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Παρακαλούνται τα μέλη και φίλοι του 
Συνδέσμου να ανταποκριθούν σύντομα 
στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής 

τους για το 2023, δεδομένου ότι αυτή δίδει 
και το απαραίτητο "οξυγόνο", που στηρίζει 

οικονομικά τον Σύνδεσμο.

Ο λογαριασμός ΙΒΑΝ της τράπεζας 
Πειραιώς είναι: 

GR 840171 0020 0060 0201 0989 111.

Με εκτίμηση και προσδοκία
για την ανταπόκρισή σας
Το Δ. Σ. του Συνδέσμου

Θεσσαλονικέων

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  
ΕΤΗΣΙΑΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Της Έλσας Αλαμανιώτη

Χρυσαφένιος καβαλάρης ξεπροβάλλει
πίσω απ' το βουνό
κι εγώ συνεπαρμένη τον κοιτώ
και τραγουδώ
του νέου χρόνου μας φεγγάρι όμορφο
που δένεις με την εσωτερική μου αρμονία
χαρούμενο και λαμπερό
ξέχειλο απο μαγεία
καθώς στη θάλασσα
ολόχρυσο το δρόμο σου απλώνεις
και νιώθω να με οδηγείς 
στης φαντασίας τους πυλώνες
να βλέπω ανθρώπους γελαστούς 
κεράμους και κολώνες
αρχαιοελληνικά αγάλματα 
απο κούρους και απο κόρες
και εραστές πανέμορφους
σε αέρινες αιώρες
προορισμούς μεσ' τη ζωή 
να αποδίδονται με μουσική
ανεμελιάς χρυσόσκονη
βαθιά ερωτική
φεγγαρένια χειμωνιάτικη γιορτή.



ΑΝΟΙΞΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ 
Το ιστορικό κτίριο του 1900, σήμα κατατεθέν της εβραϊκής παρουσίας



ΠΩΣ ΗΤΟ ΤΟ 1800 Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η σχεδόν ολοσέλιδη περιήγηση στη Θεσσαλονίκη του 1800 
είχε ως βάση αποσπάσματα από το δίτομο έργο «Ταξίδιον 
εις την Μακεδονίαν» που εξέδωσε το 1831 ο Εσπρί - Μαρί 
Κουζινερί, ο οποίος χρημάτισε γενικός πρόξενος της Γαλλίας 
στη Θεσσαλονίκη και τη Σμύρνη από το 1773 ώς το 1819.
Ο Ιππόδρομος, η Ροτόντα, η Αψίδα του Γαλερίου, το 
Επταπύργιο, ο Λευκός Πύργος, οι Εβραίοι, τα ταμπάκικα, οι 
Ευρωπαίοι, η ύπαιθρος αλλά και στοιχεία για τη διοίκηση των 
πόλεων, το «πώς έκαμε την εμφάνισίν του εις την πόλιν ο Αβδή 
πασάς» αλλά και για την «εορτή των βυρσοδεψών» είναι οι 
«σταθμοί» της περιήγησης στο δημοσίευμα αυτό, που αποτελεί 
ακόμη μια απτή απόδειξη για το διαχρονικό ενδιαφέρον των 
περιηγητών ανά τους αιώνες για τη Θεσσαλονίκη και τον 
πλούτο της ιστορίας και των μνημείων της.

Η περιήγηση ξεκινά από την Αψίδα του Γαλερίου, για την 
ωραιότητα της τέχνης της οποίας δεν κρύβει τον θαυμασμό του 
ο περιηγητής. «Ο ταξιδιώτης ο οποίος δεν διακρίνει, εν πρώτοις, 
εις το μνημείον τούτο παρά μίαν πύλην συντεθλιμμένην διά 
ξένων οικοδομών, αναγνωρίζει αμέσως με κατάπληξιν ότι 
ευρίσκεται ενώπιον παλαιάς θριαμβευτικής αψίδος εξαιρετικής 
ωραιότητος. Η όψις, η οποία πρώτη αποκαλύπτεται είναι η 
πλέον ενδιαφέρουσα και ταυτοχρόνως η καταλληλότερα 
προς αναγώρισιν της εποχής εις την οποία το κτίσμα ανήκει. 
Έναντι της προσόψεως έχουν στηθή μικρά σανιδώματα, 
χρησιμεύοντα ως σταθμοί των φρουρών της πόλεως και των 
αρμοδίων επί του τελωνείου. Οι δημόσιοι αυτοί υπάλληλοι 
ακουμβούν εις το παλαιόν τείχος τα μαξιλάρια εις τα οποία 
στηρίζονται. Περισσότερον ενδιαφερόμενοι διά την λευκότητα 
του ασβέστου παρά διά την ωραιότητα της τέχνης, πάντοτε όταν 
αντικαθίσταται η βάρδια, ασπρίζουν το μάρμαρον, εις τρόπον 
ώστε, λόγω της διαδοχής των στρωμάτων, πρέπει σήμερον να 
πλησιάση κανείς πολύ κοντά διά να κρίνη πεί της αξίας των 
γλυπτών...» (σ.σ. διατηρείται η ορθογραφία του πρωτότυπου).



Μέσα από τις φωτογραφίες του Μπουασονά από τις ωραίες 
εκκλησίες της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται ένα σημαντικό 
κομμάτι του ιστορικού πλούτου της πόλης, που εξακολουθεί 
να εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα τον επισκέπτη της. «Το 
πραγματικό στολίδι της Θεσσαλονίκης είναι οι εκκλησίες 
και τα μωσαϊκά τους. Οι Τούρκοι τις μετέτρεψαν σχεδόν όλες 
σε τζαμιά. Η πιο γοητευτική από όλες, χωρίς την παραμικρή 
αμφιβολία σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό χώρο είναι η εκκλησία 
των Αγίων Αποστολών, το Σοούκ Σου τζαμί (σ.σ. τζαμί του 
κρύου νερού), κοντά στη νέα πύλη», γράφει ο Ντανιέλ Μπω-
Μποβί, «κεντώντας» με λέξεις τις εικόνες του Μπουασονά.

«Είναι κρυμμένη ανάμεσα σε χαμηλά σπίτια με ξύλινα 
κάγκελα και γρίλιες στα παράθυρα και ανάμεσα σε δέντρα: 
λεύκες, μεγάλης ηλικίας συκιές και πλατάνια», περιγράφει ο 
Μπω-Μποβί, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε «μια σκεπαστή 
γειτονική κρήνη όπου οι Τουρκάλες, με ντροπαλά βήματα 
εξαιτίας των πέπλων τους, έρχονται να προμηθευτούν νερό». 
Ξύλινα σκελετοί, ξύλινα στηρίγματα, καλυμμένα με κυρτά 
κεραμίδια, κυκλώνουν την εκκλησία και καλύπτουν τον 
εξώστη με την κιονοστοιχία. Στο εσωτερικό της, τέσσερις 
λεπτοί στύλοι στηρίζουν τον κεντρικό άμβωνα, την τράπεζα 
και κάτω από τις ρωγμές του χοντρού γύψου μπορούμε να 
μαντέψουμε την ύπαρξη γκρίζων μωσαϊκών και ζωγραφιών, 
γράφει, συνεχίζοντας την περιγραφή, ενώ παρακάτω κάνει 
εκτενή αναφορά στη Ροτόντα, την Αγία Σοφία και τον 
επιβλητικό Άγιο Δημήτριο, που κοσμεί και το εξώφυλλο της 
έκδοσης.
Η πόλη των ωραίων εκκλησιών, όπως αποκαλούν τη 
Θεσσαλονίκη ο Μπουασονά και ο Μπω-Μποβί, δεν αφήνει 
ασυγκίνητο τον σύγχρονο επισκέπτη, ενώ ο βυζαντινός της 
πλούτος συχνά «ταξιδεύει» μέσα από εκτενή δημοσιεύματα, 
με πλέον πρόσφατο ένα οδοιπορικό της Αμερικανίδας 
δημοσιογράφου Giovanna Dell' Orto για το Associated Press, 
με τίτλο: «Splendid Byzantine churches head Thessaloniki's 
holy sites».

Ακολουθεί ο Ιππόδρομος και η Ροτόντα, που «παρουσιάζει 
μίαν αξιοπαρατήρητον ιδιορρυθμίαν: εισέρχεται κανείς 
από δύο θύρας, εκ νότου και δυσμών, απολύτως ομοίας», η 
εκκλησία της Αγίας Σοφίας «που μετετράπη εις τζαμί, όπως 
και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου», το «φρούριον το 
οποίον δεσπόζει της πόλεως και καλείται Επταπύργιον» και ο 
ευρισκόμενος «εις την άκρην του όρμου και εν συνεχεία προς 
τα τείχη της πόλεως, προς την ανατολικήν πλευράν» Λευκός 
Πύργος. «Καλείται Πύργος των Γενίτσαρων», αναφέρει ο 
Εσπρί - Μαρί Κουζινερί, «διότι χρησιμεύει ως φυλακή των 
και διότι ούτοι δικαιούνται να στραγγαλίζονται εντός αυτού 
όταν αξίζουν της ποινής του θανάτου».
Από το βλέμμα του περιηγητή δεν ξεφεύγει η επαγγελματική 
ενασχόληση των Εβραίων της πόλης, για τους οποίους -μεταξύ 
άλλων- αναφέρει ότι «από της καταλήψεως της πόλεως 
από τον Μουράτ τον Β’, οι Εβραίοι έχουν το προνόμιον της 
κατασκευής κυανοχρώμου υφασμάτων λίαν χονδροειδών, 
τα οποία εμπορεύονται διά λογαριασμόν του Μεγάλου 
Αυθέντου» και ότι «Εβραίοι είναι κύριοι μιας βιομηχανίας 
ταπήτων. Αυτοί μόνον κατασκευάζουν όλων των μεγεθών, 
από των καλλίτερων ποιοτήτων μέχρι των πλέον κοινών».

Ο Γάλλος διπλωμάτης - περιηγητής αναφέρεται επίσης στα 
ταμπάκικα, σημειώνοντας ότι εξ όλων των βιοτεχνιών της 
Θεσσαλονίκης, η βυρσοδεψία είναι η σημαντικωτέρα και η 
επικρατεστέρα» και «...το εσνάφι των βυρσοδεψών χαίρει εν 
Θεσσαλονίκη μεγάλου σεβασμού» καθώς «διά να γίνη κανείς 
μάστορας χρειάζεται πολλάς δοκιμασίας, αι οποίαι διαρκούν 
από της ηλικίας των δέκα ετών μέχρι της ηλικίας των τριάντα». 
Όταν, μάλιστα, «το εσνάφι αυτό κάμνη νέους μάστορας, όλη η 
πόλις πανηγυρίζει»...

Ο Μπουασονά στην πόλη των ωραίων εκκλησιών

Το διαχρονικό ενδιαφέρον των περιηγητών για τη 
Θεσσαλονίκη και τον πλούτο των μνημείων της αποτυπώνεται 
και σε ένα άλλο «διαμάντι» εποχής: το «Salonique, la ville 
des belles églises», με φωτογραφίες του σπουδαίου Ελβετού 
φωτογράφου Φρεντερίκ Μπουασονά και πρόλογο του 
αχώριστου συνταξιδιώτη του Ντανιέλ Μπω-Μποβί, που 
εκδόθηκε το 1919 στη Γενεύη και αναδεικνύει όλα εκείνα τα 
μοναδικά στοιχεία που συνθέτουν το σαγηνευτικό μωσαϊκό 
της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται σε γνώση όσων Θεσσαλονικέων ή/και Μακεδόνων γενικότερα, 
επιθυμούν να συμμετέχουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ότι 
με την αποστολή σύντομου βιογραφικού με φωτογραφία, μπορούν να 
προβληθούν μέσα από την εφημερίδα μας (οι αποδέκτες αγγίζουν τους 

500 ηλεκτρονικώς ή ταχυδρομικώς), καθώς και από την ιστοσελίδα ή το 
F. B. που ο Σύνδεσμος διατηρεί (300 περίπου επισκέψεις μηνιαίως), με 

συνολικό κόστος 100€.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΥΡΝΗ: 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ «ΤΡΑΒΗΞΕ» Η ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Οι παράγοντες που κατέστησαν το δρομολόγιο ζημιογόνο

Μια φιλόδοξη ακτοπλοϊκή γραμμή, όνειρο πολλών ακτοπλόων στο παρελθόν έγινε πράξη φέτος για 50 περίπου ημέρες 
αλλά η λειτουργία της ανεστάλη. Ο λόγος για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης που ξεκίνησε στις 10 
Οκτωβρίου η Levante Ferries με το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Smyrna Di Levante. 
Χθες η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων μέχρι νεωτέρας, αλλά δεν φαίνεται να καταθέτει τα όπλα 
καθώς στελέχη της χαρακτηρίζουν αυτή την πρώτη προσπάθεια ως «crash test». 
Η «γραμμή φιλίας» όπως την χαρακτήρισε ο ιδρυτής της Levante Ferries Γιώργος Θεοδόσης, η γραμμή της θαλάσσιας 
σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την Σμύρνη, της Ευρώπης με την Ασία, ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου. Κάποιοι 
αντιμετώπισαν την προσπάθεια με σκεπτικισμό, τόσο λόγω των ακριβών «λιμανιάτικων» της Σμύρνης όσο και του 
κλίματος που επικρατεί την τελευταία περίοδο στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδος, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας της 
γείτονος.
Στην Σμύρνη πάντως το κλίμα ήταν φιλικό και περίσσευαν οι καλές διαθέσεις για την λειτουργία της γραμμής. Παρά 
τις προσπάθειες όμως τελικά η λειτουργία της γραμμής ανεστάλη. Είναι βέβαια γεγονός ότι τα δρομολόγια ξεκίνησαν σε 
μία περίοδο τουριστικά σχεδόν νεκρή (Οκτώβριος) και παράλληλα σε μια συγκυρία γενικά αρνητική λόγω αυξημένου 
κόστους καυσίμων, (αυτό αφορά το πλοίο) , γενικότερης οικονομικής στενότητας λόγω και της ενεργειακής κρίσης. 

Οι «ζημιογόνοι» παράγοντες
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επιπλέον παράγοντες που κατέστησαν το δρομολόγιο ιδιαίτερα ζημιογόνο, σε αυτή 
τη χρονική περίοδο, ήταν η πτωτική τάση στην επιβατική κίνηση λόγω της χειμερινής περιόδου, η χαμηλή τιμή του 
πετρελαίου κίνησης των φορτηγών στην Τουρκία λόγω κυβερνητικών επιδοτήσεων, που μειώνει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της θαλάσσιας μεταφοράς και ο ελάχιστος αριθμός αδειών διμερούς διέλευσης καθώς φτάνουμε στο τέλος 
της χρονιάς. 
Επίσης κάποιο ρόλο κυρίως για επιβάτες από την Ελλάδα έπαιξε και η πρόσφατη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. 
Πάντως έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες το πλοίο «έπιασε» κάποια στιγμή και τους 90 επιβάτες όπως επίσης και 
τα 36 φορτηγά οχήματα. 
Η πλειοψηφία των επιβατών ήταν Τούρκοι ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι VIP καμπίνες ήταν «πιασμένες» σε 
κάθε ταξίδι. 

Η θέση της εταιρείας
Η εταιρεία σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι όλα έγιναν «σύμφωνα με τον προγραμματισμό της» και στο πλαίσιο αυτό, 
«το χειμερινό πρόγραμμα των δρομολογίων της γραμμής Θεσσαλονίκης – Σμύρνης ολοκληρώνεται στις 30/11/2022». 
Υπογραμμίζει ακόμη ότι από την έναρξη των δρομολογίων στις 10/10/2022 η εταιρεία πραγματοποίησε ήδη 
40 ταξίδια, θέτοντας τις βάσεις για την απρόσκοπτη επιβατική και εμπορική διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτή η 
δίμηνη εξυπηρέτηση της γραμμής αποτελεί χρήσιμη παρακαταθήκη για την εύκολη και γρήγορη επανεκκίνηση των 
δρομολογίων της καλοκαιρινής σεζόν 2023. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των δρομολογίων της καλοκαιρινής σεζόν 
θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση. 
Στελέχη της εταιρείας κάνουν λόγο όπως προαναφέρθηκε για ένα πολύ χρήσιμο «crash test», η εμπειρία του οποίου θα 
αξιοποιηθεί πλήρως στην επαναξιολόγηση της προσπάθειας, από την προσεχή Άνοιξη. 
Να σημειωθεί πάντως ότι ο πρόεδρος του παραρτήματος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στη Σμύρνη, Γιουσούφ 
Οζτκούρκ, ο οποίος είναι και ο πράκτορας της Levante Ferries στη Σμύρνη, με δηλώσεις του στο πρακτορείο Anadolu 
της Τουρκίας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αναστολή της σύνδεσης Σμύρνης- Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι «ο 
κύριος λόγος για την απόφαση αναστολής είναι η έλλειψη υποστήριξης. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη. 
Οι εταιρείες που ασχολούνται με τις διεθνείς χερσαίες μεταφορές, θα έπρεπε να έχουν στηρίξει αυτή τη γραμμή». 



ΚΑΝΝΑΒΗ: ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ



ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 


