
 

 

Ωραιόκαστρο, 22.01.2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στα τοπόσημα μνήμης του Α΄ Π.Π. ξεναγήθηκε η επιτροπή για την 

ανάδειξη της ιστορικότητας του δήμου Ωραιοκάστρου 

 

Στους ιστορικούς χώρους και στα τοπόσημα μνήμης του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου που βρίσκονται στον ορεινό όγκο του δήμου 

Ωραιοκάστρου ξεναγήθηκαν ο δήμαρχος Παντελής Τσακίρης και τα 

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής. 

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, τα μέλη της επιτροπής για την 

ανάδειξη της ιστορικότητας του δήμου Ωραιοκάστρου κατά τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και μέλη του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ωραιοκάστρου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια 

περιπατητική διαδρομή ιστορικού ενδιαφέροντος στην πρώτη γραμμή 

άμυνας του περιχαρακωμένου στρατοπέδου Θεσσαλονίκης, στον 

ορεινό όγκο του δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία πραγματοποιήθηκε από 

εξειδικευμένους ερευνητές του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 



Την ξενάγηση συνολικά, την υπόδειξη των θέσεων άμυνας και διαμονής 

των στρατιωτών και την εκτίμηση της σημασίας τους για την τοπική 

ιστορία έκαναν ο αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Bαλκανικής 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Βλάσης Βλασίδης και η 

αρχαιολόγος και υποψήφια διδάκτωρ με ειδίκευση στη Στρατιωτική 

Αρχαιολογία Δέσποινα Χαρίτου. 

«Απ΄άκρη σ’ άκρη του δήμου Ωραιοκάστρου υπάρχει ένας θησαυρός 

ανεκτίμητης αρχαιολογικής και πολιτιστικής αξίας. Τον πλούτο αυτό 

εμείς, ως νέα δημοτική αρχή, είμαστε αποφασισμένοι να τον 

διαφυλάξουμε και να τον αναδείξουμε. Εργαζόμαστε συστηματικά, 

ώστε να κάνουμε πράξη τη δέσμευση που αναλάβαμε για τη 

δημιουργία στον δήμο Ωραιοκάστρου του μεγαλύτερου ιστορικού 

πάρκου σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο και θα αποτελέσει το 

δικό μας πολιτιστικό brandname», ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με 

σχετική απόφαση που έλαβε η επιτροπή για την ανάδειξη της 

ιστορικότητας τον ερχόμενο Νοέμβριο το Ωραιόκαστρο θα βρεθεί στο 

επίκεντρο διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου. 

Από μέρους της επιτροπής για την ανάδειξη της ιστορικότητας του 

δήμου Ωραιοκάστρου στην ξενάγηση συμμετείχαν η πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου Ευαγγελία Δρόσου, ο δημοτικός 

σύμβουλος Ηρακλής Τσακαλίδης ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, η 

αρχαιολόγος Δέσποινα Χαρίτου και ο πρώην πρόεδρος του 

Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου Θεσσαλονίκης «Ο 

Πόντος» Θεόδωρος Αμανατίδης. Ακόμη, στην ιστορική διαδρομή είχαν 

την ευκαιρία να περιηγηθούν ο πρόεδρος Γιώργος Χατζηγεωργίου και ο 



γενικός γραμματέας του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ωραιοκάστρου Νίκος Πασσιάς καθώς και ο ειδικός σύμβουλος του 

δημάρχου σε θέματα Τεχνικών Έργων Αλέξανδρος Αλεξίου. 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


