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Η δράση του Χορτιάτη 
Συμμετοχή Χορτιατινών στο Αλβανικό μέτωπο  

Αντίδραση για την απαγόρευση ξυλείας 

Δημιουργία αντάρτικων ομάδων 

Φυγάδευση Βρετανών και κομμουνιστών 

Οργάνωση συσσιτίων 

Δράση: ΕΑΜ , ΕΛΑΣ , ΕΠΟΝ , Λαϊκή Αλληλεγγύη 

Πολλοί κάτοικοι οργανώνονται στο αντάρτικο 



Η Δράση του Τάγματος Χορτιάτη 

Στο χωριό 
δρα το 2ο 

Τάγμα 

Του 31ου 
Συντάγματος 

του ΕΛΑΣ 

Αριθμεί 
πάνω από 
250 άντρες 



Η δράση των ανταρτών του Χορτιάτη 

12 Ιουλίου του 1944 

Χτύπημα στο Ασβεστοχώρι 

• Στόχος : Αστυνομικό τμήμα – 
Φρουρά Σανατορίου 

 0 απώλειες 

 Αφοπλισμός 8 χωροφυλάκων 

 Αναπτέρωση αγώνα 

•  Χτύπημα Γερμανικού αυτοκινήτου 

 2 νεκροί Γερμανοί, 2 
τραυματισμένοι Γερμανοί 

22 Ιουλίου του 1944 

Σχεδιαζόμενη εκκαθαριστική επιχείρηση 

 Συμμετοχή : 2ο Βουλγαρικό 
Σώμα στρατού / 7η Μεραρχία 

Γερμανικό τηλεγράφημα 



Το χρονικό της εκκαθαριστικής επιχείρησης 
Στόχος : καταστολή του αντιφασιστικού αγώνα / αντάρτικου κινήματος 

 

• 26 Ιουλίου του 1944 

  Επίθεση στο Ασβεστοχώρι 

  16 εκτελέσεις, ανακρίσεις κατοίκων 

  Συμμετοχή Σουμπερταίων  

 

• 31 Ιουλίου του 1944 

  Επίθεση Νέα Ευκαρπία 

  14 εκτελέσεις 

  Συμμετοχή 300 Γερμανών + Ταγματασφαλίτες του Σούμπερτ 

 

• 17 Αυγούστου του 1944 

  Επίθεση Χορτιάτη 

  7 νεκροί αντάρτες 

  Συμμετοχή Γερμανών + Βουλγάρικων Ταγμάτων ασφαλείας 

 

 



Το χρονικό του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη 
Σύμφωνα με το Γιώργο Φαρσακίδη 

•  1η Σεπτεμβρίου του 1944 

 

Στήσιμο ενέδρας 

 Στόχος :  προστασίας σύσκεψης 
στελεχών που πραγματοποιούνταν     
στο Χορτιάτη 

 Θέση : Αρσάκι ( Πανόραμα ) 



2  Σεπτεμβρίου του 1944 

1. Στήσιμο ενέδρας ( χαράματα ) 

2. Θέση : Υδραγωγείο 

3. Χτύπημα αμαξιού ( 10π.μ. ) 

 2 τραυματίες Έλληνες ( ΕΥΑΘ ) 

4. Χτύπημα αμαξιού( 11:30 π.μ. ) 

 2 αγνοούμενοι Γερμανοί 

 1 τραυματίας Γερμανός 

 

 Πληροφόρηση ΕΛΑΣ από ΕΑΜ 
για κίνηση ταγματασφαλιτών 
από Πανόραμα για Χορτιάτη 

 Άμεση επιχείρηση εκκένωσης 
του Χορτιάτη 



Σύμφωνα με άλλες εκδοχές 
αναφορικά με τους επιβαίνοντες  

 Στο πρώτο αυτοκίνητο επέβαιναν 3 ή 4 έλληνες υπάλληλοι του 
Ο.Υ.Θ., ή 5 σύμφωνα με το βιβλίο ‘Η ιστορία ύδρευσης της 
Θεσσαλονίκης’ που πήγαιναν για την χλωρίωση του νερού. 

Αναφορικά με το δεύτερο αυτοκίνητο υπάρχουν οι εξής εκδοχές 
επέβαιναν 

• τρεις Γερμανοί και δυο Έλληνες, ο ένας εργοδηγός και ο άλλος υπάλληλος του 
Ο.Υ.Θ. 

•  δύο άνδρες της Γκεστάπο, ένας Αυστριακός χημικός και δύο Έλληνες υπάλληλοι 
του Ο.Υ.Θ. 

• ο αυστριακός χημικός, ένα αξιωματικός της Γκεστάπο, δύο στρατιώτες και ο 
οδηγός Κώστας Πασχαλούδης 



Σύμφωνα με άλλες εκδοχές 
αναφορικά με τα θύματα 

 Από την επίθεση των ανταρτών στο πρώτο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ο 
οδηγός και ο εργοδηγός, ο οποίος αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. 

•  Ο Ταμιωλάκης αναφέρει ότι σκοτώθηκε και ο οδηγός . 

 Από την επίθεση στο γερμανικό αυτοκίνητο (κατά την οποία οι 
επιβαίνοντες ανταπάντησαν στα πυρά). 

•  υπήρξε ένας νεκρός (πιθανόν ο Αυστριακός χημικός). Οι αντάρτες έπιασαν έναν από 
τους Γερμανούς που επέβαιναν στο αυτοκίνητο (υπάρχει και η εκδοχή ότι παραδόθηκε 
ο ίδιος) ενώ ο άλλος που ίσως και αυτός είχε τραυματιστεί, κατάφερε να διαφύγει και 
έφτασε στο Ασβεστοχώρι όπου ειδοποίησε τις γερμανικές αρχές. 

•  Υπάρχει και η εκδοχή ότι οι τραυματίες Γερμανοί που κατάφεραν να ξεφύγουν ήταν 
δυο. 

• Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, από την επίθεση στο δεύτερο αυτοκίνητο δεν υπήρχαν 
νεκροί αλλά μόνο δύο Γερμανοί τραυματίες εκ των οποίων ο ένας, μαζί με τον τρίτο 
Γερμανό που δεν είχε τραυματιστεί, μπόρεσε να διαφύγει και να φτάσει στο 
Ασβεστοχώρι. 



Τα τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος 



 Το ολοκαύτωμα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

• 80 Έλληνες Σουμπερταίοι 

• 400 Γερμανοί 

θΎΜΑΤΑ 

• 146 – 149 άνθρωποι ( 2,5 – 81 ετών )  

• Εκτελέστηκαν, κάηκαν ζωντανοί, βασανίστηκαν, βιάστηκαν 

ΚΑΤΈΣΤΡΕΨΑΝ 
• 3ΟΟ λεηλατημένα – πυρολυμένα σπίτια 



Το ολοκαύτωμα ήταν προσχεδιασμένο  
 Επιστολή Καζάκου ( 2ου Λόχου Καπετάν Φλωριά ) προς Καπετάν Χορτιάτη 

μια πληροφορίες για κίνηση ταγματασφαλιτών προς Χορτιάτη 

 Ο Σούμπερτ κλήθηκε στο Ασβεστοχώρι από τις 31 Αυγούστου 

 Ο Μήτσος Βαρέλης είχε προειδοποιήσει την οικογένεια του και τους 
υπεύθυνους τους χωριού μα δεν τον πίστεψαν 

 Έρευνα θ. Βλαχά που διαπιστώνει : Οι Γερμανοί δεν προλάβαιναν να 
οργανώσουν αντίποινα την ίδια μέρα 

 Τα 400 γερμανικά αυτοκίνητα είχαν μεταφερθεί από την Θεσσαλονίκη 
στο Ασβεστοχώρι από τη προηγούμενη μέρα ή το πρωινό της ίδιας 

 Τηλεγράφημα Γερμανών προς 2ο Βουλγάρικο Σώμα στρατού 

Αποκάλυψη Αγγλογερμανικής Συμφωνίας 



Οι αντάρτες εκκένωσαν το χωριό  

 Μαρτυρία Γιώργου Φαρσακίδη 

 Μαρτυρία Καπετάν Φλωριά 

 Μαρτυρία Καπετάν Χορτιάτη 

 Μαρτυρία Αθανάσιου Κυρούδη 

 Μαρτυρία Θεόδωρου Βαλάχα 

 Μόνο το 7% των κατοίκων του χωριού δεν άκουσε στις εντολές του 
ΕΑΜ ( το χωριό είχε περίπου 2.300 κατοίκους ) 

 



Γιατί υπήρξε τόση παραπληροφόρηση; 

 Κατά την διάρκεια του εμφυλίου η ιστορία ξαναγράφηκε 

 Οι αντάρτες μπήκαν στο στόχαστρο σε μια προσπάθεια κατανόησης των 
γερμανο-εξοπλισμένων Ελλήνων ναζί / σφαγέων 

 Ο καπετάν Χορτιάτης παραποίησε την ιστορία σε μια προσπάθεια 
αποποίησης των “ευθυνών” 

 Μετά την αποκάλυψη της « Συμφωνίας Κυρίων » γίνεται προσπάθεια 
απενοχοποίησης των υψηλά ιστάμενων δοσίλογων αυτουργών του 
εγκλήματος 

 Δεν υπήρξε ενέδρα σε όχημα την ΕΥΑΘ, άλλωστε είναι γνωστό πως η 
απολύμανση γινόταν στη νερομάνα της Αγίας Παρασκευής 

 Το βολικό παραμύθι του Γερμανού γιατρού συγκάλυπτε την κτηνωδία των 
Ελλήνων συνεργών των ναζί 

 

 



Η τραγωδία του Χορτιάτη υπήρξε ένα από τα επακόλουθα μιας 
Επαίσχυντης Συμφωνίας. Υπόλογοι του εγκλήματος είναι τόσο οι Γερμανοί, 

όσο και οι Βρετανοί και ο « ανθός της εθνικοφροσύνης », οι «έντιμοι» 
συμπολίτες μας, που χρηματοδότησαν, εκκολάψανε και καθοδήγησαν τα 

Τάγματα Ασφαλείας.                            

• Πηγές : «Μια επαίσχυντη συμφωνία και το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη» Γιώργος Φαρσακίδης  

•               Βικιπαίδεια  

Γιώργος Φαρσακίδης 


