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Προσεγγίσεις µέσα από τα µάτια συµπαροίκων που κατάγονται ή έζησαν στην 
Θεσσαλονίκη. 
 
Η ιστορία ενός καπέλου και τα λοιπά 
από την κα. Ελένη Συρκιάδου 
Γερακαρού-35 χιλιόµετρα ΒΑ της Θεσσαλονίκης-Πρώτη γενιά µετανάστρια. 

 
“Θα αναφερθώ σ’ αυτό το ταξίδι, αφού 
διάλεξα αυτή την φωτογραφία και θα 
µοιραστώ µαζί σας, την παιδική µου αφέλεια 
και ιδέα που είχα για την Θεσσαλονίκη και 
τους κατοίκους της. Η αδερφή µου που 
εικονίζεται µαζί µου επέστρεφε στο χωριό και 
ο πατέρας µου και εγώ καθόµαστε στο 
µαγειρείο. Εκεί, ήρθε µια κοπέλα ίσως ιδίας 
ηλικίας µε εµένα και µου είπε ότι “το δικό µου 
καπέλο, είναι καλύτερο από το δικό σου”. 
Έτρεξε στο σπίτι της και γύρισε µε το καπέλο 
της το έδειχνε και µου έλεγε ότι το δικό της 
είναι πιο όµορφο από το δικό µου αφού έχει 
κερασάκια και ήταν µάλιστα πολύ σίγουρη 
για την ιδέα της αυτή. 
Εγώ δεν µιλούσα, γιατί ήµουν από χωριό 
ενώ αυτή ήταν από την πόλη. Στο χωριό 
αυτές τις διαφορές τις λύνουµε µόνοι µας. 
Αυτή την φορά ο πατέρας µου πήρε το µέρος 
µου και θαύµασα το θάρρος του, να σταθεί 
αντιµέτωπος µε µια Θεσσαλονικιά και να 
υποστηρίξει και εµένα λέγοντας στην κοπέλα, 
ότι και το δικό σου καπέλο είναι ωραίο αλλά 
και της κόρης µου είναι ωραίο µε 
λουλουδάκια και κορδέλα. 
Την άλλη µέρα το πρωί, στο σπίτι της θείας 
µου ο ξάδερφός µου έτρωγε το πρωινό του. 
Γάλα, ελιές, ψωµί και χαλβά. Μου είπαν να 
καθίσω να φάω, αλλά εµείς στο χωριό τα 
είχαµε µπόλικα και δεν τα αγοράζαµε. 

Θυµάµαι ότι πάνω στο χαλβά είχε και µια καρφίτσα και σκέφτηκα ότι δεν µπορεί ο ξάδερφός µου 
να µην λέει τίποτα και ότι πρέπει να ’ναι σηµάδι µέχρι που µπορεί να φάει, και έτσι φαίνεται θα 
γίνεται στην Θεσσαλονίκη και ο καθένας θα τρώει όσο του ανήκει και καθώς αυτά έφερνα στο νου 
µου, ο ξάδερφός µου έβαλε τις φωνές και µάλωσε την αδερφή του που ήταν µοδίστρα µόνο που 
δεν την έδειρε. Αφέλειες της ηλικίας... 
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Ταβέρνες και γειτονιές από τον κο Χρ. Καλαϊτζόγλου. 
Οι δύο Φωτογραφίες έχουν να κάνουν µε ταβέρνες, τρόπος διασκέδασης και να ξεφύγει κανείς από 
την ρουτίνα της εποχής. Ας ξεκινήσουµε πρώτα από του παππού µου την φωτογραφία που είναι 
κάπου στο Κουλέ-Καφέ, µεταξύ Αγίας Σοφίας και Θεοτοκοπούλου. 
Ο παππούς µου λεγόταν Ραµφίδης Πασχάλης µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη, και ήρθαν 
στην Θεσσαλονίκη µε την ανταλλαγή των πληθυσµών το 1922. Το οινοµαγειρείο, στο οποίο ήταν 
και ιδιοκτήτης χαρακτηριστικός σταθµός για λίγη ξεκούραση. Εδώ διακρίνεται µε φίλους και τον 
αδελφό του δίπλα, φυσικά τότε δεν πήγαινε το γυναικείο φύλο, σε τέτοιες συνεστιάσεις και εξόδους, 
.το δε κρασί και ρετσίνα ήτανε χύµα. 

 
Η δεύτερη φωτογραφία είµαι µικρός 
εδώ µε τον αδελφό µου, στο βάθος ο 
πατέρας µου και η µάνα µου φίλοι και 
γνωστοί, Απόκριες σε ένα 
χαρακτηριστικό στιγµιότυπο, µε λίγο 
κρύο όπως φαίνεται, σε µια ταβέρνα της 
Επταλόφου, εργατοσυνοικία τις εποχές 
εκείνες, κάπου το 1953-54, στην 
ταβέρνα του Γιωργάκη. Και εδώ είχαµε 
τις νταµιτζάνες και τα βαρέλια την 
ρετσίνα και τις εποχές εκείνες ήταν 
αρκετά φτηνό το φαγητό, απλό µεν 
αλλά υγιεινό και µε καλή παρέα και 
συντροφιά περνούσε η βραδιά όµορφα. 

Η Επτάλοφος µε την χαρακτηριστική πλατεία, το καφενείο του Αγκόπ, τις εξόδους στα σινεµά, τότε 
δηλαδή η Επτάλοφος ήταν από τις λίγες περιοχές που είχε βόλτα µέχρι να λιώσουν οι σόλες από 
τα παπούτσια. 
Λίγα βέβαια καταστήµατα, αλλά η ανάγκη του κόσµου για περαντζάδα, ήταν το κάτι άλλο. 
Είχε και άλλες ταβερνούλες και εργοστάσια και την µπάλα µας προς το Στρατιωτικό όπως το 
λέγαµε γήπεδο προς την Μενεµένη. Θυµάµαι τότε στο σινεµά, όπου υπήρχε µε βάση την 
νοµοθεσία και εφοριακός για την είσπραξη του αντίτιµου, θυµάµαι  τον πατέρα µου µε τις δουλειές  
ως ελαιοχρωµατιστής, τα µερεµέτια, 
τα σάµαλι, τους πλανόδιους 
µπαρµπέρηδες κλπ. 
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Φωτογραφικό Υλικό 
από τον κ. ∆ούραλη Ιωάννη. 
 
 
Παλικαράκια της εποχής πηγαίναµε στην Αγία Τριάδα που ήταν τουριστικό και παραθαλάσσιο 
µέρος, µιας και εκεί κάναµε τα µπανάκια µας και κόβαµε και κίνηση. Η θάλασσα πολύ µου άρεσε 
και άλλωστε ήµουνα αρκετά χρόνια στο Ναυτικό. Και που δεν πήγα µε τα καράβια και σε ποια. 
Στην Αγ. Τριάδα, είχε καραβάκια που πηγαίνανε Λευκό Πύργο – Περαία - Αγ. Τριάδα. Ωραίες 
εποχές, και αν είσαι βέρος Σαλονικιός, γέννηµα θρέµµα τόσο καταλαβαίνεις και έχεις αίσθηση τι 
συµβαίνει γύρω σου. 
Στην άλλη την φωτογραφία είµαι µε την αδερφή µου Σταυρούλα το 1947, µπροστά στον Λευκό 
Πύργο, ‘ναυτάκι’. 
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Εικόνες µέσα από έπιπλα... 
από την κα Ελ. ∆ρακοπούλου. 
 
“Οι φωτογραφίες όπου σας παραθέτω αναφέρονται στην εταιρεία-βιοτεχνία επίπλων που είχαµε 
στην Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή µου είναι από την Κωνσταντινούπολη και του συζύγου µου από 
την Σµύρνη. Στην Θεσσαλονίκη αποκτήσαµε και την οικογένεια µας και την επιχείρηση επίπλων και 
εισαγάγαµε ξυλεία από την Σουηδία. Άλλα χρόνια. 
Η φωτογραφία αναφέρεται στον ετήσιο χορό των καταστηµαταρχών επίπλου που γινόταν στο 
METITERANE µε µεγάλη επιτυχία ενώ στη δεύτερη φωτογραφία είναι η εικόνα του καταστήµατος, 
οι δε δουλειές γινόταν επί παραγγελία. 
Για λόγους πολιτικούς ο σύζυγός µου µετανάστευσε το 1960 στην Αυστραλία και µετά από έξι 
µήνες έρχοµαι και εγώ µε τα παιδιά” 
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Πλατεία. 
από τον συµπάροικο Νίκο ∆ουλούδη. 
 
“Η καταγωγή µου είναι από την Μικρασία. Το λέω αυτό γιατί ο ξεριζωµός των γονιών µου και η 
εγκατάστασή τους στην Θεσσαλονίκη, ήταν η απαρχή για ένα καινούργιο αλλά δύσκολο ξεκίνηµα. 
Τα χρόνια περνούσανε και αρχίσαµε σιγά-σιγά να σταδιοδροµούµε. Η µια φωτογραφία είναι στην 
Πλατεία Ελευθερίας, η οποία ήταν αλάνα, και θα έλεγα ήταν περισσότερο πέρασµα, για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, προς την παραλία. Είναι το 1954, µε τρεις φίλους, τον 
Φραγκίσκο Αξαρόγλου και τον Βασίλη Ιωαννίδη, παιδιά πάνω στην εφηβεία, όπου και κατεβαίναµε 
προς την παραλία, βλέπει κανείς πίσω τα κτίρια, ένα ξενοδοχείο, παιδιά µικρά να παίζουνε, ο δε 
φίλος µου, ο Βασίλης, έχει τώρα, κάπου στην Μοναστηρίου, µαγαζί µε είδη για παπούτσια, καρφιά 
κλπ. Σ’ αυτή την πλατεία το 1943, οι Γερµανοί µαζεύανε, τους Εβραίους και µετά τους οδηγούσανε 

στον παλιό σταθµό, για την Γερµανία. 
Η άλλη φωτογραφία, είναι στον  
’Πράσινο Μύλο’ κάπου στο 1956, ένα 
κεντράκι, όπου πήγαινε όλη η 
φτωχολογιά, µε ένα κατοσταράκι ούζο, 
ένα µεζεδάκι, Κυριακή, και 
περνούσαµε φίνα. Τώρα που να βρεις 
αυτές τις οµορφιές. 
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Μαγγάκια της εποχής. 
από τον ∆ηµ.Καπουλάτο. 
 
“Είµαι στην Αυστραλία από το 1965, κοντά στα 35 χρόνια, µακριά από την Επτάλοφο και την 
Ξηροκρήνη.. Οι φωτογραφίες που σας έχω δώσει, από τις πολλές, είναι από την εποχή της 
εφηβείας, τότε που αρχίζαµε, να καταλαβαίναµε τον εαυτό µας. Λεω, ότι είµαστε µαγκάκια, θάµαι 
18 χρονών, σ’ένα καφενείο στην Ξηροκρήνη, στην οδό Αγίων Πάντων, στον αριθµό 13, ενώ το 
σπίτι µας ήταν στο αριθµό 17. Οι γονείς δεν µας αφήνανε να βγαίνουµε, αλλά εµείς η παρέα µου 
κάναµε τα µαγκάκια στις παρέες της Επταλόφου, όταν συναντιόµασταν. Αυτή η φωτογραφία, βγήκε 
σε κατάσταση κεφιού και χαράς, στο καφενείο, µαζί µε την παρέα µου. Βέβαια τα µαθητικά µας 
χρόνια δεν ήταν µόνο η έξοδος προς τα καφενεία, αλλά και σπουδή και δουλειά. Θυµάµαι 
πουλούσα, σάµαλι παγωτά-τα χειροποίητα µέσα στο καζάνι-στις διάφορες γειτονιές. Σχολείο 
πήγαινα στο 8ο ∆ηµοτικό, έτσι λεγόταν το πρωί, και το απόγευµα γινόταν 11 απογευµατινό, όσο 
για το τσιγάρο από µικρός. 
Η δεύτερη φωτογραφία καλοκαιρινή στο Μπεξηνάρ, το 1952 εδώ πάλι µε παρέα, δεν χρειάζεται να 
πω ότι εκεί πήγαιναν όλοι για τα µπάνια τους, στις ταβερνούλες, και είχε κίνηση χειµώνα-καλοκαίρι. 
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Γραφικές εικόνες της ΠΟΛΗΣ. 
από την Μαρ. Κοιλιάδης-Νιάρος. 
 
’Ένα απαλό ήρεµο και χωρίς επεισόδια απόγευµα του Μάρτη στην Περαία. 
 
Νοµίζω ότι είναι το ξηµέρωµα της εποχής των µεγάλων και µικρών διαδροµών ψυχικής ανάτασης, 
µακριά από το άγχος των εξεταστικών. Είναι τα µικρά όνειρα που δραπετεύουν µε τον παφλασµό 
των κυµάτων. Μεσόγειος, µακριά από την αγριάδα του Ωκεανού. Η θάλασσα κρατάει µεγάλα 
µυστικά και στην ακτή ακούγεται το µουρµουρητό από τις περιπέτειες που δεν κάναµε και από 
τόπους που δεν επισκεφτήκαµε. Μια επαφή µε το άπειρο. 
Η άλλη λεζάντα, είναι χειµωνιάτικη. Βαριά η χειµωνιά και το δεντράκι δεν αντέχει. Άνω Ηλιούπολη, 
απέναντι από το αγαπηµένο κεντράκι, τις ‘’Κιθάρες’’ και το πετρέλαιο να ανεβαίνει.’’ 
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Γειτονιές. 
από την Μαρία Σάββας. 
 
 
«Λέγοµαι Μαρία Σάββας, και είµαι γέννηµα θρέµµα Θεσσαλονικιά, από την Καλαµαριά και ο 
άνδρας µου επίσης από την Νεάπολη. Είµαστε πρώτης γενιάς και είµαστε εδώ από το 1965. 
Έχουµε πάει στην Θεσσαλονίκη εγώ τρεις φορές και ο άνδρας µου πέντε, αλλά κάθε φορά την 
βλέπουµε αλλαγµένη. Τέλος πάντων. Η πρώτη φωτογραφία είναι από την γειτονιά µου, από την 
Καλαµαριά, στο σπίτι όπου µεγάλωσα, τα πρώτα µας παιδικά και εφηβικά χρόνια. Εδώ µε µια φίλη 
µου, που ήρθαµε µαζί στην Αυστραλία,[ µε την ∆ΕΜΕ το 1965] και ο δρόµος ήταν και είναι 
Μοσχονησίων. 

Η δεύτερη φωτογραφία είναι σε 
ένα κέντρο στην Ηλιούπολη, το 
λέγανε ‘’Φαρίντα’’, τώρα δεν 
υπάρχει πια και εδώ είµαστε 
αρραβωνιασµένες. Τα 
περισσότερα βέβαια έχουν 
αλλάξει». 
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Γυµνάσιο Τούµπας. 
από την κα. Λ. Ζέππου- Χαραλαµπίδης. 
 
‘’Είµαι κάπου στα 33 χρόνια στην Αυστραλία, και η Θεσσαλονίκη, όπως και σε αρκετούς είναι η 
πόλη η οποία έχει οµορφιές, περιοχές και σηµεία τα οποία αποτελούν, τα χαρακτηριστικά κοµµάτια 
της πόλης και της ιστορίας της. Θα µείνω µόνο σε λίγα, ξεκινώντας από τα γυµνασιακά µου χρόνια 
από το 1959 µέχρι το 1965, όπου και φοιτούσα στο Γυµνάσιο Τούµπας, που κλείνει 44 χρόνια 
λειτουργίας και φέρει την ονοµασία, σήµερα, Πρώτο Γυµνάσιο Τούµπας, ένα Γυµνάσιο µε µεγάλη 
ιστορία, πάντοτε βέβαια µε τις εποχές και την κοινωνική κατάσταση, που επικρατούσε. Ήταν µεικτό 
Γυµνάσιο, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς δεν έπρεπε να υπήρχε επικοινωνία των αγοριών και 
των κοριτσιών, σε µια περιοχή στην Τούµπα, που ήταν. Εντούτοις το σχολείο είχε ποικιλία 
µαθηµάτων και πολύ δυνατή ύλη. Θυµάµαι το Γυµνασιάρχη µας, αυστηρότατος σωστός κέρβερος 
απέναντι στους µαθητές και στις µαθήτριες, ο κ. Καρατόσος, να θυµηθώ την εκδροµή στο τέλος της 
χρονιάς και των γυµνασιακών σπουδών, που είχαµε πάει στην Πελοπόννησο, πενταήµερη, και τα 
αγόρια µένανε στην Κηφισιά και τα κορίτσια στην Οµόνοια, να θυµηθώ τα βιβλία που τα 
προσέχαµε σαν κόρη οφθαλµού, να θυµηθώ τα πηλίκια, τις γυµναστικές επιδείξεις, το θέµα των 
ποινών που έπρεπε να προσέχει κανείς γιατί ανάλογα µε την διαγωγή θα µπορούσε να συνεχίσει ή 
όχι κλπ. 

Η δεύτερη φωτογραφία έχει να κάνει πολύ λιτά 
µε το σεισµό του ‘78  στο σπίτι µας Αλεξ. 
Σταύρου στη Χαριλάου, όπου τώρα βέβαια 
είναι πολυκατοικία, αλλά µπορεί να δει κανείς 
το αντίσκηνο. 
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Αναµνήσεις… 
από την κα Άννα Σταµενίτης. 
 
 
“Ονοµάζοµαι Άννα και κατάγοµαι από το Ν. Πέλλης. Αλλά ας αφήσω την σκέψη µου να πάει 37 
χρόνια πίσω, γυρίζοντας αυτές τις σελίδες της ζωής µου, τότε το 1963, όταν νεαρή κοπελίτσα 
έζησα-Πτολεµαίων 36-και εργάστηκα ένα χρόνο στην Θεσσαλονίκη, όπου βέβαια ήταν και οι 
ωραιότερες αναµνήσεις της ανεµελιάς και της νιότης. Τι και αν βρίσκοµαι εδώ ατενίζω την σηµαία 
του Λευκού Πύργου, τη ∆ιεθνή έκθεση, την Καµάρα. 
Τότε κατέβαινα να συναντήσω την αδερφή µου στην σχολή ’∆ΕΜΕ’ όπου µάθαινε Αγγλικά για να 
έρθει στην Αυστραλία και όλες µαζί πηγαίναµε στον Πύργο, στην παραλία, από όπου φεύγανε και 
τα καραβάκια για Περαία, Μπαξέ Τσιφλίκι, Α.Τριάδα, και κάναµε και τις βόλτες µας. Από εκείνη την 
εποχή και µια φωτογραφία στην ∆ιεθνή Έκθεση.” 
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Λευκός Πύργος. 
απο την κα Τίππα. 
 
 
“Ονοµαζόµουν Χρ.Τσαταλήδου, από την Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, του Νοµού Πέλλης και τώρα 
κα.Τίππας. Η φωτογραφία είναι µπροστά στο Λευκό Πύργο, και µου θυµίζει τα νεανικά µου χρόνια, 
όταν πήγαινα στην Σχολή Αγγλικών, στην ∆ΕΜΕ, για να έρθω στην Αυστραλία. Στην Θεσσαλονίκη 
έµεινα κάπου τέσσερις µήνες, και ήταν όνειρο για µένα να ’µαι στην φτωχοµάνα της Μακεδονίας. 
Ήµουνα και καλή µαθήτρια και µερικές φορές µέναµε µε τις φίλες µου, στο διαµέρισµα στην οδό 
Σουρή 18, απέναντι από το εργοστάσιο Σοκολάτας. ∆εν νοµίζω να υπάρχει άνθρωπος που να έχει 
περάσει από την Θεσσαλονίκη και να µην έχει φωτογραφία µπροστά στο Λευκό Πύργο. Από κει 
και πέρα πρόσωπα αγαπηµένα έχουµε αφήσει πίσω όλοι µας πολλά.” 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 
Από τον ιερέα Στέργιο Καπουκαλάκη, του Αγίου Γεωργίου στο Shepparton 
 
 
Την Θεσσαλονίκη την έζησα  και µέσα από τις συνθήκες του ορφανοτροφείου Αριστοτέλης. 
Ορφανοτροφείο µόνο για άρρενες, αφού οι κοπέλες ήταν σε άλλα, στην Μέλισσα κλπ. Προφανώς, 
από ότι θυµάµαι, η φωτογραφία είναι από κυριακάτικη έξοδο, αυτή µας επιτρεπότανε, µιας και τα 
άλλα απογεύµατα, ήµασταν µέσα. Κατάσταση κάπως στρατιωτική µε πειθαρχία, αλλά µαθαίναµε. 
Βέβαια βρίσκανε την ευκαιρία όσοι βέβαια µπορούσανε να δραπετεύουνε για κάποια έξοδο, έστω 
και για λίγο. Θυµάµαι ότι είχαµε ένα θυρωρό, που έλεγχε την είσοδο και την έξοδο, και ήµασταν 
φίλοι, και τότε είχε βγει και το τραγούδι, “Το φανταράκι”, µε την Πόλυ Πάνου, και κάπως έτσι µε την 
συνοδεία, στα αυτιά µας του τραγουδιού, ξεφεύγαµε. Πήγαινα και στην χορωδία, αφού έχω βαριά 
φωνή. Η καταγωγή µου είναι από τις Άνω Κλεινές Φλωρίνης και µε το παιδοµάζωµα, βρεθήκαµε 
στην Θεσσαλονίκη, στο ορφανοτροφείο, όπου είχε παιδιά µέχρι και 17 χρονών, θυµάµαι τον 
Χαραλαµπίδη, όπου έγινε και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και αργότερα, το ίδρυµα έγινε 
επαγγελµατική σχολή. Στο ορφανοτροφείο ήµουνα από το Μάρτιο του 1947 µέχρι τον Ιούλιο του 
1950, θυµάµαι ακόµη και τα τραµ. Άλλες εποχές. 
Η φωτογραφία είναι µε στολή εξόδου µε την ξαδέρφη του πατέρα µου, την Φώτα, Φωτεινή και είµαι 
µαζί µε τον αδερφό µου, Σίµο, καλοκαίρι του 1949, (πρέπει νατ’αν Σεπτέµβρης). 
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Στα µαθητικά τα χρόνια. 
από τον  κ Α.Κατσέλα. 
 
 
“Το 6ο Γυµνάσιο-Λύκειο Αρρένων, Θεσσαλονίκης βρίσκεται επί της οδού Λαγκαδά απέναντι από το 
στρατόπεδο Παύλου Μελά. Λειτούργησε τα µέσα της δεκαετίας του ‘60 και εξυπηρετούσε τις 
περιοχές Νεαπόλεως –Σταυρουπόλεως-Πολίχνης- Ηλιουπόλεως-Ευόσµου-Κορδελιού-Μενεµένης-
Αµπελοκήπων. Πηγαίναµε σχολείο µε τα ποδήλατα η δε φωτογραφία είναι το 1965 µε διευθυντή 
τον κο. Φυσέκη-∆ηµητριάδη, ενώ διακρίνονται και οι καθηγητές Γ. Γαβριηλίδης-Λαβάσας κλπ. 
`Ενας διακεκριµένος συµπάροικος που πέρασε από το Γυµνάσιο αυτό είναι και ο καθηγητής του 
Latrobe University κος Αναστάσιος Τάµης.” 



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

 

  
44 

 
Σχολείο και Richmond 
από την κα Στ.Τσολάκη 
 
 
“Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη µε τους γονείς µου να κατάγονται ο µεν πατέρας µου από το 
Γεννησάρ και η µάνα µου από την Σµύρνη. Το 1922 διωγµένοι ήρθαν µε καράβι στην 
Θεσσαλονίκη, µικρά παιδιά άφησαν τις περιουσίες τους και η ελληνική κυβέρνηση τους έδωσε 
σπίτια και τις πρώτες βοήθειες για το ξεκίνηµα. Μεγάλωσα στην Σταυρούπολη-παλιό Λεµπέτι-και 
όλοι οι γείτονες µας ήταν πρόσφυγες Μικρασιάτες, άνθρωποι ζεστοί και ειλικρινείς. Στην γειτονιά 
µας απέναντι από το σπίτι µας ήταν το µπακάλικο και όταν πήγαινα να ψωνίσω, ο µπακάλης γέµιζε 
τις τσέπες µε χαρούπια. Αγαπούσα πολύ τα γράµµατα και παρ’όλη την φτώχεια µας τα χρόνια 
εκείνα τελείωσα το Γυµνάσιο Θηλέων που βρισκόνταν επί της Καρόλου Ντήλ. Μετά το µάθηµα 
πήγαινα στην Βιβλιοθήκη της ΧΑΝΘ, για διάβασµα. Όταν τελείωνα µαζί µε τις συµµαθήτριές µου, 
πηγαίναµε στο Λευκό Πύργο, περπατούσαµε κουβεντιάζαµε και περνούσε όµορφα η ώρα µας. 
Το Ρίτσµοντ, µου θυµίζει εδώ στην Μελβούρνη, πολύ την γειτονιά όπου µεγάλωσα. Το 1970, που 
ήρθαµε γεµάτοι όνειρα για κάτι καλό και δηµιουργικότερο, είδα ότι οι δρόµοι, τα σπίτια και τα Μιλκ 
Μπαρ µοιάζουνε µε τα αντίστοιχα στην γειτονιά όπου µεγάλωσα’’. 



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

 

 
45 

Έξοδος και η βρύση 
από τον Κώστα Πελτέκη. 
 
“Από το 1946 µέχρι το 1970 έµεινα στην οδό Κύπρου 6 στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. 
Ακολούθησε η πορεία προς την Αυστραλία. Οι αναµνήσεις πολλές και η κάθε µια έχει την δικιά της 
ιστορία και αξία. 
Ας ξεκινήσω αυτό το µικρό οδοιπορικό, µέσα από µικρές ή µεγάλες αναµνήσεις ή συγκινήσεις. 
Εδώ είµαστε στο Μπεχ Τσινάρ ,σε ένα από τα γραφικά ταβερνάκια της περιοχής, κάπου στα 1963, 
παρέα µε φίλους. Σε ελεύθερη µετάφραση η έκφραση Μπεχ Τσινάρ σηµαίνει γειτονιά των 
κηπευτικών. 

Τότε αυτή η περιοχή ήταν αρεστή στον φτωχόκοσµο, στην 
εργατιά, διότι µε 10-12 δραχµούλες έτρωγες φρέσκια 
µαρίδα, γόπα, σαρδέλα µε χόρτα του βουνού και φυσικά 
ρετσινίτσα και ουζάκι, ακούγοντας τραγούδια του 
Καζαντζίδη και των άλλων τραγουδιστών της εποχής. Λεω 
ακούγοντας, γιατί η µορφή της διασκέδασης ήταν πιο ήπια 
χωρίς σπασίµατα, φωνές και ανεβαίνω στα τραπέζια. Αυτά 
ήρθαν αργότερα. Τότε ήταν πιο οικογενειακά. Για την 
ιστορία εκτός από τον γράφοντα είναι στην συντροφιά ο 
Ρούλης Μακαβαίος, ο Πρόδροµος Παπαχρήστου και ο 

µεγαλύτερος της παρέας ο Γιώργος Γκατζόγιας. 
Να πω βέβαια, ότι την εποχή εκείνη κάναµε και πάρτι ρεφενέ. ∆ηλαδή 17-18 χρονών, νοικιάσαµε 
ένα χώρο κάπου στον παλιό σταθµό, και µαζευόµαστε οι φίλοι, γνωστοί, συγγενικά πρόσωπα και 
διασκεδάζαµε, χωρίς τίποτε το πονηρό και κατακριτέο. 
Αυτό ξεκίνησε, τότε που ήταν η εποχή του βερµούτ, από την ταράτσα του σπιτιού µου, όπου 
κάναµε το πρώτα πάρτι, µε το πικάπ και το νερωµένο βερµούτ. 
Η δεύτερη φωτογραφία είναι στην Μονή Βλατάδων-Βλαταίων- που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της 
Άνω Πόλης, περίπου σε υψόµετρο 130 µέτρων από την θάλασσα. Για την ιστορία είναι το µόνο 
από τα πολυάριθµα µνηµεία της πόλης, από το Βυζάντιο που διασώθηκε ως τις ηµέρες µας, αφού 
ιδρύθηκε το 1351, το δε µοναστήρι αφιερώθηκε στον παντοκράτορα Χριστό και τιµάται στην γιορτή 
της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα. 
Στην φωτογραφία είµαι µε τον καλό µου φίλο και φοιτητή της Αρχιτεκτονικής Γιάννη Παπανικολάου 
στο προαύλιο του Μοναστηριού και δείχνω την φράση ΝΥΨΟΝ ΑΝΟΜΙΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ η 
οποία και διαβάζεται ανάποδα, δεξιά προς τα αριστερά. 
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Εσωτερικές µετακινήσεις  
από την κα. Λαµπρινή Κοιλιάδου  
 
“Στην Θεσσαλονίκη δούλευα σε σπίτι Αρµένηδων, οι οποίοι ήταν πλούσιοι ξυλέµποροι, µε έδρα τον 
Βαρδάρι. Η καταγωγή µου είναι από την Μανδρίτσα της Βουλγαρίας, από κει πήγαµε στις Μάνδρες 
Κιλκίς αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολα µε αποτέλεσµα να πάµε προς τον ∆ρυµό της 
Θεσσαλονίκης και µετά προς το Ωραιόκαστρο. Ακολούθως µια οικογένεια µου είπε για µια καλή 
οικογένεια στου Βότση, όπου και δούλευα στο σπίτι και µάθαινα ραπτική. Αυτόν τον έλεγα θείο και 
την γυναίκα του Ιρµα. Ο αδερφός µου ο Βασίλης από µικρός και αυτός στην δουλειά. ∆ουλεύαµε 
και στέλναµε χρήµατα στην µάνα µου στο χωριό. Εκεί έµεινα 3,5 χρόνια. 
Αργότερα που παντρεύτηκα µε τον Γιώργο κατέβαινα στην Θεσσαλονίκη για ψώνια στο Καπάνι και 
στην Μοδιάνο. 
Οι φωτογραφίες είναι µπροστά στην αυλή του σπιτιού όπου δούλευα και µαζί µε τον σύζυγο και τα 
δύο παιδιά στον Λευκό Πύργο, χειµώνας. 
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Εποχές ξεγνοιασιάς 
Από την κα Λία Καλαϊτζόγλου. 
 
Νοµίζω ότι σε όλους, η Κυριακή σήµαινε έξοδο από τα καθιερωµένα και ιδιαιτέρως για την ιδιαίτερη 
πατρίδα µου την Θεσσαλονίκη, όπου το πρωινό είναι λίγο βαρύ και µουντό. 
Η Καθιερωµένη έξοδος της εποχής εκείνης αλλά και σήµερα, ήταν η πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί 
ήταν και µια ευκαιρία για να βρεθώ και να παίξω  µε παιδιά εκτός του σχολείου µου (το σχολείο 
µου ήταν το 63ο ∆ηµοτικό στα τρία Γεφυράκια, αλλά και οι γονείς µου να πιούν τον καφέ τους ή το 
αναψυκτικό τους. 
Για µένα ένα παγωτό χωνάκι ή µια σοκολάτα και κανένα µπαλόνι, µαζί µε την καθιερωµένη βόλτα 
µέχρι τον Λευκό Πύργο, ήταν το απαραίτητο συµπλήρωµα της Κυριακής. 
Θυµάµαι τους ψαράδες που ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο κατά µήκος της παραλίας, µε την 
αφοσίωση που δείχνανε στα καλάµια τους και στο ψάρεµα, αλλά και την βαβούρα που γινόταν 
µετά, όταν έπιαναν κανένα ψάρι και το επιδείκνυαν περήφανα στους περαστικούς. 
Το σκηνικό ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες συµπληρωνόταν µε τα καραβάκια της γραµµής, 
Περαία- Μπαξε- Αγία Τριάδα και τον κόσµο που µαζευότανε για τις µετακινήσεις του καλοκαιριού, 
για τα µπάνια τους. 
Θυµάµαι µια φορά την προσπάθειά µου να ‘’αποδράσω’’ προς την προκυµαία, για να δω τις 
σκάλες των ψαράδων καθώς ο πατέρας µου µε άφησε από το χέρι που µε κράταγε. 
Οι σκάλες των ψαράδων πάντα µου προκαλούσαν την περιέργεια. 

Εκείνη την ηµέρα λοιπόν βρήκα την ευκαιρία. Σε λίγο 
όλοι µε ψάχνανε,(είχα γίνει το κέντρο του 
ενδιαφέροντος) και αργότερα πήρα και το ανάλογο 
µπαξίσι µε µερικές ξυλιές. 
Εµένα πάντως µε πήρε πολύ καιρό για να καταλάβω, 
γιατί µε έδειρε ο πατέρας µου. Την λογική των µεγάλων 
είχα κάποια δυσκολία να την καταλάβω. Και τι έγινε 
δηλαδή, που έπαιξα κρυφτό. Αυτοί καθόταν µε τις ώρες 
και µιλούσαν µε τους ψαράδες. 
Όλα αυτά στη θέα αυτής της φωτογραφίας, στο Λευκό-
Πύργο, σηµείο αναφοράς (Θεσσαλονικέων και µη) µε 
τους γονείς µου. 
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∆ύο εικόνες και µερικές Μαγιάτικες σκέψεις 
του Χρήστου Νιάρου 
 
Η πρώτη κοντά στα καραβάκια στην Περαία, Κυριακή, Μάιος Μήνας, άνοιξη στην   Σαλονίκη. 
Το πρόγραµµα της εβδοµάδας, πανεπιστήµιο, δουλειά, αρκετά βεβαρηµένο, οπότε η απόδραση 
κοντά στα κύµατα, µια διαφορετική παράγραφος στη ρουτίνα. 
Το πρωινό είναι πολύ γλυκό, ο παφλασµός των κυµάτων, και τα τραπεζάκια έξω, κατά 
Σαββόπουλο, συντροφεύουν τους επισκέπτες. 
Θυµάµαι την Μακεδονία της Κυριακής, το κασετόφωνο του Μπάρµπα- Θωµά, τα αλµυρά και τις 
φωνές των παιδιών της Κυριακής µαζί µε τους γλάρους και τα δίχτυα των ψαράδων. 
Η δεύτερη φωτογραφία, στην Έκθεση Βιβλίου, µπροστά στο Λευκό Πύργο και στην προκυµαία 
που µυρίζει, αλλά οι πάντες τρώνε σποράκια και ταξιδεύουν µε το ηλιοβασίλεµα, 28 Μαίου 1993. 

Σηµαδιακή ηµεροµηνία, 
αφού την εποµένη, η 
κόρη µου έχει  γενέθλια 
και θα βρίσκεται στην 
Μελβούρνη. Φοράει την 
ζακετούλα της µάνας 
µου, ήθελε παγωτό 
χωνάκι και η τσάντα 
µου, που µε ακολουθεί 
και µε συντροφεύει από 
µικρό. 
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Αναµνήσεις…  
από την κα  Τρ. Σµαρδέγκα. 
 
“Η καταγωγή µου είναι από την Φλώρινα. Εσωτερικοί µετανάστες στην Θεσσαλονίκη. Μέναµε στην 
Καλαµαριά,   Κων. ∆αβάκη, και τα παιδιά πηγαίνανε στο 11ο ∆ηµ. Σχολείο. Θυµάµαι τον πατέρα 
µου που διάβαζε την Μακεδονία και µαθαίναµε τα νέα της ηµέρας. Μέχρι να έρθουµε Αυστραλία ο 
σύζυγος είχε πάει και στον Καναδά, αλλά τελικά το 1975 ήρθαµε στην Μελβούρνη. Οι φωτογραφίες 
είναι Πρωτοµαγιά και Πάσχα στην Καλαµαριά”. 



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

 

  
50 

 
Η τάξη του ’64  
από τον κ. Ιάκωβο Γαριβάλδη. 
 
“Γεννήθηκα στο Ρωσικό Νοσοκοµείο αλλά µεγάλωσα στην Καλαµαριά, στην οδό Χειµωνίδου. 
Βέβαια τότε η Καλαµαριά ήταν λασπότοπος χωρίς ρυµοτοµία, χωρίς δρόµους και πολύ λάσπη, 
τσαµούρι, όπως λένε στα Ποντιακά. 
∆ηµοτικό και Γυµνάσιο, στο Β’ δηµοτικό και ακολούθως στο Γυµνάσιο. Ήµασταν µια από τις 
χειρότερες τάξεις µε σκανδαλιές, σε µια εποχή που το ξύλο και η τιµωρία πήγαινε σύννεφο. 
Θυµάµαι που πηγαίναµε ποδαρόδροµο στο σχολείο, θυµάµαι τον δάσκαλο, τον Ρήγα. Από την 
φωτογραφία λείπουν κάποια άτοµα, λόγω ασθενειών αλλά οι περισσότεροι είναι εν ζωή. 
Με τον ψηλό της φωτογραφίας είχα και µια ευτυχή σύµπτωση, πριν από λίγα χρόνια στην παραλία 
του Ελγουντ, όπου σε µια βουτιά καθώς ανασύρθηκα από την θάλασσα νάσου µπροστά µου. Κάτι 
γέλια. 
Θυµάµαι τα καλοκαίρια, στο σχολείο ανεβαίναµε στην ταράτσα και βλέπαµε θερινό σινεµά, στον 
Θερµαϊκό αλλά η επιστροφή στο σπίτι δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντική.” 
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Εδώ Θεσσαλονίκη 
από την κα Αγγελική Μιλή και την κα Μαίρη ∆ηµητρίου. 
 

 
‘’Η πρώτη φωτογραφία είναι από την γειτονιά όπου 
εργαζόµουν, σε φωτογραφείο στην Αγία Τριάδα η 
οποία βέβαια όπως και η Ευζώνων είχε πολλούς 
Εβραίους. Το αφεντικό ήταν Ιταλός Οππις   
Αλφόνσο, και σιγά-σιγά έµαθα την τέχνη του 
φωτογράφου. Συχνάζανε τότε αρκετοί Εβραίοι 
πλούσιοι και ιδιαίτερα νύφες. Η φωτογραφία είναι 
απέναντι ακριβώς από το φωτογραφείο, στο οποίο 
πήγαινα µε τα πόδια από την Καµάρα, όπου 
µέναµε, το δε φωτογραφείο λεγότανε Ορβιτ όπως 
και του Μαυρίδη, επί της Εθνικής Αµύνης ήταν τα 

πιο ξακουστά. 
 

 
Η φωτογραφία από 
γυµναστικές επιδείξεις, 
που έκανε το σχολείο, 
το 34ο ∆ηµοτικό 
σχολείο  που βρίκονταν 
επί της Κων. Παλαιο-
λόγου και ήταν γνωστό 
ως σχολείο του Φειδά-
νη. Τότε δηλαδή τα πε-
ρισσότερα σχολεία µε 
βάση το όνοµα του 
διευθυντή ήταν γνωστά 
στην Θεσσαλονίκη και 
στους µαθητές. Τα 
σχολεία τότε ήταν τρεις 
µέρες πρωί και τις 
άλλες απογευµατινά. 

∆ηλαδή µοιράζονταν οι τάξεις και µε βάση τις ηµέρες πηγαίναµε εναλλάξ. 
Τις γυµναστικές επιδείξεις τις κάναµε στην Γεωργική σχολή, επειδή ήµασταν και πολλά παιδιά και 
δεν µας χωρούσε το προαύλιο. Αυτές γινόταν πριν από τις εξετάσεις γιατί τότε ήταν άλλα χρόνια 
και οι απαιτήσεις του σχολείου διαφορετικές από σήµερα. Στο σχολείο πηγαίναµε µε την ποδιά 
µας, κολάρο, περιποιηµένες κ.λ.π.  Άλλα χρόνια τότε. 
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Γιαννόπουλος Γιώργος, 
 
Γνωστός στην παροικία της Μελβούρνης αλλά και του Σύδνευ, από τα καταστήµατα δίσκων, 
εφηµερίδες, περιοδικά, νυφικά είδη. 
Εδώ σε µια αναµνηστική φωτογραφία, µαζί µε τον αδελφό του και έναν φίλο του, κατά την 
επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη, το 1919 όπου και υπηρετούσε φαντάρος ο αδελφός του. 
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ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ 
Από τον κο Ευριπίδη Γαβριηλίδη. 
 
Λίγα λόγια θα καταθέσω και εγώ σε αυτήν την σηµαντική πρωτοβουλία του Λευκώµατος. Η  
Φωτογραφία έχει σχέση µε τις σπουδές µου στο Κολέγιο Ανατόλια 
Από γυµναστικές επιδείξεις το 1954,από ένα σχολείο που ήταν και είναι από τα καλύτερα στην 
Ελλάδα, από πλευράς σπουδών και διδακτικού προσωπικού, και το γράµµα που έστειλα στους 
συµµαθητές µου µε αφορµή την αναχώρηση προς την Μελβούρνη. Κάπως έτσι θυµάµαι και εκείνα 
τα χρόνια και όντως οι δρόµοι µας συναντιούνται. 
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∆ΕΜΕ 
Από Φλωρένια Γκαζάκη-Μc Donald. 
 
 
Οι αναµνήσεις µου από την Θεσσαλονίκη είναι κυρίως από την εποχή που πήγαινα στην   ∆ΕΜΕ . 
Η καταγωγή µου είναι από την Λυγαριά Σερρών. 
Μέναµε στην Σταυρούπολη µαζί µε άλλες τρεις κοπέλες και πηγαίναµε µε τα πόδια στην σχολή, 
όπου και µαθαίναµε Αγγλικά και οικιακά. Μας προόριζαν για οικιακές βοηθοί. 
Η σχολή ήταν πάνω από τα σουβλάκια Ρογκότη. 
Στην µία φωτογραφία είµαι µε µία φίλη µου, την Ευαγγελία Σταυρουδή από το ∆ηµηρτίτση Σερρών, 
στην πλατεία Βαρδαρείου, κρατάµε τις τσάντες της Σχολής. Στην άλλη µια αναµνηστική µε όλες τι 
κοπέλες από την τάξη 16-08-1960.Μετά από λίγους µήνες και συγκεκριµένα  στις 27 Νοεµβρίου 
1960, αναχωρήσαµε για την Αυστραλία µε πτήση από Λονδίνο και φτάσαµε 30 Νοεµβρίου 1960. 
Οι περισσότερες  κοπέλες ήταν από την Βέροια και όλες κατέβηκαν στην Μελβούρνη. 
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Νοσταλγία από µια  γειτονιά που χάθηκε. 
Μιχάλης και Ελένη Βλάχος 

 
Η πρώτη φωτογραφία είναι από τις Κουκουβάουνες, γνωστή 
ψαροταβέρνα της εποχής εκείνης, µε την χαρακτηριστική πλάζ 
και τους βαθιούς  ίσκιους. (Μιχάλης Βλάχος) 
Η άλλη φωτογραφία είναι από 63ο ∆ηµοτικό Σχολείο στα τρία 
γεφυράκια, τα οποία βρίσκονται µεταξύ Φιντίου και 26ης 
Οκτωβρίου, κοντά στον Παλιό σιδηροδροµικό σταθµό, στην οδό 
Αναγεννήσεως, η οποία ήταν παράλληλος µε τις οδούς, 
Σαπφούς, Αισώπου, και Μοναστηρίου. Τις διέσχιζαν κάθετα, οι 
οδοί Φιντίου, Σανταρόζα, ∆άµωνος, Ταντάλου και Προµηθέως. 
∆ρόµοι στρωµένοι µε καλντερίµι. Σπίτια παλιά εβραϊκά και 
ιταλικά, µονώροφα, διώροφα και τριώροφα, που όταν  έπεφταν 
δυνατές βροχές πληµµύριζαν,  αφού το αποχετευτικό σύστηµα 
ήταν µάλλον ανύπαρκτο. 
Μαζευόµασταν τις εποχές εκείνες και πηγαίναµε εκδροµές προς 
το Καλοχώρι και για µπάνια το καλοκαίρι στο Καραµπουρνάκι 

και στο Χαµόδρακα της Νέας Κρήνης. 
Πιο συχνά όµως πηγαίναµε στα ‘’µπλόκια’’ στο µπεκτσινάρι. Η περιοχή τα είχε όλα. Από το 
µπακάλικο, τον κουρέα, τα παγωτά ‘’Μπράλος’’, τον περιπτερά, νοµίζω µπάρµπα Αλέκο, τον 
γιαουρτσή, τον παγοπώλη, τον φούρναρη. Το φαρµακείο του Ζωγράφου (γωνία Ταντάλου και 
Μοναστηρίου) το Χαλβαδοποιείο του Χαιτογλου (γωνία Μοναστηρίου και ∆άµωνος) και το ‘’Χάνι» 
του Πετρίδη, γωνία 26 Οκτωβρίου και Μοναστηρίου. Γειτονιά µε ζωντάνια και κίνηση. 
Με την οικογένειά µου µέναµε στην Α πάροδο Ταντάλου. Η ενορία µας ήταν ο Άγιος Μηνάς και τις 
Τετάρτες πηγαίναµε εκεί στο κατηχητικό. 

Κρατούσαµε το έθιµο του 
Κλείδωνα και ανάβαµε  φωτιές 
Του Αϊ Γιάννη. 
Τα µεγαλύτερα αγόρια και 
κορίτσια φέρνανε νερό από τη 
βρύση του πυροσβεστείου  και 
σύµφωνα µε το έθιµο έπρεπε 
να το φέρουν αµίλητα. 
Εµείς τα µικρότερα τους ακο-
λουθούσαµε και τους πειρά-
ζαµε για να σπάσουν την σιω-
πή τους. 
Αυτά όλα ήταν τότε. Σήµερα 
τίποτα δεν θυµίζει εκείνη τη 
γειτονιά, αφού και τα γεφυράκια 
δεν υπάρχουν πια. 

(Ελένη Παπαϊωακείµ–Βλάχου) 
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Αγάπη και Ελάδιος Παπαϊωακείµ. 
 
Κάπου στα 1942 στα τρία γεφυράκια. Πίσω ακριβώς διακρίνεται η Βίλα του Πετρίδη ο οποίος είχε 
το Ξενοδοχείο στην οδό Μοναστηρίου ‘’Το Χάνι’’. Εκεί διανυκτέρευαν όλοι όσοι ερχόταν από την 
επαρχία µε τα άλογά τους και µε τα κάρα τους, αφού στο προαύλιο του είχε και στάβλο. 
Επίσης διακρίνεται το 63ο ∆ηµοτικό Σχολείο το οποίο έδινε ζωντάνια και παλµό στη γειτονιά, όπου 
φοιτούσαν τα παιδιά της Αγάπης και του Ελλάδιου, Ελένη και Φανή. 
Μπορούµε να πούµε ότι ήταν µία περιοχή µε αρκετά ενδιαφέροντα  στοιχεία. Και λέµε ήταν γιατί η 
περιοχή έχει αλλάξει πολύ από τότε. Τα πολλά πρακτορεία µεταφορών και τα διάφορα ταβερνεία 
έχουν χαλάσει την περιοχή. 
Τα αχνάρια όµως και η νοσταλγία σε φέρνουν σε αυτούς τους παλιούς δρόµους. 


