκρινε 
εκτός των άλλων και δύο Νοσοκο-
μεία. Ένα στην Κομοτηνή και  ένα 
παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη. Στην 
Κομοτηνή, ο Δήμος αμέσως πα-
ραχώρησε ένα οικόπεδο ογδόντα 
στρεμμάτων περίπου για την ανέ-
γερση του Νοσοκομείου τους. Ο 
Υπουργός Υγείας ζήτησε από μένα, 
που ήμουνα τότε διοικητής της 4ης 
Υ.Π.Ε. να ψάξω για οικόπεδο για την 
ανέγερση του Παιδιατρικού Νοσοκο-
μείου. Αμέσως απευθύνθηκα στον 
τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και 
μας υπέδειξε ένα οικόπεδο δίπλα 
στην παλιά τη Νομαρχία. Οι δικηγό-
ροι της υπηρεσίας μας διαπίστωσαν 

ότι εκτός από το δήμο υπάρχουν και 
άλλοι ιδιοκτήτες και ενημέρωσαν 
ότι ούτε σε μια πενταετία δε θα 
τελειώναμε με τα δικαστήρια. Και 
παρόλο που οι άνθρωποι του ιδρύ-
ματος επισκέφτηκαν το οικόπεδο 
και τους άρεσε, απορρίψαμε την 
επιλογή λόγω της ύπαρξης πολλών 
ιδιοκτητών.

Στη συνέχεια απευθύνθηκα στο 
Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη και του 
ζήτησα οικόπεδο για το νέο Παιδι-
ατρικό Νοσοκομείο. Μου απάντησε 
χωρίς δεύτερη σκέψη χωρίς να πει 
θα το ψάξω το θέμα και θα σου πω, 
ότι ο Δήμος δεν έχει οικόπεδο να 
παραχωρήσει. Προφανώς ο Δήμαρ-
χος δεν κατάλαβε αμέσως τι ση-
μαίνει για το Δήμο μας η ανέγερση 
του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στα 
όριά του. Απευθύνθηκα στη συνέ-
χεια στο Δήμαρχο Θέρμης, ο οποίος 
χωρίς δεύτερη σκέψη επίσης μου 
απάντησε ότι έχουμε οικόπεδο να 
δώσουμε για Νοσοκομείο. Πήγαμε 

μαζί και μου έδειξε δύο οικόπεδα. 
Τα απέρριψα και τα δύο, σε συνεν-
νόηση πάντα με το Υπουργείο, ως 
ακατάλληλα. Χωρίς να απευθύνω 
αίτημα, με πλησίασε ο Δήμαρχος 
Θερμαϊκού και με κάλεσε και μου 
προσέφερε οικόπεδο 100 στρεμμά-
των για να χτιστεί το Νοσοκομείο. 
Τον ευχαρίστησα και εκείνον και το 
απέρριψα. 

Πληροφορήθηκα ότι στο Φίλλυ-
ρο το Υπουργείο είχε ένα οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του. Πήγα ο ίδιος, το 
βρήκα, το είδα και έβαλα τους δικη-
γόρους να ξεκαθαρίσουνε τα γρα-
φειοκρατικά με ιδιοκτησίες, κτημα-
τολόγιο κλπ. γιατί το Ι.Σ.Ν ζητούσε, 
πολύ σωστά άλλωστε, ένα οικόπεδο 
καθαρό για να χτίσει. Ταυτόχρονα 
με αυτό, ενημερώθηκα τυχαία ότι 
έχουμε απέναντι από το οικόπεδο 
και άλλη ιδιοκτησία 300 στρεμμά-
των. Ενημέρωσα το Υπουργείο, 
τους δήλωσα ότι τα οικόπεδα ιδιο-
κτησίας μας είναι τα καλύτερα από 

άποψη τοποθεσίας, είναι ελεύθερα 
και μπορούμε να τα προτείνουμε 
στο Ίδρυμα. Με τη σύμφωνη γνώμη 
λοιπόν του Υπουργού, ένα απόγευ-
μα που επιστρέφαμε από την Κο-
μοτηνή με κλιμάκιο του Ι.Σ.Ν. στο 
οποίο συμμετείχε ο πρόεδρος του 
Ι.Σ.Ν. καθώς και ο Renzo Piano, ο 
Ιταλός αρχιτέκτονας που σχεδίασε 
το Νοσοκομείο,  παρουσία και του 
αναπληρωτή Υπουργού Υγείας επι-
σκεφτήκαμε το οικόπεδο. Σε όλους 
άρεσε η τοποθεσία, αλλά αυτός που 
το “ερωτεύτηκε” κυριολεκτικά ήταν 
ο ίδιος ο Renzo Piano καθώς και ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος. 

Έτσι έκλεισε η ιστορία της χω-
ροθέτησης του Παιδιατρικού Νοσο-
κομείου, η οποία αν και πολεμήθηκε 
λυσσαλέα στη συνέχεια, παρέμεινε 
αυτή που αποφασίστηκε εξ’ αρχής  
και σήμερα περιμένουμε ανυπόμονα 
την έναρξη των εργασιών ανέγερ-
σης του Νοσοκομείου. 

Για την ιστορική αλήθεια και μόνο.

Η Αλήθεια για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλλυρο

Πάρης Τσογκαρλίδης:
 «Η διοίκηση έχει παρεκλίνει των προεκλογικών της 
δεσμεύσεων  και αρχών προς τους συμπολίτες μας...» 

Κώστας Καρπούζης: 
«Παλεύουμε για έναν καλύτερο Δήμο 

Πυλαίας - Χορτιάτη»
Μπήκαμε ήδη σε μία άτυπη προε-

κλογική περίοδο για τις επόμενες δη-
μοτικές εκλογές, Οκτώβριο του 2023. 
Ο πρώτος που δήλωσε τη  πρόθεσή 
του να είναι υποψήφιος δήμαρχος, μία 
δήλωση που έγινε συγχρόνως με την 
αποχώρηση του από τη δημοτική… 
κυβερνώσα  παράταξη του κ.  Καϊτε-
ζίδη, είναι ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος – πρώην Αντιδήμαρχος, 
ο Πανοραμίτης Πάρης Τσογκαρλίδης. 
Κάναμε μια μικρή συζήτηση μαζί του 
που την παραθέτουμε στη συνέχεια 
και καλείσθε να βγάλετε τα δικά σας 
συμπεράσματα από τις απαντήσεις 
– λεγόμενα του. Εμείς απ’την πλευ-
ρά μας τον ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στους στόχους που θέτει και αναμέ-
νουμε και άλλες υποψηφιότητες να τις 
παρουσιάσουμε.    

Κύριε Τσογκαρλίδη δηλώσατε 
τη βούλησή σας να είστε υποψήφιος 
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη στις 
επόμενες δημοτικές εκλογές. Δεν σας 
ικανοποιεί η παράταξη της διοίκησης, 
την οποία υπηρετήσατε τόσα χρόνια;

Ανεξαρτητοποιήθηκα για πολύ συ-
γκεκριμένους λόγους από την παράτα-
ξη της διοίκησης, τους οποίους εξήγη-
σα στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής 
μου. Θεωρώ ότι η διοίκηση έχει παρεκ-
κλίνει των προεκλογικών δεσμεύσεων 
και αρχών προς τους συμπολίτες μας, 
δεν υλοποιεί με συνέπεια τον προ-
γραμματισμό στον οποίο όλοι είχαμε 
συμφωνήσει και επιπλέον απουσιάζει 
η ανανέωση, οι ιδέες και οι πολιτικές 
για την επόμενη μέρα, σε έναν δήμο, 
ο οποίος έχει τα ζητήματά του, έχει 
θέματα καθημερινότητας, έχει όμως 
ανάγκη κι από όραμα, από προοπτική. 
Οπότε στο μυαλό μου (κι όχι μόνο στο 
δικό μου) ως ανθρώπου που ασχολεί-
ται με την Αυτοδιοίκηση και τα κοινά 
χρόνια τώρα, που λογοδοτεί στους συ-
μπολίτες του που τον ψήφισαν για να 
εκλεγεί, ήταν χρέος να κάνω το επό-
μενο βήμα και να υποβάλλω τον εαυτό 
μου και τις προτάσεις μου στην κρίση 
των συμπολιτών μου, μέσα από ένα συ-
νολικό σχέδιο για τον δήμο ως το 2028.

Αυτό το σχέδιο πότε θα το ξε-
διπλώσετε στους πολίτες; Δεν θα 

έπρεπε να έχουμε μια εικόνα;
Κοιτάξτε, είμαστε περίπου 15 μή-

νες πριν τις δημοτικές εκλογές. Εγκαί-
ρως ανακοίνωσα δημοσίως τις προθέ-
σεις μου. Αυτό το διάστημα είμαι σε 
συζητήσεις με ενεργούς πολίτες που 
θέλουν να συνδράμουν σε αυτή την 
προσπάθειά μου και ταυτόχρονα με συ-
μπολίτες μας για ζητήματά τους, ενώ 
είμαι εν ενεργεία ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος με τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτό. Προέχει συ-
νεπώς η στελέχωση του ψηφοδελτίου 
που θα παρουσιάσουμε στους συμπο-
λίτες μας και η σταδιακή παρουσίαση 
των πολιτικών θέσεων μου. Μέσα από 
τις θέσεις που καταθέτω ήδη στον δη-
μόσιο διάλογο, αλλά και τα θέματα που 
αναδεικνύω στο δημοτικό συμβούλιο, 
δίνω μια πρώτη γεύση του σχεδίου που 
έχω για τον δήμο. Από εκεί και πέρα 
για την ατζέντα της παράταξης καταλα-
βαίνετε ότι είναι πολύ νωρίς. Εξάλλου, 
η παράταξη και το σχέδιο για τον δήμο 
δεν είναι κάτι απρόσωπο. Δεν μπορεί 
να είναι και κάτι προσωπικό. Οι άνθρω-
ποι που θα συνταχθούν στην παράτα-
ξη θα μπολιάσουν με τις ιδέες και τις 
προτάσεις τους το σχέδιο, το οποίο θα 
παρουσιαστεί με τη μορφή δέσμευσης 
προς τους πολίτες. Μπορώ ωστόσο να 
σας δώσω μια εικόνα θέσεων, για να 
μην θεωρήσετε ότι υπεκφεύγω. Έχω 
προτείνει ισομερή κατανομή των δη-
μοτικών τελών ανάλογα με την χρήση 
με σκοπό τη μείωση δημοτικών τελών 
εμπορικών χρήσεων, όπως και την κα-
τάργηση οριζόντιων πρόσθετων τελών. 
Ως παρεμβάσεις για την οικονομική 
ανακούφιση των νοικοκυριών. Επίσης, 
θεωρώ αναγκαίο ο δήμος να μην μπαί-
νει διαρκώς σε λογικές δανεισμού για 
να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών 
σε αυτονόητες υποδομές. Εφαρμόσι-
μος προγραμματισμός, μεθοδικότητα, 
αλλά και άμεση δημιουργία τμήματος 
μελετών με σκοπό την εξεύρεση χρη-
ματοδότησης. Έχω πάρει ήδη θέση για 
τη δημιουργία πρότυπου υπερτοπικού 
ειδικού σχολείου στην περιοχή μας 
και έχω προτείνει ολοκλήρωση όλων 
των πολεοδομικών μελετών για να ορ-
γανώσουμε τον χώρο, δηλαδή για να 

ξέρουμε επιτέλους που οδηγούμε την 
περιοχή μας τα επόμενα χρόνια.

Οι κάτοικοι του Χορτιάτη όμως 
θεωρούν ότι συγκριτικά με τους κατοί-
κους της Πυλαίας και του Πανοράματος 
δεν είναι στο επίκεντρο των έργων και 
των δράσεων της διοίκησης. Εσείς τι 
προτίθεστε να κάνετε για τη συγκεκρι-
μένη δημοτική ενότητα;

Κατ’ αρχήν δεν έπεσα από τον ου-
ρανό. Υπήρξα αντιδήμαρχος και στις 
υποδομές, οπότε γνωρίζω πολύ καλά 
και τις ελλείψεις, αλλά και τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα όλων των δημοτικών 
ενοτήτων. Ειδικά για τον Χορτιάτη έχω 
συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ των 
οποίων η υλοποίηση ενός στρατηγικού 
σχεδίου ανάπλασης, με τη δημιουργία 
κεντρικής πλατείας, σε συγκεκριμένο 
μάλιστα χώρο. Στην πρώτη μου θητεία 
ως αντιδήμαρχος είχα φέρει στο προ-
σκήνιο το θέμα της μετεγκατάστασης 
του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περι-
οχή «παράγκες». Θεωρώ απολύτως 
αναγκαίο και με κάθε τρόπο - είτε με 
μακροχρόνια μίσθωση, είτε με παρα-
χώρηση είτε με αγορά της ιδιοκτησί-
ας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στην 
περιοχή «παράγκες» - να υλοποιηθεί 
αυτό το κομβικό έργο. Όπως επίσης 
αναγκαία είναι η δημιουργία νέου ενι-
αίου κοιμητηρίου, που θα καλύπτει τις 
ανάγκες όχι μόνο του Χορτιάτη, αλλά 
και της Εξοχής και του Ασβεστοχωρίου. 
Προτάσεις όπως η κατασκευή ποδηλα-
τοδρόμου και πεζοδρόμου, πρότυπης 
παιδικής χαράς, πρότυπου ηλεκτρο-
φωτισμού στο δρόμο Πανοράματος – 
Χορτιάτη και ρηξικέλευθες προτάσεις, 
που θα αναδείξουν τη συγκεκριμένη 
δημοτική ενότητα αξιοποιώντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματά της θα τις 
καταθέσουμε στους κατοίκους της πε-
ριοχής εγκαίρως. Και είμαι βέβαιος ότι 
θα καταλάβετε πως για κάθε δημοτική 
ενότητα έχουμε πολύ συγκεκριμένο 
σχέδιο και όραμα. Θεωρώ ότι ο Χορτιά-
της αντί να αποτελεί τον κύριο κοντινό 
και προσβάσιμο από όλους τουριστικό 
προορισμό των Θεσσαλονικέων και μά-
λιστα όλο το χρόνο, έχει ταυτιστεί μόνο 
με το Ολοκαύτωμα. Αυτό θέλουμε να 
αλλάξει και μπορεί να αλλάξει.

2-9-1944 Ολοκαύτωμα Χορ-
τιάτη, 78 χρόνια πριν: πάνοπλοι 
στρατιώτες της Βέρμαχτ, με επικε-
φαλής τον υπολοχαγό Βίλι Πόλμαν, 
συνεπικουρούμενοι από το Τάγμα 
του διαβόητου Φριτς Σούμπερτ και 
με τους Έλληνες ταγματασφαλίτες 
του, θα φτάσουν στον Χορτιάτη και 
θα ξεσπάσουν σε πράξεις παράφο-
ρης βίας. 

Xρόνιο αίτημα της τοπικής κοι-
νωνίας να γίνει Μουσείο Ολοκαυ-
τώματος στον Χορτιάτη.

Από τότε μέχρι σήμερα κάθε 
χρόνο αυτή την μέρα τιμούμε την 
μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν 
με  αυτό το θηριώδη τρόπο με τις 
εκδηλώσεις μνήμης και ταυτόχρονα 
δεν ρίχνουμε στην λήθη της Ιστορί-
ας το αποτρόπαιο ναζιστικό έγκλη-
μα που διαπράχθηκε στον Χορτιάτη.

Η δημοτική μας παράταξη 
συμμετέχει κάθε χρόνο στις εκ-
δηλώσεις αλλά το έργο της δεν 
σταματάει εκεί. Πολλές φορές 
κληθήκαμε να υποστηρίξουμε τον 
Χορτιάτη. Αναδείξαμε μαζί με τους 
δημότες το πρόβλημα των κακοτε-
χνιών του οδοστρώματος από τους 
εργολάβους.  Ο ορεινός όγκος και 
η ανάδειξη του ήταν και είναι άμεση 
προτεραιότητα μας.  

Ο Χορτιάτης έχει 1201 μέτρα 
υψόμετρο. Το γεγονός ότι απέχει 
18χλμ από το κέντρο της Θεσσα-
λονίκης και το λιμάνι κατατάσσουν 
τον Χορτιάτη σε έναν προορισμό 
που μπορεί να προσελκύσει ένα 
μεγάλο μέρος επισκεπτών. Το μο-

νοπάτι είναι ιδανικό για μια σύντο-
μη απόδραση στην φύση αφού δεν 
παρουσιάζει δυσκολία και μπορεί 
να ανταποκριθεί κάθε πεζοπόρος. 
Περπατώντας το, θα δοθεί η ευκαι-
ρία να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο 
των ανθρώπινων κατασκευών, αφού 
θα συναντήσουμε  δημιουργήματα 
των παλιών Χορτιατινών, τα οποία 
αφορούσαν μέχρι και τη δεκαετία 
του 1950 περίπου, την κατασκευή 
και συντήρηση παγοκολονών για τις 
πλούσιες οικογένειες.

 Ψηφίσαμε θετικά για το νέο γυ-
μναστήριο παρόλο που έχει κάποιες 
καθυστερήσεις. Είμαστε υπέρ του 
σχολείου στην Εξοχή παρόλο που 
ο εργολάβος βγήκε έκπτωτος. Η 
δημιουργία μιας ακόμη παιδικής χα-
ράς είναι απαραίτητη. Το ΓΠΣ του 
Χορτιάτη προχωράει απλά θα θέλα-
με να προχωρήσει γρηγορότερα. Το 
ερώτημα μας είναι το εξής:

 Τι ολοκληρωμένο έργο έχει να 
παρουσιάσει η διοίκηση;  Είμαστε 
ένα χρόνο πριν τις εκλογές και θα 
θέλαμε να δούμε τι έχει υλοποιη-
θεί.

 Φυσικά η πανδημία και ο πόλε-
μος λειτούργησαν ως ανασταλτικοί 
παράγοντες και είναι κάτι που θα 
λάβουμε υπόψιν αλλά ο καλός κα-
πετάνιος φαίνεται ή δεν φαίνεται 
στην φουρτούνα; Μένουμε να το 
δούμε και να παλέψουμε για ένα 
καλύτερο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. 

* Δημοτικός Σύμβουλος. Επι-
κεφαλής της «Δημιουργικής Αλλα-
γής»

Νίκη στον αγώνα των απεργών στη Μαλαματίνα
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Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο κ. Καϊτετζίδη απαντήσεις, για κάποια από τα σοβαρότατα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Για το αποχετευτικό Δίκτυο, που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου, 
έχει δημιουργήσει σοβαρότατα και άκρως επικίνδυνα προβλήματα σε όλο το οδικό δίκτυο του Χορτιάτη 
αλλά και στο επαρχιακό και κυρίως από διασταύρωση έως Εξοχή (εδώ τα σοβαρότατα προβλήματα προ-
κλήθηκαν κυρίως από το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου…..) και που δεν λέει να ολοκληρωθεί, αφού εδώ 
και αρκετό καιρό είναι πέρα για πέρα σταματημένο. Για το κλειστό γυμναστήριο Χορτιάτη που οι ρυθμοί 
…… χελώνας στη κατασκευή του, μεταθέτει συνεχώς την παράδοση του έργου και το στερεί από τους 
νέους και τις νέες. Για τις απαλλοτριώσεις πέριξ του χώρου μαρτυρίου της «οικίας Νταμπούδη», που καρ-
κινοβατούν εδώ και 12 χρόνια περίπου. Και αποτελούν μια συνεχή ύβρη στη μνήμη των καέντων. Και, μέρα 
που είναι βέβαια, ρωτήσαμε τον κ. Καϊτετζίδη, πότε επιτέλους το Μουσείο Ιστορίας και Ολοκαυτώματος 
Χορτιάτη θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά;

Tέλος, τον ρωτήσαμε για τις αποφάσεις που πήρε τελευταία το «Δίκτυο Μαρτυρικών Δήμων» στο 
Δίστομο. Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις του κ. Καϊτετζίδη.

Όλος ο κόσμος, ανάμεσά τους η Ελλάδα και ο 
δήμος μας, δίνουμε τη μάχη για την επιστροφή στην 
κανονικότητα. Ύστερα από 10 χρόνια μνημόνια, 3 
χρόνια υγειονομικής κρίσης αλλά και ενός παράλο-
γου ευρωπαϊκού πολέμου με συνεπακόλουθη ενερ-
γειακή κρίση που οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση.

Μας ρωτάτε γιατί τα έργα προχωρούν με αργούς 
ρυθμούς. Γιατί ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ σε όλους τους δήμους 
της χώρας μας, είτε εγκαταλείπονται, είτε στην καλύ-
τερη περίπτωση όπως στον Χορτιάτη επιβραδύνονται. 
Ο λόγος απλός, μάλιστα επαναλαμβανόμενος στα 
ΜΜΕ σχεδόν καθημερινά ώστε να προκαλεί απορία η 
υποβολή του ερωτήματός σας (δεν το έχετε ακούσει 
άραγε??). Δημόσιοι διαγωνισμοί του 2018-2019 (προ 
κρίσης), εκπτώσεις μεγάλες 55%-60% και εν συνέ-
χεια αύξηση των υλικών και του κόστους κατασκευής 
μέχρι 10 φορές πάνω. Τα δημόσια έργα ακόμη και του 
ΕΣΠΑ «πάγωσαν», εργολάβοι σε δήμους, Περιφέρει-
ες και Δημόσιο «εγκαταλείπουν» τα εργοτάξια και το 
Κράτος, αμήχανο προσπαθεί να βρει λύσεις που δυ-
στυχώς δεν βρήκε μέχρι σήμερα. Σε τέτοιο περιβάλ-
λον προσπαθούμε και προς ώρας τα καταφέρνουμε να 
προχωράμε ιστορικά έργα, έστω και με τις χρονικές 
καθυστερήσεις που σημειώνετε. 

-Το Αποχετευτικό Δίκτυο, προϋπολογισμού 9 
εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά χρήματα που 
εντάχθηκε με ενέργειές μας στο ΕΣΠΑ και το οποίο 
προχωρά στον κεντρικό αγωγό σ’ αυτή τη φάση. Το 
έργο θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά αλλά και ποιο-
τικά όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Χορτιάτη και 
το χρονοδιάγραμμά του προβλέπει ολοκλήρωση του 
κεντρικού αγωγού Χορτιάτη-Πεύκα έως το τέλος του 
2022, ενώ ήδη έχει κατασκευαστεί μεγάλο μέρος 
του εσωτερικού δικτύου στον Χορτιάτη.

-Το Κλειστό Γυμναστήριο Χορτιάτη, βρίσκεται 
σε εξέλιξη ως ένα τεράστιο αθλητικό έργο που θα 
αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. 
Η κατασκευή του προϋπολογισμού 3.475.000 ευρώ, 
προχωρά έστω και εκτός χρονοδιαγράμματος καθώς 
εκτός από τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίσα-
με και ξεπεράσαμε με επιπλέον μελέτες και έργα 
και τα υπόγεια ύδατα και τη διευθέτησή τους στην 
περιοχή που απειλούσαν το έργο. Σε κάθε περίπτω-
ση – και παρά τις καθυστερήσεις – η διοίκησή μας 
πιστώνεται ένα ακόμη σημαντικό έργο για την περιο-
χή καθώς με σοβαρότητα και αξιοπιστία υλοποιούμε 
ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε στους συμπολίτες μας. 

-Την ανάπλαση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος στο κέντρο του Χορτιάτη που αλλάζει 
πρόσωπο με την ανάδειξη όλου του περιβάλλοντος 
χώρου. Είναι η πρώτη φορά που το κέντρο του οικι-
σμού αποκτά μια ιστορική πλατεία. Ένα έργο που το 
παλέψαμε σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη μας 
κ.κ. Βαρνάβα, τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζι-
κώστα, την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων με την άξια Προϊσταμένη 
της Μαρία Τσιάπαλη. Ένα έργο που μετά δεκαετί-
ες «φωτίζει» τη λαμπρή ιστορία του Χορτιάτη και τη 
βάζει στο φως. 

Για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος ισχύει ακρι-
βώς η υπόσχεσή μας. Για πρώτη φορά διοίκηση του 
δήμου έχει συγκεκριμένη – υλοποιήσιμη πρόταση και 
τη διεκδικεί παρά τη γραφειοκρατία και τα προβλή-
ματα. Υπόσχεσή μας για την οποία αγωνιζόμαστε η 
δημιουργία του στο ιστορικό οίκημα της ανάπλασης 
περί τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που 
τώρα με την ολοκλήρωσή του «ακουμπά» στην ιστο-
ρία του τόπου και δημιουργεί Μνήμες. Τώρα που τα 
έργα ολοκληρώθηκαν το αίτημά μας είναι πιο ώριμο 
από ποτέ. Είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που έχει 
συγκεκριμένη πρόταση για το Μουσείο Ολοκαυτώμα-
τος και αγωνιζόμαστε να την υλοποιήσουμε. Όταν θα 
έχουμε εγκεκριμένη την πρότασή μας θα ενημερώ-
σουμε τους συμπολίτες μας.

Όσο για την τελευταία συνεδρίαση του Δικτύου 
Μαρτυρικών πόλεων, σε αυτή συμμετείχαμε σε ένα 
σημαντικό συνέδριο στο Δίστομο, όπου συζητήσα-
με για τον συντονισμό της δράσης των μαρτυρικών 
κοινοτήτων  της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς 
και για τη διεκδίκηση και τη δικαίωση των αγώνων 
των ελληνικών μαρτυρικών κοινοτήτων. Αναλυτικά 
μπορείτε να ανατρέξετε στα πρακτικά του συνεδρίου 
όπου ο δήμος μας εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρ-
χο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον Πρόεδρο Δ.Σ. Μιχάλη Γερά-
νη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης Δ.Ε. Χορτιάτη Γιάννη Ντίτσιο, τη 
δημοτική σύμβουλο Άρτεμις Αγαθοκλέους, και τον 
, πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Χορτιάτη Γιώργο 
Μενεξέ.  

Εμείς συνεχίζουμε. Δημιουργούμε στον Χορτιά-
τη έργα υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινό-
τητα των πολιτών και προσφέρουν ανάσες για τον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό. Με σκληρή δουλειά 
και το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες ιδιαίτερα της 
νέας γενιάς. Γιατί το οφείλουμε!

Πριν από μερικούς μήνες ολοκληρώθηκε 
το ανασκαφικό έργο της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στον ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Ένα έργο που, 
όπως πολλές φορές έχουμε γράψει, αποτε-
λούσε για δεκαετίες επιθυμία πολλών ανθρώ-
πων στον Χορτιάτη, αλλά και ανάγκη τόσο για 
τη σωτηρία του ίδιου του μνημείου όσο και για 
την ανάδειξη της γύρω περιοχής. 

Οι εργασίες που έγιναν μέσα και γύρω 
από τον ναό από το 2018 μέχρι το 2021 από το 
επιτελείο της διευθύ-
ντριας της Εφορείας κ. 
Μαρίζας Τσιάπαλη και 
της αρμόδιας για την 
περιοχή αρχαιολόγου 
κ. Αθηνάς Τοκμακίδου, 
είναι πράγματι εντυ-
πωσιακές. Αποκα-
λύφθηκαν κατάλοιπα 
ενός προγενέστερου 
ναού του 9ου – 10ου 
αιώνα κάτω από τον 
σημερινό, αλλά και πολλοί τάφοι διαφόρων 
περιόδων της βυζαντινής εποχής, γεγονός 
που υποδεικνύει την κοιμητηριακή χρήση του 
χώρου. Επιπλέον, έγιναν σημαντικές ενέρ-
γειες στερέωσης και αναστήλωσης του μνη-
μείου, ενώ διαμορφώθηκε και αναδείχθηκε ο 
περιβάλλων χώρος του, ο οποίος φωτίστηκε 
και απέκτησε συγκεκριμένη οριοθέτηση, με 
σκαλοπάτια και καθιστικά για τους επισκέ-
πτες. Παράλληλα, αναστηλώθηκε πλήρως το 
γειτονικό κτίσμα με την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική, συμπληρώνοντας την όλη εικόνα του 
χώρου. Τέλος, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη 
εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του 
εσωτερικού του ναού (12ου, 13ου και 18ου 
αιώνα), που ενδέχεται να συμπληρώσουν ση-
μαντικά, ακόμα και να μεταβάλουν, τις γνώ-
σεις μας για αυτές και κατά συνέπεια ίσως και 
για τον ίδιο τον ναό. 

Στην αναμφισβήτητη επιστημονική αξία του 
όλου έργου δεν έχει νόημα να σταθώ εδώ, άλ-
λωστε έχουν ήδη γίνει σχετικές ανακοινώσεις 
από τις δύο αρχαιολόγους, και θα ακολουθή-
σουν και άλλες δημοσιεύσεις και συζητήσεις 
στην επιστημονική κοινότητα. Θυμίζω ότι αντί-
στοιχης σπουδαιότητας έργο έγινε πριν από 
μια δεκαετία περίπου από την τότε 9η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπό τη διεύθυνση 
της κ. Ευτέρπης Μαρκή, και στη μεγάλη γέφυ-
ρα του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, ενώ την ίδια 
εποχή μελετήθηκε, παρουσιάστηκε σε επιστη-
μονικό συνέδριο και δημοσιεύθηκε για πρώτη 
φορά το qanat της Αγίας Παρασκευής – τμήμα 
και αυτό του υδραγωγείου. 

Κατά συνέπεια, σήμερα η «αρχαιολογική» 
εικόνα του Χορτιάτη έχει αλλάξει ριζικά σε 
σχέση με το παρελθόν, με τα δύο σημαντικό-
τερα μνημεία του – που ταυτόχρονα είναι και 
μοναδικά στη βόρεια Ελλάδα για λόγους που 
συχνά έχουμε αναφέρει – να είναι πλέον ανα-
στηλωμένα, μελετημένα και σε στάδιο διαμόρ-
φωσης ώστε να γίνουν επισκέψιμα. Ευελπιστώ 
ότι η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του 
υδραγωγείου, που είχε σχεδιαστεί από το 2008 
αλλά εμποδίστηκε από την οικονομική κρίση, 
θα υλοποιηθεί και αυτή στο εγγύς μέλλον. 

Ποιο είναι λοιπόν, πέρα από το επιστημονικό, 
το όφελος όλων αυτών για τον Χορτιάτη; Μολο-
νότι και για αυτό το θέμα έχω συχνά επιχειρη-
ματολογήσει (ανάδειξη του χωριού, δημιουργία 
μουσείου κ.τ.λ.), θα επανέλθω εδώ, με αφορμή 
τη δήλωση της διευθύντριας της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στο τελευ-
ταίο τεύχος του περιοδικού του Δήμου Πυλαίας 
– Χορτιάτη, ότι επόμενος στόχος της Εφορείας 
είναι η διενέργεια σωστικής ανασκαφής στον 
χώρο που κάλυπτε η φημισμένη Μονή Χορταΐτου. 
Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού του 
δυτικού περιβόλου της Μονής, ανάμεσα στο σχο-
λείο και το γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, για τον λόγο ότι μέσα στην έκταση 
αυτή της Μονής, που σήμερα περιλαμβάνει το 
σχολείο με την αυλή του, το γήπεδο μπάσκετ 
και αρκετό χώρο γύρω από αυτά, βρίσκονται 
διάσπαρτα (πεταμένα και παρατημένα) εδώ και 
δεκαετίες πολλά αρχιτεκτονικά μέλη (προφα-
νώς από κτίσματα της Μονής;), όπως βάσεις και 
τμήματα κιόνων, κιονόκρανα κ.ά. Η παρέμβαση 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων στον χώρο θέλω να 
πιστεύω ότι θα αναδείξει πλέον το ζήτημα της 
ενασχόλησης με τα αρχαία αυτά αντικείμενα και 

της φύλαξής τους. 
Και θέλω επίσης να 
πιστεύω ότι ο Δήμος 
Πυλαίας – Χορτιά-
τη θα ζητήσει από 
την Εφορεία να μην 
μεταφερθούν αυτές 
οι αρχαιότητες στις 
αποθήκες της τελευ-
ταίας, αλλά να βρουν 
τη θέση τους στο 
εδώ και χρόνια επι-

θυμητό και προγραμματιζόμενο Μουσείο Ιστο-
ρίας και Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη. Στο ίδιο 
αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει και η επίσης 
προαναγγελθείσα από την κ. Τσιάπαλη, στην 
ίδια συνέντευξή της, μελέτη αποκατάστασης 
του ναού του Αγίου Γεωργίου, στον οποίον σή-
μερα φυλάσσονται αντικείμενα πολύ παλιότερά 
του (εικόνες, χειρόγραφα κ.ά.).

Είναι μια πολύ καλή αφορμή, ίσως η τελευ-
ταία, να επισπευσθεί επιτέλους το ζήτημα του 
μουσείου, με την εμπλοκή πλέον και της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων. Η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη για τη δημιουρ-
γία του μουσείου είναι δεδομένη και κατανοώ 
ότι η αρχική πρόταση στέγασής του δεν τελε-
σφόρησε, γιατί το οικόπεδο που είχε προταθεί 
κρίθηκε ακατάλληλο για τη στέγαση μουσείου. 
Ωστόσο, η αποτυχία μιας πρότασης και η γρα-
φειοκρατεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να απο-
τελούν για πάντα ανασταλτικούς παράγοντες. 

Και επιμένω ότι το μουσείο θα πρέπει 
να αφορά συνολικά την ιστορία του Χορτιάτη 
και όχι μόνο το Ολοκαύτωμα. Να είναι ένα 
«Μουσείο Ιστορίας και Ολοκαυτώματος του 
Χορτιάτη».  Ένα μουσείο που θα φιλοξενεί 
αντικείμενα από όλη την ιστορία του τόπου, 
αρχαιολογικά ευρήματα, ευρήματα από την 
ανασκαφή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, 
τμήματα κιόνων και κιονοκράνων που βρίσκο-
νται πεταμένα γύρω από το πέτρινο σχολείο, 
εικόνες, χειρόγραφα, νεότερα (χαρακτηρι-
στικά για το χωριό) αντικείμενα λαογραφικού 
ενδιαφέροντος, και φυσικά θα κορυφώνεται 
με τα τεκμήρια από το Ολοκαύτωμα. Το μου-
σείο αυτό θα είναι μοναδικό στην ευρύτερη 
περιοχή μας και πρέπει να σχεδιαστεί πολύ 
προσεκτικά, με τη βοήθεια ειδικών μουσει-
ολόγων. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων, αλλά και η Μητρόπολη, στην 
οποία ανήκει το κτήριο δυτικά του ναού της 
Μεταμόρφωσης (να επαναλάβω εδώ τις ση-
μαντικές προσπάθειες και παρεμβάσεις του 
Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα για την ανάδειξη 
του ναού), και ασφαλώς και οι ίδιοι οι πολίτες 
έχουμε υποχρέωση να απαιτήσουμε και να 
ενεργήσουμε με κάθε τρόπο για τη γρήγορη 
και σωστή δημιουργία αυτού του μουσείου. 
Οι πρόσφατες και μελλοντικές αρχαιολογικές 
έρευνες αποτελούν την καλύτερη συγκυρία 
για την επιτάχυνση αυτής της δημιουργίας. 

Ως προς το θέμα της στέγασης του μου-
σείου, πριν από τέσσερα χρόνια εξέφρασα 
προφορικά στον Δήμαρχο κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη 
την άποψή μου να γίνει το μουσείο στο πέτρινο 
σχολείο του Χορτιάτη, με την προφανή βέβαια 
προϋπόθεση ότι προηγουμένως το Γυμνάσιο θα 
μεταφερθεί και αυτό στο σχολικό συγκρότημα 
έξω από το χωριό, μαζί με το Λύκειο και το Γυ-
μναστήριο που είναι υπό κατασκευή, όπως έχει 
εξαγγελθεί από τον Δήμο.

Ο Χορτιάτης και η ιστορία
 του στη νέα εποχή

του Μανόλη Μανωλεδάκη,Καθηγητή Αρχαιολογίας,
Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διε-

θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

συνέχεια στη 11η σελίδα

Ιγνάτιος Καιτεζίδης: Έργα με το βλέμμα 
στραμμένο στις επόμενες γενιές!

Στα ερωτήματα που θέσαμε στον δήμαρχο και 
τις απαντήσεις που πήραμε, φίλε αναγνώστη και 
αναγνώστρια, βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. 
Όμως, θα πούμε δυο λόγια για το Μουσείο Ιστο-
ρίας και Ολοκαυτώματος «…που ισχύει ακριβώς η 
υπόσχεσή μας… για την οποία αγωνιζόμαστε (να 
γίνει) στο ιστορικό οίκημα της ανάπλασης περί τον 
Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος...»

Ποια ακριβώς υπόσχεση και πότε και σε 
ποιους δόθηκε; Αφού, μετά το «ναυάγιο» για την 
αγορά της Οικίας (Ζαβάκου…) στον «Φούρνο 
Γκουραμάνη», η υπόσχεση που δόθηκε παραμονές 
των προηγούμενων δημοτικών εκλογών από τον κ. 
Καϊτεζίδη προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου 
Οικογενειών θυμάτων (Γκουραμάνης και Νανακού-
δης) ήταν το Πέτρινο Σχολείο να γίνει το Πολιτιστι-
κό Κέντρο Χορτιάτη και εκεί δεσπόζουσα θέση να 
έχει το Μουσείο και αφού στη συνέχεια ακούσαμε 
για την ταβέρνα «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» σήμερα μας πληρο-
φορεί, ότι αγωνίζεται να γίνει στο «ιστορικό οίκη-
μα…», το οποίο πρέπει να τον πληροφορήσουμε, 
ότι δεν είναι ιστορικό, αλλά νεόδμητο, αφού είναι 
εν μέρει αντίγραφο της παλιάς οικίας «Νταμπούδη 
– Τζημήκα». Αλλά αγαπητέ δήμαρχε το σημαντικό-
τερο είναι, ότι αυτό το πολύ ωραίο, πλην όμως… 

εν μέρει αντίγραφο, είναι πέρα για πέρα ΑΚΑΤΑ-
ΛΗΛΛΟ, αφού ο ωφέλιμος χώρος του με το ζόρι 
υπερβαίνει τα 20m2!!!

Εάν θέλεις, αγαπητέ Ιγνάτιε να κάνεις Μου-
σείο Ιστορίας και Ολοκαυτώματος, δηλαδή να το-
ποθετήσεις – επι της ουσίας- την ανάλογη πινα-
κίδα, για να κοπούν οι κορδέλες των εγκαινίων και 
να βγεις από την υποχρέωση, κάντο. Μόνον που 
αυτό δεν θα είναι Μουσείο Τιμής και Μνήμης των 
Μαρτύρων του Χορτιάτη. Θα είναι ένα «Μουσείο 
τσέπης»....

Δεν θα υπηρετεί τους σκοπούς ενός Μουσεί-
ου Ιστορίας και Ολοκαυτώματος. Ένα κακέκτυπο, 
δήθεν Μουσείο θα είναι.

Εμείς, το γράφουμε και σε άλλη σελίδα σήμε-
ρα. Το ωραίο, αλλά νεοκατασκευασμένο και εν μέ-
ρει αντίγραφο της οικίας (που είχαμε προτείνει να 
διατηρηθεί)  ως δείγμα παλιάς χορτιατινής αρχιτε-
κτονικής, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ, το Πλούσιο ιστορι-
κό αρχείο Χορτιάτη να φιλοξενήσει. Είναι σημαντική 
και ρεαλιστική πρόταση. Και είμαστε στη διάθεσή 
σας να συνδράμουμε με το μοναδικό – σημαντικό 
αρχείο που διαθέτουμε (φωτογραφικό υλικό, μαρ-
τυρίες, ντοκουμέντα, βιβλιογραφία, αρχείο Κυρκιμ-
τζή κ.α.). Αναμένουμε...

«ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 570»: Κάποιες απαντήσεις…

Τμήμα της τοιχοποιίας 
της Βυζαντινής Μονής Χορταίτου



XΟΡΤΙΑΤΗΣ 570 / ΣΕΛΙΔΑ 10

XΟΡΤΙΑΤΗΣ 570 / ΣΕΛΙΔΑ 9

Στηρίξτε οικονομικά το «Χορτιάτη 570» για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας

Ο νομικός, ο ακαδημαϊκός, ο διανοού-
μενος, ο φίλος του Χορτιάτη. Αυτός ήταν ο 
Ιωάννης Μανωλεδάκης που έφυγε από κοντά 
μας πριν από 10 χρόνια. 

Τον θυμόμαστε πρώτα απ’ όλα ως δάσκα-
λο και ως νομικό. Ως φοιτητής είχα την τύχη 
να τον ακούσω στα αμφιθέατρα της Νομικής 
του ΑΠΘ να μας αποκαλύπτει τα μυστικά του 
Ποινικού Δικαίου. Σφραγίζοντας με την πα-
ρουσία του και τα λόγια του τη νομική μας 
κατάρτιση, αλλά και την επαγγελματική μας 
σταδιοδρομία. 

Τον θυμόμαστε ως ακαδημαϊκό αντεπι-
στέλλον μέλος  της Ακαδημίας Αθηνών, με 
λόγο και παρέμβαση στις εξελίξεις, αλλά και 
με έμπρακτο ενδιαφέρον για τα διοικητικά 
του πανεπιστημίου, όπως έδειξε και η συμμε-
τοχή του στην προετοιμασία του νέου νόμου 
πλαισίου για τα ΑΕΙ στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘70. 

Τον θυμόμαστε ως διανοούμενο, με προ-
σωπικότητα, με συγκροτημένη πολιτική σκέ-
ψη, αλλά και με ξεχωριστό ήθος, κάτι που τον 
διέκρινε σε όλη του την πορεία στη ζωή.

Τον θυμόμαστε και ως ενεργό πολίτη, πά-
ντοτε πρόθυμο για τον ζωντανό επιστημονικό 
διάλογο και την προαγωγή της επιστήμης. 

Τέλος τον θυμόμαστε ως έναν από εμάς, 

έναν συμπολίτη μας στον Χορτιάτη, που στή-
ριξε με το κύρος και την προσωπικότητά του 
τον τόπο του σε ιστορικά, αλλά και σε επίκαι-
ρα θέματα όπως το «πάρκο – κεραιών» στην 
περιοχή. Καθόλου τυχαίο και το γεγονός ότι 
υπήρξε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Ελεύθερης Επιμόρφωσης 
του πρώην δήμου Χορτιάτη.  «Ο μαρτυρικός 
Χορτιάτης με τη θυσία του αποτελεί σύμβολο 
ελευθερίας», έλεγε συχνά. 

Γι’ αυτό και το 2012 με ομόφωνη από-
φαση του δημοτικού μας συμβουλίου δώσα-
με το όνομά του στην αίθουσα της πρώην 
κοινότητας Χορτιάτη, την οποία και ανακαι-
νίσαμε συνολικά, δημιουργώντας ένα στο-
λίδι για τον πολιτισμό της περιοχής. Απο-
δίδοντας ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άξιο 
Θεσσαλονικιό, που σφράγισε με τη σεμνή 
του παρουσία την εποχή του, το πανεπιστή-
μιο και την πνευματική ζωή Θεσσαλονίκης. 
Έναν άνθρωπο που αποτέλεσε για χρόνια 
αυτό που λείπει από τη σημερινή εποχή: Το 
παράδειγμα.

Έτσι θα θυμόμαστε τον Ιωάννη Μανωλε-
δάκη.

*Νομικός, Δήμαρχος

 Πυλαίας - Χορτιάτη

Φέτος συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια χω-
ρίς τη φυσική παρουσία του Γιάννη Μανωλε-
δάκη. Για όσους είχαμε την τύχη να υπάρξου-
με φοιτητές του, η ανάμνηση του καθηγητή 
μας δεν περιορίζεται σε μια γλυκιά νοσταλγία 
των παραδόσεων ενός μεταδοτικού και χα-
μογελαστού δασκάλου. Αποτελεί μια διαρκή 
πρόσκληση κριτικής σκέψης και δράσης. Αυτή 
η διάσταση ήταν η κυρίαρχη όχι μόνο στη δι-
δασκαλία αλλά σε όλο το έργο του. 

Η κριτική προσέγγιση του Μανωλεδάκη 
στην επιστήμη του Ποινικού Δικαίου είναι πα-
ρούσα σε κάθε μελέτη του και έχει ως αφε-
τηρία της μια έλλογη υποψία απέναντι στην 
εξουσία και τους μηχανισμούς της. Έτσι, δεν 
έπαυε να επισημαίνει τους τρόπους με τους 
οποίους η εξουσία χρησιμοποιεί την ποινική 
καταστολή για να ποδηγετήσει τη συμπεριφο-
ρά των πολιτών προς την κυρίαρχη ιδεολογι-
κή κατεύθυνση ελέγχοντας το φρόνημά τους. 
Έχει μείνει στην ιστορία η ακούραστη αρθρο-
γραφία του υπέρ της αποποινικοποίησης της 
μοιχείας, της ομοφυλοφιλίας και των αμβλώ-
σεων, στο πλαίσιο σειράς παρεμβάσεών του 
για ζητήματα που καλύπτονταν από την οχλο-
βοή του συντηρητισμού. Η δικαίωση κάποιων 
από αυτές μάλιστα ήρθε μετά θάνατον, όπως 
πχ η κατάργηση του εγκλήματος της επαιτεί-

ας που ψηφίστηκε το 2018.  Αξέχαστη επίσης 
είναι η τοποθέτησή του για το AIDS, το οποίο 
αντιμετώπισε στεκόμενος απέναντι στον 
«ηθικό πανικό» και υπερασπιζόμενος την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Γιάννης Μανωλεδά-
κης δεν δίστασε να αμφισβητήσει ακόμα και 
στρατηγικές επιλογές της εκάστοτε πολιτι-
κής εξουσίας. Χαρακτηριστικές από αυτήν την 
άποψη υπήρξαν οι παρεμβάσεις του ενάντια 
στους τρομονόμους του 1978, του 1990 και 
της δεκαετίας του 2000, που υπενθύμιζαν ότι 
η ασφάλεια χωρίς ελευθερία προσιδιάζει σε 
αυταρχικά καθεστώτα…. 

Η ζωή και το έργο του δασκάλου μας δεν 
ανήκουν σε μια εποχή που πέρασε ανεπιστρε-
πτί. Αντίθετα, είναι ακριβώς στην εποχή μας 
που το δίλημμα «ανθρωπισμός ή βαρβαρότη-
τα» το οποίο έθετε σ’ ένα άρθρο των τελευ-
ταίων ετών του, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. 
Και αν ο λόγος των κυρίαρχων κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων δείχνει να ηγεμονεύει, 
η κριτική σκέψη του Μανωλεδάκη παραμένει 
ζωντανή για να μας θυμίζει μαζί με τον φίλο 
και συνάδελφό του Αριστόβουλο Μάνεση ότι 
οι εκάστοτε κρατούντες δεν είναι αιώνιοι όσο 
κι αν θέλουν να φαίνονται ως τέτοιοι.

* Διδάκτορ Νομικής του Α.Π.Θ.

Του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη*

Του Χαράλαμπου Κουρουνδή*

Το παράδειγμα
 του Ιωάννη Μανωλεδάκη

Ο Μανωλεδάκης αποτελεί
 μια διαρκή πρόσκληση κριτικής 

σκέψης και δράσης

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης*: 

Το 2011, η εφημερίδα που κρατάτε στα 
χέρια σας αποχαιρετούσε έναν συνεργάτη 
της, τακτικό, και ταυτόχρονα σπάνιο. Δεν 
γνώρισα τον Γιάννη Μανωλεδάκη, ούτε ως 
συντοπίτη ούτε ως δάσκαλο. Όπως πολλοί 
της γενιάς μου, μη ειδικοί στο Ποινικό Δί-
καιο, τον «γνώρισα» πρώτα με την παραίτη-
σή του από την Νομοπαρασκευαστική Επι-
τροπή του υπ. Δικαιοσύνης, το 2001: με την 
παραίτηση αυτή, ο Μανωλεδάκης αρνούνταν 
να νομιμοποιήσει τον διαβόητο «τρομονό-
μο» (ν. 2928/2011) της κυβέρνησης Σημίτη 
– ένα νομοθετικό τερατούργημα, προϊόν της 
τότε απαίτησης για «ολυμπιακή ασφάλεια», 
που ξεσήκωσε τον νομικό κόσμο, και δημι-
ούργησε ρήγματα ακόμα και στο (κραταιό 
τότε) εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση 
«πρωτοπορούσε»: ήμασταν ακόμα πριν από 
την 11η Σεπτεμβρίου, τη διεθνή αντιτρομο-
κρατική υστερία, την ιμπεριαλιστική εκστρα-
τεία στο Αφγανιστάν.

Μετά το «μακρινό» 2001, όσοι θα επικα-
λούνταν το έργο και τη στάση του Μανωλε-
δάκη θα πλήθαιναν, όπως ακριβώς οι από-
πειρες των κρατούντων να επιβεβαιώσουν 
τη δικαστική εξουσία ως υπερ-όπλο κατά 
του «εσωτερικού εχθρού» – κουνώντας 
επιθετικά, για το σκοπό αυτό, τη σημαία 
της αντι-τρομοκρατίας. Όχι τυχαία, λοιπόν, 
στον Μανωλεδάκη ανέτρεχαν πριν από λί-
γους μήνες οι δικαστικοί που επέλεγαν να 
μη συνταχθούν με την κρατική αναλγησία και 
τη σκοπιμότητα απέναντι στον απεργό πεί-
νας Δημήτρη Κουφοντίνα. Υπερασπιζόμενος 
τον κανιβαλιζόμενο από φιλοκυβερνητικούς 
δικαστικούς Χρ. Σεβαστίδη, πρόεδρο της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελεών, ο γραμ-
ματέας της Ένωσης, Παντελής Μποροδή-
μος, θύμιζε γιατί ο Μανωλεδάκης δεν θεω-
ρούσε αυτονόητο η δικαστική εξουσία να γί-
νεται κατοικίδιο της εκάστοτε κυβέρνησης: 
«Στο κράτος δικαίου, όπου η προστασία του 
πολίτη απέναντι στην κάθε μορφής εξουσία 
ανατίθεται ως ύπατο λειτούργημα στα δικα-
στήρια (στους δικαστές), που αποκτούν έτσι 
και αντιεξουσιαστικό προορισμό, η ανεξαρ-
τησία αναφέρεται ως απόλυτο αίτημα αυτού 
του κράτους (δικαίου) στον καθένα δικαστή, 
ο οποίος καλείται να απονείμει δικαιοσύνη 

(προστασία) στον πολίτη. Ο κάθε δικαστής 
επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τη δικαστική ανε-
ξαρτησία».

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μανω-
λεδάκη, ο «Χορτιάτης 570» μάζεψε, σε μια 
συλλογή 202 σελίδων, άρθρα, χειρόγρα-
φα και ομιλίες του σημαντικού ποινικολό-
γου, και, στο δεύτερο μέρος της έκδοσης, 
18 κείμενα νομικών και πανεπιστημιακών, 
γραμμένα το 2011, ως ξόδι. Διαβάζοντας, 
καταλαβαίνεις γιατί η παρακαταθήκη του 
Μανωλεδάκη είναι βαρύτερη από τα 30 επι-
στημονικά βιβλία του, τις 200 μελέτες και 
τις δεκαετίες διδασκαλίας στο Πάντειο, τη 
Νομική του Αριστοτελείου που δημιούργησε, 
και το Δημοκρίτειο. 

Λέω παρακαταθήκη, μια «παλιακή» και 
«βαριά» λέξη. Όμως την εννοώ. Πέρα από 
συμφωνίες ή διαφωνίες, ο Μανωλεδάκης 
κατάφερε να τον «διεκδικούν» πολλοί και 
διαφορετικοί, χωρίς να πασχίζει να τους έχει 
όλους ευχαριστημένους. Συνδυάζοντας την 
ευπρέπεια του αναγνωρισμένου δασκάλου 
και τη μαχητικότητα του ακέραιου δημόσιου 
διανοούμενου, έπαιρνε και τεκμηρίωνε θέ-
σεις αντιδημοφιλείς, με λόγο και πράξη, χω-
ρίς ισορροπισμούς – στο σωστό χρόνο. Επί 
τρομονόμου, τασσόταν υπέρ της εκλογής 
ενόρκων από το λαό: «Ο λαός ωριμάζει με 
τη συμμετοχή του στην άσκηση της εξουσί-
ας και όχι όταν αποκλείεται θεσμικά από αυ-
τήν» (σ. 24). Επί Ολυμπιακών, ενάντια στις 
κάμερες και τον εθνικό μεγαλοϊδεατισμό της 
διοργάνωσης: «Γιατί θα πρέπει», έγραφε, 
«σε περίοδο σκληρής οικονομικής προσπά-
θειας της χώρας […] να δαπανηθούν δισε-
κατομμύρια για να ικανοποιηθεί ουσιαστικά 
μια μεγαλομανία;» (σ. 21); Επί παράδοσης 
Οτσαλάν, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
«Η Ευρώπη των λαών και του δικαίου απο-
δείχτηκε για άλλη μια φορά φενάκη» (σ. 29). 
Το ’99, στηρίζοντας αφιλοκερδώς κομμου-
νιστές υπόδικους για αντινατοϊκές δράσεις 
ενάντια στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. 

Η έκδοση του «Χορτιάτη» το βεβαιώνει: 
αν τη δεκαετία του ’50 είχε τη ρετσινιά «ο 
γιος του κόκκινου δικαστή», ο Μανωλεδά-
κης τίμησε την κληρονομιά αυτή με το πα-
ραπάνω.

Ο Γιάννης Μανωλεδάκης 
που αξίζει να γνωρίσουμε
Του Δημοσθένη Παπαδάτου-Αναγνωστόπουλου

Έκκληση 
όσοι και όσες Χορτιατινοί Χορτιατινές 

διαθέτουν φωτογραφίες ή κάποιο άλλο 
ντοκουμέντο από συγγενείς τους, που κάηκαν 

στο Ολοκαύτωμα: ας επικοινωνήσουν μαζί 
μας. Πρέπει να διαδώσουμε την μνήμη τους. 

Ελάχιστη υποχρέωση μας. 
(Μπάμπης Νανακούδης 2310349500)
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Ο Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ με την αγάπη που έχει για τα παιδιά, ταυ-
τόχρονα με τις Αθλητικές – Ποδοσφαιρικές  δραστηριότητες 
που λειτουργούν και εξελίσσονται μέσα από τις Ακαδημίες 
του , θέλοντας να δείξει εμπράκτως στην τοπική κοινωνία του 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ότι εκτός από Αθλητικές δραστηριότητες, θέλει και 
μπορεί να προσφέρει  και άλλες δραστηριότητες  σε νεαρά 
παιδιά, προχώρησε σε μια καινοτόμο κίνηση , οραματίστηκε και 

δημιούργησε ένα Κ.Δ.Α.Π. στον Χορτιάτη .
Το  Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης παιδιών   Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»  το οποίο   

λειτουργεί για παιδιά από 5 έως 12 ετών, από 01/01/2019   στην οδό ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 101 στο ΧΟΡΤΙΑΤΗ  απέναντι από το Ταχυδρομείο . 

 Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι  το  Κ.Δ.Α.Π «ΚΙΣΣΟΣ»  δεν είναι  Ιδιωτική ή Δημοτική 
επιχείρηση, είναι το ΔΙΚΟ μας  Κ.Δ.Α.Π. , του  Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΥ, του ΧΟΡΤΙΑΤΗ . Το οποίο  
από όραμα  έγινε πραγματικότητα  και συνεχίζει να λειτουργεί,  με  την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
και  την ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗ συμμετοχή κάποιων μελών του Συμβουλίου  του Α.Π.Σ ΚΙΣΣΟΣ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ .

 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ , με την συμμετοχή τους , στη λειτουργία του 
Συλλόγου,   ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ τα VOUCHER τους στο  Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»,  δίνει στα Μέλη 
του Συμβουλίου  την δύναμη και την διάθεση να  διορθώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις 
τους, να συνεχίσουν την μεγάλη προσπάθεια τους και  να βάζουν συνεχώς υψηλότερους  
στόχους για την ομαλότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας. 

Έτσι  από  τα έσοδα του  Κ.Δ.Α.Π. μέσω Τραπεζικού λογαριασμού και με αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενισχύει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,από  το Σεπτέμβριο του 2019, όλα 
τα Σχολεία της Δ.Ε. Χορτιάτη  με 300 ευρώ, να συμμετέχει στο κόστος του ρουχισμού 
όλων των Αθλητών του Συλλόγου μας,να διοργανώνει  από φέτος  καλοκαιρινό  camp 
άθλησης και διασκέδασης στο γήπεδο χόρτο, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για ΟΛΑ τα παιδιά 
του ΧΟΡΤΙΑΤΗ, να επισκευάζει και να συντηρεί τις  παλαιές- ελλιπείς κτηριακές  εγκα-
ταστάσεις του γηπέδου χόρτου, ΜΕΧΡΙ Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΑΣ να αποφασίσει την κατασκευή 
ΝΕΟΥ  σύγχρονου αθλητικού κέντρου που τόσο έχει ανάγκη ο ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ .

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Τηλ. 2310-349992,
mail :   kissosfc1959@gmail.com

mail :  kissoskdap@gmail.com

Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πόσες μνήμες και νοσταλγικές σκέψεις φέρνει τούτη η φωτογραφία, ηλικίας 75 
χρόνων! Λίγο μετά το “κάψιμο”... Η Χορτιατινή γιαγιά Λαγούδα, πλαισιώνεται από 
τα εγγόνια της. Τις αδελφές Μπούλα, Νίκη, Ελένη, Θέτις κόρες τυυ Θύμιου Λαγού.  

Και τα αδέλφια Βαγγέλης, Μενέλαος, Τάκης γιοί του Νίκου Λαγού. 
Η φωτογραφία είναι του καλού μας φίλου Μενέλαου Λαγού που διαθέτει

 ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. 
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τα Σχολεία της Δ.Ε. Χορτιάτη  με 300 ευρώ, να συμμετέχει στο κόστος του ρουχισμού 
όλων των Αθλητών του Συλλόγου μας,να διοργανώνει  από φέτος  καλοκαιρινό  camp 
άθλησης και διασκέδασης στο γήπεδο χόρτο, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για ΟΛΑ τα παιδιά 
του ΧΟΡΤΙΑΤΗ, να επισκευάζει και να συντηρεί τις  παλαιές- ελλιπείς κτηριακές  εγκα-
ταστάσεις του γηπέδου χόρτου, ΜΕΧΡΙ Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΑΣ να αποφασίσει την κατασκευή 
ΝΕΟΥ  σύγχρονου αθλητικού κέντρου που τόσο έχει ανάγκη ο ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ .

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Τηλ. 2310-349992,
mail :   kissosfc1959@gmail.com

mail :  kissoskdap@gmail.com

Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πόσες μνήμες και νοσταλγικές σκέψεις φέρνει τούτη η φωτογραφία, ηλικίας 75 
χρόνων! Λίγο μετά το “κάψιμο”... Η Χορτιατινή γιαγιά Λαγούδα, πλαισιώνεται από 
τα εγγόνια της. Τις αδελφές Μπούλα, Νίκη, Ελένη, Θέτις κόρες τυυ Θύμιου Λαγού.  

Και τα αδέλφια Βαγγέλης, Μενέλαος, Τάκης γιοί του Νίκου Λαγού. 
Η φωτογραφία είναι του καλού μας φίλου Μενέλαου Λαγού που διαθέτει

 ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές 
επισκέψεις Γερμανικών κυρίως αλλά και 
Αυστριακών συλλογικοτήτων αλλά και μεμο-
νομένων πολιτών από τις παραπάνω χώρες, 
στο Χορτιάτη. Οι επισκέπτες- ριες, έρχονται 
στον Μαρτυρικό μας τόπο και για να μάθουν 
από πρώτο χέρι τα δεινά που μας προκάλε-
σαν οι πρόγονοί τους. Αλλά η επίσκεψή τους 
αυτή έχει και τον χαρακτήρα της έμπρακτης 
συγνώμης για τα ναζιστικά εγκλήματα. Τους 
υποδεχόμαστε πάντα καλοπροαίρετα και 
φιλικά. Τους εξιστορούμε τα γεγονότα. Επι-
σκεπτόμαστε τους χώρους μαρτυρίου. Την 
«οικία Νταμπούδη» και τον «Φούρνο Γκου-
ραμάνη» και δίνουμε απαντήσεις στα πολλά 
ερωτήματά τους, αφού οι γνώσεις τους για τα 
ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα είναι εξαι-
ρετικά περιορισμένες. Τους μιλάμε βέβαια 
και για τις ωφειλές της Γερμανίας προς την 
χώρα μας αλλά και προς τα Μαρτυρικά χωριά 
– ολοκαυτώματα. Και τους καλούμε να τα με-

ταφέρουν όλα αυτά στην πατρίδα τους και να 
συμβάλλουν όσο μπορούν στα απόλυτα δίκαια 
αιτήματά μας, τα οποία το επίσημο Γερμανικό 
κράτος με χίλιους τρόπους προσπαθεί να τα 
υποβαθμίσει, εξαφανίσει. Με ….. «Δούρει-
ους Ίππους» το «Ελληνογερμανικό  ταμείο 
για το μέλλον», «το Ελληνογερμανικό ίδρυμα 
Νεολαίας και πολλά άλλα…. Εργαλεία»  (δεί-
τε αφιέρωμα σε άλλες σελίδες….)

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια αποσπάσμα-
τα από μια επιστολή που μας έστειλαν τρεις 
νέοι από τη Γερμανία, που επισκέφθηκαν το 
Χορτιάτη αρχές της Άνοιξης. Αλλά και τη φω-
τογραφία στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο μιας εικο-
σαμελούς ομάδας Γερμανών – δων εκπαιδευ-
τικών κυρίως, που ήρθαν στο χωριό μας τέλη 
Μάη και που αυτή η συλλογικότητα έρχεται 
συνεχώς στο Χορτιάτη τα τελευταία χρόνια.

Πολλά ευχαριστώ στη φίλη μας Σοφία, 
χρόνια στη Γερμανία, που οργανώνει τις επι-
σκέψεις.

Επίσκεψη στο Χορτιάτη την Τρίτη 
29.03.2022

«Κατεβήκαμε από το λεωφορείο που 
μας μετέφερε από Θες/νίκη στο Χορτιάτη. 
Στεκόμασταν ήδη μπροστά σ’ένα Μνημείο 
που θύμιζε μαρτυρικό τόπο, εδώ που οι 
εθνικοσοσιαλιστές εγκληματίες, μαζί με 
τους συνεργάτες τους, άφησαν θύματα 
αθώων ανθρώπων.

Είμαστε η Jule, πολιτική ακτιβίστρια, ο 
Konstantin, μεταφραστής και η Lisa, φοιτή-
τρια ιστορίας. […]

Συναντηθήκαμε με τον Μπάμπη Νανα-
κούδη και επί δύο ώρες μας εξιστόρησε 
στον Μνημείο και στους μαρτυρικούς χώ-
ρους  τη τρομακτική έκταση της βίας και 
της βαρβαρότητας που έγινε στις 2 Σε-

πτεμβρίου 1944 […] Αυτό που μας εντυ-
πωσίασε, είναι ο αγώνας των πληγέντων, 
να  απαιτούν και να επιμένουν, για δικαίωση 
και αναγνώριση των εγκλημάτων από τους 
κατακτητές: Τις πολέμικές αποζημιώσεις, 
το Κατοχικό δάνειο, τους κλεμένους πολι-
τιστικούς θησαυρούς […] 

Στο τέλος ο Μπάμπης μας χάρισε ένα 
βιβλίο και ένα ντοκυμαντέρ σχετικά με το 
Ολοκαύτωμα και συμφωνήσαμε να διατη-
ρήσουμε την επαφή μας. Από την πλευρά 
μας θα αναλάβουμε να μεταφράσουμε τους 
υπότιτλους του φιλμ και να κάνουμε γνωστό 
στη Γερμανία αυτά που ακούσαμε και μάθα-
με για το Χορτιάτη […]. Ίσως να κατορθώ-
σουμε στα επόμενα χρόνια να επισκεφτού-
με ξανά το Χορτιάτη».

Συχνές επισκέψεις Γερμανών
στον Μαρτυρικό Χορτιάτη…

Να κηρυχθεί Διατηρητέο Μνημείο φύσης..Ο Ιστορικός 
Πλάτανος του Χορτιάτη

Στο Ιστορικό Κέντρο του Χορτιάτη, στο καμπαναριό του Αϊ Γιώργη, αιώνες τώρα δεσπό-
ζει ο μεγάλος πλάτανος. Πριν κάποια χρόνια «αρρώστησε»  βαριά, όπως και ο νεότερος 
στην ομώνυμη ταβέρνα, που πέθανε οριστικά…

Τα τελευταία χρόνια όμως, ο ιστορικός πλάτανος στην εκκλησία ξαναζωντάνεψε και 
φούντωσε, προς μεγάλη χαρά των παλιών-ιδιαίτερα- Χορτιατινών.

Πιστεύουμε όμως ότι είναι είναι αναγκαίο Δασαρχείο Α.Π.Θ. και η αντίστοιχη υπηρεσία 
του Δήμου, να συνεργαστούν και για να παρθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες – δρά-
σεις ώστε ο αιωνόβιος αυτός πλάτανος, που αποτελεί μέρος της συλλογικής ιστορικής 
μας μνήμης, να επανέλθει πλήρως στην παλιά του αίγλη.

Μια πρώτη αναγκαία ενέργεια είναι η ανακήρυξη του ως «Διατηρητέο Μνημείο της 
φύσης», έτσι ώστε να τύχει και όλων των προστατευτικών ευεργετημάτων… Αναμένουμε 
πρωτοβουλίες.   

Μνήμη ή Λήθη για τους 19 εκτελεσμένους του Ασβεστοχωρίου;
Με την απαράδεκτη (πως αλλιώς να την χαρακτηρίσουμε…..) απουσία, για μια ακό-

μη φορά, του Δημάρχου κ. Καϊτεζίδη,  έγινε στις 24 Ιουλίου, η συνεχώς συρρικνούμενη 
εκδήλωση Μνήμης (ή μήπως λήθης;) για τα 19 παλικάρια, που εκτελέστηκαν από τους 
Γερμανούς Ναζί και τους Έλληνες Σουμπερίτες συνεργάτες τους, στις 26 Ιουλίου 1944 
στο Ασβεστοχώρι. Δυστυχώς, η ελαχιστότατη  παρουσία Ασβεστοχωρινών, όπως και η 
πλήρης απουσία του Κ.Κ.Ε. τα τελευταία χρόνια ( θέλουμε μια πειστική απάντηση γι’ 
αυτό…..), δεν περιποιεί καμία τιμή στα 19 Παλικάρια. Και να σκεφτεί κανείς, ότι οι πε-
ρισσότεροι εκτελεσμένοι ήταν στην Αντίσταση, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
Γι’ αυτό άλλωστε και εκτελέστηκαν. Κατά τ’ άλλα, υποτίθεται ότι δίνουμε καθημερινά 
αγώνες για τη Μνήμη ενάντια στη Λήθη.

Κλεισούρα, Δίστομο και ….. ΑΖΟΦ.
Τα σύμβολα του Ουκρανικού Ναζιστικού Τάγματος ΑΖΟΦ, ναι αυτό που μίλησε στην Ελ-

ληνική βουλή μαζί με τον Ζελένσκι τον Απρίλη, έχει ως σύμβολά του το διαβόητο wolfsangel 
(λυκοπαγίδα…) και το schwarze some (μαύρος ήλιος…).

Αυτά ήταν τα σύμβολα της 4ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας των Ες- Ες, που κατέσφα-
ξαν Κλεισούρα και Δίστομο…

Έτσι, για την Ιστορία. Όπως βεβαίως και ότι με την εμφάνιση στη βουλή των ναζιστών, 
αποχώρησαν ΜΟΝΟΝ 3-4 Συριζαίοι βουλευτές. Το Κ.Κ.Ε., το ΜΕΡΑ 25 και ο Βελόπουλος  
(ναι ο Βελόπουλος) δεν συμμετείχαν από την αρχή…

Η τέχνη ως αντίδοτο στη Λήθη….
Συνεχίζεται η έκκληση – πρόσκληση στους λογοτέχνες και 
εικαστικούς της Θεσσαλονίκης 

Πριν τρία(3) χρόνια, με αφορμή τα 75 χρόνια του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, απευ-
θυνθήκαμε στους λογοτέχνες και εικαστικούς της Θεσσαλονίκης για να δημιουργήσουν 
ένα λογοτεχνικό – εικαστικό έργο, με σημείο αναφοράς το «κάψιμο» του Χορτιάτη στις 
2.9.1944. Στόχος μας: Η δημιουργία ενός τιμητικού τόμου, ως συμβολή της τέχνης στον 
διαρκή αγώνα της μνήμης απέναντι στη Λήθη. Ένας αγώνας ιδιαίτερα αναγκαίος, σήμερα, 
που ο (νέο) ναζισμός – φασισμός, η ακροδεξιά, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, η 
προσφυγοφοβία, έχουν σηκώσει επικίνδυνα το κεφάλι τους, δείχνοντας – στην Ευρώπη, 
στη χώρα μας, στο κόσμο ολόκληρο- το εγκληματικό απάνθρωπο πρόσωπό τους. Η αντα-
πόκριση ήταν θετική. Ήρθαν τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα. Το ίδιο και εικαστικά έργα. 
Λόγοι διάφοροι όμως, κυρίως η πανδημία, αλλά και η δική μας… χαλαρή στάση, μετατόπισε 
χρονικά την έκδοση του «τιμητικού τόμου». Που την προγραμματίζουμε πλέον για τα 80 
χρόνια του μεγάλου χαλασμού. Σε δύο χρόνια από τα σήμερα…. Θα περιλαμβάνει μάλιστα 
και τα πρώτα λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν για το Ολοκαύτωμα. Με πρώτο – πρώτο το 
σπουδαίο διήγημα του Θέμου Κορνάρου «Ο εσταυρωμένος λαός μου», που γράφτηκε την 
άνοιξη του 1945. Θα περιλαμβάνει και μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφία και φιλμογραφία για 
το «κάψιμο» του Χορτιάτη. Ίσως και άλλα…

Συνεχίζουμε λοιπόν την έκκληση στους λογοτέχνες και εικαστικούς της Θεσσαλονίκης 
για τη δημιουργία έργων τους, εμπνεόμενοι από το φοβερό έγκλημα του ναζισμού και των 
Ελλήνων Σουμπεριτών συνεργατών τους στον Ιστορικό – Μαρτυρικό Χορτιάτη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μιλήστε με τον Μπάμπη Νανακούδη στο 2310349500. Κλείνοντας, 
τούτη την έκκληση, να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής έργα τους μας έχουν προσφέρει οι 
συγγραφείς Γιάννης Βρεττός, Σταύρος Ζαφειρίου, Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Λένα Οφλίδου, 
Σάκης Σερέφας, Άννα Στεφούλη, Θανάσης Τριαρίδης και Αθηνά Παπανικολάου. Ενώ εικα-
στικά έργα έχουμε από τον Χρήστο Αλαβέρα, Νίκο Κρυωνίδη, Σταύρο Παναγιωτάκη, Σάμη 
Ταμπώχ και τα μέλη του φωτογραφικού κέντρου Θεσσαλονίκης Σάκη Αθανασιάδη, Σοφία 
Αμπερίδου, Δημήτρη Κανονίδη, Βασίλη Καρκατσέλη, Ευγενία Λήμνου, Ιωάννη Μονογυιού, 
Ελεάνα Μπάρμπα, Στεφανία Πατρικίου, Γιάννη Πομάκη, Λένα Σιώπη, Μένη Σεϊρίδου, Αντω-
νία Ταράλλη και τον Περουβιανό Μαρτίν Ολαβεγκάγια. 
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Σε μια πολύ 
ωραία πρωτοβου-
λία προχώρησε ο 
«Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ» 
Χορτιάτη. Μια 
δράση που εμείς 
την είδαμε και 
ως μορφή δια-
μαρτυρίας για την 
πλήρη ανυπαρξία 
δημόσιων χώρων 
(πλατεία, παιδι-
κές χαρές κ.λ.π.) 
στην – κατά τ’ 
άλλα – ιστορική 
έδρα του Δήμου μας. Στο Χορτιάτη. Συγκεκρι-
μένα: Aπό τα μέσα Ιούνη και μέχρι αρχές Ιούλη, 
εκκατοντάδες – κυριολεκτικά – μικρά παιδιά 
όλων των ηλικιών, μετά από κάλεσμα – πρό-
σκληση του «ΚΙΣΣΟΥ», κατέκλυζαν το απόγευ-
μα το γήπεδο ποδοσφαίρου και με τη βοήθεια 
– καθοδήγηση των προπονητών της ομάδας 
αλλά και στελεχών του Κ.Δ.Α.Π «ΚΙΣΣΟΣ» συμ-
μετείχαν δωρεάν ανάλογα με την ηλικία τους, 
σε διάφορα παιχνίδια. Με τις χαρούμενες παιδι-
κές φωνές τους να ζωντανεύουν το κέντρο του 
Χορτιάτη και να δείχνουν την ανάγκη για τη δημι-
ουργία πλατείας – πάρκου – χώρου πολιτισμού 
στο χώρο του γηπέδου. Μια παλιά πρόταση της 

«Κίνησης Πολιτών» 
και του «ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
570», μια πρόταση 
προ 25ετίας που 
συνοδευόταν μά-
λιστα και από ανά-
λογη σχεδιαστική 
απεικόνιση της αρ-
χιτεκτόνισσας Λίας 
Σκλαβενίτου αλλά 
που όλες οι Δημοτι-
κές αρχές όχι μόνον 
δεν έλαβαν ποτέ υπ’ 
όψιν τους, το αντί-
θετο έπραξαν. Και 

άφησαν τον συγχωρεμένο ιερέα κ. Αντωνάρα 
να δηλώσει το γήπεδο στο κτηματολόγιο (όπως 
όλους τους δημόσιους χώρους), ως λαχανόκη-
πο του Βυζαντινού Μοναστηριού του Χορτιάτη. 
Ενός σημαντικού Μοναστηριού που καταστρά-
φηκε το 1423 – 600 χρόνια πριν – από τον Μου-
ράτ Β, όταν πολιορκούσε την Ενετοκρατούμενη 
τότε Θεσσαλονίκη. Κι έτσι, για την παραπάνω 
απαράδεκτη από κάθε πλευρά πράξη του θα-
νόντα ιερέα, ο Δήμαρχος κ. Καϊτετζίδης και η 
συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών συμ-
βούλων, δυστυχώς και από κάποιους που δεν 
περιμέναμε, τον τίμησαν, παραχωρώντας του 
δωρεάν οικογενειακό τάφο. Δυστυχώς…..

Πριν 4 μήνες γράφαμε για το φλοιοφάγο 
έντομο που, μετά το Σέϊχ – Σου, επέδραμε και 
στο ωραίο πευκόδασος της Εξοχής, πάνω από 
το Νοσοκομείο «Παπανικολάου». Τότε ήταν ελά-
χιστα τα πεύκα που ξεράθηκαν. Και καλούσαμε 
Δήμο και Δασαρχείο για την άμμεση επέμβασή 
τους. Δυστυχώς δεν έπραξαν απολύτως τίποτα. 
Δεν απομάκρυναν τα λιγοστά άρρωστα – ξερά 
δέντρα. Σήμερα όμως το ζωογόνο πευκόδασος 
κινδυνεύει με οριστικό αφανισμό. Και πάλι οι 
υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν πράττουν 
απολύτως τίποτα. Προέχει, βλέπετε για την Δη-
μοτική μας αρχή η Disneyland των τετράποδων. 
Να αναφέρουμε ακόμη ότι ανάλογα προβλήμα-
τα υπάρχουν και στο Χορτιάτη και κυρίως στο 

Πανόραμα. Τι συμβαίνει όμως στον γειτονικό 
μας Δήμο Θέρμης που κι εκεί έκανε την φονι-
κή εμφάνισή του ο φλοιοφάγος; Σε συνεργασία 
Δήμου, Δασαρχείου και Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, εγκρίθηκε πρόταση – χρηματοδότηση 
ύψους 275.000 ευρώ από το πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και με τη συμμετοχή στη συ-
νέχεια εταιρίας επεξεργασίας ξυλείας, Δασικού 
Συνεταιρισμού και δασεργατών, κόπηκαν όλα τα 
άρρωστα ξερά πεύκα και απομακρύνθηκαν και 
όλα τα υπολείμματα από τα άλση και αλσήλια, 
όπως για παράδειγμα στο Ισενλή. Αυτά έκανε 
ο πάντα πρωτοπόρος, στην πράξη και όχι στα 
λογια. Δήμος Θέρμης κ. Καϊτεζίδη. Ακολουθή-
στε τον.  

Φυσικό αέριο στα σχολικά κτήρια
του Χορτιάτη

Τρία χρόνια περίπου που ο Χορτιάτης συνδέθηκε με το φυσικό αέριο και όμως ακόμη να συνδε-
θούν οι σχολικές μονάδες μ’ αυτό. Δεν έχουμε εικόνα για τις άλλες Δημοτικές Κοινότητες. Γνωρί-
ζουμε όμως, ότι σ’ όλους τους Δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης Σχολεία 
και Δημοτικά κτήρια είχαν προτεραιότητα στη σύνδεση. Ενώ στο Χορτιάτη, με τους 7 μήνες χειμώνα, 
3 χρόνια τώρα, το …..εχθρικό στο περιβάλλον και πιο κοστοβόρο πετρέλαιο θερμαίνει τα σχολεία. 
Και το Κοινοτικό Γραφείο και την Αίθουσα «Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ». Δυστηχώς ο κ. Καϊτεζίδης δεν το 
γνωρίζει, γιατί άλλα τον «πληροφορούν» οι συνεργάτες του...

Δήμος, καταφύγιο «Υπαιθρίου Ζωής» 
και «Παπάφειο»

Το ορειβατικό καταφύγιο «Υπαιθρίου Ζωής» βρίσκεται στο Χορτιάτη. Πρόκειται για το δυόροφο 
πέτρινο κτήριο στα «Άνω Ορεινά», στο πάρκο κεραιών. Ένα θαυμάσιο κτήριο του ’60, ιδιοκτησίας 
(;) του Συλλόγου Ορειβατών με το όνομα «Υπαίθριος Ζωή». Ένας σύλλογος που χρόνια πολλά 
τώρα επί της ουσίας δεν υφίσταται (τελευταία ; πρόεδρος η κ. Μπαμπατζιμόπουλου….). Όπως 
και χρόνια πολλά τώρα έχει πλήρως εγκαταλειφθεί και το καταφύγιο που ρημάζει. Δυστυχώς…… 
Όπως δυστυχώς ρημάζει και το εμβληματικό κτήριο του «Παπάφειου» (1930 περίπου), πάλαι ποτέ 
βίλα – εξοχική κατοικία – της οικογένειας Καμπίτογλου, έργο του σπουδαίου γάλλου πολεοδόμου 
– μηχανικού,  του Ζοζέ Πλεμπέρ.

Πριν 10 χρόνια, όταν ανέλαβε Δήμαρχος ο κ. Καϊτετζίδης, μας ζήτησε και τον ξεναγήσαμε στα 
παραπάνω θαυμάσια αλλά εγκαταλελειμμένα κτήρια και συζητήσαμε τις δυνατότητες τα εν λόγω 
κτήρια να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο ως χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – πληροφορια-
κού κέντρου για την χλωρίδα και πανίδα του ορεινού όγκου Χορτιάτη και ως Μουσείο Ιστορίας και 
Ολοκαυτώματος το «Παπάφειο». Έγιναν κάποιες πρώτες επαφές με τον Μητροπολίτη Άνθιμο, ως 
πρόεδρο του «Παπάφειου» αλλά συνέχεια δεν υπήρξε. Δυστυχώς……

Τελευταία μάθαμε ότι υπάρχει σχετική κινητικότητα από την πλευρά της Δημοτικής μας αρχής 
για το καταφύγιο. Και με δικαστική εμπλοκή μάλιστα. Μήπως θα μπορούσε ο κ. Καϊτεζίδης να μας 
δώσει περισσότερες πληροφορίες; Όπως και για το εάν θα υπάρξει και πάλι ενδιαφέρον από την 
πλευρά του για το ιστορικό – εμβληματικό «Παπάφειο», που η εγκατάλειψη και η φθορά του χρόνου 
το καταστρέφει;

Αναμένουμε……

Μια ωραία – αξιέπαινη πρωτοβουλία του 
«ΑΠΣ ΚΙΣΣΟΣ» Χορτιάτη

Το φλοιοφάγο έντομο καταστρέφει 

το Πευκόδασος στην Εξοχή και όχι μόνον

Νέο Αποχετευτικό Δίκτυο. Σύνδεση με 
ΕΥΑΘ. Τέλος στον Βιολογικό Σταθμό.

Επιτέλους ξεκίνησαν και συνεχίζονται στο Χορτιάτη μεπολύ αργούς ρυθμούς τα έργα του νέου 
αποχετευτικού δικτύου και σύνδεσής του με την ΕΥΑΘ. Που σημαίνει ότι η ολοκλήρωση των εργασι-
ών θα θέσει τέρμα στον βιολογικό σταθμό στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Ένας βιολογικός (;) σταθμός, 
που εδώ και 30 περίπου χρόνια, προξένησε τεράστια οικολογικά – περιβαλλοντικά προβλήματα στο 
ρέμα Βαθύλακκου για το οποίο γράψαμε πολλά. Και έπεσαν και «καμπάνες».

Ένα ρέμα, που αναδείξαμε τις σπάνιες ομορφιές του και τα σημαντικά μνημεία στη διαδρομή 
του μέχρι το φράγμα της Θέρμης. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με την προϋπόθεση βέβαια, ότι δεν 
θα παρουσιαστούν από την πλευρά του εργολάβου και πάλι προβλήματα…. Εδώ πρέπει να καυτη-
ριάσουμε την τριτοκοσμική – απαράδεκτη συμπεριφορά του εργολάβου, για την σοβαρή ταλαιπωρία 
που προκαλεί στα διεργόχεμα Ι.Χ., αφού δεν πράττει ότι προβλέπονται σε ανάλογα έργα, δυστυχώς 
με τις «ευλογίες» των τοπικών δημοτικών αρχόντων...

Τα εύσημα λοιπόν στη Δημοτική μας αρχή και ιδιαίτερα στον κ. Μιχάλη Γεράνη, που επί της 
δημαρχίας του στον « Καποδιστριακό» τότε Δήμο Χορτιάτη, υπογράφηκε το πρώτο Μνημόνιο Συνερ-
γασίας και όχι μόνον Δήμου και ΕΥΑΘ για το εν λόγω έργο.

Kάδοι σε άθλια κατάσταση
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κάδοι απορριμάτων στο Χορτιάτη – προφανώς και στις 

άλλες Δημοτικές κοινότητες – είναι μισοκαταστραμμένοι και εστίες μόλυνσης, αφού η καθαριότητα 
– απολύμανσή τους είναι σπάνια πολυτέλεια. Και βέβαια δεν ιδρώνει το αυτί κανενός μικρομέγαλου 
Δημοτικού μας «άρχοντα». Οι ιδιώτες εργολάβοι νάναι καλά, αφού αυτή είναι η πολιτική επιλογή του 
κ. Καϊτεζίδη πιστού στα νεοφιλελεύθερα δόγματα. 

Και …..Disneyland σκύλων!!!
Με ιδιαίτερη χαρά η Δημοτική μας αρχή, μας πληροφόρησε ότι ο …..πρωτοπόρος Δήμος μας 

απέκτησε και …..Disneyland – ναι έτσι το ανέφερε….- οικόσητων σκύλων στο Ελαιόραμα Πυλαί-
ας. Χαρακτήρισε μάλιστα «….παράδεισο για τα σκυλιά…» το εν λόγω πάρκο. Ωραία λοιπόν. Αλλά 
Δήμαρχέ μας, για τις πολυάριθμες αγέλες των αδέσποτων τι κάνετε; Σχεδόν απολύτως τίποτα. 
Έχουμε όμως Disneyland…..

«Μονοπάτι…. Πορτογύρου»!
Όταν η αγάπη για το περιβάλλον και τον τόπο που ζούμε περισσεύει, τότε δημιουργεί μικρά 

θαύματα. Ένα τέτοιο μικρό θαύμα δημιούργησε με πολύ κόπο  και πολύ προσωπική δουλειά ο φίλος 
μας Χορτιατινός Γιώργος Πορτογύρου, που «άνοιξε» ένα θαυμάσιο Μονοπάτι στην περιοχή «Ζαχαρά 
το Λάκο», στα δυτικά του Χορτιάτη, με αφετηρία κάτω ακριβώς από το «Σπίτι του Δασάρχη», για 
τους παλιούς Χορτιατινούς. Τα εύσημα στο Γιώργο, που ζητάει η πράξη του ανάλογους μιμητές και 
σας καλούμε να το περπατήσετε. 

Το «Μονοπάτι του …. Στανιώτη»
Και μια και μιλάμε για Μονοπάτια. Ένα θαυμάσιο μονοπάτι «άνοιξε» στο Δάσος και ο πολύ καλός μας 

φίλος και συνεργάτης Τάσος Αγγούλας ( από το Στανό Χαλκιδικής….). Ξεκινάει από τον δασικό δρόμο 
«πάρκο Κεραιών» – καταφύγιο Σ.Ε.Ο.», εκεί που βρίσκονται στα δεξιά μας τα qanat και ανεβαίνει μέχρι τον 
«κολοσούρτη», την δεύτερη ψηλότερη κορφή του Χορτιάτη στα 1080 μ. Περνάει μάλιστα και δίπλα από την 
είσοδο του σπηλαίου που παρουσίασε στο προηγούμενο τεύχος (Τ.176) η φίλη μας Ισμήνη Κυρκιμτζή. Να 
πούμε ακόμη, ότι ο Τάσος πρωτοστάτησε και στο «άνοιγμα» πολλών διαδρομών στο δάσος. Ένα δάσος που 
το γνωρίζει και υπεραγαπά ( ο Άγιος Χορτιάτης…) και πολυπερπατά χρόνια τώρα. Γειά σου Τάσο λεβεντιά!!!

Δακτύλιος στη διασταύρωση
Συχνά είναι τα ατυχήματα στη διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Εξοχής. Και το πρόβλημα 

εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση από την περιφέρεια αλλά και την 
δημοτική μας αρχή που πρέπει να πιέσει και να προτείνει και λύσεις. Εμείς θεωρούμε τη λύση του 
Δακτύλιου σαν την καταλληλότερη λύση. Αναμένουμε άμμεσες επεμβάσεις προτού θρηνήσουμε κι 
άλλους συνανθρώπους μας. 

Γιατί κ. Καϊτετζίδη;
Γιατί κ. Καϊτετζίδη, χρόνια τώρα, με πολύ «έντεχνο» τρόπο, είναι αλήθεια, στις ανακοινώσεις και στα 

δελτία τύπου του πολυπληθούς προσωπικού σας γραφείου δημοσίων σχέσεων, παρουσιάζεται μεγάλα 
έργα άλλων φορέων, δημόσιων και μη, ως δικά σας έργα; Όπως το σπουδαίο έργο που πραγματοποιεί 3 
χρόνια τώρα και ολοκληρώνεται οσονούπω, η Εφορία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στη Βυ-
ζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη, με την καθοριστική συνδρομή του Μητροπολίτη μας κ. Βαρνάβα. Όπως η 
σύνδεση της περιοχής μας με το φυσικό αέριο, που πραγματοποιεί μια ιδιωτική εταιρία; Όπως το «κόψιμο 
κορδέλων» στην εγκατάσταση ΑΤΜ ιδιωτικών τραπεζών (ενώ όταν απομακρύνουν οι ίδιες τράπεζες τα 
ΑΤΜ, ποιείται την νίσσαν…..); Και όπως, το ποιο ακραίο παράδειγμα, προσπαθείτε να μας πείσετε, ότι το 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο που θα γίνει στο Φίλυρο, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
και την πολιτεία (Υπουργείο Υγείας και όχι μόνον), που δρομολογήθηκε το 2017 από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ (διαβάστε το άρθρο του κ. Πλωμαρίτη στη σελίδα ….), γίνεται ούτε λίγο ούτε πολύ με την προ-
σωπική σας συμβολή! Έλεος πια….. 

Θα μπορούσαμε βέβαια να αναφερθούμε και σε άλλες περιπτώσεις αλλά στεκόμαστε εδώ, με την 
ελπίδα (πολύ πολύ χλωμή βέβαια), ότι ο Δήμαρχός μας θα αλλάξει «ρότα». Και δεν θα ξανά οικειοποιηθεί 
έργα άλλων. 
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Η «Μνήμη» είναι μια συνεχής διαδικασία 
υπενθύμισης και μηνυμάτων προς όλους 
μας που επισκεπτόμαστε τους τόπους Μαρ-
τυρίου του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη, τον 
«φούρνο Γκουραμάνη» και την «Οικία Ντα-
μπούδη», για να διερωτόμαστε γιατί συνέβη 
στις 2 Σεπτέμβρη αυτή η φοβερή θηριωδία 
στα αθώα γυναικόπαιδα (κυρίως….). Γιατί;

Δυστυχώς όμως, τούτοι οι εξαιρετικά 
συμβολικοί χώροι μαρτυρίου – θυσίας, που 
θα ‘πρεπε ως κόρη οφθαλμού να τους αντι-
μετωπίζουμε, χρόνια τώρα όλοι οι δημοτικοί μας 
«άρχοντες», (κυρίως…) που έχουν τον πρώτο 
θεσμικό λόγο αλλά, και οι πολίτες σ’ ένα σημα-
ντικό βαθμό δεν πράττουν τα οφειλόμενα. Έτσι 
είδαμε στα μέσα του ’90 , εν μία νυκτί, να αλλοι-
ώνεται πλήρως ο τόπος μαρτυρίου του «φούρνου 
Γκουραμάνη» με την απαράδεκτη απόφαση – δυ-
στυχώς ομόφωνη- του τότε κοινοτικού συμβου-
λίου να επιτρέψει την τοποθέτηση ενός προκάτ 
– εκκλησάκι στο μέχρι τότε λιτό μνημείο – οστε-
οφυλάκιο που υπήρχε. Και έτσι σήμερα δεν θυ-
μίζει σε τίποτα, πέρα από μια μικρή στήλη με τα 
ονόματα των καέντων, τον Μαρτυρικό τόπο. Το 
Χορτιατινό Άουσβιτς – Μπιρκενάου! 

Ο δεύτερος Μαρτυρικός τόπος, η «Oικία Ντα-
μπούδη», έχει ανάλογη αντιμετώπιση. Απ’ όλες τις 
κοινοτικές Δημοτικές αρχές διαχρονικά. Πλήρως 
παραμελημένος χώρος. Με κάποιες …. «εξωραϊ-
στικές περιποιήσεις» λίγο πριν την κάθε επέτειο. 
Κάποιες σωστικές επεμβάσεις στο υπό κατάρρευ-
ση Οστεοφυλάκιο, μετά από δικές μας γραπτές κα-
ταγγελίες, έγιναν πριν δύο χρόνια και μάλιστα από 
χορηγό! Λες και τα 1.000-1.500 ευρώ που δαπα-
νήθηκαν δεν μπορούσαν να δοθούν από τον Δήμο. 
Δυστυχώς….

Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, 
έχουμε και την εκκλησία του Χορτιάτη να δηλώ-
νει – επί εποχής κ.Αντώναρου- τον χώρο στο 
κτηματολόγιο – το Χορτιατινό Βατοπέδι-, χωρίς 
την αντίδραση της δημοτικής μας αρχής. Ένας 
χώρος μάλιστα που ανήκει ή άνηκε ιδιοκτησιακά 

στην οικογένεια Νταμπούδη, χωρίς να έχει δι-
ευθετηθεί το πρόβλημα 78 χρόνια τώρα…..

Και φτάνουμε στο τελευταίο. Το 2010 είχαμε 
προτείνει στον τότε Δήμο Χορτιάτη, με δήμαρχο 
τον Μιχάλη Γεράνη, την αγορά ή την απαλλοτρί-
ωση των 2-3 μικροοικοπέδων πέριξ της «οικίας 
Νταμπούδη». Έτσι ώστε να μην ολοκληρωθεί η 
«τσιμεντοποίηση» του περιβάλλοντα χώρου και 
με ανάλογη αρχιτεκτονική – καλλιτεχνική μελέτη 
- διαγωνισμό να αναδειχτεί ο χώρος μαρτυρίου, με 
την ανέγερση και ενός λιτού Μνημείου – Μαυσω-
λείου. Ο Δήμος Χορτιάτη ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε 
να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση, μετά την άρ-
νηση των ιδιοκτητών για πώληση. Στη συνέχεια ο 
«Καλλικράτης» έφερε τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιά-
τη. Το θέμα της απαλλοτρίωσης «μπήκε» και πάλι 
στο δημοτικό συμβούλιο. Και πάλι ΟΜΟΦΩΝΗ από-
φαση. Όμως, παρά τις συνεχείς οχλήσεις από την 
πλευρά μας προς τον κ.Καϊτετζίδη, το όλο θέμα 
είναι βαλτωμένο. Δεν προχωρά. Γιατί άραγε; Και 
η εγκατάλειψη του Μαρτυρικού τόπου καλά κρα-
τεί. Όπως και η ΥΒΡΙΣ απέναντι στα 50 περίπου 
γυναικόπαιδα που εκείνη τη φοβερή μέρα που ….. 
σώπαιναν οι λύκοι γιατί ούρλιαζαν τα ανθρωποει-
δή ναζιστικά και δοσιλογικά τέρατα, έγιναν στάχτη 
μέσα στην ταπεινή οικία της οικογένειας του Βαγ-
γέλη Νταμπούδη. 

Ύστατη έκκληση κάνουμε προς τον κ.Καϊτε-
τζίδη και ΟΛΟΥΣ τους δημοτικούς συμβούλους, 
ΑΜΜΕΣΑ να παρθούν όλες εκείνες οι αποφά-
σεις, ώστε η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ να γίνει πράξη. 
Πράξη εδώ και ΤΩΡΑ!

Aπαλλοτρίωση ΤΩΡΑ!
«Οικία Νταμπούδη: Τόπος μαρτυρίου αλλά και ντροπής 

για όλους μας….»

Κων/να Αδάμου: Μετά την αποχώρησή 
της από το ΜΕΡΑ 25, βρήκε νέα πολιτική στέ-
γη στη …. Φιλόξενη αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ – ΚΙ-
ΝΑΛ. Τις ευχές μας να …. Μακροημερεύσει 
στη νέα της πολιτική διαμονή…

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Δύο πάρκα στην …. Πρωτεύ-
ουσα του δήμου μας, το Πανόραμα, πρόσφε-
ρε η εταιρία διανομής αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Έχει 
προηγηθεί ανάλογη προσφορά, από τα φυτώ-
ρια Βασιλειάδη, εντελώς τυχαία και πάλι στο 
Πανόραμα. Μην κάνετε πονηρές σκέψεις…..

Άλεξ Χόκ: Η γνωστή υπόθεση του διάση-
μου Σέρβου τενίστα Τζόκοβιτς στην Αυστρα-
λία, έφερε στο προσκήνιο του Υπουργό της 
μακρινής Ηπείρου – χώρας – Άλεξ Χόκ και 
την Χορτιατινή καταγωγή του από την πλευρά 
της μητέρας του. Η μητέρα του Ευαγγελία, 
που γεννήθηκε το 1950 στο Χορτιάτη, ήταν 
κόρη της Κωνσταντίνας Γιαννακούδη και του 
Γιώργου Κολοκοτρώνη. Παλιών Χορτιατινών 
οικογενειών. Αυτά για την ιστορία. 

Με ρυθμούς ….. χελώνας: Τους ρυθ-
μούς … χελώνας συναγωνίζονται τα δύο 
δημοτικά έργα στο Χορτιάτη. Ο λόγος για το 
κλειστό γυμναστήριο στη θέση «Λούστρα», 
πίσω από το Λύκειο, που εδώ και καιρό σε 
…… λίγο θα ολοκληρωθεί, αλλά φως δεν 
φαίνεται….. Και το άλλο αφορά το νέο δί-
κτυο αποχέτευσης και σύνδεσής του με την 
κεντρική αποχέτευση Θεσσαλονίκης, με την 
παράλληλη κατάργηση του εγκληματικού για 
το περιβάλλον βιολογικού σταθμού, όπισθεν 
Ρωμαϊκού Υδραγωγείου. Η μεγάλη καθυστέ-
ρηση υλοποίησης του σοβαρού αυτού έργου, 
που είναι σαν να έχει διακοπή τελείως, έχει 
σοβαρότατες επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο ( 
εσωτερικό και επαρχιακό) και στην ασφάλεια 
Ι.Χ. και πολιτών. Και δεν ιδρώνει το αυτί κανε-

νός υπεύθυνου…. Δυστυχώς…..
Εμείς πάντως, δεν συμμεριζόμαστε αυτά 

που λεν (δυστυχώς μόνον λεν…) αρκετοί-ες 
Χορτιατινοί-ες, ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν 
λίγες μέρες πριν από τις κάλπες των επό-
μενων δημοτικών εκλογών, τον Οκτώβρη του 
2023……

Τόση αφασία πια!: Πριν πέντε (5) μήνες 
περίπου ξεκίνησαν τα έργα του κεντρικού 
αγωγού αποχέτευσης από την διασταύρωση 
προς το Ασβεστοχώρι. Τοποθέτησαν μάλιστα 
και ενημερωτικές πινακίδες για τη ρύθμιση 
της κυκλοφορίας που προέβλεπε στον αρχικό 
σχεδιασμό, το κλείσιμο του δρόμου προς το 
Ασβεστοχώρι. Άμεσα διαπίστωσαν το σοβα-
ρότατο λάθος τους και έτσι η διαδρομή προς 
το Ασβεστοχώρι γινότανε (και γίνεται…) με 
τη βοήθεια φαναριών. Έλα μου όμως, που οι 
πινακίδες που τοποθετήθηκαν για τον αρχικό 
σχεδιασμό ακόμη δεν έχουν βγει κι έτσι στη 
διασταύρωση για παράδειγμα βλέπουμε ότι 
για το «Παπανικολάου» πρέπει να πάμε μέσω 
Πανοράματος(!) ενώ στην έξοδο της περιφε-
ρειακής στα Μετέωρα βλέπουμε την πινακί-
δα: «ο δρόμος προς Χορτιάτη κλειστός»! Και 
η απορία μας….. κανείς «προύχοντας» δεν 
το είδε; Τόση αφασία τους δέρνει;

Όταν ο Δήμος παρανομεί: Αρχές άνοιξης 
γίναμε μάρτυρες μιας «καραμπινάτης» παρα-
νομίας των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 
μας. Βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα και φορ-
τηγά και προσωπικό του δήμου, έκαναν εργα-
σίες καθαρισμού σε ιδιωτικό (!) οικόπεδο στο 
κέντρο του Χορτιάτη. Αλήθεια, με ποιανού 
εντολές έγινε τούτη η πέρα για πέρα παρά-
νομη πράξη; Αναμένουμε πειστική απάντηση 
από την δημοτική μας αρχή.

Μικρά σχόλια….

Η  συνεργασία  περιβαλλοντικών  και  κοινω-
νικών  κινημάτων  σε  Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο 
ενάντια  στις  εξορύξεις  και  τον  πόλεμο»  Μας 
σκάβουν  τον  λάκκο-Kasma  birak-Don’t  Dig« 
ξεκίνησε  το  φθινόπωρο  του  2020  με  αφορμή 
την  ένταση  στις  Ελληνοτουρκικές  σχέσεις  για 
την Κυπριακή ΑΟΖ και τις εξορύξεις στο Αιγαίο. 
Ο  ανταγωνισμός  Ελλάδας-Τουρκίας  για  τον 
έλεγχο των ΑΟΖ ,στην πραγματικότητα για τον 
έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου στην περιοχή  ,έφερε ξανά σύννεφα 
πολέμου στον ορίζοντα εκείνο το καλοκαίρι.

Περιβαλλοντικές  οργανώσεις  και  συλλο-
γικότητες της Τουρκίας πήραν την πρωτοβου-
λία  και  έκαναν  διεθνές  κάλεσμα  στις  χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου για έκδοση κοινής 
ανακοίνωσης  με  αίτημα»  Όχι  άλλη  εξόρυξη 
ορυκτών καυσίμων -Σταματήστε την κλιματική 
καταστροφή-Αφήστε  τους  υδρογονάνθρακες 
στο  έδαφος   .“Πολύ  γρήγορα  το  κάλεσμα 
βρήκε  ανταπόκριση  στις  άλλες  χώρες  ,με 
αποτέλεσμα την έκδοση κοινής ανακοίνωσης 
 64περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλο-
γικοτήτων Ελλάδας ,Τουρκίας και Κύπρου) με 
συμμετοχή και από τις δύο κοινότητες.(

Από τότε η κοινή πρωτοβουλία των κινη-
μάτων των τριών χωρών εμπλουτίζεται με πε-
ρισσότερες  συλλογικότητες  αλλά  και  άτομα, 
που πιστεύουν  ότι οι λαοί πρέπει να ζήσουν 

ειρηνικά και όχι να πολεμούν μεταξύ τους για 
κοιτάσματα  που  πρέπει  να  μείνουν  στο  έδα-
φος .Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εδώ ,για 
να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη  στον°1,5  C   ,πρέπει  να  μειώσουμε  τις 
παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα κατά το ήμισυ έως το 2030 και στο μηδέν 
έως  το  .2050  Είναι  απόλυτη  υποκρισία  των 
κυβερνήσεων μας να συμμετέχουν στις» κλι-
ματικές  διασκέψεις  κορυφής  «κάτω  από  την 
ομπρέλα  των  Ηνωμένων  Εθνών  και  να  υπό-
σχονται τη μείωση των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου ενώ συγχρόνως ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για να εξάγουν ακόμη περισσό-
τερα ορυκτά καύσιμα από το φλοιό της γης.  

Συνεχίζουμε  τις  κοινές  μας  δράσεις  με 
στόχο μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική ,σύμ-
φωνα  με  τις  κοινωνικές  ανάγκες  και  όχι  την 
κερδοσκοπία ιδιωτών .Η εκστρατεία μας έχει 
διττή σημασία :το σταμάτημα των εξορύξεων 
ορυκτών  καυσίμων  προστατεύει  το  περιβάλ-
λον ,δεν οξύνει τους ανταγωνισμούς και έτσι 
απομακρύνει  την  προοπτική  του  πολέμου 
στην Ανατολική Μεσόγειο!

Η πρωτοβουλία μας είναι ανοιχτή για συμμε-
τοχή και στήριξη από συλλογικότητες και άτομα! 

Η Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη και η  εφη-
μερίδα μας συμμετέχουν - στηρίζουν απ’την 
αρχή τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Μας σκάβουν το λάκκο- μια σημαντική κοι-
νή πρωτοβουλία σε Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο

γράφει ο Νίκος Αναστασιάδης

 Τα πλεονεκτήματα του κτηρίου αυτού για τη 
δημιουργία μουσείου (θέση, ιστορία, αρχιτεκτονι-
κή, χωρητικότητα κ.ά.) είναι προφανή και η πρό-
τασή μου είχε συναντήσει τη σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου και άλλων πολιτών του χωριού. 

Είναι αυτονόητο ότι τα λυόμενα έξω από το 
σχολείο θα μεταφερθούν και αυτά (είχαν τοπο-
θετηθεί περίπου πριν από είκοσι χρόνια με την 
προοπτική να μείνουν για δύο με τρία χρόνια), 
όπως και το γήπεδο μπάσκετ (άλλωστε είναι 
υπό κατασκευή το κλειστό Γυμναστήριο με γή-
πεδο μπάσκετ δίπλα στο Λύκειο) και οτιδήποτε 
άλλο βρίσκεται σήμερα μέσα στην παλιά έκτα-
ση της Μονής Χορταΐτου.

 Η τελική εικόνα, όπως τη φαντάζομαι και 
όπως θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τη φα-
νταστούν φορείς και κάτοικοι του Χορτιάτη, είναι 
αυτή ενός μικρού ενοποιημένου χώρου ανάμε-
σα στις δύο εκκλησίες (με κατεδάφιση και του 
εναπομείναντος κτηρίου δυτικά της Μεταμόρ-
φωσης), και ενός ακόμα μεγαλύτερου χώρου 
γύρω από το σχολείο (πρώην έκταση Μονής 
Χορταΐτου), με την ύπαρξη του μουσείου. Και 
έξω από το χωριό, ενός μεγάλου επισκέψιμου 
χώρου γύρω από το υδραγωγείο. Δεν αναφέρο-
μαι απλά σε αρχαιολογικούς χώρους. Αναφέρο-
μαι σε χώρους πολιτισμού και αναψυχής, που 
θα ανεβάσουν τον Χορτιάτη πολύ ψηλότερα σε 
πολιτισμικό αλλά και βιοτικό επίπεδο. 

Ως προς το σχολείο, αυτό διαθέτει πολ-
λές αίθουσες αλλά και μια τεράστια αυλή. Η 
αρχαιολογική συλλογή, η λαογραφική συλλογή 
και το σχετικό με το Ολοκαύτωμα υλικό χωρούν 
άνετα και αφήνουν και άλλους ελεύθερους 
χώρους. Τι θα μπορούσαν να φιλοξενούν αυτοί 
οι χώροι; Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα πράγ-
ματα και ο καθένας μπορεί να προσθέσει και 
άλλα: δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης, που 
θα μπορούσε να είναι και δανειστική, εκθέσεις 
ζωγραφικής, φωτογραφίας κ.τ.λ., αίθουσα εκ-
δηλώσεων, υπαίθριο κινηματογράφο (αυτός 

ενδεχομένως και γύρω από το υδραγωγείο), 
αλλά και έναν χώρο ειδικά για τους νέους του 
χωριού, μαθητές και όχι μόνο, ο οποίος θα λει-
τουργεί ως ένα είδος γραφείου για δικές τους 
δραστηριότητες, όπως το εξαιρετικό πρόγραμ-
μα των μαθητών του Γυμνασίου «Ξεναγώ στον 
τόπο μου», και την ευθύνη του οποίου θα έχουν 
οι ίδιοι οι νέοι, τόσο ως προς το τι θα διοργα-
νώνεται εκεί όσο και ως προς την καθαριότητα 
και την προστασία του. 

Εννοείται ότι η φύλαξη των υπόλοιπων 
χώρων, ιδίως αυτών του μουσείου, θα γίνεται 
από ειδικό προσωπικό που θα προσληφθεί 
από τους αρμόδιους φορείς, τον Δήμο και το 
Υπουργείο Πολιτισμού αντίστοιχα. Χώροι ανα-
ψυχής και ξεκούρασης με συγκεκριμένες προ-
διαγραφές και φωτισμό μπορούν οπωσδήποτε 
να προστεθούν. Θα δημιουργηθεί έτσι και ένα 
ουσιαστικό κέντρο του χωριού, που περιέργως 
μέχρι σήμερα απουσιάζει. 

Δεν νομίζω ότι τα παραπάνω είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο να πραγματοποιηθούν, αν υπάρξει 
η βούληση και η συνεργασία των φορέων, αλλά 
και οι αντίστοιχες διεκδικήσεις των ολοένα και 
αυξανόμενων πολιτών του χωριού, στους οποί-
ους στο τέλος θα παραδοθούν τα υπό συζήτηση 
εδώ έργα και οι οποίοι θα καρπωθούν τα οφέλη 
τους. Θεωρώ όμως ότι την εικόνα που με με-
γάλη συντομία περιέγραψα είναι εύκολο να τη 
φανταστεί κανείς και να κατανοήσει τα ευερ-
γετικά αποτελέσματά της για το χωριό και τους 
ανθρώπους που ζουν σε αυτό. Η μέχρι στιγμής 
εμπειρία δείχνει ότι η εύρεση χρηματοδότησης 
είναι απόλυτα εφικτή. Μετά τις εργασίες στο 
υδραγωγείο και τον ναό της Μεταμόρφωσης μια 
νέα εποχή φαίνεται ότι μπορεί να έρθει για τον 
Χορτιάτη, για την ανάδειξη της ιστορίας του, την 
προστασία των μνημείων του και τη διατήρηση 
της ιστορικής μνήμης και της πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς. Το αν θα την καλωσορίσουμε ή θα την 
αφήσουμε να προσπεράσει είναι στο χέρι μας. 

συνέχεια από 9η σελίδα
Ο Χορτιάτης και η ιστορία του στη νέα εποχή

ΚΥΡΚΥΜΤΖΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 51 (1ος όροφος)
ΤΗΛ.: 2310/832.890 -  FAX: 2310/850.204

e-mail: kirkimtz@spark.net.gr



Για το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής
και το «κουρπάνι»

«Όραμά μας η αποκατάσταση και ανάδειξη
 της ιστορικής παρακαταθήκης

 των προγόνων μας»
γράφει ο Πάτερ Απόστολος Ραφτόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Ένας απ’ τους σημαντικότερους κοινωνι-
κούς θεσμούς που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ-
μό, απ’ την εξέλιξη της επιδημίας, είναι ο χώρος 
της εκπαίδευσης.

Παγιωμένες πρακτικές και καταστάσεις ανα-
τράπηκαν «εν μία νυκτί».

Η εκπαιδευτική κοινότητα- παιδιά, εκπαιδευ-
τικοί, γονείς - βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν 
πρωτόγνωρες καταστάσεις με αρνητικές επι-
πτώσεις τόσο στον ψυχισμό τους όσο και στις 
μαθησιακές διαδικασίες.

Κάθε συλλογική δραστηριότητα σταμάτησε 
να λειτουργεί: μάθημα στο σχολείο, εκπαιδευ-
τικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές, σχο-
λικές εκδηλώσεις, τελετές λήξεις και αποφοίτη-
σης έπαψαν να υφίστανται καθώς η δαμόκλεια 
σπάθη της μετάδοσης του ιού απειλεί διαρκώς 
τη δημόσια υγεία.

Με γνώμονα τα νέα δεδομένα ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί και γονείς προσπάθησαν να πε-
ρισώσουν κάποια ψήγματα συλλογικότητας προς 
όφελος των παιδιών, οργανώνοντας εκτός σχο-
λείου και ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών 
μικρές συναντήσεις εφαρμόζοντας όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα.

Με τη λήξη του σχολικού έτους μία τέτοια 
συνάντηση- εκδήλωση έγινε στο Πανόραμα στο 
δημοτικό χώρο που βρίσκεται στην οδό Ιωάννου 
Γρηγοριάδου. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το 2ο 
Σύστημα Προσκόπων

Η παντελής έλλειψη μιας έστω υποτυπώ-
δους υποδομής για την διοργάνωση μίας τέτοιας 
εκδήλωσης μας κίνησε το ενδιαφέρον να διε-
ρευνήσουμε τι συμβαίνει σε ανάλογους χώρους 
σε όλο τον οικισμό. Η επίσκεψή μας σε αυτούς 
μας οδήγησε σε κάποιες διαπιστώσεις: 

α) Σε κανέναν χώρο δεν υπάρχει η στοιχει-
ώδης υποδομή για εκδηλώσεις και συλλογικές 
δράσεις κάθε είδους.

β) Η καθαριότητα είναι πλημμελής και περι-
στασιακή.

γ) Δεν υπάρχουν βρύσες, και όπου υπάρ-
χουν οι περισσότερες είναι καταστραμμένες.

δ) Τα παγκάκια είναι ελάχιστα και κακοσυ-

ντηρημένα.
ε) Κυριαρχεί η οπτική ρύπανση των γκράφιτι 

και των «χουλιγκάνικων» βωμολοχιών.
στ) Οι παροικούντες αποθέτουν στους χώ-

ρους αυτούς διάφορα άχρηστα υλικά και απορ-
ρίμματα τα οποία παραμένουν εκεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Ας δούμε τώρα έναν προς έναν τους χώ-
ρους αυτούς: 
1) Οδός Γρηγοριάδου:

Στο υφιστάμενο γήπεδο του μπάσκετ, οι μπα-
σκέτες δεν έχουν στεφάνια και καλάθια

  Τα παγκάκια είναι ελάχιστα και σε κακή κα-
τάσταση.

     Η βρύση είναι καταστραμμένη.
  Καμία πρόβλεψη για διοργάνωση εκδηλώσε-
ων αν και ο χώρος προσφέρεται για τέτοιου 
είδους δράσεις.

2) Πάρκο Γαλανού:
Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί για τη δη-
μοτική αρχή «της Άρτας το γεφύρι».
Εκτός από την παιδική χαρά που είναι υψη-
λών προδιαγραφών, ο υπόλοιπος χώρος, 
παρ’ όλες τις παρεμβάσεις, δεν μπόρεσε να 
ελκύσει το ενδιαφέρον των δημοτών.
Οι καταστραμμένες βρύσες, η έλλειψη καθα-
ριότητας, τα γκράφιτι παντού, και ο βανδα-
λισμός της υποδομής για τη στάθμευση των 
ποδηλάτων αποτελούν μία ανάρμοστη για τον 
πολιτισμό μας εικόνα.

3) Πλατεία Ιωάννου Κρατερού- Πάρκο μαθητή
Ο βαρύγδουπος τίτλος βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση με την πραγματικότητα αυτού του 
χώρου που είναι απέναντι απ’ το Γυμνάσιο. 
Δεν περιποιούν τιμήν ούτε για τους εκπαι-
δευτικούς ούτε για τις μαθήτριες και τους 
μαθητές τα παλιά και ασυντήρητα παγκάκια 
και η στάση του λεωφορείου χωρίς σκέπα-
στρο. Επιπρόσθετα δεν τιμούν κανέναν τα 
περιττώματα των σκύλων, τα σκουπίδια και η 
αδειανή βάση του γλυπτού του Κυριάκου Κα-
μπαδάκη που κλάπηκε πριν μια δεκαετία.

4) Πλατεία Μπακογιάννη:
Τα γήπεδα του μπάσκετ και του τένις που 

βρίσκονται εκεί είναι σε φάση συντή-
ρησης και ανακαίνισης. Επειδή αυτή τη 
χρονική συγκυρία το τένις είναι περισσό-
τερο προβεβλημένο απ’ το μπάσκετ, τα 
γήπεδά του αποπερατώθηκαν ενώ αυτά 
του μπάσκετ βρίσκονται στην αναμονή. 
Η περίφραξη είναι πεπαλαιωμένη ενώ ο 
περιβάλλων χώρος κυριαρχείται απ’ τα 
αγριόχορτα που ενίοτε κόβονται αλλά όχι 
καθ’ ολοκληρίαν.
Εκατό μέτρα πιο κάτω βρίσκεται η παιδική 
χαρά που είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση 
με τα παιδιά που την επισκέπτονται 
Η περίφραξή της από μπετόν και σιδερένια 
κάγκελα είναι επικίνδυνη

5) Αλάνα στην οδό Λέλας Καραγιάννη:
Κάποτε στον χώρο αυτό υπήρχαν δύο εστί-
ες ποδοσφαίρου που προφανώς κλάπηκαν. 
Έκτοτε το μόνο που βλέπει κανείς είναι 
σωροί πάσης φύσεως απορριμμάτων και τα 
αποτελέσματα της ασυνειδησίας των ιδιοκτη-
τών σκύλων που ανάγκασαν κάποια παιδιά να 
γράψουν και να τοιχοκολλήσουν μία επιστολή 
η οποία απευθυνόταν σε όλους αυτούς τους 
ανεύθυνους και έλεγε: «Αγαπητά σκυλιά, 
πείτε στα αφεντικά σας ότι εδώ παίζουν παι-
διά και γι’ αυτό αυτοί που σας βγάζουν βόλ-
τα είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν τα κακά 
σας! Σας ευχαριστούμε! Τα παιδιά της γειτο-
νιάς».

6) Οδός Μακεδονομάχων:
Γύρω απ’ τα γήπεδα του μπάσκετ και του πο-
δοσφαίρου δεν υπάρχουν ούτε παγκάκια ούτε 
βρύσες
Η παιδική χαρά είναι μικρή με επικίνδυνη πε-
ρίφραξη
Στο τέρμα της οδού ένα μόνο κι έρημο 

κιόσκι που περιβάλλεται από μερικά καχεκτικά 
φυτά μαζί με πεταμένα οικοδομικά υλικά κάνει 
το μικρό ιστορικό για τη δημιουργία αυτού του 
πάρκου  που αναγράφεται σε μία αναρτημένη 
πινακίδα, να μοιάζει με ειρωνεία!

Η κατάσταση που επικρατεί στους χώρους 
αυτούς δείχνει την ελλιπή ικανότητα της δημοτι-

κής αρχής να τους 
συντηρήσει, να 
τους ανακαινίσει 
και να τους ανα-
δείξει. Και απ’ την 
άλλη την αδιαφο-
ρία και την απαξί-
ωση των πολιτών 
που δε συναι-
σθάνονται καμία 
συνευθύνη για τα 
δημόσια ζητήματα.

Η αλλαγή του σκηνικού μπορεί να γίνει με 
την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από 
τη δημοτική αρχή σε συνεργασία με τους ενερ-
γούς πολίτες που οραματίζονται έναν διαφορετι-
κό τόπο και τρόπο ζωής

Οι  κατά γειτονιές τοπικές συγκεντρώσεις- 
συνελεύσεις είναι ένα πρώτο βήμα για μια συ-
ζήτηση πάνω σ’ αυτά τα προβλήματα, καθώς και 
η διοργάνωση μικρών εκδηλώσεων μετά από κα-
τάθεση προτάσεων και προγραμματισμό.

Η ύπαρξη συνέχειας και διαχρονικότητας εί-
ναι βασικό στοιχείο για την επιτυχία του εγχειρή-
ματος, αφού ως γνωστόν «η αρχή είναι το ήμισυ 
του παντός» αλλά «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει 
δουλειά πολλή»!

Η σημερινή πραγματικότητα φαίνεται παγιω-
μένη και αμετάβλητη.

Επειδή ακριβώς φαίνεται αλλά δεν είναι 
ας αποδείξουμε έμπρακτα παραφράζοντας την 
Αρλέτα ότι «δεν συνηθίζουμε τις φασολάδες 
και τα τουρλού αλλά προτιμάμε το τσάι για-
σεμιού!»

Τσάι Γιασεμιού

Η ……γαλάζια αναμνηστική πλακέτα
Η δημοτική μας αρχή προχώρησε στη δημιουργία αναμνηστικής πλακέτας (γράφημα το αποκα-

λεί…..) με θέμα το «κάψιμο» του Χορτιάτη, που την προσφέρει σε επίσημους (;) επισκέπτες του Δή-
μου. Είναι διαστάσεων 15Χ20cm και απεικονίζει την πρόσοψη του σπουδαίου Δημοτικού σχολείου, 
που έκαψαν οι Γερμανοί ναζί και οι Έλληνες Σουμπερίτες συνεργάτες τους στα τέλη Σεπτέμβρη του 
1944. Αυτό όμως που τα χαλάει όλα είναι η χρωματική επιλογή. Γαλάζια τα πάντα! Από την κασετίνα 
συσκευασίας έως την ίδια την γυάλινη πλακέτα με την ενσωματωμένη φωτογραφία. Όλα μπλε!

Και έτσι, η αναμνηστική πλακέτα αισθητικά είναι απαράδεκτη και δεν αναδυκνήει το μεγαλείο 
της καταστροφής που απεικονίζει η ασπρόμαυρη φωτογραφία. Μια φωτογραφία που ανακαλύψαμε 
πριν αρκετά χρόνια σε έρευνά μας στο Μουσείο φωτογραφίας Μπενάκη. Δεν θέλουμε, τέλος, να 
πιστέψουμε, ότι η επιλογή του γαλάζιου ήταν …..ιδεολογική. Ο νοών νοείτω….

Γιατί κ. Δήμαρχε και Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης;

Γιατί παραχωρήσατε δωρεάν οικογενειακό τάφο στον συγχωρεμένο ιερέα του Χορτιάτη κ.Χαρά-
λαμπο Αντωνάρα; Μήπως τον …. Επιβραβεύσατε γιατί δήλωσε στο Κτηματολόγιο ΟΛΟΥΣ τους δημό-
σιους χώρους ( γήπεδο ποδοσφαίρου, πλατεία, τους Μαρτυρικούς χώρους του Ολοκαυτώματος, το 
Άλσος της Αγίας Παρασκευής και πολλούς άλλους….), ως περιουσία της Εκκλησίας; Δυστυχώς με 
την εγκληματική απραξία ΟΛΩΝ των Δημοτικών αρχών που δεν άσκησαν το δικαίωμα της ένστασης. 
Η θρησκευτική ψηφοθηρία βλέπετε, λειτούργησε ως «φρένο» απέναντι στο Χορτιατινό ……Βατοπέ-
δι, όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς. Τον τιμήσατε μήπως, γιατί με την συμπεριφορά του, ιδιαίτε-
ρα τα τελευταία χρόνια, «έδιωξε» την πλειοψηφία των Χορτιατινών – πιστών και μη από την εκκλησία 
τους και οι οποίοι - πιστοί και μη – βρήκαν μια ανοιχτή και ζεστή «αγκαλιά» στο Μοναστήρι μας;

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε πολλά άλλα «γιατί» αλλά θα σταθούμε μόνον στο τε-
λευταίο. Μήπως λοιπόν κ. Καϊτεζίδη, τον τιμήσατε, γιατί με την … Απολυτρωτική συμπεριφορά του 
καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας, δεν «έφυγε» δυστυχώς για πάντα μόνον ο ίδιος αλλά και 
κάποιοι που πίστευαν (και δεν … ερευνούσαν) σ’ αυτόν; 

Δύο ήταν μόνον οι αρνητικοί ψήφοι Γκουραμάνη και Βουλγαρίδου. Έξι ψήφισαν λευκό. Ρουσάκη, 
Τερζής, Μπαμπαράτσας, Μαάϊτα, Σαριδάκης και Μότας. Οι τρεις τελευταίοι ανήκουν στην παράταξη 
του Κ.Κ.Ε.! Ενώ εννέα (9) ήταν οι απόντες, ανάμεσά τους και ο Χορτιατινός Βάϊος Αγγελινούδης.

Ο κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων, προβλέπει στο αρ.8, την παραχώρηση δωρεάν τά-
φων σε πρόσωπα για «…Εθνική, κοινωνική και πολιτική δράση στο Έθνος και τον Δήμο….» 

…τα συμπεράσματα δικά σας.
Εισηγητής στο θέμα, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ντίτσιος. Για την ιστορία και μόνον.

Γιάννης Βρεττός

Για το Δασαρχείο, τη Δημοτική αρχή 
και την ΔΕΥΑ

Και ενώ σ’ όλο το Δάσος του Χορτιάτη είναι «στεγνές» ΟΛΕΣ οι βρύσες – ποτιστήρια, όπως «3 
αδέλφια», «κρύα βρύση», «κερασιά» κ.α. δυσκολεύοντας έτσι πεζοπόρους και άγρια πανίδα. Κι ενώ 
επανειλημμένα γράψαμε γι’ αυτό και το θέσαμε και σε συναντήσεις μας με το Δασαρχείο Θεσσα-
λονίκης και τη Δημοτική μας αρχή. Κι ενώ λοιπόν Δασαρχείο και Δήμος δεν βρίσκουν – γιατί δεν 

θέλουν – καμία λύση. Τε-
ράστιες είναι οι απώλειες 
νερού από τις πηγές του 
βουνού λόγω σπασμένων 
αγωγών και – κυρίως – 
λόγω του ότι δεν γίνεται 
από την ΔΕΥΑ αναγκαία 
συντήρηση και ο καθα-
ρισμός των φρεατίων  
(Γκιρίζια….). Όπως για 
παράδειγμα στο φρεάτιο 
κάτω από τους «προσκό-
πους», που το νερό που 
χάνεται φτάνει μέχρι τη 
«ΜΕΡΙΜΝΑ»!

Και κάτι ακόμη πολύ 
σοβαρό. Τα περισσότερα 
φρεάτια είναι ανοιχτά με
ότι μπορεί να σημαίνει 
αυτό…… Ο νοών νοείτω.

Τ. 2310348073

E-mail: sportclubhortiatis@gmail.com

Ένα άγνω-
στο στους 
πολλούς δρα-
ματικό γεγο-
νός, αρχές 
της ναζιστικής 
κατοχής στο 
Χορτιάτη.

Πριν από 26 χρόνια, στο τεύχος 52 της εφη-
μερίδας μας, φιλοξενήσαμε τις αναμνήσεις του 
Χορτιατινού Κώστα Καδούδη, που χρόνια τώρα 
δεν βρίσκεται μαζί μας. Ο Κώστας Καδούδης, 
έγραφε τότε για ένα πολύ σημαντικό γεγονός 
που συνέβη στην αρχή της Γερματικής κατοχής, 
τέλη Μάη του 1941, και αφορούσε τη δολοφονία 
5 Χορτιατινών παληκαριών από τη χωροφυλακή 
Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός άγνωστο στους 
σημερινούς Χορτιατινούς. Το συνδέει μάλιστα 
και με το «κάψιμο» του Χορτιάτη στα τέλη της 

κατοχής. Τα παλικάρια αυτά ήταν: ο Αντώνης 
Γιαννακούδης, ο Αντώνης Τσάντας, ο Αντώνης 
Παράδας, ο Γιώργος Πανούδης και ο Γιώργος 
Μποχουρούδης. Για τα οποία παλικάρια δυστυ-
χώς, 81 χρόνια μετά, δεν γίνεται καμιά αναφορά. 
Δεν υπάρχει μια ενθυματική λιτή στήλη στο χώρο 
της ομαδικής δολοφονίας: Στο Μνημείο της Πλα-
τείας ( έναντι κοινότητας). Ελάχιστη υποχρέωση 
να γίνει ΤΩΡΑ! Δίπλα στην προτομή του προέ-
δρου της κοινότητας Χρήστου Μπαντάτσιου, που 
κάηκε στο «φούρνο Γκουραμάνη» μαζί με 70 
γυναικόπαιδα στις 2.9.1944. Ελπίζουμε αγαπητέ 
Δήμαρχε κ.Καϊτετζίδη, να δείτε σοβαρά την πρό-
τασή μας. Και το Δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 
να αποφασίσει για την υλοποίησή της. Στη συνέ-
χεια δημοσιεύουμε το σημαντικότερο μέρος από 
τις αναμνήσεις – μαρτυρία του Κώστα Καδούδη, 
γιατί ….. ο αγώνας της Μνήμης απέναντι στη 
Λήθη είναι καθήκον και υποχρέωσή μας…..

Να τιμηθούν τα 5 
παλικάρια που δολο-
φονήθηκαν τον Μάη 
του ‘41 στο Χορτιάτη

Γιορτάσαμε και πάλι στις 26 Ιουλίου, 
στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, 
το παραδοσιακό πανηγύρι των Χορτιατι-
νών. Με το «κουρπάνι» (γεύμα με βραστή 
γίδα), πέρα από το εκκλησιαστικό τελε-
τουργικό, να είναι το κεντρικό δρώμενο 
του διημέρου. Διαπιστώνουμε όμως, ότι 
χρόνο με το χρόνο η προσέλευση πιστών 
και μη, φθίνει….. Βέβαια, ο πανηγυρικός 
χαρακτήρας που είχε για τους Χορτια-
τινούς παλαιότερα, έχει εκλείψει χρόνια τώρα. Τα 
ολονύχτια γλέντια με live και ντιζεζ στις ταβέρνες 
του χωριού, έχουν σταματήσει από τα μέσα του ’90 
περίπου. Από τα τότε μόνον στην Αγία Παρασκευή 
και με το «κουρπάνι» να κυριαρχεί, διατηρείται σ’ ένα 
βαθμό το έθιμο. Τέλος, όσοι εξακολουθούμε να συμ-
μετέχουμε ακόμη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βλέ-
πουμε τους δημοτικούς μας και όχι μόνον άρχοντες-σες με τις …. «άυλες» τους να μοστράρονται πρώτο 

τραπέζι πίστα και να απολαμβάνουν πάνγευστη την 
βραστή γίδα που τους σερβίρουν δημοτικοί υπάλλη-
λοι και εθελοντές…… και του χρόνου με υγεία!

Α, και μια πρόταση. Του χρόνου, λόγω προεκλο-
γικής περιόδου, διπλασιάστε τα πρώτα τραπέζια. Οι 
υποψήφιοι «άρχοντες» και «αρχόντισσες» θα είναι 
πάρα πολλοί….

Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής στα μέσα του ’60. 
Τα –τότε- παληκαριά (σήμερα…) του Χορτιάτη 
στο τσακίρ κέφι! Η «Μουσικός», η Γιαννακός, η 
Παναγιώτς, η Γιακμής, η «Τσουραλής», η Κυρι-
μάς, αναγνωρίστηκαν… Κάποιοι δεν ταυτοποιή-
θηκαν. Βοηθήστε…

Όπως είναι γνωστό, φέτος λειτούργησε για πρώτη φορά στη ενορία μας Δωροέκθεση, με στόχο την 
οικονομική ενίσχυση των διαφόρων δράσεων του ναού (φιλόπτωχο, κατηχητικά, έργα υποδομών κ.α.).

Η συμβολή όλων σας στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας υπήρξε καθοριστική. Οι κάτοικοι και τα κα-
ταστήματα της περιοχής ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας και προσφέρατε απλόχερα και με αγάπη διάφορα 
είδη, κάθε λογής.Το ίδιο θερμή υπήρξε και η ανταπόκριση σας ως αγοραστές.Γι’αυτό και αισθανόμαστε την 
ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους από καρδιάς και να σας ενημερώσουμε ότι η Δωροέκθεση θα συνεχί-
σει, πάντα με την στήριξη σας, την λειτουργία της καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου.

  Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού ναού Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη, οι κυρίες του φιλοπτώχου ταμείου 
και οι συνεργάτες τους

XΟΡΤΙΑΤΗΣ 570: Και εμείς σας ευχαριστούμε γαι την οικονομική σας ενίσχυση 

Με την ευλογία του 
Θεού και χάρη στο εν-
διαφέρον και τον κόπο 
πολλών ανθρώπων ολο-
κληρώθηκε το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εργασιών 
συντήρησης και αποκα-
τάστασης του βυζαντινού 
ναού της Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος που απο-
τελούσε τον κοιμητηριακό 
ναό της πάλαι ποτέ δια-
λαμψάσης Μονής Χορταιτου. Παράλληλα διαμορ-
φώθηκε ο περιβάλλων χώρος και ανακαινίστηκε η 
οικία παραπλεύρως του ναού  που αποτελεί τυ-
πικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των σπιτιών της 
περιόδου της τουρκοκρατίας.

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω απο κο-
ντά την προσπάθεια  όλων όσων εργάστηκαν και 
εργάζονται στο έργο  αυτό , από την προισταμένη 
και τους μόνιμους αρχαιολόγους, συντηρητές, μη-
χανικούς ,αρχιτέκτονες της  ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ. μέχρι τους 
συμβασιούχους και τους  εργάτες. Μπορώ λοιπόν 
να βεβαιώσω, ότι όλοι δούλεψαν με άμετρο ζήλο, 
πολύ μεράκι, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελ-
ματισμό. Δηλωτικό όλων αυτών τα αποτελέσματα 
των κόπων τους, τα οποία απολαμβάνουμε όλοι και 
τους ευχαριστούμε θερμά.

Το μικρό αυτό “θαύμα” που συντελέστηκε 
αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη να επεκταθούν τα 
έργα συντήρησης και αποκατάστασης στον παρα-
κείμενο ιστορικό ναό του Αγ. Γεωργίου. Στο διάβα 
των χρόνων έγιναν δυστυχώς πολλές επεμβάσεις 
στο ναό που αλλοίωσαν τον χαρακτήρα του κυρίως 
εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Προς τούτο το εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας με την ευλογία 
του επισκόπου μας, την σύμφωνη γνώμη και την 
συνεργασία της ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ έλαβε την απόφαση να 
πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και απο-
κατάστασης του ναού. 

Έχει λοιπόν ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση με-

λετών που αφορούν στην 
ιστορική τεκμηρίωση, 
στην αποκατάσταση του 
εξωνάρθηκα, της εξω-
τερικής τοιχοποιίας, της 
στέγης, του γυναικωνίτη, 
των κουφωμάτων και του 
δαπέδου. Παράλληλα ει-
δικό συνεργείο συντάσσει 
μελέτη για την αποκατά-
σταση και συντήρηση του 
ξυλόγλυπτου τέμπλου, 

του άμβωνος και του δεσποτικού θρόνου. Τα 
πρώτα δείγματα από την απομάκρυνση της λα-
δομπογιάς από το τέμπλο αποκαλύπτουν, ότι 
υπάρχει ζωγραφικός διάκοσμος με ωραίους χρω-
ματισμούς, που δεν είναι απλή ζωγραφική αλλά 
ακολουθεί τους κανόνες της αγιογραφίας. Η ίδια 
μελέτη προβλέπει την διερεύνηση για την ύπαρξη 
ή μη τοιχογραφικού διακόσμου σε διάφορα σημεία 
του ναού. Τέλος θα εκπονηθεί ειδικό αρχιτεκτο-
νικό σχέδιο για την ενοποίηση του αυλείου χώρου 
του αγίου Γεωργίου με τον περιβάλλοντα χώρο 
του βυζαντινού ναού  της Μεταμορφώσεως. Βέ-
βαια μόνον η εκπόνηση των σχεδίων και η υποβο-
λή τους προς έγκριση θα διαρκέσει δυο περίπου 
χρόνια. 

Οι μελέτες που περιγράψαμε αποτελούν απα-
ραίτητη προυπόθεση για αίτηση χρηματοδότησης 
από ΕΣΠΑ, Περιφέρεια και άλλους φορείς. Το κόστος 
όμως των ίδιων των μελετών βαρύνει αποκλειστικά 
την ενορία.

Όραμα μας είναι αφενός η αποκατάσταση και 
η ανάδειξη  της ιστορικής παρακαταθήκης των 
προγόνων μας και αφετέρου να αποκτήσει ο Χορ-
τιάτης ένα σημείο αναφοράς που στερείται.

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 570: Προσυπογράφουμε τα 
παραπάνω, για τα οποία δεκαετίες τώρα αγωνι-
ζόμαστε π. Απόστολε, όπως βεβαίως γνωρίζεις 
πολύ καλά. Είμαστε μαζί στον ωραίο αγώνα που 
δίνεις…

Το νερό αντιμετωπίζεται ως κοινό 
αγαθό ανά τους αιώνες, από τα αρχαία 
χρόνια σε όλους τους πολιτισμούς του 
κόσμου και μέχρι σήμερα σε αρκετά 
μέρη του πλανήτη. Κι αυτό συνέβαινε 
και συμβαίνει όταν η διαχείρισή του 
είναι κοινωνική και αποκεντρωμένη σε 
επίπεδο κοινότητας με άμεση συμμε-
τοχή των πολιτών, με ελεύθερη πρό-
σβαση για όλους και με σεβασμό στον 
κύκλο του νερού στη φύση.

Το πρώτο βήμα για την ιδιωτικο-
ποίηση του νερού έγινε ιστορικά και σε 
όλο τον κόσμο, όταν η ιδιοκτησία και η 
διαχείρισή του πέρασε σε κάποια συγκεντρωτική δομή: 
είτε κεντρικό κράτος είτε τοπικές και περιφερειακές 
αρχές.

Στη Θεσσαλονίκη, η ιδιωτικοποίηση του νερού ξεκί-
νησε όταν (1998-99) οι δημόσιοι οργανισμοί ύδρευσης 
(ΟΥΘ) και αποχέτευσης (ΟΑΘ) έγιναν Α.Ε. και συγχω-
νεύθηκαν με τη δημιουργία της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ 
Παγίων, την εισαγωγή της ΕΥΑΘ στο χρηματιστήριο και 
την πώληση περίπου του 25% των μετοχών της σε ιδι-
ώτες.

Με τα μνημόνια, έγινε το 2011 μεταβίβαση μετο-
χών της ΕΥΑΘ (και της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα) στο Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕΔ).

Το ιστορικό μαζικό δημοψήφισμα «από τα κάτω», 
που έγινε στις 18 Μάη 2014, με το 98% των πολιτών 
να ψηφίζει ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ μπλόκαρε 
κοινωνικά και πολιτικά αυτή τη διαδικασία. Την ίδια χρο-
νιά, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυ-
νταγματική την ένταξη ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ.

Νέα απόπειρα έγινε το 2016 με μεταβίβαση μετο-
χών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 
και Περιουσίας Α.Ε. (το «Υπερταμείο»). Το 2022, το ΣτΕ 
έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφί-
ας των μετοχών των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νερού στις 
22.3.2022, 62 φορείς και συλλογικότητες της Θεσσαλο-
νίκης, που υπέγραψαν διακήρυξη και συμμετέχουν στην 
“Πρωτοβουλία για τη συνεργατική διαχείριση του νερού 
της Θεσσαλονίκης από τους πολίτες”, κάλεσαν τους 
Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της ευρύτερης 
περιοχής Θεσσαλονίκης να εφαρμόσουν τους νόμους 
και να διαθέσουν δημόσιες κοινόχρηστες βρύσες για 
δωρεάν πόσιμο νερό στους πολίτες και να προωθήσουν 

την υποχρεωτική διάθεση δωρεάν πό-
σιμου νερού σε κάθε τραπέζι εστίασης 
(καφέ, μπαρ, εστιατόρια).

Συγκεκριμένα, τους κάλεσαν να 
εφαρμόσουν τον Νόμο 4736/2020, 
που -μεταξύ άλλων- ορίζει ότι «από 
την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο 
πόσιμου νερού, υποχρεούνται να δι-
αθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς 
δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε 
κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης 
κοινού εντός των ορίων της αρμοδι-
ότητάς τους», καθώς και την Οδηγία 

2020/2184/ΕΕ, που -μεταξύ άλλων- προβλέπει την 
«προώθηση της παροχής δωρεάν νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης για τους πελάτες σε εστιατόρια, καντίνες 
και υπηρεσίες τροφοδοσίας».

Αυτή η Επι–Στροφή στο δωρεάν πόσιμο νερό είναι 
ένα από τα αποτελέσματα του μακροχρόνιου αγώνα των 
κινημάτων νερού στην Ευρώπη (αλλά και σε όλο τον 
κόσμο), που οδήγησε στην έκδοση των αντίστοιχων ευ-
ρωπαϊκών οδηγιών για διάθεση δωρεάν πόσιμου νερού.

Η κρατική διαχείριση, παρά τους όποιους νόμους, 
συντάγματα, θεσμούς, δικαιοσύνη, συμβόλαια κλπ, οδη-
γεί στην ιδιωτικοποίηση, διότι “η θέληση του κράτους 
στις γενικές της γραμμές καθορίζεται από τις μεταβαλ-
λόμενες ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών, από την 
υπεροχή της μιας ή της άλλης τάξης”.

Όλες οι υπάρχουσες εμπειρίες από όλο τον κό-
σμο (και από την Ελλάδα), οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η ανάθεση της διαχείρισης του νερού σε λίγα χέρια 
ιδιωτικά ή κρατικά, καταλήγει τελικά σε ρύπανση, υπο-
βάθμιση, στέρηση και αυξημένα τιμολόγια νερού. Κάθε 
είδους αυταπάτη ανάθεσης έχει πλέον τελειώσει.

Η πιο συμβατή υπάρχουσα δομή για την υλοποίηση 
της κοινωνικής-κοινοτικής διαχείρισης, για την άμεση 
συμμετοχή των πολιτών, για τη δημοκρατία του νερού 
και για την επανάκτησή του ως κοινό αγαθό με σεβασμό 
στον φυσικό νόμο του κύκλου του νερού είναι η μη-κερ-
δοσκοπική διαχείρισή του από τους ίδιους τους πολίτες 
συνεργατικά.

* Ο Κώστας Νικολάου είναι Επισκέπτης Καθηγητής 
Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας 
στο ΑΠΘ και μέλος της Κίνησης 136 για τη συνεργατική 
διαχείριση του νερού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε την καλή 

μας φίλη Όλγα Διαμάντη, για 
την οικονομική ενίσχυση της 
εφημερίδας μας, στη μνήμη 

της γιαγιάς 
της Χρυσής Ιωαννίδου.

Το νερό από το κράτος και
 τους ιδιώτες, στα χέρια των πολιτών

(Υπόψην του Χρήστου Μπουτσιβάρη, Προέδρου Της ΔΕΥΑ

του Κώστα Νικολάου*

Ο Αντώνης Γιαννακούδης 
και η σύζυγός του

“Στεγνή” η ιστορική 
βρύση Μασλάκι στην 

ιστορική πλατεία

Η Μαλαματίνα.. .  βλάπτει σοβαρά την «υγεία» των εργαζομένων
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Χορτιάτης, 28 Ιουνίου, στον υπαίθριο 
χώρο μπροστά από την παλιά βυζαντινή 
εκκλησία. Βράδυ καλοκαιρινό, γλυκύτατο, 
υποβλητικό. Η «Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη» 
και η εφημερίδα «Χορτιάτης 570» συνδι-
οργανώνουν, για 20ή χρονιά, τη «βραδιά 
ωραίων λέξεων», μιά εκδήλωση πολιτισμού. 
Παρακολούθησα και τις περισσότερες από 
τις προηγούμενες. Όλες, άρτια οργανωμέ-
νες, απλά και απέριττα, με ζηλευτή ποικιλία 
(μουσική, λόγος, ζωγραφική, ιστορία, λαο-
γραφία). Κάθε φορά, φεύγοντας, αναρωτιό-
μουνα πόσο μεράκι και πόση αγάπη για τον 
τόπο τους έχουν αυτοί που εμπνεύστηκαν 
αυτή την πολιτιστική δράση και όλοι εκείνοι 
που τη συνεχίζουν, με τέτοιο ζήλο, ενθουσι-
ασμό και δημιουργική φαντασία.

Με την ίδια απορία έφυγα και από τη 
φετινή. Προηγήθηκε ένα πολιτιστικό ψηφι-
δωτό, μπροστά σε ένα κοινό που από νωρίς 
είχε κατακλύσει τον χώρο (κάτι σημαίνει και 
αυτό). Και που παρακολουθούσε με κατάνυ-

ξη τα δρώμενα, 
επιδοκιμάζοντας 
με το πηγαίο του 
χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ η μ α 
τους πρωταγωνι-
στές. Νεαρά παι-
διά, αγόρια και 
κορίτσια, ενήλι-
κες, άνδρες και 
γυναίκες. Απαγ-
γελίες ποιημά-
των, αναγνώσεις 
πεζών κειμένων, 
μουσική, τραγού-

δια, παράλληλη ζωγραφική που εμπνέονταν 
ο καλλιτέχνης από το περιβάλλον (φυσικό, 
οικιστικό, ανθρώπινο) ή το δρώμενο εκείνης 
της στιγμής. Και διαλείμματα, με πινελιές 
από την ιστορία του τόπου, τις ανθρώπινες 
θυσίες, την αρχιτεκτονική των γύρω σπιτιών 
και την περίφημη εκκλησία που δέσποζε στο 
χώρο, καταυγάζοντάς τον με την επιβλητι-
κή ομορφιά της, πρόσφατα ανακαινισμένη 
(αποτέλεσμα επίμονων αγώνων από «φωτι-
σμένους» ανθρώπους). Όλα γύρω «είχαν τη 
δική τους ιστορία»... Όπως και οι άνθρωποι 
που μνημόνευσαν οι διοργανωτές αναγνω-
ρίζοντας μεγαλόψυχα την προσφορά τους 
στην εδραίωση του θεσμού, αλλά «έλειπαν» 
από τη φετινή.  

Κρατώ από την πανέμορφη βραδιά κάτι 
που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Τη συμ-
μετοχή των νέων παιδιών στην οργάνωση και 
παρουσίαση της εκδήλωσης. Μαθητούδια 
ακόμη, είχαν το θάρρος (γιατί κάποιοι τούς 
το έδωσαν...) να σταθούν στο μικρόφωνο, 
μπροστά σε τόσο πολυπληθές κοινό, να δια-
βάσουν, να απαγγείλουν, να κάνουν τη γέφυ-
ρα ανάμεσα στις «πράξεις» του όλου έργου, 
να σχολιάσουν. Με άνεση και αυτοπεποίθη-
ση και, ίσως, με κάποια μικρή αμηχανία, που 
κι αυτή όμως ήταν «τρυφερή». 

Χίλια μπράβο στους διοργανωτές. Δεν 
ήταν μόνο «βραδιά ωραίων λέξεων». Ήταν 
και «βραδιά ωραίων ανθρώπων». Μιά γοη-
τευτική «βραδιά πολιτισμού». Του πολιτι-
σμού που είναι ποτήρι που ξεδιψάει ψυχές...

*Εκπαιδευτικός, ενεργός πόλίτης και π. 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακε-
δονίας - Θράκης

«Βραδιά ωραίων λέξεων»...
Βραδιά ωραίων ανθρώπων

Ήταν Ιούνης του 2001, όταν πρωτοκάναμε την πρώτη «βραδιά ωραίων λέξεων». Ποί-
ηση και μουσική είχαν για πρώτη φορά την «τιμητική» τους στο Χορτιάτη. Στην βυζαντινή 
εκκλησία. Στο σημαντικό αυτό μνημείο του 12ου αιώνα, που όμως ήταν σε μια απόλυτη 
εγκατάλειψη απ’ όλους. «Άρχοντες» και …. Αρχόμενους. Κι εμείς, αυτήν την εγκατάλειψη 
θελήσαμε από τα μέσα του ’80 να αναδείξουμε και να την ανατρέψουμε με «όπλα» μας 
τον πολιτισμό και όχι μόνον. Και τα καταφέραμε, σε ότι μας αναλογεί. Αφού η «βραδιά 
ωραίων λέξεων» στα τέλη του περασμένου Ιούνη λειτούργησε και ως «βραδιά εγκαινίων» 
των σημαντικών έργων και στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο. Στο «θαύμα» που 
έγινε…..

«Βραδιά ωραίων λέξεων», αφιερωμένη φέτος στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
προσφυγιά, που αλλοίμονο, η προσφυγιά στον κόσμο συνεχίζεται μέχρι τα σήμερα……

Ποίηση από την Ελληνική και Παγκόσμια λογοτεχνία και ανάλογα θεατρικά δρώμενα. 
Και μουσική, παραδοσιακή και έντεχνη. Και για πρώτη φορά, μια υπέροχη σοπράνο 

καθήλωσε τους εκατοντάδες πολίτες που κατέκλυσαν το χώρο. Και στο τέλος, στον κα-
θιερωμένο «μπουφέ», πίνοντας το κρασί μας, συνοδευόμενο με τα πλούσια «καλούδια», 
προσφορά των ταβερνών του Χορτιάτη, δώσαμε ραντεβού για την 21η «Βραδιά ωραίων 
λέξεων» του Ιούνη τον 2023.

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τα κείμενα καλών μας φίλων που χρόνια συμμετέχουν 
στις «βραδιές». Του Γιώργου Λυσσαρίδη, του Παύλου Νεράντζη, του Γιάννη Βρεττού και 
του Γιώργου Δαδούλη.  

Υπέροχη και η 20η βραδιά ωραίων λέξεων!
Πρόσφερε πλούσια και πρωτόγνωρα συναισθήματα….

Επιτέλους!! Ύστερα από δύο ολόκλη-
ρα χρόνια σκληρής αναγκαστικής σιωπής, 
λόγω κορωνοϊού , ξαναζωντάνεψε φέτος 
και πάλι η «Βραδιά Ωραίων Λέξεων» στη 
γνωστή, πανέμορφη και ανανεωμένη το-
ποθεσία της Βυζαντινής Εκκλησίας μας , 
που καμάρωνε «πλουμισμένη» και «στο-
λισμένη», στην ομορφιά της απλότητας 
, μετά την ολοκλήρωση της εξαιρετικής 
αποκατάστασης, από τους ανθρώπους  της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσ-
σαλονίκης υπό την κ.Τσιάπαλη),που έδει-
ξαν περίτρανα την αγάπη και τον σεβασμό 
τους σ’ αυτό που ανέλαβαν να κάνουν και 
τους οφείλουμε τεράστιες ευχαριστίες και 
ευγνωμοσύνη .

Για την εκδήλωση καθ’αυτή : Η  αναβίω-
ση ήταν αντάξια των προσδοκιών όλων μας 
και της αναμονής που μεσολάβησε. 

Όλα λειτούργησαν εξαιρετικά και 
εμπλουτισμένα (θεατρικά – υψίφωνος κλπ) 
και όσα βρέθηκαν σ’αυτή την όμορφη βρα-
διά θα την θυμούνται με νοσταλγία. Επί-

σης θα ήθελα να επισημάνω με εξαιρετική 
ευχαρίστηση και χαρά την σημαντικότατη  
συμμετοχή στα δρώμενα της βραδιάς του 
φωτισμένου Ιερέα του χωριού μας πατρός 
Αποστόλου και της Πρεσβυτέρας κ.Αργυ-
ρής, που έδωσαν μια ξεχωριστή νότα και 
σηματοδότησαν την επανένωση της τοπι-
κής Εκκλησίας με τους κατοίκους και τα 
δρώμενα του χωριού μας, κάτι που είχαμε 
πολλά χρόνια να ζήσουμε.

Εύγε!!Αυτός  πρέπει να είναι ο ρό-
λος της Εκκλησίας μας και έτσι εξηγείται 
και κύμα επαναπροσέλευσης πιστών στις 
λειτουργίες και ο καινούργιος αέρας που 
πνέει.

Τέλος θα πρέπει να ευχαριστήσουμε 
και όλους τους συμμετέχοντες συμπολί-
τες μας, και όχι μόνο,  να επαναλάβουμε 
τις ολόθερμες ευχαριστίες στους κάθε 
μορφής χορηγούς και να ανανεώσουμε την 
ευχή : «Και του Χρόνου Καλύτερα».

* Αντιπροέδρου Κ.Π.Χ

του Γιώργου Λυσαρίδη*

του Γιώργου Δαδούλη*

«Πάμε σαν άλλοτε...»

Φωτογραφίες: Πάνος Σγουρομάλης

Το Μέλλον μας είναι πράσινο. Όχι μαύρο. Δασοπροστασία ΤΩΡΑ!
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Ο Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ με την αγάπη που έχει για τα παιδιά, ταυ-
τόχρονα με τις Αθλητικές – Ποδοσφαιρικές  δραστηριότητες 
που λειτουργούν και εξελίσσονται μέσα από τις Ακαδημίες 
του , θέλοντας να δείξει εμπράκτως στην τοπική κοινωνία του 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ότι εκτός από Αθλητικές δραστηριότητες, θέλει και 
μπορεί να προσφέρει  και άλλες δραστηριότητες  σε νεαρά 
παιδιά, προχώρησε σε μια καινοτόμο κίνηση , οραματίστηκε και 

δημιούργησε ένα Κ.Δ.Α.Π. στον Χορτιάτη .
Το  Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης παιδιών   Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»  το οποίο   

λειτουργεί για παιδιά από 5 έως 12 ετών, από 01/01/2019   στην οδό ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 101 στο ΧΟΡΤΙΑΤΗ  απέναντι από το Ταχυδρομείο . 

 Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι  το  Κ.Δ.Α.Π «ΚΙΣΣΟΣ»  δεν είναι  Ιδιωτική ή Δημοτική 
επιχείρηση, είναι το ΔΙΚΟ μας  Κ.Δ.Α.Π. , του  Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΥ, του ΧΟΡΤΙΑΤΗ . Το οποίο  
από όραμα  έγινε πραγματικότητα  και συνεχίζει να λειτουργεί,  με  την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
και  την ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗ συμμετοχή κάποιων μελών του Συμβουλίου  του Α.Π.Σ ΚΙΣΣΟΣ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ .

 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ , με την συμμετοχή τους , στη λειτουργία του 
Συλλόγου,   ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ τα VOUCHER τους στο  Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»,  δίνει στα Μέλη 
του Συμβουλίου  την δύναμη και την διάθεση να  διορθώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις 
τους, να συνεχίσουν την μεγάλη προσπάθεια τους και  να βάζουν συνεχώς υψηλότερους  
στόχους για την ομαλότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας. 

Έτσι  από  τα έσοδα του  Κ.Δ.Α.Π. μέσω Τραπεζικού λογαριασμού και με αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενισχύει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,από  το Σεπτέμβριο του 2019, όλα 
τα Σχολεία της Δ.Ε. Χορτιάτη  με 300 ευρώ, να συμμετέχει στο κόστος του ρουχισμού 
όλων των Αθλητών του Συλλόγου μας,να διοργανώνει  από φέτος  καλοκαιρινό  camp 
άθλησης και διασκέδασης στο γήπεδο χόρτο, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για ΟΛΑ τα παιδιά 
του ΧΟΡΤΙΑΤΗ, να επισκευάζει και να συντηρεί τις  παλαιές- ελλιπείς κτηριακές  εγκα-
ταστάσεις του γηπέδου χόρτου, ΜΕΧΡΙ Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΑΣ να αποφασίσει την κατασκευή 
ΝΕΟΥ  σύγχρονου αθλητικού κέντρου που τόσο έχει ανάγκη ο ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ .

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Τηλ. 2310-349992,
mail :   kissosfc1959@gmail.com

mail :  kissoskdap@gmail.com

Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πόσες μνήμες και νοσταλγικές σκέψεις φέρνει τούτη η φωτογραφία, ηλικίας 75 
χρόνων! Λίγο μετά το “κάψιμο”... Η Χορτιατινή γιαγιά Λαγούδα, πλαισιώνεται από 
τα εγγόνια της. Τις αδελφές Μπούλα, Νίκη, Ελένη, Θέτις κόρες τυυ Θύμιου Λαγού.  

Και τα αδέλφια Βαγγέλης, Μενέλαος, Τάκης γιοί του Νίκου Λαγού. 
Η φωτογραφία είναι του καλού μας φίλου Μενέλαου Λαγού που διαθέτει

 ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. 
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Ο Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΣ με την αγάπη που έχει για τα παιδιά, ταυ-
τόχρονα με τις Αθλητικές – Ποδοσφαιρικές  δραστηριότητες 
που λειτουργούν και εξελίσσονται μέσα από τις Ακαδημίες 
του , θέλοντας να δείξει εμπράκτως στην τοπική κοινωνία του 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ότι εκτός από Αθλητικές δραστηριότητες, θέλει και 
μπορεί να προσφέρει  και άλλες δραστηριότητες  σε νεαρά 
παιδιά, προχώρησε σε μια καινοτόμο κίνηση , οραματίστηκε και 

δημιούργησε ένα Κ.Δ.Α.Π. στον Χορτιάτη .
Το  Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης παιδιών   Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»  το οποίο   

λειτουργεί για παιδιά από 5 έως 12 ετών, από 01/01/2019   στην οδό ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 101 στο ΧΟΡΤΙΑΤΗ  απέναντι από το Ταχυδρομείο . 

 Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι  το  Κ.Δ.Α.Π «ΚΙΣΣΟΣ»  δεν είναι  Ιδιωτική ή Δημοτική 
επιχείρηση, είναι το ΔΙΚΟ μας  Κ.Δ.Α.Π. , του  Α.Π.Σ. ΚΙΣΣΟΥ, του ΧΟΡΤΙΑΤΗ . Το οποίο  
από όραμα  έγινε πραγματικότητα  και συνεχίζει να λειτουργεί,  με  την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
και  την ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗ συμμετοχή κάποιων μελών του Συμβουλίου  του Α.Π.Σ ΚΙΣΣΟΣ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ .

 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ , με την συμμετοχή τους , στη λειτουργία του 
Συλλόγου,   ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ τα VOUCHER τους στο  Κ.Δ.Α.Π. «ΚΙΣΣΟΣ»,  δίνει στα Μέλη 
του Συμβουλίου  την δύναμη και την διάθεση να  διορθώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις 
τους, να συνεχίσουν την μεγάλη προσπάθεια τους και  να βάζουν συνεχώς υψηλότερους  
στόχους για την ομαλότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας. 

Έτσι  από  τα έσοδα του  Κ.Δ.Α.Π. μέσω Τραπεζικού λογαριασμού και με αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενισχύει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,από  το Σεπτέμβριο του 2019, όλα 
τα Σχολεία της Δ.Ε. Χορτιάτη  με 300 ευρώ, να συμμετέχει στο κόστος του ρουχισμού 
όλων των Αθλητών του Συλλόγου μας,να διοργανώνει  από φέτος  καλοκαιρινό  camp 
άθλησης και διασκέδασης στο γήπεδο χόρτο, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για ΟΛΑ τα παιδιά 
του ΧΟΡΤΙΑΤΗ, να επισκευάζει και να συντηρεί τις  παλαιές- ελλιπείς κτηριακές  εγκα-
ταστάσεις του γηπέδου χόρτου, ΜΕΧΡΙ Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΑΣ να αποφασίσει την κατασκευή 
ΝΕΟΥ  σύγχρονου αθλητικού κέντρου που τόσο έχει ανάγκη ο ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ .

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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«Επειδή άλλη μάνα με γέννησε, και 
σ’ άλλη γλώσσα άκουσες εσύ, τα όμορφα 
παιδικά σου παραμύθια, μη με φωνάζεις 
“ξένο”!

Το ψωμί σου δε διαφέρει απ’ το δικό 
μου, το χέρι σου είναι όμοιο με το δικό μου, 
σαν τη φωτιά να καίει, και η δική μου φωτιά. 

Γιατί λοιπόν με φωνάζεις “ξένο”;»… 
απάγγειλε η Άννα το ποίημα ενός άγνω-
στου μετανάστη.

Οι λέξεις αντηχούσαν μία-μία καθώς 
το σούρουπο έπεφτε και καρφώνονταν σαν 
πρόκες όπως λέει ο Μανόλης Αναγνωστά-
κης στους τοίχους της παρακείμενης βυ-
ζαντινής εκκλησιάς, στις καρδιές και στο 
νου όλων όσων παραβρεθήκαμε εκείνη τη 
βραδιά της 29ης Ιουνίου 2022 στον Χορτιά-
τη. Και αυτή τη φορά γέμισε η πλατεία από 
Σαλονικιούς και Χορτιατινούς, μικρούς και 
μεγάλους σ’ ένα αντάμωμα που έχει γίνει 
πια θεσμός. 

Μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω 
κορονοϊού, η φετινή διοργάνωση των ωραί-
ων λέξεων ήταν αφιερωμένη στους πρό-
σφυγες. Ήταν αφιερωμένη σ’ όλους εκεί-
νους και σε εκείνες που εκατό χρόνια μετά 
τη μικρασιατική καταστροφή, καθώς τα δει-
νά των πολέμων συνεχίζονται, παίρνουν το 
δρόμο της προσφυγιάς. 

Κανείς δεν θέλει να εγκαταλείψει τον 
τόπο του. Κανείς δεν θέλει να αφήσει το 
σπίτι του απλά για «ένα καλύτερο αύριο». 
Οι περισσότεροι φεύγουν βίαια, κυνηγη-
μένοι από ένοπλες ομάδες και αυταρχικά 
καθεστώτα. Γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. 
Για αυτό και καμία δύναμη, κανένα τείχος, 
κανένα συρματόπλεγμα, κανένας στρατός, 
καμία Ευρώπη-φρούριο δεν μπορεί να αντι-
παρατεθεί στη δύναμη της απελπισίας.

Κι όμως η Γηραιά Ήπειρος των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων όχι μόνον εξακολουθεί 
να εθελοτυφλεί, αλλά με άλλοθι τον κορο-
νοϊό «σφράγισε» ακόμη περισσότερο τα 
σύνορά της και εφαρμόζει πολιτικές απώ-
θησης των προσφυγικών ροών, είτε απα-
γορεύοντας τον ελλιμενισμό πλοίων που 
μεταφέρουν κατατρεγμένους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας, είτε επαναπροωθώ-
ντας τους παράνομα στα διεθνή ύδατα σε 
Μεσόγειο και Αιγαίο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να προστα-
τεύσει τους προσφυγικούς πληθυσμούς, 
κατάργησε επί της ουσίας το δικαίωμα στο 
άσυλο με εξαίρεση τους προερχόμενους 
από την Ουκρανία. Και δαπανά εκατομμύ-
ρια ευρώ κάθε χρόνο για την φύλαξη των 
συνόρων της, μετατρέποντας δύο χώρες, 
την Ελλάδα και την Τουρκία, που βρίσκο-
νται πρώτες στη λίστα των παραβιάσεων, 
σε αποθήκες ψυχών.

Το δυστύχημα είναι ότι ένα μεγάλο τμή-
μα της κοινής γνώμης, θύμα του αρχέγονου 
φόβου για τον Άλλον και των στερεότυπων 
που καλλιεργούν τα κυρίαρχα ΜΜΕ, αντί να 
δείξει την αλληλεγγύη του, θεωρεί υπεύ-
θυνους τους πρόσφυγες και όχι τις πολι-
τικές που εφαρμόζονται. Ξεχνώντας το αυ-
τονόητο και το δικό του παρελθόν, τη δική 
του προσφυγιά.

Ναι, μη με φωνάζεις ξένο, γιατί «για 
δες άνθρωπος είμαι κι εγώ».

Και σ’ αυτό τουλάχιστον εκείνη τη βρα-
διά συμφώνησαν όλες και όλοι όσοι αναζη-
τούν την χαμένη αθωότητα μέσα από τις 
ωραίες λέξεις της ποίησης.

Το έβλεπες στα πρόσωπά τους, το 
άκουγες στα λόγιά τους. 

* Δημοσιογράφος-συγγραφέας

«Μη με φωνάζεις ξένο»

του Παύλου Νεράντζη* του Γιάννη Βρεττού*

«Θέλουμε ποιήματα!.. Δεν αντέχουμε 
πια την ασφυκτική γλώσσα των φέιγ- βολάν, 
των μαζώξεων και των επαγγελματιών ρη-
τόρων, θέλουμε ποιήματα , τα θέλουμε όλα, 
παντού πάνω στους τοίχους…. Είναι προτι-
μότερο το κλάμα της εγκαταλειμμένης έφη-
βης από την δακρύβρεκτη εξομολόγηση του 
νιοστού αρχηγού του κόμματος στο νιοστό 
συνέδριο της διάλυσης, θέλουμε τα ποιή-
ματα ως και στα μολυσμένα ηλιοβασιλέματα 
, θέλουμε ακόμα και τα άσχημα. Τα θέλουμε 
παρότι όλα τριγύρω είναι τόσο άθλια, τόσο 
αποκαρδιωτικά ή ίσως ακριβώς γι’ αυτό !» ( 
Marta Barone – Βυθισμένη Πολιτεία) . 

Οι σκέψεις που ακολουθούν έχουν ως 
αφορμή την «Βραδιά Ωραίων Λέξεων» που 
διοργανώνει εδώ και δυο δεκαετίες η Κίνη-
ση Πολιτών Χορτιάτης. Η βραδιά αυτή απο-
τελεί πλέον μια δομική κυτταρική οντότητα 
της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής. 

Είναι μια πρότυπη και πρωτότυπη πολι-
τιστική εκδήλωση που αναδεικνύει το τρί-
πτυχο πόλη- πολίτης – πολιτισμός.

Ξεκινάει από τους ενεργούς πολίτες, 
χαρακτηρίζει την υπόσταση της πόλης, 
παράγει πρωτογενή πολιτισμό και διαχέε-
ται στο κοινωνικό σύνολο, επιστρέφοντας 
στους πολίτες.

Προσφέρει βήμα συμμετοχής σε όποιον 
το επιθυμεί καταρρίπτοντας διαχωρισμούς 
και φράγματα. 

Οι συμμετέχοντες συναποφασίζουν και 
συνδημιουργούν. 

Και – ίσως – το σημαντικότερο όλων εί-
ναι ότι βασικό ρόλο και λόγο στον πολιτιστι-
κό αυτόν οργασμό κατέχει η νέα γενιά που 
με την πρωταγωνιστική της δράση εκτινάσ-
σει στο μέλλον το όραμα που γίνεται πράξη. 

Αναπόφευκτα οι συγκρίσεις είναι μοι-
ραίες!. 

Κάτι ανάλογο, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω 
στην κοινωνία του Πανοράματος μοιάζει με 
όνειρο θερινής νυχτός.

Η «Φωτισμένη Δεσποτεία» των τοπικών 
αρχών εφαρμόζει τη φράση « Όλα για τον 
λαό και τίποτα με τον λαό». 

Σε αυτό συναινεί ένα μεγάλο μέρος του 
κοινωνικού συνόλου με αποτέλεσμα την 
παντελή έλλειψη οποιωνδήποτε πρωτοβου-
λιών και αναζητήσεων.

Οι πολίτες παραμένουν στο επίπεδο 
του παθητικού καταναλωτή δεχόμενοι άκρι-
τα ό,τι τους προσφέρεται ως πολιτισμικό 
αγαθό. 

Η ανυπαρξία ενεργών φορέων, η καθε-
στωτική αντίληψη των ιθυνόντων και η αδι-
άφορη και μοιρολατρική στάση των πολιτών 
συνθέτουν μια πολιτιστική αποτελμάτωση.

Φαίνεται πως η άποψη του ομοϊδεάτη 
τους υπουργού «πολιτισμού» που αποκά-
λεσε τους ποιητές «λαπάδες» έχει ριζώσει 
για τα καλά στη συνείδηση των Πανοραμι-
τών. 

Ζητείται ελπίς αλλά και έμπρακτη δρά-
ση για να σωθούν κάποιες φωλιές νερού 
μέσα στην άνυδρη πολιτισμικά Σαχάρα που 

αφυδατώνει τον τοπικό κοινωνικό ιστό. 
Η ποίηση είναι μια περιττή αναγκαιότη-

τα. 
Ο ποιητής ζει εξόριστος απ’ την « Πο-

λιτεία» του Πλάτωνα – « Εξόριστε ποιητή 
στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις;» -Και 
ανήμπορος να σώσει έστω και έναν αφού 
σύμφωνα με τον Μάνο Ελευθερίου : « Ο 
Σαίξπηρ δεν έσωσε κανέναν»!

Κι όμως ! Ο ποιητής και το έργο του πα-
ρηγορεί και συντροφεύει αμέτρητες υπάρ-
ξεις. Το ποίημα αποκτά μια συμπαντική 
διάσταση και μια πανανθρώπινη συνείδηση. 
Από το έπος του Γκίλγκαμες και τα αντί-
στοιχα Ομηρικά έως την Ιθάκη του Καβά-
φη, το Κάντο Χενεράλ του Νερούδα και το 
Ρέκβιεμ της Αϊχμάτοβα , υπάρχει μια κοινή 
συνισταμένη: Ο Άλλος γίνεται εαυτός και το 
αντίστροφο.

Το ποίημα γεννιέται στον θόλο της προ-
σωπικής Καπέλα Σιξτίνας του ποιητή, εκεί 
που τα ακροδάκτυλα των δύο-ποιητή ποιή-
ματος- συνθέτουν την απαρχή της συνδη-
μιουργίας. Κι από εκεί εξακοντίζεται από 
κορυφή σε κορυφή, ταξιδεύει στις φρυκτω-
ρίες του πνεύματος και φτερουγίζει στον 
αύλειο χώρο της βυζαντινής εκκλησίας του 
Χορτιάτη  για να γίνει ψίθυρος και κραυγή,  
γέλιο και δάκρυ, στιγμή και αιώνας στα χεί-
λη και τις καρδιές των ευρισκόμενων εκεί 
συλλειτουργών.

Το ποίημα διεγείρει και εγείρει.
Ας θυμηθούμε τις κηδείες του Παλαμά 

και του Σεφέρη . Και οι δυο έγιναν σε χαλε-
πούς καιρούς, τότε, που «οι σημαίες οι φο-
βερές της λευτεριάς» δεν ήταν ξεδιπλωμέ-
νες στον αέρα και αποτέλεσαν την αφορμή 
για μια πρωτόγνωρη παλλαϊκή διαμαρτυρία.

Σε μια εκδήλωση για τον Μανώλη Ανα-
γνωστάκη, τον ρωτήσαμε αν ο ποιητής λει-
τουργεί ως βραχνός προφήτης.

«Ο ποιητής, μας απάντησε, δεν έχει 
προφητικές ικανότητες! Έχει όμως ευαί-
σθητες κεραίες που προσλαμβάνουν κά-
ποια ιδιαίτερα μηνύματα που απ’ τους πολ-
λούς διαφεύγουν. Έτσι ο λόγος του γίνεται 
προφητικός για τα κοινωνικά μελλούμενα». 
!

Προς επίρρωση των λόγων του ποιητή 
ας ανατρέξουμε στη «δήλωση» του Γ. Σε-
φέρη για τη δικτατορία όπου στην κατακλεί-
δα της διαφαίνεται η επερχόμενη τραγωδία 
της Κύπρου.

Τελειώνοντας τις λίγες αυτές σκέψεις 
επιστρέφουμε στη «Βραδιά Ωραίων Λέξε-
ων» για να επισημάνουμε την αρμονική σύ-
ζευξη ατόμου και συνόλου. Το ατομικό δεν 
αδιαφορεί για το συλλογικό και το ομαδικό 
δεν εξανεμίζει την ατομικότητα. 

Η παρακαταθήκη της ωραιότητας αυτής 
είναι οι στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη: 

Όλα χάνονται . Του καθενός έρχεται η 
ώρα.

Όλα μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δού-
με τώρα. 

 * Εκπαιδευτικός-συγγραφέας

Ποίηση: μια περιττή αναγκαιότητα
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Μια μειοψηφία επιχειρηματιών διοι-
κεί τη συντριπτική πλειονότητα των μέσων 
ενημέρωσης, ενώ συμμετέχει σε άλλους 
ρυθμιζόμενους επιχειρηματικούς τομείς. 
Κάποιοι από αυτούς διατηρούν στενούς 
δεσμούς με την πολιτική ελίτ της χώρας. 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι υπεύ-
θυνος για την εποπτεία των δημοσίων μέ-
σων ενημέρωσης, γεγονός που θέτει σε 
κίνδυνο τη συντακτική ανεξαρτησία τους. 
Εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί κατά 
προτεραιότητα στα μέσα ενημέρωσης για 
τη χρηματοδότηση εθνικών διαφημιστι-
κών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με την πανδη-
μία. Τα αδιαφανή κριτήρια διανομής ευ-
νόησαν έτσι τον φιλοκυβερνητικό Τύπο. 
Η αστυνομία χρησιμοποιεί τακτικά βία για να 
εμποδίσει τη δημοσιογραφική κάλυψη των 
διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης 
στα ελληνικά νησιά. Επιπλέον, μια Ολλανδή 
δημοσιογράφος χρειάστηκε να εγκαταλείψει 
τη χώρα αφού δέχθηκε επίθεση στο δρόμο 
και υποβλήθηκε σε εκστρατεία συκοφαντι-
κής δυσφήμισης στα φιλοκυβερνητικά μέσα 
ενημέρωσης λόγω της έντονης λογομαχί-
ας της με τον πρωθυπουργό σχετικά με την 
επαναπροώθηση των μεταναστών. Από την 
άλλη πλευρά, παρά την υπόσχεση για τα-
χεία έρευνα, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος 
στην απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφο-
νία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, 
ο οποίος πυροβολήθηκε υπό το φως της 
ημέρας έξω από το σπίτι του στην Αθήνα. 
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον ποινι-

κό κώδικα, που εγκρίθηκαν επίσημα μεταξύ 
άλλων για την καταπολέμηση της πανδημίας 
Covid-19, άνοιξαν το δρόμο για έναν δυ-
σανάλογο περιορισμό της ελευθερίας του 
Τύπου για αμφίβολους νομικούς λόγους. Το 
αδίκημα της διάδοσης ψευδών πληροφορι-
ών, που πλέον τιμωρείται με φυλάκιση πέ-
ντε ετών, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τα 
ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις που έχει προσυπογράψει η Ελ-
λάδα. Αποτελεί σοβαρή απειλή για το δικαί-
ωμα των ρεπόρτερ να δημοσιεύουν πληρο-
φορίες για το δημόσιο συμφέρον και αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο αυτολογοκρισίας. 
Τα παραπάνω είναι από την έκθεση των Ρε-
πόρτερ χωρίς Σύνορα, που κατατάσσει την 
Ελλάδα 108η (από 70η το 2021) στον κόσμο 
στην ελευθερία του Τύπου και τελευταία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κυρίαρχα ΜΜΕ μεροληπτούν σκανδα-
λωδώς υπέρ της κυβέρνησης, με την 108η 
θέση στην ελευθερία του Τύπου να μοιάζει... 
πολύ τιμητική. 

Όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχει-
λίζει η υποκρισία. Οφείλουμε να αντιδράσου-
με στο «μαύρο» που επιβλήθηκε σε Sputnik 
και RT.  

Η ελευθεροτυπία, η δημοσιογραφική 
εργασία χωρίς λογοκρισία, αποτελούν αδι-
απραγμάτευτο δικαίωμα και υποχρέωση. 

*Δημοσιογράφος
Εργασιακός εκπρόσωπος ΕΡΤ3

Αν.εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ 
της ΕΡΤ 

Μία ενδιαφέρουσα 
εργασία για το περιβάλ-
λον πραγματοποιήθη-
κε την σχολική χρονιά 
2021-22 στο 1ο Γυμνά-
σιο Πυλαίας και αξίζει να 
αναφερθούμε σε αυτή με 
λίγα λόγια. 

Η περιβαλλοντική 
ομάδα του σχολείου, 
συμμετείχε στο ευρω-
παϊκό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα CLIMATE DETECTIVES της ESA (Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Διαστήματος) που προσκαλεί τους μαθητές 
και τις μαθήτριες  να κατανοήσουν την σημασία που 
έχει  η προστασία του κλίματος της Γης.  Οι κλιματικοί 
ερευνητές του 1ου Γυμνασίου Πυλαίας, παρατηρώ-
ντας το τοπικό τους περιβάλλον, επέλεξαν ως θέμα  
την επίδραση του ρέματος της Πυλαίας στο τοπικό 
κλίμα. 

Η Πυλαία βρίσκεται στην περιφέρεια της πόλης 
της Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια, η αστική 
επέκτασή της έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.  Το 
προηγούμενο μικρό χωριό μετατράπηκε και μετατρέ-
πεται σε πόλη με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Παρόλο 
που υπάρχουν ακόμα ανοικτοί χώροι, παρατηρούμε 
πως δεν αφήνονται αρκετοί για τη δημιουργία πάρκων 
ή μικρών χώρων με βλάστηση ανάμεσα στα κτίρια.  Η 
αστικοποίηση όμως, όπως καταλαβαίνουμε γενικά, 
προκαλεί σημαντικές ατμοσφαιρικές και επιφανεια-
κές μεταβολές, οι οποίες οδηγούν σε τροποποιημένο 
θερμικό κλίμα που είναι θερμότερο από εκείνο των 
γύρω μη αστικών περιοχών, όπως στη Θεσσαλονίκη 
για παράδειγμα  που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια το 
φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας .

Και με δεδομένο ότι η αστικοποίηση όλο και 
αυξάνεται, ενώ είναι αυτονόητο, είναι σημαντικό να 
φανεί και  από στοιχεία, ότι η ύπαρξη χώρων ανοιχτών 
με βλάστηση έχουν ευεργετική επίδραση στο τοπικό 
κλίμα, και αυτό με τη σειρά του στην υγεία των κα-
τοίκων.

 Η Πυλαία διασχίζεται από ένα ρέμα.  Το ρέμα 
αυτό είναι ένα τεχνικό έργο που έγινε πριν αρκετές 
δεκαετίες για να αποστραγγίσει  τα νερά διαφόρων 
ρεμάτων, μεταξύ των οποίων και του Ελαιορέματος, 
τα οποία στο παρελθόν με τις βροχοπτώσεις, πλημ-
μύριζαν και δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα. Εί-
ναι το γνωστό «ανάχωμα» που  τώρα δεν έχει τόσο 
νερό, ώστε να προκαλεί πλημμύρες, αλλά η αναμόρ-
φωση αυτή, το έχει μετατρέψει σε ένα τμήμα του 
μόνο, σε έναν όμορφο  τόπο περιπάτου. Η βλάστηση 
είναι πλούσια γύρω από τα μονοπάτια περιπάτου και 
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ευχάριστης δροσιάς.

Για την έρευνα, έπρεπε να μελετηθούν κλιματικά 
δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς 
και δορυφορικές εικόνες από τους δορυφόρους της 
ESA.

Ο μετεωρολογικός σταθμός κοντά στο ρέμα που 
στεγάζεται στο 2ο Δημοτικό σχολείο Πυλαίας είναι 
πολύ πρόσφατος και δεν θα μπορούσε να δώσει 
επαρκή στοιχεία για την έρευνα.

Έτσι μελετήθηκαν μετεωρολογικά δεδομένα 
κοντινών σταθμών στην Πυλαία (Πανόραμα, Τούμπα, 
Κηφισιά, Ταγαράδες, αλλά και του Λευκού Πύργου).

Επίσης υπήρξε συνεργασία και υποστήριξη από 
επιστήμονες, όπως του Μετεωρολόγου κ. Στάυ-
ρου Κέππα που παρείχε τα κλιματικά δεδομένα των 
σταθμών που μελετήθηκαν, του Βιολόγου κ. Γιώργου 
Μπλιώνη, συν-συγγραφέα (με τον κ. Τρεμόπουλο) 
του βιβλίου  «Η Θεσσαλονίκη των νερών», και ξενάγη-
ση στο χώρο του Ελαιορέματος από τον Γεωλόγο  εκ-
παιδευτικό κ. Θανάση Μπαταλαμά. Από τις αφηγήσεις 
του κ. Μπαταλαμά μάθαμε πως μέχρι το 1956 που 
φτιάχτηκε το ανάχωμα, το Μεγάλο Ρέμα της Πυλαίας, 
που κατέβαινε από το Ελαιόρεμα, φτάνοντας στο  ση-
μείο που βρίσκεται τώρα η Εκκλησιαστική Σχολή σχη-
ματίζονταν μικροί καταρράκτες πίσω από τον κήπο 
του Καλού. Το νερό ήταν καθαρό και τα παιδιά έπαι-
ζαν και κολυμπούσαν κοντά στην όχθη του ποταμού 

το καλοκαίρι. Υπήρχαν 
επίσης καβούρια και 
βατράχια. Όταν έβρε-
χε πολύ, μπορούσε 
κανείς να παρασυρθεί 
από τα νερά του και να 
πνιγεί.

Υπάρχουν ανη-
συχίες για τη μείωση 
των υδάτινων ροών σε 
σύγκριση με παλαιότε-
ρες ιστορικές περιό-

δους. Οι λόγοι είναι διάφο-
ροι. Ένας, είναι, η  ανάπτυξη 
του περιαστικού δάσους Σέ-
ιχ-Σου που συγκράτησε τα 
νερά των πηγών των ρεμά-
των. Όπως μας αναφέρουν 
οι Μπλιώνης -Τρεμόπουλος, 
η αποψίλωση του πλούσιου 
περιαστικού δάσους γύρω 
από τη Θεσσαλονίκη που 
έγινε μεταξύ του 13ου και 
του 15ου αιώνα ήταν τόσο 

μεγάλη,  που τα υλικά που μετέφεραν οι χείμαρροι 
από τις πλαγιές του βουνού στη θάλασσα άλλαξαν 
την ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης. Τον 19ο αιώνα η 
περιοχή ήταν δάσος βελανιδιάς. Αργότερα, η περιοχή 
έγινε άγονη και η πρώτη προσπάθεια αναδάσωσης 
έγινε το 1929 από τους καθηγητές Π. Κοντό και Ξ. 
Γεωργόπουλο του Τμήματος Δασών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε μια περίοδο 60 
ετών φυτεύτηκαν περίπου 5 εκατομμύρια δέντρα που 
κατά συνέπεια προκάλεσαν μείωση του νερού των 
ρεμάτων.

Το παράδειγμα του Χορτιάτη επίσης είναι εν-
δεικτικό. Το βουνό παλαιότερα είχε πολύ πιο ψυχρό 
κλίμα από ό,τι σήμερα. Οι πάγοι που ήταν μόνιμοι καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, τώρα δεν διαρκούν πε-
ρισσότερο από ένα μήνα. Αυτή η δραματική μείωση 
της διάρκειας των καλυμμάτων πάγου τις τελευταίες 
δεκαετίες είχε σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των 
ποταμών και των ρεμάτων που ρέουν από τις πλαγιές 
του Χορτιάτη και πιθανότατα είναι αποτέλεσμα της 
κλιματικής αλλαγής.

Οι δορυφορικές εικόνες μας βοήθησαν να περι-
γράψουμε την πορεία του ρέματος και να εντοπίσου-
με τις πηγές του και πού εκβάλλει στη θάλασσα. Η 
αστική επέκταση όμως έσβησε τα ίχνη των διαφόρων 
ρεμάτων που συγκέντρωνε το τεχνητό ρέμα της Πυ-
λαίας.

Παρά το ότι δεν είχαμε μετεωρολογικά στοιχεία 
από σταθμό στην Πυλαία,  (γι’ αυτό και  θεωρήθηκε 
ο μετεωρολογικός σταθμός Πανοράματος ως ο σταθ-
μός που προσομοιώνει την Πυλαία -με την κατάλληλη 
αναγωγή λόγω του μεγαλύτερου υψόμετρου), παρότι  
η μελέτη πραγματοποιήθηκε με δεδομένα μόνο ενός 
έτους (2021) και παρά το σύνθετο τοπίο της πόλης, 
έχουμε βγάλει μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Τα στοιχεία λοιπόν, έδειξαν ότι η μέση θερμο-
κρασία καλοκαιρινών μηνών από τον σταθμό του Πα-
νοράματος είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των 
αντίστοιχων γύρω περιοχών.

Οι θερμές μέρες αλλά και οι θερμές ώρες της 
ημέρας, με θερμοκρασίες τόσο μεταξύ 32-35 ή και 
πάνω από 35, ήταν πολύ λιγότερες αυτές που κα-
ταγράφηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό του 
Πανοράματος, μετά από τον σταθμό  του Λευκού 
Πύργου, που έχει το ευεργέτημα της θαλάσσιας αύ-
ρας. Ο βαθμός δυσφορίας (DI) όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία του σταθμού του Πανοράματος κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικά χαμηλότερος 
από τις άλλες γύρω περιοχές. (Τα στοιχεία της έρευ-
νας βρίσκονται εδώ:  https://padlet.com/1gympyl/
climateDetectives)

Με λίγα λόγια, μια αραιοκατοικημένη περιοχή με 
βλάστηση έχει αποδεδειγμένα καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης. Αυτό σημαίνει επόμενα ότι  το ρέμα της 
Πυλαίας αυτό το πανέμορφο τοπίο πρέπει να προ-
στατευθεί και να αναπτυχθεί, τόσο γιατί βελτιώνει το 
μικροκλίμα της περιοχής, και κατ’ επέκταση την υγεία 
των κατοίκων, όσο και για να επεκταθεί η χρήση του 
για όμορφους περιπάτους και ευχάριστες δραστηρι-
ότητες. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, άνθρωποι 
κάθε ηλικίας μπορούν να απολαύσουν τη βόλτα τους, 
να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν με τα 
παιδιά τους. Το μονοπάτι αναπτύσσεται παράλληλα 
με το ρέμα ενώ το παλιό μονοπάτι συνεχίζει κατηφο-
ρικά. Είναι πραγματικά μια όαση στην πόλη. Επιπλέ-
ον δίπλα του υπάρχουν σημαντικά μνημεία που αν 
αναδειχθούν, θα αναδειχθεί και η ιστορία του τόπου:  
όπως το η Παλαιοχριστιανική Γέφυρα της Πυλαίας 
που βρίσκεται στη συμβολή της Περιφερειακής Τά-
φρου με το Ελαιόρεμα, και κάθε μέρα κακοποιείται ως 
αντικείμενο παιδικής χαράς, το κτίριο «Μπενοζούλιο» 
που είναι εξαιρετικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτο-
νικής του 19ου αιώνα, και έχει να «πει» πολλές ιστο-
ρίες από τη χρήση του, βρίσκεται εκεί ως διατηρητέο 
που κανείς δεν το διατηρεί, πιο πάνω ένα  απομεινάρι 
βυζαντινού μύλου, εγκαταλειμμένο, περιμένει να πει 
και αυτό την ιστορία του…

*Εκπαιδευτικός

Η επίδραση του ρέματος της Πυλαίας 
στο τοπικό κλίμα και άλλα

Η..πολύ τιμητική 108η θέση
 στην Ελευθερία του Τύπου

Της Εύης Πάτκου*του Στέλιου Νικητόπουλου*

Ευλογα ερωτήματα...
Εύλογα ερωτήματα διατυπώνει Ασβεστοχωρινός συνδημότης μας, σχετικά με την (παλιά…

πρόθεση του Συνεταιρισμού Λατόμων «Η Κυψέλη», να δημιουργήσει «Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων» από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις στο ανενεργό εδώ και χρόνια τώρα 
λατομείο του παραπάνω συνεταιρισμού. Τα εύλογα ερωτήματα έχουν να κάνουν με τις υδρευ-
τικές γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ στην περιοχή, που καλύπτουν τις ανάγκες του Ασβεστοχωρίου με 
πόσιμο νερό και κατά πόσο θα επηρεαστούν από την μονάδα επεξεργασίας…

Τι έχει να μας πει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Μπουτσιβάρης; Αναμένουμε…   

«…Καθώς είμαι ξαπλωμένη και σηκώνω 
το χέρι μου να τραβήξω την κουρτίνα, είναι 
σαν να είχα αγγίξει ένα σκοτεινό σύννεφο 
που περνά από πάνω μου. Νύχτες με ατε-
λείωτο όνο και φόβο. Ξημέρωσε, είπα και 
σηκώθηκα σε μία κίνηση από το κρεβάτι μου. 
Ντύνομαι στα γρήγορα και παίρνω λεωφο-
ρείο για την πόλη.

Μόλις φτάνω, μία θλίψη με διαπέρασε. 
Μία νεκρή πολιτεία. Έτσι, είπα, ήταν η Θεσ-
σαλονίκη μας; Έτσι νομίζω εγώ; Μήπως κάνω 
κάποιο λάθος; Το ξέρω, το βλέπω, είναι μια 
βρόμικη πόλη με τους λερωμένους δρόμους, 
με τις στοίβες των σκουπιδιών στα πεζοδρό-
μια. Πού είναι οι άλλοτε λαμπερές βιτρίνες 
των καταστημάτων; Όλα σιγά σιγά το ένα 
πίσω από το άλλο τα μαγαζιά κλείνουν. Τι να 
πει κανείς δεν ξέρει. 

Επιστρέφω με το λεωφορείο ξανά στο 
σπίτι μου. Ανοίγω την τηλεόραση, τι να δω; 
Αυτά τα ανέκφραστα πρόσωπα με την ξύλινη 

γλώσσα. Γάτες και σκύλοι που μαλώνουν σε 
ένα χώρο εξουσίας. Αλλάζω κανάλι. Πάλι τα 
ίδια…Βράδιασε. Ο ουρανός σκέπασε τη γη 
με το μαύρο του πέπλο. Τι ωραία που είναι 
εδώ στο αγαπημένο μου χωριό! Δεν είναι 
όπως στην πόλη. Στο χωριό έχεις ησυχία, 
έχεις συγγενείς, τους πατριώτες, τους φί-
λους σου. Σαν βραδιάσει ακούς μόνο το τρα-
γούδι του γρύλου.

[…] Όμως κράτησα μέσα μου την εικόνα 
αυτή του καλοκαιριού με τη «Βραδιά ωραίων 
λέξεων» στον ωραία διακοσμημένο χώρο της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος… Ήταν μια 
υπέροχη νύχτα. Την έβαλα στην κρυψώνα 
της καρδιάς μου που είναι γραμμένα με ανε-
ξίτηλη μελάνη. Ναι εδώ. Εδώ. Στο ωραίο και 
ιστορικό χωριό μου. Να είστε καλά που μας 
χαρίζεται κάθε χρόνο αυτή την ωραία βραδιά 
του καλοκαιριού!»

Απόσπασμα από ένα κείμενο της αγαπη-
μένης Ευαγγελίας Πιτσούλη   

Ήταν μια υπέροχη νύχτα
Της Ευαγγελίας Πιτσούλη

Το ιστορικό γεφύρι προπολεμικά. Στο 
βάθος ο ορεινός όγκος Χορτιάτη

Έγκλημα οι επαναπροωθήσεις προσφύγων

Έ κ κ λ η σ η

όσοι και όσες Χορτιατινοί Χορτιατινές
διαθέτουν φωτογραφίες ή κάποιο άλλο

ντοκουμέντο από συγγενείς τους, που κάηκαν
στο Ολοκαύτωμα: ας επικοινωνήσουν μαζί

μας. Πρέπει να διαδώσουμε την μνήμη τους.
Ελάχιστη υποχρέωση μας.

(Μπάμπης Νανακούδης 2310349500)
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Μια νέα οργάνωση της αριστεράς δημι-
ουργήθηκε τους προηγούμενους μήνες, αυτή 
τη φορά όχι  με τον συνηθισμένο τρόπο για 
τα δεδομένα της ελληνικής αριστεράς, δη-
λαδή όχι ως διάσπαση, αλλά ως ενοποίηση 
διαφορετικών συλλογικοτήτων. Μετά από 
διαδικασίες διαλόγου και σύνθεσης πολλών 
μηνών, η «Συνάντηση», η «Αναμέτρηση», η 
«Τεταρτοδιεθνιστική Προγραμματική τάση», 
σύντροφισσες και σύντροφοι προερχόμενοι 
απ’την ΑΡΑΝ και άλλοι ανένταχτοι αγωνιστές 
ένωσαν τις δυνάμεις τους και η νέα οργάνω-
ση είναι γεγονός.

Το όνομα αυτής;
«Αναμέτρηση: Oργάνωση για μια νέα κομμουνιστική αρι-

στερά.»
Η νέα οργάνωση στοχεύει στη δημιουργία μιας αριστεράς 

που θα σηκώσει το γάντι και θα αναμετρηθεί με την νεοφιλε-
λεύθερη αντεπανάσταση στο εδώ και στο τώρα. Με στόχο όχι 
μονάχα την ανατροπή της επίθεσης αλλά και την ψηλάφηση 
μια προοπτικής πέρα από τον ορίζοντα του καπιταλισμού προς 
μία κομμουνιστική κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο θα αποτελεί μια κατάσταση, για την οποία θα 
μαθαίνουμε μονάχα στα βιβλία της ιστορίας.

Η νέα οργάνωση παλεύει για μια αριστερά ταξική σε αντι-
παράθεση με τον πολιτικό κατακερματισμό και τις κάθε είδους 
διαιρέσεις των εργαζόμενων. Επίσης, έχει ως στόχο τη δημι-
ουργία μιας αριστεράς φεμινιστικής και ΛΟΑΤΚΙ για την οποία 
ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία δεν είναι μερικός, ούτε 
«δευτερεύουσα αντίθεση», αλλά αναγκαίο κομμάτι του αγώνα 
για χειραφέτηση.

Ενώ σημαντικό στοιχείο είναι μια κατεύ-
θυνση αντιιμπεριαλιστική και την ίδια στιγμή 
διεθνιστική, διεθνική και διεθνή που αντι-
μετωπίζει τον ιμπεριαλισμό ως ένα διαρκή 
κίνδυνο για τη δημοκρατία και την ειρήνη δι-
εθνώς, στέκεται στο πλευρό των λαών που 
δέχονται επίθεση. Επομένως μια αριστερά 
που θα προετοιμάζει την ρήξη με τον ιμπερι-
αλιστικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μεταξύ άλλων η Αναμέτρηση αναφέρει 
πως:

«…θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο με 
αρχή μας το «από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές 
του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του» θέλουμε να 
διαμορφώσουμε μια μάχιμη αντικαπιταλιστική στρατηγική για 
την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας»

Η νέα οργάνωση έχει ως πυρήνα της λειτουργίας της, τις 
κατά τόπους ή κατά κλάδο Συνελεύσεις Βάσης ενώ συντονίζε-
ται από το Πανελλαδικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση, πάντως, της Αναμέτρησης δεν είναι ο 
τελευταίος σταθμός της διαδικασίας για μια άλλη αριστερά, 
καθώς βασικός στόχος είναι μια αριστερά ενωτική, ανασυν-
θετική, δημοκρατική και από τα κάτω που αντιλαμβάνεται την 
αναγκαιότητας μιας ανασυνθετικής διαδικασίας με ισότιμη 
εμπλοκή όχι μόνο συγκροτημένων πολιτικών δυνάμεων αλλά 
και του συνόλου του αριστερού δυναμικού.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, μπορεί να διαβάσει τα κεί-
μενα της Συνδιάσκεψης και να παρακολουθήσει τα βίντεο στο 
site anametrisi.gr

Ένα σπουδαίο εκδοτικό εγχείρημα, που θα το χαρα-
κτηρίζαμε και ως ένα πραγματικό «Άθλο, ολοκληρώνεται 
τούτες τις μέρες στο τυπογραφείο. Ο λόγος για το «Γενε-
αλογικό Δέντρο Χορτιατινών», πολύτιμος και πολύπονος 
«καρπός» του αγαπητού μας φίλου Ντίνου Λαδά.

Που αν και… διασχίζει την έννατη (!) δεκαετία της 
ζωής του, όχι μόνον δεν το βάζει κάτω, αλλά ο …απέρα-
ντος έρωτας με τον Χορτιάτη, 70 και βάλε χρόνια τώρα 
(από μικρό προσκοπάκι…), τον …»υποχρεώνει» να κάνει 
εκδοτικά εγχειρήματα που θα μείνουν στην τοπική ιστορία 
του Χορτιάτη.

Γιατί, όπως γράφει στο προλόγισμα του ο Τάσος Ψαρ-
ράς, «…Προσπαθεί να συνδέσει το ατομικό με το γενικό, 
μέσα πάντα στην παράδοση του τόπου. Ένα βίβλίο χρήσι-
μο και προπαντός απαραίτητο σε όλους…»

Απ’την αρχή στηρίξαμε και συνδράμαμε, όπου μας ζη-
τήθηκε από τον Ντίνο, την έρευνα του. Βλέπαμε τις χαρές, 
τις αγωνίες, αλλά και της απογοητεύσεις του κάποιες φο-
ρές, ευτυχώς ελάχιστες… Το αποτέλεσμα μετράει.

Και είναι υπέροχο! Και όπως γράφει τέλος, στο προ-
λόγισμα του ένας άλλος σπουδαίος συγγραφέας της 
ιστορίας του Χορτιάτη, ο Θόδωρος Βαλαχάς «…ο αγα-
πητός φίλος Κώστας Λαδάς με εξέπληξε ευχάριστα… 
Προσγειώνεται στην καθημερινότητα και αντλεί από την 
πρακτική ζωή και την ιστορία των απλών ανθρώπων το 
καινούργιο του πόνημα… Εργασία δύσκολη και επίπονη 
που έφερε σε πέρας με επιτυχία…Εύχομαι να υπάρξει 
συνέχεια στις εμπνευσμένες του προσπάθειες…»

Καλοτάξιδο λοιπόν το «Γενεαλογικό Δέντρο Χορτια-
τινών», που πολύ σύντομα θα γίνει και επίσημη δημόσια 
παρουσίαση. Στην επόμενη έκδοση περισσότερα για το 
σπουδαίο αυτό πόνημα του Κώστα Λαδά.

Μία πέρα για πέρα αλη-
θινή κατάθεση ψυχής γνωρί-
σαμε μέσα απ’το βιβλίο μιας 
σπουδαίας γυναίκας, που 
το αφτιασίδωτο και δωρικό 
γράψιμό της σε συνεπαίρ-
νει και μονορούφι ολοκλη-
ρώνεις 350 σελίδες. Ο 
λόγος για την Φωτεινή 
Τρούπη, με καταγωγή 
απ’το … γειτονικό μας 

Κάτω Σχολάρι, όπου «…βίωσε την 
ζωντανή ορφανιά. Μεγάλωσε κατατρεγμένη, πεινασμένη, 
αδικημένη, φοβισμένη. Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ξενιτεύ-
τηκε του 1961 στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, 
«…άδραξε τον ταύρο  απ’τα κέρατα…». Νίκησε τους «δαί-
μονες» της, αγωνίστηκε, μορφώθηκε και έγινε ένα σεβα-
στό πρόσωπο στην Κοινωνία της Μελβούρνης.

Η «Αληθινή κατάθεση ψυχής» είναι ένας ύμνος, ένας 
φόρος τιμής και ένα «ευχαριστώ» μιας περήφανης κόρης 
σε μία πολυβασανισμένη μάνα, ένα κερί, ένα μνημόσυνο, 
μία δικαίωση…

Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία 
«ΣΠΑΝΙΑΣ» στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους) και στο Χορ-
τιάτη.

Ο τίτλος του σημειώματός μου αποτελεί δάνειο από 
τον τίτλο ενός από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά έργα του 
20ού αιώνα, έργο ενός από τους κορυφαίους μυθιστορι-
ογράφους όλων των εποχών, του Σελίν. Ο Σελίν, βέβαια, 
ήταν φασίστας στο μεσοπόλεμο και μάλιστα από τους αγρι-
ότερους.  Γίνεται, λοιπόν, ένας μανιακός ναζιστής να είναι 
σημαντικός διανοούμενος. Η ζωή δείχνει πως γίνεται. Ο 
Χάιντεγκερ, ο Έζρα Πάουντ είναι, επίσης, παραδείγματα. 
Και εξηγείται από την εποχή στην οποία έζησαν.

Άκρη της νύχτας, Μεσάνυχτα στον αιώνα, κατά τον Βι-
κτόρ Σερζ. 

Φαίνεται σαν ο εφιάλτης να επιστρέφει. 
Μια οικονομική κρίση, που από το 2008 επηρεάζει δια-

βρωτικά τις ζωές μας, αλλάζοντας, απλώς, μορφές, με την 
Ελλάδα να είναι, συνεχώς ανάμεσα στις πιο ευάλωτες κοι-
νωνίες. Η δομική αδυναμία αύξησης της παραγωγικότητας 
κάνει την κρίση ακραία συστημική και, ίσως, ανυπέρβλητη.

Μια διατροφική κρίση, που, για πρώτη φορά, εδώ και 
πολύ καιρό, χάνει τον «εξωτικό» της χαρακτήρα, που διέθε-
τε όσο αφορούσε τους αφρικανούς ή ασιάτες «ιθαγενείς». 
Και γίνεται φάντασμα, που στοιχειώνει τον «αναπτυγμένο» 
και πλούσιο -για ορισμένους- κόσμο.

Μια ενεργειακή κρίση, για την οποία προειδοποιούσαν 
από το 1970, μεταξύ πολλών άλλων, οι κορυφαίοι επιστή-
μονες της Λέσχης της Ρώμης και ελάχιστοι -οι «χίπηδες» 
και οι «ακροαριστεροί»- τους άκουγαν.

Μια  περιβαλλοντική κρίση με κατακλυσμιαίες, ήδη, 
επιπτώσεις, την οποία τα συμφεροντολογικά χαϊβάνια του 

συστήματος νομίζουν πως θα την αντιμετωπίσουν με «ιδιο-
φυείς» -και, κυρίως, κερδοφόρες- «καινοτομίες», στην κα-
τεύθυνση ενός βλακώδους πράσινου καπιταλισμού. Τόσο 
«πράσινου», που το γύρισε στους λιγνίτες και την πυρηνική 
ενέργεια με την πρώτη στραβή στα ενεργειακά. 

Και, μαζί, μια κρίση της, έστω ελλιπούς, δημοκρατίας 
μέσα από έναν, πρωτοφανών διαστάσεων, καπιταλισμό της 
επιτήρησης,  έναν κατασκοπευτικό καπιταλισμό, ο οποίος, 
από άποψη δυνατοτήτων, κάνει την Γκεστάπο ή την Στάζι 
παιχνίδι για μικρά παιδιά. Αυτά που συμβαίνουν τελευταία 
στη χώρα μας με τις μητσοτακέικες «επισυνδέσεις» είναι 
η ψωροκωστέικη εκδοχή. Καθόλου λιγότερο επικίνδυνη, 
όμως. 

Η τέλεια καταιγίδα, λοιπόν. Το ιδανικό περιβάλλον για 
τα ακροδεξιά τέρατα, που δυναμώνουν παντού και απει-
λούν γι’ άλλη μια φορά την ανθρωπότητα.

Υπάρχει ελπίδα; Ή είμαστε καταδικασμένοι να πιούμε 
το πικρό ποτήρι μέχρι τον πάτο

Δεν ξέρω. Ίσως, ήδη, να έχουμε αργήσει πολύ.
Αν, πάντως, είναι να επενδύσουμε σε κάποια ελπίδα, 

αυτή θα είναι ριζική. 
Μόνο μεγάλες, επαναστατικού εύρους, αλλαγές επι-

τρέπουν μια τελευταία (;) προσπάθεια. Τα πράγματα είναι 
οριακά.

Ή θα απαλλαγούμε από την κοινωνία του κέρδους και 
της καταστροφικής συσσώρευσης ή θα απαλλαγεί αυτή από 
μας, τους πλειοψηφικά «περιττούς».    

Ταξίδι στην άκρη της νύχτας

«ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ»:  Μία νέα οργάνωση της Αριστεράς

του Χρήστου Λάσκου

Ένα σπουδαίο πόνημα του Κώστα Λαδά…
«Γενεαλογικό Δέντρο 

Χορτιατινών»

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η Τράπεζα Αίματος Χορτιάτη, 
διοργανώνει τη δεύτερη τακτική 

αιμοληψία για το 2022,
 την Κυριακή 2 Οκτωβρίου από 

τις 10.00 έως τις 13.30, όπως πάντα 
στην αίθουσα

 «Ιωάννης Μανωλεδάκης».
Καλώς να ‘ρθήτε!!!

Όταν η ανομία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται χρέος

Από την Φωτεινή Τρούπη…

«Μία αληθινή κατάθεση ψυχής»


