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Με την κατάνυξη που αρμόζει στην
περίσταση έγινε και φέτος η Μεγάλη
Αρτοκλασία του Συνδέσμου των Θεσσαλονικέων
της Αθήνας.
Ξεχωριστή ήταν η φετινή αρτοκλασία μας
αφού αυτή έγινε επιτέλους μετά από πολλά
χρόνια (λόγω ανακαίνησης) στο Μητροπολιτικό
Ναό των Αθηνών, όπως παλιά.
Είμασταν όλοι εκεί, τα μέλη και οι φίλοι μας,
αλλά και κάποιοι άλλοι που έτυχαν εκεί αλλά
τους άρεσε τόσο πολύ η όλη διαδικασία που
παρέμειναν και έψαλαν μαζί μας το τροπάριο
του Αγιού μας, του Αγίου Δημητρίου.
Νοιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω
τον πολύ δικό μας Παπαδημήτρη και τον
συμπαρασταθέντα ιερέα για την αίγλη που

έδωσαν στην Αρτοκλασία μας. Ολοι όσοι
ήταν εκεί συγκινήθηκαν και ειλικρινά το
χάρηκαν, αφού -όπως μας είπαν- δεν ήταν μια
συνηθισμένη αρτοκλασία. Και πως να ήταν
άλλωστε. Ηταν η δική μας, του Συνδέσμου μας
και εμείς κάθε χρόνο την θεωρούμε ορόσημο
για τις εκδηλώσεις της χρονιάς και πηγή
ενθάρυνσης για τις προσπάθειές μας.

Και, φυσικά, κατά παράδοση, μετά την
τελετή κατευθυνθήκαμε όλοι στο πολύ γνωστό
και οικείο μας ΕΡΜΕΙΟΝ, όπου μεταξύ τυρού
και αχλαδίου τραγουδήσαμε και χορέψαμε. Και
ήταν ευχάριστη έκπληξη για μας το ζεϊμπέκικο
του πρόσφατα βραβευθέντος στην εκδήλωσή
μας “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ”κου
Παντελή Παντελιάδη, ο οποίος όχι μόνο τίμησε
την αρτοκλασία μας, αλλά έμεινε κοντά μας με
τη σύζυγό του Ουρανία μέχρι το τέλος. Τους
ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά, λοιπόν και...
στα επόμενα!
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Εριέττα Καραγιάννη-Χαμηλοθώρη
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editorial

Φίλες και Φίλοι μου,
Σήμερα θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθώ με τα
πολλά και διάφορα που αφορούν τον Σύνδεσμό μας.
Ομως δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην ασχοληθώ
με αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, με αυτά που
συμβαίνουν για μένα, χωρίς εμένα (για να θυμηθώ
και το σχετικό άσμα...). Πολλά και διάφορα που
με κάνουν να αναρωτιέμαι αν είμαστε εμείς που
βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις, ή αν απλώς τις
παρακολουθούμε να εξελίσσονται.
Πριν από λίγες μόνο ημέρες ήρθε στην Αθήνα
ο Μεγάλος Αδελφός, ο Πρόεδρος της Αμερικής.
Και τον υποδεχθήκαμε και τον φιλοξενήσαμε και
του προσφέραμε περίπου γην και ύδωρ για να τον
συγκινήσουμε και να μας πει αυτά που θέλαμε εμείς
να ακούσουμε. Και τα είπε. Τα είπε πολύ ωραία,
με λέξεις ελληνικές που φαίνεται ότι είχε κάνει
αρκετό μάθημα...προφοράς για να τα βγάλει πέρα
(βλέπεις η δική του γλώσσα δεν είναι ούτε εύηχη,
ούτε...καθαρή) και εμένα μου θύμισε -ιδιαίτερα το
μάθημα της ελληνικής ιστορίας - ότι μάλλον δεν
είμαι εγώ που τα ακούω η ελληνίδα, αλλά κάποια
από τις πολλές των φυλών του Αμαζονίου (δεν έχω
τίποτε με τον Αμαζόνιο, για να μην παρεξηγηθώ) με
τα καθρεφτάκια και τις χάντρες, έτσι μου φάνηκε
ότι έμοιαζα με αυτά που λέγονταν για να συγκινηθώ
και να εντυπωσιαστώ που κάποιος αναγνώριζε το
τι σημαίνει ΕΛΛΑΔΑ! Τέλος πάντων. Ηρθε, είπε
και απήλθε. Με λόγια, λόγια, λόγια και για την
τηγανίτα τίποτε που θα έλεγε και ο φίλος μου ο
Σταμάτης. Εφερε μαζί του (έτσι είχα ακούσει προ
επισκέψεως) επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται
για επενδύσεις στην χώρα μας. Που ήταν; Τι
συμφώνησαν; Ουδείς γνωρίζει. Αλλά ας μην είμαι
βιαστική, αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο. Χρόνο
μάλιστα, αλλά αυτός φεύγει σε ένα μήνα. Και μετά;
Α, να μην ξεχάσω να αναφέρω αυτό που κατά
κόρον ανέφερε σε όλες του τις ομιλίες Structural
Reforms, Αυτό θεωρεί απόλυτα αναγκαίο Κάνετε
τις βασικές ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
-είπε- και θα δούμε για το αιτούμενο νέο...κούρεμα
του χρέους. Χωρίς μεταρρυθμίσεις, τίποτε. Αυτό
ήταν το Α και το Ω της επίσκεψης. Κατά τα άλλα,
καλό παιδί, ξεπερασμένα πρωτόκολλα (εμείς τα
έχουμε απλοποιήσει όλα) και χαμόγελα (μήπως λίγο
αμήχανα, τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς;),
χειραψίες και αγάπες. Πολλές αγάπες τελικά.
Πάντως, πολύ θα ήθελα να μάθω πόσο κόστισε όλο
αυτό το πανηγύρι για τον ελληνικό λαό. Για να το
βάλουμε στο άλλο τάσι και να κάνουμε ταμείο, έτσι;
Και την άλλη μέρα πορεία για το Πολυτεχνείο,
συνθήματα κατά της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε.,
κατά της Κυβέρνησης (αυτό πάλι, δεν περίμενα ότι
θα το ζήσω τώρα, καλέ μήπως δεν είμαστε στο 2016
αλλά κάπου στο 1976;) και κατά αυτού τον οποίον
μια μέρα πριν προσκυνούσαμε. Ε, είμαστε σοβαροί;
Είμαστε εμείς που ο επίσημος επισκέπτης μας
περιέγραφε, ή χάσαμε πια την ταυτότητά μας; Ωχ,
πάλι μελαγχόλησα, συγνώμη και
Καλές Γιορτές
Εριέττα Καραγιάννη -Χαμηλοθώρη
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Τετάρτη 7/12/2016

Στο εντευκτήριό μας θα
παρουσιάσουμε το νέο βιβλίο της
πολύ γνωστής συμπολίτισσάς μας
Αλήθειας Ευπραξιάδου “ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ
ΚΑΡΑΒΑΝΙΩΝ”.

Τετάρτη 14/12/16

Με μία επιφύλαξη ως προς την
ημερομηνία, ο Σύνδεσμός μας θα
πραγματοποιήσει την καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του σε
ένα...ιδιαίτερο στέκι.

Σάββατο 14/1/17

Θα κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη
πίττα μας, με πολλές εκπλήξεις, πολύ
μουσική και...κάτι άλλο!

Τετάρτη 21/1/17

Το εντευκτήριό μας θα παραμείνει
κλειστό.

Διμηνιαία Εφημερίδα του
Συνδέσμου Θεσσαλονικέων
Αβέρωφ 11 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210 82 22 920 - Fax: 210 82 22 498
e-mail: syndesmosthessalonikeon@gmail.com

http://www.thessalonikeis.gr
facebook.com/people/Syndesmos Thessalonikeon
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν αντιπροσωπεύουν κατ΄ ανάγκη τη
γνώμη της εφημερίδας
Ανυπόγραφα άρθρα δεν δημοσιεύονται
Χειρόγραφα και φωτογραφίες που αποστέλλονται στην
εφημερίδα δεν επιστρέφονται.
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Από τον Γ.Γ.του Συνδέσμου μας κ. Ζαφείρη Ταμπακίδη λάβαμε και δημοσιεύουμε:

Σε κάθε λαό υπάρχουν προκαταλήψεις που
έχουν να κάνουν με μαύρες γάτες, σκάλες,
αλάτια και το κακό μάτι, ακόμα με σκούπες και
φυλαχτά...
Υπάρχουν, όμως, και λαοί που πιστεύουν
σε απίθανες δυσειδαιμονίες και μάλιστα οι
προκαταλήψεις τους δεν έχουν όριο.
Μερικές
από
τις
πλέον
περίεργες
δεισιδαιμονίες στον κόσμο αξίζει τον κόπο να τις
μάθουμε…

1) Στην Ινδία πιστεύουν ότι οι ακτίνες του ήλιου
γίνονται τοξικές κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής
έκλειψης και μένουν σε εσωτερικούς χώρους μέχρι
να τελειώσει.

2) Στην Ταϊλάνδη, ορισμένοι άντρες πιστεύουν
ότι θα βρουν καλή τύχη φορώντας ένα μενταγιόν σε
σχήμα πέους γύρω από το λαιμό τους.
3) Στην Τουρκία, δεν μασούν τσίχλες το βράδυ,
επειδή παρομοιάζεται με το μάσημα της σάρκας των
νεκρών.
4) Στην Ιαπωνία, ορισμένοι πιστεύουν ότι
βάζοντας τα χέρια στις τσέπες περνώντας από ένα
νεκροταφείο θα ζήσουν περισσότερο.
5) Πολλά χρόνια πριν, οι άντρες στην Αγγλία δεν
έτρωγαν μαρούλι από το φόβο ότι θα τους προκαλέσει
στειρότητα.
6) Στη Ρωσία, όσο περισσότερα πουλιά αφοδεύουν
στη στέγη, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρει ο
ιδιοκτήτης στο μέλλον.
7) Στη Νιγηρία, πιστεύουν ότι φιλώντας ένα μωρό
στα χείλη θα το κάνει ευτυχισμένο για όλη του τη ζωή.
8) Στη Ρωσία, θεωρείται κακός οιωνός η μεταφορά
ενός άδειου κουβά.
9) Στη Ρωσία η συνάντηση με μια κατσίκα στο
δρόμο θα επιφέρει καλή τύχη.
10) Στη Σερβία, είναι καλή τύχη να χυθεί νερό
πάνω σου πριν από μια συνέντευξη για δουλειά.
11) Στην Ισπανία, πιστεύεται ότι είναι καλή τύχη
να τρώνε δώδεκα ρώγες από σταφύλι όταν το ρολόι
χτυπά μεσάνυχτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Σύνδεσμος των Θεσσαλονικέων ανακοινώνει στα μέλη και στους φίλους του
ότι την Τετάρτη 7/12/2016 στις 7:00μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του καινούργιου
βιβλίου της συμπολίτισσάς μας κ. Αλήθειας Ευπραξιάδου με τίτλο
¨ Ιστορίες από τους δρόμους των καραβανιών¨.
Θα έχουμε, λοιπόν, την χαρά να μιλήσουμε με την
συγγραφέα, η οποία έρχεται αποκλειστικά γι΄ αυτήν
την παρουσίαση από την Θεσσαλονίκη, για να μας
εξηγήσει τι ήταν αυτό που την έκανε να βάλει το παππού
Άραβα παραμυθά, να μας γνωρίσει τις παραδόσεις της Ανατολής.
Χορηγοί

Χορηγός Επικοινωνίας:
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Από τον Επίτημο Πρόεδρο του συνδέσμου μας Καθηγητή Δρ. Γιάννη Χολέβα λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω. Τον ευχαριστούμε.

Ο Σύνδεσμος μας ως γνωστόν δεν κάνει πολιτική, αλλά προμαχεί για ότι αφορά την Ιστορία της
Μακεδονίας μας.
Γράφτηκε και ακούστηκε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, ορισμένα κεφάλαια της Ιστορίας θα διδάσκονται μεν στους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά δεν θα εξετάζονται .Και είναι γνωστό ότι στα μαθήματα που δεν
εξετάζονται οι μαθητές δεν δίνουν καμία σημασία.
Όσο και να φαίνεται απίστευτο μέσα στα μαθήματα αυτά έχει περιληφθεί και ότι αφορά τον Μέγα
Αλέξανδρο και τον πατέρα του Φίλιππο τον Β΄.
Αυτό εκ πρώτης όψεως είναι απίστευτο, εθνικώς όμως και ιστορικώς είναι τελείως απαράδεκτο γιατί
το οικουμενικό κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου (βασίλευσε το 336-323 π.χ.) είναι η λαμπρότερη σελίδα
της Ιστορίας μας.
Ο Μ. Αλέξανδρος υπήρξε στην Παγκόσμια Ιστορία ο ΕΝΑΣ και μοναδικός (διαχρονικώς).Τα
επιτεύγματά του θαυμάζονται και αναφέρονται από όλους τους ιστορικούς του κόσμου και ως Έλληνες
πρέπει να υπερηφανευόμαστε. Εμείς οι δε οι Μακεδόνες θεωρούμε μεγάλη τιμή το ότι ο Μ. Αλέξανδρος
υπήρξε Έλληνας Μακεδόνας που διδάχθηκε και μιλούσε Ελληνικά, με δάσκαλο τον μεγάλο φιλόσοφο
Αριστοτέλη (επίσης Μακεδόνας από την Χαλκιδική).
Αλλά και ο πατέρας του Φίλιππος Β΄(βασίλευσε από το 350-336 π.χ.) που κατά πολλούς ήταν και
αυτός ¨Μέγας¨, υπήρξε πολύ αξιόλογος με κύριο έργο του το ότι, αφού μετά την μάχη της Χαιρώνειας
(338 π.χ.) κυριάρχησε σε όλη την Ελλάδα, το 337 π.χ. στο ¨Κοινό των Ελλήνων¨ και στην Κόρινθο το 337
π.χ. με την συμμετοχή αντιπροσώπων από όλες τις Ελληνικές-πόλεις κράτη (πλην Λακεδαιμονίων), έθεσε
τα θεμέλια του Ελληνικού Έθνους.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Δεν θα έπρεπε αυτά να διδάσκονται και να εξετάζονται ως σημαντικά
στο μάθημα της Ιστορίας προς τα Ελληνόπουλα;
Ασφαλώς ΝΑΙ!

Για γέλια και για κλάματα
Ένας επιθεωρητής πηγαίνει στο σχολείο μπαίνει στην
τάξη και ρωτάει τα παιδιά.
-Ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων;
-Όχι εμείς απαντούν τα παιδιά.
Τότε ο δάσκαλος των παιδιών λέει:
-Κύριε επιθεωρητή δεν γίνονται τέτοια πράγματα στο
σχολείο μας.
Απογοητευμένος ο επιθεωρητής φεύγει και στέλνει
ένα γράμμα στο Υπουργείο Παιδείας.
-Επισκέφθηκα το καλύτερο σχολείο της χώρας και
στην ερώτηση μου ποιος έκλεψε τα μήλα των
εσπερίδων δεν ήξερε κανένα παιδί να μου απαντήσει
και το χειρότερο δεν ήξερε ούτε και ο δάσκαλος τους.
Και ο Νίκος Φίλης του απαντά.
-Κύριε επιθεωρητή εσείς να κοιτάζετε
την δουλειά σας.
Αυτή είναι υπόθεση της αστυνομίας

Ο Σύνδεσμός μας είναι πολύ περήφανος για τον
Ολυμπιονίκη της ξιφασκίας Aλέξανδρο Μασιαλά
εγγονό του πολύ δικού μας Φρίξου Μασιαλά.
Για την πατρίδα μας, για την Θεσσαλονίκη, αλλά και
εμάς όλους τους Θεσσαλονικείς είναι μεγάλη η τιμή
και η χαρά της αναγνώρισης με την κατάκτηση του
ασημένιου μεταλίου στην Ολυμπιάδα του Ρίο
από τον Αλέξανδρο Μασιαλά.
Θυμάμαι όταν πέρισυ είχε αγώνες στην
Φιλιππούπολη (πάλι πρώτος και εκεί, όπως είχα
μάθει...) και είχα μιλήσει σχετικά με τον παππού, τον
Φρίξο, πόση χαρά και περηφάνεια ένοιωθε. Και πάλι
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για τον εγγονό και για τον...παπού.
ΕΚΧ
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ΜΕΡΟΣ B

Γράφει ο συγγραφέας, κ. Γιώργος Λεκάκης, www.lekakis.com

Έως και επί Αυγούστου, ίσως, η πόλις ήταν φόρου
υποτελής στους Οδρύσες Θράκες. Αλλά με αυτονομία,
όπως όλες οι ελληνίδες πόλεις των παραλίων του Θρακικού
Πόντου, με ίδια Βουλή και Δήμο. Στην διοίκηση συμμετείχε
η Συναρχία, η Γερουσία, το Ταμείον, οι σύνδικοι ή έκδικοι,
οι επιμεληταί, οι αστυνόμοι και ο θρακάρχης (εκλεγμένος
υπό του Κοινού των Θρακών, άρχων εφορεύων των αγώνων
και των εορτών). Αλλά και η – μοναδική στην ιστορία! Εφηβεία, σαν να λέμε μια «Βουλή των Εφήβων», η γνώμη
της οποίας, όμως, εζητείτο και ελαμβάνετο υπ’ όψιν!
Ως εκ τούτου η πολιτική διοίκησις της Φιλιππουπόλεως
καθίσταται πολυσύνθετος και μοναδική!
Την αυτονομία της η πόλις την εδιαφύλαξε και επί
Ρωμαίων. Μετά την Βιζύη ήταν η δεύτερη έδρα του
βασιλείου των Οδρυσσών. Νέος καλλωπισμός της πόλεως
γίνεται επί Αντωνίνων (βλ. Α. Κομνηνής «Αλεξιάς»,
ΙΔ,8.). Επί Διοκλητιανού είναι η μεγάλη και επίσημος
πόλις της Θράκης (μετά την θρακική Βέρροια). Είναι πια
μια λαμπροτάτη μητρόπολις! Με 8στυλο Ερμείο, 6στυλο
Ηρακλείο, Σεβαστείο, κλπ.
Εδώ ζούσε ο Ρωμαίος διοικητής Θράκης. Εδώ
συνερχόταν το Κοινό των Θρακών. Εδώ τελούνταν
πανθρακικοί αγώνες, τα Αλεξάνδρεια-Πύθεια, σε στάδιο
με μαρμάρινες κερκίδες, ναούς, στοές, κρήνες, θέατρο,
αγάλματα του Ερμού Αγωνίου, του Ηρακλέους, κλπ. τα
οποία βρήκε η αρχαιολογική σκαπάνη…
Απ’ τα ρωμαϊκά χρόνια έχουν ευρεθεί αγάλματα,
κ.ά. Αλλά γνωρίζουμε από νομίσματα, ότι υπήρχαν και
αντίγραφα αγαλμάτων έργων του Πραξιτέλους, όπως ο
Απόλλων Λύκειος, ο Ηρακλής, κ.ά. Οι Φιλιπποπολίτες
ελάτρευαν το σύμπαν του ελληνικού πανθέου και είχαν
κοινούς μύθους με τους λοιπούς Έλληνες.
Απ’ όλα αυτά διασώζονται το θέατρο, το ωδείο, το
υδραγωγείο, το στάδιο…
Βυζαντινά χρόνια
Η πόλις ακμάζει και στα βυζαντινά χρόνια. Οι
αυτοκράτορες για να ενισχύσουν το στρατηγικό κάστρο
έφεραν αιρετικούς (μανιχαίους-παυλικιανούς) Σύρους και
Αρμένιους. Αλλά στα χίλια χρόνια του Βυζαντίου εκράτησε
και πάλι τον ελληνικό χαρακτήρα της. Προσφάτως ευρέθη
εδώ μια λάρνακα (4ου αι. μ.Χ.) με ανάγλυφες παραστάσεις

από την ζωή του Ιησού και μωσαϊκά από βασιλικές (5ου
αι.). Στον λόφο Μουσαίο, το βόρειο τμήμα του Τριλόφου,
σώζονται διασκευές του βόρειου τείχους από την εποχή
του Ιουστινιανού. Στο τείχος είχε κατασκευασθεί μια “poterna” (μια μικρή πύλη, με ένα μυστικό θολωτό πέρασμα),
η οποία είχε σκάλες, που οδηγούσαν στην νότια όχθη του
ποταμού Έβρου. Η αρχαία μυστική αυτή σήραγγα βρέθηκε.
Σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους, χρησιμοποιήθηκε από
τον απόστολο Παύλο (φυσικά αυτό είναι ψέμα, αφού είναι
του 6ου αι. μ.Χ.)! Ένα άλλο αξιοσημείωτο κατασκεύασμα
αυτής της περιόδου είναι μια δεξαμενή 350 κυβικών
μέτρων, για περιόδους πολιορκίας!
Το συγκρότημα του Μουσαίου λόφου συνέχισε
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ως στοιχείο του
οχυρωματικού συστήματος της πόλεως, μέχρι τον 14ο αι., με
πολλές και αλλεπάλληλες βελτιώσεις και συμπληρώματα,
όταν η Β΄ Βουλγαρική Αυτοκρατορία (1185-1396)
κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς. Η πόλις συνεχίζει
με ελληνικό στοιχείο. Είναι η 10η πόλις της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, αλλά η ωραιότερη μετά την πρωτεύουσα!
- βλ. Εβλιά-Τσελεμπή .
Κτυπιέται πολλάκις από πανώλι, αλλά πιο πολύ το 1795,
όταν έχασε 10.000 κατοίκους (το 1/6 του πληθυσμού της)!
- βλ. Γ. Λευκίου «Λοιμού αφορισμοί», 1832. Από τον 17ο
αι. βρίσκουν καταφύγιο εδώ, γενοκτονηθέντες Έλληνες
από τους Τούρκους, ιδίως από Άγραφα, Θεσσαλία, Ρόδο,
νησιά Αιγαίου… Από τον 18ο αι. γενοκτονηθέντες Έλληνες
(κυρίως απ’ τους Κυρτζαλήδες ληστές, 1793-1810) εκ
Μοσχοπόλεως Μακεδονίας, Ηπείρου, Στενημάχου,
Βοδενών,
Κωνσταντινουπόλεως,
Αδριανουπόλεως,
Σαράντα Εκκλησιών, Ιωνίων νησιών, Μικράς Ασίας,
Μοριά… Το μαρτυρούν επίθετα κατοίκων της, που τα
επήραν με μόνο κριτήριο και μνήμη την καταγωγή τους:
Εδρινετζής, Μόραλης, Πολίτης, Σαλονικός, Σμυρνιός,
Τσάκωνας, Χιώτης…
Όπως και να την λεν σήμερα, η Ευμολπιάς, Πονηρόπολις
, Φιλίππου ή Φιλιππούπολις, Οδρυσία, Trimontium (ή
Τριμόντιο = Τρίλοφο), Φλαβία, Ουλπία, Filimpe (τουρκική
παράφρασις της Φιλιππουπόλεως), Tepeta, Pulpudeva , ή
εν τέλει Ploudin, Plovdin, Plovdiv δεν παύει να είναι μια
από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις του
κόσμου, και από τις λίγες επί 7 λόφων, δηλαδή Επτάλοφος
(οι 7 λόφοι: Μουσαίος, Σχοινοβατών, Ευμολπιάδος,
Ωρολογίου, Κρηνίδος, Κράλη-Μάρκου και Νυμφών). Και
δεν παύει να είναι ελληνικό, θρακικό και μακεδονικό,
ίδρυμα και καμάρι…
Ρωμαίοι, Κέλτες, Γότθοι , Ούνοι, σλάβοι, Άβαροι,
Πετσενέγοι, Ρώσοι , Κουμάνοι, Βούλγαροι , Τούρκοι,
Φράγκοι, είτε ως επιδρομείς, είτε ως κατακτητές, επέρασαν
από πάνω της, αλλά δεν απώλεσε πότε την ελληνικότητά
της… έως τον 19ο αι. όταν άρχισε ο εκβουλγαρισμός της
και η γενοκτονία του ελληνικού πληθυσμού… Τι κι αν η
Συνθήκη του Βερολίνου (1878) αναγνώριζε την ελληνική
μειονότητα και όριζε αυτόνομη επαρχία με πρωτεύουσα
την Φιλιππούπολη… Οι Βούλγαροι έφεραν Βουλγάρους
εποίκους, με ιδιαίτερα προνόμια… Εκβουλγαρίσθηκαν
πολλοί Έλληνες (αν και διαχωρίζονταν ως γραικίζοντες
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Βούλγαροι)… Επήλθε αλλοίωσις της πληθυσμιακής συστάσεως της πόλεως…
Και το 1906 το βουλγαρικό κράτος, κατέλυσε την ελληνική κοινότητα, έπαυσαν
να λειτουργούν τα ελληνικά σχολειά, ο ελληνικός πληθυσμός γενοκτονήθηκε, η
πόλις επέρασε σε μια άλλη φάση … Οι Φιλιππουπολίται Έλληνες διέφυγαν σε
Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη,
Βιέννη, Οδησσό, Μόσχα, Μασσαλία, αλλά και εις Καλκούτα και Δεκάν Ινδιών…
Εφέτος συμπληρώνονται 110 χρόνια από τότε, σαν χθες… Και άκρα του τάφου
σιωπή…
Εκ της πόλεως ταύτης το επίθετο Φιλίππου που απαντάται έως σήμερα.
Πουλπου = Φίλιππος, δέβα = κάστρο (δακο-μοισικά). Μέσα 6ου αι. μ.Χ.
3
Παράφρασις του Pulpudeva, από τον 15ο αι.
4
Εναντίον των Γότθων, μάλιστα, προέβαλε την σθεναρότερη αντίσταση, που
θαυμάσθηκε στον αρχαίο κόσμο (βλ. Δέξιππου «Στρατ.». απ.20). Αλλά έπεσε μετά
από προδοσία του Ρωμαίου στρατηγού Πρίσκου (251). Και οι Γότθοι εισήλθαν,
την καταλεηλάτησαν και έσφαξαν 100.000 κατοίκους της! Το 378 όταν οι Γότθοι
Γερμανοί καταλεηλατούν και την Αδριανούπολη, πλήθος Αδριανουπολιτών
καταφεύγει στην Φιλιππόπολι με πολύτιμα αντικείμενα. Το 441 την κατέστρεψαν
και οι Ούννοι του Αττίλα.
5
Οι Ρώσοι επί Νικηφόρου Φωκά, έσφαξαν 20.000 κατοίκους της πόλεως (βλ. Λέοντος διακόνου «Ιστ.» IV,10).
6
Ο βασιλεύς της Βουλγαρίας Καλογιάννης, καταπατώντας την συνθήκη που υπέγραψε, το 1205, αποκεφάλισε τον
αρχιεπίσκοπο, έγδαρε ζωντανούς κατοίκους, άλλους τους έκαψε, άλλους τους έσφαξε, και άλλους πήγε αλυσοδεμένους
στην Βουλγαρία. Η πόλις όχι απλώς λεηλατήθηκε, αλλά μετεβλήθη σε ερείπιο… Αυτή ήταν η μέγιστη των καταστροφών
της λαμπράς μητροπόλεως των Θρακών (βλ. Γ. Ακροπολίτου «Χρον.», Ν. Χωνιάτου «Τα μετά την Άλωσιν», Ville-Hardhuin “La conquete de Constantinople”, κ.ά.).
1

2

Βλ. και Γ. Λεκάκη «Η Σφαγή της Αγχιάλου (Ανατ. Ρωμυλίας), από τους Βούλγαρους», στην εφημ. «Χρόνος»
Κομοτηνής, 31.7.2012.
7

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ

Ο Σύνδεσμος των Θεσσαλονικέων έχασε ένα γλυκύτατο και πιστό φίλο.
Το μέλος του Δ.Σ. Νίκο Πασχαλίδη που έφυγε από κοντά μας εντελώς ξαφνικά
και μετά από σύντομη μάχη για τη ζωή, που την έδωσε με πίστη και εξιοπρέπεια.
Το Δ.Σ. και ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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Από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Ν. Ι. Μέρτζο αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο.
Ένα
μυθικό
σπίτι ανοίγει στην
πόλη
Ήταν
ένα
διαφορετικό
πρωινό Σαββάτου.
Αφήνοντας
πίσω
την
πολύβουη
Τσιμισκή
και
τη φασαρία της
Αριστοτέλους,
ανεβαίνοντας
με
τον
παλιό
ανελκυστήρα στο
τέταρτο όροφο μια
σειρά
ξεχωριστοί
άνθρωποι ήταν εκεί.
Από τον Άγγελο
Δεληβοριά του μουσείου Μπενάκη έως τον Τάκη Μαυρωτά
του ιδρύματος Θεοχαράκη, μαζί με πανεπιστημιακούς και
ανθρώπους της Τέχνης είχαν αφήσει τις σαββατιάτικες
υποχρεώσεις για να ξεναγηθούν σε ένα σπίτι που
γράφτηκε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της τέχνης της
Θεσσαλονίκης.
To 1953 δυο σπουδαίοι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης,
ο Νέστωρας Τελλογλου, γιος σπουδαίων εμπόρων από
τη Σμύρνη και η Αλίκη, κόρη του Ναούμ και της Λουκίας
Ωρολογά, προσφύγων από την Πόλη και το Μοναστήρι,
αποφασίζουν να σφραγίσουν τον έρωτα τους με ένα γάμο.
Ένας γάμος που έμελε να δημιουργήσει ένα από τα πιο
δημιουργικά και φιλότεχνα ζευγάρια της πόλης. Το ζευγάρι
ζει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του εξήντα στο πατρικό του
Νέστορα, ένα υπέροχο σπίτι με ακόμα πιο υπέροχο κήπο.
Όμως το κέντρο της πόλης τους γοητεύει. Η πιο όμορφη
της πλατεία. Η πλατεία Αριστοτέλους. Στην πολυκατοικία
που βρίσκεται στο Ολύμπιον, στον τέταρτο όροφο, οι
ιδιοκτήτες, γνωστή οικογένεια Μακρή, που κατέχει σχεδόν
όλη την οικοδομή
αποφασίζει
να
πουλήσει το ρετιρέ.
Το σπίτι έχει τη
συγκλονιστικότερη
θέα στην πόλη.
Γίνεται το σπίτι
τους. Ένα από
τα
ωραιότερα
αστικά σπίτια της
Θεσσαλονίκης.
Με αριστοκρατική
ε π ί π λ ω σ η ,
φωτιστικά
και
αντικείμενα,
μικρά χωρισμένα
δωμάτια, όπως ήταν
τότε χωρισμένα τα
σπίτια και μια θέα
ανεπανάληπτη από

τη βεράντα στην πλατεία που ονειρεύτηκε ο Εμπράρ και το
Θερμαϊκό να δεσπόζει.
Το ζευγάρι λατρεύει την τέχνη και το σπίτι θα γίνει
σύντομα ένα ζωντανό μουσείο σύγχρονης τέχνης. Κάθε
χιλιοστό των τειχών του, αλλά ακόμα και τα έπιπλα, μια
πόρτα θα γίνουν ζωγραφικά έργα των σπουδαιότερων
Ελλήνων ζωγράφων.
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα σήμερα το πρωί άνοιξε για πρώτη
φορά σε μια γνωριμία το θρυλικό ρετιρέ της πλατείας
Αριστοτέλους, που σε λίγο καιρό θα γίνει επισκέψιμο για
όσους θέλουν να το γνωρίσουν. Να νιώσουν την αχλή του
μύθου που κουβαλά.
Καθώς περιδιαβαίνουμε τη μεγάλη σάλα, το μαρμάρινο
μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα του ζεύγους Τελλογλου
νιώθεις ένα ρίγος συγκίνησης να σε διαπερνά. Η ζωή αυτής
της πλατείας ταυτίστηκε για δεκαετίες με το σπίτι τους.
Τα καλέσματα ανθρώπων του πνεύματος και της Τέχνης,
η πληθωρική παρουσία της οικοδέσποινας που δέσποζε
και που δυστυχώς έμεινε μόνη της καθώς ο Νέστορας
έφυγε από τη ζωή
μόλις το 1972, πολύ
λίγα χρόνια αφού
μετακόμισαν εδώ.
Σε κάθε χιλιοστό
του
σπιτιού
υπήρχαν
έργα
τέχνης,
θυμάται
η
Δέσποινα
Βενετούλια, στενή
φίλη της Αλίκης
για
δεκαετίες
και σύζυγος του
μεγάλου ζωγράφου
Λουκά. Εδώ ήταν
κρεμασμένη
η
μαύρη Σαντορίνη
του συζύγου μου
Λουκά και στο
υπνοδωμάτιο τους η
λευκή Σαντορίνη. Ο Λουκάς τους ευγνωμονούσε γιατί τον
ανακάλυψαν στην πρώτη του Κιόλας έκθεση και αγόρασαν
το πρώτο του έργο!
Ακόμα και όταν τα έργα τέχνης του σπιτιού
μεταφέρθηκαν στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, όταν εκείνο
ολοκληρώθηκε για να στηθεί η πρώτη του συλλογή κάποια
από αυτά, τα πιο αγαπημένα της έμειναν στο σπίτι μέχρι το
τέλος. Μια πόρτα ζωγραφισμένη από τον Κώστα Λούστα
κερδίζει το μάτι καθώς εισέρχεσαι στο χώρο.
Η σχέση της Αλίκης με την πλατεία Αριστοτέλους ήταν
πάντα ιδιαίτερη. Την περίοδο των μεγάλων προεκλογικών
συγκεντρώσεων ιστορικών ηγετών, όπως ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής ή ο Ανδρέας Παπανδρέου πλήθος κόσμου
συγκεντρώνονταν στο μπαλκόνι της και παρακολουθούσαν
τις ομιλίες. Η αδερφή της Αιμιλία Ζέρβα μας εξιστορεί πως
έβλεπαν από ψηλά στα πόδια των ηγετών την ύπαρξη ενός
σκυμμένου υποβολέα που βοηθούσε με την εκφώνηση του
λόγου όταν ο ηγέτης ξεχνούσε τα λόγια του, ή τα γραμμένα
με γιγάντια γράμματα χαρτιά με τις υποσχέσεις!
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Από την Επίτιμo Μέλος του Συνδέσμου μας Φιλίτσα Κωνσταντινίδου Μεσόφωνος Ε.Λ.Σ. αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο.
Εθνική Λυρική Σκηνή
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ σε συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε το πρόγραμμά της, και
της μεταβατικής καλλιτεχνικής περιόδου 2016-17 κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί
η μετάβαση στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» τονίζοντας την σπουδαία προσφορά του
προς την Ελληνική Πολιτεία. Η έναρξη της μετακόμισης της ΕΛΣ στο ΚΠΣΝ θα ξεκινήσει αρχές
2017. Η σαιζόν στο θέατρο «Ολύμπια» θα ξεκινήσει με τον «Βαφτιστικό» του Σακελαρίδη, που τόση
επιτυχία είχε την περασμένη σαιζόν. Σκηνοθεσία: Σ. Κακάλας, Σκηνικά: Α. Δαγκλίδης, Χορογραφία:
Ι. Ακριώτη-Κουλουμπακά και Μουσική Διεύθυνση: Γ. Αραβίδης, Α Πυλαρινός, Διεύθυνση
Χορωδίας: Α. Γεωργακάκος. Τραγουδούν: Γ. Ηλιοπούλου, Τ. Πούλου, Δ. Κριτσωτάκη, Δ. Σκαρλάτου,
Δ. Πακσόγλου, Ν. Στεφάνου, Σ. Μπερής, Γ. Γιαννίτσης, Κ. Ρασιδάκης. την ορχήστρα, τη χορωδία
και το μπαλέτο της ΕΛΣ.
21, 22, 23, 30 Οκτωβρίου και 2, 6 Νοεμβρίου ώρα 20:00 «Ολυμπία»
- Ο νέος διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Α. Φωνιαδάκης θα παρουσιάσει για 16
παραστάσεις τον «Γαλαξία» μια παράσταση ανάμεσα στο θέατρο και τον χορό, στη Σκηνή του
«Ρεξ», μια συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Σε μουσικές: Λιγκέτι, Ι. Ξενάκη, Ζ. Ταρρίντ. ΣύλληψηΧορογραφία, Σκηνοθεσία-Κουστούμια: Α. Φωνιαδάκης Με τους χορευτές του Μπαλέτου της
ΕΛΣ: Μ. Κούκου, Φέρρα, Σ. Κατωπόδης, Μ. Ντούλαν, Θ. Σολωμός και οι ηθοποιοί του Εθνικού
Θεάτρου: Κ. Γεωργαλής, Λ. Καραβάσιλου. Οι χορευτές σύγχρονου χορού: Γ. Λάβνερ, Π. Μεξεντί, Ι.
Παπασκευοπούλου, Μ. Σταυρινού.
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 Νοεμβρίου 2016
Θέατρο «Ρέξ», Μαρίκα Κοτοπούλη, ώρα 20:00, Κυριακές 19:00
-Η όπερα «Τραβιάτα» του Βέρντι, θα παρουσιάσει η ΕΛΣ στο Μέγαρο Μουσικής. Στον ρόλο
της Βιολέτας θα έχουν οι ακροατές τη χαρά να απολαύσουν την Σοπράνο Μ. Παπαθανασίου, την
Ε. Μόζουκ και την Μ. Μητσοπούλου. Η θαυμάσια Σκηνοθεσία, τα Σκηνικά-Κουστούμια είναι
του σπουδαίου Ν. Πετρόπουλου. Μιά παραγωγή υψηλής αισθητικής. Μουσική Διεύθυνση: Λ.
Καρυτινού. Τραγουδούν: Δ. Τηλιακός, Δ. Πλατανιάς, Δ. Σούρμπης, Γ. Χριστόπουλος, Α. Κορωναίος,
τήν ορχ. χορωδία, Μπαλέτο της ΕΛΣ Μ.Μ. Αθηνών, αιθ. Α. Τριάντη
19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 Νοεμβρίου 2016 ώρα 20:00.
- Ο Μ. Μιχαηλίδης ανακοίνωσε επίσης ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα «Εικονικές Πρεμιέρες
Όπερας, στην ελληνική περιφέρεια και στο Διαδίκτυο» χρηματοδότηση της ΕΣΠΑ. Στις 26
Νοεμβρίου ξεκινά προβολή της «Τραβιάτας» σε 13 πόλεις της Ελλάδας.
- Το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάση την «Ζιζέλ» του Α. Άνταμ σε Χορογραφία: Μουχαμέντοφ
Μ. Πετιπά. Ένα από τα διασημότερα Μπαλέτα του ρομαντισμου. Μουσική Διεύθ.: Η. Βουδούρης-Ζ.
Ζενιώδη. Σκηνικά-Κουστούμια: Τ. Κιούζικ Σμιθ, Φ. Ντάνιελς. Την ορχήστρα τους Α’ χορευτές, τους
Σολίστ, τους κορυφαίους Corps de Ballet.
16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, Δεκεμβρίου 2016 ώρα 20:00, στίς 31 ώρα 19:00 θέατρο
«Ολύμπια»
- Κυριακάτικα Απογεύματα στο Φουαγιέ «Ολύμπια» ώρα 18:00.
- Κυριακή 13 Νοεμβρίου: Άριες και Ντουέτα γυναικών για το πάθος και τη ζηλοτυπία.
Ερμηνεύουν: Λ. Αγγελοπούλου: Μεσόφωνος, Σ. Δημητρέλου: Υψίφωνος.
- Κυριακή 27 Νοεμβρίου: Θαλασσογραφίες: Έργα για φωνή πιάνο, αρώματα, ήχους και
εικόνες θάλασσας από τις απέναντι πλευρές της Μάγχης. Θα ακούσουμε θαλασσινές εικόνες op.
37 του Ε. Έλγκαρ: Ε. Βουδουράκη: μεσόφωνος. Ποίημα του έρωτα και της θάλασσας op. 19 του Ε.
Σωσσόν: Μ. Κατσούρα: Υψίφωνος. Στό πιάνο ο Ν. Τσαλίκης.
- Κυριακή 4 Δεκεμβρίου: Τρίο εγχόρδων Areo από τρεις καταξιωμένους μουσικούς της Κ.Ο.Θ.
Το τρίο από τη Θεσσαλονίκη αποτελείται από τους: Ε. Παπαδημητρίου: Βιολί, Ν. Νικολαίδη: Βιόλα,
Ν. Γκουντίμοβ: Τσέλο, σε έργα: Φ. Σούμπερτ, Γ. Κλάϊν, Ε. Ντόχνανυ.
- Κυριακή 18 Δεκεμβρίου: Έργα για βιολεντσέλο και πιάνο. Δύο εξαιρετικοί μουσικοί θα
ερμηνεύσουν δύο εμβληματικά έργα του ρεπερτορίου για Τσέλο και πιάνο: Σονάτα για βιολεντσέλο
και πιάνο Γ. Μπράμς και έργο 19 του Σ. Ραχμάνινοφ.
- Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Η νέα καλλιτεχνική περίοδος της ΚΟΑ, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εναρκτήρια
Συναυλία του Οκτωβρίου, είχε τον τίτλο «Οι πόλεις της μουσικής» «Λειψία» όπου γεννήθηκε ο
Βάγκνερ και έζησε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του ο Σούμαν και επίσης εκεί παίχθηκαν για πρώτη
φορά οι Συμφωνίες του Μπετόβεν.
- «Οι πόλεις της μουσικής» «Μόσχα»: 400 χρόνια από το θάνατο του Σαίξπηρ. Δύο αθάνατα
αριστουργήματά του θ’ ακούσουμε: Π. Ι. Τσαϊκόφσκυ: «Η τρικυμία» μια συμφωνική φαντασία
έργο 18 και «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σ. Προκόφιεφ: Σουίτα αρ. 2 από το Μπαλέτο «Ρωμαίος και
Ιουλιέτα» έργ. 64. Ν. Σοστακόβιτς κονσέρτο αρ. 2 ένα γεμάτο νεανική φρεσκάδα, που ερμηνεύει η
ανερχόμενη πιανίστα Θ. Ντόκου. Διεύθ. ορχ.: Ο σπουδαίος μαέστρος Ούρος Παγκόβιτς.
- 4 Νοεμβρίου, ώρα 20:30 Μ.Μ.Αθηνών Αίθ. Χ. Λαμπράκη
- Εορτασμός 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών: Η Κ.Ο.Α. τιμά
την Ναυτιλία μας με γνωστούς Έλληνες Συνθέτες: Ν. Σκαλκώτα: Δύο μέρη από τη «Θάλασσα». Γ.
Κωνσταντινίδης: Συρτός από τους τρεις Ελληνικούς χορούς. Μ. Θεοδωράκη: Φινάλε από τη Σουίτα
του Μπαλέτου «Ζορμπάς». Μουσική Διεύθ.: Σ. Τσιαλής. Είσοδος με προσκλήσεις.
- 9 Νοεμβρίου, ώρα 20:00 Μ.Μ.Αθηνών Αίθ. Χ. Λαμπράκη
- Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία:Έργα για βιολί και πιάνο Β. Ά. Μότσαρτ Σονάτα Κ. 8. Φ.
Σούμπερτ «Duo» Μ. Θεοδωράκης Σονατίνα αρ. 1 Ν. Γκανέ: Σονάτα αρ. 6 Χ. Βιενιάσκι: Polonaise
brillante αρ. 2. Δ. Σέμσης: βιολί Δ. Μαντζουράτου: πιάνο. Μουσείο Μπενάκη.
- 14 Νοεμβρίου ώρα 20:30
- Ρωμαίος και Ιουλιέτα Χ 6: 400 χρόνια μετά το θάνατο του Σαίξπηρ. Η ιστορία του
Ρωμαίου και της Ιουλιέτας εμπνέει υπέροχες μουσικές συνθέσεις σε 6 αποσπάσματα Β. Μπελίνι:
Οι Καπουλέτοι και οι Μοντέκοι: Εισαγωγή για ορχ. Ε. Μπερλιόγ: Σκηνή του μπαλκονιού από τη
Συμφωνία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» Π. Ι. Τσαϊκόφσκυ: Ερωτικό θέμα από την εισαγωγή Φαντασία.
Σ. Προκόφιεφ: «Χορός των Ιπποτών». Π. Μπέρνσταϊν Εισαγωγή από το «Γουέστ Σάϊντ Στόρι» Ν.
Ρότα: Σουίτα από την ταινία Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Παρουσίαση: Σ. Τατούλη. Μουσική Διεύθ.: Φ.
Γιαννέλου.
20 Νοεμβρίου Κυριακή ώρα 11:30 Μ.Μ.Αθηνών Αίθ. Χ. Λαμπράκη

- «Οι πόλεις της Μουσικής» «Λονδίνο» Ε. Έλγκαρ: κονσέρτο για Βιολεντσέλο και ορχ. έρ. 85.
Ερμηνεύει ο διακεκριμένος σολίστ Γ. Τσιτσελίκης.
Φ. Μέντελσον: Συμφωνία αρ. 4 έρ. 90 «Ιταλική» πρωτοπαίχθηκε στο Λονδίνο όπου 170 χρόνια
μετά σπούδασε ο συνθέτης Κριτσωτάκης.
Η Κ.Ο.Α. ερμηνεύει την Σουίτα του για ορχήστρα. Διευθ. ορχ: Ο αρμένιος αρχιμουσικός Ρ.
Γκαζαριάν.
25 Νοεμβρίου ώρα 20:30 Μ.Μ.Αθηνών Αίθ. Χ. Λαμπράκη
- Οι αυλοί του Βασιλιά: Το εκκλησιαστικό όργανο έχει την τιμητική του στη Συναυλία αυτή. Γ.
Σ. Μπάχ «Φαντασία» και Φούγκα, μεταγραφή για ορχ. από τον Δ. Μητρόπουλο, ένα μεγαλειώδες
έργο σε Α’ εκτέλεση. Φ. Πουλένκ: κονσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο, τύμπανο και έγχορδα. ΣαινΣανς: Συμφωνία αρ. 3 ερ. 78 του εκκλησιαστικού οργάνου. Σολίστ: ο εξαίρετος οργανίστας Τιερύ
Εσκαίς. Μουσική Διεύθ.: Μ. Οικονόμου.
- 2 Δεκεμβρίου ώρα 20:00 Μ.Μ.Αθηνών Αίθ. Χ. Λαμπράκης
- «Οι πόλεις της Μουσικής» «Βιέννη»: Μεταξύ πολλών Συνθετών που έδρασαν εκεί, είναι ο
Μότσαρτ και αργότερα ο Μάλερ, άφησαν με το έργο τους μια ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική
ζωή. Επίσης ο λησμονημένος συνθέτης Θ. Μεταξάς: Εορταστικοί χαιρετισμοί. Βαλς (Α’ ελληνική
εκτέλεση) Β. Μότσαρτ: Κονσέρτο για βιολί και ορχ. αρ. 5 Σολίστ: Δ. Παπαματθαίου Μάτσκε. Γ.
Μάλτρ: Adagio από τη Συμφωνία αρ. 10 Μουσική Διεύθ.: Σ. Τσιαλίς.
-9 Δεκεμβρίου ώρα 20:30 Μ.Μ.ΑΘηνών Αίθ. Χ. Λαμπράκης
-Χριστουγεννιάτικη Συναυλία: Έργα των Γ. Σ. Μπάχ, Γ. Φ. Χαίντελ, Χ. Πφίτσνερ. Μελωδίες
γεμάτες κατάνυξη. Επίσης το Χριστουγεννιάτικο παραμύθι Κ. Ντίκενς σε μουσική του Χ. Άλμπρεχτ.
Μουσική Διεύθ.: Ν. Χαλιάσας. Αφηγητής: Γ. Γεννατάς:Κυριακή 18 Δεκεμβρίου Μ.Μ.Αθηνών ώρα
20:30.
- Πρωτοχρονιάτικο γκαλά Όπερας: Μια λαμπρή πανηγυρική Συναυλία για την υποδοχή
του νέου χρόνου. Ένα αφιέρωμα στον Βέρντι και στη θρυλική φυσιονογνωμία της Μ. Κάλλας με
αποσπάσματα από όπερες που ερμήνευε. Τραγουδούν: Τσέλια Κωστέα, Δ. Πλατανιάς. Μουσική
Διεύθ.: Μ. Λογιάδης.
30 Δεκεμβρίου ώρα 20:30 Μ.Μουσικής Αίθ. Χ. Λαμπράκης.
-Κρατική Ορχήστρα ΘεσσαλονίκηςΓια όσους βρεθούμε στην Πατρίδα, θα έχουμε να απολαύσομε, αξιόλογες Συναυλίες της Κ.Ο.Θ.
- 4 Νοεμβρίου ώρα 20:30 Αίθ. Τελετών Α.Π.Θ.
Η Βιέννη ανά τους αιώνες: Το πρόγραμμα μας προσκαλεί σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι στο χρόνο,
στην κλασσική, με κύριους εκπροσώπους τον Χάυντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούμπερτ και η δεύτερη
σχολή της Βιέννης που έφερε μια επανάσταση στη μουσική: Α. Βέμπερν: Πασακάλιο έργο 1. Ένα
δείγμα εξπρεσιονισμού με επιρροές από το δάσκαλό του Σαίμπεργκ. Β. Ά. Μότσαρτ: Κονσέρτο για
πιάνο και ορχ. 20 κ. 466. Ένα από τα ωραιότερα κονσέρτα για πιάνο. Φ. Σούμπερτ: Συμφωνία αρ. 9
«Μεγάλη». Έργο ανυπέρβλητης γοητείας. Διευθ. ορχ./πιάνο D. Greilsamer.
- 11 Νοεμβρίου ώρα 21:00 Μ.Μ.Θεσσαλονίκης
Μουσική για τον κινηματογράφο. Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα όπου η μουσική αποτελεί
ένα αναπόσπαστο κομμάτι, το βασικώτατο του μαγικού κόσμου της έβδομης τέχνης. Χ. Σόρ: «Ο
Άρχοντας των Δακτυλιδιών». Τ. Γουίλιαμ: «Η λίστα του Σίντλερ» για βιολί και ορχ. Τ. Κοριλιάνο:
«Το κόκκινο βιολί». Α. Ντέσπλα: «Αργώ» και Σουίτα από την ταινία «Η απίστευτη ιστορία του Μ.
Μπάτου». Από την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου». Α. Παπανικολάου Βιολί,
Διεύθ. Ορχήστρας: Martin Lebel.
- 18 Νοεμβρίου ώρα 20:30 Αίθ. Τελετών Α.Π.Θ.
Ρώσοι Συνθέτες 4 σπουδαίοι συνθέτες διαφορετικοί μεταξύ τους με ξεχωριστό στυλ γραφής.
Α. Λιάντοφ «Kikimora» έργ. 63 ενέπνευσε το ομώνυμο έργο του, ένα θρυλικό πνεύμα σλαβικής
παράδοσης. Α. Σκριάμπιν Κονσέρτο για πιάνο αρ. 20. Υπήρξε κορυφαίος πιανίστας όμως ο
τραυματισμός στο χέρι του τον έστρεψε στη σύνθεση γράφοντας ένα μόνο κονσέρτο για πιάνο. Α.
Μποροντίν: Πολοβιτσιανοί χοροί από την όπερα «Πρίγκιπας Ιγκόρ». Ι. Στραβίνσκι: Σουίτα από το
πουλί της φωτιάς, καθιέρωσε τον συνθέτη σε όλη την Ευρώπη. Διευθ. ορχ.: Δ, Μποτίνης. Σολίστ: I.
Petrin: πιάνο.
- 24-25 Νοεμβρίου και 13-16 Δεκεμβρίου: ώρες 10:00 και 12:00 Αίθ. Συναυλιών Κ.Ο.Θ. Σ.
Μιχαηλίδης «Ο Πέτρος και ο λύκος» Μουσικό Παραμύθι, έργ. 67 Σ. Προκόφιεφ: Διευθ. ορχ.: Θ.
Σουργκούνης-Δ. Φωτιάδης. Αφηγητής: Β. Σεϊμένης.
-Παραστάσεις για σχολεία- 2 Δεκεμβρίου ώρα 20:30 Αίθ. Τελετών Α.Π.Θ.
«Ο υπερβατικός Μάλερ» «Νεκρικές ακολουθίες». Αυτό το συμφωνικό ποίημα, απετέλεσε
την πρώτη ύλη για το Α’ μέρος της Συμφωνίας της Αναστάσεως. «Παιδικά νεκρικά τραγούδια». Η
μουσική του προκαλεί δέος πάνω σε ποιήματα του Φ. Ρίκερτ, για 2 παιδιά που έχασε, «Τραγούδια
του Ρίκερτ». Η μουσική του μελαγχολική και ρομαντική με υπέροχους στίχους. «Adαgio» από την
10η Συμφωνία. Στο χειρόγραφό του γράφει στη σύζυγό του: Έζησα για σένα! Πεθαίνω για σένα!
Διευθ. ορχήστρας: Ε. Φρέζης. Σολίστ: Α. Αργύρης: Βαρύτονος
- 9 καί 10 Δεκεμβρίου, ώρα 20:30 Αίθ. Τελετών Α.Π.Θ.
- Σε Α’ Πανελλήνια εκτέλεση, στο φετινό Φεστιβάλ πιάνου, η Κ.Ο.Θ. θα παρουσιάσει ολόκληρο
το έργο του Φ. Σοπέν για πιάνο: ορχ. με σολίστ έξι ταλαντούχους νέους Έλληνες πιανίστες: Σολίστ:
Π. Τσιλιβάκου, Ν. Μούσουρα, Π. Τσενίκογλου, Ε. Αποστολίδη, Α. Σαρακενίδη, Α. Μουζά. Διευθ.
ορχ.: Β. Συμεωνίδης.
-22 Δεκεμβρίου ώρα 20:30 Αθλητικό Κέντρο Χ.Α.Ν.Θ.
-Χριστουγεννιάτικη Συναυλία: Α Βιβάλντι: «Gloria». Μια θαυμάσια σύνθεση που χωρίζεται
σε δώδεκα μέρη. Γ. Σ. Μπάχ: Από την Καντάτα «Ο Χριστός μένει η χαρά μου» ένα παραδοσιακό
αγγλικό τραγούδι του 16ου αιώνα. Ο συνθέτης Ν. Ταίηλορ έχει διασκευάσει για ορχ. πολλές
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Θ’ ακούσουμε Γαλλικά παραδοσιακά κάλαντα του 15ου αιώνα,
Αγγλικά και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι βασισμένο στον 98 ψαλμό του Δαυίδ. Μουσική Διευθ.:
Μ. Μιχαηλίδης Σολίστ: Θ. Μπάκα Σοπράνο: Ε. Βουδουράκη Μέτζο. Την παιδική χορωδία Ι. Ν. Αγ.
Κυρίλλου και Μεθοδίου διευθύνει η Μ. Μελιγκοπούλου.

