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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες. 
 
Η Ένωση Θεσσαλονικέων Μελβούρνης και Βικτωρίας ‘‘Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’’ και ο Πολιτιστικός 
της Όµιλος, «Ο Νόστος» σας καλωσορίζουν µε αφορµή και τα 40 χρόνια του συλλόγου, στο 
Λεύκωµα-Βιβλίο 
 
«ΟΤΑΝ ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ» 
 
Μέσα από στοιχεία καθηµερινότητας, µε άξονα την Θεσσαλονίκη και την µεγάλη της ιστορία και 
πορεία στο χρόνο, αλλά και µε καταγραφές συµπαροίκων, δίνουµε και ακόµα ένα στίγµα στην 
πορεία του συλλόγου µας, και πιστεύουµε να αποτελεί αφορµή, στην νοσταλγία, στην µνήµη, 
στους δρόµους της λογικής και της φαντασίας, που συµπορευόµαστε. 
Ευχαριστούµε όσους µε το τρόπο τους συµβάλανε σε αυτή µας την πρωτοβουλία. 
Καλή ανάγνωση στους δρόµους του Λευκώµατος. 
Για το ∆.Σ. 
 
Λία Kαλαϊτζόγλου                                                                                                    Χρήστος Νιάρος 
Πρόεδρος                                                                                                           ∆ηµοσίων Σχέσεων 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Με αισθήµατα χαράς και ικανοποίησης 
χαιρετίζουµε τις  εορταστικές εκδηλώσεις για την 
επέτειο των 40 ετών από την ίδρυση της `Ενωσης 
Θεσσαλονικέων Μελβούρνης. Η πρωτοβουλία της 
Ένωσης να δώσει πανηγυρικό τόνο στην επέτειο 
αυτή είναι αξιέπαινη και σηµατοδοτεί τη διεθνή 
παρουσία µιας πόλης µε λαµπρή ιστορία, 
σηµαντικές προοπτικές και κυρίως µιας πόλης µε 
ανθρώπους που την αγαπάνε, όσο µακριά κι αν 
βρίσκονται. Οι σηµαντικές εκδηλώσεις που έχουν 
προγραµµατιστεί από την `Eνωση, ανανεώνουν 
τις σχέσεις ανάµεσα στους συµπατριώτες-µέλη 
της. Με τους κρίκους της παράδοσης, της 
επικοινωνίας και του πολιτισµού, ενισχύουν τους 
δεσµούς µε τη µητέρα Ελλάδα και ιδιαίτερα µε τη 
Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικείς της Μελβούρνης 

καταξιώνουν την εθνική µας ταυτότητα, µε την δυναµική τους παρουσία, τη διατήρηση των 
παραδόσεων και την κοινωνική, πνευµατική και πολιτιστική τους προσφορά όπου κι αν ζουν, 
εργάζονται ή δραστηριοποιούνται. Αυτά τα δεδοµένα κάνουν εµάς που ζούµε στην πατρίδα να 
αισθανόµαστε αγάπη και θαυµασµό για τα ξενιτεµένα µας αδέλφια. 

Σε µια εποχή που ελλοχεύουν οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι, αλλά και που εµφανίζονται οι 
ευκαιρίες και οι δυνατότητες της παγκοσµιοποίησης, οι απόδηµοι αδελφοί µας, µας γεµίζουν µε 
περηφάνια για όσα πετυχαίνουν στις κοινωνίες που ζουν και ευγνωµοσύνη για όσα πρόσφεραν 
στους εθνικούς στίχους αλλά και στην προσπάθεια που ξεκινήσαµε στη Θεσσαλονίκη για την 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της πόλης µας. Γι αυτό το λόγο άλλωστε αναζητούµε και καλλιεργούµε τρόπους 
επικοινωνίας, συµπαράστασης κι αλληλοβοήθεια. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης παραχώρησε το χώρο 
όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού καθώς και το 
Κέντρο Πολιτισµού του Ελληνισµού της ∆ιασποράς, ενώ σταδιακά αναπτύσσει ένα δυναµικό 
διεθνές δίκτυο µε επίκεντρο τις αδελφοποιηµένες πόλεις και µοχλό τους Θεσσαλονικείς οµογενείς. 
Πρόκειται για πρωτοβουλίες που τροφοδοτούν και διατηρούν άσβεστη κι ειλικρινή τη σχέση της 
Θεσσαλονίκης µε τους αποδήµους της, παρά την χιλιάδων χιλιοµέτρων απόσταση που 
γεωγραφικά µας χωρίζει. 

Εµείς οι θεσσαλονικείς, είτε κατοικούµε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε οποιαδήποτε γωνιά της 
οικουµένης, είµαστε αποφασισµένοι να κλιµακώσουµε την κοινή προσπάθεια για την ενδυνάµωση, 
την αξιοποίηση αλλά και την ανάδειξη των Θεσσαλονικέων όπου γης 
Να διεκδικήσουµε από κοινού όσα µας ανήκουν και όσα δικαιούµαστε. Να ενώσουµε τις δυνάµεις 
µας και να δηµιουργήσουµε όσα οραµατιζόµαστε για την ανάπτυξη της πόλης µας ως µητρόπολης 
του Απόδηµου Ελληνισµού της Ν.Α. Ευρώπης της Ελληνοαυστραλιανής φιλίας, της 
Ελληνορθόδοξης παράδοσης µε καταλύτη το Άγιο Όρος. 

Να διασφαλίσουµε την ποιότητα της ζωής µας όπου ζούµε και να διαφυλάξουµε την εθνική και 
τοπική µας αξιοπρέπεια που µας διακρίνουν, µας εµπνέουν και επιδίωξή µας είναι να µας 
καταξιώνουν σ’ όλο τον κόσµο. 
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ 

Peter Costigan 
 
 
 
 
 

Melbourne is proud of its sister city relationship with Thessaloniki, established in 
1984. During the 17 years opportunities have grown for increased contact 
between the two cities. 
 
This year, the Thessaloniki Association of Melbourne celebrates the 40th 
anniversary of its formation. People from Thessaloniki who have chosen to make 
their new home in Melbourne have brought the spirit and vitality of their ancient 
city, to our new world city. Their contribution to the business, cultural, educational 
and sporting life of Melbourne has been significant. 
 
Please accept the congratulations of the Melbourne City Council on this 
important anniversary in the life of your Association. We look forward to 
continuing our partnership with the Thessaloniki Association of Melbourne to 
strengthen the links between Melbourne and Thessaloniki. 
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Στοιχεία της Ιστορίας του Συλλόγου. 
 
Στις παρακάτω σελίδες παραθέτονται από προφορικές εξιστορήσεις ορισµένες πτυχές της ιστορίας 
του συλλόγου, καθώς η συλλογή αυτού του υλικού και η διασταύρωση των πληροφοριών έπρεπε 
να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η αρχική µορφή του 
συλλόγου, ή αλλιώς το ξεκίνηµά του έγινε το 1961 µε τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων ο 
«Θερµαϊκός». Η πρώτη Γεν. Συνέλευση έγινε στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας στο 243 Burke 
St Melbourne. 
Σ’ αυτήν την Γ .Συνέλευση παραβρέθηκαν περίπου 100 Θεσσαλονικείς οι οποίοι ψήφισαν το 
πρώτο ∆.Σ. και την ονοµασία του συλλόγου. 
Η ετήσια συνδροµή ήταν 1 λύρα Αυστραλίας. 
Στο ∆.Σ. ήταν πρόεδρος Γαβριηλίδης Σάββας, Ζάκκας Ηλίας Γραµµατέας, Καλαϊτζίδης Γιάννης 
Ταµίας, και µέλη, Ευστρατιάδης Κώστας, ∆ρακόπουλος Φώτης, ∆ούραλης Ιωάννης, Βαρουσιάδης 
Κώστας, Βαρουσιάδης Γιώργος ο οποίος ήλθε αργότερα, και Νικιτάκης Γιάννης. 
Ο πρόεδρος του «Θερµαϊκού» ήταν παράλληλα και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης, επί προεδρίας ∆ηµητρίου Αλεφάντη. Ο σύλλογος έκανε τις συνεδριάσεις του στο 
κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας και τους χορούς του στο κέντρο Χονολουλού, του ∆ηµ. Πάπα που 
βρισκόταν στο Lit.Collins St. 
Κάπου στα 1963 για εσωτερικούς λόγους ο σύλλογος σταµατάει να λειτουργεί, και το 1967 έγινε η 
επαναλειτουργία του, ή και πιο σωστά η θεσµοθέτηση της ονοµασίας του συλλόγου, `Ενωσης 
Θεσσαλονικέων ο ‘’ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ.’’ 
Χαρακτηριστικά είναι τα πρακτικά της εποχής εκείνης, όπου αναφέρονται τα ονόµατα που έδωσαν 
το παρών και είχαν την ιδέα δηµιουργίας αλλά και πιο δυναµικών βάσεων ενός συλλόγου, όπου 
είχε και στόχους και σκοπούς πέρα από εκδηλώσεις µόνο µε χορούς και ταβέρνες. 
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του πρώτου ναυλωµένου αεροπλάνου-τσάρτερ για την 
Θεσσαλονίκη και η δωρεά του πλήρως εξοπλισµένου ασθενοφόρου, προς τον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, όπως και ασφαλώς και όλες εκείνες οι δραστηριότητες σε όλες τις µορφές που 
φέρναν πιο κοντά τα µέλη και φίλους της `Ένωσης, στην µέχρι τώρα πορεία του. 
Μην ξεχνάµε επίσης ότι η Μελβούρνη και η Θεσσαλονίκη από το 1985 είναι αδελφοποιηµένες 
πόλεις,  και αυτό είναι ακόµη ένα σηµαντικό στοιχείο στην µέχρι τώρα παρουσία του Συλλόγου. 
Ας δούµε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά σηµεία της ιστορίας του Συλλόγου µέχρι το σήµερα, 
πλαισιωµένα και µε φωτογραφικό υλικό, από διάφορες δραστηριότητες. 
 



 
Όταν οι δρόµοι συναντιούνται 

 

 
7

Το 1964 ιδρύεται η Ε.Π.Ο [Εθνικός Παµµακεδονικός Οργανισµός], παρότι ο σύλλογος ήταν 
διοικητικά ανενεργός, O κoς Βογιατζόπουλος και ο κος Παπλιακάκης εκπροσώπησαν τους 
Θεσσαλονικείς επάξια. 
Το 1968 επανασυγκροτείται και ιδρύεται η Ένωση Θεσσαλονικέων «Ο Λευκός Πύργος», όπως 
φαίνεται και στα πρακτικά που ακολουθούν. 
Την ίδια εποχή εκδίδεται από τον κ. Βογιατζόπουλο η εφηµερίδα ‘’ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ’’ ( Φωτ. 
επόµενη σελίδα). 
Παρόλο που η εφηµερίδα που εκδίδει ο κος. Βογιατζόπουλος αναφέρει πως µέλη των άλλων 
συλλόγων της Θεσσαλονίκης δηµιούργησαν την `Ένωση, τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν δεδοµένου 
ότι οι ιδρυτές του Θερµαϊκού επιµένουν πως οι Θεσσαλονικείς ήταν ενταγµένοι στις τάξεις του, 
κατά ένα µεγάλο ποσοστό. 
Ως συµπλήρωµα, υπήρχε και ο ‘’Μελιτεύς’’, τον οποίο αποτελούσαν τρόφιµοι του ορφανοτροφείου 
Παπάφη, αλλά  αυτοί παρέµειναν ανεξάρτητοι µέχρι και το 1998,όπου και σταµάτησε η λειτουργία 
του συλλόγου τους, µε αποτέλεσµα να προσφέρουν από το ταµείο τους 1000 δολάρια, στην 
‘’Ένωση’’. 
Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι από προφορικές καταγραφές, 
όπως και το γεγονός, ότι µέλη του ‘’Θερµαϊκού’’ πλαισίωσαν την Ένωση, το 1967]. 
Στην πορεία ο σύλλογος αναπτύσσει πολλαπλές δραστηριότητες κοινωνικού περιεχοµένου. 
Συνεργάζεται µε την ΕΠΟ και το 1969 πραγµατοποιεί το πρώτο ‘’τσάρτερ’’ για την Θεσσαλονίκη, 
και είναι το πρώτο  αεροπλάνο που προσγειώνεται στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, από την 
Αυστραλία. 
Ο ∆ήµος της Θεσσαλονίκης τους υποδέχεται µε την µπάντα της πόλης και εκπροσώπους της 
∆ηµοτικής Αρχής. 



 
Ένωση Θεσσαλονικέων Μελβούρνης και Βικτωρίας «Ο Λευκός Πύργος»  40 Χρόνια. 

 

  
8 



 
Όταν οι δρόµοι συναντιούνται 

 

 
9

Σε αυτήν την αποστολή οι Θεσσαλονικείς µε εκπρόσωπο τον  κ. Μιχ Βλάχο, έδωσαν υπόσχεση 
στον ∆ήµαρχο για την αποστολή πλήρους εξοπλισµένου ασθενοφόρου, και το γεγονός πήρε 
διαστάσεις στον τοπικό τύπο. 
Το 1971 ιδρύεται η Παµµακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτωρίας και η Ένωση 
Θεσσαλονικέων γίνεται καταστατικό µέλος της, µε πρόεδρο τον κ. Πέτρο Χατζηµωισή ο οποίος 
ήταν και αντιπρόεδρος της Ένωσης. 
 
Το συµβούλιο του 1971 αποτελούνταν από τους 
Πρόεδρος - Ζαχαρίας Βογιατζόπουλος 
Αντιπρόεδρος - Πέτρος Χατζηµωισής. 
Β’ Αντιπρόεδρος - Τάκης Λικιαρδόπουλος. 
Και µέλη - Νίκος Οικονόµου, Γιώργος Ιακωβίδης, Σπύρος Κοροσίδης, Μιχάλης Βλάχος και Σταύρος 
Σαρησταύρος. 
Η Ένωση λειτουργεί µέχρι και το 1977 µε τελευταίο πρόεδρο τον κ. Μαρµαρά. 
Το 1983 µετά από αδράνεια 5 ετών ο Σύλλογος ανασυγκροτείται µε πρόεδρο τον Χ. Κοσµίδη, 
όπου και λειτουργεί µέχρι και σήµερα. 
Ο Σύλλογος έχει ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά και παροικιακά πράγµατα της παροικίας και µε 
την αγάπη και την συνεργασία των µελών, προχωράει και δίνει το παρών, µε αποτέλεσµα τον Μάιο 
του 1995 να αγοράζει και κτίριο, το οποίο βρίσκεται στο[439 HIGH STREET NORTHCOTE]επί 
προεδρίας Γιώργου Σαρησταύρου. 
Σ’ αυτό το κτίριο εργάστηκαν αφιλοκερδώς 
πολλά µέλη µε προσωπική εργασία αλλά και 
µε χρηµατικές συνεισφορές για να γίνει ένα 
λειτουργικό κτίριο που να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του συλλόγου. Με αίθουσα 
συνεδριάσεων, εξοπλισµένη κουζίνα,  χώρο 
διασκέδασης κλπ. 
Τα επίσηµα εγκαίνια του συλλόγου έγιναν στις 
8 Νοεµβρίου 1998 από τον τότε υπουργό 
πολιτισµού κ .Ευάγγελο .Βενιζέλο, ο οποίος 
έγινε και επίτιµο µέλος της  Ένωσης. 
Σήµερα η Ένωση λειτουργεί µε το Κυρίως 
Τµήµα, το τµήµα της Χρυσής Ηλικίας και τον 
Πολιτιστικό Όµιλο ‘’Νόστος’’. 
Στο παρελθόν υπήρχε και Τµήµα Γυναικών 
καθώς και Τµήµα Νεολαίας και Χορευτικό. 
 
 
 
 

 
 

 Ο κ. Βογιατζόπουλος µε την σύζυγό του το γιο τους και ο 
κ. Μιχ. Βλάχος και η Ελένη Βλάχου. 
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Αδελφοποίηση σχολείων 
Yanna School 

και 11ου δηµοτικού 
Αµπελοκήπων 2001 

Αφίσα από την οµώνυµη 
διάλεξη 2000 

Εκδήλωση  - Ρεµπέτικης 
βραδιάς ταβέρνας. 
Μελβούρνη 2000 



 
Όταν οι δρόµοι συναντιούνται 

 

 
11

Σήµερα ο σύλλογος έχει 480 οικογένειες µέλη, αλλά δυστυχώς το ενδιαφέρον δεν είναι το ίδιο αφού 
οι καιροί έχουν αλλάξει. Άλλωστε η ανάγκη συσπείρωσης γύρω από έναν οργανισµό, δεν 
υφίσταται, όπως τα πρώτα χρόνια. 
Παρ’ όλα αυτά εµµένουµε και επιµένουµε να συνεχίζουµε το έργο και το όραµα των πρώτων 
ιδρυτών. 
Κλείνοντας 40 χρόνια, από την ίδρυση του Συλλόγου µε  αυτό το Λεύκωµα αποτείνουµε  ένα µικρό 
φόρο τιµής, για αυτούς που εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για τον σύλλογο, για αυτούς που 
αγαπούν και τραγουδούν τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης κρατώντας µια ανάµνηση και εικόνα της 
πόλης, και πιστεύουµε ότι δίνουµε ένα ακόµη παρών στην Παροικιακή µας ζωή, στην Μελβούρνη. 
Κάπως έτσι οι δρόµοι µας φίλε αναγνώστη συναντιούνται. Συµπορευόµαστε στο σήµερα, µε 
σηµείο αναφοράς, το χτες και ένα διαρκές παρών, που όλοι µας ζούµε. ∆ροµολόγιο ψυχής, σε 
αχνάρια χωρίς ηµεροµηνία λήξης…. 

Το χορευτικό της Ένωσης Θεσσαλονικέων - 1994 

Εκδήλωση αδελφοποίησης Μελβούρνης Θεσσαλονίκης 1985 
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Ετήσιος χορός Θεσσαλονικέων, 
2000 

Εκδήλωση για τα παλιά 
καφενεία (1993) της 

Θεσσαλονίκης 

Από τον διαγωνισµό ζωγραφικής, 2001 Από την εκδήλωση «Παπάφη», 1994 



 
Όταν οι δρόµοι συναντιούνται 
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Εκδήλωση Βραδιάς Λαϊκού Τραγουδιού από τον Πολιτιστικό Όµιλο «Νόστος»  2000 

Από την συναυλία 
«Ρεµπέτικος Μύθος», 

1998 


