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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ
Αν. Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Προέδρου της Φ.Α.Α.Θ.

Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας ιδρύθηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας, με
σκοπό να καλύψει ανάγκες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Θεσσαλονίκης.
Η λειτουργία του, παράλληλα με τη λειτουργία Ιερών Ναών, εκπαιδευτηρίων και
ευαγών ιδρυμάτων αποτέλεσε ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο καταξίωσης και προβολής
των Ελλήνων στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους με τις άλλες εθνότητες της πόλης,
αλλά και διαφοροποίησής τους μέσα από τις περιθανάτιες τελετές και τα επιτύμβια
καλλιτεχνήματα.
Το δεύτερο σύγχρονο νεκροταφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, που
ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από το τέλος του 19ου αιώνα για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού των δυτικών συνοικιών, ήταν το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής.
Αμφότερα τα νεκροταφεία ιδρύθηκαν από τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης», στα πλαίσια σύμβασης που συνομολογήθηκε το 1875 με την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα και λειτούργησαν υποδειγματικά υπό την ευθύνη της μέχρι την
περίοδο του μεσοπολέμου.
Η Αδελφότητα επιδόθηκε στο έργο της ίδρυσης και λειτουργίας των νεκροταφείων με ζήλο και υπευθυνότητα, επενδύοντας το σύνολο του αποθεματικού της
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κεφαλαίου το έτος 1875, δανειζόμενη από τρίτους και διαχειριζόμενη, με συνέπεια, κάθε δωρεά σε χρήμα ή σε είδος. Σύντομα, λειτούργησε πρώτα το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας και λίγο αργότερα το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής, τα οποία
μετά την πάροδο λίγων ετών άρχισαν να αποδίδουν ικανοποιητικά έσοδα. Από τα συγκεκριμένα έσοδα μέρος επενδύονταν για τη συνεχή βελτίωση των υποδομών των νεκροταφείων, μέρος αποταμιεύονταν για την επανασύσταση του αποθεματικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα για την άσκηση ευρύτατου φιλανθρωπικού, κοινωνικού, φιλεκπαιδευτικού και πατριωτικού έργου.
Το 1931 ψηφίστηκε ο νόμος 5148, που οδήγησε στην απομάκρυνση της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» από τη διοίκηση και τη διαχείριση των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης. Το πλήγμα για το ιστορικό αυτό σωματείο της Μακεδονικής πρωτεύουσας ήταν μεγάλο, διότι στερήθηκε, αιφνίδια, το μεγαλύτερο μέρος των
εσόδων της και αναγκάστηκε να περιορίσει στο ελάχιστο το πολύπλευρο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελούσε. Πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι η εμπεδωμένη στα μέλη της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» αντίληψη περί
κοινωνικής αλληλεγγύης, η μαχητικότητά τους και το κύρος της, που ήταν εδραιωμένο στη συνείδηση των περισσότερων Θεσσαλονικέων, την οδήγησαν σταδιακά σε ανάκαμψη και σε άσκηση, εκ νέου, πολύπλευρου φιλανθρωπικού έργου τα επόμενα χρόνια, που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας με τρόπο καινοτόμο.
Το ζήτημα των νεκροταφείων της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής δεν
έπαψε ποτέ να απασχολεί την Αδελφότητα, γιατί αμφότερα αποτελούν ιστορικούς τόπους για τη Θεσσαλονίκη και συνδέονται με το έργο και την παρουσία της στην πόλη.
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Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, ειδικότερα, παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά
ενός μνημείου και δυνατότητες να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της Θεσσαλονίκης του 19ου και του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Για τους λόγους
αυτούς επιβάλλεται η συστηματική μελέτη στοιχείων που αφορούν στην ίδρυση και τη
λειτουργία του, η συντήρηση των υποδομών και των ταφικών μνημείων που υπάρχουν στο χώρο του και τέλος η ανάδειξή του.
Για τον νυν Διοικητικό Συμβούλιο της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» η πρόταση που έχει καταθέσει, είναι η δημιουργία στο νεκροταφείο της
Ευαγγελίστριας ενός ιστορικού θεματικού πάρκου στα πρότυπα άλλων χωρών. Προς
την κατεύθυνση αυτή συντονίζει τις προσπάθειές του, επιζητεί τη συνεργασία κάθε
εμπλεκόμενου Φορέα και ευελπιστεί στην υλοποίησή του.
Η παρούσα έκθεση που φιλοξενείται στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» με τίτλο
«Θεσσαλονικέων Βίος: Προβολές στο παρελθόν της πόλης από το ιστορικό Κοιμητήριο
της Ευαγγελίστριας» εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας ανάδειξης της σημασίας του νεκροταφείου για την νεότερη ιστορία της πόλης. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα αγαστής συνεργασίας της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» και
της «Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» με κύριο συντελεστή την κ.
Ουρανία Καλογερίδου - Δρ. Φιλολογίας προς την οποία, καθώς και προς όλους τους
συνεργάτες της, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Τ. ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αν. Καθηγητή Α.Ε.Α.Θ.
Προέδρου της Α.Ε.Α.Θ.

Με την έκδοση του καταλόγου της έκθεσης τεκμηρίων με θέμα Θεσσαλονικέων
Βίος: Προβολές στο παρελθόν της πόλης από το ιστορικό Κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας» καλύπτεται ένα επιστημονικό κενό στη μελέτη της νεώτερης ιστορίας της
Θεσσαλονίκης. Το κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας αρχίζει να μας διηγείται μικρές οικογενειακές ιστορίες οι οποίες πολλές φορές συνδέονται με μείζονα ιστορικά γεγονότα της πόλης, μέσα από την αποθησαύριση και την καταγραφή των επιτύμβιων επιγραφών. Συγχαίρουμε την «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» και τον
Πρόεδρο αυτής Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση για την πρωτοβουλία και τη χρηματοδότηση της όλης προσπάθειας της ανάδειξης του κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας.
Είμαστε περήφανοι που στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας το κύριο επιστημονικό
βάρος της καταγραφής και της τεκμηρίωσης το είχε η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης με επιστημονική υπεύθυνη την φιλόλογο κ. Ουρανία Καλογερίδου.
Γρηγόριος Τ. Σταμκόπουλος
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑΣ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ
Δρ. Φιλοσοφίας

Τα ιστορικά κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας συμπληρώνουν οσονούπω 140 χρόνια
από την ίδρυσή τους. Έχοντας βρεθεί μακριά από το μάτι του εκσυγχρονιστικού κυκλώνα, που σάρωσε αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά την Θεσσαλονίκη του προηγούμενου αιώνα, αποτελούν σήμερα ένα μνημείο μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής
αξίας.
Στα χώματά τους αναπαύονται, ως επί το πλείστον, πρόσωπα τα οποία σημάδεψαν την εποχή τους και συνδιαμόρφωσαν την πολιτική, στρατιωτική, κοινωνική, εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και γενικότερη πνευματική ιστορία της Θεσσαλονίκης των
νεοτέρων χρόνων.
Ωστόσο, η μακρά έκθεση των ταφικών μνημείων στις καιρικές συνθήκες και στη
ρύπανση της ατμόσφαιρας μιας μεγαλούπολης τα επιβαρύνει και χρόνο με τον χρόνο
τα υποβαθμίζει. Ο παρατηρητικός επισκέπτης αντιλαμβάνεται ότι κάποιες επιγραφές
έχουν ήδη λειανθεί σε τέτοιον βαθμό, ώστε είναι δύσκολη ή εντελώς αδύνατη η ανάγνωσή τους.
Στα πλαίσια της διδασκαλίας και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στο μάθημα της Επιγραφικής ασχοληθήκαμε με την αποτύπωση
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μερικών από τις πλέον αξιόλογες ταφικές επιγραφές, πειραματιζόμενοι με τα υλικά
και αναπτύσσοντας σχετική μεθοδολογία. Παράλληλα δημιουργήσαμε μια πλούσια
τράπεζα βιβλιογραφικών δεδομένων και τεκμηρίων, που συνοδεύουν το κάθε μνημείο. Στόχος της προσπάθειάς μας είναι η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων
πληροφοριών, που συνδέονται με την πολιτιστική μας κληρονομιά και η διάχυση των
αποτελεσμάτων της έρευνάς μας στους φιλίστορες συμπολίτες μας.
Η έκθεση που φιλοξενείται στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» αποτίνει φόρο τιμής
και ευγνωμοσύνης στη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης», η οποία, στα
πλαίσια της πολύπλευρης προσφοράς της στον χειμαζόμενο μακεδονικό λαό, σχεδόν
140 χρόνια πριν, ανέλαβε την ίδρυση των Κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας. Συγχρόνως, συνιστά έναν «εναλλακτικό» ιστορικό και πολιτιστικό περίπατο στο παρελθόν
της πόλης που «ζωντανεύει» αναπάντεχα σ’ αυτόν τον ιστορικό χώρο και που ευχόμαστε να «ξεκλειδώνει» ευχάριστα το σύγχρονο γίγνεσθαι της πόλης.
Ουρανία Δ. Καλογερίδου
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Τις θερμές μας ευχαριστίες εκφράζουμε στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης και τον Πρόεδρό της Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση για την φιλοξενία που παραχώρησε στην έκθεσή μας
με θέμα: “Θεσσαλονικέων Βίος: προβολές στο παρελθόν της πόλης από το ιστορικό κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας”.
Ευχαριστούμε επίσης το «Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα», τον «Δήμο Θεσσαλονίκης», το «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» και την «Εύξεινο Λέσχη
Θεσσαλονίκης» για το φωτογραφικό υλικό που έθεσαν στην διάθεσή μας, καθώς και
την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση των τεσσάρων εκτύπων της συλλογής της.
Η έκθεση βασίστηκε στα συμπεράσματα ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας με την άδεια του Δήμου Θεσσαλονίκης
από το 2009 ως το 2013 στα πλαίσια της διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος
της Επιγραφικής στο Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Α.Ε.Α.Θ.
Ουρανία Δ. Καλογερίδου
Δρ. Φιλοσοφίας
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ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πριν την ίδρυση του Ελληνορθόδοξου Κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας
Πριν το 1875 οι Θεσσαλονικείς έθαβαν τους νεκρούς τους σε δύο νεκροταφεία εκτεινόμενα έξω από το ανατολικό και το δυτικό τείχος της πόλης. Το δυτικό νεκροταφείο εκτεινόταν κατά μήκος του δυτικού τείχους της πόλης, στην περιοχή που σήμερα
καταλαμβάνουν οι συνοικίες Αμπελοκήπων, Αξιού, Ξηροκρήνης και Τυρολόης.
Το σημερινό νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας αποτελεί κομμάτι του προγενέστερου, πολύ μεγαλύτερης έκτασης νεκροταφείου, το οποίο εκτεινόταν κατά μήκος του
ανατολικού τείχους από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι την συνοικία του Αγίου
Παύλου (εκτάσεις που σήμερα καταλαμβάνουν τα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας
και το Δημοτικό Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος) και έφτανε ανατολικά ως τις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γ’ Σώμα Στρατού.
Η περιοχή που καλύπτουν τα κοιμητήρια διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή.
Το ανατολικό νεκροταφείο κατά τον 17ο και 18ο αιώνα έφτανε μέχρι τη θάλασσα και
εξυπηρετούσε, στα παραθαλάσσια τμήματά του, τις περιπτώσεις των θυμάτων της
πανώλης ή των θανατοποινιτών.
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Πανοραμική άποψη της περιοχής Ευαγγελίστριας. Στο βάθος διακρίνεται το δημοτικό νοσοκομείο
(σήμερα Αγ. Δημήτριος). Στο κέντρο της φωτογραφίας ο ναός και το κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας.
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Η ίδρυση του Κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας
Το 1871 ιδρύεται από διακεκριμένους πολίτες της Θεσσαλονίκης η «Φιλόπτωχος
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» και το 1875 ξεκινά με ενέργειές της (και μετά από
αρκετό διπλωματικό παρασκήνιο λόγω και της βουλγαρικής πίεσης για παραχώρηση
έκτασης για τον ίδιο σκοπό στην ίδια περιοχή για λογαριασμό των βουλγάρων ή σλαβόφωνων κατοίκων της πόλης, που η βουλγαρική προπαγάνδα επιθυμεί να προσεταιριστεί) η ανέγερση των κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας, της Αγίας Παρασκευής και
της Αγίας Φωτεινής. Το κοιμητήριο της Αγίας Φωτεινής λειτουργεί ως παράρτημα του
νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, κυρίως για την ταφή απόρων, στον χώρο που κα-
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ταλαμβάνει σήμερα το Καυτατζόγλειο Στάδιο. Το Κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας
αποπερατώνεται και αρχίζει να λειτουργεί περί τα 1880.

Το περιτείχισμα του κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας. Έμπροσθεν του διακρίνονται
γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων. (Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης)

Στα επόμενα χρόνια εκχωρούνται κάποια τμήματα της συγκεκριμένης έκτασης
σε άλλους φορείς για την ίδρυση του ορφανοτροφείου Ισλά-Χανέ και των νεκροταφείων των Αρμενίων και των Διαμαρτυρομένων. Το 1887 εκχωρείται έκταση για τη δημιουργία βουλγαρικού νεκροταφείου, η οποία όμως ενσωματώνεται ξανά στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. Το
1902 εξαιτίας του σεισμού της 5ης Ιουλίου καταστράφηκε το βορειότερο τμήμα του νεκροταφείου. Το τμήμα αυτό παραχωρήθηκε για την ανέγερση του Δημοτικού νοσοκομείου και του Λυσσιατρείου.
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Άποψη της οδού Ευαγγελιστρίας (σημερινής Εθνικής Αμύνης) από το ύψος περίπου της σημερινής
Εγνατίας. Στον τειχισμένο χώρο δεξιά τα εβραϊκά κοιμητήρια, στον χώρο της σημερινής
πανεπιστημιούπολης. Στο βάθος ψηλά διακρίνεται το Επταπύργιο και η συνέχεια των τειχών.
Στο τέλος της οδού διακρίνεται η είσοδος των κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας, και πίσω τους
στο ύψωμα το Δημοτικό Νοσοκομείο (Άγιος Δημήτριος). Η φωτογραφία χρονολογείται πριν το 1913.
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Τα Κοιμητήρια διαχειρίζεται ως το 1931 η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης», οπότε και, μετά από δικαστικές διαμάχες με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η διαχείρισή τους, και συνεπώς η οικονομική τους εκμετάλλευση, περνά, οριστικά πια στα
1933, στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Αρχών.
Πλην των υπόλοιπων κτισμάτων, στον χώρο των Κοιμητηρίων υπάρχει ο κοιμητηριακός ναός που τιμάται στην Παναγία Ευαγγελίστρια, το νεκροστάσιο, αρχικά
ναός του Αγίου Λαζάρου, κοιμητηριακός ναός του πάλαι ποτέ βουλγαρικού τμήματος
του Κοιμητηρίου και το κωδωνοστάσιο, με την επιγραφή των ονομάτων των ομογενών
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από την Σεβαστούπολη της Ρωσίας Εμμανουήλ και Σμαράγδας Γραμματικού, που
ανέλαβαν το οικονομικό κόστος της ανέγερσης του τελευταίου.

Εσωτερική άποψη του κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας κατά τη διάρκεια
της 2ης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα. Στο κέντρο η είσοδος του Ιερού Ναού.
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Η επιτύμβια επιγραφή, που συνοδεύει την προτομή του Γρηγορίου Παπαδοπούλου, φέρει την παλαιότερη στο Κοιμητήριο χρονολογία κηδείας, η οποία ωστόσο δεν
μπορεί παρά να είναι αρκετά προγενέστερη εκείνης της ανέγερσης του συγκεκριμένου ταφικού μνημείου:
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Γρηγόριος | Παπαδό | πουλος | υιος των προκρί | των Γεωργίου
|| και Μαρίας |Παππα | πρό- | μαχος | των || δικαίων | της Ελλ. φυλής
| εγεννήθη | εν Θεσσαλονίκη | το 1819 || εν τη εκτελέσει εντολής
| της πατρίδος | εις τα βόρεια της Μακε- | δονίας εύρε τον θάνα| τον πανδήμως εν Θεσσα- || λονίκη κηδευθείς | τη 24 Δεκεμβρίου | 1873
Εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου του Κοιμητηρίου στο ύψος των γραφείων υπάρχουν δύο σαρκοφάγοι της ρωμαϊκής εποχής. Ο μεταλλικός σωλήνας που διατρυπά
την μαρμάρινη πλευρά στη βάση του τάφου, αλλά και η μαρμάρινη γούρνα που είναι
προσαρμοσμένη στην επιφάνεια του μαρμάρου κάτω από τον μεταλλικό σωλήνα και
στους δύο τάφους μαρτυρούν την χρήση τους ως δεξαμενών νερού. Το νερό εισερχόταν στον τάφο-δεξαμενή από μία μεγάλη τετράγωνη οπή στο κάλυμμα του τάφου.

Η σαρκοφάγος του Κλαύδιου Μυλαγού, δεξιά του κεντρικού δρόμου
ανεβαίνοντας προς τον ναό της Ευαγγελίστριας.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Αναγόμενα σε διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας της πόλης από τα
1880 έως και σήμερα ο γλυπτός διάκοσμος και οι επιτύμβιες επιγραφές των κοιμητηρίων παρουσιάζουν, κατά περίπτωση, μεγάλο καλλιτεχνικό, γλωσσικό και ιστορικό
ενδιαφέρον.

Άγαλμα από τον τάφο
της οικογένειας Αστεριάδου.
Φωτογραφία 2012.
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Μνημείο προς τιμήν πεσόντων αεροπόρων
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Χαρακτηριστικό του μνημείου ο πεσμένος αετός.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)

23

Λεπτομέρεια από την επιτύμβια επιγραφή στον τάφο του Γεράσιμου Κοκκίνη.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Κασσάνδρας Κυριακάκη)

Λεπτομέρεια από την επιτύμβια στήλη στον τάφο του Χρήστου Γεωργιάδη.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Καλλιόπης Πλιάκα)
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Λεπτομέρεια από την επιτύμβια στήλη στον τάφο της οικογένειας Σίμου Σιμώττα.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Καλλιόπης Πλιάκα)

Λεπτομέρεια από την επιτύμβια στήλη στον τάφο του Βασ. Τουρπάλη.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Καλλιόπης Πλιάκα)
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Λεπτομέρεια από την επιτύμβια στήλη στον τάφο των οικογενειών Ιωάννου Μόσχου και Παν.
Παπασταύρου. Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Καλλιόπης Πλιάκα)

Γλυπτό από τον τάφο των Βασιλάκη και Ρινούλας Κωνσταντινίδη.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Καλλιόπης Πλιάκα)
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Λεπτομέρεια από το σήμα των Γρηγορίου Γράβαρη, Χαράλαμπου και Ευγενίας Φραγκίστα.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)

Θέμα από τη φύση στην επιτύμβια στήλη του τάφου της οικογένειας Μπαμπατάκα.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Ανάγλυφος άγγελος. Λεπτομέρεια από τον σταυρό που κοσμεί τον τάφο της οικογένειας Βιδούρη.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Προτομή του Νίκου Β. Μουσχουντή στο κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Μαρμάρινη προτομή σε κατασκευή από το ίδιο υλικό που στηρίζεται στην εμπρόσθια όψη σε δύο
ιωνικούς κίονες. Από τον οικογενειακό τάφο του Στερ. Δούγια στο κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Από τις ελάχιστες δίλγωσσες επιτύμβιες επιγραφές του κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας
(ελληνικά και ιταλικά) στην μνήμη της Δομένικα Γκαϊάρσα Ρούφο.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)

Κοιμωμένη στον τάφο της οικογένειας Ζ. Βέρρου στο κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας.
Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)

30

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

31

32

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η παράδοση της κοινοτικής αυτοδιοίκησης προϋπήρχε στον ελληνικό χώρο κατά
την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, έχαιρε κοινοτικών προνομίων τα οποία ανάγονται στους ρωμαϊκούς χρόνους και επιβίωσαν τόσο στο Βυζάντιο,
όσο και κατά την Ενετοκρατία. Τα προνόμια αυτά διατηρήθηκαν, όπου προϋπήρχαν,
κατά την Οθωμανική εποχή ενταγμένα στο οθωμανικό διοικητικό σύστημα των μιλλέτ.
Η Ορθόδοξος Ελληνική Κοινότης Θεσσαλονίκης οργανώνεται μετά το Χάττι-χουμαγιούν του 1856, το αυτοκρατορικό βεράτι του 1859 περί εθνικών κανονισμών και το
νόμο περί βιλαετίων (1865) σε νέα βάση.
Οι έχοντες το δικαίωμα ψήφου (άρρενες άνω των 30, ή, αργότερα, 25 χρονών, μόνιμα εγκατεστημένοι στην πόλη και επαγγελματικά αποκατεστημένοι με κάποια οικονομική επιφάνεια) αναδεικνύουν την αντιπροσωπεία, τα μέλη της οποίας εκλέγουν
την δημογεροντία και ορίζουν, επίσης δια της ψήφου, τις επιμέρους εφορείες των σχολείων, του κηροποιείου και των ευαγών ιδρυμάτων. Ο μητροπολίτης προεδρεύει αυτοδικαίως τόσο της δημογεροντίας όσο και των άλλων κοινοτικών οργάνων.
Η οικογένεια Άμποτ
Ο «γενάρχης» της οικογένειας Barthelemy Edward Abbot εγκαταστάθηκε στην
Θεσσαλονίκη στα 1771 προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη και δραστηριοποιήθηκε ως έμπορος συνεργαζόμενος με τον αδελφό του και αντιπροσωπεύοντας τα
συμφέροντα της αγγλικής αποικιακής εταιρείας Levant Company. Νυμφεύτηκε μικρα33

σιάτισσα γυναίκα, από την οποία πρέπει να απέκτησε δυο γιους, τον Τζων (Τζέκη) και
τον Τζαρλ.
Ο Τζέκης Άμποτ ασχολήθηκε με το εμπόριο των βδελλών, πετυχαίνοντας να συγκεντρώσει μεγάλη περιουσία. Γύρω στα 1835 έκτισε το καλλιμάρμαρο μέγαρό του
(στη σημερινή οδό Φράγκων, το οποίο στέγαζε μέχρι πρότινος τα γραφεία του ΙΚΑ)
και περίπου την ίδια εποχή την περίφημη αγροικία της οικογένειας (στη θέση Ρετζίκι,
η οποία σήμερα στεγάζει το γαλλικό κολλέγιο De La Salle).
Τον Μάιο του 1876, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, Έλληνες εμπόδισαν
τη σλαβόφωνη ή βουλγάρα Στεφάνα να ασπαστεί το ισλάμ και οργάνωσαν την απομάκρυνσή της με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της. Η ενέργεια αυτή πυροδότησε μια
σειρά από γεγονότα, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της μανίας του τουρκικού όχλου
στη Θεσσαλονίκη εναντίον του ελληνικού πληθυσμού και κυρίως εκείνων που θεωρήθηκαν κύριοι υπαίτιοι ή αποτέλεσαν σε μια δεδομένη στιγμή τα εξιλαστήρια θύματα
του τουρκικού φανατισμού και μίσους που σιγόβραζε από καιρό: όταν την 6 η Μαΐου οι
πρέσβεις της Γερμανίας και Γαλλίας, Ερρίκος Άμποτ (1842-1876) και Ζαν Μουλέν αντίστοιχα, μπήκαν, κατά μία μαρτυρία, φορώντας τα παπούτσια τους στο Σαατλί Τζαμί,
το οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Διοικητηρίου, με σκοπό να ζητήσουν από τον
βαλή της Θεσσαλονίκης να πάρει μέτρα ώστε να κατευναστούν τα οξυμμένα πνεύματα του τουρκικού όχλου που ζητούσε επίμονα τη φυγαδευμένη νεαρή βουλγάρα για
να ολοκληρώσει τον προσηλυτισμό της, έπεσαν θύματα του άγριου λυντσαρίσματος.
Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν μέρες τρομοκρατίας για τον ελληνικό πληθυσμό
της πόλης, ο οποίος κλειδώθηκε στα σπίτια του μέχρι την έλευση των τουρκικών, ελ34

ληνικών και ευρωπαϊκών πλοίων, με ενόπλους επιβαίνοντες που ανέλαβαν την αποκατάσταση της τάξης και την τιμωρία των ενόχων. Στην παρωδία δίκης που ακολούθησε, ωστόσο, η κοινή γνώμη ήταν βέβαιη ότι οι πραγματικοί υπαίτιοι έμειναν ατιμώρητοι.
Ο Ερρίκος Άμποτ αρχικά τάφηκε στον περίβολο του Ναού του Αγίου Γρηγορίου
Παλαμά, στη συνέχεια δε τα οστά του μεταφέρθηκαν στο κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας. Ένα άλλο μέλος της οικογένειας Άμποτ, ο Αλφρέδος, υπήρξε δωρητής των ελληνικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.

Συλλογική αναμνηστική φωτογραφία, σε εσωτερικό χώρο (φωτογραφείο). Από αριστερά διακρίνονται οι Μέτσκο Γιαρμολίνσκι, Μάρκος Θεοδωρίδης και Αλφρέδος Άμποτ. (Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)
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Άποψη του Σαατλί τζαμί, όπου εκτυλίχτηκαν οι σκηνές
της σφαγής των προξένων Ερρίκου Άμποτ και Ζαν
Μουλέν. (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Ο τάφος της οικογένειας Άμποτ στο κοιμητήριο της
Ευαγγελίστριας. (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)
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Κωνσταντίνος Τάττης
Ο Κωνσταντίνος Τάττης (1787-1864), έμπορος καπνού, ανήκε στην ομάδα εκείνη
των Θεσσαλονικέων προκρίτων με τους οποίους ήρθαν σε επαφή και τους οποίους ενδεχομένως μύησαν στη Φιλική Εταιρεία ο Δημήτριος Ίπατρος και Ιωάννης Φαρμάκης
στο πέρασμά τους από την Μακεδονία.

Κωνσταντίνος Σ. Τάττης. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στα τέλη του 19 ου αιώνα.
(Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Με καταγωγή από το Βυθκούκι της Μοσχόπολης, πρωτοέφτασε στη Θεσσαλονίκη
στα 1810. Αν και συνελήφθη στις Σέρρες την ίδια εποχή με άλλους επιφανείς Θεσσα-
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λονικείς μετά τα γεγονότα του Πολυγύρου τον Μάιο του 1821, φαίνεται ότι κατάφερε
τελικά να διαφύγει την εκτέλεση, για να μεταφέρει όλη την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη στα 1832. Σταδιακά, επένδυσε μέρος της σημαντικής περιουσίας του στην αγορά πολλών καταστημάτων, εκ των οποίων κάποια, αργότερα, αποτέλεσαν τη Στοά
Τάττη (στην σημερινή οδό Ίωνος Δραγούμη), ενώ άλλα βρίσκονταν στην περιοχή της
Καμάρας. Το τριώροφο αρχοντικό της οικογένειας βρισκόταν στην περιοχή της ενορίας του Αγίου Αθανασίου.
Στέφανος Κ. Τάττης
Ο Στέφανος Τάττης, υιός του Κωνσταντίνου, συνέχισε την εμπορική δραστηριότητα του πατέρα του. Πρωτοστατεί στην ίδρυση της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών
Θεσσαλονίκης» και εκλέγεται επανειλημμένα μέλος και πρόεδρος του διοικητικού της
συμβουλίου. Το 1877 αναδείχθηκε βουλευτής στην οθωμανική βουλή στην Κωνσταντινούπολη εκπροσωπώντας την ελληνική ομογένεια του πασαλικίου της Θεσσαλονίκης
και έναν χρόνο αργότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίσημη αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως ισότιμης με την τουρκική.
Γεώργιος Θέμελης
Ο Γεώργιος Θέμελης υπήρξε βετεράνος της Ελληνικής Αεροπορίας και υπηρέτησε
τον ελληνικό στρατό σε όλα τα μέτωπα από το μακεδονικό μέχρι αυτό της Αιγύπτου
κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξιοσημείωτο είναι, ότι αξιώθηκε του βαθμού του
πτεράρχου, χωρίς να έχει φοιτήσει σε στρατιωτική σχολή. Εξελέγη επανειλημμένα
βουλευτής Θεσσαλονίκης και διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Αμύνης.
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Πέτρος Συνδίκας
Ο Πέτρος Συνδίκας ανέλαβε το 1923 την δημαρχία της Θεσσαλονίκης, σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για την ιστορία της Ελλάδας γενικότερα και ειδικότερα της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Κατά την διάρκεια της δημαρχίας του έγιναν σημαντικά δημόσια έργα, μεταξύ
των οποίων η διάνοιξη των κυριοτέρων οδών της Νέας Πόλεως, ο κεντρικός ηλεκτροφωτισμός των μεγάλων λεωφόρων και ο εκσυγχρονισμός της υδροδότησης, ενώ παράλληλα, ολοκληρώθηκε η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Συλλογική αναμνηστική φωτογραφία σε εξωτερικό
χώρο. Πρώτος από δεξιά ο δικηγόρος Μάρκος
Θεοδωρίδης, κύριος σύνδεσμος της ελληνικής
κοινότητας και του Προξενείου με το Κομιτάτο
καθώς και διερμηνέας (δραγουμάνος) στο αγγλικό
Προξενείο. Πρώτος αριστερά ο Πέτρος Συνδίκας
(μετέπειτα δήμαρχος Θεσσαλονίκης). (Αρχείο
Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Μηνάς Πατρίκιος
Ο Μηνάς Πατρίκιος (1880-1960) διετέλεσε βουλευτής Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο φορές δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, θέση από την οποία καθαιρέθηκε το 1929 κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του, επειδή είχε υποστηριχθεί από
την αριστερά και το Εργατικό Κέντρο.
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Γρηγόριος Παπαδόπουλος
Στον γνωστότερο στην ιστορία της Θεσσαλονίκης περισσότερο για την συμβολή
του στον συντονισμό των προξενείων Μακεδονίας και Θράκης από την θέση του τμηματάρχη του Υπουργείου Εξωτερικών και λιγότερο για την μεγάλη προσφορά του
στην ελληνική εκπαίδευση Γρηγόριο Παπαδόπουλο (1819-1873) η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» θα ανεγείρει τιμητικό επιτύμβιο μνημείο στα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας στα 1920.

«Γλυκύς ο υπέρ εμού θάνατος»: λεπτομέρεια από την
επιτύμβια στήλη που ανήγειρε η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» στην μνήμη του Γρηγορίου Παπαδόπουλου. Φωτογραφία 2012. (Αρχείο
Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Αθανάσιος Χαϊδευτός - Οικογένεια Καλλιδοπούλου
Μεταξύ εκείνων των οποίων η χρονολογία θανάτου βρίσκεται πολύ κοντά στην
χρονολογία ίδρυσης των Κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας, είναι ο Αθανάσιος Χαϊδευτός (1819-1887), δημογέροντας της ελληνικής κοινότητας της πόλης, ο οποίος φέρεται
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να δώρησε στην ελληνική κοινότητα το οικόπεδο, στο οποίο έμελλε να χτιστεί ο ναός
της Αναλήψεως.
Το όνομά του (προφανώς και τα οστά του) βρίσκουμε στον τάφο της οικογένειας
Καλλιδοπούλου, λόγω του γάμου της κόρης του Αικατερίνης (1850-1930) με τον Παναγιώτη Καλλιδόπουλο (1832-1906), πλοίαρχο από την Κεφαλονιά, ο οποίος το 1878 παραχώρησε ένα εξοχικό για την εγκατάσταση προσφύγων από το Λιτόχωρο. Ο νεώτερος γιος τους Αθανάσιος δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους Περικλής έλαβε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα, στο κίνημα της Εθνικής Αμύνης και στη Μικρασιατική Εκστρατεία και έφτασε στον βαθμό
του αντιστράτηγου. Στις εκλογές του 1915 αναδείχθηκε βουλευτής με τον συνδυασμό
της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης.
Γεώργιος Τσαρουχάς
Ο Γεώργιος Τσαρουχάς, βουλευτής της ΕΔΑ και ηγετικό στέλεχος του Κ.Κ.Ε., δολοφονήθηκε στις 9 Μαΐου του 1968. Το ταφικό μνημείο του Γιώργου Τσαρουχά ανεγέρθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2000, ώστε
να μεταφερθούν τα οστά του από το σημείο στο οποίο ήταν θαμμένα, στην «διακεκριμένη ζώνη» του κοιμητηρίου.
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ΚΛΗΡΟΣ
«Βυθίζομαι μες στην εκκλησία και προσπαθώ να συλλάβω το Θεό. Το Θεό
και την πατρίδα σκέφτομαι. Αν ξαναγυρίσω σ’ αυτή την πόλη, θα ξαναγυρίσω
για τις βυζαντινές εκκλησίες της – καταδυτικές συσκευές πρώτης τάξεως.»
Γεώργιος Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων
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ΚΛΗΡΟΣ
Ο θεσμικός ρόλος του κλήρου ήταν πολύ σημαντικός κατά την οθωμανική περίοδο, δεδομένο το οποίο δεν άλλαξε την περίοδο του Τανζιμάτ («Μεγάλων Μεταρρυθμίσεων»). Η οθωμανική διοίκηση που στηρίζεται στην ύπαρξη των μιλλέτ αναγνωρίζει
στο πρόσωπο του Πατριάρχη τον ηγέτη όλων των ορθόδοξων χριστιανών, όχι μόνο
των Ελλήνων, αλλά και των Βουλγάρων, των Σέρβων και κάθε άλλης εθνοτικής ομάδας που πρεσβεύει το ίδιο δόγμα.
Οι Μητροπολίτες, πέραν των θρησκευτικών και δικαστικών, έχουν και διοικητικές
αρμοδιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινοτικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά αναφέροντας, στην πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ιερώνυμου οφείλεται η αναδιοργάνωση του σχολείου της Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του 1840.
Με την ψήφιση του Χαττι-χουμαγιούν δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε τοπική θρησκευτική κοινότητα να συντάξει Κανονισμό Λειτουργίας προσαρμοσμένο στις τοπικές
ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Οι εξουσίες της Εκκλησίας ενισχύονται και ο Μητροπολίτης αναγορεύεται αυτοδίκαια πρόεδρος τόσο της θεσμοθετημένης Αντιπροσωπείας όσο και των οργάνων που προκύπτουν από αυτήν, δηλαδή της Δημογεροντίας, της Εφορείας των σχολείων και της Εφορείας των ευαγών ιδρυμάτων.
Ο άγιος Γρηγόριος Καλλίδης χρημάτισε αρχιεπίσκοπος Ηρακλείας και Ραιδεστού,
Τραπεζούντος, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης. Ως βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτη
Ηρακλείας και Ραιδεστού κατάφερε να διαφυλάξει την πόλη της Ραιδεστού από την
επιδρομή Κιρκασίων κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Ο Ιωακείμ Γ’ τον τοποθετεί στην
Μητρόπολη Τραπεζούντος, την οποία θα ποιμάνει για πέντε χρόνια, οργανώνοντας
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την ασφάλεια της πόλης από τους περίοικους Τούρκους, μεριμνώντας για την ελάττωση της βαριάς φορολογίας που επιβάλλονταν στους χριστιανικούς πληθυσμούς,
για την ανασύνταξη της κοινοτικής νομοθεσίας και αποκαθιστώντας την ομόνοια
στην χριστιανική κοινότητα.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης μπροστά στο γραφείο κηδειών του Ηρακλή
Τσίπη (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Ο άγιος Γρηγόριος Καλλίδης
Από την Τραπεζούντα μετατέθηκε στον θρόνο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης
μέσα σε κλίμα γενικού ενθουσιασμού από πλευράς της ελληνικής κοινότητας της πόλης, από την οποία, ωστόσο, έμελλαν να τον απομακρύνουν οι κοινοτικές διενέξεις
της εποχής.
Στη συνέχεια τον βρίσκουμε μητροπολίτη Ιωαννίνων και κατόπιν Μητροπολίτη
Ηρακλείας και Ραιδεστού, θέση από την οποία υποδέχθηκε τον ελευθερωτή ελληνικό
στρατό, αλλά και οδήγησε το ποίμνιό του στην Ελλάδα κατά την Ανταλλαγή των πληθυσμών.
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Κοιμήθηκε σχολάζων στη Θεσσαλονίκη και τάφηκε στο Κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας τον Ιούλιο του 1925. Κατά την ανακομιδή τους και την μεταφορά τους από το
κοιμητήριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στις 20 Οκτωβρίου του 1979 τα λείψανά
του βρέθηκαν να ευωδιάζουν. Η αγιοκατάταξη του Γρηγορίου Καλλίδη έγινε στα 2003.
Ο αρχιμανδρίτης Γεννάδιος Διακάκης
Ο αρχιμανδρίτης Γεννάδιος Διακάκης (1916-1984) σπούδασε φιλολογία και θεολογία. Υπηρέτησε ως αξιωματικός του πυροβολικού και ως αλεξιπτωτιστής στην μέση
Ανατολή και την Ιταλία. Ως κληρικός διακόνησε στους ναούς του Αγίου Δημητρίου, Αγίου Μηνά και Παναγίας Αχειροποιήτου, ενώ διετέλεσε ηγούμενος στη μονή της Αγίας Θεοδώρας. Ανέπτυξε κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, δραστηριοποιούμενος,
μεταξύ άλλων, στον χώρο της ιατρικής περίθαλψης των αδυνάτων. Διετέλεσε μέλος,
αντιπρόεδρος και πρόεδρος της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης».

Αρχιμ. Γενvάδιος Διακάκης
Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. (1982 – 1984)
(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.)
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ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ
«Η ελληνική φυλή ήταν ριζωμένη σε όλο αυτό το χώρο. Εμείς εξημερώσαμε αυτά τα
μέρη. Οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν σκληρά. Και όχι μονάχα εκείνον τον Οκτώβρη.»
Γεώργιος Ιωάννου, Εφήβων και μη
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ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ
Από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η παραπαίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται ο «μεγάλος ασθενής» των ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων που προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν η καθεμιά προς όφελός της τον ενδεχόμενο διαμελισμό της, η Ρωσία προσπαθεί, να προσεταιριστεί τους σλαβικούς πληθυσμούς των υπό οθωμανική
διοίκηση περιοχών.
Η προσπάθεια της Ρωσίας για διείσδυση στα Βαλκάνια ενισχύει και δίνει άλλο
χαρακτήρα στην αφυπνιζόμενη βουλγαρική εθνική συνείδηση. Ήδη το 1870 η βουλγαρική εκκλησία κηρύσσει μονομερώς την ανεξαρτησία της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το βουλγαρικό κομιτάτο οργανώνει την προσπάθεια ενίσχυσης της
βουλγαρικής παρουσίας στη Μακεδονία σε εκπαιδευτικό, γλωσσικό και εκκλησιαστικό επίπεδο, κλιμακώνοντας τις τρομοκρατικές του ενέργειες εις βάρος των ελληνικών
πληθυσμών.
Αντιδρώντας σε αυτήν την πραγματικότητα ιδρύεται το 1906 η μυστική «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης», στόχος της οποίας είναι η οργάνωση της ελληνικής αντεπίθεσης
στη Μακεδονία. Στην οργάνωση συσπειρώνονται, εκτός από τον δυναμικό πρόξενο
Λάμπρο Κορομηλά και τον πρωτεργάτη αξιωματικό του ελληνικού στρατού Αθανάσιο
Σουλιώτη-Νικολαΐδη, πλήθος διακεκριμένων, αλλά και ασήμων φλογερών Θεσσαλονικέων. Γιατροί με κύρος και νεαρές διδασκάλισσες, αξιωματικοί του ελληνικού στρατού και μέλη του κλήρου, φλύαροι καφετζήδες και εστιάτορες, αεικίνητοι έμποροι και
αμούστακα αγόρια, συνθέτουν ένα πλέγμα, που γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1908 το κίνημα των Νεοτούρκων
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τερματίζει, τουλάχιστον προσωρινά, τον ένοπλο αγώνα, ο οποίος θα αναζωπυρωθεί
κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Μέρος των μακεδονικών εδαφών, που θα ελευθερώσει ο ελληνικός στρατός, θα περιέλθουν σε βουλγαρικά χέρια κατά την διάρκεια τόσο του Α’, όσο και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατοχή η οποία άφησε βαθιές πληγές
στους ντόπιους πληθυσμούς.

Αναμνηστική φωτογραφία προξενικών υπαλλήλων στο Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Στην είσοδο του κτηρίου διακρίνεται ένας φουστανελοφόρος καβάσης. (Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Ανάκριση Βούλγαρου αιχμαλώτου.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)
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Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στα 1916 από πλευράς των Ελλήνων για την συστηματική εξόντωση
του ελληνικού στοιχείου που επιχείρησαν οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Μαθητικές διαδηλώσεις με αφορμή τα βουλγαρικά
έκτροπα στην ανατολική Μακεδονία κατά την
διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής στα χρόνια του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Το 1917 η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» αποφασίζει να ανεγείρει μνημείο προς τιμήν των Μακεδονομάχων που έπεσαν κατά την διάρκεια του
Μακεδονικού Αγώνα και ετάφησαν στα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας. Μεταξύ των
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προσώπων αυτών, τα οποία η στήλη μνημονεύει με σειρά ανάλογη της ημερομηνίας
θανάτου τους, πρώτη αναφέρεται η Βελήκω Τράικου, η ηρωϊκή διδασκάλισσα από το
Γραδεμπόριο (†28.08.1904). Δάσκαλος είναι και ο Ιωάννης Πιτσούλας (†24.11.1904),
όπως και το τέταρτο αναφερόμενο κατά σειρά πρόσωπο, η Αγγελική Φιλιππίδου
(†12.12.1906), το τέλος της ζωής της οποίας είναι τόσο φοβερό όσο λαμπρή η εθνική και
διδασκαλική της δράση. Θρυλικό πρόσωπο του αγώνα υπήρξε και ο Αλέξανδρος Λούης (†24.06.1906), γιατρός στο επάγγελμα.
Στα ονόματα της αφιερωματικής στήλης συμπεριλαμβάνονται ο Θεόδωρος Ασκητής (†23.02.1908), διδάκτωρ της νομικής και δικηγόρος στην Κωνσταντινούπολη, ο
οποίος υπηρέτησε τον Αγώνα από την θέση του διερμηνέα του Ελληνικού Προξενείου
και έπεσε θύμα βουλγαρικής ενέδρας ή, κατ΄ άλλους επίθεσης με προσωπικά κίνητρα,
στην οδό Αγίας Σοφίας στο ύψος του μαρμαράδικου του Παβεζόπουλου. Τελευταίο
αναφέρεται το πρόσωπο του Ιωάννη Παπάζογλου (†18.12.1909), Σερραίου στην καταγωγή.
Ένθετες μαρμάρινες πλάκες μνημονεύουν τον Χρίστο Καλλίνη (1870-1955) και
τον Αθανάσιο Μάνο, ο οποίος, εκτός από έφορος των Νεκροταφείων της «Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης», σεμνύνεται στην επιτύμβια επιγραφή του για
την ιδιότητά του ως Μακεδονομάχου.
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Η δολοφονημένη Βελήκω Τράικου, φωτογραφημένη στο φέρετρό της, με ανοιχτές τις πληγές από τους
λογχισμούς. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από το φωτογραφικό φακό του προξενείου Θεσσαλονίκης, ο
οποίος είχε επιστρατευθεί στην υπηρεσία της διπλωματίας, προκειμένου να φέρνει στο φως, ως τεκμήρια,
τις πράξεις βίας των κομιτατζήδων. (Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Στο ίδιο ταφικό τετράγωνο μνημονεύονται ο Χρίστος Διδασκάλου (†22.04.1909)
και ο Αστέριος Δημ. Μάνος (†1909). Στον ίδιο χώρο σε άλλη επιγραφή φιλοξενούνται
δύο ευεργέτες της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης», ο αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Δημητρίου (†1922) και η Κατίνα Γεωργιάδου (†1928), ενώ στην ίδια
επιγραφή αναγράφονται τα ονόματα των Βασιλείου Δαλέση (†1979) και Παπάζογλου
Ελένης (†1956), μακεδονομάχων. Η προτομή που βρίσκεται στο ίδιο ταφικό τετράγωνο
στηρίζεται σε βάθρο που φέρει στην πίσω πλευρά την επιγραφή με το όνομα Κώστας
Νόνης (†1951).
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Το μνημείο που ανήγειρε η Φ.Α.Α.Θ. προς τιμήν των Μακεδονομάχων. Φωτογραφία 2012
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Οικογένεια Ζάννα
Η οικογένεια των Ζανναίων, γόνος ή μάλλον γενάρχης της οποίας από την εγκατάστασή της στη Θεσσαλονίκη και εξής είναι ο Δημήτριος Ζάννας, είχε σημαίνουσα
θέση στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτριος Ζάννας (1850-1915), με καταγωγή από το Λιβάδι του Ολύμπου, ιατρός στο επάγγελμα και γιατρός του χαρεμιού του
διοικητή του βιλαετίου Θεσσαλονίκης, κατάφερε να μετατρέψει την εκτίμηση και τον
σεβασμό από πλευράς των οθωμανικών αρχών της πόλης σε ανοχή, πράγμα που τον
κατέστησε πολύτιμο συνεργάτη των οργανωτών του Μακεδονικού Αγώνα.
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Φωτογραφία του 1907 με τον ιατρό Δημήτριο Ζάννα, τον γιο
του Κωνσταντίνο, την κόρη του Ιφιγένεια και το γαμπρό
του Αλκιβιάδη Μάλτο. (Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Ο γιος του Κωνσταντίνος (1885-1966) ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Θεσσαλονίκη, ενώ πρωτοστάτησε στην προσπάθεια περίθαλψης των ορφανών πολέμου. Κατά την
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φυλακίστηκε από τις δυνάμεις κατοχής, τις οποίες υποψίασε το μεγάλο φιλανθρωπικό του έργο, ενώ πέτυχε να αποσπάσει γερμανικά στρατιωτικά έγγραφα προς όφελος του συμμαχικού Στρατηγείου.
Ο Αλέξανδρος Ζάννας, νεώτερος του Κωνσταντίνου (1892-1963), συμμετείχε δυναμικά ήδη από την εφηβική του ηλικία στον Μακεδονικό Αγώνα. Εκμεταλλευόμενος
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την συμπάθεια από μέρους της βουλγάρας υπηρέτριας του βουλγαρικού προξενείου
στη Θεσσαλονίκη, κατάφερνε να αποσπά πολύτιμα έγγραφα και πληροφορίες για τις
κινήσεις του βουλγαρικού κομιτάτου. Στα 1912 διέκοψε τις σπουδές του για να καταταγεί στον ελληνικό στρατό, από τις τάξεις του οποίου μπήκε θριαμβευτής στην
Θεσσαλονίκη στις 27 Οκτωβρίου 1912. Προσέφερε επανειλημμένα τις υπηρεσίες του
στον ελληνικό στρατό. Εγγονός του ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς. Ο γιος του Παύλος διετέλεσε διευθυντής της ΔΕΘ.

Ο Αλέξανδρος Ζάννας φωτογραφημένος σε μια αίθουσα
του Ελληνικού Προξενείου. (Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα)
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Δημήτριος Μαργαρόπουλος
Μέλος του εκτελεστικού σώματος του Προξενείου και της «Οργάνωσης Θεσσαλονίκης» υπήρξε ο γιατρός Δημήτριος Μαργαρόπουλος (1867-1952). Δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της κοινοτικής ζωής της Θεσσαλονίκης και διετέλεσε πρόεδρος
της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης».

Δημήτριος Μαργαρόπουλος. (Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
«Κι εμείς, οι επίγονοι των ξεριζωμένων εκείνων που σε κατοίκησαν και σε αγάπησαν
όσο κανείς -γιατί η ατμόσφαιρά σου ταιριάζει με κείνη των παλαιών πατρίδων μαςθα σε κρατήσουμε. Πάντοτε η γη σου θα γεννάει […] πολλούς πιστούς ορκισμένους
στ' όνομά σου, που θα σε βοηθήσουν να αναγεννηθείς.»
Θωμάς Κοροβίνης (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1912-2012
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Η διαδρομή των ιστορικών οικογενειών της Θεσσαλονίκης με ρίζες στα βυζαντινά
και οθωμανικά χρόνια (Καστρίτση, Μενεξέ, Βλάλη κ.λπ.) στην ιστορία της πόλης διακόπηκε απότομα στα 1821. Τότε η οθωμανική διοίκηση, σε αντίποινα της επαναστατικής δράσης των Ελλήνων γενικά, αλλά και ειδικότερα εκείνων στον Πολύγυρο της
Χαλκιδικής, προχώρησε στις 18 και 19 Μαΐου στη σύλληψη και λυντσάρισμα ή απαγχονισμό των επιφανέστερων εκπροσώπων (μεταξύ άλλων των Χρ. Μπαλάνου, φιλικού, Χρ. Μενεξέ, Α. Κυδωνιάτη και Μακαρίου επισκόπου Κίτρους, αλλά και εκατοντάδων άλλων, που είχαν καταφύγει στον μητροπολιτικό ναό της πόλης ή κρατούνταν
όμηροι στο Διοικητήριο) της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Οι εναπομείναντες γόνοι των οικογενειών αυτών προτίμησαν ως επί το πλείστον να εγκατασταθούν σε περιοχές της Δύσης, όπου υπήρχαν ακμάζουσες ελληνικές παροικίες.
Τις επόμενες δεκαετίες, και κυρίως μετά το 1850, όταν το υπογραφέν Χαττι-χουμαγιούν αναπτερώνει το ηθικό των υποδούλων και εξομαλύνει, έστω και ως έναν
βαθμό, την έκρυθμη κατάσταση στα οθωμανικά εδάφη, επιτυχημένοι επιχειρηματίες,
έμποροι, αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή
της Μακεδονίας (μεταξύ των άλλων από το Μοναστήρι, το Μεγάροβο, το Μορίχοβο,
το Μελένικο, το Κρούσοβο, την Σιάτιστα, την Δράμα και τις Σέρρες) και της Ανατολικής Ρωμυλίας (Αγχίαλος) εγκαθίστανται στην Θεσσαλονίκη και συγκροτούν με τον
καιρό την νέα ελίτ της θεσσαλονικιώτικης κοινωνίας.
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Το δημογραφικό μωσαϊκό της πόλης, το οποίο στις αρχές του 20ου αιώνα χρωματίζεται έντονα από την παρουσία, εκτός των άλλων, και μιας δυναμικότατης εβραϊκής
κοινότητας, θα μεταβληθεί είκοσι χρόνια αργότερα, την πενταετία 1919-1924. Κατά
την περίοδο αυτή η εβραϊκή κοινότητα αποδυναμώνεται αριθμητικά και οικονομικά
σε απόλυτους και σε σχετικούς αριθμούς, ενώ η άφιξη χιλιάδων προσφύγων από τον
Πόντο, την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη μεταλλάζουν την Θεσσαλονίκη
από οθωμανικό πολύβουο σταυροδρόμι σε ελληνική και (κυρίως) ελληνόφωνη μεγαλούπολη. Η χαριστική βολή στην εβραϊκή κοινότητα θα δοθεί κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

Πρόσφυγες από την Μακεδονία στον ναό της Αχειροποιήτου.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)
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Πρόσφυγες από την Μικρά Ασία στα 1916. (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Ο στρατηγός Σαράιγ εγκαινιάζει σχολείο των Μακεδόνων προσφύγων στη Θεσσαλονίκη.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)
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Εγκατάσταση προσφύγων τα χρόνια 1914-1917 στην ευρύτερη περιοχή στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Πρόσφυγες από την Μικρά Ασία (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)
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Πρόσφυγες από την Μακεδονία εγκαθίστανται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λεωνίδας Ιασονίδης
Γεννημένος στην Πουλαντζάκη του Πόντου (1884-1959), ο Λεωνίδας Ιασονίδης
αφοσιώθηκε στην ιδέα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου ποντιακού κράτους και υπηρέτησε την ιδέα αυτή από τη θέση του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου του Πόντου.
Μετά την Ανταλλαγή αφιέρωσε τις δυνάμεις του στην αποκατάσταση των προσφύγων και διετέλεσε υπουργός Προνοίας και υπουργός Βορείου Ελλάδος. Ετάφη στην
Αθήνα, αλλά τα οστά του μεταφέρθηκαν στα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας.
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Ο Λεωνίδας Ιασoνίδης φορώντας τη ζίπκα. (Αρχείο
Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης)

Ανακομιδή των λειψάνων του Λεωνίδα Ιασoνίδη Στο
βάθος διακρίνεται ο ναός του κοιμητηρίου της
Ευαγγελίστριας. (Αρχείο Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης)
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Η σεμνή, αλλά εύγλωττη επιγραφή που κοσμεί το σήμα του Λεωνίδα Ιασονίδη μιλά ρητά μόνο
για την καταγωγή του. Όλη την πολιτική του σταδιοδρομία και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου
αφήνει να εννοηθεί η λιγόλογη προσφορά του ως προσφύγων παρηγόρου:
«Πόντου ἀγλαοῦ, Κοτυώρων πολίσματος ἴφθιμος τόκος. Πουλαντζάκης ὀλβίας καύχημα. Ἀλυτρώτων
πόθων ὑμνωδὸς ἀσίγαστος. Προσφύγων παρήγορος. Χριστοῦ καὶ Ἑλλάδος λάτρης ἰσόβιος.
Ἀσκητισμὸν ἑαυτοῦ περιάψας τῆς αἰωνίου μακαριότητος κατηξίωται.»
Φωτογραφία 2012
(Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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«Θα τα φάγωμεν όλα». Φράση που ο Λεωνίδας Ιασονίδης απηύθυνε σε βουλευτές της Μακεδονίας
οι οποίοι, εναντιούμενοι στην απαλλοτρίωση κτημάτων για την εγκατάσταση των προσφύγων,
φώναξαν μέσα στη βουλή «Μα εσείς δεν θα αφήσετε τίποτε, θα τα φάτε όλα».
Η φράση έδωσε πλούσια τροφή στους συντάκτες των σατιρικών στηλών των εφημερίδων.
(Αρχείο Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης)

Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος
Ο Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος, γεννημένος στην Τσίτη της επαρχίας Αργυρούπολης του Πόντου (1884-1961), οφθαλμίατρος στο επάγγελμα, ανέπτυξε πλούσια εθνική
δράση και, μεταξύ των άλλων, υπήρξε αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου του Πόντου, το οποίο και εκπροσώπησε στην Αθήνα την άνοιξη του 1920.
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Στην Ελλάδα εργάστηκε για την αποκατάσταση των προσφύγων και διετέλεσε
Γενικός Διοικητής Θράκης. Από τη θέση του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης οργάνωσε τη λειτουργία του Λαϊκού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ατύχησε να
χάσει πολύ νωρίς δύο από τα τρία παιδιά του, ένα από τα οποία είναι θαμμένο στον
οικογενειακό τάφο στα Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας.

Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος. (Αρχείο Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης)
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Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο σεμνός στίβος της Ελληνικής παραγωγής και της Ελληνικής ειρηνικότητας
επαρουσίασεν εις τα όμματα των ξένων έναν μέγιστον βαθμόν αποδόσεως εργασίας.
Ησθάνθημεν τον Ελληνικόν παλμόν, ησθάνθημεν την Ελλάδα εις το περίπτερον του
Ελληνικού Καπνού, την Ελλάδα με το υπέρτερον δημιουργικόν της σφρίγος…»
Αχιλλέας Καλεύρας, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας (Μακεδονία, 3 Οκτωβρίου 1926)
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Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την έκρηξη της επανάστασης του 1821 και τα γεγονότα που ακολούθησαν,
παρουσιάζεται μια έντονη κάμψη της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Οι μεγάλοι χριστιανικοί οίκοι εμπορικοί οίκοι καταστρέφονται και όσοι επιχειρηματίες δεν
εξοντώθηκαν σε αντίποινα από τους Τούρκους αναζητούν καταφύγιο στο εξωτερικό.
Η κατάσταση αυτή αρχίζει να ανατρέπεται προς όφελος της ελληνικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας μετά το 1850, με την διαφορά ότι οι πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις δεν σχετίζονται με την παραγωγή και το εμπόριο της γούνας και των μάλλινων υφασμάτων,
όπως παλαιότερα, αλλά με το εμπόριο των δημητριακών. Την εποχή αυτή οι εμπορικοί οίκοι «Χαρίση», «Παυλίδη», «Ρογκότη», «Ματθαίου» και «Μπλάτση» αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου.

Άποψη της αγοράς της Θεσσαλονίκης. (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)
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Η Εγνατία οδός στη θέση Βαρδάρη πριν από την καταστρεπτική πυρκαγιά του 1917.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Παράλληλα με την έναρξη δραστηριοτήτων στον βιομηχανικό κλάδο από το 1870
και μετά η επιχειρηματικότητα επενδύει κυρίως στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων
(σιτηρών, καπνού, βαμβακιού και μεταξιού) και πρώτων υλών, καθώς η νηματουργία
έχει να αντιμετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισμό των αγγλικών, βελγικών και ιταλικών νημάτων.
Καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα η Θεσσαλονίκη ενσωματώνει νέους επιχειρηματίες, που είτε εγκαθίστανται ή μεταφέρουν στην πόλη σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά, σημαντικός αριθμός Θεσ-
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σαλονικέων επιχειρηματιών εγκαταλείπει για πάντα την Θεσσαλονίκη για να μεταφέρει, σταδιακά, στο εξωτερικό τις δραστηριότητές της.

Άποψη της Εγνατίας οδού, την οποία οι Έλληνες της εποχής ονόμαζαν «φαρδύ δρόμο».
Η φωτογραφία μετά την διαπλάτυνση του 1868. (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Τόσο τους απόδημους, όσο και τους εγκατεστημένους στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματίες χαρακτηρίζει το φαινόμενο του ευεργετισμού. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις
των οικογενειών εκείνων, οι οποίες δεν άφησαν κάποιο κληροδότημα ή δεν έκαναν
κάποια δωρεά υπέρ ανέγερσης ή λειτουργίας ενός από τα ευαγή ιδρύματα της πόλης.
Εκτός, όμως, από την οικονομική ενίσχυση που παρείχαν, οι περισσότεροι επιχειρηματίες ασχολήθηκαν προσωπικά και ενεργά με τη διοίκηση και τη διαχείριση των ιδρυμάτων αυτών.
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Στις αρχές του 20ου αιώνα η Θεσσαλονίκη έχει ήδη επιβληθεί με το λιμάνι της ως
«πύλη» διακίνησης αγαθών. Η επιχειρηματικότητα την εποχή αυτή χαρακτηρίζεται
από έλλειψη ρευστού στην αγορά, ενώ οι πλέον ισχυροί επιχειρηματίες είναι οι τραπεζίτες και οι έμποροι ακολουθούμενοι από τους βιομήχανους και τους ασφαλιστές. Η
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα συνοδεύτηκε από πτωχευτικά ρεύματα, ενώ από το
1912 και στη συνέχεια η επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πολεμικές συρράξεις που θα ακολουθήσουν. Η έλευση των προσφύγων, που ολοκληρώνεται μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, αλλάζει
το σκηνικό δραματικά.

Άποψη του λιμένα Θεσσαλονίκης πριν το 1916. (Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Τουλάχιστον μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης η επιχειρηματικότητα
συνδέεται στενά με την κοινοτική οργάνωση. Μεταξύ των προκρίτων της Ελληνικής
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Κοινότητας τα περισσότερα πρόσωπα προέρχονται από τον κόσμο της αγοράς, ενώ
ενδεικτική του κύρους που απολαμβάνει η επιχειρηματικότητα μεταξύ των Θεσσαλονικέων είναι η εκλογή του Νικόλαου Μάνου στο δημαρχικό αξίωμα της πόλης στα
1929.
Από την παγκόσμια οικονομική κρίση που εκδηλώνεται την ίδια χρονιά, η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορέσει να εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης παρά το 1934-1935, εποχή
κατά την οποία ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρεία των αδελφών Φλόκα, σπάνια για την
Θεσσαλονίκη περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης, που μπορεί να επιδείξει συνεχή
και αυξανόμενη δραστηριότητα.
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, εκτός των άλλων απαγορευτικών συνθηκών που επέβαλε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της πόλης, προκάλεσε πλήρη μεταβολή του σκηνικού με την εξόντωση των εβραίων επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης.

Λεπτομέρεια από την επιτύμβια στήλη στον τάφο της
οικογένειας Φλόκα. Το πρόσωπο που εικονίζεται πρέπει
να είναι ο πρώτος που αναγράφεται, ο Γεώργιος Φλόκας
(1870-1934). Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Κασσάνδρας
Κυριακάκη)
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικογένεια Χατζηλαζάρου
Η οικογένεια Χατζηλαζάρου, με καταγωγή από το Γραμματικό της Έδεσσας, ασχολήθηκε με το εμπόριο των δημητριακών και τη σιδηρουργία, ενώ παράλληλα κατείχε και καλλιεργούσε μεγάλες εκτάσεις γης. Ο Περικλής (1846-1917) διετέλεσε υποπρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη από το 1869 μέχρι το 1908, Πρόεδρος της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» και έφορος των σχολείων, ενώ ο γιος του
Κλέων (1870-1934) διαδέχθηκε τον πατέρα του ως υποπρόξενος των ΗΠΑ και διετέλεσε διευθυντής της Τράπεζας της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη.

Περικλής Χατζηλαζάρου Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.)

Η πρώτη σύζυγος του Περικλή, η Lucy Carr Upton (1843-1871), κόρη αμερικανού
γερουσιαστή, ενταφιάστηκε στο οικογενειακό μνήμα με το όνομα Λουκία. Η οικογένεια είχε ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα που σχετίζονται με την «Σφαγή των Προξέ80

νων», ενώ στην έπαυλη του Περικλή Χατζηλαζάρου, στη σημερινή περιοχή και στάση
λεωφορείων «Γεωργίου», εγκαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 1912 ο βασιλιάς Γεώργιος
Α’, όπου και διέμεινε μέχρι την δολοφονία του.
Οικογένεια Ζάννα
Γόνοι της γνωστής θεσσαλονικιώτικης οικογένειας των Ζανναίων ο Αλέξανδρος
(1892-1963) και στη συνέχεια ο γιος του, Παύλος Ζάννας (1929-1989), ανέπτυξαν σημαντική επιχειρηματική δράση. Ο Αλέξανδρος συμμετείχε στην εκμετάλλευση των μεταλλείων στην περιοχή Σκουριές της Χαλκιδικής και μεταξύ άλλων, στις επιχειρήσεις
«Ζάννας, Μαυρογορδάτος και Σία», «Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Μακεδονική Εταιρεία» και «Μακεδονική Βιομηχανία Βάμβακος».

Φωτογραφία του Παύλου Ζάννα κατά τη διάρκεια του 3ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.
(Αρχείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
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Οικογένεια Τορνιβούκα
Οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Ιωάννης Το(υ)ρνιβούκας δραστηριοποιήθηκαν στον
χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στην κυριότητά τους ανήκει το Mediterranean
Palace, το οποίο πρωτολειτούργησε το 1927 και αποτελούσε κορυφαία επιλογή διαμονής στην εποχή του, παρέχοντας ανέσεις σε επίπεδο μεγάλων ευρωπαϊκών ξενοδοχειακών μονάδων.

Λεπτομέρεια από τον σταυρό που κοσμεί
τον τάφο του Ιωάννη Τουρνιβούκα.
(Φωτογραφία 2012. Αρχείο Σταυρούλας
Αμαραντίδου)
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Το ξενοδοχείο Όλυμπος πριν από την πυρκαγιά του 1917.
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Άλλοι επιχειρηματίες
Η λειτουργία του ελληνόκτητου βυρσοδεψείου του Νικολάου Νούσια στη Θεσσαλονίκη (1907) υπήρξε γεγονός, που προβλήθηκε ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο της εποχής. Το ζυθοποιείο Νάουσα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Ιορδάνη Γεωργιάδη,
Λόγγου, Τσίτση και Πλατσούκα κοντά στο Μπες Τσινάρ το 1909. Διαφημίσεις των σαπωνοποιείων Βουδελίκα (1870) και Αφών Γιάκου βρίσκουμε σταθερά στις σελίδες του
Μακεδονικού Ημερολογίου.
Ο Δημοσθένης Αγγελάκης (†1913) πρωτοστάτησε στην εξέγερση των χωρικών
της Χαλκιδικής στα 1878, ενώ στα 1899 τον βρίσκουμε διευθυντή της Τράπεζας Μυτιλήνης στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχε ενεργά στα πολιτικά και εκπαιδευτικά δρώμενα
της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας, συχνά, πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας των
εθνικών δικαίων και συμφερόντων.
Στον μεγάλο οραματιστή Νικόλαο Γερμανό (1862-1935) χρωστά η Θεσσαλονίκη,
αλλά και όλη η Μακεδονία τον θεσμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Ν. Γερμανός όχι μόνο συνέλαβε, αλλά και πρωτοστάτησε στην υλοποίηση ενός από τα πιο
τολμηρά οικονομικά και επιχειρηματικά σχέδια της εποχής εκείνης.
Στις 3 Οκτωβρίου 1926 η Θεσσαλονίκη, το σταυροδρόμι των Βαλκανίων, η πάλαι
ποτέ συμβασιλεύουσα, η μεγαλούπολη που λιγότερα από δέκα χρόνια πριν είχε σαρωθεί από την καταστροφικότερη στην ιστορία της πυρκαγιά, η Θεσσαλονίκη με τους
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, φιλοξενεί την 1η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Απολογισμός: 600 εκθέτες και 150.000 επισκέπτες.
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Πανοραμική άποψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. (Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης)

Επιτύμβια επιγραφή από το σήμα του Νικολάου Γερμανού στο κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας.
(Φωτογραφία 2012. Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Στην γωνία της Εγνατίας με την Μπουλβάρ Χαμιδιέ (σημερινή οδό Εθνικής Αμύνης) βρισκόταν το καφενείο του Κώστα Μήττα. Στο καφενείο του κυρ-Κώστα σύχναζαν οι περισσότεροι Καμαριώτες της εποχής για να πληροφορηθούν τα νέα της δημόσιας, αλλά και ιδιωτικής ζωής των παλιών Θεσσαλονικέων, νέα τα οποία προσπαθούσε από το ταμείο να ακούσει ο βαρήκοος ιδιοκτήτης με τη βοήθεια ενός ακουστικού!
Ένα άλλο καφενείο, η «Αμερική», το οποίο βρισκόταν στην λεωφόρο Νίκης, λειτουργούσε ως ο χώρος επίσημης συνάντησης και γνωριμίας των νέων και των δύο φύλων που ανήκαν στην αστική τάξη. Γνωστή φιγούρα της εποχής και του καταστήματος ο Μενέλαος Τσιμάνης, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντα του προξενητή.

Το καφέ Κρυστάλ πριν την πυρκαγιά του 1917. Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου
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Ο κήπος του Λευκού Πύργου με εστιατόριο, καφενεία, θέατρο και καμπαρέ.
(Αρχείο Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης)

Το μοναδικό όνομα που βρίσκουμε σκαλισμένο σε παραπάνω από έναν τάφους
είναι το όνομα του Κωνσταντίνου Παβεζόπουλου, ιδιοκτήτη μαρμαρογλυφείου και
ενορίτη της συνοικίας Μητροπόλεως, από το κατάστημα του οποίου ανεγέρθηκαν
αρκετά μνημεία στα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας, τα οποία φέρουν την υπογραφή
του.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
«Στρατιώτης της πατρίδος οφείλω την ζωήν μου εις αυτήν.»
Γρηγόριος Παπαδόπουλος, φιλόλογος, πρωτεργάτης για την ίδρυση του
«εν Αθήναις Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων»
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι θετικές συνέπειες του Χάττι-χουμαγιούν σηματοδοτούν και για την ελληνική
παιδεία μια στροφή προς την ανάκαμψη. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, των πρώτων
προσπαθειών θα είναι αναιμικά, κυρίως λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων της ελληνικής κοινότητας την εποχή αυτή.
Από το 1870 και με την ίδρυση του «εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου»
η εκπαίδευση στην πόλη αναβαθμίζεται. Το «Ελληνικό Σχολείο» αναγνωρίζεται από
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιδρύεται το «Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης» (1876), και καθιερώνεται ο θεσμός του εξάχρονου «Αστικού Σχολείου» και του εξάχρονου «Γυμνασίου».
Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι έντονη,
τόσο από ελληνικής πλευράς, όσο και από πλευράς των Δυτικών και των άλλων
βαλκανικών εθνοτήτων.
Η παιδεία αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό εθνικής ολοκλήρωσης για τους λαούς,
που προσπαθούν να ελέγξουν την πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιοχή της Μακεδονίας γενικότερα. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα η ελληνική κοινότητα αντεπιτίθεται, ιδρύοντας σχολεία στις ανατολικές συνοικίες της πόλης, όπου δρα η βουλγαρική, η σερβική και η ρουμανική προπαγάνδα, ενώ ενισχύεται η εμπορική-επαγγελματική κατεύθυνση της παιδείας. Κατά τα έτη 1907-1908 η ελληνική κοινότητα, τρίτη κατά σειρά σε πληθυσμό, μορφώνει 3.857 μαθητές και μαθήτριες, ξεπερνώντας την κατά
πολύ πολυπληθέστερη εβραϊκή κοινότητα και έχοντας πετύχει την αξιοσημείωτη
αναλογία μαθητών-μαθητριών 1:1,2.
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Η Ελληνική Αστική Σχολή. Φωτογραφία 2014. (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)

Οι πόροι των σχολείων προέρχονται από κληροδοτήματα, δωρεές, τα παγκάρια
των ναών, τα έσοδα του κηροποιείου της Θεσσαλονίκης, τα έσοδα των ίδιων των σχολείων από τις εγγραφές των μαθητών και την έκδοση πιστοποιητικών, λαχειοφόρους
αγορές και έσοδα από κοινωνικές εκδηλώσεις υπέρ των σχολείων.
Το Σχολείον Απόρων Κορασίων
Το 1845 ιδρύεται το πρώτο παρθεναγωγείο της πόλης με δωρεά από μέρους της Μ.
Στεργίου-Καρανικόλα ενός αρχοντικού για τη στέγασή του. Το παρθεναγωγείο λειτουργεί με κληροδότημα της Ελισάβετ Καστριτσίου και το 1856 προάγεται σε Ανώτερον Κεντρικόν Παρθεναγωγείον.
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Αθανάσιος Κωνσταντινίδης
Ο Αθανάσιος Κωνσταντινίδης (1868-1917) καταγόταν από τη Λούβρη του Βοΐου.
Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και το Εθνικό Πανεπιστήμιο. Ίδρυσε το 1907 τα
εκπαιδευτήρια Κωνσταντινίδη την λειτουργία των οποίων διηύθυναν, μετά τον θάνατό του, ο γιος του Ιωάννης και ο εγγονός του Αθανάσιος. Μετά την απελευθέρωση τα
εκπαιδευτήρια αναγνωρίστηκαν ισότιμα των Εμπορικών Σχολών. Τα εκπαιδευτήρια
αρχικά στεγάζονταν στο Σιντριβάνι και από το 1910 στο κτήριο της σημερινής Σχολής
Τυφλών.

Η επιτύμβια επιγραφή στο σήμα
του Αθανασίου Κωνσταντινίδη
του πρεσβύτερου. Φωτογραφία 2012.
(Αρχείο Κασσάνδρας Κυριακάκη)
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Αθανάσιος Ι. Κωνσταντινίδης
Ο Αθανάσιος Ι. Κωνσταντινίδης, εγγονός του ομώνυμου ιδρυτή των εκπαιδευτηρίων Κωνσταντινίδη, των οποίων υπήρξε και διευθυντής, διετέλεσε ταμίας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και μέλος του Δ. Σ. του Ι.Μ.Χ.Α. Υπήρξε μέλος του Δ. Σ.
του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλονίκης και μέλος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Στέφανος Νούκας
Ο Στέφανος Νούκας καταγόταν από τη Δράμιτσα του Βοΐου. Φοίτησε στη Μεγάλη
του Γένους Σχολή, την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την Αθωνιάδα Σχολή καθώς και
στη Ριζάρειο και αφού ολοκλήρωσε τις θεολογικές του σπουδές στην Θεολογική
Σχολή των Αθηνών, δραστηριοποιήθηκε εκπαιδευτικά σε πολλά επίπεδα στο Κάιρο
και στην Κωνσταντινούπολη. Το 1871 ο Στέφανος Νούκας ιδρύει, από κοινού με άλλους Κωνσταντινοπολίτες, κληρικούς και λαϊκούς, με καταγωγή από την Δυτική Μακεδονία, την «Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα», ο Στέφανος Νούκας ιδρύει
τα Εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου. Στα 1895 ιδρύει το (κατόπιν) «Μαράσλειον Ελληνικόν και
Πρακτικόν Εμπορικόν Λύκειον». Το 1905 ιδρύει στην τότε συνοικία των Εξοχών στη
Θεσσαλονίκη το «Πρακτικόν Παρθεναγωγείον Στεφάνου Νούκα», το οποίο συνέχισε
την λειτουργία του με την επωνυμία «Επαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχινά-Ιδρυτής
Στέφανος Νούκας» ως το 1974.
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Αναμνηστική φωτογραφία μελών του Μαρασλείου Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης Στέφανου Νούκα.
Διακρίνονται στην πίσω σειρά o ιδρυτής μοναχός-εκπαιδευτικός Στέφανος Νούκας και τρεις
εκπαιδευτικοί. Δίπλα στον Στέφανο Νούκα (με το καπέλο) η δασκάλα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
(Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Συλλογική αναμνηστική φωτογραφία, η οποία απεικονίζει μαθητές και καθηγητές από το Γυμνάσιο
Τσοτυλίου. Διακρίνεται ο γυμνασιάρχης Κωνσταντίνος Αγγελής (ο έβδομος στην πρώτη σειρά).
(Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)
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Το Πρότυπον Παρθεναγωγείον του Νεόφυτου Νούκα στην συνοικία των Εξοχών.
(Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης)

Οι νεαρές δασκάλισσες αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλο κλειδί στην εθνική αφύπνιση: “Προάγομαι δε εις την εξαίτησιν ταύτην, τούτο μεν, διότι οικογενειακαί περιπέτειαι καθιστώσι μοι επιβλητικήν την τοιαύτην εργασίαν, εξ ης προσδοκάται μικρή τις
ανακούφισις, τούτο δε, διότι διακαώς επιθυμώ, ίνα διδάξω τας μικράς συμπολίτιδάς μου
και φανώ χρήσιμος εις την πατρίδα μου”(Αριάδνη Μερκουρίου, 25 Ιουνίου 1885).
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Η επιτύμβια επιγραφή στο σήμα της Πολυξένης Αντωνίου. Η Πολυξένη Αντωνίου (1840-1934)
διετέλεσε διευθύντρια του Ανωτέρου Τμήματος Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης με κάποια διαλείμματα - από το 1892 ως το 1913. Φωτογραφία 2012.
(Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)

95

96

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
«Θεσσαλονίκη... πραγματικό ζωντανό Πανεπιστήμιο. Πιστεύω πως καμία πόλη
στον κόσμο δεν είναι δυνατόν να διδάξει όσα αυτή σήμερα...»
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα 1925 έδωσε ουσιαστική ώθηση
στα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης. Οι πρώτες σχολές που λειτούργησαν στα 1926
ήταν η Φιλοσοφική, η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Σπουδών και η Φυσικομαθηματική, ενώ τα μαθήματα φιλοξένησε το κτήριο «Αλλατίνι» (σημερινή Νομαρχία).
Στα 1954 το Πανεπιστήμιο μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Άποψη του κτηρίου της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
(Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Ένας από τους μεγαλύτερους θεατρικούς οργανισμούς της Ευρώπης, το «Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος» ιδρύεται έναν χρόνο μετά την καθιέρωση της «Εβδομάδας
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» και ανεβάζει την πρώτη του παράσταση το καλοκαίρι
του ίδιου χρόνου ερμηνεύοντας τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή.
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Το 2014, με την Πινακοθήκη, τον παλαιότερο οργανωμένο εικαστικό μουσειακό
φορέα της πόλης, την Βιβλιοθήκη που διαθέτει περί τους 70.000 τίτλους βιβλίων και
περιοδικών, εφημερίδων, χειρογράφων και άλλων τεκμηρίων, η «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» κλείνει 75 χρόνια δράσης και μεγάλης προσφοράς στην έρευνα και τη
μελέτη κάθε είδους υλικού που σχετίζεται με την Μακεδονία. Ως παράρτημα αρχικά
της Ε.Μ.Σ., από το 1974 ως ανεξάρτητο Ν.Π.Ι.Δ., το «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του
Αίμου» έχει ως στόχο την μελέτη των εξελίξεων που διαμορφώνουν την σημερινή
πραγματικότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου
Τα πρώτα του βήματα στη Θεσσαλονίκη στα 1960 έκανε, με πρωτοβουλία του
Παύλου Ζάννα, το «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» ως «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου», ενώ το 1966 ονομάστηκε «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου». Από το 1992 το Φεστιβάλ εδραίωσε τον διεθνή του χαρακτήρα. Ο πρώτος χώρος
που το φιλοξένησε ήταν η «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών», ενώ σήμερα το Φεστιβάλ
διεξάγεται κυρίως στις τέσσερις αίθουσες του Ο.Λ.Θ. και στις αίθουσες του Θεάτρου
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«Ολύμπιον». Για δέκα μέρες δυο φορές τον χρόνο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο, όταν
διοργανώνονται το «Φεστιβάλ Κινηματογράφου» και το «Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ» αντίστοιχα, η Θεσσαλονίκη ζει σε διαφορετικούς, εορταστικούς, ρυθμούς, και το κέντρο
της, από το λιμάνι μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, γίνεται το σημείο συνάντησης
κορυφαίων κινηματογραφιστών από όλον τον κόσμο.

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών φιλοξενεί το
12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. (Ψηφιακό Αρχείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου)

Οι δημιουργοί της ταινίας Μανταλένα: Π. Ζερβός,
Α. Βουγιουκλάκη, Μάνος Χατζιδάκις, Δ. Παπαμιχαήλ, ο σκηνοθέτης Ντ. Δημόπουλος και η Καίτη
Λαμπροπούλου. (Ψηφιακό Αρχείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
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5η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου. Θεατές
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. (Ψηφιακό
Αρχείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)

Τα θεωρεία της «Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών» με διαγωνιζομένους και επίσημους καλεσμένους κατά την διάρκεια της 5ης Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου. (Ψηφιακό Αρχείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
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Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης
Το «Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης», το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στα 1962, συνέχισε την πορεία του με κάποια διαλείμματα ως το
2009, οπότε και σταμάτησε η διεξαγωγή του. Το Φεστιβάλ ανέδειξε νέα ταλέντα και
έζησε στιγμές μεγάλης λάμψης.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης και Ζωή Καρέλλη
Φαρμακοποιός για να κερδίσει τα προς το ζην, περισσότερο γνωστός ως πεζογράφος και ζωγράφος, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1908.
Στα 1901 (†1998) γεννιέται η Ζωή Καρέλλη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Χρυσούλας
Αργυριάδου, το γένος Πεντζίκη. Για το σύνολο του έργου της, το οποίο περιλάμβανε
ποιήματα, δοκίμια και θεατρικά έργα, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, καθώς
και από την Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., η οποία την ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα
το 1989.
Χαράλαμπος Φραγκίστας
Ο Χαράλαμπος Φραγκίστας (1905-1976), καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας της
Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., διετέλεσε πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου και αντεπιστέλλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Μετείχε επανειλημμένα σε διάφορες υπηρεσιακές κυβερνήσεις ως Υπουργός Παιδείας, Γεωργίας και Βορείου Ελλάδος. Διετέλεσε
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Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, όπως και
Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Στίλπων Κυριακίδης
Ο Στίλπων Κυριακίδης (1887-1964), διετέλεσε συντάκτης του Ιστορικού λεξικού
της Ελληνικής Γλώσσας και καθ’ υπόδειξη του Νικολάου Πολίτη διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου. Το 1926, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διορίστηκε τακτικός καθηγητής στην έδρα της Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων, του Ιδιωτικού Βίου των Αρχαίων και της Λαογραφίας. Διετέλεσε τρεις φορές κοσμήτωρ και δύο
φορές πρύτανις του Πανεπιστημίου, έχοντας υπάρξει ένας από τους σημαντικούς οργανωτές του. Από το 1940 και μέχρι τον θάνατό του χρημάτισε πρόεδρος της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών.
Χαράλαμπος Λέκας
Ο Χαράλαμπος Λέκας (1897-1972), από το Κρούσοβο της Μακεδονίας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Υπηρέτησε
στον ελληνικό στρατό αρχικά ως εθελοντής και κατόπιν ως αξιωματικός από το 1918
ως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρξε διευθυντής του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και έκανε επιτυχή δικηγορική καριέρα. Συμμετείχε ενεργά στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της πόλης σε αγαστή συνεργασία
με τις εκκλησιαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

104

Συνόδης Παπαδημητρίου
Ο Συνόδης Παπαδημητρίου (1859-1921) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και φοίτησε
με την οικονομική υποστήριξη του τότε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και μετέπειτα
Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από την
οποία αποφοίτησε σε ηλικία μόλις 19 ετών.
Εργάστηκε ως καθηγητής σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Στενημάχου και της
Οδησσού και συνέχισε τις σπουδές του σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Το 1890 εξελέγη Υφηγητής της Κλασσικής, Μέσης και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας στο πανεπιστήμιο της Οδησσού. Εξέδωσε πλήθος επιστημονικών μελετών και
τιμήθηκε για το έργο του τόσο από την Ρωσία, όσο και από την Ελλάδα. Πέθανε στην
Κωνσταντινούπολη, από όπου τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Θεσσαλονίκη.

Ο τάφος του Συνόδη Παπαδημητρίου στα κοιμητήρια
της Ευαγγελίστριας. Φωτογραφία 2012 (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Θεαγένης και Δημήτριος Χαρίσης. Οικογένεια Πρασακάκη
Στους αδελφούς Θεαγένη (1803-1866) και Δημήτριο (1814-1887) Χαρίση, ιδιοκτήτες
του ομώνυμου εμπορικού οίκου με έδρα τη Βιέννη, η κοινωνία της Θεσσα-λονίκης
χρωστά δύο από τα γνωστότερα ευαγή ιδρύματα της πόλης. Το πρώτο είναι το Χαρίσειο Νοσοκομείο (το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε Θεαγένειο) και το δεύτερο είναι το Χαρίσειο Γηροκομείο (στην αρχή στεγαζόταν σε κτήριο στο οικοδομικό τετράγωνο που σχηματίζουν οι οδοί Μητροπόλεως-Μητροπολίτου Ιωσήφ-Λασσάνη και
Προξένου Κορομηλά). Η αδελφή τους Πουλχερία Πρασακάκη (†1886) άφησε κληροδοτήματα υπέρ του νοσοκομείου, ενώ κληροδότησε το σπίτι της, ώστε να χρησιμοποιηθεί
ως σχολείο. Ο κουνιάδος της τελευταίας, Ιωάννης Πρασακάκης, ιατρός, ήταν ο εκτελεστής της διαθήκης των δύο αδελφών ευεργετών.

Ο Δημ. Κατούνης (†1888) υπήρξε δωρητής για την αποπεράτωση των κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας.
Ο τάφος του στα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας είναι δίπλα στο μνημείο που η Φ.Α.Α.Θ. ανήγειρε
προς τιμήν των Μακεδονομάχων. Φωτογραφία 2012. (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)
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Η κάθετη επιτύμβια επιγραφή που κοσμεί το μνήμα της Πουλχερίας Πρα(σ)σακάκη.
Φωτογραφία 2012 (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Στιγμιότυπο από την διαδικασία παραγωγής εκτύπου από υγρό λάτεξ στην οριζόντια επιτύμβια
επιγραφής του ίδιου τάφου: αποκόλληση. Φωτογραφία 2012 (Αρχείο Ουρανίας Καλογερίδου)
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Δημήτριος Ιωαννίδης
Ο Δημήτριος Ιωαννίδης (1841-1906) από τη Σιάτιστα άφησε κληροδότημα για την
ανέγερση Αστικής Σχολής, με το οποίο κτίστηκε η Ιωαννίδειος Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης στην συμβολή των σημερινών οδών Φιλικής Εταιρείας και Μανουσογιαννάκη.
Το κτήριο σήμερα στεγάζει δημοτικό σχολείο.
Γεώργιος Θέμελης
Στα 1903 γεννιέται ο ποιητής Γεώργιος Θέμελης (†1976) στη Σάμο. Εργάστηκε ως
εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη και συνέβαλε στην ίδρυση και λειτουργία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
ΤΥΠΟΣ
Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου 1903 εκδίδεται η «Αλήθεια» από το τυπογραφείο
Σαλβατόρε Μουρατόρη, με διευθυντή τον Ι. Κούσκουρα από το Βογατσικό και συνεργάτη του τον Ι. Μπήτο, σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για την ιστορία της Μακεδονίας. Είναι η εποχή κατά την οποία οι Βούλγαροι κλιμακώνουν την επεκτατική τους
πολιτική στην Μακεδονία. Οργανώνουν με την βοήθεια των «γκεμετζήδων» (=βαρκάρηδων) την πυρπόληση του γαλλικού ατμόπλοιου Γκουανταλγκιβίρ στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης και δημιουργούν με βομβιστικές επιθέσεις μια έκρυθμη κατάσταση
στην πόλη, ενώ προετοιμάζονται για τα γεγονότα που έμελλαν να ακολουθήσουν.
Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, στις 20 του μηνός με τα επαναστατικά χτυπήματα που
οργανώνουν σε περιοχές που κατοικούν και ακραιφνείς ελληνικοί πληθυσμοί, θα προκαλέσουν την εκδικητική μανία των Τούρκων εναντίον των τελευταίων, ενώ με μια
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αριστοτεχνική κίνηση προσπαθούν να πείσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και
διπλωματία, ότι η Μακεδονία είναι μια χώρα βουλγαρική. Η εφημερίδα θα εκδίδεται
για έξι χρόνια με αυτό το όνομα και, μετά την παύση της από τις τουρκικές αρχές, με
το όνομα «Νέα Αλήθεια».

Πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Νέα Αλήθεια της
6ης Αυγούστου 1946, της οποίας ιδρυτής ήταν ο
Ιωάννης Κούσκουρας. (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)

Ιωάννης Κούσκουρας. (Αρχείο Ιδρύματος
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κωνσταντίνος και Ιωάννης Βελλίδης
Ο Κωνσταντίνος Βελλίδης εκδίδει την «Μακεδονία» στις 10 Ιουλίου 1911 και όταν η
κυκλοφορία της απαγορεύεται από την τουρκική διοίκηση δυο μήνες πριν την έναρξη
των βαλκανικών πολέμων, εκδίδει την «Παμμακεδονική», για να επιστρέψει στην
προηγούμενη ονομασία μετά την Απελευθέρωση. Ο Ιωάννης Βελλίδης (1909-1978)
υπήρξε εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Μακεδονία από το 1931 και είχε
σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή της πόλης.

4η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου. Ο Ιωάννης Βελλίδης με την σύζυγό του Άννα
και την κόρη τους Κατερίνα προσέρχονται στο Ολύμπιον.
(Ψηφιακό Αρχείο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
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Αθανάσιος Βόγας
Στους θεσσαλονικιούς εκδότες συγκαταλέγεται και ο Αθανάσιος Βόγας, ο οποίος
εκδίδει την βραχύβια εφημερίδα «Το Σύνταγμα» (1909-1910). Την ίδια εποχή
κυκλοφορούν και τα σατιρικά φύλλα «Βέλος» του Κωνσταντίνου Βελλίδη και «Το
κουνούπι» των Δ. Κοντορέπα, Γ. Χαλκιά και Ν. Μάνου.

Αθανάσιος Βόγας
Εκδότης της εφημερίδας «Το Σύνταγμα».
(Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)

Δημήτριος Κοντορέπας.
(Αρχείο Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)
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Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελληνικός Βορράς» της 1ης Δεκεμβρίου 1946,
την οποία εκδίδει ο Π. Λεβαντής. (Αρχείο Σταυρούλας Αμαραντίδου)
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ΕΚΤΥΠΑ
«ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ»:
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΑ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΠΗΛΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΧΑΡΤΙ
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ΕΚΤΥΠΑ
Σκοπιμότητα και τεχνική
Τα έκτυπα είναι αποτυπώματα μιας επιγραφής σκαλισμένης συνήθως σε πέτρα ή
μέταλλο. Η δημιουργία τους, όταν πρόκειται για αποτύπωση επιγραφών με ιστορική,
φιλολογική-λογοτεχνική ή καλλιτεχνική αξία, είναι μεγάλης σημασίας, τόσο για σκοπούς επιστημονικούς – ερευνητικούς, όσο και για λόγους διαφύλαξης - όσο αυτό είναι
δυνατόν - της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου.
Λόγος κατασκευής εκτύπων
Τα έκτυπα μπορούν να καταστήσουν εύκολα διαθέσιμη στον ερευνητή κάθε είδους επιγραφή, ανεξαρτήτως της εγγύτητας ή της γενικότερης προσβασιμότητας του
χώρου στον οποίο αυτή βρέθηκε, τοποθετήθηκε ή εκτίθεται επιπλέον, εφόσον συντηρηθεί σωστά, μπορεί να διασώσει πολύτιμες πληροφορίες του πρωτοτύπου, τις οποίες
η πρωτότυπη επιφάνεια ενδεχομένως να απωλέσει (πράγμα που συμβαίνει πολύ
συχνά) λόγω κακής συντήρησης, χρόνου ή έκθεσης στις καιρικές συνθήκες.
Τρόπος κατασκευής εκτύπων
Η αποτύπωση γίνεται με την εφαρμογή διαφόρων υλικών, όπως είναι το στυπόχαρτο, ο λευκός πηλός μοντελισμού, το λάστιχο σιλικόνης ή το υγρό λάτεξ. Κάθε ένα
από τα υλικά αυτά, έχει διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες και απαιτεί
διαφορετική μεθοδολογία κατά την εφαρμογή, την αποκόλληση και τη φύλαξη του
παραγόμενου εκτύπου: συνιστάται, επομένως, η χρήση του κάθε υλικού σε διαφορετική περίπτωση. Το διαφορετικό, επιπλέον, οικονομικό κόστος του κάθε υλικού αποτελεί, μεταξύ των άλλων, ένα ακόμη κριτήριο επιλογής του.
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Σύμβολα
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-

Καθαρισμός

:

-

Εφαρμογή κυκλοδωδεκανίου

:

-

Εφαρμογή υλικού

:

-

Αναμονή

:

-

Προστασία

:

-

Ακριβό

:

-

Ακριβές

:

-

Βαρύ

:

-

Απαιτεί ακρίβεια κινήσεων

:

Λάτεξ
Το λάστιχο σιλικόνης χρησιμοποιείται μόνο σε οριζόντιες επιγραφές.

-

Καθαρισμός της επιφάνειας με
απιονισμένο νερό και μαλακό βουρτσάκι.
Στη συνέχεια στέγνωμα της επιφάνειας.

-

Εφαρμογή με βουρτσάκι διαλύματος κυκλοδωδεκανίου σε καθαρή βενζίνη (αναλογία 20 gr. Κυκλοδωδεκανίου σε 100 ml
βενζίνης) ώστε να μονώσουμε την επιφάνεια και να την προστατεύσουμε από τη
λιπαρότητα του λάστιχου που θα εφαρμόσουμε. Αναμονή δύο - τριών λεπτών ώσπου να στεγνώσει το διάλυμα.
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-

Εφαρμογή του υλικού. Απλώνουμε με
πλαστική σπάτουλα. Αποφεύγουμε την
άμεση επαφή με το υλικό και καθαρίζουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε αφού το υλικό ξεραθεί πάνω τους. Διαχειριζόμαστε το υλικό που ενδεχομένως περισσέψει σύμφωνα με τις παρεχόμενες
οδηγίες.

-

Προστασία του εκτύπου (εφόσον η διαδικασία γίνεται στο ύπαιθρο) καλύπτοντάς
το με τρόπο ώστε να «αναπνέει» επαρκώς.

-

Αναμονή ώσπου να στεγνώσει εντελώς.

-

Η αποκόλληση γίνεται αυτόματα, όταν το
υλικό στεγνώσει εντελώς.

-

Τύλιγμα του εντελώς στεγνού εκτύπου σε
χαλαρό ρολό και τοποθέτησή του σε αδιάβροχο αποθηκευτικό κύλινδρο. Αν χρειαστεί, καθαρίζουμε προηγουμένως το έκτυπο από τυχόν επικαθήσεις.
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Πηλός
Ο πηλός χρησιμοποιείται και σε οριζόντιες και σε κατακόρυφες επιγραφές.
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-

Καθαρισμός της επιφάνειας με μαλακό
βουρτσάκι. Στη συνέχεια στέγνωμα της επιφάνειας.

-

Εφαρμογή του πηλού σταδιακά με έναν κύλινδρο (ο πλάστης της νοικοκυράς είναι ιδανικός) τετραγωνίζοντας το υλικό μας (13 Χ
18 εκ. είναι ένας καλός συνδυασμός διαστάσεων) με την ολοκλήρωση ενός τμήματος
της επιφάνειας. Προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε λαμβάνοντας υπόψη μας την θέση
των γραμμάτων της επιγραφής, ώστε να
μην κόψουμε, όσο είναι δυνατόν, γράμματα
στη μέση.

-

Αναμονή ώσπου να σκληρύνει.

-

Αποκόλληση των μικρών ορθογωνίων πριν
το υλικό μας στερεοποιηθεί. Τοποθέτησή
τους σε μια επίπεδη επιφάνεια το ένα δίπλα στο άλλο στη σωστή τους θέση με την
πλευρά των γραμμάτων από πάνω. Διορθώνουμε διακριτικά με μια σπάτουλα τις
μικροατέλειες και τα κενά που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.

- Αναμονή ώσπου να στεγνώσουν πλήρως
τα κομμάτια μακριά από πηγή θερμότητας
ή απευθείας φωτισμού.

- Τοποθέτηση των πλακιδίων σε αποθηκευτικό κουτί, αφού προηγουμένως τα αριθμήσουμε δηλώνοντας την θέση του καθενός
στο συνολικό έκτυπο.
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Λάστιχο σιλικόνης
Χρησιμοποιείται μόνο σε οριζόντιες επιγραφές
-

Καθαρισμός της επιφάνειας με απιονισμένο
νερό και μαλακό βουρτσάκι. Στη συνέχεια στέγνωμα της επιφάνειας.

-

Εφαρμογή με βουρτσάκι διαλύματος κυκλοδωδεκανίου σε καθαρή βενζίνη (αναλογία 20 gr.
Κυκλοδωδεκανίου σε 100 ml βενζίνης) ώστε να
μονώσουμε την επιφάνεια και να την προστατεύσουμε από τη λιπαρότητα του λάστιχου
που θα εφαρμόσουμε. Αναμονή δύο - τριών
λεπτών ώσπου να στεγνώσει το διάλυμα.

- Εφαρμογή του υλικού το οποίο έχουμε προηγουμένως αναμείξει επιμελώς με τον καταλύτη. Απλώνουμε με πλαστική σπάτουλα.
Αποφεύγουμε κάθε κατευθείαν επαφή με το
υλικό και καθαρίζουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε αφού το υλικό ξεραθεί πάνω τους.
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-

Προστασία του εκτύπου (εφόσον η διαδικασία γίνεται στο ύπαιθρο) καλύπτοντάς
το με τρόπο ώστε να «αναπνέει» επαρκώς.

- Αναμονή ώσπου να στεγνώσει εντελώς.

- Τύλιγμα του εντελώς στεγνού εκτύπου σε
χαλαρό ρολό και τοποθέτησή του σε αδιάβροχο αποθηκευτικό κύλινδρο. Αν χρειαστεί, καθαρίζουμε προηγουμένως το
έκτυπο από τυχόν επικαθήσεις.
- Αποκόλληση του εκτύπου σταδιακά και
με προσοχή. Εφαρμόζουμε ταυτόχρονη
μέτρια πίεση σε μεγάλες επιφάνειες.
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Χαρτί
Χρησιμοποιείται και σε οριζόντιες και σε κατακόρυφες επιγραφές.
- Καθαρισμός της επιφάνειας με απιονισμένο
νερό και μαλακό βουρτσάκι. Στη συνέχεια
στέγνωμα της επιφάνειας.

- Εφαρμογή του στυπόχαρτου σταδιακά βρέχοντάς το ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τόσο
όσο χρειάζεται να υγρανθεί εντελώς χωρίς να
στάζει το νερό ή το χαρτί να πολτοποιείται.

- Αναμονή ώσπου να στεγνώσει εντελώς.
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- Προστασία του εκτύπου (εφόσον η διαδικασία
γίνεται στο ύπαιθρο) καλύπτοντάς το με τρόπο
ώστε να «αναπνέει» επαρκώς.
- Στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι κατακόρυφη και το στέγνωμα του εκτύπου πρέπει να
επισπευστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί πομπός
θερμού αέρα (σεσουάρ μαλλιών).]
- Τύλιγμα του εντελώς στεγνού εκτύπου σε χαλαρό ρολό και τοποθέτησή του σε αδιάβροχο
αποθηκευτικό κύλινδρο.

125

126

Ο κατάλογος αυτός τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα
από τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης»
με την ευκαιρία της έκθεσης τεκμηρίων με τίτλο:
«Θεσσαλονικέων Βίος: Προβολές στο παρελθόν της πόλης
από το ιστορικό Κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας»
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ.»
από τις 18 Μαρτίου έως τις 16 Απριλίου 2014 και εντάσσεται
στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Φ.Α.Α.Θ.
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