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Στη νύμφη του Θερμαϊκού . . . 
 
 

Εδώ και δεκαετίες, ξάδελφος και συνάδελφοι, κάθε λίγο ανανέωναν την 
ανοιχτή πρόσκληση. Λαχταρούσα ένα ταξίδι στην “Όμορφη Θεσσάλονίκη”, με 
intersity. Το είχα αποφασίσει. Το ματαίωσαν τα τραγικά γεγονότα. 

 
 Ταξίδεψα τελικά αεροπορικώς, με τη βεβαιότητα, ότι η πιο επικίνδυνη 

φάση ενός τέτοιου ταξιδιού είναι η διαδρομή από το σπίτι μέχρι το αεροδρόμιο. 
Άψογη η Aegean. Πολλοί συνάδελφοι συνέβαλαν στο στήσιμο και στη 
λειτουργία της.  

 
Είναι πράγματι όμορφη η Θεσσαλονίκη. Κτισμένη από τον Κάσσανδρο, 

έναν από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλέξανδρου, αφιερώνοντάς την στη 
γυναίκα του, Θεσσαλονίκη, την ετεροθαλή αδελφή του Μακεδόνα στρατηλάτη, 
κάπου στο τέλος του τέταρτου π. Χ. αιώνα. Ένα γεμάτο τετραήμερο. Με τον 
Βαρδάρη σε ύφεση και τον Θερμαϊκό ήρεμο. Μια επίσκεψη σε χωριό των 
Γιαννιτσών για σκοπούς υλιστικού περιεχομένου απετέλεσε ξεχωριστό 
κεφάλαιο.  

 
Γαλλικός και Αξιός με τις κοίτες τους επικίνδυνα διψασμένες, και μες στην 

πρωινή καταχνιά τα εργοστάσια ανθηρών εποχών μεταμορφωμένα σε 
απόκοσμα κουφάρια, συνδικαλιστικής κατάντιας. Στην επιστροφή βλέπω 
πινακίδα ΜΕΒΓΑΛ, γνωρίζω ότι εκεί πρόεδρος είναι ο ιατρός καρδιολόγος της 
Αεροπορίας και προσωπικός φίλος, Πέτρος Παπαδάκης. Θέλησα να τον 
επισκεφτώ, το εργοστάσιο στα Κουφάλια. Είχε αποχωρήσει πριν τρία χρόνια, 
δεν τον συνάντησα.  

 
Ξενάγηση και εξορμήσεις αναψυχής. Η βόλτα στην παραλιακή, με τον 

Λευκό Πύργο να δεσπόζει, οθωμανικό οχυρωματικό έργο του 15ου αιώνα, και 
πιο κει οι ομπρέλες του Ζογγολόπουλου, ο δικός μας γλύπτης, που 
εμπνεύστηκε και φιλοτέχνησε τον “Χορό του Ζαλόγγου”, το 17 μέτρων ύψους 
μνημείο παγκόσμιας ακτινοβολίας. Ο μπακαλιάρος στη λαδόκολλα στα γραφικά 
Λαδάδικα και στο βάθος ο Μητροπάνος, “. . . Τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα 
πουλάν αυτό που θες”!  

 
Οι Χαιρετισμοί στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Επιβλητικές και 

περικαλλείς οι πολλές εκκλησίες. Μητρόπολις, ο ναός του Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά και πολιούχος ο Άγιος Δημήτριος. Λίγες οι εμφανίσεις του Άνθιμου. 

 
 Η άνω πόλις, τι λαβύρινθος! Ο καφές στον πέμπτο όροφο του Μεγάρου 

Μουσικής. Από δω ψηλά φαντάζεσαι το ολοκληρωτικό περιτείχισμα της πόλης, 
περασμένων αιώνων. Πέρα μακριά, εκεί που δύει ο ήλιος, η αρχαία Πύδνα. Εκεί 
όπου οι Ρωμαϊκές λεγεώνες του Αιμίλιου Παύλου νικούν στην τελευταία μάχη 
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τη μακεδονική φάλαγγα του Περσέα, το 168 π.Χ. Ακολουθεί η Ρωμαϊκή 
κατάκτηση. 

 
 Από το 1387, η Θεσσαλονίκη φόρου υποτελής στον Σουλτάνο και σε 

λίγο οθωμανική κατάκτηση. Από εδώ ξεκίνησε το κίνημα προς την 
Κωνσταντινούπολη των Νέο-Τούρκων το 1908. Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος 
απελευθερώνει την Θεσσαλονίκη και τη νύκτα της 26ης Οκτωβρίου 1912 
υπογράφεται η άνευ όρων παράδοση. Πέντε μήνες αργότερα, ο βασιλιάς 
Γεώργιος Α’, κάνοντας τη βόλτα του στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη, δολοφονείται. 
Ο δολοφόνος Σχινάς, τι σύμπτωση, μακρινός συγγενής της Έλενας. Βλέπεις 
από κει ψηλά τα συμμαχικά πλοία, το 1916, να παραβιάζουν την ουδετερότητα 
της Ελλάδος, ελλιμενίζονται στον Θερμαϊκό, μας αναγκάζουν να μπούμε στον 
Α’ΠΠ. Το κράτος της Θεσσαλονίκης, του Βενιζέλου. Ο Διχασμός. Θα καταλήξει 
στη Μικρασιατική Καταστροφή. 

 
 Βλέπεις τον ιατρό Γρηγόρη Λαμπράκη να κατηφορίζει, σε πορεία 

ειρήνης. Σύμβολο της νεολαίας για δεκαετίες. Το τρίκυκλο του Γκοτζαμάνη. 
“Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο”! Ο Σαρτζετάκης δικάζει. Το “Ζ” του Γαβρά και 
η σαχλή αριστερή εκμετάλλευση. Δεν αντέχεις άλλες πολιτικές ιστορικές 
αθλιότητες. 

 
 Πρέπει να κατέβουμε. Τα έργα του μετρό, χωρίς μουσαμάδες, 

προχωράνε. Ο εμπορικός δρόμος της Καλαμαριάς, και η αριστοκρατική πλατεία 
Αριστοτέλους. Οι επενδύσεις του Ιβάν Σαββίδη. Τον είχα συναντήσει στο 
Ροστώφ, το 1995. Οι επενδύσεις του Γιάννη Καρρά και οι αγοραπωλησίες του 
μεγαλοαπατεώνα Γιώργου Κοσκωτά, προστατευόμενου του Μένιου 
Κουτσόγιωργα, καθ’ υπόδειξη του Αντρέα. 

 
 Ο τάφος του Άγιου Παϊσίου του Αγιορείτη στην Ιερά Μονή του Αγίου 

Θεολόγου στη Σουρωτή. Ατέλειωτη η ουρά των προσκυνητών, από όλα τα 
Βαλκάνια. Κάποτε θα θελήσω να τον επισεφτώ στην σκήτη του. Είκοσι λεπτά 
ποδαρόδρομος από τις Καρυές, από ένα γραφικό μονοπάτι μέσα στο δάσος. 
Έλλειπε. Βρισκόταν στο προαναφερόμενο μοναστήρι, άρρωστος, όπως μας 
ενημέρωσε ο νεαρότατος μοναχός που μόναζε μαζί του. Ο τελευταίος ήταν 
Πατρινός, γνωστός και γείτονας της οικογένειας της Λένας. Πόσο μικρός είναι ο 
κόσμος!  

 
Πιο κει, κάτω από τον Χορτιάτη, οι τρεις συνεχόμενες μεζονέτες με 

πισίνα, του συναδέλφου, του επί εικοσαετία πετυχημένου επιχειρηματία. Οι 
δεκάχρονες ελιές του με ασθενική όψη, κάτι τους λείπει, έχω πλέον σχετική 
εμπειρία. 

 
 Λίγο πριν, το Σέδες, το παλαιό αεροδρόμιο με τα μεταλλικά 

επιστρώματα του διαδρόμου, τα αγγλικά PSP. Στο ξενοδοχείο Αστόρια, στο 
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κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε αφετηρία το λεωφορείο της τότε ΕΒΑ 
μεταφέροντας αεροπόρους στο ΣΕΔΕΣ. Στις 30 Απριλίου 1947, κομμουνιστο-
συμμορίτες της ΟΠΛΑ επιτέθηκαν με χειροβομβίδες, πέντε νεκροί και επτά 
τραυματίες. Πολλοί οι συλληφθέντες και καταδικασθέντες. Σαράντα οκτώ 
εκτελέσθηκαν στο Επταπύργιο. 

 
 Πιο κει και η ΑΔΙΣΠΟ, η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. 

Συγκίνηση, υπήρξα Διοικητής όταν η ΣΠΑ είχε έδρα το Τατόϊ. 
 
 Να και το Εκθεσιακό Κέντρο. Εκεί, το 1931, στον Αρίστιππο Νούσια 

επιδόθηκε μετάλλιο αριστείας για το ελαιοτριβείο, ιδιοκτησίας του, που 
λειτουργούσε στο χωριό μας. 

 
 Για τεχνικούς λόγους δεν έγινε ο απ’ αέρος έλεγχος του φράκτη του 

Έβρου, όπως μου είχε υποσχεθεί ο έτερος συνάδελφος, που έχει στήσει και 
διευθύνει κέντρο εκπαιδεύσεως πιλότων, όλων των εθνοτήτων, επιτυχημένος 
και αυτός επιχειρηματίας. Και βέβαια, στις όποιες εξορμήσεις έχω κατά νου και 
τις άγνωστες πτυχές της πόλης που κατά καιρούς μας ξεδιπλώνει με 
περηφάνεια ο ξεχωριστός Θεσσαλονικιός συνάδελφος Γιώργος Κωφίδης, της 
ΣΜΑ. Ναι, η δίκη του Άλκη, σαν προπέτασμα, μας εμποδίζει να αναπολήσουμε 
τις περίτεχνες κινήσεις του Κούδα στην Τούμπα και στου Χαριλάου. 

 
 Τι θα γίνει τέλος πάντων με αυτόν τον χουλιγκανισμό ελληνικής κοπής! 

Το ‘χουν παρακάνει αυτοί οι “οπαδοί” του ΠΑΟΚ, και ο Ιβάν, με το κουμπούρι 
στη ζωστήρα, στο απυρόβλητο. Στο νου μου και η Λιάνα, στρατιωτικός 
γιατρός/παιδίατρος, και η Μαριγώ, στις προϊστάμενες τάξεις νοσοκομείου, και 
ο Κώστας, ο αεροπόρος τεχνικός, αποσπασμένος στο 3ο Σώμα στρατού. Όλοι 
τους Νουσαίοι, ανίψια, έχομε απλωθεί πολύ, τελικά. 

 
 Ξεχωριστά τα θαλασσινά στις ταβέρνες στον μακρόσυρτο παραλιακό 

πεζόδρομο στην Περρέα. Ατέλειωτες οι συζητήσεις, όλο το τετραήμερο, 
νοσταλγικές αναμνήσεις, αεροπορικά ευτράπελα και παραπομπές σε δύσκολες 
αεροπορικές στιγμές. Σεβασμός και αλληλοεκτίμηση, χωρίς προϋποθέσεις, 
που σφυρηλατήθηκαν τότε, εκεί, στους χώρους των F-104G, με βάση κυρίως 
τον ακέραιο χαρακτήρα, αυτόν που γεφυρώνει την οποιαδήποτε ιεραρχική 
απόσταση. 

 
 Ναι, είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση που νοιώθεις, όταν νεότεροι σού 

θυμίζουν, ως προϊστάμενος, αποστροφές σου και ενέργειές σου, που 
καταχωρίσθηκαν ανεξίτηλα στη συνείδησή τους ως επιχειρησιακός 
μπούσουλας και ως λυδία λίθος ασφάλειας πτήσεων. Ναι, ο Σταύρος 
Αναστασιάδης και ο Σάκης Ανδρώνης είναι δύο ξεχωριστοί πρώην συνάδελφοι. 
Τους ευχαριστώ. Ο τρίτος αεροπόρος, ο Σάκης Κουρής δραστηριοποιείται πιο 
κει, περί την Χρυσούπολη. 
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 Στην ομήγυρη και ο ξάδερφος Μπάκιας Τζόκας, έμεινε γαμπρός στη 
Θεσσαλονίκη, με έντονη τη νοσταλγία για την Πρέβεζα, και η Έλενα, την 
μνημονεύσαμε και πιο πάνω, που με τη φιλοξενία τους στο παλατάκι τους με 
έκαναν να νοιώσω σαν στο σπίτι μου, στην Καμαρίνα. Έτσι μού ‘ρχεται, παιδιά, 
να ξαναπάω στη Θεσσαλονίκη, αλλά με το intercity την επόμενη φορά. Πώς να 
εκφράσουμε τη συμπόνοια για τα τόσα άδικα θύματα! Πυκνός χρόνος, κρουστή 
γραφή, όπως έλεγε ο Παυσανίας.  

 
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας. 
     

 

                                        

 
 
 
 


