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Εγθαηληάζηεθε ην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Αζβεζηνρωξίνπ_  

Ιγλάηηνο Καϊηεδίδεο: «ν Πνιηηηζκόο δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία…» 
 

Μλήκεο εθαηό ρξόλσλ από ηε δσληαλή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, μύπλεζαλ ρζεο  Κπξηαθή ζηε 

δηάξθεηα κηαο εμαηξεηηθήο εθδήισζεο ζην λέν αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ 

Αζβεζηνρσξίνπ, πξνθαιώληαο ξίγε ζπγθίλεζεο θαη λνζηαιγίαο ζηνπο εθαηνληάδεο ζεαηέο πνπ 

γέκηζαλ αζθπθηηθά ηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ.  Τν έξγν εγθαηληάζηεθε ζε κία ιακπξή ηειεηή, 

ρνξνζηαηνύληνο ηνπ ζεβαζκηόηαηνπ Μεηξνπνιίηε Νεαπόιεσο θαη Σηαπξνππόιεσο θ.θ. Βαξλάβα θαη 

παξνπζία εθπξνζώπσλ θνξέσλ, όισλ ησλ ηνπηθώλ ζπιιόγσλ, αληηδεκάξρσλ, δεκνηηθώλ, 

θνηλνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη πιήζνπο θόζκνπ.  

Με κία ζπκβνιηθή θαη ελσηηθή ρεηξνλνκία ν δήκαξρνο Ππιαίαο – Φνξηηάηε Ιγλάηηνο 

Κατηεδίδεο θάιεζε όινπο όζνη ζπλέβαιαλ ζην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ λα θόςνπλ από θνηλνύ ηελ θνξδέια ησλ εγθαηλίσλ: Tνλ πξώελ δήκαξρν θαη λπλ πξόεδξν 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Ππιαίαο – Φνξηηάηε Μηράιε Γεξάλε, ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο 

ΔΔΤΑΑ, Ισάλλε Μέμε, ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Υπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Σηάζε Αβξακίδε, ηνλ βνπιεπηή Β’ Θεζζαινλίθεο, Θόδσξν Καξάνγινπ, ηνλ πξόεδξν ηνπ ηνπηθνύ 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, Σίκν Τάλε θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο, Ισάλλε Νηίηζην θαη Πάξε Τζνγθαξιίδε.   

Καηά ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ ν δήκαξρνο Ππιαίαο – Φνξηηάηε αθνύ επραξίζηεζε όινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ, αλαθέξζεθε ζηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ ζεκεηώλνληαο: «Με απόιπην 

ζεβαζκό ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο κεηαηξέςακε ζε κλεκείν Πνιηηηζκνύ απηή ηελ αίζνπζα πνπ 

θηινμέλεζε γηα πάλσ από 100 ρξόληα καζεηέο, δαζθάινπο, πεξίθεκεο ζεαηξηθέο  παξαζηάζεηο, 

δηαιέμεηο, αθόκε θαη ζπλεδξηάζεηο ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο πεξηνρήο, απνηππώλεη δειαδή 

όιε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Αζβεζηνρσξίνπ. Πηζηεύνπκε όηη ν Πνιηηηζκόο δεκηνπξγεί κία 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ ηελ εηζπξάηηνπλ θαη νη παιαηόηεξεο θαη νη λεόηεξεο γεληέο» ηόληζε ν 

Ιγλάηηνο Κατηεδίδεο θαη πξόζζεζε:  

«Δίκαζηε ππεξήθαλνη δηόηη θαηαθέξακε, κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζε κία 

ηδηαίηεξα δύζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία γηα ηε ρώξα, λα εμαζθαιίζνπκε ηα απαξαίηεηα θνλδύιηα 

γηα λα αλαπηύμνπκε ππνδνκέο πνπ λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ δηεπξπκέλνπ δήκνπ καο. 

Με απηό θαη κε ηα ππόινηπα έξγα πνιηηηζκνύ πνπ πινπνηήζεθαλ όπσο ε αίζνπζα πνιηηηζκνύ 

‘’Ισάλλεο Μαλσιεδάθεο’’ ζην Φνξηηάηε, ην λέν ζεξηλό καο ζηλεκά ζηελ Ππιαία, ε πξώηε δεκνηηθή 

βηβιηνζήθε ηνπ δήκνπ καο θαη ην ακθηζέαηξν ηνπ πνιηηηζκνύ ζην Παλόξακα, δεκηνπξγήζακε κηα 

πνιύηηκε θαη πνηνηηθή πνιηηηζηηθή θπςέιε ε νπνία κπνξεί λα θηινμελήζεη ζπλέδξηα, εθζέζεηο, 

εηθαζηηθά, κνπζηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όρη κόλν ηεο ηνπηθήο καο 

θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Θα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκό 

ηνπνζεηώληαο ηνλ πήρε αθόκε πην ςειά κε ζηόρν λα βάινπκε ηελ πόιε καο ζηνλ ράξηε ησλ 



δηαθεθξηκέλσλ ηόπσλ πνιηηηζκνύ, εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη πάζεο θύζεσο εθδειώζεσλ 

ζπλδπάδνληαο παξάιιεια ηελ παξακνλή ησλ ζπλέδξσλ ζηελ πεξηνρή θαη εληζρύνληαο ηηο 

ηνπξηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο νιόθιεξνπ ηνπ δήκνπ καο». 

Σην θαιιηηερληθό κέξνο ηεο εθδήισζεο ην ρεηξνθξόηεκα ηνπ θνηλνύ ζπγθέληξσζε ε κηθηή 

ηνπηθή ρνξσδία ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γεκήηξε Κεραγηά πνπ εξκήλεπζε παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

κε αλαθνξά ζην Αζβεζηνρώξη. Σηε ζπλέρεηα ηα ρεηξνθξνηήκαηα θαη ε ζπγθίλεζε  έθηαζαλ ζην 

θαηαθόξπθν όηαλ ε ρνξσδία ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Παληειή Τεξεδάθε 

εξκήλεπζε κε ηηο «αγγειηθέο» θσλέο ησλ κηθξώλ καζεηώλ ην ηξαγνύδη ηνπ Σηακάηε Σπαλνπδάθε 

«Θάξζεηο ζαλ αζηξαπή».  

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Πνιηηηζκνύ έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ράξηο ζηελ επηηπρία έληαμήο ηνπ 

ζην πξόγξακκα «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη πνηόηεηα δσήο ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο», 

ηνπ ΔΣΠΑ από όπνπ θαη ρξεκαηνδνηήζεθε εμ νινθιήξνπ κε επξσπατθά θνλδύιηα ύςνπο 530.000 

επξώ, κέζσ ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. από ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γηα ηε δηθαίσζε ησλ 

αλζξώπσλ ηνπ δήκνπ πνπ αμηνπνίεζαλ κε επηηπρία θαη ην ηειεπηαίν επξώ ηεο επξσπατθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο έθαλε ιόγν ν δήκαξρνο Ιγλάηηνο Κατηεδίδεο θαη επραξίζηεζε δεκόζηα ηελ 

Δ.Δ.Τ.Α.Α. θαη ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιό ηεο θ. Ισάλλε Μέμε γηα ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ έληαμε 

ηνπ έξγνπ ζηα ρξεκαηνδνηηθά ηεο πξνγξάκκαηα, ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν ηνπ απέλεηκε θαη 

επραξηζηήξην ηηκεηηθό ελζύκην εμ νλόκαηνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Να ζεκεησζεί όηη ν ρώξνο ζρεδηάζηεθε κε πξόβιεςε γηα   άηνκα κε θηλεηηθά ή άιια 

πξνβιήκαηα (ΑκεΑ),  δηαζέηεη ζπλνιηθό αξηζκό 140 θαζηζκάησλ -πιένλ ησλ 2 ζέζεσλ γηα ΑκεΑ- θαη 

πιήξε ππνδνκή ζε ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ θάιπςε θαη θηινμελία ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, 

ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ. Δπηπιένλ ζα πξνζηεζεί ζην 

δίθηπν δεκνηηθώλ θηλεκαηνγξάθσλ πνπ ιεηηνπξγεί ήδε κε επηηπρία ζην δήκν Ππιαίαο - Φνξηηάηε 

(Σηλέ Παλόξακα, Σηλέ Ππιαία θαη δεκνηηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο Λέζρεο Φνξηηάηε θαη Παλνξάκαηνο).  

 

 

 

 


