
ιστορικός κήπος De La Salle
24 -26  Σεπτέμβρη 2021

περίπατοι

Ευρωπαϊκές Ημέρες 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Δήμος Νεάπολης - Συκεών

Κληρονομιά ανοικτή σε Όλους!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

"ΕΥΡΩΠΗ - ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"

Heritage: All Inclusive!
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩN Α.Π.Θ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤMΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ Κ.Θ.Β.Ε.
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Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης 

Δήμος Νεάπολης - Συκεών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Heritage: 
All 
Inclusive!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩN Α.Π.Θ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤMΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ Κ.Θ.Β.Ε.

Παρασκευή, 24 Σεπτέμβρη
Αρχαιολογική εξερεύνηση του ιστορικού κήπου από μαθητές (9.30-11.00)
Εικαστικό εργαστήρι του Εργαστηρίου Γλυπτικής  Α.Π.Θ. για μαθητές (11.00-12.30)
Αρχαιολογικό εργαστήρι για Α.με.Α. (ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δ. Νεάπολης-Συκεών) (10.30-13.30)

Σάββατο, 25 Σεπτέμβρη

Αρχαιολογικές περιηγήσεις στο πολιτιστικό τοπίο του Κήπου De La Salle
(9.00 - 14.00)

με τις παράλληλες δράσεις: 
Εικαστική σήμανση του ιστορικού κήπου
με υπαίθρια έκθεση περιβαλλοντικών γλυπτών του Εργαστηρίου Γλυπτικής Α.Π.Θ.

Μουσική σήμανση των μονοπατιών του κήπου
από μουσικούς του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. (10.00-12.00)

Θεατρική σήμανση του τόπου της κατεδαφισμένης εξοχικής έπαυλης
από φοιτητές της Δραματικής Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε. (12.00-14.00)

Απογευματινός αρχαιολογικός περίπατος για ομάδες προσφύγων και 
μεταναστών (Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας Δ. Νεάπολης-Συκεών) (18.00-20.00)

Υπαίθρια κινηματογραφική προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης:
                 "Δεσμοί αίματος" ( Rams / Hrútar ) (20.00-21.30)

Κυριακή, 26 Σεπτέμβρη
«ο δρόμος του νερού»
Περιπατητική περιήγηση στο βυζαντινό μυλοτόπι και στη διαδρομή του δυτικού υδραγωγείου
 της Θεσσαλονίκης, από τον αν. καθηγητή Γεωλογίας Α.Π.Θ. Βασίλη Μέλφο (10.00-11.30)
 «η μνήμη του κήπου»
Κυριακάτικο «καφενείο» καταγραφής της τοπικής μνήμης για το κτήμα Δελασάλ και για το
Ρετζίκι (12.00-14.00)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19.

δηλώσεις συμμετοχής στους περιπάτους: efapeth@culture.gr . ώρες περιπάτων: (9.30-11.00, 11.00-12.30, 12.30-14.00)
κρατήσεις για την κινηματογραφική προβολή: 231 3313125,  ansevastiadou@gmail.com . ME ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ιστορικός κήπος  De La Salle
24 -26  Σεπτέμβρη 2021

                    περίπατοι

"ΕΥΡΩΠΗ - ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"

mailto:efapeth@culture.gr


 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Μαρίας Κάλλας 21

Α
, 546 46 Θεσσαλονίκη, 231 0801402, efapeth@culture.gr 

Θεσσαλονίκη, 22.09.2021 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΗΠΚ) 2021 

EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHDs) 2021 

“Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά” / “Europe, a common heritage” 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! / HERITAGE: ALL INCLUSIVE! 

“ιστορικός κήπος Δελασάλ: περίπατοι” 

24 - 26 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σάββατο 25 Σεπτέμβρη (20.00-21.30) 

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 231 3313 125 

 

Δεσμοί αίματος / Rams / Hrútar (Ισλανδία, 2015) 
Σκηνοθεσία - σενάριο: Γκρίμουρ Χακόναρσον / Grímur Hákonarson. 
Διεύθυνση φωτογραφίας: Sturla Brandth Grovlen. 
Με τους: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving. 
Έγχρωμο, 93΄ 
 
Με τα πιο απλά υλικά, ο Γκρίμουρ Χακόναρσον δημιουργεί μια υπέροχη 
ταινία με σκανδιναβική ψυχή. Δυο αδέλφια, που από πείσμα έχουν να 
μιλήσουν περισσότερα από σαράντα χρόνια, ζουν σε διπλανές φάρμες σε μια 
απομακρυσμένη κοιλάδα της Ισλανδίας. Ο κόσμος τους στρέφεται γύρω από 
τα πρόβατά τους. Όταν μια ασθένεια προσβάλλει ένα κριάρι, ο φόβος 
απλώνεται σ’ όλη την περιοχή. Μαύρο χιούμορ και δράμα εναλλάσσονται σε 
μια ταινία που ο ρυθμός της συμβαδίζει με το ρυθμό της φύσης, δίνοντας 
χώρο στους ήρωες για να αναπνεύσουν. Το φιλμ υμνεί τους δεσμούς του 
ανθρώπου με τα ζώα, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές, ενώ προβάλλει με 
αυθεντικότητα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε μικρές κοινότητες, στις 
οποίες το περιβάλλον προσδιορίζει καταλυτικά τον παράγοντα «ζωή». 
 
Bραβεία 
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Χρυσός Αλέξανδρος» - Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2015 
Βραβείο «Ένα κάποιο βλέμμα» – Φεστιβάλ Καννών 2015 
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Μαρίας Κάλλας 21
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Μαρίας Κάλλας 21Α, 546 46 Θεσσαλονίκη, 231 0801402, efapeth@culture.gr 

Θεσσαλονίκη, 22.09.2021 
 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΗΠΚ) 2021 

EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHDs) 2021 
“Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά” / “Europe, a common heritage” 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! / HERITAGE: ALL INCLUSIVE! 

“ιστορικός κήπος Δελασάλ: περίπατοι” 

24 - 26 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ Κ.Θ.Β.Ε.  

Σάββατο, 25 Σεπτέμβρη (12.00-14.00) 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

στον ιστορικό κήπο Δελασάλ, φοιτητές της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Κ.Θ.Β.Ε. 

θα επιχειρήσουν ένα θεατρικό υπομνηματισμό του τόπου όπου λανθάνει σήμερα η 

κατεδαφισμένη εξοχική κατοικία του ιστορικού κήπου. Φοιτητές του πρώτου και του δευτέρου 

έτους θα παρουσιάσουν αντίστοιχα και υπό τη μορφή πρόβας, με την εποπτεία του καθηγητή 

δραματικής και ηθοποιού Γιώργου Καύκα: 

αποσπάσματα από τον αριστουργηματικό «Επιτάφιο Λόγο του Περικλή» (Περικλέους 

Ἐπιτάφιος Λόγος, Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν Β´, § 35-46), και 

 από το θεατρικό έργο «Απόπειρες ζωής» / “Attempts of her life” του σημαντικού Άγγλου 

δραματουργού Martin Crimp, ενός έργου κατά τον «με αποσπασματική μορφή,[…] που 

παρουσιάζει και παράλληλα αποδομεί την πραγματικότητα» (Aleks Sierz, The Theatre of 

Martin Crimp, methuen, London 2006). 

 

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος λειτουργεί από 

το 1973. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στη δραματική τέχνη και η 

άρτια μόρφωση καλλιτεχνών και λειτουργών της Ελληνικής Σκηνής. Η Σχολή είναι κρατική και 

mailto:efapeth@culture.gr
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Μαρίας Κάλλας 21Α, 546 46 Θεσσαλονίκη, 231 0801402, efapeth@culture.gr 

ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια) βάσει του Π.Δ. 336/14/6/89. Η 

φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί τρία χρόνια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 

υποχρεωτική. 

Στη Σχολή διδάσκονται πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα, που αποβλέπουν στην 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ηθοποιών: υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, κίνηση, μουσική, 

ποιητικός λόγος, θεατρικό τραγούδι, χορός, αγωγή λόγου, δραματολογία, ιστορία της 

ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, ιστορία της λογοτεχνίας, ενδυματολογία, 

σκηνογραφία, μακιγιάζ, ιστορία και πρακτική του κινηματογράφου κ.ά. Επίσης, σε τακτά 

διαστήματα, διοργανώνονται εξειδικευμένα σεμινάρια και διαλέξεις πάνω σε θέματα του 

θεάτρου και της τέχνης γενικότερα. Επιπλέον, η Σχολή διαθέτει θεατρική βιβλιοθήκη για τη 

σπουδή και ενημέρωση των σπουδαστών της. Διευθυντής σπουδών της Δραματικής Σχολής 

είναι ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιάννης Ρήγας. 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΗΠΚ) 2021 

EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHDs) 2021 
“Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά” / “Europe, a common heritage” 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! / HERITAGE: ALL INCLUSIVE! 

 

“ιστορικός κήπος Δελασάλ: περίπατοι” 

24 - 26 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένας από τους ευρύτερα 

εορταζόμενους συμμετοχικούς πολιτιστικούς θεσμούς, που διοργανώνεται από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών της 

Ευρώπης για τον πλούτο του πολιτιστικού αποθέματος και την ποικιλομορφία των εκφάνσεων 

που συνθέτουν το ψηφιδωτό της «κοινής» ευρωπαϊκής πολιτιστικής τους κληρονομιάς και 

αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή μας, για να αντιληφθούμε ότι όλοι μας αποτελούμε μέρος 

της προσπάθειας για την προστασία και για τη διαφύλαξή της για τις τωρινές και τις 

μελλοντικές γενιές. 

Ο φετινός εορτασμός, με το θέμα «Κληρονομιά Ανοιχτή σε Όλους!» / “Heritage: All 

Inclusive!” (https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-

heritage-all-inclusive-), γιορτάζοντας τον περιεκτικό και συνάμα ετερογενή χαρακτήρα της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ειδικώς αφιερωμένος στην χωρίς αποκλεισμούς 

πρόσβαση για τον καθένα και για όλους μας στην πολιτιστική κληρονομιά και απευθύνεται σε 

ένα ποικιλόμορφο και ετερογενές ως προς τις αφετηρίες και προσλαμβάνουσες κοινό, με τις 

διαφορετικές του καταβολές, εμπειρίες, και προοπτικές, ενθαρρύνοντας την ευρεία 

συμμετοχή στον πολιτισμό και τον σεβασμό της πολιτιστικής διαφορετικότητας. Πολιτιστική 

κληρονομιά, λοιπόν, προς όλους και για όλους! 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των ΕΗΠΚ, στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει με εθνικό 

συντονιστή τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
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Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 

Θεσσαλονίκης προγραμματίζει μια σπονδυλωτή δράση βιωματικών περιπάτων στο 

πολιτιστικό τοπίο του ιστορικού κήπου Δελασάλ, που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των 

πολιτών για την προστασία του και στη διερεύνηση συμβατών του λειτουργιών. 

Η δράση διοργανώνεται με τη συνέργεια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, που 

ενεργοποίησε ένα ευρύ δίκτυο συμμετεχόντων ομάδων και εθελοντές για την υποστήριξη της 

διεξαγωγής του εορτασμού. Η επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση του 

ιστορικού κήπου, όπως και για την ένταξή του στο δίκτυο διαδρομών ιστορικών κήπων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, έδωσε και το έναυσμα για την επιλογή του ως χώρου εορτασμού 

στο πλαίσιο των ΕΗΠΚ. 

Το σημερινό άλσος Δελασάλ δημιουργήθηκε περί τα μέσα του 19ου αιώνα ως κήπος 

της εξοχικής κατοικίας στο κτήμα που διατηρούσε o Τζέκης Άμποτ (John Nelson Abbott) στο 

Ρεντζίκι (Urendjick: μικρός παράδεισος) και συνιστά το άμεσο περιβάλλον ενός 

μεταβυζαντινού μνημειακού συγκροτήματος με συζυγία πύργου-λουτρού, κτήρια και 

εγκαταστάσεις του οποίου ενσωματώθηκαν στο περιβάλλον του κήπου. 

Το μεταβυζαντινό αυτό συγκρότημα μπορεί να ανήκε στο ίδιο σύνολο με το ανάλογο 

γειτονικό του “τού Αγά”, ίσως και με το βυζαντινό και μεταβυζαντινό σύστημα υδρόμυλων 

(μυλοτόπι) που αναπτύσσεται γραμμικά δίπλα στο ανατολικό όριο του οικισμού των Πεύκων, 

κάτι που θα σήμαινε κεντρικώς ελεγχόμενη και ενδεχομένως ειδικής λειτουργίας οικονομική 

μονάδα. Ένα ακόμη εκτενές μυλοτόπι, στη δυτική περιοχή των σημερινών Πεύκων, 

συμπλήρωνε την εικόνα συστηματικής παραγωγικής δραστηριότητας στην παραδιδόμενη και 

ως Κοιλάδα των Μύλων. Η σημερινή περιοχή των Πεύκων συνιστούσε άμεσο παραγωγικό 

χώρο για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή Θεσσαλονίκη, και η αρχαιολογική προσέγγιση της 

είναι σημαντική για την ιστορική μελέτη της πόλης και της υπαίθρου χώρας της. 

Ο «παράδεισος» του Τζέκη Άμποτ, του οποίου ο Herman Melvile επαινεί το 

«ανατολίτικο» στυλ του καθώς αναφέρεται στα αμέτρητα θερμοκήπια, πηγές, πέργκολες και 

κληματαριές, βρίσκεται στο τέλος της μακράς παράδοσης κήπων της Ανατολής. Η σωζόμενη 

περιοχή του, το Ορμάν (:δάσος) των μεταγενέστερων εγγράφων, δηλαδή ο κήπος αναψυχής 

της εξοχικής κατοικίας, διατηρεί την οργάνωση κατά άνδηρα και την προτίμηση σε μεγάλα 

δένδρα, ενώ φαίνεται να έφερε τη σφραγίδα της εποχής του, υπό το πνεύμα του 

εκλεκτικισμού, όπως και σύγχρονοί του κήποι στην Κωνσταντινούπολη. 

Στη διήγησή του Historique d’Urendjick ο Frére Rodriguez, ο οποίος δίδασκε από το 

1888 έως το 1942 στο γαλλικό σχολείο του Μοναχικού Τάγματος De La Salle και αφηγείται την 

ιστορία του κτήματος περί το 1928, μας αναφέρει για τη φύτευση του κήπου: «plusieurs des 

meilleurs jardiniers de la ville, organisèrent les parterres; les plus savants arboriculteurs 

commandèrent des arbres rares des pays éloignés; plaqueminiers et bignoniers d’Amérique; 

cèdres et pins du Liban, figuiers et vignes de Smyrne…». 

Τα άφθονα νερά του κήπου προέρχονταν από πηγές εντός του κτήματος και πιθανώς 

από το δικαίωμα εκμετάλλευσης των πηγών της Αγίας Τριάδος. Από το κτήμα διερχόταν και ο 

ανατολικός κλάδος του δυτικού υδραγωγείου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρακάτω μέσω 

υδατογέφυρας διεκπεραιωνόταν στην πλαγιά του Σέιχ Σου προς την πόλη.  
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Με τους περιπάτους στον ιστορικό κήπο De La Salle επιχειρείται ένα είδος 

περφόρμανς για πολιτιστικά τοπία που θα ενέτεινε τη βιωματική εμπειρία του αρχαιολογικού 

περιπάτου ενσωματώνοντας δράσεις σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας και 

θα εξυπηρετούσε πολυδιάστατη πρόσληψη του πολιτιστικού τοπίου. Οι περίπατοι 

απευθύνονται τόσο σε ομοιογενείς ομάδες, όσο και σε τυχαίας, ετερογενούς συγκρότησης 

ομάδες ευρέως κοινού, που κινούνται και λειτουργούν εκ παραλλήλου μέσα στο περιβάλλον 

του κήπου είτε σε λανθάνουσα είτε σε άμεση διάδραση. 

Με την επιδίωξη της σύζευξης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού 

και τη δυνητική ανατροφοδότησης των σύγχρονων δημιουργών μέσα από τη βιωματική τους 

σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως και αντιστρόφως τη δυνατότητα επικοινωνίας 

για την πολιτιστική κληρονομιά μέσω των καλλιτεχνών, δόθηκε έμφαση στην ενεργοποίηση 

της συμμετοχής νέων καλλιτεχνών-φοιτητών τομέων σύγχρονου πολιτισμού, προκειμένου να 

συμμετάσχουν με τη διττή ιδιότητα του αποδέκτη της εμπειρίας του αρχαιολογικού περιπάτου 

και του ανατροφοδοτούμενου από αυτή δημιουργού. 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν το Εργαστήριο Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Α.Π.Θ, που υπό την εποπτεία του επ. καθηγητή Άρη Κατσιλάκη και των συνεργατών του Ζέφης 

Αθανασοπούλου (ΕΕΠ), Γεωργίου Πανανάκη (ΕΕΠ) και Μαρίας Χαλβατζή (ΕΔΙΠ) επιχειρεί την 

εικαστική σήμανση του πολιτιστικού τοπίου του κήπου με μια υπαίθρια έκθεση έργων 

περιβαλλοντικής τέχνης (Kήπος Δελασάλ-Γλυπτικές Αλληλεπιδράσεις / De La Salle Garden-

Sculpural Interplays), το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. που επιχειρεί 

υπό την εποπτεία του αν. καθηγητή Θύμιου Ατζακά τη μουσική σήμανση του κήπου, με τους 

μουσικούς διασκορπισμένους σε μια οπτική αλληλουχία μέσα στα μονοπάτια του, και η 

Δραματική Σχολή του Κ.Θ.Β.Ε., υπό την εποπτεία του καθηγητή δραματικής και ηθοποιού 

Γιώργου Καύκα, υπομνηματίζοντας θεατρικά τον τόπο όπου λανθάνει η απούσα πλέον, 

κατεδαφισμένη εξοχική κατοικία του κήπου. 

Την αρχαιολογική δράση του Σαββάτου ολοκληρώνει υπαίθρια κινηματογραφική 

προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την ισλανδικής παραγωγής ταινία 

του Γκρίμουρ Χακόναρσον «Δεσμοί Αίματος» (2015), ευρέως γνωστής με την αγγλική της 

απόδοση RAMS, να μας μεταφέρει από τη μεσογειακή κοιλάδα των Πεύκων στην ύπαιθρο μιας 

απομακρυσμένης κοιλάδας του βορρά, αναδεικνύοντας την κοινή ανθρώπινη εμπειρία. 

Η ταινία έχει βραβευθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Χρυσός Αλέξανδρος» στο 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2015 και το Βραβείο «Ένα κάποιο βλέμμα» του 

Φεστιβάλ Καννών 2015 και, κατά τα λόγια του σκηνοθέτη της, είναι χαρακτηριστικό δείγμα 

σκανδιναβικού κινηματογράφου, που συνδυάζει χιούμορ και δράμα. 

Τους περιπάτους επεκτείνει η βιωματική περιήγηση «ο δρόμος του νερού», κατά την 

οποία ο αν. καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. Βασίλης Μέλφος μας οδηγεί από τις Μεγάλες Πηγές, 

στη διαδρομή του δυτικού υδραγωγού της Θεσσαλονίκης και στο μυλοτόπι που αναπτύσσεται 

πλάι του, παρουσιάζοντας μέσα από τα τεχνολογικά έργα του παρελθόντος, την προσπάθεια 

που κατέβαλαν οι προηγούμενες γενιές, για να διασφαλίσουν τον πολύτιμο φυσικό πόρο, το 

νερό. 
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Τέλος, το εργαστήριο «η μνήμη του τόπου», οργανώνεται ως κυριακάτικο «καφενείο» 

μέσα στον ιστορικό κήπο, με σκοπό την καταγραφή των αναμνήσεων των πιο ηλικιωμένων για 

το κτήμα Δελασάλ και για το Ρετζίκι και έχοντας ως κεντρικούς αφηγητές πρόσωπα που 

ενεπλάκησαν ενεργά στη σύγχρονη τοπική ιστορία. 

Με αυτό τον κύκλο περιπάτων ευελπιστούμε να καταδείξουμε ότι το πολιτιστικό τοπίο 

του άλσους Δελασάλ, παρά τα όσα πλήγματα, συνιστά μια “αυθεντική” συνθήκη ιστορικού 

τοπίου εντός σύγχρονου αστικού ιστού, και είναι σκόπιμη η προστασία και αποκατάστασή του. 

Οι περίπατοι των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής κληρονομιάς ας νοηματοδοτήσουν την 

προσπάθεια που ξεκινά για τη διάσωση και διαφύλαξή του για τις επόμενες γενεές. 

Συγκεκριμένα, οι περίπατοι που θα διεξαχθούν είναι οι εξής. 

 

“ιστορικός κήπος Δελασάλ: περίπατοι” 

24 - 26 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 

 

Αρχαιολογική εξερεύνηση του ιστορικού κήπου από μαθητές Δημοτικού (9.30 - 11.00) 

«Παραμυθία και παραμύθια γλυπτικής στον μυστικό κήπο Δελασάλ!» Εικαστικό εργαστήρι για 

μαθητές Δημοτικού του Εργαστηρίου Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (11.00 - 12.30) 

Αρχαιολογικού σκεπτικού εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης για Α.με.Α. (ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δ. 

Νεάπολης-Συκεών) (10.30 - 13.30) 

 

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 

Αρχαιολογικές περιηγήσεις στο πολιτιστικό τοπίο του Κήπου De La Salle (9.00 - 14.00) 

με τις παράλληλες δράσεις:  

Εικαστική σήμανση του ιστορικού κήπου 

με την υπαίθρια έκθεση περιβαλλοντικών γλυπτών του Εργαστηρίου Γλυπτικής της Σχολής 

Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. «Κήπος Δελασάλ-Γλυπτικές Αλληλεπιδράσεις» / “DeLaSalle Garden-

Sculptural Interplays” 

Μουσική σήμανση των μονοπατιών του κήπου 

από μουσικούς του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. (10.00 - 12.00) 
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Θεατρική σήμανση του τόπου της κατεδαφισμένης εξοχικής έπαυλης 

από φοιτητές της Δραματικής Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε. (12.00 - 14.00) 

 

Απογευματινός αρχαιολογικός περίπατος για ομάδες προσφύγων και μεταναστών 

(Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας Δ. Νεάπολης-Συκεών) (18.00 - 20.00) 

 

Υπαίθρια κινηματογραφική προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: 

Δεσμοί Αίματος (Hrútar / RAMS). Grímur Hákonarson, Ισλανδία, 2015 (20.00 - 21.30) 

 

 

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 

«Ο δρόμος του νερού». Περιπατητική περιήγηση στο βυζαντινό μυλοτόπι και στη διαδρομή 

του δυτικού υδραγωγείου της Θεσσαλονίκης, από τον αν. καθηγητή γεωλογίας Α.Π.Θ. κ. Βασίλη 

Μέλφο (10.00-11.30) 

«Η μνήμη του κήπου». Κυριακάτικο «καφενείο» για την καταγραφή της τοπικής μνήμης για το 

κτήμα Δελασάλ και για το Ρετζίκι (12.00-14.00) 

 

 

Σημειώνουμε, καταληκτικά, ότι: 

Εξαιτίας της πανδημίας, η συμμετοχή στις δράσεις θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν κράτησης 

και κατά τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και ρυθμίσεις για την προστασία από την COVID-19, 

των οποίων η τήρηση συνιστά απαρέγκλιτη υποχρέωση των συμμετεχόντων. 

Για δηλώσεις συμμετοχής στους αρχαιολογικούς περιπάτους του Σαββάτου 25 Σεπτεμβρίου 

αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο efapeth@culture.gr (ώρες περιπάτων: 9.30-11.00, 

11.00-12.30, 12.30-14.00). 

Για την παρακολούθηση της κινηματογραφικής προβολής το βράδυ του Σαββάτου 25 

Σεπτεμβρίου καλείτε στο: 231 3313125 ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

ansevastiadou@gmail.com για κράτηση θέσης. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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Θεσσαλονίκη, 22.09.2021 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΗΠΚ) 2021 

EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHDs) 2021 

“Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά” / “Europe, a common heritage” 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! / HERITAGE: ALL INCLUSIVE! 

“ιστορικός κήπος Δελασάλ: περίπατοι” 

24 - 26 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»  

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 (9.30-11.00) 

 

«Ο δρόμος του νερού» 

Βασίλης Μέλφος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

 

Το Ρετζίκι, παράφραση μίας παλιάς Οθωμανικής λέξης που σημαίνει «Μικρός Παράδεισος», 

στην άκρη του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, λειτουργούσε πάντοτε 

επικουρικά στη μεγάλη πόλη από την ίδρυσή της το 315 π.Χ., προσφέροντας όλους τους 

θησαυρούς του για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την ευημερία των Θεσσαλονικέων. Για 

το λόγο αυτό η ιστορία του παρέμεινε σχετικά άγνωστη, γιατί ποτέ δεν προκάλεσε το 

ενδιαφέρον των ιστορικών και των ερευνητών, εκτός βέβαια ελαχίστων περιπτώσεων. 

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού Ρετζίκι υπάγεται στα Πεύκα του Δήμου-

Νεάπολης Συκεών, ενώ το ανατολικό του τμήμα ανήκει στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Η περιπατητική περιήγηση «Ο δρόμος του νερού» περιλαμβάνει μία διαδρομή στην οποία 

υπάρχουν ενδιαφέροντα τεχνικά έργα του παρελθόντος που αποτελούν σημαντικό 

τεχνολογικό επίτευγμα και κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι ένα δείγμα 

των προσπαθειών που έκαναν οι προηγούμενες γενιές για να διασφαλίσουν τον πολύτιμο 

φυσικό πόρο, το νερό. Στην διαδρομή ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά και 

να ενημερωθεί για τις πηγές που υπήρχαν στο Ρετζίκι και υδροδοτούσαν τη Θεσσαλονίκη 

από την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο έως την δεκαετία του 1940, καθώς και για τα 
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υδρομαστευτικά έργα, τα κανάτ και τα χαμάμ που υπάρχουν σε διάφορες τοποθεσίες στο 

Ρετζίκι και ιδιαίτερα στο Άλσος Δελασάλ που αποτελούσε μέρος του κτήματος του διάσημου 

εμπόρου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, Τζέκη Άμποτ. 

Σημαντικό κομμάτι της περιήγησης αποτελεί το βυζαντινό μυλοτόπι που περιλαμβάνει 10 

νερόμυλους, οι οποίοι είναι κτισμένοι διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλον, στην πλαγιά του 

λόφου προς το ρέμα του Ξηροπόταμου, το οποίο αναφέρεται ως Vallée des Moulins 

(Κοιλάδα των Μύλων) σε χάρτη του 1924. Στους βυζαντινούς αυτούς νερόμυλους 

διακρίνονται η στέρνα με το υδατοστεγές κονίαμα όπου συλλέγονταν το νερό, ο 

προσαγωγός, ο υδατόπυργος και το εργαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις η θέση της 

φτερωτής είναι επιχωμένη και δεν φαίνεται. Δεκάδες κομμάτια από μυλόπετρες βρίσκονται 

είτε εντοιχισμένα στα τοιχώματα των νερόμυλων, προφανώς από τις διάφορες φάσεις 

συντήρησης και επιδιόρθωσης των κτισμάτων σε παλαιότερες εποχές, είτε διάσπαρτα στην 

ευρύτερη περιοχή.  

Η κατασκευή όλων αυτών των τεχνικών έργων ανάγεται σε διαφορετικές περιόδους και σε 

πολλές περιπτώσεις είναι εμφανείς οι πολλαπλές φάσεις συντήρησης και ανακατασκευής 

που διατήρησαν σε χρήση τα έργα αυτά, έως και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Ίσως το 

βυζαντινό μυλοτόπι στο Ρετζίκι να αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στην Ελλάδα, όπου σε μία 

μικρή σχετικά έκταση υπάρχουν τόσο διαφορετικά δείγματα της πολιτιστικής και 

βιομηχανικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τις χρήσεις του νερού. 

Όλα αυτά τα παρουσιάζονται στην δημοσίευση: Papacharalampou C., Melfos V., Voudouris K. 

(2012). Water supply and related constructions since antiquity in Retziki (Pefka) of 

Thessaloniki, Northern Greece. In the Proceedings of the 3rd IWA Specialized Conference on 

Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations. Eds: Koyuncu I. et al. (Istanbul, 

Turkey, 22-24 March 2012), 154-163.  

Η περιήγηση αυτή άρχισε να οργανώνεται το 2013 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί 6 

φορές με πρωτοβουλία διαφόρων Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, και 

έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 300 πολίτες. Η περιήγηση γίνεται από τον Βασίλη 

Μέλφο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., ο οποίος είναι κάτοικος 

Πεύκων και έχει προσωπικό ενδιαφέρον και όρεξη  για να μεταφέρει στο ευρύ κοινό τις 

γνώσεις του και τις εμπειρίες του.  

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο, αφού το κοινό έρχεται σε επαφή με την γεωλογία 

της περιοχής, με τη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών για την κατασκευή των τεχνικών έργων 

και των μυλόλιθων, ενώ παρουσιάζεται η πολλαπλή χρήση του νερού στην ύδρευση, στην 

άρδευση και στην παραγωγή μηχανικής ενέργειας για τους νερόμυλους. Το κοινό προέρχεται 

από όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, και συμμετέχει ενεργά στην 

περιήγηση. Συχνά, ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και ειδικοί σε διάφορα επιστημονικά 

πεδία, όπως ιστορικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, βιολόγοι, δασολόγοι, και έτσι αναπτύσσεται 

ενδιαφέρουσα συζήτηση και διάλογος με ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών σε 

σχέση με τα θέματα της περιήγησης.  

Ο δρόμος του νερού όμως δεν εστιάζει μόνο στις θέσεις όπου πραγματοποιείται η 

περιήγηση. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά ευρήματα, όπως η υδατογέφυρα στον 
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Ξηροπόταμο που βομβαρδίστηκε κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα μεταλλικό σιφόνι 

κατασκευής του 1918, πετρόκτιστα κανάλια, πήλινοι σωλήνες και άλλα. Η επίσκεψή τους 

όμως είναι δύσκολη, αφού η πρόσβαση στον Ξηροπόταμο είναι σχεδόν αδύνατη και 

επικίνδυνη, αν και η διάβασή του είναι ομαλή και ευχάριστη. Η έλλειψη της πρόσβασης και 

ενός μονοπατιού κατά μήκος του ρέματος αποτρέπει αυτήν την στιγμή την συνέχιση της 

περιήγησης και σε αυτό το σημαντικό τμήμα του Ρετζικιού.  

Μία τέτοια διαδρομή θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες όχι μόνο για τα τεχνικά 

έργα του παρελθόντος εντός του Ξηροποτάμου, αλλά και για την χλωρίδα και την πανίδα, 

που παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία. Όλα αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον πολιτών όχι μόνο από την Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλες περιοχές της 

Ελλάδας, πιθανώς και των γειτονικών χωρών, που θα επισκέπτονται τα Πεύκα για 

εναλλακτικό τουρισμό, κάτι που είναι πλέον διαδεδομένο σε όλη  την Ευρώπη. 

 

 

Ο «δρόμος του νερού» στο Ρετζίκι όπου διακρίνονται οι κατασκευές που είχαν σχέση με την 

υδροδότηση της Θεσσαλονίκης, το βυζαντινό μυλοτόπι και άλλα τεχνικά έργα. 

 


