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Πρωτότυπο, απρόβλεπτο και γεμάτο Θεσσαλονίκη, με θέματα Ιστορίας, Τέχνης, Γραμμάτων και Νέων Δημιουργών, 
και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος της φετινής χρονιάς, το 78ο τεύχος του 
περιοδικού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΝ ΠόΛΙΣ (Δεκέμβριος 2021). 
 
Από τα Ανάκτορα του Γαλερίου ως τη Ροτόντα, και από την αγορά Μοδιάνο ως τα βιβλιοπωλεία του ιστορικού της 
κέντρου, η πόλη έχει να επιδείξει έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό θησαυρό που επηρεάζει στο πέρασμα του χρόνου όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων της. 
 
Στο editorial ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας, Σταύρος Ανδρεάδης, κάνει αναφορά σε αυτό το βαρυσήμαντο 
αποτύπωμα πολιτιστικής κληρονομιάς, και θέτει το θέμα της βεβήλωσης καθημερινά μνημείων και κτιρίων τονίζοντας 
ότι «κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε τo θάρρος να κάνουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο πάνω στο θέμα αυτό που 
πονάει. Σε κάθε περίπτωση ο σεβασμός στην πολιτιστική μας κληρονομιά δεν μπορεί να είναι αποσπασματικός, ούτε 
βέβαια να ακολουθεί κανόνες δημοσιότητας». 
  
Στις σελίδες του τεύχους που ακολουθούν, βρίσκει κανείς ενδιαφέρουσες πτυχές και οπτικές της πολιτιστικής αυτής 
κληρονομίας, και όχι μόνο:  
 
ΤΟΠΟΣΗΜΑ // Εσαεί Μοδιάνο 
Στο θεματικό αυτό αφιέρωμα για την Αγορά Μοδιάνο, ο Καθ. Νίκος Καλογήρου εστιάζει στον ρόλο του ως σημαντικό 
αστικό συντελεστή της Θεσσαλονίκης: «Η ‘Κεντρική Στοά Τροφίμων’, μπορεί να είναι στα τέλη του 2021 ένα φάντασμα-
εργοτάξιο κλειστό στο κοινό όμως η δημιουργία της στοάς Μοδιάνο σχετίζεται με την ολική ανοικοδόμηση της 
Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917». Ο Λέων Νάρ επικεντρώνεται στη νοσταλγία και τη μυθική διάσταση των 
τοπίων της Μοδιάνο που κρατά ακόμη σε κάποιο βαθμό, ζωντανό το παρελθόν της. Για τις αναμνήσεις που ξυπνάει η 
αγορά Μοδιάνο γράφει η Τάνια Βοσνιάδου ανακαλώντας μοναδικές στιγμές της προσωπικής της μνήμης από τα 
ιδιαίτερα υλικά που έφερνε και απίθωνε στον πάγκο της κουζίνας ο πατέρας της. Στο «Μοντιάνο» τότε, τώρα, αύριο μας 
μεταφέρει η πένα του Άρι Γεωργίου μέσα από τις μνήμες ενός αγαπημένου του προσώπου: «Μ’ έπαιρνε απ’ το χέρι η 
γιαγιά μου, θα ’μουν τεσσάρων-πέντε χρονώ όταν με άφηναν οι γονείς μου στη φροντίδα της, να πάμε μαζί στη ‘Μοντιάνο’ 
που την πρόφερε με «ντ» όπως οι Εβραίοι σε ορίτζιναλ ladino για τα ψώνια της ημέρας»…Και βέβαια η Μοδιάνο ήταν και 
οι άνθρωποί της και μεταξύ τους και ο Κωστής Μοσκώφ, ο άρχοντας όπως γράφει ο Χρίστος Ζαφείρης.  
  
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Η μάλλον αθέατη για τους πολλούς δυτική είσοδος της πόλης μαγνήτισε το βλέμμα του Τάσου Παπαδόπουλου που 
επιχειρεί μία ιστορική αναδρομή στη σημασία των ορίων που αυτή καθόριζε, ενώ ο Καθ. Πάνος Τζώνος μεταφέρει την 
καθημερινότητα των σκύλων της Αριστοτέλους σε ένα ενδιαφέρον άρθρο.  
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 2 ΑΙΩΝΕΣ (1821 – 2021) // Ο Χρίστος Ζαφείρης επανέρχεται στο περίφημο τάμα του έθνους, το 
Πανελλήνιο Ηρώο της Ελληνικής Επανάστασης το οποίο εξαιτίας διαφόρων αιτιών, συγκυριών και κυρίως οικονομικών 
αδυναμιών ματαιώθηκε. Εκ των πραγμάτων αρκούμαστε στα λίγα γλυπτά των αγωνιστών του 1821 που φιλοξενεί η 
Θεσσαλονίκη. 
  
ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ // Η Θούλη Μισιρλόγλου υπό τον ιδιαιτέρως πρωτότυπο τίτλο We Can’t Do It Without Roses αναφέρεται 
στο τριήμερο που αφιέρωσε το ΜΟΜ-us στον Γιόζεφ Μπόις (12 Μαΐου 1921 - 23 Ιανουαρίου 1986) με αφορμή τα 100 



χρόνια από τη γέννηση του με έμφαση στις ιδέες του που παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες στην εποχή μας και ιδιαίτερα 
στην πρώιμη περιβαλλοντική του έγνοια. 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  // Ο διακεκριμένος συνθέτης Δημήτρης  Μαραμής εμπιστεύεται στον Κώστα Μπλιάτκα τις σκέψεις του 
για τη μουσική, περιγράφει τη σύνθεση ως ανάγκη που προέκυψε στην παιδική του ηλικία και δεν διστάζει να μοιραστεί 
μαζί μας ότι έχει τρόπους να αιχμαλωτίζει την έμπνευση. Αναφέρεται με ένα στίχο του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου στον 
καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η ελληνική επαρχία αν και Αθηναίος ο ίδιος, μιλά για τα στερεότυπα, την 
έμπνευση και τον ρόλο του πραγματικού καλλιτέχνη. 
  
ΜΝΗMΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ // Τη σημασία του δουλεμπορίου στην οθωμανική Θεσσαλονίκη φωτίζει 
ο Ευάγγελος Χεκίμογλου διευκρινίζοντας πως όσο απεχθές και αν είναι το δουλεμπόριο, υπήρξε σημαντικός τομέας του 
παγκόσμιου εμπορίου: «Η άσκησή του επέδρασε στον σχηματισμό των εμπορικών κεντρικοτήτων της Θεσσαλονίκης, στην 
οποία λειτουργούσαν σκλαβοπάζαρα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Η βαθμιαία εξάλειψή τους προκάλεσε σειρά 
γεωγραφικών αλλαγών». 
  
ΘΕΜΑ // Τα ακραιφνή βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης νοσταλγεί ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης σε ένα συγκινητικό και 
άκρως διαφωτιστικό κείμενο, μέσω του οποίου μας μυεί σε μία ιδιαίτερη πτυχή της πόλης υπό τον τίτλο: Παλιά πατάρια, 
ηρωικά στέκια. «Το γνήσιο, το ακραιφνές βιβλιοπωλείο, με την παλιά, αυθεντική έννοια, το ενσαρκώνει καταρχήν και 
κυρίως ο ίδιος ο βιβλιοπώλης: η προσωπικότητα, η γνώση και το πάθος του, αλλά και το περιβάλλον οικειότητας που 
στήνει. Είναι ένας χώρος πρώτα θερμών σχέσεων, κοινών ενδιαφερόντων, έμπνευσης και έπειτα συναλλαγής». 
 
ΒΙΒΛΙΟ //Στις Μαθητικές εργασίες του Ντίνου Χριστιανόπουλου ρίχνει φως ο καθηγητής Δημήτρης Κόκορης σε μία 
συζήτηση με τον Κώστα Μπλιάτκα: «Ο Χριστιανόπουλος ως σημαντικός ποιητής, πεζογράφος και ερευνητής άφησε βαθύ 
το ίχνος του στο νεοελληνικό λογοτεχνικό πεδίο. Κατά τούτο, έχουν ενδιαφέρον και τα εξελικτικά στάδια διαμόρφωσης 
του συγγραφέα, ακόμη και τα αφετηριακά, κατά τα οποία διαμορφωνόταν και βαθμιαία σχηματιζόταν η λογοτεχνική του 
ταυτότητα». 
  
Και σε αυτό το τεύχος φιλοξενούνται οι ενότητες ΟΣΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΦΩΤΟ/ΑΠΟΡΙΑ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ. Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Χάρις 
Αρώνη, Τάνια Βοσνιάδου, Άρις Γεωργίου, Μπάμπης Γιαννακίδης, Ναυσικά Γκράτζιου,  Γιάννης Επαμεινώνδας, Χρίστος 
Ζαφείρης, Μαίρη Καιρίδη,  Νίκος Καλογήρου, Λίζα Μαμακούκα, Θούλη Μισιρλόγλου, Ελένη Ξεξάκη,  Μανόλης 
Ξεξάκης,  Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Ηρακλής Παπαϊωάννου, Ευδοξία Ράδη, Σάκης Σερέφας, 
Κώστας Μπλιάτκας,  Αλεξάνδρα Μυλωνά, Λέων Ναρ,  Γιάννης Σιμητόπουλος, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Πάνος Τζώνος, 
Βαλεριάνο Τροϊάνι,  Μικέλε Τροïάνι, Στέφανος Τσακίρης, Ευάγγελος Χεκίμογλου. Έρευνα-Επιμέλεια Ύλης: Χριστίνα 
Χαλεπλίδου, Χιονία Βλάχου. 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ https://www.culturalsociety.gr/thessalonikeon-polis/periodiki-ekdosi/teychos-78/  

 
 

 
 

 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Τριμηνιαία Επιθεώρηση Πολιτισμού που εκδίδεται από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και 
καλύπτει θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, εικαστικών τεχνών, περιβάλλοντος, θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής, αρχιτεκτονικής, 
λογοτεχνίας, ποίησης και σχολιασμού της πολιτιστικής ζωής της Θεσσαλονίκης. 
 
Τεύχος 78 | Δεκέμβριος 2021, σελίδες 126 
Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
[Τιμή τεύχους: €8] [Έντυπη συνδρομή: €30 | [Online συνδρομή: 20€ | Premium συνδρομή: 50€] 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ https://www.culturalsociety.gr/eshop/  

Ιδιοκτησία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Εκδότης: Σταύρος Ανδρεάδης  
Γενική Διεύθυνση: Βίκη Παπαδημητρίου  
Διεύθυνση Σύνταξης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ: Κώστας Δ. Μπλιάτκας 
 
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος | www.culturalsociety.gr 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 από μία ομάδα επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης με σκοπό την παρέμβαση και 
προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Βορείου Ελλάδος. 
 

https://www.culturalsociety.gr/thessalonikeon-polis/periodiki-ekdosi/teychos-78/
https://www.culturalsociety.gr/eshop/
http://www.culturalsociety.gr/

