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

 

 
17 

Στιγµές της πόλης µέσα από περιοδικά. 
 
Παραλία Θεσσαλονίκης 
 
Ο χρόνος  δεν δείχνει να έχει κάποια σηµασία. Ο τόπος όµως έχει.. Παραλία Θεσσαλονίκης 
εντευκτήριο όλων των κατοίκων της συµπρωτεύουσας. Στο κέντρο της πόλης κι όµως στο 
περιθώριο της παραζάλης µιας ακόµη µεγαλούπολης. Ανά δύο, ανά τέσσερις, µαζί και µόνοι... 
Πίσω τους, η πιο όµορφη άποψη µιας πόλης που παίζει κρυφτούλι µε τα φοιτητικά όνειρα και 
κυνηγητό µε τους σύγχρονους εφιάλτες της. Μπροστά τους, η θάλασσα.. Ταξιδιάρα, γαλίφα, 
ανυπότακτη... 
Ποιος είπε ότι οι περίπατοι χέρι χέρι έχουν 
ηλικία.. 
∆εν είναι µόνο η αναδροµή στο νεανικό 
χτυποκάρδι και στα κρυφά ραντεβού της 
εφηβείας. Είναι και οι έρωτες των άσπρων 
µαλλιών, η συντροφικότητα που τρυπώνει 
µέσα από τις ρυτίδες και ανανεώνει το 
ραντεβού της µε τις δεκαετίες. Στην 
παραλία της Θεσσαλονίκης. Ατάραχα νερά, 
γαληνεµένες σχέσεις και ένα πάθος που 
δεν συντηρείται χάρη στο κυνήγι µαγισσών 
αλλά στο επιτυχηµένο πείραµα του κοινού 
βίου. Το ώριµο ζευγάρι µπορεί να 
απολαµβάνει για πολύ ακόµη την βόλτα 
στην παραλία, να λούζεται µε το γκρινιάρη 
ήλιο του φθινοπώρου, να πίνει καφέ στα παραλιακά µαγαζιά, να αγναντεύει τα κρυµµένα κάστρα 
της πόλης. Το ώριµο ζευγάρι έχει όλο το χρόνο να ονειρεύεται... 
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Κοπανατζήδες και άλλοι 
 
Αδιάκοπο πήγαινε έλα, άναρχο, που υπακούει στους δικούς του κανόνες, που ιεραρχείται µε βάση 
τις δικές του ανάγκες, που τρέφεται µε την διάθεση κάποιων χιλιάδων πολιτών να διαφυλάξουν 
ίσως το πιο όµορφο διάλειµµα µιας συνηθισµένης ηµέρας. Στα όρια ενός θεσµού που δεν 
φυλακίζεται στις αγχωµένες Κυριακές και στις άχρωµες “σχόλες”, στο πλαίσιο ενός καθηµερινού 
παρόντος που αρνείται να γεράσει ή να παραδοθεί στο φοκλόρ. Στην φιλόξενη παραλία του βορρά 
υπάρχει χώρος για όλους. Για πεζούς και για ποδηλάτες. Για αραχτούς εποχούµενους 
προνηπιακής ηλικίας και για νεαρούς περιπατητές που ξαµολήθηκαν µε το χτύπηµα του 
κουδουνιού. Για κοπανατζήδες φοιτητές και συναδέλφους. Για όλους αυτούς και για κανέναν. 
 
ΠΕΡΙΟ∆.ΕΨΙΛΟΝ-
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. 
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Περίπατοι στις πολιτείες 
 
Περιήγηση µε τον συγγραφέα-µουσικό Σάκη Παπαδηµητρίου 
“∆εν έζησα συνειδητά στον παλµό της πόλης. Το παραδέχοµαι [εδώ ανοίγει παρένθεση, αλλά θα 
περιοριστώ σε µερικά παραδείγµατα. Στις  “εθνικές επετείους”, όλων των εποχών και µορφών, δεν 
συµµετείχα και αντιδρούσα ως επιληπτικός. Την Κρατική Ορχήστρα την έχω ακούσει δύο φορές 
στα είκοσι χρόνια. Στο Κρατικό Θέατρο έχω πάει δύο φορές, στα δέκα χρόνια. Στα “∆ηµήτρια” και 
στις “∆ιεθνείς Μουσικές Ηµέρες” µέσο όρο µια φορά στα τρία χρόνια.] ∆εν περηφανεύοµαι βέβαια 
γι’ αυτό, ούτε όµως αισθάνοµαι τύψεις. Είναι ένα αίσθηµα συγκρατηµένης ικανοποίησης του τύπου 
ισοπαλίας, όπου δεν απαιτείται να χτυπηθούν πέναλτι για τον τελικό νικητή. 
Στην χωροχρονική έκταση-διαδροµή της πόλης, που µου φαίνεται δυσπρόσιτη και αρκετά 
µπουρδουκλωµένη ξεχώρισα µερικά “Φυτώρια-Θερµοκήπια-Καταφύγια”. Έχω κατασταλάξει, χωρίς 
πολλές αµφιβολίες, στο ότι αυτά µετρούν περισσότερο µέχρι στιγµής-τελείως προσωπικά άποψη 
φυσικά. 
Στο παλιό εντευκτήριο της “Τέχνης”, “Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας”, στην οδό Κοµνηνών. 
Θερµοκήπιο παλιάς τεχνολογίας από την δεκαετία του ’50. Κάθε εκδήλωση και κάποιο συν-τότε. 
Το 1973-77, η Λέσχη Τζαζ. Πειραµατική καλλιέργεια εργαστηρίου µε εµφανή αποτελέσµατα στα 
επόµενα χρόνια. ∆ιαγωνίως από την “Τέχνη” καµιά εκατοστή µέτρα, η Στοά Χρυσικοπούλου, 
ενώνει Τσιµισκή και Μητροπόλεως, υποχρεωτικό πέρασµα για το γραφείο του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου, το φυτώριο και το εντευκτήριο της “∆ιαγωνίου”. 
Στις τέχνες, η µόνη παράδοση που αισθάνθηκα να ζει και να διακλαδίζεται καθηµερινά ήταν στη 
λογοτεχνία. Σ’ άλλους χώρους δεν την αντιλήφθηκα, ή ίσως δεν την συνάντησα. Στην µουσική.. Στο 
θέατρο.. Στον κινηµατογράφο.. Στους πειραµατισµούς... 
 
”[Απόσπασµα από το περιοδικό Τέταρτο]. 
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Στην Σκάλα του Μοδιάνο 
“Με τα κλαρίνα σας ανεβάζω απάνω στη Σαλαµίνα, στην σκάλα του Μοδιάνο” τραγουδάει ο 
∆ιον.Σαββόπουλος, γέννηµα θρέµµα της Θεσσαλονίκης, της πόλης που αντιστέκεται και επιµένει 
να διατηρεί την φυσιογνωµία της στην Αγορά Μοδιάνο, στα Λαδάδικα και στην πλατεία Βαρδαρίου, 
που τόσο ύµνησε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. 
Κυριακάτικο µεσηµέρι, κατηφορίζοντας από την πλατεία Αριστοτέλους προς τις αγορές Καπάνι και 
Μοδιάνο. Εικόνες από το παρελθόν, γεγονότα άγνωστα, χρώµατα, αισθήµατα, δρόµοι 
πλακόστρωτοι που µοσχοβολούν µπαχάρια, στενοί και ανήλιοι, ξεδιπλώνονται µπροστά µου. 
Αποκρυπτογράφηση της καθηµερινότητας της  “Εδέµ” των φρούτων, λαχανικών και τροφίµων της 
συµπρωτεύουσας. 
Στο Καπάνι-Un Kapani,αλευραγορά-όπως γράφουν τα τούρκικα τεφτέρια, πριν το 1912, 
πουλούσαν αλεύρι και αργότερα ασβέστη που έφερναν από το Ασβεστοχώρι. Τενεκεδένια και 
πήλινα σκεύη, ρύζι, όσπρια, κρέας και θαλασσινά. 
Στο Καπάνι, είχε συνολικά δώδεκα σπίτια, 54 εργαστήρια, ένα καφενείο ένα χάνι, δύο ποτοπωλεία 
και δώδεκα οικόπεδα. 
Σήµερα θεωρείται η πιο φθηνή αγορά της Θεσσαλονίκης, µε 100 περίπου µαγαζιά, υπαίθρια 
στέκια, ενώ στην είσοδο της αγοράς συναντάει κανείς αχθοφόρους, φορτηγατζήδες, φούρνους και 
καφενεδάκια. 
Από τις πιο φηµισµένες αγορές της Θεσσαλονίκης. Αυτός ο χώρος πριν ήταν οικόπεδα. Μετά την 
πυρκαγιά του 1917 ένας Όµιλος Θεσσαλονικέων αγόρασε οικόπεδα και έκανε την Αγορά Μοδιάνο. 
Στο σχέδιο προβλεπότανε υπαίθριο παζάρι, αλλά ο Γάλλος αρχιτέκτονας Λιβάν έχτισε την στοά µε 
120 µαγαζιά, στο δε κέντρο της Στοάς Μοδιάνο, µέσα στις µυρουδιές και στις φωνές της αγοράς, 
µπορεί κανείς να συναντήσει κλαρίνα και µουσικές, στα γνωστά στέκια, µε εκλεκτούς µεζέδες, 
προσκαλώντας όλους τους λάτρεις του ωραίου και των αισθήσεων. 
 
[Απόσπασµα από το περιοδικό Άνθρωποι - Απογευµατινή της Κυριακής.] 
Οκτώ χρόνια απουσίας-από την στήλη στα πεταχτά -Εφηµ. Ελευθεροτυπία- Του Πέτρου 
Μανταίου. 
“Ελάχιστες ώρες παραµονής, όσο κι αν τις τεντώσεις, δεν ισοφαρίζουν οχτώ χρόνια απουσίας. 
Ιδίως όταν πρόκειται για την Θεσσαλονίκη. Σ’ αυτή την πόλη ή τα δίνεις όλα και όσα πάνε κι όσα 
έρθουν ή έτσι και πιάσεις να τσιγκουνεύεσαι το χρόνο και να κοιτάς το ρολόι ποιόν θα δεις και 
ποιόν θα αφήσεις, έχασες την ευκαιρία να αναθερµάνεις την σχέση σου, στρίβοντας δια του 
αρραβώνος. 
Η Θεσσαλονίκη θέλει άργητα και ραθυµία και ρέµβη. Κι ας οδηγούν οι Θεσσαλονικείς σαν παλαβοί-
δεν ήταν έτσι την προηγούµενη φορά. Η πόλη έρχεται από µακριά και ταξιδεύει, ολοένα ταξιδεύει 
στην παραλία και τους παράλληλους δρόµους, στις καθέτους και την ∆ιαγώνιο. Ταξιδεύει και 
επιβάλλει ρυθµούς φιλικούς, χασοµεριού και της καληµέρας, δοκιµασµένους και σίγουρους άµα 
συντονιστείς µαζί τους και τους παρακολουθήσεις, έχουν πολλά να σου δώσουν, να ’χεις να 
πορεύεσαι. Εάν τους αγνοήσεις και “σουσουδίσεις” ρυθµούς ξένους, φερµένους ποιος ξέρει από 
ποιου διαόλου την µάνα, η χασούρα είναι όλη δική σου. Κι αν δεν το καταλαβαίνεις, τόσο το 
χειρότερο. Όπως πολλοί Θεσσαλονικείς δεν καταλαβαίνουν ότι παρακάµπτουν και εγκαταλείπουν 
µια πόλη πρότυπο της ερωτικής µέθεξης, και στην θέση της βάζουν ανοργασµικά κακέκτυπα που 
ταιριάζουν σε εργολάβους της ευκαιρίας και προσβάλλουν διαχρονικούς πολίτες...” 
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ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Ο ΤΕΤΟΙΟΣ 
 
Γιάννης ∆ηµαράς-εκδόσεις Κάκτος-Γκράφιτι. 
“Στην φοιτητοµάνα Θεσσαλονίκη, δεν υπήρξε πολιτική και κατ’ επέκταση φοιτητική παράταξη που 
από το 1974 κι εδώ, να µην αντιµετώπιζε ιδεολογικά προβλήµατα. 
Οι αφορµές για την σάτιρα και  γιατί όχι τον αυτοσαρκασµό, υπήρξαν εδώ πιο πολλές από αυτές 
της πρωτεύουσας. Οι φοιτητές ήταν περισσότερο γνωστοί στην Θεσσαλονίκη. ∆εν χάνονται στο 
λαβύρινθο της πόλης και των παγερών και αγνώστων µεταξύ τους ανθρώπων, όπως οι 
συνάδελφοί τους στην Αθήνα. Στις σχολές της Θεσσαλονίκης, οποία κι αν ήταν αυτή φύτρωσε πιο 
νωρίς από την Αθήνα. 
Η αναζήτηση της πολιτικής αλήθειας και αγωνιστικής εντιµότητας οδήγησε εκατοντάδες παιδιά σε 
προβληµατισµούς και πρακτικές οδυνηρές, σε συµπέρασµα ένα εκατοστό έξω από τις πόρτες της 
απόγνωσης. Πολλοί πέρασαν κι αυτόν τον Ρουβίκωνα. Κι άρχισαν την άλλη κιόλας στιγµή οι 
συνδυασµοί του ονείρου, της φαντασίας της λογικής και της 
απόγνωσης τις επελάσεις στους τοίχους και στους δρόµους.. 
Χαρακτηριστικά και τα εξής: 
-Καλύτερα µιας ώρας σκλαβιά και φυλακή 
παρά 40χρόνια σκλαβιά και φυλακή. 
-Ελευθέρωσε τον αυθορµητισµό σου. 
-Βαρέθηκα πια, σταµατήστε την γη να κατέβω. 
-Κάτω από το βιβλίο υπάρχει η ακρογιαλιά. 
-Κάτω η αισθητική των λευκών τοίχων. 
-Για να φας αυγό την σήµερον ηµέρα πρέπει να’ χεις γκόµενα 
την κότα. κλπ 
Σχόλιο- (Όχι ότι αποδεχόµαστε τα συνθήµατα και την αισθητική των τοίχων και των δρόµων, απλά 
τις καταγράφουµε, αφού ο φοιτητόκοσµος αποτελεί κινητήρια δύναµη στην Θεσσαλονίκη, αλλά και 
έχει και το δικό του ρόλο στα δρώµενα της πόλης. 
Τα χρόνια βέβαια έχουν περάσει, η κιθαρίτσα και οι παρέες συναντιούνται στο διαδίκτυο και η 
σπουδή και η παπαγάλιση έχουν και αυτοί πάρει κάποιους άλλους ρόλους. Εντούτοις οι φοιτητές 
εµµένουν έστω και µε αποστάσεις στην δυναµική των τοίχων, που µπορεί ένα σύνθηµα και µια 
πρόταση να εκφράζει, περισσότερους από ένα, αλλά από αισθητικής πλευράς, δεν µπορεί να πει 
κανείς ότι είναι καλαίσθητο. Βέβαια στην φοιτητική µου ζωή, δεν έλαχε να πάρω µαρκαδόρο, στο 
Τµήµα της Χηµείας, και γενικά της Φυσικοµαθηµατικής, εντούτοις, αρκετοί ήταν εκείνοι, που 
χρησιµοποιούσαν τους τοίχους, για την προσωπική τους έκφραση. Μερικά συνθήµατα- πενία 
τέχνας κατεργάζεται ή έµπνευσης-ήταν ιδιαίτερα πετυχηµένα. Η τεχνική του µαρκαδόρου, 
αντικαταστάθηκε µε τις υπέροχες εικαστικές παρεµβάσεις µπροστά στο Πολυτεχνείο, αλλά και στις 
ζωγραφιές στο Βιολογικό. 
Από κει και πέρα µένει κάπου στο βάθος της µνήµης, το τάβλι στην Μελενίκου, η βόλτα στην 
Καµάρα, η φοιτητική λέσχη, τα βραδινά λεωφορεία, η εφηµερίδα Μακεδονία της Κυριακής, ο ΟΤΕ, 
το διάβασµα και οι εξεταστικές, οι εκλογές, το δέµα των γονιών ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ 4 το απόγευµα, οι 
έρωτες, το άδειο πακέτο µε τα τσιγάρα στην πόρτα για τα µηνύµατα, τα έπιπλα για φοιτητές, οι 
αγγελίες για δουλειά κλπ-) 
Χ.ΝΙΑΡΟΣ] 
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 ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΑ. 
 
Εκτός από τους κλέφτες και αστυνόµους που ήταν πανελλήνιο παιγνίδι, παίζαµε µπάλα, τα 
παλικαράκια- καουµπόηδες- ποδήλατο, καραγκιόζη και πολλά άλλα απ’ αυτά που πρόσφερε η 
πιάτσα της Κολόµβου µέχρι το Βαρδάρι και το Χατζηµπαξέ. 
Η µπάλα της εποχής ήταν κουρέλια ραµµένα από κάποια µητέρα σε σχήµα σφαιρικό που τα 
κλωτσούσαµε µέχρι να διαλυθούν. Στην καλύτερη περίπτωση είχαµε και κάτι τόπια που 
κατασκευάζαµε µόνοι µας. Αγοράζαµε από τους τσαγκαράδες δύο-τρεις δρχ, κοµµάτια από αυτά 
που περίσσευαν από τις κρεπ σόλες παπουτσιών-(ήταν πολύ της µόδας τότε)-τα κόβαµε ψιλά 
κοµµάτια και τα βάζαµε σ’ ένα τενεκεδάκι µε βενζίνη για µία δύο ώρες. Μισολιώνανε. Τα παίρναµε 
στις χούφτες µας, τις ζουλούσαµε να κολλήσουν µεταξύ τους και τους δίναµε σχήµα πορτοκαλιού, 
καµιά φορά και µεγαλύτερο. Αυτές οι µπάλες ήταν ανθεκτικές, πηδούσαν πολύ, αλλά το σχήµα 
τους δεν πετύχαινε πάντοτε να γίνει σφαιρικό, και την χτύπαγες να πάει ζερβά και πήγαινε δεξιά. 
Αγαπητό παιγνίδι ήταν και ο Καραγκιόζης. Αγοράζαµε σε φυλλάδια της µιας δραχµής τα έργα του, 
και παίζαµε τα έργα του πίσω από ένα σεντόνι φωτισµένο από δύο κεριά ή δύο µικρές λάµπες 
πετρελαίου στην καλύτερη περίπτωση. 
Οι κλέφτες και οι αστυνόµοι ήταν και αυτό δηµοφιλές παιγνίδι, όπως και οι µπίλιες. 
Ένας άλλος τρόπος παιγνιδιού ήταν ένα µεγάλο τετράγωνο γήπεδο παιγνιδιού, ανάµεσα στους 
δρόµους Αντιγονιδών-Μ.Αλεξάνδρου και Αµαρουσίου. Εκεί όπου χτίστηκε αργότερα η οπωραγορά, 
το ∆’ Γυµνάσιο, µαγαζιά και σπίτια. Τότε ήταν καθαρισµένο από τα αποκαΐδια της πυρκαγιάς και 
νοµίζω είχαν αρχίσει να σκάβουν θεµέλια για την οπωραγορά, αλλά πέσαν πάνω σε ένα διάδροµο 
που λέγαν ότι ένωνε τις τρεις εκκλησίες, τους 12 Αποστόλους, τον `Aγιο ∆ηµήτριο, και τον 
Αγ.Γιάννη δίπλα στην Αγία Σοφιά. Το κοµµάτι αυτό το ερεύνησαν κάποιοι ειδικοί και τα έργα 
σταµάτησαν για να παίζουµε και εµείς τα παιγνίδια µας. Στο κάτω µέρος προς την Αντιγονιδών-
Πτολεµαίων µπαίναµε από µια τρύπα που κάνανε στο φράχτη τα παιδιά της Κολόµβου. Στην 
αντίθετη πάνω γωνία προς την Μ. Αλεξάνδρου έπαιζαν τα εβραιάκια µια και εκεί ήταν µια από τις 
γειτονιές τους. Πολλές φορές παίζαµε και µεταξύ µας µπάλα και άλλες πετροπόλεµο. 
Ένα άλλο από τα πολλά, άσκοπο περιδιάβασµα στους δρόµους της πόλης, σε µορφή αγέλης ήταν 
αυτό που λέγαµε Τσακαλαρία. Τραβούσαµε δηλαδή, προς το Βαρδάρι, περνούσαµε µέσα από την 
Μπάρα, βγαίναµε στο Χατζή Μπαξέ, ανεβαίναµε στο Μελβανέ στο κάστρο και φτάναµε στο 
συµµαχικό Νεκροταφείο του Ζειντελίκ όπου και πηδούσαµε τα σιδερένια κάγκελα και µπαίναµε να 
παίξουµε. Αλλά και το πιο συνηθισµένο ήταν να τραβήξουµε προς το Λευκό Πύργο. 
[Απόσπασµα από το Βιβλίο ‘’Φοίνιξ Αγήρως-Η Θεσσαλονίκη του 1925-1935-Αιµ.∆ηµητριάδης-
εκδ.Παρατηρητής]. 
 

Παιγνίδια στη παραλία 



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

 

 
23 

Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ 
 
-Περιοδικό ‘’Επτά Ηµέρες’’- Καθηµερινή. 
 
“Ο παραδοσιακός οικισµός της Άνω Πόλης στην Θεσσαλονίκη ορίζεται από τα βυζαντινά τείχη στο 
βορρά και από την οδό Ολυµπιάδος στον Νότο. Στην διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας το 
τµήµα αυτό της πόλης εκτεινόταν στα νότια µέχρι την οδό Αγίου ∆ηµητρίου και τις παρυφές του 
Βαρδάρη και αποτελούσε την συνοικία όπου κατοικούσε κυρίως ο τούρκικος πληθυσµός και ήταν 
γνωστή ως Μπαίρι. Χαρακτηριστικό της εσωτερικής οργάνωσης στα χρόνια της τουρκικής 
κυριαρχίας ήταν ο διαχωρισµός κατά εθνότητες, πράγµα που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 
και στην µορφή της, αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαφορετικές συνοικίες στην πόλη, µέχρι και 
την απελευθέρωσή της. Στην διάρκεια της τουρκοκρατίας, µέχρι και το 1912, η Άνω Πόλη 
αποτελούσε το προνοµιακό κοµµάτι, από πλευράς κατοικίας, εξαιτίας του καλού κλίµατος, του 
καθαρού αέρα, της θέας από πλευράς στρατηγικής της θέσης λόγω του υψοµέτρου και των 
βορείων τειχών από την άλλη. 
Σε ότι αφορά την κοινωνική διάρθρωση των τουρκικών συνοικιών, αυτές ήταν ως επί το πλείστον 

περιοχές κατοικίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό 
εµπορικό κέντρο, χαρακτηριστικό που 
διατηρείται µέχρι και σήµερα. 
Οι τουρκικές συνοικίες ήταν συνήθως 
χωρισµένες από χέρσες εκτάσεις, 
αποτελούσαν όµως µια ενιαία οικιστική 
ενότητα µε πολλές χωρισµένες γειτονιές, 
αποκεντρωµένες, αντίθετα µε αυτό που 
συνέβαινε µε τις άλλες συνοικίες των 
διαφορετικών φυλετικών στρωµάτων. 
Η αρχιτεκτονική των σπιτιών µπορεί να 
χαρακτηριστεί οµοιογενής, µε αυτή που 

συναντούσε κανείς στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο και στην Ανατολή. Ο αρχιτέκτονας ήταν 
κάποιος άγνωστος κατασκευαστής, µε τα στοιχεία της µακεδονικής και τουρκικής αρχιτεκτονικής, 
δύο είδη µε πολλά κοινά σηµεία είτε µορφολογικά, είτε ως στοιχεία διάταξης των χώρων. 
Χαρακτηριστικό ήταν ότι πολλά σπίτια είχαν πιο πολλά διακοσµητικά στοιχεία-τριγωνικό αέτωµα 
στο µέσο της µπροστινής όψης, µε γλυπτές διακοσµήσεις, ξύλινες κορνίζες και παραστάδες-σε 
σχέση µε τα µακεδονικά που ήταν πιο λιτά, γεωµετρικότερα και µε πιο λίγα ανοίγµατα. Οι κατοικίες 
ήταν διώροφα ή τριώροφα κτίσµατα, µε συµµετρικά οργανωµένες όψεις, όπου συχνά συναντάµε 
την χρήση ψευδοπαραστάδων, στοιχείο που προέρχεται από την κλασσική αρχιτεκτονική. Τα υλικά 
δόµησης ήταν συνήθως τα ξύλα και οι πέτρες και τα είδη δόµησης ο τσατµάς και το µπαγδατί. Τα 
πιο χαρακτηριστικά µορφολογικά τους στοιχεία ήταν το σαχνισί-κλειστή προεξοχή των όγκων του 
ορόφου από το επίπεδο των τοίχων του ισογείου-, το χαγιάτι-σκεπαστός υπαίθριος χώρος στον 
όροφο, προέκταση του εσωτερικού του σπιτιού, που αποτελούσε και τον πυρήνα του σπιτιού. Στο 
εσωτερικό τους τα σπίτια ήταν χαµηλοτάβανα µε ξυλόγλυπτες διακοσµήσεις. 
Η απελευθέρωση της πόλης και η εγκατάσταση προσφύγων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για 
την µετεξέλιξη της πολεοδοµίας. Περίπου το 70% των σπιτιών σήµερα, καλύπτεται από τα 
προσφυγικά σπίτια, που αναστηλώνονται αρκετά από αυτά, µορφολογικά όµως δεν παρουσιάζουν 
κάποιο ενδιαφέρον, παρά ιστορικά, µιας και συνδέθηκαν άµεσα µε την κοινωνική διαστρωµάτωση.” 
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Ο αργαλειός 
 
“Τιµή µεγάλη και τρανή 
που’ν ο  αργαλειός στο σπίτι 
το κάθε δόντι του χτενιού 
αξίζει   µαργαριτάρι.” 
 
Ο αργαλειός είναι κοινό γνώρισµα του λαϊκού σπιτιού, στα Μακεδονικά και στα Θρακικά χωριά και 
η υφαντική, µια από τις χαρακτηριστικές µορφές της Ελληνικής λαϊκής τέχνης. Πολλά από τα 
υφαντά η γυναίκα, ιδιαίτερα τα είδη ενδυµασίας, τα κεντούσε µε το χέρι, όπως και για να στολίσει 
το σπίτι της. Κεντούσε µαιάνδρους, σταυρούς, πουλιά, δικέφαλους αετούς, κυπαρίσσια και 
γοργόνες. 
Επηρεασµένη η Ελληνίδα υφάντρα από το γαλανό ουρανό µας και τις αποχρώσεις της θάλασσας, 
µε το ένστικτο και την φαντασία δηµιουργεί πραγµατικά αριστουργήµατα. 
Οι γυναίκες της Θεσσαλονίκης του καιρού εκείνου, ύφαναν από καθαρό µετάξι ένα πανί ψιλό, που 
µε εκείνο έκαναν τα γνωστά πουκάµισα και τα ονοµαστά µαντίλια, τα ’µπρουτζουκένια’, τα 
υφασµένα δηλαδή µε µετάξι και βαµβάκι µαζί. 

Το µετάξι για τα υφαντά τους οι Θεσσαλονικιές 
υφάντρες το έβγαζαν από τα κουκούλια. Τα 
χρόνια εκείνα στην Μακεδονία τα χωριά στην 
κοιλάδα του Αξιού, έβγαζαν πολύ µετάξι. 
Κάθε σχέδιο ή κέντηµα είναι παρµένο από την 
γιαγιά σε µητέρα και κόρη, και κάθε φαντό ήταν 
τραγουδισµένο ανάλογα µε την περίπτωση και 
την παράδοση του τόπου. 
Τα χονδρά υφάσµατα, τα ύφαιναν συνήθως οι 
’ψυχοκόρες’ και οι κοπέλες θυγατέρες. Και για να 
πατούν τα ποδαρικά του αργαλειού ανώδυνα, 
φορούσαν στα πόδια τους ‘’τερλίκια’’, καλτσούνια 
δηλαδή ενώ, οι µπόλιες, οι τσεβρέδες και οι 
χρυσές ζώνες ήταν έργα των χεριών τους. 
Άλλωστε το µετάξι, το µαλλί, το µπαµπάκι, το 
λινάρι, τα φυτικά χρώµατα και ο αργαλειός 
δένουν από άκρη σε άκρη την Ελλάδα και 
εκφράζουν το µεγαλείο και το πνεύµα της ψυχής 
του λαού µας. 
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Η πλατεία Ελευθερίας και η οδός Βενιζέλου το 1916 

Η είσοδος των ελληνικών στρατευµάτων στην πόλη. 
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