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Σιο Διοικητικό Εφετείο θεσσαλονίκη η μετονομασία ins οδού Χρυσοχόου
ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και στο

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
θα κριθεί τελικά η πολύκροτη υπόθεση
της μετονομασίας της οδού
Χρυσοχόου σε Αλμπέρτου Ναρ.
Η δικαστική μάχη που ξεκίνησε
μετά την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου επί δημαρχίας Γιάννη
Μπουτάρη και την κατάθεση αγωγής
των απογόνων του συνταγματάρχη
και κατοχικού διοικητή
της Θεσσαλονίκης Αθανάσιου
Χρυσοχόου κατά τριών πρώην
δημοτικών συμβούλων και αγωνιστών
του αντιδικτατορικού αγώνα
(Αλέκος Γρίμπας, Τριαντάφυλλος
Μηταφίδης και Σπύρος Σακέττας)

παραπέμφθηκε πρώτα στο ΣτΕ, το
οποίο όμως με τη σειρά του ανέπεμψε
την υπόθεση στο Διοικητικό
Εφετείο.

Θυμίζουμε ότι οι απόγονοι

Χρυσοχόου ζητούν ακύρωση των
αποφάσεων του δημοτικού
την οποία είχαν υποστηρίξει
με ανακοινώσεις και δηλώσεις
τους οι τρεις πρώην δημοτικοί
συμβουλίου,

σύμβουλοι και αντιστασιακοί,
μέλη του Συλλόγου Φυλακισθέ-

ντων-Εξορισθέντων 1967-1974,
σημειώνοντας ότι επιδιώκουν την
τιμή σε όσους αντιστάθηκαν και
δεν συνεργάστηκαν με τους κατακτητές
και ότι ο αγώνας τους είναι

«ενάντια στην ιστορική λήθη». Οι
τρεις αντιστασιακοί βλέπουν ότι
πίσω από την αίτηση ακύρωσης
κρύβεται η απόπειρα εξιλέωσης
όσων συνεργάστηκαν με το
κατοχικό

καθεστώς και η μετατροπή
των θυτών σε θύματα.
Αξίζει η υπενθύμιση ότι επί θητείας
Μπουτάρη έγινε προσπάθεια

αποκατάστασης της ιστορικής
μνήμης κι έτσι η πόλη εντάχθηκε

την 30ή Οκτωβρίου 1944, ως μέρα
απελευθέρωσης της πόλης από

τον ναζιστικό ζυγό. Παράλληλα
ξεκινούσε η προσπάθεια να
το Μουσείο Ολοκαυτώματος,
για τους 45.000 Εβραίους
Θεσσαλονικείς που αφανίστηκαν
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
δημιουργηθεί

Η μετονομασία της οδού Αθ.
Χρυσοχόου -κατοχικού φρουράρχου

-έπειτα από απαράδεκτη και ντροπιαστική καθυστέρηση δεκαετιών-

και γενικού διοικητή Μακεδονίαςήταν κομμάτι αυτής της

στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων

προσπάθειας και η οποία μετά την
αντίδραση που γέννησε και έφτασε
στα δικαστήρια αποκτά συμβολική
αξία για ολόκληρη την πόλη, αφού

και Χωριών 1941-1945», ενώ η

προηγούμενη κυβέρνηση καθιέρωνε
ως επίσημη δημόσια γιορτή

η θητεία Χρυσοχόου στιγματίστηκε
με την εξόντωση στα ναζιστικά

κρεματόρια χιλιάδων Εβραίων

δημοτών. Διόλου τυχαία επίσης η
οδός μετονομάστηκε σε Αλβέρτου
Ναρ, λογοτέχνη και εκφραστή της
πολυπολιτισμικής ταυτότητας της
πόλης. Και φυσικά πώς να ξεχάσει
κανείς ότι η δημοκρατική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
για τη μετονομασία ήρθε
να ακυρώσει την απόφαση του
από τη χούντα δημοτικού
συμβουλίου της πόλης, με την
οποία το 1969 δινόταν το όνομα
του Χρυσοχόου στην οδό.
διορισμένου
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