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Εικαστικές προσεγγίσεις της Θεσσαλονίκης 
 
‘’Οι εικαστικές τέχνες, όπως όλες οι τέχνες, έχουν πολύ υψηλότερο προορισµό και πηγάζουν από 
τις πιο βαθιές πηγές της ανθρώπινης ύπαρξης. Την αναζήτηση και ανεύρεση των πηγών αυτών 
επιδιώκει τελικά η ιστορία της τέχνης. Γιατί η ιστορία της τέχνης πέρα από τις χρήσιµες και 
απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να µας προσφέρει τα µέσα για να καλλιεργήσουµε την ευαισθησία 
µας, να µας κάνει ικανούς να ακούσουµε την φωνή του κάθε έργου’’. 
Μαν. Ανδρόνικος, όπου βέβαια δίπλα στην γνωστή του ιδιότητα του αρχαιολόγου θα πρέπει να 
προστεθεί και η µάλλον άγνωστη του εικαστικού κριτικού, µέσα από πολλαπλές δηµοσιεύσεις σε 
αρκετά περιοδικά. 
Η αυλαία της καλλιτεχνικής και εικαστικής ζωής της Θεσσαλονίκης, ανοίγει µε την απελευθέρωση 
της πόλης, το 1912 και πιο συγκεκριµένα κατά την δεκαετία του ‘20, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η 
νέα τέχνη, εµφανίστηκε ξαφνικά χωρίς εξήγηση και από το κενό. 
Γιατί σίγουρα αποτελεί εφαλτήριο το γεγονός, ότι το χριστιανικό στοιχείο-πληθυσµός της πόλης, µε 
την πλούσια κληρονοµιά του Βυζαντίου, στάθηκε αφορµή έµπνευσης για πολλά από τα σύγχρονα 
έργα. Η θρησκευτική τέχνη, τέλη του 19 και αρχές του 20 ήταν το βασικότερο µέσο καλλιτεχνικής 
έκφρασης και αισθητικής παιδείας. Ο νέος αιώνας της αστικοποίησης και η οικονοµικές αλλαγές 
στην πόλη επιβάλλει ένα νέο τρόπο ζωής και συµβάλει στην εµπέδωση µιας δυτικότροπης τέχνης, 
λόγω των ποικίλλων σχέσεων που αναπτύσσονται µε την Αθήνα όσο και µε τις άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις, χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει σε τίποτε την συµπόρευση της λαϊκής µε την 
µεταβυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση. 
Η πρώτη γνωστή έκθεση στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη είναι των ζωγράφων Κ. Μαλέα και Γ. 
Γουναροπούλου το 1914 σε αίθουσα του Στρατηγείου. Ωστόσο η έκθεση που άνοιξε νέους 
δρόµους και επηρέασε την πνευµατική ζωή της πόλης ήταν του Σπ. Παπαλουκά, που παρουσίασε 
έργα του µε σηµείο έµπνευσης το Άγιο Όρος στο Καφενείο του Λευκού Πύργου, ∆εκέµβριο του 
1924, και είχε µεγάλη επιτυχία, βρίσκοντας θερµή υποδοχή. 
Μετά το πόλεµο άρχισαν να δηµιουργούνται ιδιωτικές επαγγελµατικές αίθουσες τέχνης- γκαλερί-, οι 
οποίες έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση του έργου Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών και οι 
οποίες έπαιξαν σηµαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της νεοελληνικής τέχνης στον βορειοελλαδικό 
χώρο. Από τις αίθουσες αυτές αξίζει να αναφερθεί κανείς στις ’∆ιαγώνιο’,  ’Κοχλίας’, 
’Πανσέληνος’, ’ΖΜ’, ’Παρατηρητής’, ’Ιανός’, ’Ειρµός’ ,’Μύλος’, ’Τερακότα’, ’Κ7’, ’Φωκά’, 
’Άλλη Πόλη’, ’Έψιλον’ κλπ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν και ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αλλά και άλλοι φορείς καλλιτεχνικές 
εταιρείες, ιδρύµατα, τα πνευµατικά κέντρα, η καλλιτεχνική εταιρεία ’Τέχνη’, ο Οργαν. Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας, Πανεπιστήµιο µε την Σχολή Καλών Τεχνών, Πινακοθήκες κλπ. 
Αξίζει τέλος να αναφερθεί κανείς και στην παρουσίαση µέσα από τον τύπο και τα περιοδικά του 
εικαστικού λόγου και της κριτικής µατιάς απέναντι στους δηµιουργούς της κάθε εποχής µιας και ο 
καθένας είχε και έχει την δικιά του ιστορία µέσα στον χώρο. 
Περιοδικά που δηµοσίευαν κείµενα εικαστικού περιεχοµένου µέχρι το 1950 ήταν κυρίως 
λογοτεχνικά όπως οι ‘Μήνες’, οι ‘Μορφές’, οι ’Μακεδονικές σελίδες’ και ακολούθησαν και άλλα 
όπως το Εντευκτήριο, ο Παρατηρητής, τα Τραµ, η ∆ιαγώνιος κλπ. 
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ΜΥΛΟΣ 
 
“∆έκα χρόνια λειτουργίας συµπληρώνει φέτος ο ’Μύλος’ της Θεσσαλονίκης και ως σήµερα 
παραµένει η επιτυχέστερη εφαρµογή αυτού που περιγράφετε σχηµατικά ως πολυχώρος. Στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘80 µια παρέα ανήσυχων Θεσσαλονικέων είχε µια τρελή ιδέα να νοικιάσει στην 
δυτική είσοδο της πόλης έναν αλευρόµυλο, τον Μύλο του Χατζηγιαννάκη, ο οποίος χτίστηκε το 
1924 αλλά σταµάτησε την λειτουργία το 1986.Ετσι σιγά-σιγά ως το Μάιο του 1991 ο µύλος 
µεταµορφώθηκε σε ένα πολυκέντρο πολιτισµού και ψυχαγωγίας, από εκθέσεις ζωγραφικής, 
τσιπουράδικο, µέχρι εκδόσεις και ραδιοφωνικό σταθµό.” 
 


