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Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ποιητικής καταγραφής µέσα από το λόγο και το έργο  
δηµιουργών, για την πόλη…. 
 
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 
 
“Συναντηθήκαµε αργά το απόγευµα κάπου προς τον παλιό σταθµό. Φυσούσε από το πρωί και η 
θάλασσα ήταν έρηµη στα καφενεία και τα τραµ της αφετηρίας. 
Κοιτούσα τα χέρια του που έσφιγγαν ήρεµα, µε κρυφή συγκατάθεση, τα δικά µου. Μες στο σακίδιο 
ήταν όλος ο κόσµος του-πουλόβερ, βιβλία, γράµµατα... Έπρεπε νά ρχονταν τα πράγµατα αλλιώς, 
µα το θελήσαµε τάχα 
Άχρωµο φως, µια Κυριακή φθινοπωριάτικη, καµία ελπίδα. Μικρά ταξίδια στις ακτές, όλα χαλάσανε 
Θεέ µου τόση ερηµιά. Έβρεχε στην επιστροφή και ο αυτοκινητόδροµος γέµισε φωτεινά σήµατα, 
πικρά ολοµόναχα φώτα.” 
[Από την συλλογή Ό δύσκολος Θάνατος]. 
 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ. 
 
Όταν τα βράδια 
Τρυπάς το στήθος µου µε ένα µαχαίρι 
Και ψάχνεις να βρεις 
Εδώ ένα περίπατο στ’ ακροθαλάσσι 
Εκεί ένα καφενείο που το λέγαµε η “Συνάντηση” 
Εκεί ένα σούρουπο ή ένα κρυµµένο βιβλίο-. 
Όχι, µα δεν την είχα εγώ αγαπήσει. 
Αύριο, το ξέρεις, πως δεν θα είµαστε πια εµείς 
Κι ύστερα θα σβηστεί κι η θύµησή µας 
Και µια γυναίκα θα γερνά ύστερα από χρόνια 
Με ένα φορτίο ζωής αβάσταχτο ατελείωτο 
Και µια γυναίκα ίσως να κλαιει σε µια γωνιά 
Το στήθος της να το τρυπά µε ένα µαχαίρι 
Να ψάχνει να ‘βρει έναν περίπατο 
στ’ ακροθαλάσσι 
Ένα βιβλίο κρυµµένο ή ένα σούρουπο. 
[Και δε θα’ναι για σένα, ούτε για µένα]. 
 
Από την συλλογή-ποιήµατα 1941-1971. 
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ 
 
`Ητανε κείνη την νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης, 
το κύµα η πλώρη εκέρδιζεν οργιά µε την οργιά. 
Σ’έστειλε ο πρώτος στα νερά να πας για να γραδάρεις, 
µε συ θυµάσαι την Σµαρώ και την Καλαµαριά. 
 
Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι Χιλιάνοι. 
-Άγιε Νικόλα φύλαγε και Αγιά Θαλασσινή.- 
Τυφλό κορίτσι σ’οδηγάει, παιδί του Modigliani 
που τ’αγαπούσε ο δόκιµος και οι δυο Μαρµαρινοί. 
 
Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νωθρό κοιµάται 
και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η µαϊµού. 
Εκτός από την µάνα σου κανείς δεν σε θυµάται 
σε τούτο το τροµακτικό ταξίδι του χαµού. 
 
Κάτου από φώτα κόκκινα κοιµάται η Σαλονίκη. 
Πριν δέκα χρόνια µεθυσµένη µου’πες “σ’αγαπώ”. 
Αύριο, σαν τότε, και χωρίς χρυσάφι στο µανίκι, 
µάταια ψάχνεις το στρατί που πάει για το Depot.” 
 
Από την συλλογή “Πούσι” 
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Σοφία Γιαννάτου-Θεσσαλονίκη. 
 
“Όταν ήµουν παιδί, είχα ξαναπάει στην Θεσσαλονίκη. ∆ύο-τρεις φορές, µε την χορωδία του 
Λυκείου Αθηνών. Φορούσαµε µεγάλους µπλε φιόγκους στο στήθος και πουα µπλέ-άσπρα 
πουκάµισα. 
Ανοίγαµε το στόµα όλα τα παιδιά µαζί και κοιτούσαµε κατάµατα το µαέστρο. Οι φωνές µας 
διασταυρώνονταν σε κανόνες, µαδριγάλια και ρέκβιεµ. Μετά, συγκεντρώνονταν σύσσωµες οι 
χορωδίες του φεστιβάλ και τραγουδούσαµε οµαδικά, µια σκηνή θεάτρου κατάµεστη, µε τους 
µαέστρους ν’ ανεβαίνουν ένας-ένας στο βήµα µε την σειρά. 
Η µπαγκέτα του Κοντογεωργίου ξεχώριζε. Τα µάτια βγάζαν φωτιές. ’Η αγγέλους. Τον κοιτούσαµε 
εκστασιασµένα µικρά χερουβείµ και τραγουδούσαµε “αλληλούια”. Η δική του χορωδία, τα αγόρια 
της “ΧΑΝ”, ήταν από τις καλύτερες. Και του κολεγίου Ανατόλια, καλή ήταν. 
Μετά, τέλειωνε η παράσταση. Μας χειροκροτούσαν, µας έβαζαν στο πούλµαν και µας πηγαίνανε 
τουριστικώς να δούµε τον Άγιο ∆ηµήτριο. Τις κατακόµβες. Τα κρυφά σχολεία. Η Θεσσαλονίκη µου 
φαινότανε τότε πολύ µεγάλη. Και πολύ ιστορική. Ο Άγιος ∆ηµήτριος φάνταζε κάπως στα µάτια µου 
σαν την Αγιά Σοφιά. Και οι µαχαλάδες της τα στενά της, κατά φαντασία µου, Πόλης. 
Σήµερα.. Γιατί θυµήθηκα την 
Θεσσαλονίκη ...Είναι που µου 
τηλεφώνησε από κει η Μαρίνα. 
Και µου έδωσε χαιρετίσµατα 
από ένα παρόν που µου έχει 
απλωθεί µέσα µου σε 
ψηφιδωτό. Αλλού συναντάω 
τους δρόµους και τις σελίδες 
του Ιωάννου, αλλού τις 
ψηφίδες του Χριστιανόπουλου, 
αλλού τους φιόγκους µιας 
παιδικής χορωδίας, αλλού 
τους έρωτες, αλλού τα 
“αλληλούια”, και αλλού τα 
κλαρίνα της αγοράς. Αλλού 
την θάλασσα και αλλού τα 
ποτάµια στις ρυτίδες των 
φίλων που διαθλώνται καθώς 
διηγούνται πάνω από ένα 
ποτήρι κρασί”. 
 
Απόσπασµα από το περιοδικό 
‘’Εντευκτήριο’’ 
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Τόλης Καζαντζής-Αγία Σοφία η ∆εύτερη’’ Το τελευταίο καταφύγιο’. 
 
“Όσες φορές περνώ από την Αγία Σοφία, δεν γίνεται να µην σταθώ στο πεζοδρόµιο για να σκύψω 
να δω πόσο βαθιά κείται ο αυλόγυρος της εκκλησίας, πόσα εδαφικά στρώµατα τον χωρίζουν 
απ’την σηµερινή στάθµη της πόλης. 
Εκεί την θυµάµαι και γω αυτή την στάθµη. Σ’ αυτή την χιλιοµπαλωµένη της άσφαλτο βαδίζω από 
µικρό παιδί. Και δεν µεσολαβούν θα πεις, και λίγα χρόνια. 
Σαράντα ολόκληρα, σαράντα τόσα  έτσι, εντελώς αβίαστα, νιώθω πόσο γηραλέος, µα ταυτόχρονα 
και πόσο νέος είµαι ακόµη, αφού το βλέπω, το αισθάνοµαι’ κάτω από τα πόδια µου βυθίζεται 
τ’απέραντο µου παρελθόν. 
Άνθρωποι, που βίωσαν ανά τους αιώνες και αναλώθηκαν µέσα στην τύρβη της καθηµερινότητας 
αυτής της πόλης καθώς και στις αέναες ανακυκλώσεις της ιστορίας της. Ιστορία των ανθρώπων και 
της πόλης, δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Και ιδού η τέλεια επαλήθευση της προαιώνιας δικιάς µου 
µοίρας, µέσα στον προγονικό και τον δικό µου τόπο, καθώς και το ανεξίτηλο συναίσθηµα της 
µοναδικότητάς µου, που συνεχώς µε διακατέχει.” 
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Ντίνος Χριστιανόπουλος-Το αιώνιο παράπονο-  
εκδόσεις ∆ιαγώνιος Εγνατία 
 
“Με τσάκισε κι απόψε η Εγνατία, 
απάνω-κάτω ώρες να γυρνώ. 
Βουτήχτηκα βαθιά στην αλητεία 
και δε µε σώζει όσο κι αν θρηνώ. 
 
Ρηµάδι έχει γίνει η ζωή µου 
και χάθηκαν της νιότης τα φτερά. 
Κυλιέται µες στο βούρκο η ψυχή µου 
και ψάχνει στα σκουπίδια για χαρά. 
 
Με τσάκισε κι απόψε η Εγνατία 
και το κυνηγητό της οµορφιάς. 
∆εν έχει τελειωµό αυτή η θητεία, 
δεν έχει τελειωµό ο Γολγοθάς.” 
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Primavera in Saloniko-εβραικό-Ανοιξη στην Σαλονίκη. 
 
‘Ανοιξη στη Σαλονίκη 
Στου “Μαζλούµ”τ ον καφενέ, 
µαυροµάτα µια µε το ούτι, 
τραγουδάει µε το ούτι. 
 
Μη µου λείψεις µαυροµάτα 
στου Μαζλούµ τον καφενέ 
που τα ντέρτια µας σκορπίζεις 
τραγουδώντας αµανέ. 
 
Με το ούτι σου στο χέρι 
και την τόση τσαχπινιά, 
µε τα δύο σου µαύρα µάτια, 
µ’άναψες τρανή φωτιά.’’ 
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Τα ρεφρέν της ‘’Ωραίας Θεσσαλονικιάς’’ 
-απόσπασµα από το βιβλίο του Χρήσ. Ζαφείρη -Ο έρως σκέπει την πόλη- εκδ.Παρατηρητής. 
 
“Οι έρωτες της Θεσσαλονικιάς, η οµορφιά και το ταµπεραµέντο της, υµνήθηκαν ιδιαίτερα στα 
ρεµπέτικα τραγούδια του µεσοπολέµου και της κατοχής τα οποία και καλύπτουν µεγάλο ποσοστό 
στην συνολική ελληνική παραγωγή του λαϊκού ερωτικού τραγουδιού. 
Οι προσωπικοί έρωτες των συνθετών του Βασ. Τσιτσάνη, του Μάρκ. Βαµβακάρη, του Γιαν. 
Παπαιωάννου και άλλων ρεµπέτηδων έγιναν πανελλήνιοι έπαινοι της ερωτικής γοητείας που 
εκπέµπουν οι Θεσσαλονικιές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση του Βασ. Τσιτσάνη µε το χαρακτηριστικό “Μπαξέ 
Τσιφλίκι” όπου γράφτηκε το 1946 στο “Ουσερί Τσιτσάνη”, που διατηρούσε ο συνθέτης στην οδό 
Παύλου Μελά, ενώ στο τραγούδι “Κατερίνα”, αποδιδόµενο πολύ όµορφα από µια µορφή του 
ρεµπέτικου τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, τον Στέφ.Κιοπρούλη ή Χοντρονάκο, υπάρχει η εικόνα 
της Θεσσαλονικιάς που µε την τσαχπινιά της “έφαγε” τον συνθέτη. 
Όλοι σχεδόν οι συνθέτες- ρεµπέτες, βρήκαν φιλόξενη ανταπόκριση στην Θεσσαλονίκη και όλοι 
τουλάχιστον έχουν κάνει µια αναφορά µε ένα  τραγούδι για την Θεσσαλονίκη, όπως ακριβώς και 
στο µεταπολεµικό λαϊκό τραγούδι. [Ν.Γκάτσος β - Κ.Κινδύνης - Γ.Ζαµπέτας - Ν.Χριστιανόπουλος - 
Ν.Παπάζογλου - Αρ.Μπακιρτζής κλπ.] 

Ζωγραφιές παιδιώ,ν µε θέµα την Θεσσαλονίκη, Λευκό Πύργο, από τον διαγωνισµό «∆ώστε 
χρώµα στο χαρτί.» 
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ΜΑΡΙΩ 
 
“Πήγαινα στην πρώτη δηµοτικού όταν ξαφνικά βρέθηκα στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. 
Επιθυµία της µητέρας µου ήτανε να µάθω πιάνο, κάτι που ήθελε και για τον εαυτό, όµως ποτέ της 
δεν της δόθηκε η ευκαιρία. Μελετούσα πιάνο περίπου δύο χρόνια αλλά τότε δεν υπήρχε η 
δυνατότητα να αγοράσουµε πιάνο, γιαυτό και αγόρασα ακορντεόν και πήγαινα στου  Καρανίκα, 
βγαίνοντας από τα 12 χρόνια στην δουλειά. Όλα αυτά µαζί µε τον πατέρα µου που ήταν µουσικός 
και τον θείο µου, για πολλά χρόνια στο σύλλογο µουσικών Βορείου Ελλάδος. 
∆οκίµασα βέβαια διάφορα επαγγέλµατα, αλλά αυτό που µε κέρδισε ήταν η µουσική. Το 1967, 
τελείωσα και µια οικοκυρική σχολή στην Αλεξαντρούπολη διορίστηκα ταπητουργός, αλλά µέσα σε 
τρεις µήνες τα παράτησα, ώσπου το 1964, µπήκα επαγγελµατίας στο χώρο. Στην πορεία του 
χρόνου παντρεύτηκα και το 1967, γνώρισα και το Μάρκο, στα Ξηµερώµατα. Μαζί του ήταν ο 
Γιάννης Γιαννακός, ο Θανάσης ∆αµαλόγιας, ο Α. Ζαφειρίου ενώ το καλοκαίρι του ‘68 γνώρισα και 
τον ‘Χοντρονάκο’ και από τότε κάναµε συνεργασία. 
Θυµάµαι το 1976, γνώρισα στην Σαλονίκη, τον Κυροµύτη, τον Ρούκουνα, τον Γενίτσαρη. Μεγάλη 
εµπειρία. 
Στην Σαλονίκη η διασκέδαση είναι αλλιώς. Οι Θεσσαλονικιές είναι πιο θερµόαιµες. Σηκωνόµαστε 
πιο εύκολα και χορεύουµε, εδώ είναι έξω καρδιά, ενώ στην Αθήνα είναι πιο χαµηλών τόνων, 
θέλουνε να απολαµβάνουν τα τραγούδια είτε χορεύοντας είτε όχι.” – 
 
Μαριώ από το περιοδικό Πίστα-2001. 
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Περίπτωση Βασίλη Τσιτσάνη. 
 
Μάρτιος του 1938. Ο Βασ.Τσιτσάνης καλείται να υπηρετήσει την θητεία του. Παρουσιάζεται στο 
τάγµα τηλεγραφητών στην Θεσσαλονίκη σαν απλός στρατιώτης. Εκεί στην πόλη του βορρά, θα 
γίνει και η επαγγελµατική του καθιέρωση. 
Τα στούντιο πάλλονται από τους ήχους του µπουζουκιού του και οι πόρτες των εταιρειών ανοίγουν 
διάπλατα. Το µόνο κακό είναι που οι εταιρείες βρίσκονται στην Αθήνα. Κι εκείνος για να γράψει 
παίρνει συνεχώς άδειες. Οι µέρες δεν φτάνουν, τις παραβιάζει, µε αποτέλεσµα να τιµωρείται 
συνεχώς µε φυλακίσεις. 
Την έβγαζε στο πειθαρχείο, και έτσι αποµονωµένος έγραφε. Τα βράδια τό’σκαγε από το παράθυρο 
και πήγαινε στην Καλαµαριά για να παίξει µπουζούκι. Εκεί εµπνεύστηκε µαζί, µε τον 
‘’Τηλεγραφητή’’ και πάρα πολλά τραγούδια. 
Ένα από τα πιο αξιόλογα δηµιουργήµατα µεγάλου και ανεκτίµητου τρικαλινού συνθέτη και 
στυλοβάτη του ελληνικού τραγουδιού, ήταν η ‘’Συννεφιασµένη Κυριακή’’, γραµµένο και συνθεµένο 
στην Θεσσαλονίκη στην κατοχή, και φωνογραφηµένο το 1948, µε την Σωτ.Μπέλλου και τον 
Πρόδρ.Τσαουσάκη. 
Η ιστορία του τραγουδιού έχει αρκετό ενδιαφέρον. “Κατά την περίοδο της Κατοχής, στην 
Θεσσαλονίκη, εµπνεύστηκα και την “Συννεφιασµένη Κυριακή”. Και µού’δωσε την αφορµή ένα από 
τραγικά περιστατικά που συνέβαιναν τότε στον τόπο µας, µε την πείνα, την δυστυχία, την 
καταπίεση. Το κλίµα που µου ενέπνευσε τους στίχους µου ενέπνευσε και την µελωδία. Βγήκε από 
την “Συννεφιά” της κατοχής και την απελπισία που επικρατούσε, και κλείνει µέσα στα λόγια όλη την 
τραγική ιστορία της κατοχής. Ότι είχα µέσα µου και ότι έκρυβα από τα θλιβερά γεγονότα το’πα 
µέσα απο το τραγούδι. Το’χα έτοιµο µε τον τίτλο “Ματωµένη Κυριακή” διότι µια βαριά χειµωνιάτικη 
νύχτα Κυριακή είδα µε τα µάτια µου τον θάνατο ενός παλικαριού. Μάτωσε η καρδιά µου και γω 
µάτωσα το τραγούδι”. 
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Πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός. 
Το έτος 1925, από κλίση και αγάπη για την ραδιοφωνία, ο Μηχαν. Ηλεκτρολόγος Χρήστος 
Τσιγγιρίδης [1877-1947], εγκατέστησε στην αυλή του σπιτιού του Βασ. `Ολγας 20, τον πρώτο 
ποµπό-ραδιόφωνο σταθµό στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Χάρη στον αγνό αυτόν Έλληνα 
ακούστηκε η φωνή της Ελλάδας εκτός συνόρων καθώς και στα Βαλκάνια. 
Το πρόγραµµα του ήταν µικρό αλλά είχε ενδιαφέρον, µε την δικιά του ιστορία σαν πρώτο βήµα 
στην ενηµέρωση και στην ψυχαγωγία. Το έτος 1926, ιδρύθηκε η ∆ΕΘ από τον Χαλκιδικιώτη 
επιστήµονα Νικ. Γερµανό, σε µια έκταση 7000τµ. 
Το 1928, στο χώρο της παλιάς ∆ΕΘ, εγκαταστάθηκε σε πρόχειρο κτίσµα ο ραδιοφωνικός σταθµός 
του Χρήστου Τσιγγιρίδη, αλλά απόκτησε και έναν άµισθο βοηθό, τον Μιχάλη Γροσοµανίδη που είχε 
χόµπι και αυτός την ραδιοφωνία. Τότε ήταν που οι εκθέτες της ∆ΕΘ, διαφήµιζαν τα προϊόντα τους 
µέσω της συχνότητας, που δηµιουργήθηκε από αυτόν τον υπέροχο έλληνα. Χαρακτηριστική και η 
σχετική διαφήµιση του σταθµού της εποχής εκείνης. 

 
Τηλεοπτικός Σταθµός. 
Θεσσαλονίκη 1960. Στο χώρο της ∆ΕΘ [4-25  
Σεπτεµβρίου 1960] ο κόσµος συνωστίζεται µπροστά 
από το περίπτερο της ∆ΕΗ, απ’όπου εκπέµπεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα τηλεοπτικό σήµα. “Εδώ 
πειραµατικός σταθµός τηλεόρασης ∆ΕΗ. Κυρίες και 
κύριοι καλησπέρα σας. Στο αποψινό πρόγραµµα...”. 
Στη ασπρόµαυρη οθόνη “αστράφτουν” πρόσωπα-
µύθοι, ο τότε πρόεδρος της Κυβέρνησης 
Κ.Καραµανλής, οι πρέσβειρες του ελληνικού θεάτρου 
Κατ.Παξινού και Αννα Συνοδινού, τα µουσικά αστέρια 
Τ.Μαρούδας, Γιάκοβλεφ, Μ.Λω, Γ.Οικονοµίδης, η 
ορχήστρα του Γερ.Λαβράνου, άνθρωποι των 
γραµµάτων και των Τεχνών όπως ο Στρατής 
Μυριβήλης, ο Μάριος Πλωρίτης, η Ελένη Βλάχου κλπ. 
Το µαγικό κουτί έµελλε να παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ζωή των Ελλήνων ιδιαίτερα µετά την έκρηξη 
της ιδιωτικής τηλεόρασης, και ήταν τότε µια 
προσπάθεια εφαρµογών του ηλεκτρισµού από 
πλευράς, της ∆ΕΗ. 

Το 3-4ωρο πρόγραµµα καθηµερινό, για 21 ηµέρες-τόσο διήρκεσε η ∆ΕΘ- έκανε την Θεσσαλονίκη 
κέντρο ενδιαφέροντος για µια ακόµη φορά. Μέσα από τις 50 συσκευές τηλεόρασης που είχαν 
τοποθετηθεί σε κεντρικά σηµεία της πόλης µαγνήτιζαν τον κόσµο που συνέρεε για να θαυµάζει τον 
µίνι κινηµατόγραφο, που είχε ακόµη και τηλεπαιγνίδια, µε τον Αλκη Στέα, και µέσω τηλεφώνου, 
δήλωνε κανείς συµµετοχή αλλά και ελάµβανε τα δώρα. 
Το όλο εγχείρηµα σταµάτησε µε την ∆ΕΘ, για να ακολουθήσει τη πορεία, του αργότερα, το 1962, 
στην Αθήνα και µε κλειστά κυκλώµατα σε εκθέσεις, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. 
Χαρακτηριστικές  λεζάντες από την παρουσίαση προγραµµάτων. 



 
Ένωση Θεσσαλονικέων Μελβούρνης και Βικτωρίας «Ο Λευκός Πύργος»  40 Χρόνια. 
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Ντοκουµέντα και χρηµατιστήριο της εποχής ...του Γουτεµβέργιου, στην Θεσσαλονίκη [µέσα 
από την έκδοση του βιβλίου ‘’Μετοχές και οµόλογα, Μακεδονία Θεσσαλονίκη 1870-1940,από 
συλλεκτικό υλικό Γιάννη Μέγα-∆.Τακά- εκδόσεις Καπόν]. 
Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης ο καθείς µπορεί να φυλλοµετρήσει την οικονοµική ιστορία της 
υπερεθνικής ιστορίας και κοσµοπολίτικης Θεσσαλονίκης, στα τέλη του 19 και 20 αιώνα, αλλά και 
ανακαλύπτουν όλες οι νεώτερες γενιές το εύρος του οικονοµικού δυναµισµού της πόλης µέσα από 
το εύρος της τοπικής βιοµηχανίας, του εµπορίου και των τραπεζών. Η πρώτη ανώνυµη εταιρεία µε 
καθαρά τοπικά κεφάλαια που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη ήταν η Banque de Salonique των 
αδελφών Αλλατίνι. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας µε βάση τους τίτλους που συγκεντρώθηκαν 
ιδρύθηκαν 20 εταιρείες, από τις οποίες οι 18 είχαν έδρα ή κέντρο δράσης την Θεσσαλονίκη, 1 την 
Κασσάνδρα και 1 την ∆ράµα. 
Η περίοδος του Μεσοπολέµου βρίσκει την Θεσσαλονίκη να προσπαθεί να ανακάµψει οικονοµικά 
µε ξένα κεφάλαια αλλά και µε την παρουσία  Θεσσαλονικέων Εβραίων αλλά και κεφαλαίων από 
πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, την Ιωνία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. Στο 
ελληνικό προσφυγικό ρεύµα άλλωστε χρωστά σε µεγάλο βαθµό, την ανάπτυξη της και η 
µεταπολεµική Ελλάδα. Μερικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά δείγµατα των χειρογράφων και της 
ιστορίας τους. 
 
Ζαχαροπλαστεία ΦΛΟΚΑ ΑΕ 
“Από τις πιο γλυκές εταιρείες της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια Φλόκα 

και τον Κ.Τζιβόπουλο. Ο µικρότερος από τα τρία 
αδέρφια της οικογένειας Φλόκα ξενιτεύεται στο Παρίσι το 
1880, όπου µαθαίνει την ζαχαροπλαστική τέχνη. Γυρίζει 
το 1898 στην Θεσσαλονίκη και ιδρύει µε τα αδέρφια του 
το πολυτελέστατο ζαχαροπλαστείο Flocas στην 
σηµερινή πλατεία Ελευθερίας. Η φήµη του ξεπέρασε τα 
σύνορα της πόλης αλλά στην πυρκαγιά του 1917 κάηκε 
και κατά ένα µέρος κατεδαφίστηκε το 1928. Την ίδια 
εποχή άνοιξε και το Φλοκάκι στην οδό Αγίου Μηνά και 
αργότερα το αρχοντικότερο ζαχαροπλαστείο που είδε 
ποτέ η Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σήµερα βρίσκεται η 
Citybank. To κτίριο κατεδαφίστηκε την δεκαετία του 1960 

και αµέσως άνοιξε ο ’Φλόκας’ στην γωνία Τσιµισκή και Αγίας Σοφίας, για να γίνει σήµερα µπουτίκ 
ρούχων. 
 
Ανώνυµος Καπνεµπορική εταιρεία Α.Μιχαηλίδης. 
 
“Το 1886 ο Ανασ.Μιχαηλίδης ίδρυσε καπνεµπορική εταιρεία στην ∆ράµα. Το 1925 ο Αλ. 
Μιχαηλίδης µετέφερε την έδρα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη που έγινε Α.Ε το 1936. Στις αρχές 
του 1960 η εταιρεία µεταφέρθηκε στην Σταυρούπολη, όπου βρίσκεται έως και σήµερα και το 1968 
µετονοµάζεται σε “Εµπορικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Α.Μιχαηλίδης ΑΕ” δηµιουργώντας και 
κλάδους κατεψυγµένων λαχανικών, πλαστικών σάκων και προϊόντων υδρόλυσης. Το 1980 ο 
κλάδος αποσπάστηκε και δηµιουργήθηκε η ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Μιχαηλίδης ΑΕ που αποτελεί σήµερα την 
µεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία καπνών της Ευρώπης, µε 11 θυγατρικές εταιρείες σε ξένες χώρες”. 


