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Ιστορικά μνημεία του Χορτιάτη

Ο Χορτιάτης είναι ένα γραφικό, παραδοσιακό και ιστορικό χωριό που βρίσκεται μόλις 20
χιλιόμετρα από την συμπρωτεύουσά μας, τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας χώρος που αποτελεί
ξεχωριστή ενότητα. Η ιστορική μνήμη, η ζωντανή παράδοση και τα μνημεία του από την
εποχή των Μακεδόνων Βασιλέων μέχρι και τα νεώτερα χρόνια, το ωραιότερο φυσικό
περιβάλλον, η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη και το ακατάβλητο πείσμα των ανθρώπων για
επιβίωση είναι τα κύρια συστατικά αυτής της κοινότητας. Η δεκαετία του ’30 είναι περίοδος
ακμής του χωριού. Το Δημοτικό Σχολείο, ο Ακαμάτης αλλά και οι πλούσιες μαρτυρίες των
μεγάλων ανθρώπων από τα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, της Εθνικής
Αντίστασης και του εμφυλιακού κράτους αποτελούν ανεκτίμητες ιστορικές πηγές. Ποιός
Χορτιατινός δεν γνωρίζει τον Ακαμάτη, τη θέση που γίνεται ο Αφανός το Πάσχα, την Κρύα
Βρύση, τον Μπουλτοκήπο, το Μπουκάλι που κολυμπούσαμε, τα Χαρατζάδικα και τόσα άλλα
γνωστά, που σιγά-σιγά αρχίζουν να φεύγουν από το λεξιλόγιο του χωριού μας. Πόσα και
πόσα γεγονότα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, δεν έζησε αυτός ο Πλάτανος, μόνο που είναι
δέντρο και δεν μπορεί να μας τα διηγηθεί. Χρέος των μεγαλύτερων να παραδίνουν την
κληρονομιά στους νεώτερους, υποχρέωση των νέων να τη συνεχίζουν. Κανόνας που
εφαρμόζεται εκεί που μια κοινωνία λειτουργεί σωστά. Το χωριό μας, ένα από τα πιο
παραδοσιακά της Β. Ελλάδας και κυρίως σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης,
διατηρεί ζωντανά κι αναλλοίωτα ήθη και έθιμα ανεκτίμητης σημασίας για την ιστορία του.
Με την επαναφορά του γιορτασμού της Γίδας, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, με τις
διάφορες καλοκαιρινές εκδηλώσεις το χωριό μας πια δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα
χωριά.
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Το πέτρινο σχολείο του Χορτιάτη

Το σχολείο του Χορτιάτη, το οποίο αποτελεί μνημειακό κτίσμα, χτίστηκε το 1904 επί
Τουρκοκρατίας. Αποτελούνταν από μαρμάρινες κολόνες, μαρμάρινες σκάλες και ήταν όλο
χτισμένο με πέτρα. Πάνω από την κεντρική είσοδο υπήρχε η επιγραφή: «ΕΞΑΤΑΞΙΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1904»
. Όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί στο χωριό το 1944, μαζί με όλο το χωριό έκαψαν και το
σχολείο, το οποίο ξαναχτίστηκε αργότερα από χτίστες του χωριού ξακουστούς σε όλη τη Β.
Ελλάδα.
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