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Μία σύντοµη περίληψη
Στα 1928, δέκα χρόνια πριν ξεκινήσει την λειτουργία του ο ραδιοφωνικός
σταθµός του επίσηµου Κράτους, ο Χρίστος Τσιγγιρίδης, ένας πρωτοπόρος
ιδιώτης, ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθµό της
Ελλάδας.
Σύντοµα θα γίνει φίλος µε τον εκδότη της εφηµερίδας «Μακεδονία», Ι. Βελλίδη,
και θα συνεργαστούν µαζί για να παρουσιάσουν µέσα από τον «ποµπό
Τσιγγιρίδη»,

ψυχαγωγικά

προγράµµατα

και

ειδησεογραφία

στους

Θεσσαλονικείς, στην Βόρεια Ελλάδα και όπου αλλού έφτανε το σήµα του
σταθµού. Αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί, τηρουµένων των αναλογιών, ως η
πρώτη σύµπραξη ραδιοφώνου και Τύπου στην Ελλάδα.
Η συνεργασία του Τσιγγιρίδη µε τη «Μακεδονία» ήταν πολυσχιδής και σκοπός
της παρούσας έρευνας είναι να προσπαθήσει να εξερευνήσει ορισµένες πτυχές
της. Η προσπάθεια να περιγραφεί η ιστορία του πρώτου ραδιοφωνικού
σταθµού και η σχέση του µε την «Μακεδονία» στηρίζεται στην τεκµηρίωση µε
βάση τον τοπικό ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο της εποχής, σε ιστορικά έγγραφα
και ντοκουµέντα της περιόδου, σε προσωπικές µαρτυρίες ανθρώπων που
έζησαν από κοντά τον Τσιγγιρίδη και τον Βελλίδη και λιγότερο στη σχετική
βιβλιογραφία, η οποία είναι περιορισµένη και, σε ορισµένες περιπτώσεις,
περιέχει ιστορικά κενά και ανακρίβειες.
Το αποτέλεσµα ήταν να συγκεντρωθεί υλικό, που πρώτη φορά δηµοσιοποιείται,
σχετικά µε τον ραδιοφωνικό σταθµό του Τσιγγιρίδη, τη σχέση του µε την
«Μακεδονία» και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τελική παύση του σταθµού
το 1947.
Λέξεις κλειδιά:
Χρίστος Τσιγγιρίδης, Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ), Ράδιο- Τσιγγιρίδη,
Ράδιο-

Σαλονίκη,

«Wehrmachtsender
Εφηµερίδα

Υπηρεσία
Saloniki»,

«Μακεδονία»,

Ραδιοφωνικών
∆ιεθνής

Ιωάννης

Έκθεση

Βελλίδης,

Εκποµπών

(Υ.Ρ.Ε.),

Θεσσαλονίκης

(∆.Ε.Θ.),

Νίκος

Καρµίρης,

Κοσµάς

Τσαντσάνογλου, Telefunken, Marconi, Siemens & Halske, Γραφείο Τύπου
Θεσσαλονίκης, ραδιόφωνο, µεγάφωνα, «Μέγας Λέκτης», «Λέκτης».
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A short summary
In 1928, ten years before the formal radio station of the Greek State became
operational, Christos Tsiggiridis, a pioneer, put in operation the first Greek radio
station in Thessaloniki.
Soon Tsiggiridis will become acquainted to I. Vellidis, owner of the newspaper
«Macedonia», and these two will work together in order to present through
Tsiggiridi’s station entertainment and news programmes to the people of
Thessaloniki, to Northern Greece in general, and to whomever the station’s
signal could reach. This co-operation can be described, all things considered,
as the first affiliation between a newspaper organization and a radio station in
Greece.
The collaboration between Tsiggiridis and «Macedonia» had many aspects and
the main purpose of this survey is to attempt to explore some of its factors. The
attempt to describe the history if the first radio station and its connection to
«Macedonia» is based upon evidence provided by the daily and periodical local
newspapers, formal letters and documents of that period, the personal accounts
of people who where related to Tsiggiridis and Vellidis, and less by the related
bibliography, which, in some cases, contained inaccuracies and historical gaps.
As a result, this survey produced a large amount of historical material and
information, that hasn’t been published before, concerning Tsiggiridi’s radio
station, its connection to «Macedonia», and the circumstances that led to the
termination of the station’s operation in 1947.
Key words:
Christos Tsiggiridis, Radio- Tsiggiridis, Radio- Salonik, National Radio
Broadcast Service (Υ.Ρ.Ε), Wehrmachtsender Saloniki, International Fair of
Thessaloniki, Newspaper «Macedonia», Giannis Vellidis, Nikos Karmiris,
Kosmas Tsantsanoglou, Marconi, Telefunken, Thessaloniki’s Press Office, radio
station, radio broadcast, loudspeaker, Siemens & Halske.
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1. «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»- ΤΣΙΓΓΙΡΙ∆ΗΣ. Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η ιδιωτική πρωτοβουλία µε εφαλτήριο την
Θεσσαλονίκη έδωσε νέα πνοή στην ελληνική ραδιοφωνία. Τότε ιδρύθηκαν νέοι,
ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί και εµφανίστηκαν στην Ελλάδα συµπράξεις και
συνεργασίες, ανάµεσα σε συγκροτήµατα Τύπου και ραδιοφωνικούς σταθµούς,
τα οποία αργότερα θα συγχωνευτούν και θα δηµιουργήσουν οµίλους. Πολλοί
βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν αυτή την αλλαγή «Θείο δώρο».
Πράγµατι, η «άνοιξη» της ραδιοφωνίας ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο,
αυτό συνέβη εξήντα χρόνια νωρίτερα, και δεν ήταν δώρο Θεού αλλά «δαίµονα»,
που οι Θεσσαλονικείς το 1928 ήξεραν σαν «εωσφόρο του αιθέρος», ή κατά
κόσµον Χρίστο Τσιγγιρίδη.
Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης έβαλε σε λειτουργία τον
πρώτο ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό στην Ελλάδα
το 1928. Λίγα χρόνια αργότερα θα γνωριστεί µε τον
εκδότη

της

εφηµερίδας

«Μακεδονία»

Γιάννη

Βελλίδη, που είχε δει και είχε µάθει ότι στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ οι εφηµερίδες έχουν τους
δικούς

τους

ραδιοφωνικούς

σταθµούς

και

εκπέµπουν από εκεί τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ
τους. Γρήγορα ο «δαιµόνιος» Τσιγγιρίδης και ο
«χαλκέντερος» Βελλίδης θα συνεργαστούν και θα
Ο Τσιγγιρίδης την εποχή της
ίδρυσης του ραδιοσταθµού

παντρέψουν την εφηµερίδα και το ραδιόφωνο έξι
δεκαετίες

πριν

κάνουν

κάτι

ανάλογο

οι

επιχειρηµατικοί κολοσσοί που ασχολούνται σήµερα µε την ενηµέρωση.
Αν και η συνεργασία τους δεν ήταν στην βάση της οικονοµική, ένωνε, ωστόσο,
τις επιθυµίες των δύο ανδρών, του Βελλίδη για να πρωτοπορήσει στα
δηµοσιογραφικά χρονικά και να αφήσει πίσω τους ανταγωνιστές, και του
Τσιγγιρίδη για να φτιάξει ένα πολυποίκιλο ραδιοφωνικό πρόγραµµα, που θα το
ακούν ευχάριστα οι ακροατές.
Η «Μακεδονία» εφοδίαζε καθηµερινά τον Τσιγγιρίδη µε τις ειδήσεις και τις
ανακοινώσεις της ηµέρας, ώστε να έχει ο σταθµός του ενηµερωµένο δελτίο
ειδήσεων.
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Εκφωνητές του σταθµού ήταν δηµοσιογράφοι που συνεργάζονταν µε την
εφηµερίδα, και όταν δεν τα κατάφερναν στην σύνταξη των ειδήσεων, ήταν ο Ι.
Ιωαννίδης, ο διευθυντής της «Μακεδονίας» που έγραφε το δελτίο για να το
εκφωνήσει ο «σπήκερ».
Πέρα από αυτό, το 1936 ο σταθµός του Τσιγγιρίδη εκπέµπει το ραδιορεπορτάζ
της «Μακεδονίας» το πρώτο στην ιστορία της ελληνικής δηµοσιογραφίας,
περιγράφοντας τα εγκαίνια της 11ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. ∆υο
χρόνια αργότερα η «Μακεδονία» εγκαινιάζει από τον ποµπό του Τσιγγιρίδη τις
ραδιοφωνικές της εκποµπές, µέσα από τις οποίες κάθε Κυριακή εκλεκτοί
καλλιτέχνες και ολόκληροι θίασοι κρατούν συντροφιά στο ακροατήριο της
«Μακεδονίας».
Αλλά και κάθε φορά που το Κράτος θέλησε να φιµώσει το σταθµό, όπως το
1936 και το 1945, η «Μακεδονία» στάθηκε στο πλευρό του Τσιγγιρίδη· και όταν
τελικά το Κράτος υπερίσχυσε και ο Τσιγγιρίδης έσβησε το «ταµπλό» του
ποµπού του, ήταν η «Μακεδονία» που ανακίνησε το θέµα της αποζηµίωσής
του, τον υπερασπίστηκε και µέσα από τις στήλες της ζήτησε να τον αφήσουν να
εκπέµψει και πάλι.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Θεσσαλονίκη της περιόδου 19261947, οπότε πεθαίνει ο Τσιγγιρίδης, ώστε να συλλάβει ο αναγνώστης µια εικόνα
των κοινωνικών, οικονοµικών και των πολιτικών συνθηκών που οπωσδήποτε
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του ραδιοφώνου στην πόλη. Έπειτα, παρέχεται ένα
σύντοµο ιστορικό της εφηµερίδας «Μακεδονία» που στήριξε σε όλη αυτή την
περίοδο τον Τσιγγιρίδη. Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του σταθµού, από τις πρώτες πειραµατικές εκποµπές µέχρι και τα
τέλη του 1935, όταν οι σχέσεις µε την «Μακεδονία» δεν ήταν ακόµη στενές, ενώ
στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην περίοδο 1936-1940, όταν ο Τσιγγιρίδης
συνεργάζεται τακτικά µε την «Μακεδονία». Στο πέµπτο κεφάλαιο σκιαγραφείται
η λειτουργία του σταθµού στον ελληνοϊταλικό πόλεµο και στην Κατοχή, ενώ στο
τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται τα γεγονότα και οι συνθήκες που οδήγησαν
στην οριστική διακοπή της λειτουργίας του ποµπού του Χρίστου Τσιγγιρίδη.
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2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
Βρισκόµαστε στα 1928. Η υδρόγειος συνταράσσεται από την υπόθεση του
αερόπλοιου Ιτάλια, που καταστράφηκε στο Βόρειο Πόλο και στην επιχείρηση
διάσωσης του οποίου χάθηκε ο εξερευνητής Ρόαλδ Άµουνδσεν. Οι διασωθέντες
Ιταλοί επιστήµονες Ζάπι και Μαριάνο κατηγορήθηκαν τότε ότι έφαγαν, µέσα στη
µεγάλη πείνα τους, έναν σουηδό συνάδελφό τους που είχε πεθάνει από τις
κακουχίες, ωστόσο η κατηγορία αποδείχθηκε αστήριχτη.
Στην Ελλάδα, το σκάνδαλο της οδοποιίας Μακρή κλονίζει την οικουµενική
κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγµή οι Λαϊκοί του Παναγή Τσαλδάρη απαιτούν να
επανέλθουν στο στράτευµα ο Αλέξανδρος Παπάγος και µια πλειάδα
απόστρατων αντιβενιζελικών αξιωµατικών1.
Στην Θεσσαλονίκη, στις αρχές του χρόνου, η ∆ραµατική Σχολή του Κρατικού
Ωδείου ανεβάζει στο Πάνθεον την Αρλεζιάνα του Αλφόνσου Ντωντέ, µε τον
Λώρη Μαργαρίτη να παίζει στο πιάνο την µουσική του Μπιζέ2. Τον Μάιο ο
πρόεδρος του ∆ιεθνούς Φεµινιστικού Συνδέσµου Άσµπυ δίνει διάλεξη στην
Λέσχη Συντακτών και αποθεώνεται από φεµινίστριες της εποχής. Ο
ενθουσιασµός

παρασύρει

ακόµη

και

τον

καθηγητή

Αρχαιολογίας

του

Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης Γεώργιο Σωτηριάδη που εκφωνεί και αυτός
λόγο για τα δικαιώµατα της γυναίκας3. Το
καλοκαίρι η πόλη, όπως και η Αθήνα,
ταλαιπωρείται από την επιδηµία του δάγκειου
πυρετού, που κρεβατώνει πολύ κόσµο.
Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της
πολιτικής σκηνής, καθώς την επισκέπτεται
στα µέσα του καλοκαιριού ο Βενιζέλος για να
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος

εκφωνήσει τον προεκλογικό του λόγο και από
ένα µπαλκόνι του ξενοδοχείου Μαζέστικ

εξαγγέλλει καινούρια εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Στις εκλογές της 19ης
Αυγούστου αναδεικνύεται πανηγυρικά νικητής4.
1

Τοµανάς Κώστας, Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1921-1944, Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 116.
Τοµανάς Κώστας, Η καλλιτεχνική κίνηση στην Θεσσαλονίκη 1885-1944, Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 1996,
σελ. 51.
3
Τοµανάς Κώστας, Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1921-1944, ο,π., σελ. 118.
4
ο.π., σελ. 116.
2
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Στα τέλη του 1928 τους Θεσσαλονικείς απασχολούν οι συνθήκες του θανάτου
του Μενέλαου Τσιµάνη, που επίσηµα πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον φίλο
του Τζαβάρα, που περιεργαζόταν το πιστόλι του, αν και πολλοί υποπτεύονται
ότι το «ατύχηµα»… οφείλεται στις σχέσεις του δράστη και του θύµατος µε
ορισµένους λεσχειάρχες της Θεσσαλονίκης. Και οι εφηµερίδες «Φως»,
«Ταχυδρόµος» και «Μακεδονικά Νέα» ξεκινούν εκστρατεία κατά του διευθυντή
του διδασκαλείου θηλέων Μίλτου Κουντουρά κατηγορώντας τον ως διαφθορέα
των ψυχών των κοριτσιών5.
Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο ξεκινά το 1928 την λειτουργία
του στην Θεσσαλονίκη, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός της Ελλάδας, αλλά
και των Βαλκανίων, ο ραδιοφωνικός σταθµός του Τσιγγιρίδη. Η ιστορία του
ραδιοφωνικού σταθµού θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα των
κοινωνικοπολιτικών

και

οικονοµικών

εξελίξεων

στη

Θεσσαλονίκη

του

µεσοπολέµου µέχρι και τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, αφού ο σταθµός θα
δεθεί άρρηκτα µε την ζωή της πόλης την εικοσαετία από το 1928 έως και το
1947, όταν πεθαίνει ο ιδρυτής του.
Ο ραδιοφωνικός σταθµός του Τσιγγιρίδη είναι ο καθρέφτης της πορείας της
πόλης αυτά τα χρόνια, αφού ιδρύεται σε µια εποχή που η Θεσσαλονίκη είναι
«κοσµοπολίτισσα» και βρίσκεται στο επίκεντρο σηµαντικών πολιτικών και
κοινωνικών γεγονότων, και σιωπαίνει την εποχή που η πόλη χάνει την αίγλη
της, παρακάµπτεται από το Κέντρο και συµβιβάζεται στο ρόλο του
δευτεραγωνιστή. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει µια αναφορά στα
σηµαντικότερα γεγονότα που σηµάδεψαν την ζωή της πόλης κατά τον
Μεσοπόλεµο και µέχρι τα τέλη του 1947, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητός
ο ρόλος του ραδιοφωνικού σταθµού του Τσιγγιρίδη για τη Θεσσαλονίκη και τη
Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.

5

Τοµανάς Κώστας, ο.π., σελ. 118.
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Η Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1929-1940…
Το 1929 έρχεται µε τους πιο ευχάριστους οιωνούς αφού η χρονιά αρχίζει για την
Θεσσαλονίκη µε τα καλλιστεία για την ανάδειξη της Μις Θεσσαλονίκη, στη θέση
της οποίας εκλέγεται τελικά η Ελένη Ξανθοπούλου6. Ωστόσο οι οιωνοί δεν
επαληθεύονται για την πόλη αλλά και ολόκληρο τον κόσµο αφού την «Μαύρη
Πέµπτη» 24 Οκτωβρίου ξεσπάει το κραχ του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
που θα έχει ολέθριες επιπτώσεις για την παγκόσµια οικονοµία. Το κραχ σε
συνδυασµό µε την καπνική κρίση του 1929 που οδηγεί στην πτώχευση
σηµαντικούς καπνεµπορικούς οίκους της Θεσσαλονίκης, όπως του Ι. Νικολαϊδη,
των Σαββόπουλου και Μπενβενίστε, και στην διακοπή των εργασιών του
Κωνσταντίνου Ζήση, του Τρύφωνος Βάρδα και του Νικόλαου Ανανιάδη7,
δηµιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στην αγορά της Θεσσαλονίκης και της
Μακεδονίας και εκτινάσσει στα ύψη την ανεργία.
Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και στην κοµµουνιστική δραστηριότητα,
ειδικότερα στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της Μακεδονίας παρά τα σκληρά
κυβερνητικά µέτρα καταστολής στο πλαίσιο των οποίων διακόπτει την
λειτουργία του το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1930, ενώ ένα
µήνα

πριν,

στις

6

Απριλίου,

η

πανυπαλληλική

συγκέντρωση

στο

κινηµατοθέατρο Παλάς είχε διαλυθεί βίαια από την αστυνοµία και πολλοί
έπεσαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν τις συλλήψεις8.
Την ίδια περίοδο, οργανώνονται στη Θεσσαλονίκη παρακρατικές οµάδες µε
ναζιστικά πρότυπα που είχαν στόχο να ενθαρρύνουν εξτρεµιστικές αντιδράσεις.
Η πιο γνωστή από αυτές ήταν η Εθνική Ένωσις Ελλάς (ΕΕΕ)9. Στις 25 Ιουνίου
1931 οι Τριεψιλίτες πυρπολούν τον εβραϊκό συνοικισµό Κάµπελ. Στην δίκη των
υπευθύνων του εµπρησµού, η οποία έγινε στις 2 έως 19 Απριλίου 1932 στη
Βέροια, απαλλάχθηκαν λόγω συγχύσεως οι φυσικοί και αθωώθηκαν λόγω
αµφιβολιών οι ηθικοί αυτουργοί του εµπρησµού Νίκος Φαρδής (αρχισυντάκτης

6

ο.π., σελ. 121.
Χεκίµογλου Α, Ευάγγελος, Θεσσαλονίκη, 1912-1940: Οικονοµικές εξελίξεις, µέσα από το
«Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», επιµέλεια Ι.Κ. Χασιώτης, α΄ τόµος, Παρατηρητής, 1997,
σελ. 207.
8
Τοµανάς Κώστας, Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1921-1944, ο.π., σελ. 129.
9
∆ρογίδης Α., ∆ηµήτριος, Θεσσαλονίκη 1897-1997, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ.
253.
7
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της

εφηµερίδας

«Μακεδονία»),

Γιώργος

Κοσµίδης

και

∆ηµήτρης

Χαριτόπουλος10.
Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 οι υποψήφιοι του Εθνικού (βενιζελικού)
Συνασπισµού κατέλαβαν και τις 18 έδρες της εκλογικής περιφέρειας
Θεσσαλονίκης, λόγω του εκλογικού συστήµατος. Ωστόσο, το Εκλογοδικείο
ακύρωσε την εκλογή τους καθώς και των δυο βουλευτών του Εκλογικού
Συλλόγου Ισραηλιτών κρίνοντας αντισυνταγµατικό το διαχωρισµό των Εβραίων
της Θεσσαλονίκης. Στις επαναληπτικές εκλογές στις 2 Ιουλίου 1933 ο Εθνικός
(βενιζελικός) Συνασπισµός κέρδισε και τις είκοσι έδρες της εκλογικής
περιφέρειας αυξάνοντας αισθητά τη δύναµή του11.
Η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά
στο

προσκήνιο

της

ελληνικής

πολιτικής σκηνής µε το κίνηµα της
1ης Μαρτίου 1935, έργο του Ν.
Πλαστήρα

και

µιας

οµάδας

βενιζελικών

αξιωµατικών,

που

είχε

επιδοκιµασία

του

την

Βενιζέλου.

Το

κίνηµα

θα

ξεκινούσε από την περιοχή της
Καθαίρεση αξιωµατικών για τη συµµετοχή τους στο
κίνηµα του 1935

Μακεδονίας για να απλωθεί σε
ολόκληρη

την

επικράτεια.

Αντικειµενικός στόχος των κινηµατιών ήταν να επικρατήσουν αρχικά στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας παίρνοντας µε το µέρος τους σε
πρώτη φάση τις φρουρές της Βόρειας Ελλάδας12. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία,
αφού τα αποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών του 1933 είχαν δείξει ότι η
βενιζελική παράταξη είχε ισχυρή υποστήριξη στις εν λόγω περιοχές. Το κίνηµα
ωστόσο απέτυχε και ο Βενιζέλος έφυγε στην Ιταλία.
Οι τελευταίες εκλογές πριν τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου διεξήχθησαν στις
26 Ιανουαρίου 1936 και οι Φιλελεύθεροι επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη
συγκεντρώνοντας ποσοστό 42%, ενώ στην Επικράτεια οι δυο παραδοσιακές
κοµµατικές

παρατάξεις

αναδείχθηκαν

σχεδόν

ισοδύναµες.

Η

αδυναµία

10

Τοµανάς Κώστας, ο.π. σελ. 139.
Πετρίδης Β., Παύλος, Θεσσαλονίκη, 1912-1940: Πολιτικές και Κοινωνικές εξελίξεις, µέσα από το
«Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», ο.π. σελ. 193.
12
∆ρογίδης Α., ∆ηµήτριος, Θεσσαλονίκη 1897-1997, ο.π., σελ. 264.
11
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σχηµατισµού αυτοδύναµης κυβέρνησης κατέστησε ρυθµιστή το Βασιλέα
Γεώργιο Β΄, ο οποίος µετά το θάνατο του µεταβατικού πρωθυπουργού Κ.
∆εµερτζή, προώθησε τον Ι. Μεταξά στο ύπατο κυβερνητικό αξίωµα.
Στις 29 Απριλίου 1936 οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, µετά από εντολή της
Πανελλήνιας

Καπνεργατικής

Οµοσπονδίας,

κήρυξαν

απεργία

διαρκείας

απαιτώντας εφαρµογή της συλλογικής σύµβασης του 1924. Η απεργία
επεκτάθηκε έπειτα από την άρνηση των καπνεµπόρων για παραχωρήσεις και
στις 8 Μαΐου η Ενωτική Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας κάλεσε τους
εργαζόµενους της χώρας σε αλληλέγγυα απεργία προς τους καπνεργάτες της
Θεσσαλονίκης13. Την ίδια µέρα 7.000 απεργοί συγκεντρώθηκαν έξω από τα
γραφεία του σωµατείου τους συγκροτώντας διαδήλωση µε προορισµό τη Γενική
∆ιοίκηση Βορείου Ελλάδος. Η χωροφυλακή στην προσπάθεια της να
σταµατήσει τους απεργούς ανοίγει πυρ τραυµατίζοντας αρκετούς διαδηλωτές.
Την εποµένη, οµάδες εργαζοµένων συγκρούστηκαν και πάλι µε τις αστυνοµικές
δυνάµεις που αυτή τη φορά πυροβόλησαν σκοτώνοντας 12 διαδηλωτές και
τραυµατίζοντας βαριά άλλους 32. Ο Σωµατάρχης Ζέππος για να προφυλάξει
τους χωροφύλακες από την εκδίκηση του κόσµου, τους περιορίζει στα
αστυνοµικά τµήµατα και αναθέτει την τήρηση της τάξης σε στρατιωτικές
περιπόλους14.

Το

απόγευµα

χιλιάδες

κόσµου

µε

µαύρες

σηµαίες

συγκεντρώνονται στην πλατεία Ελευθερίας και ζητούν να τιµωρηθούν οι
υπεύθυνοι,

να

συλληφθέντες

απελευθερωθούν
και

να

οι

διεξαχθεί

απρόσκοπτα παλλαϊκό µνηµόσυνο των
δολοφονηθέντων εργατών. Ο Ζέππος
υπόσχεται να ικανοποιήσει τα αιτήµατά
τους αλλά την άλλη µέρα αθετεί την
υπόσχεσή του καθώς καταφθάνει από
τη Θεσσαλία µε διαταγή του Μεταξά ένα
σύνταγµα στρατού και αγήµατα από τα

Έφιπποι χωροφύλακες κυνηγούν διαδηλωτές κατά
τα αιµατηρά επεισόδια της Θεσσαλονίκης

πολεµικά πλοία «Σπέτσαι», «Ύδρα», «Ψαρά» και «Κουντουριώτης». Οι
καινούριοι αντικαθιστούν τις στρατιωτικές περιπόλους της πόλης.
13

Πετρίδης Β., Παύλος, Θεσσαλονίκη, 1912-1940: Πολιτικές και Κοινωνικές εξελίξεις, µέσα από το
«Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», ο.π. σελ. 195.
14
Τοµανάς Κώστας, ο.π., σελ. 182.
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Την κηδεία των θυµάτων παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι. Σε ηρωική µορφή
αναδεικνύεται ο λοχίας Αλέκος Καλαϊτζίδης, που σύµφωνα µε τις φήµες
κρατούνταν

στο

Φρουραρχείο

της

πόλης,

και

το

κοινό

απαιτεί

την

15

απελευθέρωσή του .
Τα αιµατηρά γεγονότα της Θεσσαλονίκης έδωσαν
στον

Μεταξά

κοινοβουλευτικό

την

αφορµή

πολίτευµα

να
και

καταλύσει
να

το

κηρύξει

δικτατορία στις 4 Αυγούστου 1936.
Όσον αφορά στον οικονοµικό τοµέα, µετά το κύµα
πτωχεύσεων που ακολούθησε έπειτα από το κραχ
του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, και κατά το

Ο Ιωάννης Μεταξάς

οποίο διέκοψαν τη λειτουργία τους σηµαντικοί οίκοι της Θεσσαλονίκης, η αγορά
της πόλης δείχνει σηµάδια ανάκαµψης µετά τα µέσα της τελευταίας
προπολεµικής δεκαετίας. Πάντως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι από το 1930 και
έπειτα, η διατροφή ενός ολοένα µεγαλύτερου αριθµού ατόµων ήταν εξαρτηµένη
από τα συσσίτια που διοργάνωνε ο ∆ήµος και πολλές φιλανθρωπικές
οργανώσεις της Θεσσαλονίκης16. Μάλιστα, µε το ξέσπασµα του ελληνοϊταλικού
πολέµου, ο ένας στους τρεις Θεσσαλονικείς (περίπου 80.000 άνθρωποι) ζούσε
από αυτά τα συσσίτια.

15

Κατά τα επεισόδια ο Καλαϊτζίδης είχε προσπαθήσει να σώσει τους συµπολίτες του από τους
µαινόµενους χωροφύλακες και µάλιστα σήκωσε το όπλο του για να σκοτώσει έναν χωροφύλακα που
τραυµάτισε την αδελφή του. Όταν ο Ζέππος αντικατέστησε τις περιπόλους µε τους νεοαφιχθέντες
φαντάρους, οι Θεσσαλονικείς µη βλέποντας τον Καλαϊτζίδη έβγαλαν το συµπέρασµα ότι είχε συλληφθεί
και φώναζαν: «δώστε τον φαντάρο µας». (Βλ. Τοµανάς Κώστας, ο.π., σελ. 182.)
16
Χεκίµογλου Α, Ευάγγελος, Θεσσαλονίκη, 1912-1940: Οικονοµικές εξελίξεις, µέσα από το
«Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», ο.π., σελ. 208.
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…και κατά το 1940-1947
Η έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέµου στις 28 Οκτωβρίου βρήκε την
Θεσσαλονίκη απροετοίµαστη για τις συνθήκες του σύγχρονου πολέµου, και
ιδίως τις συνέπειες των αεροπορικών επιδροµών17. Μετά την αποτυχία των
Ιταλών στο αλβανικό µέτωπο η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της
µπήκαν στο στόχαστρο των Γερµανών, οι οποίοι κατάφεραν να ανατρέψουν την
αντίσταση

της

ασθενούς

άµυνας

της

κοιλάδας

του

Αξιού

και

να

υπερφαλαγγίσουν τη γραµµή των οχυρών που βρίσκονταν ανατολικά του
Στρυµώνα. Στις 9 Απριλίου η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στον διοικητή της 2ης
γερµανικής τεθωρακισµένης ταξιαρχίας. Στις 23 Απριλίου στις εγκαταστάσεις
του αµερικανικού κολεγίου στην Πυλαία, ο στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου
υπέγραφε, παρά την αντίθεση του Γενικού Στρατηγείου, το τελικό πρωτόκολλο
της συνθηκολόγησης του ελληνικού στρατού.
Οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της εχθρικής κατοχής ήταν εξαιρετικά
δύσκολες µε την πείνα να αποδεικνύεται ισχυρότερος εχθρός από τον
κατακτητή. Οι βιοµηχανίες ειδών διατροφής (Αλλατίνη, ΑΒΕΖ κ.ά.), οικοδοµικών
υλικών, τα µηχανουργεία και τα υφαντουργεία εξαναγκάστηκαν να δεσµεύσουν
την παραγωγή τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δυνάµεων Κατοχής.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε µε την εισροή στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του
1941 χιλιάδων προσφύγων που έπεσαν θύµατα των βουλγαρικών διώξεων
στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Το χειµώνα του 1941-42 τα λαϊκά και
παιδικά συσσίτια είναι ο αποκλειστικός τρόπος επισίτισης για δεκάδες χιλιάδες
Θεσσαλονικείς. Μάλιστα, σύµφωνα µε στοιχεία, τον Φεβρουάριο του 1942
σιτίζονταν µέσω συσσιτίων 130.000 άνθρωποι18.
Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης εξολοθρεύτηκε συστηµατικά από τον
κατακτητή. Στις 15 Μαρτίου 1943 ολόκληρος ο εβραϊκός πληθυσµός
στοιβάχτηκε στο γκέτο «Βαρώνος Χιρς» και, µε τραγική αφετηρία την πλατεία
Ελευθερίας, άρχισε η επιχείρηση µεταφοράς του στα στρατόπεδα του

17

Κόντης Βασίλης- Στεφανίδης ∆. Γιάννης, Η Θεσσαλονίκη κατά την κρίσιµη δεκαετία 1940-1950, µέσα
από το «Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοίς βασιλεύουσα», ο.π., σελ. 214.
18
ο.π., σελ. 216.
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θανάτου19. Μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους περίπου 49.000 άνθρωποι
µεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκενάου.
Η αντίδραση δεν άργησε να εκδηλωθεί. Ήδη στα µέσα Ιουλίου 1941
συγκροτείται η οργάνωση «Υπερασπισταί της Βορείου Ελλάδος» µε τη
συνδροµή και ανθρώπων του κατοχικού καθεστώτος για να αντιµετωπιστεί η
βουλγαρική διείσδυση µε ειρηνικά µέσα, αλλά στα µέσα του 1943 η οργάνωση
µεταβάλει την ονοµασία της σε «Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση»
(ΠΑΟ)20 και επιδιώκει ενεργότερη συµµετοχή στην ένοπλη αντίσταση. Τον
Απρίλιο

του

1942

συγκροτήθηκε

και

στη

Θεσσαλονίκη

το

Εθνικό

Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και τον Φεβρουάριο του 1943 εµφανίστηκε η
ΕΠΟΝ.
Γρήγορα όµως οι µη κοµµουνιστικές οργανώσεις ήρθαν σε ρήξη µε το
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και το χάσµα διευρύνθηκε µετά την έναρξη των εµφύλιων
συγκρούσεων τον Οκτώβριο του 1943. Γρήγορα άρχισε να διαφαίνεται ότι αυτή
η σύγκρουση δεν επρόκειτο να τερµατιστεί εύκολα παρά τη συµφωνία της
Καζέρτα.
Η Θεσσαλονίκη θα έπαιζε στην απελευθέρωσή της το ρόλο του µήλου της
έριδας ανάµεσα στα υπολείµµατα του κατοχικού καθεστώτος, του ΕΛΑΣ και των
Βρετανών. Ο Βρετανός στρατηγός Scobie διατάσσει τον διοικητή του ΕΛΑΣ
Στέφανο Σαράφη21 να παραµείνει µε τις δυνάµεις του στις παρυφές της πόλης,
περιµένοντας τη βρετανική απόβαση. Ωστόσο, η διαταγή αυτή δεν τηρήθηκε και
µε πρωτοβουλία του Μάρκου Βαφειάδη τµήµατα του ΕΛΑΣ εισέρχονται στην
πόλη το πρωί της 30ης Οκτωβρίου. Το ΕΑΜ διατήρησε τον έλεγχο της πόλης
ορίζοντας µια τριµελή ∆ιοικούσα Επιτροπή υπό την προεδρία του πολιτευτή
Λεωνίδα Καραµαούνα.
Στις 14 Ιανουαρίου 1945 ο ΕΛΑΣ αποσύρθηκε από την πόλη και ο έλεγχος της
Θεσσαλονίκης πέρασε σε βρετανικά χέρια. Ωστόσο, το κλίµα είχε αρχίσει να
δυναµιτίζεται έπειτα από τις διώξεις σε βάρος των οπαδών της Αριστεράς.
Μάλιστα, µιλώντας στις Θεσσαλονίκη στις 24 Αυγούστου 1945 ο γενικός
γραµµατέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης προειδοποίησε για το ενδεχόµενο
«τρίτου γύρου» ένοπλων συγκρούσεων, αν δεν διευθετούνταν η κατάσταση.
19

Κόντης Βασίλης- Στεφανίδης ∆. Γιάννης, ο.π., σελ. 217.
ο.π., σελ. 218.
21
ο.π., σελ. 223.
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Στις εκλογές της 31 Μαρτίου 194622 η «πολιτική» αποχή στη Θεσσαλονίκη,
έπειτα από την απόφαση των κοµµάτων του συνασπισµού του ΕΑΜ να
απόσχουν από τις εκλογές, έφτασε σύµφωνα µε δυτικούς παρατηρητές στο 3540%, δείγµα της στήριξης που είχαν οι αριστερές δυνάµεις στην πόλη, κυρίως
στις εργατικές και προσφυγικές συνοικίες.
Την 1η Σεπτεµβρίου το 55,3% των Θεσσαλονικέων τάσσεται κατά της επανόδου
του

βασιλιά.

Την

ίδια

στιγµή

η

ηγεσία

της

Αριστεράς

αρχίζει

να

προσανατολίζεται προς την ένοπλη αναµέτρηση και στις 28 Οκτωβρίου ο
Μάρκος Βαφειάδης ιδρύει Γενικό Αρχηγείο. Η νόµιµη δραστηριότητα του ΚΚΕ
και του ΕΑΜ συνεχίζονται στην πόλη µέχρι το καλοκαίρι του 1947. Στις 17
Ιουλίου οι αρχές συγκέντρωσαν 927 άτοµα στη Θεσσαλονίκη µε προορισµό τον
Άγιο Ευστράτιο, κλείνουν τα τελευταία έντυπα της Αριστεράς που είχαν µείνει σε
κυκλοφορία παρά τις απαγορεύσεις, και τον ∆εκέµβριο το ΚΚΕ τίθεται οριστικά
εκτός νόµου. Σε αυτό το διάστηµα (20 Μαρτίου 1947) η Θεσσαλονίκη
συνταράσσεται από τη δολοφονία σε κεντρικό δρόµο της πόλης του Γιάννη
Ζεύγου, ενός από τα πιο µετριοπαθή στελέχη του ΚΚΕ. Τον ∆εκέµβριο του ίδιου
έτους πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Χρήστος Τσιγγιρίδης.

22

ο.π., σελ. 227.
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Η κοιτίδα του ραδιοφώνου: Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η

∆ιεθνής

Έκθεση

Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ως
θεσµός το 1926. Αυτή την
περίοδο η Θεσσαλονίκη
προσπαθεί να κλείσει τις
πληγές

της

από

την

µεγάλη πυρκαγιά του 1917
και να αφοµοιώσει τους
χιλιάδες πρόσφυγες που

Μια άποψη της πρώτης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (1926)

κατέφθασαν στην πόλη έπειτα από την Μικρασιατική καταστροφή. Η
Θεσσαλονίκη ανοικοδοµείται, κατεδαφίζονται παραπήγµατα, χτίζονται νέες
κατοικίες και πολυτελή ξενοδοχεία, διανοίγονται δρόµοι και εγκαινιάζονται νέες
συγκοινωνιακές γραµµές. Εγκαινιάζεται το Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, η πόλη βρίσκεται σε φάση
ανάκαµψης.
Από αυτό το κλίµα ξεπηδά η πρωτοβουλία για την ίδρυση της ∆ΕΘ. Την
πρωτοβουλία να απευθυνθεί στις κρατικές αρχές και να ζητήσει να λειτουργήσει
µια «foire» στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη µε αυτές που λειτουργούσαν στην
Ευρώπη23, πήρε ο πολιτευτής Νικόλαος Γερµανός. Ο στρατηγός Οθωναίος
παραχώρησε τον τόπο για την εγκατάσταση των οικηµάτων της Εκθέσεως στο
πεδίο του Άρεως, αλλά ο αγώνας για την εξεύρεση χρηµάτων ήταν δύσκολος.
Τελικά τον Μάιο του 1926 εγκρίθηκε η σύναψη ενός δανείου 300.000 δρχ. εκ
µέρους του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και
συγκεντρώθηκαν άλλες 600.000 δρχ. από δωρεές, και η πρώτη ∆ΕΘ
διοργανώθηκε τον Οκτώβριο, αντί για την άνοιξη που σχεδίαζε αρχικά η
οργανωτική επιτροπή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για ευρύτερη συµµετοχή.
Βέβαια, η προσπάθεια της Θεσσαλονίκης είχε πολύ περιορισµένη έκταση σε
σύγκριση µε τις µεγάλες εκθέσεις που γίνονταν στην Ευρώπη. Η διοργάνωση
ήταν πρόχειρη και τα υλικά µέσα πολύ περιορισµένα. Ωστόσο, η πρωτοβουλία
ανταποκρίνονταν

23

στις

κοινωνικοοικονοµικές

συνθήκες

της

εποχής

και

Χεκίµογλου Α, Ευάγγελος, Θεσσαλονίκη, Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεµος, Έκφραση, 1995, σελ. 388.
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αποδεικνύει επίσης τον καινοτόµο χαρακτήρα της πόλης, ο οποίος θα
επαληθευθεί σε δυο χρόνια µε την λειτουργία του πρώτου ραδιοφωνικού
σταθµού από τον Τσιγγιρίδη.
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3. Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
ΤΣΙΓΓΙΡΙ∆Η
Σηµαντικός σταθµός στην εικοσαετή παρουσία του «Ράδιο-Τσιγγιρίδη» αποτελεί
αναµφίβολα η συνεργασία του µε την εφηµερίδα «Μακεδονία». Αν και δεν
υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν ότι η συνεργασία αυτή είναι
θεσµοθετηµένη, ωστόσο από τα δηµοσιεύµατα της «Μακεδονίας» της περιόδου
1937-1940 και στη διετία 1946-1947 γίνεται κατανοητό ότι αυτή είναι η πρώτη
σύµπραξη Τύπου και ραδιοφώνου στον τοµέα της ενηµέρωσης. Στα επόµενα
κεφάλαια θα γίνει εκτεταµένη αναφορά σε αυτή τη συνεργασία, η οποία µέλλει
να αλλάξει τη µορφή του προγράµµατος του «Ράδιο-Τσιγγιρίδη» και θα
επιτρέψει στη «Μακεδονία» να γίνει η πρώτη ελληνική εφηµερίδα που θα
µεταδώσει δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ µέσα από τα ερτζιανά.
Η «Μακεδονία» είναι η µακροβιότερη εφηµερίδα της Βόρειας Ελλάδας και µια
από τις παλιότερες ελληνικές εφηµερίδες. Πρωτοεκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 1911
από τον Κωνσταντίνο Βελλίδη, βιβλιοπώλη, πλασιέ και «περιοδεύοντα
ανταποκριτήν» των εφηµερίδων «Αλήθεια» και «Νέα Αλήθεια»24.
Η «Μακεδονία» εκδόθηκε ως καθηµερινή εφηµερίδα και ήταν η πρώτη πρωινή
της Θεσσαλονίκης. Ήταν τετρασέλιδη, εξάστηλη, είχε διαστάσεις 56 Χ 40 εκ. και
αρχισυντάκτη τον Αντ. Παπαδόπουλο τον οποίο αντικατέστησε έπειτα από λίγες
εβδοµάδες ο 22χρονος Βασ. Μεσολογγίτης. Τα γραφεία της βρίσκονταν στον
Φραγκοµαχαλά στο Τοπ Χανέ «δίπλα στα γραφεία της καπνοβιοµηχανίας
Ρεζή»25. Χρησιµοποίησε το τυπογραφείο «Παντελή και Ξενοφωντίδη» και η τιµή
της ήταν 10 παράδες, ενώ στην επαρχία ήταν διπλάσια.
Στις 9 Αυγούστου 1912 το τουρκικό στρατοδικείο διέταξε την επ’ αόριστο παύση
της «Μακεδονίας» εξαιτίας της έντονης αρθρογραφίας της και της εµπρηστικής
ειδησεογραφίας της για την δυναµιτιστική απόπειρα στα Κότσανα (Ιστίπ) της
Στρώµνιτσας26. ∆έκα µέρες περίπου µετά την παύση της ο Κ. Βελλίδης εξέδωσε
νέα εφηµερίδα, την «Παµµακεδονική» χρησιµοποιώντας το προσωπικό, τα
γραφεία και το τυπογραφείο που χρησιµοποιούσε η «Μακεδονία».
24

Κανδυλάκης Μανώλης, Η «Μακεδονία», άρθρο που περιλαµβάνεται στο «Μια περιδιάβαση στον 20ο
αιώνα µέσα από τις σελίδες της Μακεδονίας», ειδική έκδοση για τα 90 χρόνια της εφηµερίδας
Μακεδονία, Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2001, σελ. 8.
25
ο.π.
26
Κανδυλάκης Μανώλης, Εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, α΄ τόµος, Τουρκοκρατία, University
Studio Press- Έκφραση, 2000, σελ. 199.
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Η «Μακεδονία» επανεκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1912, την ηµέρα που ο
ελληνικός στρατός εισήλθε στη Θεσσαλονίκη, µε ηµεροµηνία 28 Οκτωβρίου
δηλαδή της εποµένης, όπως συνηθιζόταν τότε. Είχε προηγηθεί διακοπή της
εκδόσεως της «Παµµακεδονικής» που εξέδωσε ο Κ. Βελλίδης µετά την παύση
της «Μακεδονίας» από τις 8 Αυγούστου. Στη νεκρολογία του κ. Βελλίδη
αναφέρεται ότι λόγω της παύσεως της εφηµερίδας του και της κατασχέσεως της
εγγυήσεως είχε καταστραφεί οικονοµικά27.
Ο Κ. Βελλίδης είχε τάξει την εφηµερίδα του στην υποστήριξη του Κόµµατος των
Φιλελευθέρων, που ήταν το όργανο του κινήµατος του Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη, και η µόνη από όλο τον ελληνικό Τύπο που τόλµησε να γράψει
καθαρά ότι δεν πρέπει να επιστρέψει ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος28.
Η «Μακεδονία» δέχθηκε και αυτή τις συνέπειες της λογοκρισίας που ίσχυε στην
Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και των πολέµων
της Ελλάδας µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Εκτός από τη λογοκρισία της µε
αφαίρεση κειµένων, αναφέρονται και παύσεις της.
Το
χαρακτηριστικό
λογότυπο της
«Μακεδονίας»

Μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή η «Μακεδονία» εδραίωσε την
κυκλοφορία και το κύρος της, συνέχισε την φιλελεύθερη και δηµοκρατική
γραµµή της και απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Τον Ιανουάριο του 1930 πέθανε ο Κ. Βελλίδης και τη διεύθυνση της εφηµερίδας
ανέλαβε ο αδερφός του Γιώργος, που µέχρι τότε ήταν οικονοµικός διευθυντής.
Ο Γιώργος Βελλίδης βοηθούµενος από τον ενηλικιωθέντα στο µεταξύ ανηψιό
του Γιάννη, συνεχίζει την έκδοση της εφηµερίδας αλλά πεθαίνει στα 1937
παραδίδοντας πλέον την σκυτάλη στον Γιάννη Βελλίδη, ο οποίος θα καταστήσει
την «Μακεδονία» µια από τις καλύτερες ελληνικές εφηµερίδες.
Η «Μακεδονία» σε όλη την περίοδο του µεσοπολέµου εξακολουθούσε να είναι
τοποθετηµένη στον κεντρώο χώρο, στο πλευρό του Νικ. Πλαστήρα, του Ελευθ.

27

Κανδυλάκης Μανώλης, Εφηµεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, β΄ τόµος, 1912-1923, University Studio
Press- Έκφραση, 2000, σελ. 59.
28
Κανδυλάκης Μανώλης, Η «Μακεδονία», ο.π., σελ. 10.
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Βενιζέλου, του Γ. Καφαντάρη και του Θεµ. Σοφούλη29. Στη διάρκεια των
δικτατοριών του Πάγκαλου και του Μεταξά συνέχισε την έκδοσή της αν και
λογοκριµένη, χωρίς ωστόσο να αποφύγει τρεις παύσεις, δυο εξορίες του εκδότη
και του αρχισυντάκτη της και συλλήψεις επιτελικών στελεχών της30. Στην
περίοδο αυτή ανανεώθηκαν οι τυπογραφικές της εγκαταστάσεις µε τη λινοτυπία
και το ταχυπιεστήριο, ενώ ο Γιάννης Βελλίδης εφάρµοσε πολλές καινοτοµίες µε
αποτέλεσµα η «Μακεδονία» να ανταγωνίζεται µε αξιώσεις τις ανταγωνιστικές
αλλά και τις αθηναϊκές εφηµερίδες. Μάλιστα, η κυκλοφορία της «Μακεδονίας»
είχε φτάσει το 1936 σε τέτοια επίπεδα που της επέτρεψε να αναγράφει πάνω
από το τίτλο της ότι «η Μακεδονία έχει τόσην κυκλοφορίαν όσην έχουν όλα τα
άλλα φύλλα µαζί», αγγελία που διατήρησε επί χρόνια και µετά τον πόλεµο31.
Με την είσοδο των Γερµανών στην πόλη τα γραφεία της «Μακεδονίας»
καταλήφθηκαν και το αρχείο της εφηµερίδας κάηκε, ενώ οι Γερµανοί
χρησιµοποίησαν τις εγκαταστάσεις για την έκδοση δικής τους εφηµερίδας.
Μετά την απελευθέρωση η «Μακεδονία» επανεκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 1945,
ενώ ο Γιάννης Βελλίδης πεθαίνει το 1978, και µαζί του «πεθαίνει» και το όνειρο
µιας ισχυρής εφηµερίδας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

29

ο.π., σελ. 12.
Αφηγείται στον Τάκη Ψαράκη για το καθεστώς ανελευθερίας του Τύπου κατά τη δικτατορία του
Μεταξά ο Κώστας ∆ηµάδης, παλιός διευθυντής της «Μακεδονίας»:
«Με πήρε µια µέρα ο Βελλίδης από την Αθήνα και µου λέει: «Βρε αδελφέ, τι βάλαµε σήµερα; Συνεδριάζει
το υπουργικό συµβούλιο για να µας πάψει. Κάτι γράψαµε». Του είπα ότι όλα έχουν περάσει από τη
λογοκρισία. ∆εν έχει µείνει τίποτε. «Για δες», λέει, «τις διορθώσεις». Κοίταξα. «Όχι, είναι εντάξει». Με
ξαναπαίρνει. «Πρόσεξες;». «Πρόσεξα». Μετά µία ώρα, µου λέει: «Έχουµε βάλει µια παροιµία στη δεύτερη
σελίδα». Λέω: «Καλά, αυτή είναι λογοκριµένη» [...] Θυµάµαι ακόµη τι έλεγε περίπου αυτή η παροιµία:
«Και στο πιο µεγαλόπρεπο παλάτι όταν είναι κλεισµένος ένας βασιλιάς, είναι σαν να είναι φυλακισµένος,
όταν υποχρεώνεται αναγκαστικά να µένει εκεί». «Σουηδική παροιµία», έγραφε από κάτω. Κι αυτοί το
απέδωσαν πως εµείς εννοούσαµε ότι φυλάκισε η δικτατορία το Γεώργιο, το βασιλιά. Μας πάψανε λοιπόν,
τρεις, τέσσερις µέρες».
Βλ. Ψαράκης ∆., Τάκης, Εφηµερίδες και δηµοσιογράφοι, Νέα Σύνορα- Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1993, σελ.
274.
31
Μανώλης Κανδυλάκης, «Η «Μακεδονία», ο.π., σελ. 13.
30
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4. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΓΓΙΡΙ∆ΗΣ: Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΝ
ΕΛΛΑ∆Ι
Ο Χρίστος Γ. Τσιγγιρίδης γεννήθηκε το 1877 στη Φιλιππούπολη της Ανατολικής
Ρωµυλίας από αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και
σύµβουλος του βουλευτή της Φιλιππούπολης και εθνικού ευεργέτη, του βέη
Γκεµίσκερντάνη. Αν και αρχικά η οικογένεια του έχει οικονοµική άνεση µε τον
θάνατο του πατέρα του, Γιώργου, στα 1889 η οικογένεια Τσιγγιρίδη αρχίζει να
αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσχέρειες. Τότε ο Χρίστος αναγκάζεται να συνεχίσει
τις σπουδές του στο γαλλικό κολέγιο και τις νύχτες εργάζεται σε εργοστάσιο
σιγαρέτων.
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο Χρίστος Τσιγγιρίδης πηγαίνει στην
Στουτγάρδη και εγγράφεται στη σχολή Ηλεκτρικών Μηχανηµάτων του
Πολυτεχνείου

της

ηλεκτροφωτισµός

Στουτγάρδης,
της

«διότι
32

Φιλιππουπόλεως» .

όνειρόν
Στο

του

ήτο

Πολυτεχνείο

πάντοτε
ο

ο

Χρίστος

Τσιγγιρίδης µελετά και τη λειτουργία του ραδιοφώνου υπό την επιστηµονική
καθοδήγηση του καθηγητή Βεεζενµάϊερ (Veesenmeyer)33. Ολοκληρώνοντας τις
σπουδές του το 1909, ο Τσιγγιρίδης επιθυµεί να επιστρέψει στη γενέτειρά του
αλλά οι προγραφές του βουλγαρικού κράτους σε βάρος του ελληνικού στοιχείου
τον αναγκάζουν να παραµείνει στην Στουτγάρδη, όπου ιδρύει µαζί µε τον
αδερφό του Νίκο, εργοστάσιο
παραγωγής
αποκτά

σιγαρέτων

οικονοµική

Παράλληλα,

και

Ο Χρ. Τσιγγιρίδης (στο κέντρο)
στο εργαστήριο του καθ. Βέεζενµάϊερ στην Στουτγάρδη

άνεση.

παντρεύεται

την

αριστοκράτισσα Μαρία Φόγκελ,
κόρη µέλους της αυλής του
Κάιζερ, µε την οποία όµως
αργότερα
αποφασίζει

χωρίζει,
να

έλθει

και
στην

Ελλάδα.

32

Μακεδονία, 18.12.1947.
Πλέχοβα Β., Όλγα, Το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο και το πρώτο των Βαλκανίων, Μπαρµπουνάκης,
Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 19.
33
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Το 1918 εγκαταλείπει τις δυο κόρες του στην Στουτγάρδη και καταφθάνει στην
Λάρισα αποδεχόµενος πρόταση του δήµου για να «ηλεκτροφωτίση και να
ιδρεύση την πόλιν»34. Σύντοµα αναλαµβάνει τη ∆ιεύθυνση της Εταιρείας
Ηλεκτροφωτισµού και Ύδρευσης, εκπονώντας σχέδιο για την αποξήρανση της
Κάρλας.
Σύµφωνα µε µια άλλη εκδοχή35 η οικογένεια Τσιγγιρίδη, τα αδέρφια Νίκος,
Χρήστος, και ένας µικρότερος ο Αργύρης, και η µητέρα τους, αναγκάζονται να
φύγουν από την Φιλιππούπολη λόγω των διώξεων. Στο δρόµο πεθαίνει η
µητέρα τους36 και τελικά η τύχη φέρνει τα αδέρφια στην Στουτγάρδη, όπου
ανοίγουν το εργαστήριο σιγαρέτων και ο Χρίστος παράλληλα σπουδάζει στο
Πολυτεχνείο. Ο Νίκος µετά από λίγο πηγαίνει στην Ελλάδα και ιδρύει µαζί µε
άλλους πρόσφυγες τη «Νέα Φιλιππούπολη» της Λάρισας. Ο Χρίστος
ολοκληρώνει τις σπουδές του αλλά µε το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου,
φοβούµενος τις διώξεις της οικογένειάς του µετά την
πτώση του Κάιζερ αποφασίζει να έλθει στην Ελλάδα και
πηγαίνει

στη

Λάρισα

όπου

ήδη

βρίσκονταν

εγκατεστηµένος ο αδελφός του που είχε παντρευτεί µια
κοπέλα από την Αγιά, την Ελευθερία Χατζηαλεξίου.
Ωστόσο, η εφηµερίδα «Μακεδονία» αναφέρει ότι ο
Τσιγγιρίδης ήρθε σε διάσταση µε την σύζυγό του και
άφησε την οικογένειά του στην Γερµανία πριν έρθει
στην Ελλάδα, πληροφορία την οποία επιβεβαιώνει ο
οικογενειακός φίλος του Χρίστου Τσιγγιρίδη, κ. Γιώργος
Ασλανίδης.

Η σύζυγος του Χρ.
Τσιγγιρίδη, Μαρία Λουϊζα
Τσιγγιρίδου

Σύµφωνα µε τον Γιώργο Χατζηδάκη37 τα τρία αδέρφια µετανάστευσαν περίπου
το 1905 στην Γερµανία όπου ίδρυσαν την επιχείρηση τσιγάρων µε τη φίρµα
«Μακεδονικά τσιγάρα Τσιγγιρίδη» και παράλληλα ο Χρίστος παρακολουθούσε
µαθήµατα στη σχολή µηχανολόγων ηλεκτρολόγων στο Πολυτεχνείο της
Στουτγάρδης. Στο µεταξύ παντρεύεται τη γερµανίδα αριστοκράτισσα και
εγκαθίστανται στην Λάρισα το 1920. Εκεί ο Χρίστος και ο Νίκος αναλαµβάνουν
34

Μακεδονία, 18.12.1947.
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 16-21.
36
Ραδιόφωνο ΕΡΤ3: 70 χρόνια ραδιοφωνίας. Πρακτικά διηµερίδας, 10-11 Ιανουαρίου 1997, σχετική
αφήγηση Ευάγγελου Τσιγγιρίδη (από το προσωπικό αρχείο του Γιώργου Αναστασιάδη).
37
Χατζηδάκης Γιώργος, Θεσσαλονίκη, η ραδιοφωνική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, περιοδικό
Ραδιοτηλεόραση Σεπτ. 1994.
35
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τον ηλεκτροφωτισµό και την ύδρευση της Λάρισας και σε αυτό το διάστηµα ο
Νίκος παντρεύεται την Ευαγγελία Χατζηαλεξίου.
Πάντως, οι µαρτυρίες συγκλίνουν38 στο ότι ο Χρίστος Τσιγγιρίδης ερχόµενος
στην Ελλάδα έφερε µαζί του και ένα ραδιόφωνο που είχαν στην Γερµανία και
από το οποίο ο Τσιγγιρίδης «λόγω της γλωσσοµάθειάς του, άκουγε ξένους
σταθµούς».
∆ιφορούµενες είναι και οι πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του
Τσιγγιρίδη στη Θεσσαλονίκη, επί της (τότε) οδού ∆ηµοκρατίας αρ. 20, µετέπειτα
Βασιλίσσης Όλγας 2239. Οι περισσότεροι µελετητές δέχονται ότι ο Τσιγγιρίδης
µετακοµίζει στη Θεσσαλονίκη το 192540 µε σκοπό να ιδρύσει εργοστάσιο
κατασκευής λαϊκών ραδιοφώνων και ραδιοφωνικό σταθµό41. Ωστόσο ο
Ευάγγελος Τσιγγιρίδης αναφέρει ότι η οικογένεια Τσιγγιρίδη µετακόµισε στο
σπίτι της Βασιλίσσης Όλγας, ήδη από το 192342.

38

Χρ. Τσιγγιρίδης, ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στην χώρα µας, περ. Ραδιοτηλεόραση 216/1974
(από το προσωπικό αρχείο του Γιώργου Αναστασιάδη) και Ραδιόφωνο ΕΡΤ3: 70 χρόνια ραδιοφωνίας,
ο.π.
39
Συµβολαιογραφική πράξη αριθµ. 15473, 12.3.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
40
Πρβλ. και ∆ανιηλίδης ∆άνος, Χρήστος Τσιγγιρίδης (1877-1947), ο πρωτοπόρος της ελληνικής
ραδιοφωνίας, από τον δικτυακό τόπο http://users.med.auth.gr/~tsikaras/radhis.htm ή Χατζηδάκη Γιώργο,
Θεσσαλονίκη, η ραδιοφωνική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, ο.π., ή Εφηµερίδα Καθηµερινή, ένθετο Επτά
Ηµέρες, Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου 1995, σελ. 8.
41
Ράδιο Καραγιάννη, Ελληνική Ραδιοφωνία, K. Karayannis & Co, Athens, 1952, σελ. Ε-114.
42
Ραδιόφωνο ΕΡΤ3: 70 χρόνια ραδιοφωνίας, ο.π., αφήγηση του Ευάγγελου Τσιγγιρίδη. Την πληροφορία
αυτή συµµερίζεται και επαναλαµβάνει η Όλγα Πλέχοβα (ο.π., σελ. 22).
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Οι προσπάθειες και το ραδιοφωνικό τοπίο πριν τον Τσιγγιρίδη
Οι πρώτες, ατεκµηρίωτες ωστόσο, πληροφορίες τοποθετούν την πρώτη
απόπειρα ραδιοφωνικής εκποµπής στην βάση της ∆ΡΥΝ (∆ιεύθυνση
Ραδιοηλεκτρολογίας Υπουργείου Ναυτικών)43. Οι πρώτες ζυµώσεις πάντως
τοποθετούνται στα 1907, και το 1909 υπογράφεται συµφωνία για την
εγκατάσταση ενός δεύτερου σταθµού ασυρµάτου και προµήθεια του σχετικού
εξοπλισµού σε οκτώ αντιτορπιλικά. Πολλοί αξιωµατικοί του Ναυτικού µάλιστα
στέλνονται στο εξωτερικό για εκπαίδευση στα νέα συστήµατα44. Τον Ιανουάριο
του 1920 δηµοσιεύεται ειδικός νόµος που παρέχει στο ελληνικό κράτος το
αποκλειστικό προνόµιο χρήσης του ασύρµατου τηλεγράφου.
Από το 1921 µέχρι το 1926, δηλαδή πριν την έκδοση του νόµου 4797, «οι
κάτοχοι ραδιοφώνου κατέβαλον συνδροµίν εις την ∆ιεύθυνσιν «Λαχείου του
Στόλου» του Υπουργείου Ναυτικών εκ δρχ. 500 ετησίως (ποσόν σηµαντικότατον
δια την εποχήν εκείνην). Οσάκις παρελαµβάνετο ραδιόφωνον εκ του Τελωνείου
και µέχρις ότου εκδοθή η άδεια λειτουργίας του, τοιούτο εσφραγίζετο επιµελώς,
ως να επρόκειτο περί εκρηκτικής ύλης, προς τον σκοπόν δε τούτον µετέβαινεν
ολόκληρος κουστωδία εξ αξιωµατικών του Β.Ν. µε σπαθολούρα και περίστροφα
εις την οικίαν του κατόχου του δαιµονικού µηχανήµατος»45.
Η εγκατάσταση κεραιών ήταν απαγορευµένη, ενώ η λειτουργία ραδιοφώνων
επιτρέπονταν µόνο σε ειδικά πλαίσια, τοποθετηµένα στην κατοικία των κατόχων
της συσκευής, τα οποία µπορούσαν να σφραγιστούν ανά πάσα στιγµή από την
∆ΡΥΝ. Όποιος χρησιµοποιούσε κεραία ή εσωτερικό πλαίσιο «πλέον του ενός
επιτρεποµένου»46 τιµωρούνταν µε πρόστιµο 100.000 δραχµών (περίπου 300
χρυσών λιρών) και µε φυλάκιση ενός έτους. Να σηµειωθεί ότι σε όλη αυτή την
περίοδο

για

όλες

τις

νέες

χώρες

(Ήπειρο,

Μακεδονία

και

Θράκη)

απαγορεύονταν τελείως η κατοχή ραδιοφώνου, η οποία επετράπη το 1928 αλλά
µόνο σε ακτίνα 5 χιλιοµέτρων εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της
Θεσσαλονίκης.

43

Εφηµερίδα Καθηµερινή, ο.π.
ο.π.
45
Ράδιο Καραγιάννη ο.π. σελ Ε-115.
46
ο.π.
44
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Το 1924 κατατίθεται και η πρώτη πρόταση για την ίδρυση ραδιοφωνικού
σταθµού στην Ελλάδα από τον Νικ. Αγγελέα47. Ένα χρόνο µετά, το 1925,
αρχίζει στην Ελλάδα η κατασκευή ραδιοφώνων. Όπως αναφέρεται στο Ράδιο
Καραγιάννη: «Το έτος αυτό επωλήθη εις τον καθηγητήν ∆ηµ. Λαµπαδάριον, τότε
Πρύτανιν του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, υπό των εργαστηρίων «ΜΕΤΡΟΝ» (επί της
πλατείας Αµερικής), το πρώτον ραδιόφωνον, 7 λυχνιών, µε πλαίσιον, τύπου
υπερετεροδύνου, λειτουργούν µε συσσωρευτάς, και φυσικά το πράγµα δεν
εσταµάτησεν εκεί. Ήσαν αρκετοί τότε οι αποκτήσαντες πρωτοπορειακώς
ραδιόφωνον, παρ’ όλην την δυσχερή και πολύπλοκον χρήσιν του»48.
Τον Μάρτιο του 1925 για πρώτη φορά γίνεται εισαγωγή ραδιοφώνου στην
Ελλάδα49, της συσκευής «RADIO L.L.» και ανοίγουν τα πρώτα καταστήµατα και
αντιπροσωπείες ξένων οίκων στην Ελλάδα.
Ωστόσο, οι τιµές τους είναι απρόσιτες για τους περισσότερους. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ένα ραδιόφωνο «Radiola» το 1927 πωλούνταν προς 31.000 δρχ.
τη στιγµή που ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο στοίχιζε 18.00050. Πάντως, το
1926 οι δέκτες που ήταν σε χρήση έφταναν τους 60 µε 80, εκ των οποίων οι
µισοί ήταν αυτοσχέδιοι51.

47

ο.π.
Ράδιο Καραγιάννη, ο.π., σελ. Ε-116.
49
ο.π.
50
ο.π.
51
Χατζηδάκης Γιάννης, Η ραδιοφωνική «πολιτιστική επανάσταση» από το Μπαρµπούτης ΧρήστοςΚλώντζας Μιχάλης, «Το φράγµα του ήχου, η δυναµική του ραδιοφώνου στην Ελλάδα», εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 130.
48
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Οι πρώτες επαφές των Θεσσαλονικέων µε το ραδιόφωνο
Στα 1926 η ραδιοφωνία υπάγεται στο Τµήµα Ραδιοηλεκτρικής Υπηρεσίας του
υπουργείου ΤΤΤ, αλλά ισχύει ακόµη για την Βόρεια Ελλάδα η απαγόρευση
κατοχής ραδιοφώνων. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να δουν
από κοντά τα ραδιόφωνα στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του
1926. Ήδη από τα µέσα Σεπτεµβρίου είχε ανακοινωθεί ότι «Κύριος,
µεγαλοβιοµήχανος, αποταθείς εις τα γραφεία της Εκθέσεως της πόλης µας
ανέφερεν ότι εις ειδικόν χώρον θα τοποθετήση ραδιόφωνον, δια του οποίου,
διαρκούσης της Εκθέσεως, οι εκθέται ξένοι και ηµεδαποί καθώς και οι
προσκεκληµένοι θα δύνανται να απολαύουν ακούοντες τας ωραίας συναυλίας
όλου του κόσµου»52. Το ραδιόφωνο, όπως και ο κινηµατογράφος της
Εκθέσεως, άρχισε να λειτουργεί τακτικά από τις 5 Οκτωβρίου53.
Η ύπαρξη ραδιοφώνου καταγράφηκε και στον πρώτο κατάλογο της Έκθεσης,
όπου αναδηµοσιεύεται ουσιαστικά δηµοσίευµα της «Νέας Αλήθειας» της
26.10.1926, και αναφέρεται ότι «Εις το παρακείµενον διαµέρισµα εκτίθενται τα
πεφηµισµένα γαλλικά χρηµατοκιβώτια Φισέτ, και εν συνεχεία ιταλικά ραδιόφωνα,
άτινα ελειτούργουν κατά τας εσπερινάς ώρας και δι’ ων οι ακροαταί
απελάµβανον των µελωδιών εκ των
οπερών

των

ευρωπαϊκών

54

πόλεων» . Αλλά και στο κλείσιµό
της

Έκθεσης

η

«Νέα

Αλήθεια»

ενηµερώνει το κοινό ότι «θα υπάρχη
ραδιόφωνον κατά πάσαν πιθανότητα
από πολύ ενωρίς χάριν του νου55».
Από το δεύτερο µισό του 1927
αρχίζουν να γίνονται εγκαταστάσεις
ραδιοφώνων και στη Θεσσαλονίκη.

Από τις πρώτες διαφηµίσεις ραδιοφώνων στον Τύπο
της Θεσσαλονίκης(εφηµερίδα «Μακεδονία» 2.3.1928)

52

Νέα Αλήθεια, 18.9.1926, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
Φως, 6.10.1926. Από άλλες πηγές (Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 23) αναφέρεται ότι τα εγκαίνια του
ραδιοφώνου πραγµατοποιήθηκαν την πέµπτη µέρα της Εκθέσεως (δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου). Το
ραδιόφωνο είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της Εκθέσεως και ενώ αρχικά είχε προγραµµατιστεί να
λειτουργήσει στις 9 τελικά ξεκίνησε στις 10 αναµεταδίδοντας συναυλίες της Βιέννης και του Παρισιού.
54
Λέτσα Ν., Αλέξανδρου, Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Εµποροβιοµηχανική Μακεδονική Εταιρεία
ΑΕ, Θεσσαλονίκη, 1927, σελ. 183.
55
Νέα Αλήθεια, 18.10.1926, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
53
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Μάλιστα, δηµοσίευµα της γαλλόφωνης Progrés λίγο πριν την έκθεση του 192756
πληροφορεί το κοινό ότι το αρµόδιο υπουργείο άρχισε να εκδίδει τις άδειες για
την εγκατάσταση µηχανηµάτων ραδιοφωνίας σε όσους Θεσσαλονικείς είχαν
υποβάλει σχετική αίτηση. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ήδη είχε γίνει µια
εγκατάσταση στον χώρο του Μικρασιατικού Συλλόγου, στο Λευκό Πύργο, και
κάθε βράδυ το µηχάνηµα λαµβάνει τα κύµατα που του εκπέµπονται από κάθε
πλευρά. Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας ο µηχανικός Λέων
Ματαράσσο επρόκειτο να εγκαταστήσει µέσα στην επόµενη εβδοµάδα τρία ή
τέσσερα µηχανήµατα σε ιδιώτες.
Στα 1927 ήδη οι «Σαλλιάρης και Χαρίτος», στην Μητροπόλεως 30, διαφηµίζουν
µέσα από τη «Νέα Αλήθεια» τα ραδιόφωνά τους που προσφέρουν «µουσικήν
δι’

όλα

τα

γούστα

ακόµη

και

αµανέδες

από

τον

σταθµόν

της

Κωνσταντινουπόλεως». Μάλιστα οι έµποροι «αναλαµβάνουν να ενεργήσουν για
την «έκδοσιν της απαιτούµενης άδειας» για όσους Θεσσαλονικείς επιθυµούν να
αποκτήσουν ραδιόφωνο, ενώ προµηθεύουν «εξαρτήµατα εις όσους ερασιτέχνας
επιθυµούν να κατασκευάσουν µόνοι των τον σταθµόν (εννοώντας µάλλον τον
ραδιοφωνικό δέκτη) των»57.
Το 1928 πραγµατοποιούνται εκποµπές ραδιοφώνου σε µαζικό ακροατήριο µε
σκοπό να ενηµερωθούν οι Θεσσαλονικείς για το νέο µέσο. Έτσι, δίνεται
«συναυλία δια Ραδιοφώνου» στην Στρατιωτική Λέσχη της Θεσσαλονίκης, της
οποίας προηγείται «διάλεξις υπό ειδικού καθ’ ήν θα αναπτυχθή η εφεύρεσις ως
και ο τρόπος της λειτουργίας και χρήσεως του Ραδιοφώνου»58. Ήδη το κλίµα
είχε διαµορφωθεί για την ίδρυση του πρώτου ραδιοφωνικού σταθµού.

56

Από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
Νέα Αλήθεια, 15.8.1927. Η σύγχυση των εννοιών «ραδιοφωνικός σταθµός», «ποµπός» και «δέκτης»
θα συνοδεύει τις αναφορές στο ραδιόφωνο τα πρώτα χρόνια εµφάνισης του στην Ελλάδα. Βλ. σχετικά
και σελ. 34.
58
Μακεδονία, 12.1.1928.
57
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Η γένεση του σταθµού
Ο Τσιγγιρίδης την περίοδο 1925-1926 (δεν είναι εξακριβωµένη η ακριβής
ηµεροµηνία), βρίσκει έναν παλιό ασύρµατο της Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής59
τον αγοράζει, τον µεταφέρει σπίτι του, στην οδό ∆ηµοκρατίας 20, και µε αυτόν
ξεκινά τα πρώτα πειράµατα για τη δηµιουργία ραδιοφωνικού ποµπού. Σύµφωνα
µε µαρτυρία του Κοσµά Τσαντσάνογλου, πρώτου τεχνικού του ραδιοφωνικού
σταθµού, ο Τσιγγιρίδης «είχε έναν µικρό ποµπό, που λειτουργούσε µόνο στην
περίοδο της ∆ΕΘ από το 1926 και µετά την λήξη της τον σφράγιζε η υπηρεσία
των ΤΤΤ που ήταν αρµόδια για τις τηλεπικοινωνίες. Με βία ακουγόταν ο σταθµός
µέσα στη Θεσσαλονίκη»60. Το ότι ο Τσιγγιρίδης είχε κάνει από το 1926 αίτηση
για άδεια λειτουργίας ποµπού (άρα είχε έναν σε λειτουργία) το αναφέρει και η
Νέα Αλήθεια σε δηµοσίευµα της το 1931: «Το κράτος […] δεν εχορηγούσε την
σχετικήν άδειαν και µολονότι η Έκθεσις από πέντε ετών ηγωνίσθη δια να
επιτύχη την σχετικήν άδειαν, µόλις προ τριετίας κατέστη δυνατόν να έλθη η
έγκρισις και ξέρετε πότε;…Μετά το… κλείσιµον της Εκθέσεως»61.
Σύµφωνα µε αφιέρωµα της εφηµερίδας «Μακεδονία»62 στον ραδιοφωνικό
σταθµό του Τσιγγιρίδη το 1936, «ο ραδιοφωνικός σταθµός της Θεσσαλονίκης
ιδρύθη το 1927. ∆ηλαδή 5 µόλις έτη µετά την ανακάλυψιν των σταθµών του
ραδιοφώνου. ∆εδοµένου όντος ότι µόλις το 1922 έγινεν η αρχή της
εγκαταστάσεως των εν Ευρώπη αντιλαµβάνεσθε ότι δικαίως ο κ. Τσιγγιρίδης
διεκδικεί την πρωτοπορίαν εν Ελλάδι αλλά και εν Βαλκανική». Η πληροφορία
αυτή επαναλαµβάνεται και στις 18 ∆εκεµβρίου 1947 σε άλλο αφιέρωµα µια
µέρα µετά το θάνατο του Τσιγγιρίδη πάλι στην εφηµερίδα Μακεδονία63. Είναι
λοιπόν πολύ πιθανό στην περίοδο 1926-1927 (τον καιρό της Εκθέσεως) να
λειτουργούσε ο ερασιτεχνικός ποµπός του Τσιγγιρίδη µέσα στον περίβολο της
59

«Ο Τσιγγιρίδης εύρεν εις το εγκαταλελειµµένον συµµαχικόν πολεµικόν υλικόν και έναν ασύρµατον ισχύος
ηµίσεως κιλοβάτ. Έλλειπαν πολλά εξαρτήµατα και κανείς δεν έδειχνεν ενδιαφέρον να τον αγοράση από
τους ξένους, ακόµη δεν περισσότερον απ’ τους Έλληνας, διότι δεν ήξευραν τί ήσαν οι ασύρµατοι της ξηράς.
Είχαν ασυρµάτους εις ολίγα πολεµικά πλοία και τα µεγάλα υπερωκεάνεια […] Ο Τσιγγιρίδης τον ηγόρασε
και µετέφερε στο σπίτι του τα σιδηρικά, µερικά σύρµατα και ολίγα µηχανήµατα». Ωρολογάς Αλ., Ο
Χρήστος Τσιγγιρίδης, ο ιδρυτής του Ραδιοφωνικού Σταθµού, εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη», 12.11.1963.
60
Από το προσωπικό αρχείο του Μανώλη Κανδυλάκη, συνέντευξη που παραχώρησε ο Τσαντσάνογλου
στον ίδιο στις 17.9.1985.
61
Νέα Αλήθεια, 11.8.1931. Το 1928 η ∆ΕΘ υπολειτούργησε εξαιτίας του δάγκειου πυρετού, και ίσως µε
την πρόφαση αυτή δόθηκε αργά η άδεια λειτουργίας.
62
Προσοχή εδώ ο ραδιοφωνικός σταθµός, εφηµερίδα Μακεδονία, 20.12.1936, σελ.5.
63
Μακεδονία, 18.12.1947.
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∆ΕΘ και ο πρωτοπόρος µηχανικός να πειραµατίζονταν µε µικρής εµβέλειας
εκποµπές.
Σύµφωνα µε µια πληροφορία που παραθέτει ο δηµοσιογράφος Γιώργος
Βιρβιδάκης64, η πρώτη εκποµπή πραγµατοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 1927,
διήρκησε µισή ώρα και χρησιµοποιήθηκε από το Χρίστο Τσιγγιρίδη και τον φίλο
του Ηλία Αποστόλου, καθηγητή φυσικών επιστηµών, ένας γερµανικός ποµπός
200 βατ. Ο ποµπός φέρεται να είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του Τσιγγιρίδη και ο
δέκτης στο σπίτι του Αποστόλου στην περιοχή του Ιπποδροµίου. Ο Βιρβιδάκης
αναφέρει ότι «Η πρώτη ραδιοφωνική εκποµπή του Τσιγγιρίδη ακούστηκε απ’ τον
ασύρµατο της αγγλικής πολεµικής κορβέτας «Κουίν Αν» που βρισκόταν τότε στο
λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός σηµειώνει στο ηµερολόγιό του ο
κυβερνήτης του σκάφους, Άντονι Ράντισον» και τονίζει ότι το γεγονός έτυχε
θερµής υποδοχής από τον Τύπο της εποχής.
Ωστόσο, ο Γιώργος Χατζηδάκης αντικρούει τους ισχυρισµούς του Βιρβιδάκη
επικαλούµενος µαρτυρία του ανηψιού του Τσιγγιρίδη, Ευάγγελου65. Μάλιστα,
προχωρά παραπέρα και διατυπώνει την εκτίµηση ότι η γένεση του ραδιοφώνου
θα πρέπει να τοποθετηθεί δυο χρόνια νωρίτερα από το 1927, δηλαδή το 1925,
βασισµένος σε µια αφίσα του ραδιοσταθµού, η οποία όµως κατόπιν
προσωπικής έρευνας και αντίστοιχης άλλων ερευνητών66 αποδείχθηκε
παραποιηµένη.
Επιπλέον, ο Γιώργος Χατζηδάκης διερωτάται αν θα πρέπει να αναζητά κανείς
ίχνη των πρώτων προσπαθειών του Τσιγγιρίδη στα 1924 στηρίζοντας την
υπόθεσή του σε µια επιστολή που έστειλε το καλοκαίρι του 1994 το
«Φωνοµουσείο Βιέννης» προς το ελληνικό υπουργείο Προεδρίας ζητώντας να
του παρασχεθούν στοιχεία για την δράση στην Ελλάδα κάποιου Αυστριακού
ειδικού που στα αρχεία τους αναφέρεται ότι υπήρξε βασικό στέλεχος το 1924
στην

ίδρυση

του

ελληνικού

ραδιοφωνικού

σταθµού.

«Ο

πολύτιµος

πληροφοριοδότης µας Ευάγγελος Τσιγγιρίδης θυµάται πως ο θείος του
συνεργαζόταν στενά µε δυο Γερµανούς επιστήµονες, το δόκτορα Κράουτε και το
δόκτορα Μπεντς. Αν οι πηγές του «Φωνοµουσείου Βιέννης» είναι ακριβείς, τότε
64

Βιρβιδάκης Γιάννης, Θεσσαλονίκη:ραδιοφωνική πρωτοπορία, περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» 891/1987,
σελ. 37.
65
βλ. Χατζηδάκη Γιώργο, Θεσσαλονίκη, η ραδιοφωνική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, ο.π. και Πλέχοβα
Β., Όλγα, ο.π., σελ. 29.
66
βλ. Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 31.
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το µόνο που µπορούµε να συµπεράνουµε είναι πως οι προεργασίες για το
ραδιοσταθµό της Θεσσαλονίκης άρχισαν το 1924. Για φαντάσου. Ένα µόλις
χρόνο µετά το BBC»67.
Πάντως, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες του Τσαντσάνογλου68, αλλά και του Νίκου
Καρµίρη69, σπήκερ του σταθµού, ο Γερµανός µηχανικός Χανς Κράουτερ ήλθε
στην Ελλάδα την περίοδο 1928-1929 για να βοηθήσει στο στήσιµο του σταθµού
και όχι νωρίτερα, ενώ ο Μπεντς ήταν ο µηχανικός της εταιρείας Κράουτερ που
έκανε τροποποιήσεις στον ραδιοσταθµό του Τσιγγιρίδη µετά την υπογραφή
συµφωνίας του έλληνα µηχανικού µε την γερµανική εταιρεία το 1931.
Ο Γιάννης Βιρβιδάκης70 παραθέτει ακόµη µια πληροφορία, ότι «το 1927 για λίγο
διάστηµα η αίθουσα εκποµπής και η κεραία του Σταθµού ήταν στον πυργίσκο
του Λευκού Πύργου, όπου βρισκόταν νύχτα-µέρα ο Τσιγγιρίδης, κάνοντας
πειράµατα». Σε αυτόν το ισχυρισµό συνηγορεί και µια καρτ-ποστάλ που
δηµοσιεύθηκε στα Πρακτικά διηµερίδας της ΕΡΤ-3 το 199771, µε την
υποσηµείωση ότι πρόκειται για τον Λευκό Πύργο «µε εγκατάσταση της πρώτης
κεραίας Τσιγγιρίδη (1927)».
Ωστόσο, οι κεραίες αυτές υπήρχαν στον Λευκό Πύργο ήδη από την περίοδο
1917-191872 και χρησιµοποιούνταν από το Ναυτικό. Θα πρέπει να θεωρείται
απίθανο να είχε παραχωρήσει το Ναυτικό στον Τσιγγιρίδη τις κεραίες για τη
λειτουργία ραδιοφωνικού ποµπού σε µια εποχή που ακόµη και η κατοχή
ραδιοφώνου (πόσο µάλλον η εκποµπή σήµατος) ήταν απαγορευµένη στη
Βόρεια Ελλάδα. Από την πλευρά του ο Τσαντσάνογλου διευκρινίζει ότι το
στούντιο τοποθετήθηκε στον Λευκό Πύργο µαζί µε δυο τεράστια µεγάφωνα που
µετέδιδαν µουσική και διασκέδαζαν τους περαστικούς, την περίοδο 1930-1932
και όχι το 1927.
Η εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθµού στους χώρους της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεκινά το 1928 και το «Ράδιο- Τσιγγιρίδη» ιδρύεται
επίσηµα το 1929. Ωστόσο, συνδυάζοντας τα δηµοσιεύµατα της «Νέας
Αλήθειας» και της «Μακεδονίας», αλλά και τη µαρτυρία του Κ. Τσαντσάνογλου,
εκτιµάται ότι ο Τσιγγιρίδης είχε στη διάθεσή του ραδιοφωνικό ποµπό ήδη από
67

Χατζηδάκης Γιώργος, ο.π.
Από το προσωπικό αρχείο του Μανώλη Κανδυλάκη.
69
Χρ. Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα µας, ο.π. σελ. 14.
70
Βιρβιδάκης Γιάννης, ο.π., σελ 38.
71
Ραδιόφωνο ΕΡΤ3: 70 χρόνια ραδιοφωνίας, ο.π.
72
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 33.
68
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το 1926 και πιθανότατα πειραµατίζονταν µε αυτόν στο χώρο που διέθετε στην
∆ΕΘ κάτω από µυστικότητα, αφού οι εκποµπές ήταν απαγορευµένες.
∆υστυχώς δεν υπάρχουν µαρτυρίες για λήψη των εκποµπών, αφού µέχρι το
1928 απαγορευόταν στην Θεσσαλονίκη η κατοχή ραδιοφώνου.
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Ο Τσιγγιρίδης και ο Λέκτης του
Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της στις 3
Οκτωβρίου του 1926 και ο Τσιγγιρίδης δηλώνει παρών. Μαρτυρία για την
εµφάνιση του Τσιγγιρίδη στην πρώτη ∆ΕΘ έχουµε στο περιοδικό «Μήνες»73
όπου αναφέρεται ότι «Είς όλην την οικονοµίαν της Εκθέσεως µεγίστην
προσδίδει συµβολήν κατά το διάστηµα 12 ολόκληρων ετών το µεγάφωνον. ∆ι’
αυτού δηµιουργείται η επικοινωνία µετά του Κοινού. ∆ι’ αυτού διαφωτίζεται το
εµπόριον, η βιοµηχανία, κάθε τι αξιόλογον και αξιοσηµείωτον το αφορών την
Έκθεσιν. Και ο δηµιουργός όλης αυτής της ζωής και κινήσεως είναι ο
Τσιγγιρίδης».
Το 1927, στην δεύτερη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Τσιγγιρίδης ως
αντιπρόσωπος της Siemens & Halske παρουσιάζει το πρώτο µεγάφωνο στην
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον Γιάννη Ταχογιάννη74 «Η πρώτη εµφάνισις του ήταν
µια σπουδαία και µεγάλη σουπρίζ για το κοινόν. Οι πολυπληθείς επισκέπται της
∆ιεθνούς

Εκθέσεως

γλαµπατσίµπανα

είδαν

κάτι

περίεργα

µε

σύρµατα.

κρεµασµένα

Ήσαν τα πρώτα µεγάφωνα που είδε και άκουσε
η Ελλάς[…] Τα έφερε στην Ελλάδα ο κ.
Τσιγγιρίδης».
Τα µεγάφωνα του Τσιγγιρίδη δηµιουργούν
αίσθηση και το επόµενος έτος η Βουλή των
Ελλήνων τον καλεί για να υλοποιήσει τη
µικροφωνική εγκατάσταση της Βουλής. Επίσης,
ο

Τσιγγιρίδης

εγκαταστάσεις

πραγµατοποιεί
στους

µεγαφωνικές

κινηµατογράφους

«Παλλάς» (το 1928) και «∆ιονύσια» (το 1930)75,
Ο Χρ. Τσιγγιρίδης ως αντιπρόσωπος
της Siemens & Halske στην ∆ΕΘ

αλλά και στον ιερό Ναό Αγίας Σοφίας76 (το
1933).

73

Τεύχος 8, Αύγουστος 1937, από το προσωπικό αρχείο του Γ. Αναστασιάδη.
Μακεδονία, 16.5.1936.
75
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 27. Σύµφωνα µε µια πληροφορία οι εγκαταστάσεις του «∆ιονύσια» το
1930 ήταν της Klang-Film-Siemens. Πάντως, το 1931 ο κινηµατογράφος εγκαθιστά µηχανήµατα της
Ουέστερν Ελέκτρικ αξίας 1.000.000 δρχ. που πρωτολειτούργησαν στις αρχές Οκτωβρίου του 1931 (βλ.
σχετική διαφήµιση στην εφηµερίδα «Μακεδονία», 27.9.1931, σελ. 2).
76
Μακεδονία, 14.4.1933, από το προσωπικό αρχείο του Γ. Αναστασιάδη.
74
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Πάντως, το 1928, στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα µεγάφωνα
αποτελούν γεγονός και η λειτουργία τους καταγράφεται συχνά από τον Τύπο
της εποχής. Στην εφηµερίδα «Μακεδονικά Νέα» αναφέρεται ότι ο µοναδικός
«Λέκτης» της Εκθέσεως «άλλοτε µας ξεκουφαίνει µε τας προσφωνήσεις του και
άλλοτε µας ευφραίνει µε τας µουσικάς αποδόσεις του. Αι υπηρεσίαι τας οποίας
προσφέρει εις την έκθεσιν είνε ανεκτίµητοι. Αποδίδει τόσα και τόσα εκλεκτά
µουσικά τεµάχια, βγάζει λόγους, προσφωνεί τους υπουργούς και λοιπούς
επισήµους κ.λ.π. Το δε περισσότερον άξιον εξάρσεως είνε ότι ο λέκτης αυτός
είνε εµπνεύσεως και κατασκευής ελληνικής έργον του κ. Τσιγκιρίδου»77.
Ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Νέα Αλήθεια» επισηµαίνει ότι «Η ρεκλάµες
παίρνουν και δίνουν εις τον περίβολον της Εκθέσεως. Ο Τσιγγιρίδης µε τα
µεγάφωνά του διαρκώς διαλαλεί τα διάφορα εκθέµατα, πολλοί δε από τους
εκθέτας κάµνουν και ιδιαίτερες ρεκλάµες»78.
Η «Μακεδονία» αναφέρει ότι «τα µεγάφωνα της Εκθέσεως, ως προς την
µετάδοσιν φωνών του περιβόλου, είναι πράγµατι µεγαλόφωνα. Όσον αφορά
όµως την µετάδοσιν εκ του εξωτερικού, µένουν κυριολεκτικώς µέγα-άφωνα»79.
Παράλληλα,

ο

Τσιγγιρίδης

χρησιµοποιεί τα µεγάφωνα για να
προσφωνήσει τους επίσηµους που
επισκέπτονται

την

Έκθεση

χρησιµοποιώντας το µεγάφωνο της
κεντρικής εξόδου, ενώ ένα άλλο είχε
τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο80.
Σε αυτά τα δηµοσιεύµατα βρίσκονται
και οι πρώτες αναφορές για τη
λειτουργία

ραδιοφωνικού

ποµπού

στον χώρο της Έκθεσης, µε πρώτο
εκφωνητή τον Χρίστο Τσιγγιρίδη που

Ο Χρ. Τσιγγιρίδης στην Βουλή των Ελλήνων (1928)
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Μακεδονικά Νέα, 9.10.1928, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Ο «Λέκτης» που
αναφέρεται πρέπει να είναι ο πρωτόλειος ραδιοφωνικός ποµπός του Τσιγγιρίδη. Ωστόσο, η άγνοια που
επικρατούσε εκείνο το διάστηµα για την έννοια του ραδιοφώνου και του µεγαφώνου, δηµιουργεί
σύγχυση στο κοινό και στους δηµοσιογράφους της εποχής, που δεν µπορούν να κατανοήσουν την
διαφορά ενσύρµατης και ασύρµατης µετάδοσης.
78
Νέα Αλήθεια, 11.10.1928, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
79
Μακεδονία, 5.10.1928, σελ. 1.
80
Μακεδονία, 6.10.1928, σελ.1 και Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 35.
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διαφηµίζει τα εµπορεύµατα της εκθέσεως και προσφωνεί τους επισήµους,
χρησιµοποιώντας για την παραγωγή του σήµατος τον µικρό ποµπό «δικής του
κατασκευής», που είχε βρει στο συµµαχικό υλικό και είχε ανακατασκευάσει, και
για τη µετάδοση ραδιόφωνα συνδεδεµένα µε µεγάφωνα τοποθετηµένα σε
κεντρικά σηµεία της Έκθεσης81.
Ο Τσιγγιρίδης παραµένει στην Έκθεση µέχρι και την τελευταία ηµέρα
µεταδίδοντας εµβατήρια82. Εκείνη την περίοδο, σύµφωνα µε τον Νικ. Καρµίρη83,
ο Τσιγγιρίδης άδραξε την ευκαιρία που προέκυψε το 1928, όταν η Γερµανία
αντικαθιστούσε τους παλαιούς σταθµούς της µε άλλους ισχυρότερους, και
βάζοντας υποθήκη το σπίτι του, αγόρασε ένα ραδιοφωνικό σταθµό «και τον
εγκαθιστά στον χώρο της ∆ΕΘ, στο πεδίο του Άρεως, δίπλα στην Ηλεκτρική
Εταιρεία. Μαζί έφερε και ένα Γερµανό τεχνικό, που εργάσθηκε ένα χρόνο
περίπου». Ο Γερµανός που αναφέρεται είναι ο µηχανικός Χανς Κράουτερ84.
Ο Τσιγγιρίδης πραγµατοποιεί τις πρώτες κανονικές εκποµπές του το 1928 µε
τον ποµπό που είχε ήδη στη διάθεσή του και που «µε βία ακουγόταν µέσα στη
Θεσσαλονίκη»85, αφού η ισχύς του δεν ξεπερνούσε τα 300 W86, και παράλληλα
αρχίζει να στήνει τον νέο, ισχυρότερο ποµπό µε τον οποίο µέλλει να ξεκινήσει
επίσηµα η ραδιοφωνία στην Ελλάδα το επόµενο έτος.

81

Σύµφωνα µε µαρτυρία του Π. Κίσκιλα, ιδρυτή του Φωνοµουσείου Θεσσαλονίκης, τέτοια
συνδεσµολογία εξακολουθούσε να χρησιµοποιείται στην Έκθεση και κατά τη δεκαετία του ’50.
82
Νέα Αλήθεια 17.10.1928, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
83
Χρ. Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα µας, ο.π. σελ. 14.
84
Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον Μαν. Κανδυλάκη ο Κ. Τσαντσάνογλου.
85
Όπως αφηγείται ο Κ. Τσαντσάνογλου. Βλ. επίσης, Βιρβιδάκης Γιάννης, ο.π., σελ 37.
86
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 32.
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Η επίσηµη πρώτη εκποµπή
Βρισκόµαστε στα 1929. Ήδη οι κάτοχοι ραδιοφωνικών συσκευών Philips έχουν
φτάσει τους 221, ενώ ο συνολικός αριθµός κατόχων ραδιοφώνου ξεπερνά τους
50087. Προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισµός για
την

ίδρυση

ραδιοφωνικού

σταθµού

στην

Ελλάδα και αναλαµβάνει ο Αρ. ∆ηµητριάδης88,
ως ανάδοχος της συµβάσεως, να προµηθεύσει
ποµπό «Marconi» ισχύος 12KW, µεσαίων
κυµάτων µε τη συµφωνία να λαµβάνει τα τέλη
από τους κατόχους ραδιοφώνων που είχαν
οριστεί σε µία δραχµή ηµερησίως.
Στη

Θεσσαλονίκη

πραγµατοποιήσει

το

ο

Τσιγγιρίδης

όνειρό

του.

έχει

Με

τα

χρήµατα από την υποθήκη του σπιτιού του έχει
αγοράσει
Μουλάκερ,

τον

ραδιοφωνικό

σηµερινού

σταθµό

προαστίου

του
της

Ο Τσιγγιρίδης µπροστά στα µηχανήµατα
του σταθµού

Στουτγάρδης, και προετοιµάζει τους χώρους για να υποδεχθεί τα µηχανήµατα.
Τελικά, βρίσκεται ένας χώρος κοντά στην έξοδο της Έκθεσης, στο βορειοδυτικό
της τµήµα και κατασκευάζονται δυο ξύλινες παράγκες, σε απόσταση περίπου
διακοσίων µέτρων η µία από την άλλη.
Το στούντιο ήταν χωρισµένο στα δυο89 και είχε διαστάσεις 10 Χ 5 µέτρα90. Από
επάνω ήταν σκεπασµένο µε ψάθες για να µονώνεται από τους έξω θορύβους,
αν και η πρωτόλεια µόνωση δεν µπορούσε να εµποδίσει πολλές φορές τον ήχο
της βροχής και ανάγκαζε αργότερα τον εκφωνητή Νικ. Καρµίρη να απολογείται
συχνά από το µικρόφωνο. Ο άλλος χώρος είχε διαστάσεις περίπου 5 Χ 5 και θα
φιλοξενούσε το µηχανοστάσιο µε τον ποµπό.
Αυτή την περίοδο ο Τσιγγιρίδης γνωρίζει τον Κ. Τσαντσάνογλου, πτυχιούχο
ηλεκτρολόγο. Ο Τσαντσάνογλου δέχεται την πρόταση του Τσιγγιρίδη και
αναλαµβάνει την τεχνική διεύθυνση του σταθµού από τον Χανς Κράουτερ που

87

Χατζηδάκης Γιάννης, Η ραδιοφωνική «πολιτιστική επανάσταση», ο.π., σελ. 131.
Ράδιο Καραγιάννη ο.π. σελ Ε-115.
89
Χρ. Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα µας, ο.π. σελ. 82.
90
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 39.
88
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εγκατέστησε τον ποµπό έπειτα από ένα µήνα συνεχούς εργασίας91. Ο νέος
ποµπός, µε τον οποίο ο Τσιγγιρίδης θα πραγµατοποιήσει εκποµπές τα
υπόλοιπα χρόνια έως το 1947, έχει σε αυτή τη φάση ισχύ 500W και
χρησιµοποιεί δυο λυχνίες.
Ο Τσιγγιρίδης ήδη από τις 15 Αυγούστου 1929 βρίσκεται στο χώρο της
Εκθέσεως και κάνει δοκιµές92. Σκοπός του, να καταπλήξει τους αρµόδιους της
Έκθεσης για να διεκδικήσει άδεια ραδιοφωνικής εκποµπής. Έτσι, βοηθούµενος
και από τον Τσαντσάνογλου οργανώνει µια επίδειξη που πραγµατικά
συναρπάζει τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Έκθεσης93. Ο Αλέξανδρος
Ωρολογάς αναφέρει σχετικά: «Όταν ειδοποιήθησαν να µπουν στο µικρό θάλαµο
(στούντιο) µε τενεκεδένια σκεπή και χωρίσµατα από αλατζά για να σχηµατίσουν
ένα τετράγωνο σαν δωµάτιο, είχαν κυριευθεί οι σύµβουλοι της Εκθέσεως από
µιαν συγκίνησιν, όπως εκείνοι που παρηκολούθησαν την εκτόξευσιν του πρώτου
Σπούτνικ. ∆ύο σύµβουλοι µάλιστα εφοβούντο να µπουν µέσα.
»Όταν εξήλθον κατηυθύνθησαν εις το γραφείον όπου είχαν τοποθετήση ένα
ραδιόφωνον και επείσθησαν γεµάτοι θαυµασµόν ότι πράγµατι ακούεται ό,τι
µεταδίδει. Ήκουσαν ύστερα µε µεγαλύτερον θαυµασµόν τον Τσιγγιρίδην να τους
χαιρετά µε αυτά τα λόγια: -Αγαπητοί κύριοι σύµβουλοι, σας λέγω καληµέρα από
τον ποµπό µου, απ’ εκεί που µε επισκέφθητε. Πιστεύω να µείνετε
ευχαριστηµένοι. Πιστεύω να µε ακούετε καλά. Εύχοµαι να έχετε επιτυχίαν
εξαιρετικήν εις την εφετινήν Έκθεσιν.
»Οι σύµβουλοι επλησίασαν στο ραδιόφωνο και είπαν: -Σας ευχαριστούµε κ.
Τσιγγιρίδη, και θερµά συγχαρητήρια»
Από τις πρώτες ενέργειες του Τσιγγιρίδη ήταν να βρει και ένα σήµα σταθµού.
Πολλοί Θεσσαλονικείς θυµούνται µέχρι και σήµερα το τικ τακ του ρολογιού του
91

Από συνέντευξη του Κ. Τσαντσάνογλου στον Μαν. Κανδυλάκη.
Μακεδονικά Νέα, 18.8.1929 «Από τριηµέρου τα µεγάφωνα του κ. Τσιγγιρίδη λειτουργούν αποδίδοντα
θαυµασίως τους δίσκους γραµµοφώνου, πλήθος δε κόσµου ερχόµενον εις το Πάρκον της εκθέσεως
διασκεδάζει µε την δωρεάν παρεχοµένην µουσικήν».
93
Ωρολογάς Αλ., ο.π. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ωρολογάς, οι σύµβουλοι για να πεισθούν ότι η
µετάδοση του σήµατος ήταν ασύρµατη ζήτησαν ένα ραδιόφωνο και το µετέφεραν σε ένα σπίτι στο
Ντεπό. Από εκεί άκουσαν πάλι τον Τσιγγιρίδη και πείσθηκαν. Η καχυποψία απέναντι στο νέο µέσο ήταν
συνηθισµένη το πρώτο διάστηµα. Σύµφωνα πάλι µε τον Ωρολογά όταν επετράπη η εισαγωγή
ραδιοφώνων στη Θεσσαλονίκη και οι Άµποτ και Κοσµόπουλος έφεραν τα πρώτα ραδιόφωνα στην πόλη,
οι Θεσσαλονικείς τα υποδέχτηκαν µε ενθουσιασµό αλλά και καχυποψία. Πολλοί δεν αγόραζαν τα
ραδιόφωνα επειδή στις δοκιµές τύχαινε εκείνη την ώρα ο σταθµός να έχει παράσιτα, και νόµιζαν ότι το
ραδιόφωνο ήταν χαλασµένο. Άλλοι πάλι, όπως και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Εκθέσεως,
στοιχηµάτιζαν ότι τα ραδιόφωνα λειτουργούσαν µε κρυµµένο σύρµα, θεωρώντας µάλλον ότι είναι
µεγάφωνα.
92
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Τσιγγιρίδη στο µικρόφωνο· αυτό ήταν το πρώτο σήµα. Τις εκφωνήσεις τις είχε
αναλάβει ο ίδιος ο Τσιγγιρίδης που µιλούσε µε σπασµένα ελληνικά, αφού είχε
ζήσει πολλά χρόνια στην Γερµανία. Έτσι, η φωνή του Τσιγγιρίδη ακούγεται για
πρώτη φορά από τα ραδιόφωνα της πόλης: «Αλό, αλό, εδώ Ελλάς…Προσοχή,
προσοχή εδώ Θεσσαλονίκη…»
Στην 4η ∆ιεθνή Έκθεση ο Τσιγγιρίδης απολαµβάνει την αναγνώριση του
πολιτικού κόσµου που επισκέπτεται τα περίπτερα. Έτσι, το υπουργικό κλιµάκιο
που ξεναγείται στην Έκθεση στις 16 Σεπτεµβρίου, περνάει από «το Αλβανικόν
περίπτερον, των ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Γραφείου Προστασίας ελληνικών
Καπνών, του Ματσάγγου, του Τσιγγιρίδου, των ανδρών της Χωροφυλακής και
εις µερικά άλλα94». Το ραδιόφωνο του Τσιγγιρίδη προκαλεί και το θαυµασµό του
κοινού, καθώς «∆ια των µεγαφώνων του Τσιγγιρίδη µεταδίδονται όλαι αι νέαι
πλάκες γραµµοφώνων. Ευτυχώς ότι τα µεγάφωνα είναι…συνεννοηµένα µεταξύ
των και λένε πάντα το ίδιο τραγούδι µαζύ»95.
Ο Τσιγγιρίδης χρησιµοποιεί τον ποµπό του για να µεταδώσει και διαφηµίσεις96,
ενώ κάθε επισκέπτης επιθυµεί να µιλήσει µέσα από το µικρόφωνο του σταθµού
για να ακουστεί σε όλη την Έκθεση97. Την τελευταία µέρα της Εκθέσεως
µάλιστα «οργίασαν τα γραµµόφωνα και… αι ονοµαστικαί απόλυτοι του κ.
Τσιγγιρίδου»98.
Ωστόσο, παρόλη την επιτυχία του σταθµού, µε την λήξη της Έκθεσης δεν
δόθηκε άδεια για την συνέχιση της λειτουργίας του σταθµού και ο ποµπός του
Τσιγγιρίδη σφραγίστηκε µέχρι την επόµενη ∆ΕΘ.

94

Νέα Αλήθεια, 16.9.1929, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
Νέα Αλήθεια, 23.9.1929, ο.π. Η άγνοια της λειτουργίας του ραδιοφώνου και η σύγχυσή του µε το
µεγάφωνο είναι προφανής. Ο δηµοσιογράφος αντιµετωπίζει µε θαυµασµό το γεγονός ότι τα µεγάφωνα
µεταδίδουν ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραµµα, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι αυτονόητο αφού
πρόκειται για ραδιοφωνική εκποµπή.
96
Ταχυδρόµος, 17.9.1929: «Είτα τους αντιπροσώπους ωδήγησεν εις το περίπτερον του κ. Τσιγκιρίδου
οπόθεν διεσαλπήσθησαν δια του µικροφώνου εις όλην την έκτασιν της εκθέσεως τα ονοµαστά σιγαρέττα του
οίκου Ζουλιάµη, ‘‘Γκλόρια’’ και ‘‘Βέτο’’».
97
Ταχυδρόµος, 18.9.1929: «Όλοι αισθάνονται την επιθυµίαν να ακουσθούν εις την µάζαν από το
µικρόφωνον του Τσιγκιρίδου. Πράγµα εύκολον άλλως τε. ∆εν έχει κανείς να φταρνισθή και ν’ ακουσθή.
Παρήλασαν και ωµίλησαν υπουργοί, ετραγούδησαν νέοι».
98
Ταχυδρόµος, 23.9.1929.
95
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Τα πρώτα ταξίδια στα ραδιοκύµατα
Η σύµβαση µε τον Αριστ. ∆ηµητριάδη δεν τελεσφόρησε και ο ∆ηµητριάδης
κηρύχθηκε έκπτωτος. Έπειτα, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει χωρίς
διαγωνισµό βάσει του νόµου 4551 (26.1.1930) στην εταιρεία «Ντύρχαµ» (που
εκπροσωπούνταν από τον Αναστ. Ακύλογλου), την προµήθεια και εγκατάσταση
ραδιοφωνικών σταθµών και το προνόµιο της εκµετάλλευσης αυτών. ∆υστυχώς,
τα αλληλοσυγκρουόµενα πολιτικά και επιχειρηµατικά συµφέροντα, τα οποία
κρύβονται πίσω από τη µυστηριώδη ανώνυµη αµερικανική εταιρεία «Ντύρχαµ»
και την αγγλική ραδιοφωνική εταιρεία Marconi99, αλλά και η προσπάθεια της
γερµανικής Telefunken να επέµβει την κατάλληλη στιγµή ώστε να µπορέσει να
ανατρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες προς όφελός της, θα κρατήσουν στάσιµη
την υπάρχουσα κατάσταση για περισσότερο από µια πενταετία.
Ο Τσιγγιρίδης προβλέπει τα προβλήµατα που θα προκύψουν και µέσω του
ποµπού του προειδοποιεί: «Αλό, αλό. Προσοχή, προσοχή. Κύριοι αρµόδιοι
προσέξετε µη σας τη σκαρώσει η Ντύρχαµ. Η σύµβασίς της θα είναι µανίκι που
δεν µεταγίνεται»100.
Αυτές οι παρεµβάσεις αλλά και η επιδίωξη της αµερικανικής εταιρείας να
φιµώσει κάθε προσπάθεια ραδιοφωνίας για επιχειρηµατικά της οφέλη,
προκαλούν την αντίδραση του Κράτους, που επιχειρεί να βάλει προσκόµµατα
στην προσπάθεια του Τσιγγιρίδη. Η οργανωτική επιτροπή της Έκθεσης
αποφασίζει λίγο πριν την έναρξη της 5ης ∆ΕΘ να απαγορεύσει τη λειτουργία του
ποµπού του Τσιγγιρίδη101, ενώ µερικές µέρες πριν η εφηµερίδα «Μακεδονία»
διαβεβαίωνε

ότι

«θα

έχωµεν

[…]

ραδιόφωνον

και

τους

λέκτας

του

Τσιγγιρίδου102». Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Νέα Αλήθεια» τελικά «η άδεια
εδόθη περί την λήξιν της Εκθέσεως και µετά τοιούτων περιορισµών, ώστε να µην
είναι δυνατή η λειτουργία του Σταθµού»103.
Το κενό που δηµιουργεί η απουσία ραδιοφωνικών εκποµπών από τον σταθµό
του Τσιγγιρίδη, προσπαθεί να καλύψει το κατάστηµα Αλ. Ζαχαρίου, που
99

Γιαϊτσης-Μπαρµπούτης, Τα πρώτα ραδιοφωνικά βήµατα από το Μπαρµπούτης Χρήστος-Κλώντζας
Μιχάλης, «Το φράγµα του ήχου, η δυναµική του ραδιοφώνου στην Ελλάδα», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
2001, σελ. 61.
100
Μακεδονία, 16.5.1936.
101
Μακεδονία, 10.9.1930.
102
Μακεδονία 7.9.1930, σελ. 4.
103
Νέα Αλήθεια, 11.8.1931, από το προσωπικό αρχείο του Γ. Αναστασιάδη.
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διαθέτει

την

αντιπροσωπεία

της

Τελεφούνκεν

στη

Θεσσαλονίκη,

και

πραγµατοποιεί συναυλίες µέσω ραδιοφώνου σε ανοικτό ακροατήριο κάθε
απόγευµα
104

Παλάς’’»

στο

περίπτερο
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«έναντι

Ζυθεστιατορίου

‘‘Μεντιτεράνεαν

. Με την ευκαιρία της Έκθεσης έρχεται στη Θεσσαλονίκη και ο

Γενικός Επιθεωρητής της Philips για την Ελλάδα Φραγκ. Βερνουδάκης που
επιδιώκει επαφές µε το κοινό105. Παράλληλα, η «Σαλλιάρης και Χαρίτος»
παρέχει, σαν χορηγία, για το διάστηµα της Εκθέσεως το πρόγραµµα των
ραδιοφωνικών σταθµών της Ευρώπης στην εφηµερίδα «Μακεδονία»106. Καθώς
το ραδιόφωνο αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού, οι έµποροι και
οι αντιπρόσωποι των µεγάλων οίκων του εξωτερικού προσπαθούν να
ανιχνεύσουν την αγορά και να πουλήσουν τα µηχανήµατά τους.
Πάντως, το 1931 το κλίµα είναι καλύτερο για το ραδιοφωνικό ποµπό του
Τσιγγιρίδη, ο οποίος τελικά παίρνει την πολυπόθητη άδεια. Σε αυτό φαίνεται ότι
συµβάλλει και η διαφαινόµενη αδυναµία της «Ντύρχαµ» να συµµορφωθεί µε
τους όρους της σύµβασης107. Επίσης, σηµαντική βοήθεια προσφέρει ο
Επιθεωρητής των Τ.Τ.Τ. Φωτεινός, στα διαβήµατα του οποίου αποδίδεται από
τον Τύπο της εποχής η έκδοση άδειας λειτουργίας του ποµπού. Πίεση άσκησε
από την πλευρά του και ο Ραδιοφωνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που είχε
ιδρυθεί το 1928 µε σκοπό την προαγωγή της ραδιοφωνίας και από το 1931
«ανέλαβε να υποστηρίξη τον Ραδιοφωνικόν Σταθµόν και να τον συντηρήση»108.
Οι τελικές εργασίες στον ποµπό που εγκατέστησε το 1929 ο Κράουτερ
ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεµβρίου, αλλά σύµφωνα µε την εφηµερίδα
«Μακεδονία»: «η λειτουργία του θα εξαρτηθή από τας δοκιµάς που θα γίνουν
εντός της ηµέρας υπό του αφικνουµένου Επιθεωρητού του υπουργείου
Συγκοινωνίας. Πάντως, ο κ. Τσιγγιρίδης υπόσχεται πολλά, επιµένων ότι ο
ποµπός του είναι ένας από τους τελειότερους»109.
Ο σταθµός θα λειτουργεί, όπως ανακοινώνει η εφηµερίδα «Μακεδονία», «καθ’
όλον το διάστηµα της [Εκθέσεως] και όσοι έχουνε ραδιόφωνο θα ακούνε πολλά
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καλά και ενδιαφέροντα πράγµατα. Ο σταθµός αυτός θα είναι ίδιας ισχύος µε τον
σταθµόν του Βελιγραδίου»110. Όσον αφορά στο πρόγραµµά του «την Κυριακήν
µετέδωκε τους λόγους, οι οποίοι εξεφωνήθησαν εις τα εγκαίνια111», και η
υποδοχή του κοινού στο νέο µέσο είναι ιδιαίτερα θερµή αφού «Αν κρίνη κανείς
από τας ενθουσιώδεις επιστολάς, δύναται να συµπεράνη ότι οι λόγοι
µετεδόθησαν ευκρινέστατα και κατά τρόπον που ενεθάρρυνε τους κατόχους
ραδιοφώνων112».
Πάντως,

για

να

καθησυχάσει τις αρχές και
να συνεχίσει απρόσκοπτα
την λειτουργία του σταθµού
του

ο

Τσιγγιρίδης

δεν

εκπέµπει πριν τις 8 το
βράδυ, αφού µέχρι αυτήν
την

ώρα

λειτουργεί

ο

Σταθµός Ασυρµάτου. Στις
Ο Τσιγγιρίδης µπροστά στο στούντιο του σταθµού µε συνεργάτες του

17 Σεπτεµβρίου ο σταθµός
υπέστη µικρή βλάβη, η

οποία γρήγορα αποκαταστάθηκε, ενώ λίγο νωρίτερα ο Τσιγγιρίδης εξέφρασε τη
θέληση να µεταδοθούν και συναυλίες µέσω του ραδιοφώνου του, µε τον όρο να
ενισχυθεί οικονοµικά για να αντεπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας του ποµπού113.
Πάντως, το 1931 είναι η πρώτη χρονιά που ο Τύπος της Θεσσαλονίκης
αναφέρεται τόσο επισταµένα και µε λεπτοµέρεια στη λειτουργία του
ραδιοφωνικού σταθµού. Ο Τ. Οικονοµίδης στην «Νέα Αλήθεια» ήδη επισηµαίνει
την εµπορική σκοπιµότητα του νέου µέσου που παρέχει µια «ευκαιρία πρώτης
τάξεως δια να διαφηµισθή η σηµασία της Εκθέσεως µεταξύ των χωρικών:
« -Χωρικοί φέρετε τα προϊόντα σας στη ∆ιεθνή Έκθεσιν! Θα φωνάζη το
ραδιόφωνών των [χωρικών]114». Παράλληλα, ο ίδιος προβλέπει ότι «το
ραδιόφωνον – και αρκεί δια το εσωτερικόν µια συσκευή των 500 δραχ.- θα γίνει
ένας µεγάλος και ευχάριστος διδάσκαλος που θα συντελέση στην µόρφωσι του
110
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λαού…»115. Στο άρθρο του καταγράφεται και µια πρώτη σκέψη για το καθεστώς
ιδιοκτησίας και τη λειτουργία του σταθµού αφού ο Οικονοµίδης προτείνει να
καταρτίσει η Έκθεση «µια καλλιτεχνικήν επιτροπήν, η οποία θα καθορίση ένα
πρώτης τάξεως πρόγραµµα»116.
Ο ραδιοφωνικός σταθµός θεωρείται, λοιπόν, στα πρώτα του βήµατα ως
εργαλείο της Έκθεσης, που ταυτίζεται µε τους στόχους της, θα την εξυπηρετεί
και θα βρίσκεται υπό την διαχείριση της οργανωτικής επιτροπής, η οποία θα
καθορίζει το πρόγραµµα, και όχι του Τσιγγιρίδη. Για το λόγο αυτό και ο ποµπός
κλείνει την ηµέρα που ολοκληρώνεται η Έκθεση και αυτό θα συνεχιστεί µέχρι το
1935.
Στα τέλη του 1931, µε την οικονοµική υποστήριξη του Ραδιοφωνικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης υπογράφεται σύµβαση µε το γραφείο του Χανς Κράουτερ117 µε
σκοπό την βελτίωση του ποµπού, αφού ακόµα δεν ήταν ικανοποιητικό το σήµα
του σταθµού. Οι εργασίες στον ποµπό θα ολοκληρωθούν µε την συµβολή του
µηχανικού Πέτερ Μπένζ στα 1934. Στους δυο ιστούς ύψους 36 µέτρων που
υπήρχαν, προστέθηκε µια οριζόντια κεραία και µια λυχνία RS 18 που επεκτείνει
την τελική ισχύ του ποµπού
µέχρι και τα 1,5 KW. Από εκείνο
το

διάστηµα

Τσιγγιρίδη

ο

σταθµός

λειτουργούσε

σε

µήκος κύµατος 218,5 µ. από
τάση

δικτύου

συνεχούς.

2

Χ

220

V

Χρησιµοποιούσε

συνδεδεµένες παράλληλα τρεις
λυχνίες

ισχύος

Telefunken

τύπου RS 18 και για την
διαµόρφωση

µια

λυχνία

Οι κεραίες του ραδιοσταθµού Τσιγγιρίδη από γράφηµα της
«Μακεδονίας» 20.12.1936

Telefunken τύπου RS 55.
Το 1932 ο Τσιγγιρίδης µεταδίδει από τον ποµπό του «καθ’ όλην την Ελλάδα και
προς όλους τους ραδιοφωνικούς σταθµούς»118 τις οµιλίες των επισήµων κατά
την τελετή έναρξης της 7ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως. Οι εκποµπές του τραβούν την
115

ο.π.
ο.π.
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Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 44.
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Μακεδονία, 12.9.1932, σελ. 3.
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προσοχή των Θεσσαλονικέων, ακόµα και των πιτσιρικάδων που πετούσαν
πέτρες στο στούντιο του Τσιγγιρίδη για να δουν αν θα ακουστούν από το
ραδιόφωνο του σπιτιού τους. Αναφέρει ο Αλ. Ωρολογάς:
«Οµιλούσε ο Τσιγγιρίδης µε τα σπασµένα ελληνικά, γιατι ο άνθρωπος είχε ζήσει
στην Γερµανία όλα του τα χρόνια. Ήτο δε απόλαυσις - έλεγε πχ. – ‘‘Σας
παρακαλούµε να µας συγχωρήσητε που ακούσατε κάτι θορύβους σαν πιστολιές.
Κάτι παληόπαιδα έρριχναν πέτρες και µας έκαναν άνω – κάτω. Τους
καταγγείλαµε στην αστυνοµία και να δούµε τι θα γίνει’’119».
Αυτό που γίνεται αµέσως αντιληπτό από µια έρευνα στον Τύπο της εποχής
είναι ότι αυξάνονται κατακόρυφα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά οι
διαφηµίσεις των εταιρειών και των αντιπροσωπειών που πωλούσαν ραδιόφωνα
και ανταλλακτικά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο Οίκος Οικονοµίδη, στον α΄ όροφο
του µεγάρου Μπουρλά στη Βενιζέλου 3, διαφηµίζει τα «τελειότερα αµερικανικά
ραδιόφωνα» Brunswick και διαθέτει µάλιστα αίθουσες ακροάσεων καθηµερινά
από τις 5.30 το απόγευµα, ενώ τα ραδιόφωνά του µπορεί να τα αγοράσει κάθε
Θεσσαλονικιός «µόνον µε δραχ. 4.000»120. Το κατάστηµα Odeon, στη Βενιζέλου
24, διαθέτει τα «καλύτερα, στερεότερα, φθηνότερα» ραδιόφωνα121 και
ραδιοεξαρτήµατα όλων των ειδών, ενώ ο Οίκος Α.Ρ.Α. στην Τσιµισκή 25, πωλεί
την «νέα σπουδαιοτάτη εφεύρεσιν εις την ραδιοφωνίαν», την ραδιοφωνική
λυχνία «Οσταρ» αλλά και τα ραδιόφωνα «Μένδε», «το καλλίτερον δώρον» για
τα Χριστούγεννα του 1932 στην «εξαιρετικήν τιµήν λόγω των εορτών από
δραχµάς 4.000»122. Από την χρονιά αυτή καθιερώνεται στην εφηµερίδα
«Μακεδονία» και το πρόγραµµα ευρωπαϊκών σταθµών.
Όλη αυτή η δηµοσιότητα γύρω από το ραδιόφωνο αλλά οπωσδήποτε και η
παρουσία του πρώτου ελληνικού ποµπού στα ερτζιανά, του σταθµού του
Τσιγγιρίδη, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των κατόχων ραδιοφώνου. Έτσι, το
1933, οι εισαγωγές δεκτών έφθαναν στους 2.750, ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθµό των συσκευών στην Ελλάδα στις αρχές του επόµενου έτους στους
4.318123.

119

Αλ. Ωρολογάς, ο.π.
Βλ. Μακεδονία, 4.12.1932 σελ. 6 και 23.12.1932, σελ. 3.
121
Βλ. Μακεδονία 21.12.1932, σελ. 3 και 23.12.1932, σελ. 2.
122
Μακεδονία, 30.11.1932, σελ. 3 και 12.11.1932 ,σελ.7.
123
Χατζηδάκης Γιάννης, Η ραδιοφωνική «πολιτιστική επανάσταση», ο.π., σελ. 131.
120

44

Στις 2 Νοεµβρίου 1933 ο Τσιγγιρίδης µεταδίδει απευθείας από την αίθουσα
τελετών του Πανεπιστηµίου την τέταρτη βαλκανική συνδιάσκεψη σε όλες τις
χώρες των Βαλκανίων124.
Την ίδια χρονιά καταγράφεται και η πρώτη συνεργασία του ραδιοσταθµού του
Τσιγγιρίδη µε την εφηµερίδα «Μακεδονία»125. Από το «Ράδιο- Θεσσαλονίκη» ο
Ν. Φαρδής, αρχισυντάκτης της εφηµερίδας «θα κάµη διάλεξιν από ραδιοφώνου
µε θέµα: ‘‘Η πνευµατική και εµπορική άνθηση της Θεσσαλονίκης στους
βυζαντινούς χρόνους’’». Πρόκειται για ένα από τα πρώτα δείγµατα της
σύµπραξης του Τσιγγιρίδη και της εφηµερίδας «Μακεδονία». Η συνεργασία
Τσιγγιρίδη- εφηµερίδας «Μακεδονία» µέσα στα επόµενα 3 χρόνια θα ενισχυθεί
και θα κορυφωθεί µε το ιστορικό ρεπορτάζ της εφηµερίδας για τα εγκαίνια της
11ης ∆ΕΘ στις 7.9.1936 και µε τις εκποµπές της εφηµερίδας µέσα από το
σταθµό το 1938. Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 αναπτύσσεται η φιλία
ανάµεσα στον Χρίστο Τσιγγιρίδη και τον Ι. Βελλίδη, µια φιλία που θα
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πρώτη σύµπραξη ραδιοφώνου και
δηµοσιογραφικού οργανισµού στην ιστορία της ελληνικής ενηµέρωσης.
Το 1934 η Ντύρχαµ έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο και ο οίκος Μαρκόνι
καταθέτει στο υπουργείο Συγκοινωνίας προτάσεις «δια την ανάληψιν του
προνοµίου της ιδρύσεως ραδιοφωνικού σταθµού εν Ελλάδι»126. Οι προτάσεις
του οίκου Μαρκόνι περιλαµβάνουν την εγκατάσταση ποµπού και την ανέγερση
θεάτρου και αίθουσας συναυλιών και διαλέξεων µε προϋπολογισµό περίπου 50
εκατ. δρχ. Ως αµοιβή η εταιρεία προτείνει να εισπράττει ετήσια συνδροµή από
όλους

τους

κατόχους

ραδιοφώνου.

Επίσης,

στον

Τύπο

της

εποχής

ανακοινώνεται ότι θα ιδρυθεί ειδική υπηρεσία για την «δίωξην των
χρησιµοποιούντων τα ραδιόφωνα προς λήψιν ραδιογραφηµάτων».
Το ίδιο έτος ο Τσιγγιρίδης έχει βοηθό του τον ∆ηµητριάδη, ο οποίος
αναλαµβάνει

καθήκοντα

σπήκερ127,

και

διατελεί

ταυτόχρονα

τεχνικός

σύµβουλος του Ραδιοφωνικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περίοδο ο
σταθµός του Τσιγγιρίδη κάνει δυο εκποµπές καθηµερινά, µια το µεσηµέρι και
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µια το βράδυ, και το κόστος για κάθε µια ώρα εκποµπής είναι 550 δρχ.128 Αυτό
το κόστος το επωµίζεται ο Τσιγγιρίδης µε τη βοήθεια του Συλλόγου, αφού «η
Έκθεση δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται εξαιρετικά»129, ενώ το υπουργείο
Συγκοινωνίας για άλλη µια φορά έδωσε άδεια να λειτουργήσει ο σταθµός µόνο
µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου. Παράλληλα, η Κολούµπια είχε απορρίψει το αίτηµα
του Τσιγγιρίδη να του δανείσει δίσκους και αναγκαστικά το πρόγραµµα είναι
φτωχό. Ο Τσιγγιρίδης απευθύνει απεγνωσµένες εκκλήσεις στους υπεύθυνους
της Έκθεσης να του κατασκευάσουν ένα καινούριο στούντιο µε καλύτερη
ηχοµόνωση, ώστε να έχει έτσι την ευκαιρία ο σταθµός να φιλοξενήσει και
ζωντανές εκποµπές και να εµπλουτιστεί το πρόγραµµά του. Ωστόσο, η Έκθεση
δεν συµµερίζεται τους προβληµατισµούς του Τσιγγιρίδη και αυτός απευθύνεται
στον Ιωάννη Ράλλη. Πάντως, ο σταθµός του Τσιγγιρίδη ακούγεται στην νότια
Ιταλία, σε όλα τα νησιά και τα Βαλκάνια και ήδη ο ιδιοκτήτης του έχει λάβει
πολλά γράµµατα συµπαράστασης.
Λίγο πριν την έναρξη της 9ης ∆ΕΘ ο Ραδιοφωνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
ζητά από το υπουργείο Συγκοινωνίας να παραταθεί, έστω και προσωρινά, η
άδεια λειτουργίας του ποµπού και µετά το κλείσιµο της Έκθεσης130. Ωστόσο, το
υπουργείο δεν συγκινείται από τις ικεσίες του Τσιγγιρίδη και των φίλων του και
απαγορεύει την µετάδοση ειδήσεων και διαλέξεων, επιτρέποντας µόνο τη
µετάδοση ειδήσεων σχετικών µε την Έκθεση και περιορισµένης µουσικής131.
Μάλιστα, για να διασφαλίσει την συµµόρφωση του Τσιγγιρίδη στην διαταγή
αυτή, το υπουργείο εφαρµόζει λογοκρισία και επιβάλει στο στούντιο την
παρουσία υπαλλήλου του, που µε ακουστικά θα ακούει τις εκποµπές του
ραδιοφωνικού σταθµού.
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5. ΤΣΙΓΓΙΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»: Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στα τέλη του 1935 ο Τσιγγιρίδης παίρνει επιτέλους µόνιµη άδεια λειτουργίας και
ανεξαρτητοποιείται από την ∆ΕΘ. Το υπουργείο Συγκοινωνιών µε το υπ’ αριθµ.
378543 έγγραφό της 21.12.1935 προς τη Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας επιτρέπει
τη µετάδοση ειδήσεων που δεν έχουν πολιτικό ή οικονοµικό περιεχόµενο.
Στις 27 ∆εκεµβρίου έπειτα από πρωτοβουλία της εφηµερίδας «Μακεδονία»,
παρέχεται άδεια από την Γενική ∆ιοίκηση σε όλες τις εφηµερίδες της
Θεσσαλονίκης να µεταδίδουν ειδήσεις από τον ποµπό του Τσιγγιρίδη µε τους
ίδιους περιορισµούς που ισχύουν για τον ιδιοκτήτη του σταθµού. Ο Τσιγγιρίδης
ήδη έχει καλές σχέσεις µε την «Μακεδονία» και έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις
µε την οικογένεια Βελλίδη132. Έτσι, η «Μακεδονία» αρχίζει να µεταδίδει
αποσπάσµατα από τις ειδήσεις της µέσω του ποµπού του Τσιγγιρίδη.
Ωστόσο, µια είδηση στις 2 Ιανουαρίου 1936 θα προκαλέσει την οργή στελεχών
της κυβέρνησης και θα φέρει τον σταθµό του Τσιγγιρίδη ένα βήµα πριν την
οριστική παύση. Συγκεκριµένα, η «Μακεδονία» µετέδωσε περικοπή των
δηλώσεων του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κωνσταντίνου ∆εµερτζή µε
αφορµή επιστολή του Βενιζέλου για το ζήτηµα της απονοµής χάριτος στους
αξιωµατικούς του κινήµατος του 1935. Παράλληλα, ανακοινώθηκε, όπως
κατήγγειλε ο Γενικός ∆ιοικητής Κ. Πάλης, ότι την επόµενη µέρα θα µεταδίδονταν
«βαρυσήµαντος επιστολή του αρχηγού της Επαναστάσεως του 1922 κ. Ν.
Πλαστήρα»133.
Στις 3 Ιανουαρίου 1936 ο Τσιγγιρίδης παραλαµβάνει έγγραφή διαταγή του
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Τ.Τ.Τ. Βλαχάκη134, που απαγορεύει την µετάδοση των
ειδήσεων της «Μακεδονίας». Μάλιστα, για να αποφευχθεί παρόµοιο συµβάν, η
Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας κινήθηκε άµεσα και διέταξε την ανάκληση της
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Με τον Ιωάννη Βελλίδη, όπως λέει ο Γ. Ασλανίδης είχε πολύ καλές φιλικές σχέσεις ο Τσιγγιρίδης, και
πήγαιναν συχνά µαζί για κυνήγι στα βουνά της Μακεδονίας, αφού και οι δύο ήταν καλοί κυνηγοί. «Αν
υπήρχε κάποιος που βοήθησε τον Τσιγγιρίδη αυτός ήταν µόνο ο Βελλίδης», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξή
του ο Γ. Ασλανίδης. Επίσης, πολύ καλές φιλικές σχέσεις διατηρούσε ο Τσιγγιρίδης µε τον Ι. Ιωαννίδη,
διευθυντή της εφηµερίδας. Ο Τσιγγιρίδης σύχναζε στα γραφεία της εφηµερίδας και εκεί θα γνωρίσει
αργότερα και τον σπήκερ του, Νίκο Καρµίρη.
133
Μακεδονία, 5.1.1936.
134
Μακεδονία, 4.1.1936, σελ. 6.
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άδειας µετάδοσης ειδήσεων σε όλες τις εφηµερίδες, και ο Τσιγγιρίδης απειλείται
και µε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθµού135.
Η «Μακεδονία» περνάει στην αντεπίθεση, καταγγέλλει τον Βλαχάκη ως όργανο
κοµµατικών παραγόντων και στέλνει τηλεγράφηµα στον πρόεδρο της
Κυβερνήσεως, τους υπουργούς Εσωτερικών και Συγκοινωνίας και τον αρχηγό
των Φιλελευθέρων Θεµ. Σοφούλη, το οποίο δηµοσιεύει την 1.4.1936:
«Εφηµερίς «Μακεδονία» λαµβάνει τιµήν αναφέρη υµίν παρανόµους και
αντισυνταγµατικούς ενεργείας ενταύθα Επιθεωρητού τριών Τ. Βλαχάκη,
παρακωλύοντος έργον συµφιλιώσεως, εν συνεννοήσει µετά συγκροτήµατος
Τσαλδαροκονδυλικού. Ούτω χθες παρά πάντα νόµον και παν δίκαιον ρηθείς
Βλαχάκης απηγόρευσε δικτατορικώ δικαιώµατι µετάδοσιν ειδήσεων εφηµερίδος
ηµών δια ποµπού Θεσσαλονίκης, παρ’ όλον ότι Γενικός ∆ιοικητής εχορήγησε
προηγουµένως σχετικήν άδειαν, ∆ιαµαρτυρόµενοι δι’ αυθαίρετον ταύτην και
αντισυνταγµατικήν
απαγόρευσιν κοµµατιζόµενου
Βλαχάκη

παρακαλούµεν

διατάξητε επιτραπή συνέχισις
µεταδόσεως

ειδήσεων

εφηµερίδος ηµών δια ποµπού
Θεσσαλονίκη»136.
Σε

αυτό

το

τηλεγράφηµα

παρατηρείται
«Μακεδονία»
κατά

ότι

η

στρέφεται

και

«τσαλδαροκονδυλικού»

συγκροτήµατος που κατηγορεί
ότι είχε έρθει σε συνεννόηση
µε

τον

Βλαχάκη

απαγορευτεί
Το δηµοσίευµα της «Μακεδονίας» που καταγγέλλει ως έκνοµες τις
ενέργειες του Βλαχάκη (4.1.1936)

η

για

να

µετάδοση

ειδήσεων της «Μακεδονίας»
από

τον

σταθµό

του

135

Αναφέρει ο Γ. Ταχογιάννης στην «Μακεδονία» (16.5.1936): «κάποιος αρµόδιος, θύων εις τον
κοµµατικόν Μολλώχ του έλεγε µε τρέµουσαν αλλ’ απειλητικήν φωνήν τζουτζέ: - Κάνεις πολιτικήν
Τσιγκιρίδη. Θα σε κλείσω…».
136
Μακεδονία, 1.4.1936, σελ. 6.
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Τσιγγιρίδη. Το «τσαλδαροκονδυλικό» συγκρότηµα πρέπει να είναι η εφηµερίδα
«Φως», η οποία αντιλαµβάνεται την στενή σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα
στη «Μακεδονία» και τον Τσιγγιρίδη µε στόχο από την πλευρά της
«Μακεδονίας» την κυριαρχία στο δηµοσιογραφικό πεδίο της συµπρωτεύουσας,
και κάνει ό,τι µπορεί για να αποτρέψει αυτή την σύµπραξη. Μάλιστα, εξαιτίας
της έντονης αντιπαράθεσης των δηµοσιογραφικών συγκροτηµάτων της
Θεσσαλονίκης την εποχή εκείνη, η προνοµιακή σχέση της «Μακεδονίας» µε τον
σταθµό του Τσιγγιρίδη έχει ως αποτέλεσµα από το 1936 και έπειτα οι
υπόλοιπες εφηµερίδες να παύσουν τις αναφορές τους στον Τσιγγιρίδη,
θεωρώντας τον προέκταση του συγκροτήµατος της «Μακεδονίας», ενώ µέχρι το
1936 δηµοσίευαν συχνά θέµατα σχετικά µε τον σταθµό του Τσιγγιρίδη και τον
υποστήριζαν στην προσπάθεια του να λάβει άδεια.
Στο µεταξύ υπάρχουν εξελίξεις στο ραδιοφωνικό τοπίο της Ελλάδας, αφού η
«Ντύρχαµ» έχει συµβληθεί µε την Telefunken και παραχώρησε σε αυτήν τις
µετοχές της, και φυσικά όλα τα δικαιώµατα και τα προνόµιά της137. Επί
υφυπουργού
επικυρώθηκε

Συγκοινωνίας
η

ανωτέρω

Ν.

Κρανιωτάκη

σύµβαση

µε

(κυβέρνηση
τον

Γ.

Κονδύλη)

αναγκαστικό

Νόµο

581/20.11.1935138. Όλες τις εξελίξεις τις παρακολουθεί πλέον σταθερά η
«Μακεδονία» µε τακτικές ανταποκρίσεις από την Αθήνα στην τελευταία σελίδα
της.
Τον Απρίλιο του 1936 το υπουργείο Συγκοινωνιών καταρτίζει την προκήρυξη
δηµοπρασίας για την εγκατάσταση τριών ραδιοφωνικών σταθµών στην Ελλάδα,
και συγκεκριµένα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα. Το
ραδιοφωνικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης υπολογίζεται να είναι έτοιµο σε 24
µήνες από την ηµεροµηνία επικύρωσης της σύµβασης και θα εργάζεται 6 ώρες,
ενώ

η

συνολική

προγραµµατίζονται

139

δαπάνη

και

για

τα

θα φτάσει στα 300 εκατ. δρχ.

τρία

συγκροτήµατα

που

140

Στις 5 Μαΐου 1936 το συµβούλιο ασυρµάτου συνήλθε στο υπουργείο
Συγκοινωνίας και κατέληξε στην απόφαση να ιδρυθούν δυο προσωρινοί
ραδιοφωνικοί σταθµοί 5 KW για την Αθήνα και 2KW για τη Θεσσαλονίκη. Την
137

Ράδιο Καραγιάννη, Ελληνική Ραδιοφωνία, K. Karayannis & Co, Athens, 1952, σελ. Ε-115.
ο.π.
139
Το συγκρότηµα των Αθηνών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης θα πρέπει να είναι έτοιµο σε
διάστηµα 18 µηνών από την επικύρωση της σύµβασης, ενώ της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας, σε
διάστηµα δυο ετών αντίστοιχα).
140
Μακεδονία, 15.4.1936, σελ. 4.
138
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περίοδο αυτή ο σταθµός του Τσιγγιρίδη εργάζεται µε 1 KW σε µήκος κύµατος
225 µ. και στους 1335 χιλιόκυκλους141. Στις 12 Αυγούστου αναφέρεται ότι
προεγκρίθηκε η προσφορά της Telefunken142 αλλά µέσα σε 10 µέρες περίπου ο
διαγωνισµός ακυρώνεται και επιστρέφονται στις εταιρείες Telefunken και
Μαρκόνι οι εγγυήσεις τους143.
Στις 11 Σεπτεµβρίου 1936 και έπειτα από την ακύρωση του διαγωνισµού, η
ραδιοφωνία κρατικοποιείται και υπάγεται στην «Υπηρεσία Ραδιοφωνικών
Εκποµπών»

που

ενσωµατώνεται

στο

υπουργείο

Συγκοινωνιών,

και

καθορίζονται τα τέλη για την κατοχή ραδιοφώνου και τα πρόστιµα για την
παράνοµη κατοχή τους144.
∆ηµοσίευµα της «Μακεδονίας»
για την κρατικοποίηση της
Ελληνικής ραδιοφωνίας
(12.9.1936)

141

Μακεδονία, 20.12.1936, σελ. 5.
Μακεδονία, 12.8.1936, σελ.6.
143
Μακεδονία, 23.8.1936, σελ. 8.
144
Μακεδονία, 12.9.1936, σελ. 5.
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Ο Τσιγγιρίδης µεταδίδει το πρώτο ραδιορεπορτάζ της «Μακεδονίας»
Ήδη όµως ο σταθµός του Τσιγγιρίδη εκπέµπει τακτικά και χαίρει της αποδοχής
των ακροατών. Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Εφηµερίδα των Βαλκανίων» στο
Παλάς σηµειώνει µεγάλη επιτυχία µια επιθεώρηση γραµµένη από τους Βενιέρη
και Οικονοµίδη µε τίτλο «Ραδιοσταθµός Θεσσαλονίκης»145. Απόδειξη της
ευρύτερης αποδοχής του σταθµού Τσιγγιρίδη από τους Θεσσαλονικείς είναι και
η αναφορά σε αυτόν ως «Ράδιο – Θεσσαλονίκη», ενώ αρχικά αποκαλούνταν
«Λέκτης» ή «ραδιοφωνικός σταθµός».
Επρόκειτο πλέον για σταθµό «ενός και ηµίσεως µέχρι δυο κιλοβάτ»146, τη στιγµή
που ο σταθµός της Νεάπολης ήταν 0,5 KW και της Σόφιας ακόµη
ασθενέστερος. Ο σταθµός ακούγεται στο Γαλάτσι της Ρουµανίας, στο Παρίσι,
στο Βελιγράδι, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σµύρνη, στην Κρήτη και στην
Αλεξάνδρεια147. Όπως αναφέρει και η σχετική µε τη ραδιοφωνία γερµανική
έκδοση «Παγκόσµιος Ραδιοφωνικός Άτλας»: «προκειµένου περί Ελλάδος,
µόνον µε την Θεσσαλονίκην ηµπορεί να επικονωνήση κανείς, ακούων τον
µικρόν της ποµπόν, τον µοναδικόν εν Ελλάδι»148.
Ο Τσιγγιρίδης φιλοξενεί στο στούντιό του καλλιτέχνες όπως η Θούλα Γεωργίου
και µεταδίδει µουσικά κοµµάτια όπως η µανδολινάτα «Μποέµ». Κοντά στον
∆ηµητριάδη, βοηθό και σπήκερ του Τσιγγιρίδη, προστίθεται και ο Ξενάκης ως
εκφωνητής, ενώ αργότερα, στα τέλη του 1936 ο Τσιγγιρίδης θα βρει στη
«Μακεδονία» και στο πρόσωπο του συνεργάτη της εφηµερίδας, Νικ. Καρµίρη
τον βασικό του σπήκερ.
Όλες αυτές οι αλλαγές ενθουσιάζουν το κοινό που στέλνει γράµµατα λατρείας
στον Τσιγγιρίδη: «Απερίγραπτος ήτο η χαρά µου όταν χθες το βράδυ άκουσα
ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο µου προερχόµενα από το σταθµό σας. Από
τη συγκίνησή µου δεν µπορώ να σας γράψω τις πραγµατικές µου εντυπώσεις.
Οι έλληνες του εξωτερικού σας είµεθα ευγνώµονες. Ο σταθµός σας ακούεται
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Αναστασιάδης Γιώργος, Ανεξάντλητη πόλη Θεσσαλονίκη 1917 – 1974, Έκφραση 1996, University
Studio Press, σελ. 87.
146
Μακεδονία, 16.5.1936.
147
ο.π.
148
Η Ραδιοφωνία εν Ελλάδι, περιοδικό Μήνες, τεύχος 8, Αυγ. 1937, σελ. 139.

51

αρκετά δυνατά και καθαρά…», του γράφει ο Πέτρος Καλιόντζης από το Γαλάτσι
της Ρουµανίας149.
Ο Τσιγγιρίδης, όµως, ήδη είχε γράψει µια καινούρια σελίδα στα ελληνικά
δηµοσιογραφικά χρονικά τέσσερις ηµέρες πριν, στις 7 Σεπτεµβρίου 1936, όταν
στα εγκαίνια της 11ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως µεταδίδεται, από τους συντάκτες της
«Μακεδονίας», για πρώτη φορά ρεπορτάζ µέσω ραδιοφωνικού ποµπού. Ο
Μεταξάς και ο πρίγκηπας Παύλος εκφωνούν οµιλίες που µεταδίδονται µέσω του
ποµπού του Τσιγγιρίδη και έτσι όλη η Ελλάδα µπορεί να συµµετάσχει στα
εγκαίνια της Έκθεσης.
Το ραδιορεπορτάζ της «Μακεδονίας», όπως
και το «θαύµα του ραδιοφωνικού σταθµού του
κ.

Τσιγγιρίδη»

γράµµατα

στον

διαφηµίζονται
πλαγιότιτλο

µε
της

έντονα
πρώτης

σελίδας της εφηµερίδας στις 8 Σεπτεµβρίου150:
«Η κίνησις της ηµέρας, πλήρης περιγραφή των
εγκαινίων, οι λόγοι και αι προσφωνήσεις δια
του αιθέρος µετεδόθησαν εις όλην την Ελλάδα
και το εξωτερικό». Η εφηµερίδα έχει πλήρη
συναίσθηση

της

ιστορικής

στιγµής

και

υπογραµµίζει ότι πρόκειται για «πραγµατική
δηµοσιογραφική πρωτοπορία».
Στην διάρκεια της Έκθεσης ο Τσιγγιρίδης
προσφωνείται από την εφηµερίδα ως «ο
Εωσφόρος του αιθέρος»151, ένα παρατσούκλι
που θα ακολουθήσει τον Τσιγγιρίδη στα
επόµενα

χρόνια,

αποτέλεσµα

της

και

οπωσδήποτε

καχυποψίας

και

είναι
του

Το πανηγυρικό δηµοσίευµα της
«Μακεδονίας» για το πρώτο
ραδιορεπορτάζ στην Ελλάδα (8.9.1936)

θαυµασµού του κοινού της εποχής για το νέο
149

Μακεδονία, 16.5.1936.
Μακεδονία, 8.9.1936, σελ. 1.
151
Μακεδονία, 10.9.1936, σελ. 1. Αυτός ο χαρακτηρισµός αλλά και άλλα επίθετα που συνοδεύουν
αναφορές στο όνοµα του Τσιγγιρίδη, όπως «δαιµόνιος» και «µυστήριος» (βλ. Μακεδονία, 28.8.1938),
οφείλονται τόσο στην γενικότερη άγνοια του κοινού για τη λειτουργία του ραδιοφώνου, που προκαλεί
δέος για τον Τσιγγιρίδη, όσο και στο µοναχικό και απρόσιτο του χαρακτήρα του Τσιγγιρίδη, που ενέτεινε
αυτό το «µυστήριο». Όπως λέει ο οικογενειακός φίλος του Γ. Ασλανίδης «ο Τσιγγιρίδης ήταν απόµακρος
και είχε λιγοστούς φίλους. Με τον Βελλίδη είχε µόνο καλή σχέση µε τον οποίο κυνηγούσαν µαζί, ήταν και οι
δύο καλοί κυνηγοί».
150
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µέσο και τη λειτουργία του.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ο σταθµός εκπέµπει στις 9 ή στις 9.30 και το
πρόγραµµα περιλαµβάνει µουσική από δίσκους και ζωντανή, από την «Χαβάγια
Θεσσαλονίκης», υπό την διεύθυνση του Ν. ∆ουλκαρίδη152, και δελτίο ειδήσεων
της ηµέρας, που προετοιµάζεται από επιτελείο της εφηµερίδας «Μακεδονία»153.
Αυτή την περίοδο η «Μακεδονία» εγκαινιάζει µόνιµη στήλη στην πρώτη σελίδα
της µε τίτλο «η ραδιοφωνία µας», διατρανώνοντας το ενδιαφέρον της για τη
ραδιοφωνία. Από τις στήλες αυτές πληροφορείται το κοινό ότι το υπουργείο
Συγκοινωνίας παρέλαβε ειδικά ραδιογωνιόµετρα από την Γερµανία που
µπορούσαν να εντοπίσουν µέσα σε απόσταση 100 µέτρων τα ραδιόφωνα που
λειτουργούν παράνοµα154. Μάλιστα, σηµειώνονται σύντοµα και οι πρώτες
«επιτυχίες» της υπηρεσίας και στους κατόχους των παράνοµων ραδιοφώνων
επιβάλλονται πρόστιµα155.
Στα µέσα Οκτώβρη 1936 προκηρύσσεται ο διαγωνισµός για την προµήθεια και
την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθµών156.Η ραδιοφωνική περιπέτεια θα λήξει
µε την ανάθεση στην Telefunken (µε εκπρόσωπό της τον Ι. Βουλπιώτη), της
προµήθειας ενός ποµπού µεσαίων κυµάτων, ενώ διατίθενται από το κράτος 11
εκατ. προπολεµικές δραχµές για την εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθµού157.
Στις 17 Νοεµβρίου 1936 ο σταθµός του Τσιγγιρίδη αναµεταδίδει ολόκληρη την
µεταφορά των σωρών του Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Σοφίας,
ενώ «ευκρινέστατα ηκούοντο πάσαι αι λεπτοµέρειαι αι µεταδοθείσαι εξ
Αθηνών»158. Την περίοδο αυτή ο Τσιγγιρίδης γνωρίζει στα γραφεία της
εφηµερίδας «Μακεδονία» τον Νικ. Καρµίρη, συνεργάτη της εφηµερίδας, και του
προτείνει να γίνει ο βασικός του σπήκερ. Ο Καρµίρης δέχεται και παράλληλα, µε
την εργασία του ως σπήκερ, αναλαµβάνει να βρει και να οργανώσει τις
διαφηµίσεις, για να έχει, όπως είπε ο ίδιος, «έσοδα ο σταθµός, γιατί ο
Τσιγγιρίδης ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για χρήµατα»159. Ο Καρµίρης κρατούσε
προµήθεια 25% από τις διαφηµίσεις.
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Μακεδονία, 24.9.1936, σελ. 5 και 28.9.1936, σελ. 6.
Μακεδονία, 22.9.1936, σελ. 5.
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Μια περιήγηση στον σταθµό Τσιγγιρίδη
Να πως περιγράφεται µια συνηθισµένη εκποµπή στον στούντιο του Τσιγγιρίδη:
«Να η πανύψηλη κεραία…, του κ. Τσιγγιρίδη. Και κάτω από αυτήν ένα µικρό
µηχανοστάσιον. Βόµβος κινητήρος. Φώτα αναµµένα. Το µεγάφωνον του
ελέγχου ορύεται. Ένα τηλέφωνον κρεµασµένων εις τον τοίχον κουδουνίζει
µαταίως· και εν τω µέσω του θορύβου αυτού ο κ. Τσιγγιρίδης, χειριζόµενος µε τα
δυο του χέρια τους µοχλούς ενός πολύπλοκου «ταµπλώ» µε λαµπτήρας, µε
βολταϊκά τόξα, µε µανόµετρα, µε διακόπτας160».
Το µηχανοστάσιο βρίσκεται στα περίπτερα της αριστερής σειράς και το
«ταµπλώ» του καταλαµβάνει όλο σχεδόν τον χώρο του παραπήγµατος. Πίσω
από το µηχανοστάσιο υπάρχει ένα µικρό δωµάτιο µε τον κινητήρα του ποµπού,
που ακούγεται µέσα από το ραδιόφωνο των ακροατών. Την περίοδο αυτή ο
Τσιγγιρίδης εκπέµπει µε 1 KW που του δίνει καθαρή εκποµπή µέχρι τη Θήβα,
ωστόσο, ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι αν η κεραία είχε πενήντα µέτρα ύψος ακόµη
θα ακούγονταν ο σταθµός µέχρι την Αθήνα161.
Το στούντιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου διακοσίων µέτρων από το
µηχανοστάσιο. Το δωµάτιο του στούντιο είναι πιο ευρύχωρο και διαθέτει τρία –
τέσσερα µικρόφωνα, σύρµατα, πικάπ, πιάνο, ντουλάπες µε δίσκους, και
γραφεία. Η δισκοθήκη του σταθµού είχε φτάσει λίγο πριν τον πόλεµο να διαθέτει
µέχρι και 1.200162 δίσκους των 72 στροφών, τους οποίους λεηλάτησαν οι
δυνάµεις Κατοχής.
Από το στούντιο του σταθµού κάθε Κυριακή µεσηµέρι κηρύττει ο θεολόγος
Αγαθαγγελίδης, παίζουν ορχήστρες, όπως αυτή του Βέζου, του Παπάφειου
Ορφανοτροφείου και της Στρατιωτικής Φρουράς. Επίσης, µεταδίδονται ειδήσεις,
που ο Καρµίρης προετοίµαζε σε συνεργασία µε τον αρχισυντάκτη της
εφηµερίδας «Μακεδονία» Ι. Ιωαννίδη και στο τέλος η θερµοκρασία της
ατµόσφαιρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία είχε χαρίσει στον σταθµό ένα
καµπανάκι και ο Καρµίρης το χρησιµοποιούσε στις εναλλαγές των ειδήσεων.
Μόλις τελείωνε µια είδηση, χτυπούσε µε το µολύβι του το καµπανάκι και
προχωρούσε στην επόµενη. Από το µικρόφωνο του σταθµού πέρασαν η
160
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Σωτηρία Ιατρίδου , ο Χρυσοχόου, η Ποζέλι, ο Πέτρος Κυριακός, η Κάκια
Μένδρη, ο Αττίκ, η Νινή Ζαχά, που ήταν τότε µικρό κοριτσάκι. Θα µεταδοθούν
επίσης η φηµισµένη µαντολινάτα της Θεσσαλονίκης υπό τον µαέστρο
Χατζηµιχάλη, ενώ πολλές φορές ο σταθµός συνδέεται ζωντανά µε εκκλησίες και
µεταδίδει τη Θεία Λειτουργία.
Το σήµα του σταθµού έχει αλλάξει· δεν είναι πλέον το τικ τακ του ρολογιού του
Τσιγγιρίδη, αλλά οι καθηµερινές εκποµπές ξεκινούν µε την µελωδία της εποχής
«κάθε βραδάκι στις οκτώ»163 και οι πρωινές κυριακάτικες εκποµπές µε το
«κοκοράκι» του Ν. Γούναρη. Το κόστος µιας ωριαίας εκποµπής έχει ανέβει
πλέον στις 900 δραχµές και αυτά τα έξοδα πρέπει να καλυφθούν από τις
διαφηµίσεις, αφού ο σταθµός του Τσιγγιρίδη δεν λαµβάνει ποσοστά από τα τέλη
χρήσης των ραδιοφωνικών συσκευών ή κάποια άλλη ενίσχυση από την
Πολιτεία. Στα τέλη του 1936 οι δέκτες στην Ελλάδα ξεπερνούν σύµφωνα µε
υπολογισµούς τους 7.000, εκ των οποίων περισσότεροι των 3.000 βρίσκονται
στη Θεσσαλονίκη164.
Στην Ελλάδα υπάρχει και ο
σταθµός

του

Πειραιά

που

εκπέµπει µε µήκος κύµατος
197

µέτρων,

αλλά

όπως

αναφέρει η «Μακεδονία» είναι

Ο Νίκος
Καρµίρης
µπροστά
στο
µικρόφωνο
του
σταθµού
Τσιγγιρίδη
(1936)

«τοσούτον καχεκτικός ώστε
είναι ζήτηµα εάν από τον
Πειραιά

ακούεται

εις

το

Φάληρον!»165. Ελληνικό πρόγραµµα εκπέµπουν ο ιταλικός σταθµός του Μπάρι
(µ.κ. 283,3 µ. δυνάµεως 20 KW), που θα ασκήσει και φασιστική προπαγάνδα, ο
σταθµός βραχέων του Βελιγραδίου (µ.κ. 49,18) και κατά περιόδους οι σταθµοί
του Καΐρου (µ.κ. 483, 20 KW) και ο πολωνικός σταθµός Καττοβίτσε (µ.κ. 39,5
µ., 10 KW) υπό τον καθηγητή της Νεοελληνικής Μπούλα.
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Ο σταθµός Τσιγγιρίδη λίγο πριν την ίδρυση του ραδιοσταθµού Αθηνών
Η πληροφορία ότι επίκειται η ίδρυση σταθµού 15 KW στην Αθήνα δηµιουργεί
στους φορείς της Θεσσαλονίκης βάσιµες, όπως θα αποδειχθεί αργότερα,
ανησυχίες ότι η συµπρωτεύουσα θα µείνει στάσιµη στο ραδιοφωνικό τοπίο.
Ανάµεσα στους φορείς αυτούς είναι και ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Στις 22 Φεβρουαρίου 1937 ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας του
συλλόγου, Στ. Γρηγοριάδης και Σοφ. Σταµάτης, απέστειλαν προς τον υπουργό
συγκοινωνιών το εξής έγγραφο:
«Αφορµήν λαβόντες εκ του υποβληθέντος ηµίν εγγράφου, υπό του ενταύθα
‘‘ραδιοφωνικού συλλόγου‘‘, δι’ όν καθιστά ηµίν γνωστόν ότι υπό της αρµοδίας
υµών

υπηρεσίας

απεφασίσθη

οριστικώς

η

εγκατάστασις

προσωρινού

ραδιοφωνικού ποµπού µόνον εν τη πρωτευούση και ουχί εν Θεσσαλονίκη, ως
αρχικώς προεβλέπετο, λαµβάνοµεν την τιµήν να υποβάλωµεν υµίν την θερµήν
παράκλησιν, όπως ευαρεστηθήτε να αναθεωρήσητε την εν προκειµένω
απόφασιν και µεριµνήσητε δια την ταυτόχρονον και εν Θεσσαλονίκη
εγκατάστασιν προσωρινού ραδιοφωνικού ποµπού 5 κιλοβάτ, µειούµενης της
εντάσεως του προσωρινού ποµπού Αθηνών, από 15 εις 10 κιλοβάτ.
»Λόγοι, ουχί µόνον µορφωτικοί και εκπολιτιστικοί, αλλά προπάντων εθνικοί,
επιβάλλουσιν απαραιτήτως την ταχείαν εγκατάστασιν εν τη πόλει µας
ραδιοφωνικού ποµπού, δεδοµένου ότι εις τας οµόρους χώρας και εγγύτατα των
συνόρων ηµών λειτουργούσιν από πολλού ραδιοφωνικοί σταθµοί ολοέν
πολλαπλασιαζόµενοι, των οποίων η προπαγανδιστική επίδρασις τυγχάνει υµίν
ευνόητος»166.
Πάντως, ο Τσιγγιρίδης συνεχίζει κανονικά τις εκποµπές του. Με την ευκαιρία
των εγκαινίων της 12ης ∆ΕΘ ο ραδιοφωνικός σταθµός παρουσιάζει στους
ακροατές του διπλό πρόγραµµα και µεταδίδονται οι λόγοι των επισήµων και ο
αγιασµός167. Στις 8.00 µεταδίδεται και το ρεπορτάζ των εγκαινίων από
συντάκτες της εφηµερίδας «Μακεδονία». Σε αυτά τα εγκαίνια το ρεπορτάζ είναι
περισσότερο οργανωµένο από αυτό της 11ης ∆ΕΘ, διαρκεί περίπου µια ώρα και
απασχολεί «επιτελείον συντακτών» που µεταδίδει τα εγκαίνια και πληροφορίες

166
167
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για την Έκθεση168. Η στρατιωτική µπάντα του Γ΄ Σώµατος Στρατού υπό τον
µαέστρο Ντίνο παίζει κατά τη διάρκεια της Έκθεσης τα κοµµάτια: «ελληνική
πανήγυρις», «ποιµενικά άσµατα», «βουνοπλαγιές Ζαγορίου» και µια ελληνική
συµφωνία, τα οποία µεταδίδονται µέσω του ραδιοφωνικού ποµπού του
Τσιγγιρίδη και από τα µεγάφωνα της Εκθέσεως169.
Τον σταθµό του Τσιγγιρίδη επισκέφτηκε και ο υφυπουργός Συγκοινωνίας
Νικολόπουλος, που συνεχάρη «θερµότατα τον ρηξικέλευθον ιδρυτήν του
πρώτου ραδιοφωνικού σταθµού εις την χώραν µας»170, και τον διαβεβαίωσε ότι
θα διατάξει την µεταφορά του σταθµού στις νέες εγκαταστάσεις της Έκθεσης (η
∆ΕΘ µεταφέρεται στους νέους χώρους, όπου περίπου βρίσκεται και σήµερα την
περίοδο 1937-1940) και θα φροντίσει, ώστε να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι
εγκαταστάσεις και το καθηµερινό πρόγραµµα του σταθµού171. Την τελευταία
ηµέρα της ∆ΕΘ ο πρόεδρος της, Α. Τσίτσης, κηρύσσει στις 10 το βράδυ από
τον σταθµό του Τσιγγιρίδη την λήξη των εργασιών της 12ης Εκθέσεως172.
Στις 26 Ιανουαρίου 1938 υπογράφεται το σχέδιο της σύµβασης για την ίδρυση
τεσσάρων ραδιοφωνικών σταθµών από την Telefunken. Η σύµβαση προβλέπει
τη δηµιουργία δύο σταθµών στην Αθήνα, ενός µεσαίων κυµάτων 110 KW και
ενός βραχέων 10 KW για τους Έλληνες του εξωτερικού. Επίσης, προβλέπεται η
ίδρυση σταθµού µεσαίων κυµάτων ισχύος 15 KW στη Θεσσαλονίκη και 5 KW
στην Κέρκυρα173. Το ραδιοφωνικό τοπίο της Ελλάδας εκσυγχρονίζεται. Στις
εφηµερίδες διαφηµίζεται η νέα «επαναστατική» συσκευή, η οποία δέχεται και
µπαταρίες 6 V, κατάλληλη για «χωριά και πόλεις όπου δεν λειτουργεί καθ’ όλην
την ηµέραν ηλεκτρικό ρεύµα»174.
Η

γερµανική

Telefunken

αναδεικνύεται

σε

κυρίαρχο

του

ελληνικού

ραδιοφωνικού τοπίου και οι διαφηµίσεις της κατακλύζουν τις εφηµερίδες της
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εποχής175. Προς όφελός της λειτουργεί και η απόφαση των υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την αύξηση της εισακτέας ποσότητας
ραδιοφώνων κατά 19 χιλιάδες κιλά, ενώ µε την ίδια απόφαση επιτρέπονται
ελεύθερα οι εισαγωγές ραδιοφώνων «κατόπιν εγκρίσεως µόνον της Επιτροπής
παθητικών υπολοίπων (κλήριγκ)»176. Με κοινή υπουργική απόφαση τα
ραδιόφωνα και τα εξαρτήµατά τους εξακολουθούν να βρίσκονται και για το β΄
εξάµηνο του 1938 στον πίνακα Ζ΄ της εισακτέας ποσότητας και η ποσότητα
εισαγωγής παραµένει αµετάβλητη177.
Στις 21 Μαΐου 1938, στις 9.30 το βράδυ πραγµατοποιεί την πρώτη του εκποµπή
ο ραδιοφωνικός σταθµός Αθηνών, δέκα χρόνια µετά τις πρώτες εκποµπές του
Τσιγγιρίδη. Ωστόσο, ο πρωτοπόρος της ελληνικής ραδιοφωνίας και ο σταθµός
του δεν τυγχάνουν καµίας αναφοράς στον εναρκτήριο λόγο που απηύθυνε ο
υφυπουργός Συγκοινωνίας Νικολόπουλος178, αν και από τον ποµπό του η
Ε.Ο.Ν. πραγµατοποιεί συχνά προπαγανδιστικές εκποµπές.
Ο ραδιοφωνικός σταθµός Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο εκπέµπει σε µήκος
κύµατος 225 µ. και µεταδίδει µουσική, διαλέξεις και ελληνικά τραγούδια
καθηµερινά στις 8.30 το απόγευµα και τις
Κυριακές και τις γιορτές στις 11 το πρωί.
Ο Τσιγγιρίδης προσδοκά ότι ο σταθµός του θα
αναµεταδίδει το πρόγραµµα του ραδιοσταθµού
Αθηνών, ώστε να µην υπάρχουν παράσιτα στις
εκποµπές του τελευταίου, και υπολογίζει το
κόστος για τις απαραίτητες προεργασίες επί
τούτου σε 2 εκατ. δρχ.179
Στην αρχή οι εκποµπές του ραδιοσταθµού
Αθηνών

έχουν

Τσιγγιρίδης

παράσιτα,

αποδίδει

στις

τα

οποία

ο

ατµοσφαιρικές

συνθήκες, στην µορφολογία του εδάφους, αλλά
και στην επικάλυψη του σήµατος από τους
ισχυρούς

ποµπούς

της

Βιέννης

και

της

Μια από τις πολλές διαφηµίσεις της
Telefunken την εποχή που
κυριαρχούσε στο ελληνικό
ραδιοφωνικό τοπίο (9.10.1938)
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Φλωρεντίας, αλλά και των µικρότερων σταθµών του Μαρόκου και ενός της
Σουηδίας που έχουν ακριβώς το ίδιο µήκος κύµατος µε αυτόν των Αθηνών.
Σε ακτίνα 80 χιλιοµέτρων από την Αθήνα ο σταθµός θα ακούγεται µε
ραδιόφωνα µίας ή δυο λυχνιών, σε µεγαλύτερες αποστάσεις θα χρειαστούν
συσκευές µε περισσότερες λυχνίες, εκτιµά ο Τσιγγιρίδης. Ωστόσο, είναι βέβαιος
ότι µόλις το προσωπικό του σταθµού εξοικειωθεί µε τα µηχανήµατα οι
εκποµπές θα βελτιωθούν και θα ακούγονται καλύτερα και στη Θεσσαλονίκη.
Άλλωστε γνωρίζει καλά τις δυνατότητες του σταθµού της πρωτεύουσας, αφού
παρακολούθησε από κοντά την εγκατάσταση του ποµπού καλεσµένος από τις
αρµόδιες υπηρεσίες180.

Στα µικρά κεφαλάκια από αριστερά στα δεξιά, οι Τσιγγιρίδης, Τσαντσάνογλου, Καρµίρης
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Το

αποκορύφωµα

της

συνεργασίας

Τσιγγιρίδη

–

Βελλιδη:

Οι

ραδιοφωνικές εκποµπές της «Μακεδονίας»
Στις 10 Ιουλίου 1938 η εφηµερίδα «Μακεδονία» κατόπιν σχετικής συνεννόησης
µε τον Τσιγγιρίδη ξεκινά τις ραδιοφωνικές εκποµπές της µέσω του
ραδιοφωνικού

σταθµού

Θεσσαλονίκης,

προσφέροντας

στο

κοινό

της

συµπρωτεύουσας ποικίλο πρόγραµµα µε ονοµαστούς καλλιτέχνες της εποχής,
αλλά και ολόκληρους θιάσους µε γνωστά θεατρικά έργα.
Η

σύµπραξη

εξυπηρετούσε

αυτή
τις

ανάγκες και των δύο
µέσων· από την πλευρά
του ο Τσιγγιρίδης είχε τη
δυνατότητα

να

προσφέρει στο κοινό του
ένα

πλουσιότατο

πρόγραµµα
αποφύγει

και

να

έτσι

τη

Ο Τσιγγιρίδης στο στούντιο όπου φιλοξενούνταν
τα θεατρικά νούµερα της «Μακεδονίας»

δυσαρέσκεια των Θεσσαλονικέων που παραπονούνταν ότι το πρόγραµµα ήταν
φτωχό σε περιεχόµενο181. Από την άλλη ο Βελλίδης κέρδιζε µια ανεκτίµητη
συµβολικά νίκη στον άτυπο «πόλεµο» των δηµοσιογραφικών συγκροτηµάτων
της Θεσσαλονίκης µεταδίδοντας εκποµπές «της ‘‘Μακεδονίας’’» µέσω του
ραδιοσταθµού και διεκδικώντας την πρωτοπορία σε αυτόν τον τοµέα από τους
ανταγωνιστές του στην συµπρωτεύουσα και από τις εφηµερίδες της Αθήνας.
Η πρώτη εκποµπή ανακοινώνεται182 ότι θα πραγµατοποιηθεί στις 12.15 µε τους
καλλιτέχνες Κρεββατά, Νικολαϊδου, Ροζιέ, τους Οικονοµόπουλο, Καβαφάκη και
Γαβριηλίδη, και τον δηµοσιογράφο Σώτο Πετσά (Τζογέ). Συγκεκριµένα, το
πρόγραµµα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, θα περιλαµβάνει α) την Κρεββατά
και

τον

Οικονοµόπουλο

(του

θιάσου

Κρεββατά-

Πατρικίου)

που

θα

τραγουδήσουν κοµµάτια από την οπερέτα «Πεταλούδα» του Κατριβάνου, β) τον
Καβαφάκη του θιάσου Ξύδη, σε διάφορες ροµάντζες, γ) την Βούλα Νικολαϊδου,
στις µεγαλύτερες επιτυχίες της, δ) τον Σώτο Πετρά, σε διάφορα σατυρικά και ε)
181
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τις Ροζιέ και Νικολαϊδου και τους Καβαφάκη και Γαβριηλίδη σε «ανσάµπλ». Η
εφηµερίδα, που φιλοξενεί την ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα, έχει επίγνωση
της ιστορικής σηµασίας αυτής της κίνησης και υπογραµµίζει ότι η εκποµπή
«είναι η πρώτη ραδιοφωνική που οργανώνει ελληνική εφηµερίς, χάρις εις τους
εκλεκτούς καλλιτέχνας και εις τον ακούραστον κ. Τσιγγιρίδην»183.
Παράλληλα, το µεσηµέρι της ίδιας µέρας, στο πλαίσιο του κανονικού
προγράµµατος, µεταδίδεται οµιλία του δικηγόρου Γ. Γουδή µε θέµα «Η Νεολαία
υπεράνω όλων»184.
Στις 12 Ιουλίου 1938 η εφηµερίδα δίνει τεράστια έκταση στο γεγονός και
αποδεικνύει µέσα από τις στήλες της ότι αυτή η συνεργασία Τσιγγιρίδη –
Βελλίδη δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε ως πρότυπο τα συγκροτήµατα Τύπου στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει η «Μακεδονία»185 για
το θέµα: «Καλλιτεχνικόν γεγονός, από τα σπανιώτερα ήτο η προχθεσινή
εκποµπή της «Μακεδονίας» από του ραδιοφωνικού σταθµού του κ. Τσιγκιρίδη.
Αι ραδιοφωνικαί εκποµπαί των εφηµερίδων, αι οποίαι αποτελούν ένα από τους
καλυτέρους

τρόπους

επαφής

των

δηµοσιογραφικών

οργάνων

µε

το

αναγνωστικόν τους κοινόν, είναι εις το εξωτερικόν συνηθέσταται. Αι µεγαλείτεραι
ευρωπαϊκαί εφηµερίδες διαθέτουν και χρησιµοποιούν ποµπούς δια την
µετάδοσιν ειδήσεων, συναυλιών, διαλέξεων και διαφόρων άλλων θεµάτων. Το
«Παρί Σουάρ» χρησιµοποιεί, ως γνωστόν, το Ράδιο 37, ο «Μικρός Παρισινός»
το Ποστ Παριζιέν, το «Ετρανσιζάν» το Ράδιο Σιτέ και πολλαί άλλαι εφηµερίδες
διαφόρους ποµπούς. Χαρακτηριστικόν είναι, ότι πολλαί αγγλικαί εφηµερίδες
χρησιµοποιούν δια την µετάδοσίν των εκποµπών των ραδιοφωνικούς σταθµούς,
εκτός της Αγγλίας, ως τον σταθµόν του Λουξεµβούργου.
»∆ια την Ελλάδα, εις την «Μακεδονίαν» έλαχεν ο κλήρος να εφαρµόση πρώτη
εξ όλων των ελληνικών εφηµερίδων την νέαν αυτήν καινοτοµίαν. Η εκποµπή της
Κυριακής δεν είναι η πρώτη εκποµπή της «Μακεδονίας». Όπως θα ενθυµούνται
οι αναγνώσται µας κατά τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς µας Εκθέσεως, το παρελθόν
έτος, η «Μακεδονία» µετέδωσε δια του σταθµού Θεσσαλονίκης, επιστρατεύσασα
δια

τας

ηµέρας

εκείνας

ολόκληρον

το

συντακτικόν

της

προσωπικόν,

183
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πληρεστάτας περιγραφάς των εγκαινίων. Αι εκποµπαί εκείναι απετέλσαν
πραγµατικόν σταθµόν εις τα δηµοσιογραφικά χρονικά της Ελλάδος».
Η πρώτη εκποµπή ξεκίνησε µε ένα απλό «µαρς» και στη συνέχεια ο πρόεδρος
του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών ∆. Μυράτ χαιρέτησε από το µικρόφωνο «το
κοινόν της Μακεδονίας» εκ µέρους των Ελλήνων ηθοποιών. Η Μαρ. Κρεββατά
και ο Τέλης Οικονοµόπουλος τραγούδησαν ένα κοµµάτι από την οπερέτα
«Πεταλούδα» και έπειτα ο τενόρος Λέανδρος Καβαφάκης τραγούδησε την
ροµάντζα «Έφυγες». Στο πιάνο τον συνόδευε ο µαέστρος του «Έσπερου»
Σβίερ. Η ορχήστρα του «Φαλήρου» έπαιξε το φοξ- τροτ νέου ρυθµού «το
λυκόφως της Τουρκίας» και µια ρούµπα. Κατόπιν ο αθηναίος δηµοσιογράφος
και θεατρικός συγγραφέας Σώτος Πετράς ανέλαβε να διασκεδάσει το κοινό µε
τους εξής στίχους:
»Μοιάζει η γυνή µ.. εφηµερίδα
Ψευτοφυλλάδα βρε παιδιά
Τη βλέπεις από δεσποινίδα
Νάχη οχτασέλιδη καρδιά
»Λυώνεις σαν το κερί µπροστά της
Κι’ αυτή κατά διαστήµατα
Έχει η κακούργα στην καρδιά της
Τρακόσα… Παραρτήµατα
»Γεµάτη είν’ από ρεκλάµα
Με τσάντα… λογιστήριο
Κι η δεσποινίς είνε η ντάµα ξηγιέται… πιεστήριο»186.
Αµέσως µετά η Νέλλη Ροζιέ τραγούδησε την «Λούση», η Βούλα Νικολαϊδου τα
«Μοντέρνα κορίτσια» και ακολούθησαν οι ειδήσεις της ηµέρας. Η Ροζιέ και η
Νικολαϊδου συνοδευόµενες από τους Γαβριηλίδη και Καβαφάκη τραγούδησαν
την «Μουσµέ» και την «Ρήνα» αντίστοιχα, ενώ µετά η ορχήστρα έπαιξε τα
ταγκό «Πάψε καρδιά µου να πονάς» και «Ορασιόν» και ένα φοξ τροτ, για να
κλείσει η εκποµπή στη 1.45.
Στις 24 Ιουλίου η «Μακεδονία» µεταδίδει το δεύτερο πρόγραµµά της µε την
συµµετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Συµµετέχουν από το θίασο Κρεββατά –
Πατρικίου, που εκείνη την περίοδο εµφανίζονταν στον «Μέγα Αλέξανδρο», οι

186
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∆ώρα Βος και Φωφώ Χαρµπή, οι Ανουσάκης και Ντεκώστας. Από το θίασο
Ξύδη του «Εσπέρου» συµµετέχουν και πάλι οι Νικολαϊδου, Ροζιέ, οι
Κοντογιάννης και Καβαφάκης. Επίσης, κατά αποκλειστικότητα οι ακροατές του
σταθµού θα ακούσουν τον Παρασκευά Οικονόµου µια µέρα πριν ο θίασος του
ξεκινήσει τις παραστάσεις στα «Ηλύσια», ενώ µουσική θα παίζει η ορχήστρα
Ζαχαρόπουλου187.
Η εκποµπή ακούγεται από τον Πλαταµώνα µέχρι τις Σέρρες, την Καβάλα και την
Ξάνθη. Ο Γιάννης Ταχογιάννης περιγράφει την δεύτερη εκποµπή στο στούντιο
του Τσιγγιρίδη: «…η παράγκα του κ. Τσιγκιρίδη καταλαµβάνεται εξ εφόδου από
αγουροξυπνηµένα [σηµ. εξαιτίας των βραδινών εµφανίσεων των καλλιτεχνών]
µαχµουρλίδικα πλάσµατα. […] Να ο κ.
Ζαχαρόπουλος. Η αγουροξυπνηµένη
όψις του µοιάζει µε σκίτσο που έγινε
από

γνωστόν

πολυτεχνίτην

και

φιλολογούντα σκιτσογράφον. Να και ο
Παρασκευάς. Έχει το ύφος ανθρώπου
που έχασε στις κούρσες. Κοιτάχτε την
ερίγλουτον δεσποινίδα Χαρµπή. Είναι
δροσερή

και

πρόσχαρη.

Αλλ’

αποκρούει το ραντεβού που της ζητάει
θεατρόφιλος

συνάδελφος.

Είναι

τα

νευράκια του αγουροξυπνήµατος.
Ο Τσιγγιρίδης (στα αριστερά) µε καλλιτέχνες
µπροστά στο µηχανοστάσιο του σταθµού

»Αλλ’ επί τη θέσι του µηχανήµατος της
εκποµπής

όλα

τα

πρόσωπα

ηµερεύουν, όλα τα µαχµουρλίκια φεύγουν, όλα τα µούτρα γίνονται γελαστά.
∆ιάβολε, πρέπει να εµφανισθούν προ του κοινού εν τάξει, έστω και αν η
εµφάνισις γίνεται νοερώς.
»Κάποιαν στιγµήν ο σπήκερ κ. Καρµίρης κρούει τον κώδωνα. Αρχίζει η
εκποµπή. Το ανυπότακτον γένος των θηλυκών του θεάτρου υποτάσσεται και
µαζεύει τη φλύαρη γλωσσίτσα του. Άνδρες και γυναίκες παρατάσσονται σαν µια
πειθαρχική διµοιρία και περιµένουν τη σειρά τους. Και κάτι απίστευτον αλλ’
αληθές. Όλοι και όλες έχουν κάποιαν ελαφράν συγκίνησι, κάποιο ανεπαίσθητο
187
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τρακ. ∆εν πατούν, βλέπετε, το σανίδι του παλκοσένικου που τόσο τους είναι
γνώριµο. Το µηχάνηµα της εκποµπής τους δίδει την εντύπωσι πως έχουν
µπροστά τους το άγνωστο, το χάος…188».
Στιγµιότυπα από την ραδιοφωνική εκποµπή της «Μακεδονίας» (6.9.1938)

Στις 14 Αυγούστου η «Μακεδονία» παρουσιάζει τον θίασο του Παρ. Οικονόµου
που περιλαµβάνει 30 ηθοποιούς και 15 µουσικούς. Ο σταθµός µεταδίδει την
επιθεώρηση «Βεντάλια» µε συµµετοχή των Οικονόµου, Μανιατάκη, Πάολας,
Ζαφειρίνης, Γκιουζέπε και Τούλας ∆ράκου. Σύµφωνα µε την πρωτοσέλιδη
παρουσίαση της εκποµπής189, ο θίασος θα εκτελέσει όλα τα νούµερα της
«Βεντάλιας» εκτός από τα χορευτικά, και αυτό «ελλείψει…τηλεοράσεως»190.
Στην επιθεώρηση ο Οικονόµου υποδύεται τον «ισόβιο φοιτητή», η Ρίτσα
Γκιουζέπε παίζει στο νούµερο «το κορίτσι – γυναίκα», η Πάολα στη «Χάιδω», ο
Οικονόµου στο «Κάτι», οι Αναστασιάδης, Πασαλής και Στολίγκος στους
«δικηγόρους», ο Αρντάντωφ και η ∆ράκου στον «ερωτευµένο µάγκα».
Η τρίτη εκποµπή «εσηµείωσεν αφάνταστη επιτυχία»191. Τα 45 άτοµα του θιάσου
δηµιούργησαν το αδιαχώρητο στο στούντιο του Τσιγγιρίδη που ήταν µικρό για
να φιλοξενήσει τόσο πολυάριθµό θίασο. Την κατάσταση δυσχέραιναν και
«εκατοντάδες περίεργοι» που συγκεντρώθηκαν στο χώρο της ∆ιεθνούς
188
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Εκθέσεως, όπου βρισκόταν το στούντιο, για να απολαύσουν από κοντά το
τρίωρο πρόγραµµα του σταθµού. Μάλιστα, χρειάστηκε να επέµβει η αστυνοµία
και το προσωπικό της εφηµερίδας για να επιβάλλει την τάξη και να µην
δηµιουργηθεί πρόβληµα.
Ο θίασος είχε συγκεντρωθεί µέχρι τις 11.15 στο στούντιο και αφού ο Οικονόµου
έδωσε ορισµένες οδηγίες στους ηθοποιούς ο Καρµίρης έδωσε το σύνθηµα για
να ξεκινήσει η εκποµπή λέγοντας: «Αρχίζει η ραδιοφωνική εκποµπή της
‘‘Μακεδονίας’’!». Η εκποµπή ακούστηκε καθαρά ακόµα και από τα ατµόπλοια
που έπλεαν στην περιοχή που έφτανε το σήµα του ποµπού και τα γραφεία της
εφηµερίδας κατακλύστηκαν από συγχαρητήριες επιστολές ακροατών192.
Πολλοί καλλιτέχνες εµφανίζονται και στις καθηµερινές εκποµπές του Τσιγγιρίδη,
όπως η υψίφωνος Μαίρη Ταµπάση που τραγουδά την άρια «Αινά» και
«Μπάτερφλάι» συνοδευόµενη στο πιάνο από την Λιλή Ασλάνη193.
Μετά την «Βεντάλια» η «Μακεδονία» παρουσιάζει στις 21 Αυγούστου την
παράσταση «Γαρδένια» των Σακελλαρίου και Ευαγγελίδη194. Τα µουσικά
κοµµάτια θα εκτελέσει πλήρης η ορχήστρα του θιάσου υπό την καθοδήγηση του
µαέστρου Τσολάκη. Και η εκποµπή αρχίζει:
»- Αλλό! Αλλό…
»- Εδώ ραδιοφωνικός σταθµός Θεσσαλονίκης. Η ραδιοφωνική εκποµπή της
«Μακεδονίας». Πρόγραµµα εκλεκτόν.,.
»Πάει πειά. Αι ραδιοφωνικαί εκποµπαί της «Μακεδονίας» έπιασαν. Όπως
πιάνουν όλες αι ωραίες καινοτοµίες, τας οποίας λανσάρει κάθε λίγο και λιγάκι. Η
Θεσσαλονίκη και ολόκληρον το ευρύ χίντερλαντ, όπου φθάνει η αόρατος
παγκέττα του δαιµόνιου Τσιγγιρίδη τας έγραψεν εις το κυριακάτικον πρόγραµµά
της.
»Και προ πάντων η Θεσσαλονίκη. Αι κυριακάτικαι εκποµπαί της «Μακεδονίας»
αναµένονται από όλους µε λαχτάραν και συγκίνησιν, µε πάθος. Κανείς και
καµµία δεν εννοεί να τας χάση. Ο µαχµουρλής γλεντζές και ξενύχτης του
Σαββατοκύριακου, έχει βάλη το ξυπνητήρι του µια ώρα πειό νωρίς. Οι
φιλακόλουθοι χριστιανοί και αι ευλαβείς χριστιαναί µετά την εκκλησίαν δεν

192

ο.π.
Μακεδονία, 20.8.1938, σελ. 3.
194
Μακεδονία, 21.8.1938, σελ. 1.
193

65

χρονοτριβούν πουθενά. ∆εν πάνε ούτε επισκέψεις. Επιστρέφουν οίκαδε αν
διαθέτουν ραδιόφωνον, ή αν δεν έχουν πάνε στο κέντρον που διαθέτει τούτον.
Όσοι πήγαν εκδροµή εφρόντισαν να αγκαζάρουν αυτοκίνητο που να διαθέτη
ραδιόφωνον. ∆εδοµένου δε ότι τας Κυριακάς υπάρχουν και τα εκδροµικά τραίνα
δεν αποκλείεται να ζητήσουν οι κυριακάτικοι εκδροµείς από τον ρέκτην
υπουργόν και εγκαινιαστήν του λαοφιλούς αυτού τροχοφόρου κ. Σπυρίδωνος,
να

τοποθετήση

εις

τα

κουπέ

ραδιόφωνα

για

ο

των

να

µπορούν

να

τας

παρακολουθήσουν…195».
Σύµφωνα

µε

την

Μακεδονία,

αριθµός

Θεσσαλονικέων

που

συγκεντρώθηκε έξω από το στούντιο, για να παρακολουθήσει την εκποµπή θα
µπορούσε να συναγωνιστεί και τον αριθµό των επισκεπτών στα εγκαίνια της
Έκθεσης.
Η εκποµπή άρχισε µε την µουσική εισαγωγή της «Γαρδένιας» και ακολούθησαν
τα νούµερα της παράστασης
τα οποία ανήγγειλε κάθε
φορά

ο

∆ιαδοχικά

Οικονόµου.
ακούστηκαν

νούµερα

τα

«Αφαιρέσεις»,

«Τριφωνία», «Αρµένικο» και
έπειτα η Πάολα τραγούδησε
το «Τι κι αν κλαίω». Στο
φινάλε µαζεύτηκε όλος ο
θίασος

µπροστά

στο

µικρόφωνο
αποχαιρέτησε

και
µελωδικά

Από αριστερά στα δεξιά: Χρ. Τσιγγιρίδης, Κ. Τσαντσάνογλου, Σίµης
(ο σκηνογράφος της Βεντάλιας), Α. Σακελλαρίου (συγγραφέας
Γαρδένιας), Ι. Βελλίδης, Σ. Πετράς (συγγραφέας Βεντάλιας) και ο
µικρός Αντωνάκης Λεπενιώτης

τους ακροατές.
Στις 28 Αυγούστου 1938 η «Μακεδονία» ετοιµάζει και πέµπτη εκποµπή µε δυο
θιάσους αυτή τη φορά, το θίασο Κρεββατά – Πατρικίου και το θίασο Παρασκευά
Οικονόµου µε περισσότερους από 100 ηθοποιούς και µουσικούς στο σύνολό
τους. Ο «µικροσκοπικός σταθµός του δαιµόνιου και µυστηρίου… Τσιγγιρίδη,
χάρις εις τας ραδιοφωνικάς εκποµπάς της «Μακεδονίας», τας αρτιώτατα,
καλλιτεχνικώτατα, επικαιρότατα ωργανωµένας, ειµπορεί να ατενίζη µε… την
195
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κεραίαν του υψηλά, όλους τους ξένους συναδέλφους του. Για θυµηθήτε πως
ήρχισε. Με κάµποσους πτωχούς διαβόλους καλλιτέχνας. Και όταν δεν ευρίσκετο
ο πτωχός διάβολος που ήθελε να λάβη το καλλιτεχνικόν του βάπτισµα δια των
τσιγγιρίδειων εκποµπών, επιστρατεύετο τότε η συνοικιακή µαντολινάτα,
παντζολινάτα ή χορωδία. Εάν και αυταί συνέβαινε να είχαν εξαντλήσει το
ρεπερτόριο τους εκαλούντο τότε εις βοήθειαν οι τενόροι και αι ντίζες του
γραµµοφώνου»196.
Την ευθύνη για τον καταρτισµό του προγράµµατος των εκποµπών έχει κάθε
φορά ο αρχισυντάκτης της Μακεδονίας, ο οποίος «πρέπει να απευθυνθή εις
θιάσους, ορχήστρες, καλλιτεχνικά συγκροτήµατα, συγγραφείς, συνθέτας,
καλλιτέχνας, να κάµη επιλογήν εις καλλιτεχνικάς προσφοράς, να περικόψη, να
συναρµολογήση, να συµβιβάση αξιώσεις, φιλοδοξίας, αντιζηλίας. Από πρωίας
µέχρι νυκτός έχει τηλεφωνικάς συνεννοήσεις, συναντήσεις, συνεργασίας µε
θιασάρχας, ιµπρεσάριους, φροντιστάς, πρωταγωνιστάς»197.
Το πρόγραµµα για την πέµπτη εκποµπή
περιλαµβάνει

τα

θεατρικά

έργα

«Γκρεµισµένη Φωληά», µε την Πάολα
και τον Μανιατάκη, και «Αι δύο ορφαναί»
µε την Βερώνη και την Κρεββατά στους
ρόλους των ορφανών.
- Αλλό, Αλλό. Ράδιο Τσιγγιρίδη
- Ράδιο Θεσσαλονίκης !
- Ελλάς !, και η εκποµπή αρχίζει…
Πρώτος

κατά

σειρά

εµφανίστηκε

ο

θίασος Οικονόµου. Όταν τελείωσε το
πρόγραµµά «η ταπεινή παράγκα του κ.
Τσιγγιρίδη, που την Κυριακήν αυτήν είναι
κι αν είναι που είδε δόξες αµερικάνικου
Από αριστερά: Οικονόµου και Πάολα, Μανιατάκης,
Αρντάνωφ. Όλοι προ του µικροφώνου του
ραδιοφωνικού σταθµού Θεσσαλονίκης (εφηµερίδα
«Μακεδονία» 23.8.1938)

196
197

στούντιο

ραδιοφωνικής

εκποµπής

άδειασε από το θίασο του κ. Οικονόµου
για

να

ξεχειλίση

από

τον

θίασον
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Κρεββατά – Πατρικίου»198.
Αλλαγές της τελευταίας στιγµής αναγκάζουν την «Μακεδονία» να τροποποιεί το
πρόγραµµα του σταθµού. Αυτό συµβαίνει στις 4 Σεπτεµβρίου 1938, όταν ο
Παρ. Οικονόµου δηλώνει κώλυµα αλλά η «Μακεδονία» υπόσχεται ότι «το
πρόγραµµά µας δε θα υστερήση εις πλούτον, ποικιλίαν, εκλεκτικότητα. Ίσα – ίσα
που το άνοιγµα του ποµπού θα γίνει κατά τον πανηγυρικώτερον τρόπον. Μια
ηχητική αποθέωσις θα γεµίση θα κατακλύση το µαγικό κουτί της Πανδώρας που
λέγεται ραδιόφωνον. Η παράγκα του Τσιγκιρίδη θα ριγήση… από συγκίνησιν
που είχε να νοιώση χρόνια η σκεβρωµένη σπονδυλική της…»199. Έτσι,
καλεσµένη στο στούντιο είναι η χορωδία του Εθνικού Ωδείου υπό την διεύθυνση
του Σώτου Βασιλειάδη. Η εκποµπή έχει και το χαρακτήρα του «κυκνείου
άσµατος» αφού είναι η τελευταία εµφάνιση του Βασιλειάδη ως µαέστρου της
ορχήστρας αυτής, αφού επρόκειτο να αναλάβει την διεύθυνση της ορχήστρας
του Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Την εκποµπή της «Μακεδονίας» ακούν οι
Έλληνες από τη Θήβα µέχρι τον ∆ούναβη «και πειό πάνω»:
«Ο σπήκερ του ραδιοφωνικού σταθµού,
διάκονος της ιεροτελεστίας των εκποµπών
κ. Καρµίρης ετερέτισε:
-

Αλό, αλό !

-

Ράδιο

Τσιγγιρίδη.

Σταθµός

Θεσσαλονίκης ! Ελλάς!
»Πόσα δάχτυλα ένα δευτερόλεπτο πριν
είχαν απλωθεί και γύρισαν το κουµπί του
ραδιοφώνου; Μυριάδες. Θέλετε να κάνετε
την κούρσα ενός στατιστικού υπολογισµού
για να βρήτε τον αριθµό τους; ∆εν έχετε
Η χορωδία του Εθνικού Ωδείου µε τον
Σ. Βασιλειάδη

παρά να βάλετε κάτω τον γεωγραφικό
χάρτην και µε τον διαβήτην της φαντασίας

σας να µετρήσετε την ακτίνα των εκποµπών του σταθµού. Τα κύµατά του
φθάνουν µακρυά. Κατακλύζουν σαν ευλογηµένο ψιλοβρόχι γλυκών ήχων
ολόκληρη την Μακεδονίαν, ∆υτικήν, ανατολικήν, νότιαν, ολόκληρον την Θράκην,
την Θεσσαλίαν, την Στερεάν, µέχρι των Θηβών. Αλλά δεν σταµατούν έως εκεί.
198
199
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∆εν διπλώνουν τα φτερά τους µε την ικανοποίησιν ότι κατέκτησαν το
Πανελλήνιον. Φτερουγίζουν πειό µακρυά. Φθάνουν στην Πόλι, κι από κει πάλι
καθρεφτίζοντας την ασύλληπτη τους υπόστασι στα νερά της Μαύρης Θάλασσας,
πιάνουν όλα τα κέντρα, όπου υπάρχει ελληνισµός. Όλα τα λιµάνια και τα
µουράγια όπου σαν ακοίµητο καντήλι καίει το δαιµόνιο της αθάνατης ράτσας
µας. Γαλάτσι, Μπράϊλα. Και ύστερα πάλι, µεθυσµένα από λικνισµούς µέσα στο
γκρίζο λίκνο του ∆ούναβη, προχωρούν πειό πάνω. Τ’ ακούνε οι ξένοι και λένε
µε ξαφνιασµένη ευχαρίστηση:
-

Ράδιο Σαλόνικα !

»Αλλ’ εκείνος που τ’ ακούει και δονείται ολόψυχα είναι ο Έλλην του εξωτερικού.
Ριγεί, αγαλλιά, ενθουσιάζεται, τινάζει απ’ την ψυχή του όλη τη νάρκη της
ξενιτειάς και τα χείλη του πιπιλίζουν σαν γλυκύτατη λιχουδιά το µαντάτο της
πατρίδος.
-

200

Είναι από κει κάτω. Από τ’ άγια χώµατα»200.

Μακεδονία, 6.9.1938, σελ. 3.

69

6. Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΙΓΓΙΡΙ∆Η ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΟΧΗ
Το 1939 οι εκποµπές της εφηµερίδας «Μακεδονία» σταµατούν. Μέσα στο
πρώτο τρίµηνο του ίδιου έτους οι ραδιοφωνικές υπηρεσίες παύουν να
αποτελούν αρµοδιότητα της ΥΡΕ (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκποµπών), που
ήταν αυτόνοµος οργανισµός δηµοσίου δικαίου, περιέρχονται στο Κράτος και
ανατίθενται

στο

υφυπουργείο

Τύπου

και

Τουρισµού.

Ωστόσο,

όπως

παραδέχεται ο υφυπουργός Τύπου και Τουρισµού Θεοδ. Νικολούδης, «ο
σηµερινός σταθµός Αθηνών δεν είνε δυνατόν µε δύναµιν 15 κιλοβάτ να
εξυπηρετήση τας πολλαπλάς ραδιοφωνικάς ανάγκας ενός συγχρονισµένου
κράτους, απευθυνοµένου προς την δηµόσιαν γνώµην του εσωτερικού και του
εξωτερικού»201.
Ο Νικολούδης επιδιώκει, όπως αναφέρει «την καθιέρωσιν τύπου ευθηνού
ραδιοφώνου

εν

Ελλάδι»202,

αλλά

πολύ

λίγα

από

τα

σχέδια

του

πραγµατοποιούνται µέχρι το φθινόπωρο της επόµενης χρονιάς που η Ελλάδα
θα εµπλακεί στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου
1940 ο πρεσβευτής Γκράτσι της Ιταλίας επισκέπτεται τον πρωθυπουργό
Μεταξά και του επιδίδει τελεσίγραφο αναγγέλλοντας ότι ιταλικά στρατεύµατα,
µετά 3 ώρες, θα παραβίαζαν τα ελληνικά σύνορα για να καταλάβουν όσα
ελληνικά εδάφη θεωρούσαν απαραίτητα για τις ανάγκες της πολεµικής µηχανής
της Ιταλίας.
Ο σταθµός του Τσιγγιρίδη βρίσκεται στην πρώτη γραµµή πριν καν αρχίσει ο
αγώνας. Ήδη λίγο πριν τον πόλεµο ο Τσιγγιρίδης είχε διαταχθεί να «εκπέµπη
παρενοχλητικάς παρεµβολάς δια τον ιταλικόν σταθµόν Αργυροκάστρου
‘‘Ραδιοαλήθεια’’203», και αργότερα είναι ο πρώτος που µεταδίδει στην Βόρεια
Ελλάδα την επίθεση της φασιστικής Ιταλίας γιατί ο σταθµός των Αθηνών δεν
είχε µεγάλη εµβέλεια204. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεµο ο σταθµός επιτάσσεται

201
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203
Από επιστολή του Χρ. Τσιγγιρίδη προς την Γενικήν ∆ιοίκηση Μακεδονίας µε ηµεροµηνία 3
Αυγούστου 1945 (αριθµ. Πρωτοκόλλου Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης 417/4.8.45).
204
Χρ. Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα µας, ο.π. σελ. 82.
202
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από τις στρατιωτικές αρχές205 και ορισµένα µηχανήµατα αφαιρούνται και
στέλνονται στον ραδιοσταθµό Αθηνών206.
Σύµφωνα µε τον Νικ. Καρµίρη, κατά τη διάρκεια του πολέµου ο σταθµός
µετέδιδε τραγούδια της Βέµπο και πατριωτικά εµβατήρια. Επίσης, µετέδωσε την
περίφηµη επιστολή του Γ. Βλάχου προς τον Χίτλερ207. Μάλιστα, ο σταθµός
γίνεται και στόχος των ιταλικών βοµβαρδισµών. «Οι Ιταλοί επεδίωκαν να
καταστρέψουν τον σταθµό και την Ηλεκτρική Εταιρεία. Οι βόµβες τους όµως
έπεφταν στην θάλασσα. Όταν λοιπόν ηχούσαν οι σειρήνες, ακούγονταν κι από
το σταθµό µας. Έτσι, επληροφορείτο όλη η Βόρειος Ελλάδα, ότι η Θεσσαλονίκη
βοµβαρδίζεται»208.
Πράγµατι, όλη η Βόρεια Ελλάδα ήταν κολληµένη στα ραδιόφωνά της
προσπαθώντας να µάθει νέα για την εξέλιξη του πολέµου, µέχρι και την ύστατη
στιγµή,

όταν

οι

Γερµανοί

µπήκαν

στη

Θεσσαλονίκη: «Όσο περνούσε η ώρα και η
αµηχανία µας και η αγωνία κορυφωνότανε,
καταλάβαµε σιγά – σιγά, ότι η πόλη ξέµεινε µόνη
της και ακέφαλη. Ο στρατός, οι λίγοι Άγγλοι, οι
Αρχές, η Αστυνοµία, εξαφανίστηκαν εκείνη τη
βραδιά. Μείναµε κολληµένοι στα ραδιόφωνα, να
ακούµε τον Τσιγγιρίδη µε τις τελευταίες ελληνικές
του ειδήσεις»209.
Με την είσοδο των Γερµανών στην πόλη ο
σταθµός του Τσιγγιρίδη κατασχέθηκε. Σύµφωνα
µε συνέντευξη του Κ. Τσαντσάνογλου στις
17.9.85: «Οι Γερµανοί κράτησαν υπάλληλους

Ο Κοσµάς Τσαντσάνογλου σε
φωτογραφία του λίγο πριν αποβιώσει

τους τον Τσιγγιρίδη κι’ εµένα και δηµιούργησαν το «Wehrmachtsender
Saloniki», ραδιοφωνικό σταθµό για τις ανάγκες του στρατού τους. Καµιά
ελληνική εκποµπή, κανένας Έλληνας εκφωνητής210 καµιά λέξη ελληνική. Μου

205

Από επιστολή του Χρ. Τσιγγιρίδη «προς τας α.ε. κ.κ. υπουργούς Τύπου και ∆ιαφωτίσεως και
Συγκοινωνίας», τον Μάιο του 1945.
206
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207
Χρ. Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα µας, ο.π., σελ. 82.
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Ζησιάδης Λεωνίδας, Στη Θεσσαλονίκη τότε, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 209.
210
ο Νικ. Καρµίρης µε την είσοδο των Γερµανών στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε την πόλη (βλ. Χρ.
Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα µας, ο.π.).

71

φαίνεται πως στην αρχή κάτι είχε ελληνικό, µετά καταργήθηκε, αφού
απαγορεύτηκαν και τα ραδιόφωνα. Πρέπει να ήταν τότε το στούντιο στο παλιό
Στρατιωτικό Θέατρο. Στο σηµερινό ‘‘Κατερίνα’’»211.
Οι Γερµανοί έµειναν άφωνοι όταν αντίκρισαν το στούντιο του Τσιγγιρίδη, τον
«µικροσκοπικό

αδερφό»,

των

γερµανικών

σταθµών,

όπως

θα

τον

ονοµάσουν212. Όπως περιγράφουν:
«Η µια παράγκα είχε δυο δωµάτια χωρίς παράθυρα εµβαδού περίπου 4 Χ 4
µέτρα. Το ένα δωµάτιο είναι το στούντιο, το άλλο το «αναπληρωµατικό» στούντιο
που σε ‘‘µεγάλες εκποµπές’’ χρησίµευε για να φιλοξενεί µια χορωδία ή ένα
θίασο.
»Το στούντιο αποτελείται από ένα µικρόφωνο, έναν ενισχυτή και δυο
γραµµόφωνα, αλλά και ένα καµπανάκι πλοίου213[...] Το στούντιο και ο
προθάλαµος είναι διακοσµηµένα µε πολλές φωτογραφίες και εικόνες. Οι
καλλιτέχνες του σταθµού έφτιαξαν µε αυτόν τον τρόπο ένα ‘‘µνηµείο’’ σε ένδειξη
ευγνωµοσύνης προς τον Τσιγγιρίδη.
»Η τεχνική εγκατάσταση του ποµπού έχει αρκετό χώρο σε ένα δωµάτιο 3 Χ 5. Ο
ποµπός εκπέµπει µε ισχύ περίπου 1 KW214.
»Ο ποµπός είναι κατασκευασµένος µε την βοήθεια των πιο πρωτόγονων
υλικών, και µε τέτοιο τρόπο εργάζεται επίσης. Αγορασµένος από γερµανική
πόλη, είναι περισσότερο ένα ερασιτεχνικό κατασκεύασµα που φέρνει αµέσως
στο µυαλό τα πρώτα βήµατα που πραγµατοποιήσαµε στη ραδιοφωνία το 1925.
»Εκπροσωπώντας το σταθµό µας χαιρέτησε ο κ. Χρίστος Τσιγγιρίδης,
ιδιοκτήτης, αρχιµηχανικός, καλλιτεχνικός διευθυντής και προϊστάµενος όλα
συγκεντρωµένα σε ένα πρόσωπο, της παλιάς επιχείρησης.
»Πρέπει να αναφέρω ότι στη διεθνή ραδιοφωνία ο ποµπός της Θεσσαλονίκης
έγινε γνωστός ως ποµπός Χρίστου Τσιγγιρίδη.
»Από το 1929 λειτουργεί ο σταθµός του κ. Τσιγγιρίδη, ο οποίος έµαθε τα σχετικά
µε

το ραδιόφωνο

πριν

χρόνια,

όταν

εργάζονταν στην Γερµανία. Οι

211

Από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
Hünger Heinz – Ernst Erich Strassl, Kampf und Intrige um Griechenland, Zentralverlag der NSDAP.,
Franz Eher Nachf., München, 1942, σελ. 98-99.
213
Περιγράφει το καµπανάκι που χτυπούσε ο Καρµίρης για να προχωρήσει από τη µια είδηση στην
επόµενη.
214
Την ίδια εποχή ο σταθµός των µεσαίων κυµάτων του Ράιχ έχει ισχύ 100 KW, ενώ στα µακρά είχε ισχύ
60 KW, γεγονός που έκανε τους Γερµανούς να βαφτίσουν τον σταθµό του Τσιγγιρίδη τον «µικρούλη»
αδερφό των γερµανικών σταθµών. (Βλ. Hünger Heinz – Ernst Erich Strassl, ο.π., σελ. 98.).
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εγκαταστάσεις του σταθµού λειτούργησαν µε προσωπική πρωτοβουλία και
προσπάθεια του κ. Τσιγγιρίδη, πολύ πριν λειτουργήσει ο µοναδικός ελληνικός
σταθµός στην Αθήνα.
»Η γνώση για τη ραδιοφωνία στην Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε βρεφική ηλικία,
και είναι λίγες σχετικά οι συσκευές που υπάρχουν αυτή την στιγµή στην χώρα.
Παρόλ’ αυτά ο κ. Τσιγγιρίδης συντηρεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια τον ιδιωτικό
του σταθµό µε δικά του αποκλειστικά έξοδα. Τα έσοδα του προέρχονται από τις
διαφηµίσεις και είναι όπως φαίνεται αρκετά, ώστε να κερδίζει τα προς το ζην και
να εκπέµπει χωρίς να έχει καµιά άλλη βοήθεια.
»Σήµερα ο ιδιωτικός σταθµός της Θεσσαλονίκης έχει γίνει πλέον ο σταθµός
Θεσσαλονίκης των Ενόπλων ∆υνάµεων215 και ο κ. Τσιγγιρίδης, ο οποίος παρόλ’
αυτά δεν τρέφει φιλικά αισθήµατα απέναντί µας, όπως και οι υπόλοιποι
συµπατριώτες του, ωστόσο, χαίρεται που έχει την ευκαιρία να χρησιµοποιήσει τα
γερµανικά του.
»Και οι δικοί µας άνθρωποι και οι οπλίτες χαίρονται, επειδή καθηµερινά ακούν
τις ειδήσεις ακριβώς στην ώρα τους και µπορούν να πάρουν µέρος στα
κοσµοϊστορικά κατορθώµατα που λαµβάνουν χώρα σε όλα τα µέτωπα».
Ο Τσιγγιρίδης πράγµατι δεν συµπάθησε καθόλου τους κατακτητές216 και
σαµποτάρει τις εκποµπές τους κλείνοντας τακτικά τον σταθµό για να
προχωρήσει σε απαραίτητες «επισκευές»217. Παράλληλα, αυτός και ο Κ.
Τσαντσάνογλου παρακολουθούσαν κρυφά εκποµπές των συµµάχων και
ενηµέρωναν τους πατριώτες. Μια µαρτυρία του Απόστολου Κωνσταντέλλη,
βοηθού του Κ. Τσαντσάνογλου αυτή την εποχή, είναι χαρακτηριστική:
«Μια µέρα ακούγαµε παράνοµα το BBC, στον δέκτη του Ραδιοσταθµού, τον
Γεώργιο Παπανδρέου που µιλούσε από το Κάιρο, από την εξόριστη ελληνική
κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής. Ήταν ώρα ησυχίας και ακούγαµε µε αυτιά
κολληµένα στο πανί του µεγαφώνου µε την ένταση στο ελάχιστο µήπως µας
παρακολουθούν. Κάποιος φαίνεται ότι µας πρόδωσε. Φτάνουν ξαφνικά οι
«πατελάδες», τα SS και µπαίνουν στο στούντιο µε τα αυτόµατα προτεταµένα. Ο
Κοσµάς Τσαντσάνογλου στέκεται όρθιος προσοχή, έχοντας πίσω του τον
215

Wehrmachtsender Saloniki.
Αναφέρει ο Νικ. Καρµίρης σχετικά (βλ. Χρ. Τσιγγιρίδης ένας πρωτοπόρος της ραδιοφωνίας στη χώρα
µας, ο.π. σελ. 82): «Αργότερα ο Τσιγγιρίδης µας έλεγε: ‘‘Αυτοί οι Γερµανοί, που γνώρισα, ήταν όλοι
ευγενέστατοι. Απορώ πως όταν φόρεσαν την ναζιστική στολή έγιναν τόσο άγριοι’’».
217
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 67.
216
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αναµµένο δέκτη και µε επιδέξια κίνηση χωρίς να βλέπει γυρίζει το κουµπί της
αντίκας υπολογίζοντας το σηµείο του καντράν από το Κάιρο στον Γερµανικό
Σταθµό Θεσσαλονίκης. Η ένταση του δέκτη ήταν φυσικά ελάχιστη και δεν
ακούστηκαν παράσιτα από το γύρισµα. Ο Γερµανός τον παραµερίζει βίαια µε το
αυτόµατο και κοιτάει πού ήταν η βελόνα. Οι στιγµές µας φάνηκαν ώρες.
Ακούσαµε µονάχα ένα «gut». Τα ραδιόφωνα του κόσµου, όσα δεν είχαν
κατασχεθεί ήταν µε σφραγισµένες τις βελόνες στον τοπικό µας επιταγµένο από
τους Γερµανούς ραδιοσταθµό Τσιγγιρίδη. Έτσι, όλοι άκουγαν υποχρεωτικά τις
ανακοινώσεις και τις διαταγές του Γερµανικού Φρουραρχείου Commandatur.
Μόνο ο δικός µας δέκτης ήταν ασφράγιστος, για να ακούµε και άλλους σταθµούς
της Βέρµαχτ και να κάνουµε αναµετάδοση µε καλύτερες συνθήκες λήψεως,
χωρίς παράσιτα από τον Ραδιοσταθµό»218.
Ωστόσο, η συµπεριφορά τους κίνησε
τις

υποψίες

των

Γερµανών

που

πίστεψαν ότι ο Τσιγγιρίδης έκανε
κρυφά εκποµπές προς το συµµαχικό
στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και
σύντοµα τους συνέλαβαν. Θυµάται
σχετικά ο Κ. Τσαντσάνογλου219:
Στην ουρά περιµένουν οι κάτοχοι ραδιοφωνικών
συσκευών για να σφραγιστούν από τις κατοχικές αρχές
στον επιταγµένο από τους Γερµανούς ραδιοσταθµό
Τσιγγιρίδη.

»Το 1942 οι Γερµανοί µας πιάσανε.
Μας

κατηγόρησαν

ότι

στέλναµε

µηνύµατα στη Μέση Ανατολή. Ήταν

προδοσία· αλλά λαθεµένη. Εµείς ακούγαµε τους ξένους σταθµούς, το BBC, και
έγραφα σε ένα χαρτί ό,τι καταλάβαινα, ό,τι συγκρατούσα. Έβγαινα στο προαύλιο
και τριγυρνούσαν εκεί ο Νικηφοράκης, ο διευθυντής της Αστυνοµίας, ο
Βασιλάκης και άλλοι αξιωµατικοί της Χωροφυλακής και του Στρατού. Τους τα
έδινα, τα µετέδιδαν αυτοί στους δικούς τους και κρατιόµαστε ενήµεροι. Αυτό
ήταν, δεν κάναµε εκποµπή αλλά λήψη. Και αυτός που µας κάρφωσε δεν ήξερε».
Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης και ο Κοσµάς Τσαντσάνογλου συλλαµβάνονται µε την
κατηγορία της κατασκοπείας και οδηγούνται ο πρώτος στα µπουντρούµια της
Γκεστάπο 510220 και ο δεύτερος στην κλινική Βαγιανού, όπου λειτουργούσαν
218

Αφήγηση του Απ. Κωνσταντέλλη στον ιδρυτή της Μακεδονικής Φωνοθήκης Π. Κίσκιλα.
Σε συνέντευξή του στον Μαν. Κανδυλάκη στις 17.9.1985.
220
Πλέχοβα Β., Όλγα, ο.π., σελ. 67.
219
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υπόγειες φυλακές. Ωστόσο, η έλλειψη στοιχείων και κυρίως η ανάγκη να
εργαστεί ο σταθµός, του οποίου µόνο ο Τσιγγιρίδης και ο Τσαντσάνογλου
γνώριζαν τη λειτουργία, αναγκάζει τους Γερµανούς να τους αφήσουν
ελεύθερους δύο µήνες αργότερα.
Μετά την ήττα τους οι Γερµανοί, εγκαταλείποντας την Θεσσαλονίκη, δίνουν
εντολή να καταστραφεί ο σταθµός. Ο Τσιγγιρίδης µαθαίνοντας για την διαταγή
κλείνεται µέσα στο µηχανοστάσιο του σταθµού άλλοτε απειλώντας ότι θα
ανατιναχτεί µαζί µε τα µηχανήµατά του και άλλοτε παρακαλώντας να µην
καταστρέψουν τον ποµπό του. Τελικά ο Γερµανοί τινάζουν τις κεραίες του
ποµπού αφήνοντας άθικτα τα υπόλοιπα µηχανήµατα και ο Τσιγγιρίδης σώζει
τον σταθµό του από την καταστροφή.

75

7. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΙΓΗ…
Μετά την απελευθέρωση στις 12 Οκτωβρίου 1944 ο σταθµός του Τσιγγιρίδη
επιτάσσεται από τις δυνάµεις του Ε.Α.Μ. Ο Κ. Τσαντσάνογλου αφηγείται
σχετικά: «Μας βοήθησαν οι αντάρτες και στήσαµε πάλι τις κεραίες, λειτούργησε
γρήγορα ο ποµπός, αλλά πάλι µεταδίδαµε ό,τι ήθελαν αυτοί. Έγραφαν µόνοι
τους τα κείµενα, τα διάβαζαν, προπαγάνδιζαν. Και εµείς υπάλληλοι»221.
Στις 15 ∆εκεµβρίου 1944 το υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών αποστέλλει
έγγραφο222 προς την Στρατιωτική ∆ιοίκηση Θεσσαλονίκης ζητώντας να
προχωρήσει σε συνεννόηση µε τον εκεί κυβερνητικό αντιπρόσωπο σε επίταξη
του «εκεί ευρισκοµένου ιδιωτικού ραδιοφωνικού Σταθµού» και να µεριµνήσει για
την άµεση λειτουργία του, «θέτοντας αυτόν εις την
διάθεση του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης».
Στις 14 Ιανουαρίου 1945 οι δυνάµεις του Ε.Α.Μ.
εγκαταλείπουν την Θεσσαλονίκη και παίρνουν µαζί
τους τον ποµπό του Τσιγγιρίδη στην Βέροια.
Σύµφωνα µε µια πληροφορία ο Μάρκος Βαφειάδης
Σύµφωνα µε πληροφορίες
ο Μάρκος Βαφειάδης
(φωτο) έδωσε στον
Τσιγγιρίδη 350 χρυσές
λίρες ως αντάλλαγµα για
τον ποµπό και τον πήρε
στην Βέροια

πρότεινε στον Τσιγγιρίδη να ακολουθήσει τον
ποµπό και όταν αυτός αρνήθηκε, το Ε.Α.Μ. του
κατέβαλε 350 χρυσές λίρες, ως αντίτιµο για τον
ποµπό και τον πήρε µαζί του.223

221

Από την πλευρά του ο Νίκος Τσιτσίµης, που υπήρξε την περίοδο εκείνη Οργανωτικός Γραµµατέας
του Ε.Α.Μ. Μακεδονίας- Θράκης, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε, ανέφερε ότι ο σταθµός
του Τσιγγιρίδη εξέπεµπε πολύ λίγη ειδησεογραφία και περισσότερη µουσική, καθώς οι Σύµµαχοι δεν
επιθυµούσαν να γίνεται πολιτική µέσω του ραδιοφώνου, για δε την κατάρτιση και το περιεχόµενο του
προγράµµατος ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος ο Τσιγγιρίδης.
222
Έγγραφο υφυπουργείου Τύπου 2/15.12.1944, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ. και
παράρτηµα σελ. 95.
223
Βλ. Πλέχοβα Β., Όλγα, σελ. 69, όπου αναφέρεται σχετικά: «ο επικεφαλής στρατηγός του ΕΑΜ Μάρκος
Βαφειάδης µετά τη συνθήκη της Βάρκιζας µεταφέρει τον σταθµό στην Βέροια για εξυπηρέτηση των
στρατευµάτων του Μετώπου. Ο Βαφειάδης προτείνει στον Τσιγγιρίδη να ακολουθήσει τον Σταθµό, και µετά
την άρνηση του τελευταίου αποφασίζει να τον αποζηµιώσει[…] Έτσι, ο Χρίστος Τσιγγιρίδης λαµβάνει από
το ΕΑΜ 350 χρυσές λίρες και ο Σταθµός µεταφέρεται στη Βέροια».
Ωστόσο, εδώ γίνονται δυο σφάλµατα. Πρώτον, γίνεται µια σύγχυση της έννοιας του ποµπού µε αυτή του
σταθµού, και παρουσιάζεται το ΕΑΜ να µεταφέρει ολόκληρο τον σταθµό στην Βέροια. Το σωστό είναι
ότι το ΕΑΜ, σύµφωνα και µε την επίσηµη αλληλογραφία του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης
(26/7.2.1945), είχε µεταφέρει µόνο τον ποµπό στην Βέροια και όχι τα υπόλοιπα µηχανήµατα του
σταθµού. Επίσης, το ΕΑΜ είχε µεταφέρει τον ποµπό πριν την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκιζας, και
όχι µετά όπως αναφέρει η Πλέχοβα, αφού η επιστολή του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης που βεβαιώνει
για την µεταφορά συντάχθηκε πέντε µέρες (7.2.1945) πριν την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκιζας (12
Φεβρουαρίου 1945).
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Στις 7 Φεβρουαρίου 1945 ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης Π.
Μοντζαλάς απαντά ότι «κατά την αποχώρησιν του Ε.Α.Μ. εκ της πόλεως µας
αφηρέθη και το µηχάνηµα (ποµπός) του ραδιοφωνικού σταθµού Θεσ/νικης
προφανώς δια να τεθεί τούτο εις λειτουργίαν εις πόλιν ένθα ήδη παραµένει η
διοίκησις της οργανώσεως ταύτης224», µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατο να τεθεί
σε λειτουργία ο σταθµός Θεσσαλονίκης, όπως επιθυµούσε η κεντρική διοίκηση.
Στο ίδιο έγγραφο, το Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης ζητά από την κεντρική
υπηρεσία να ενεργήσει ώστε να επιστραφεί ο ποµπός από την Βέροια, όπου
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαθέτει, βρίσκεται το µηχάνηµα.
Στις 12 Μαρτίου 1945 ο Τσιγγιρίδης µε µισθωτήριο συµβόλαιο παραχωρεί στην
Παµµακεδονική Οργάνωση του Ε.Α.Μ.225 το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τον
ραδιοφωνικό του σταθµό µε τους παρακάτω όρους: α) Η Παµµακεδονική
Οργάνωση του Ε.Α.Μ. θα χρησιµοποιήσει τον σταθµό µέχρι την 18η Νοεµβρίου
1945, β) η οργάνωση θα λειτουργεί τον σταθµό για µια ώρα καθηµερινά και
µόνο µετά τις 6 το απόγευµα, ενώ τις Κυριακές και τις αργίες ο σταθµός θα
εργάζεται µισή ώρα το πρωί και µισή ώρα το απόγευµα, γ) η οργάνωση έχει το
δικαίωµα, κατόπιν συνεννόησης µε τον Τσιγγιρίδη, ο οποίος θα καθορίζει την
µέρα και την ώρα, να χρησιµοποιεί τον σταθµό και για επιπλέον ώρες
εκποµπών, µε τον όρο το πρόγραµµα να είναι καλλιτεχνικής φύσης και δ) η
οργάνωση θα καταβάλει στο τέλος κάθε εβδοµάδας επιµίσθιο στον Τσιγγιρίδη
που ορίστηκε στις 2.750 δρχ. για κάθε ώρα εκποµπής του Ε.Α.Μ. Ωστόσο, η
παραχώρηση του δικαιώµατος εκποµπής γίνεται µε τον όρο το πρόγραµµα του
Ε.Α.Μ. να εγκρίνεται πρώτα από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Τελικά ο σταθµός του Ε.Α.Μ. δεν τίθεται σε λειτουργία και ο Τσιγγιρίδης
εφοδιασµένος µε ειδική βεβαίωση από το Γραφείο τύπου Θεσσαλονίκης
µεταβαίνει αρχικά στην Νάουσα για να παραλάβει τον ποµπό του226. Στις αρχές
Απριλίου ο Τσιγγιρίδης βρίσκει τον ποµπό του στην Βέροια και αρχίζει την
συναρµολόγησή του, ώστε να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία227, έργο δύσκολο

224

Έγγραφο Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης 26/7.2.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν.
Κανδυλάκη. Βλ. και παράρτηµα σελ. 96.
225
Συµβολαιογραφική πράξη µε αριθµό 15473, 12.3.1945. Από την πλευρά της Παµµακεδονικής
Οργάνωσης του ΕΑΜ συνεβλήθη ο γενικός γραµµατέας της, Μιχάλης ∆ηλαδέρης).
226
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, 135/24.3.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ.
και παράρτηµα σελ. 97.
227
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, 145/2.4.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ.
και παράρτηµα σελ. 98.
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καθώς

πολλά

διοχετεύθησαν

εξαρτήµατα
εις

την

«αρπαγέντα

µαύρην

αγοράν

παρά
και

µε

ξένων

και

πρωτοφανή

ηµετέρων,
κυνισµόν

επωλούντο»228.
Το Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης επίσης ενηµερώνει την κεντρική υπηρεσία229
ότι για να προχωρήσει στην επίταξη και στη λειτουργία του σταθµού θα
χρειαστούν

πιστώσεις.

Παράλληλα,

ενηµερώνει

ότι

έφτασε

Άγγλος

απεσταλµένος της Α.Ι.Σ. Αθηνών για να εξετάσει το θέµα της εγκατάστασης και
λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού είτε µε αυτοτελές πρόγραµµα είτε
αναµεταδίδοντας το πρόγραµµα του σταθµού Αθηνών.
Ο Τσιγγιρίδης µεταβαίνει στην πρωτεύουσα προκειµένου να συζητήσει το
µέλλον του σταθµού του αλλά και για να βρει υλικά για την επαναλειτουργία του
ποµπού230 και µένει εκεί περισσότερο από δύο µήνες «τρέχοντας από υπηρεσία
σε υπηρεσία, εκλιπαρώντας να του επιτρέψουν το άνοιγµα του Σταθµού του».
Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη αποστέλλει και επιστολή προς τους
υπουργούς
Συγκοινωνίας

Τύπου

και

ζητώντας

∆ιαφωτίσεως
την

ενίσχυση

και
του

σταθµού του, ώστε να επαναλειτουργήσει, αφού
όπως αναφέρει «σήµερον είναι αδύνατος η
λειτουργία του ποµπού Θεσσαλονίκης επί τη
βάσει εσόδων εκ διαφηµίσεων και τούτο διότι το
εµπόριον, σήµερον δεν ενδιαφέρεται δια την
διαφήµισιν εις κλίµακα τοιαύτην ώστε να είναι
δυνατή η κάλυψις των δαπανών»231.
Ο Τσιγγιρίδης προτείνει ο σταθµός του να
αναµεταδίδει κάποιες ώρες το πρόγραµµα του
ραδιοσταθµού

Αθηνών

και

το

υπόλοιπο

πρόγραµµα να το καταρτίζει ο ίδιος µε γνώµονα

Η αφίσα του ράδιο- Τσιγγιρίδη που
χρησιµοποιήθηκε και ως πρόσκληση
για όσους συµµετείχαν σε εκποµπές
του σταθµού.

τα ενδιαφέροντα των ακροατών της Βορείου
Ελλάδος, περίπου δηλαδή όπως λειτουργούσε προπολεµικά. Παράλληλα,
επισηµαίνει ότι η λειτουργία του σταθµού θα συµβάλει στην αντιµετώπιση της
228

Από επιστολή του Τσιγγιρίδη στον Γενικό ∆ιοικητή Κεντρικής Μακεδονίας µε ηµεροµηνία 29.7.46,
από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ. και σχετικό παράρτηµα σελ. 110- 113.
229
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, 145/2.4.1945, ο.π.
230
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, 14.4.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη
231
Έγγραφο του Τσιγγιρίδη προς τους υπουργούς Τύπου και ∆ιαφωτίσεως και Συγκοινωνίας, Μάιος
1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ. και παράρτηµα σελ. 100-101.
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σερβικής και της βουλγαρικής προπαγάνδας. Επίσης, σχετικά µε την
επιχορήγηση που ζήτησε, προτείνει να προέλθει είτε µε την απευθείας
χορήγηση πιστώσεως «εκ των κονδυλίων της Εθνικής ∆ιαφωτίσεως, είτε δια της
εκχωρήσεως µέρους των συνδροµών υπέρ του ποµπού Θεσσαλονίκης, ή µε
συνδυασµό των δυο µεθόδων».
Το Ε.Ι.Ρ. βρίσκει υπερβολικές τις αξιώσεις και την ίδια στιγµή σχεδιάζει
επαναλειτουργία του ποµπού του Τσιγγιρίδη, χωρίς όµως να υπολογίζει στα
πλάνα του τον ίδιο. Στις 10 Αυγούστου ο υφυπουργός Τύπου Ζακυνθινός και ο
τεχνικός

σύµβουλος

του

Ε.Ι.Ρ.

Μιχ.

Αναστασιάδης

επισκέπτονται

τις

εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθµού και έχουν επαφές µε τον Τσιγγιρίδη,
αλλά και µε τους ειδικούς της Αγγλοελληνικής υπηρεσίας που µελετά την
λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζακυνθινός υπόσχεται
κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης ότι ο ραδιοσταθµός θα λειτουργήσει εντός
το πολύ 15 ηµερών, «είτε δια συµπληρώσεων του ήδη υπάρχοντος
ραδιοποµπού, είτε δια της µεταφοράς και εγκαταστάσεως εν ταύθα νέου εκ του
εφεδρικού ραδιοφωνικού σταθµού Αθηνών»232.
Ωστόσο, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ο Αναστασιάδης ζητά από τον Τσιγγιρίδη να
µην βάλει σε λειτουργία τον ποµπό του παρά µόνο για την αναµετάδοση του
προγράµµατος του σταθµού Αθηνών, που θα του µεταδίδονταν σε βραχέα
κύµατα 80 µ. µε ένα σταθµό 1 KW, ο οποίος ετοιµάζονταν στα ραδιοηλεκτρικά
εργαστήρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ο Τσιγγιρίδης, όµως επισηµαίνει ότι µια τέτοια λύση µπορεί να καθυστερήσει
µήνες και στο µεταξύ ο ποµπός του θα παραµένει ανενεργός και θα στερηθεί τα
έσοδα διαφηµίσεων που ήταν το µόνο εισόδηµά του. Σύµµαχό του στο θέµα της
άµεσης επαναλειτουργίας του σταθµού βρίσκει ο Τσιγγιρίδης για άλλη µια φορά
την «Μακεδονία», που δηµοσιεύει άρθρο ζητώντας να χορηγηθούν οι
απαραίτητες πιστώσεις, ώστε να επαναλειτουργήσει ο σταθµός233.
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Μακεδονία, 11.8.1945, σελ. 2.
Όπως ενηµερώνει την κεντρική διεύθυνση το Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης µε το υπ. αριθµ.
302/7.6.1945 έγγραφό του. Να σηµειωθεί ότι η «Μακεδονία» δεν αποσύρει την υποστήριξή της στο
πρόσωπο του Τσιγγιρίδη µέχρι και την ύστατη στιγµή και υπερασπίζει τον πρωτοπόρο της ελληνικής
ραδιοφωνίας µε τη δηµοσίευση άρθρων και σχετικών επιστολών που αποδίδονται σε αναγνώστες, αλλά
από τον πλούτο των λεπτοµερειών που περιέχουν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι γράφτηκαν από την
διεύθυνση της εφηµερίδας. Ωστόσο, η βοήθεια που προσφέρει η εφηµερίδα στον σταθµό µεταπολεµικά
δεν είναι αντίστοιχη µε αυτήν που παρέσχε την περίοδο 1936-1938. Πιθανόν η διεύθυνση της εφηµερίδας
να είχε διαβλέψει την πρόθεση του επίσηµου Κράτους να θέσει τέρµα στην λειτουργία του ιδιωτικού
ραδιοσταθµού του Τσιγγιρίδη.
233
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Οι εκποµπές ξαναρχίζουν…
Ο Τσιγγιρίδης αποστέλλει νέο έγγραφο στην Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας
ζητώντας εκτός των άλλων να του χορηγηθούν δίσκοι γραµµοφώνου, αφού οι
1.200 που είχε συγκεντρώσει εκλάπησαν από τους Γερµανούς, δυο λυχνίες
ανορθωτές, τις οποίες το καθεστώς της 4ης Αυγούστου µετέφερε στην Αθήνα, να
βρεθεί προσωπικό τεσσάρων υπαλλήλων (δυο µηχανικών, σπήκερ, κλητήρας)
και ένα µικρό κεφάλαιο για την έναρξη της ραδιοφωνικής επιχείρησης234.
Όπως, όµως, είχε ενηµερώσει το Μοντζαλά235 ο υφυπουργός Τύπου
Ζακυνθηνός

και

ο

τεχνικός

διευθυντής

του

Ιδρύµατος

Ραδιοφωνίας

Αναστασιάδης, δεν υπήρχε πρόθεση να δοθεί άδεια για την λειτουργία ιδιωτικού
ραδιοφωνικού σταθµού236. Όταν ο Τσιγγιρίδης αντιλαµβάνεται ότι δεν πρόκειται
να έλθει σε συµφωνία µε το Ε.Ι.Ρ θέτει σε λειτουργία τον ποµπό του
στηριζόµενος για ακόµη µια φορά στις δικές του δυνάµεις. Στις 21 Αυγούστου
τηλεγράφηµα του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης (ΓΤΘ)237 ενηµερώνει ότι ο
Τσιγγιρίδης ξεκίνησε αυτοβούλως εκποµπές σε µήκος κύµατος 218,5 µ.
Το γεγονός έγινε µε ενθουσιασµό δεκτό από την «Μακεδονία», η οποία στις 21
Αυγούστου ενηµερώνει το κοινό της ότι:
«Ήρχισε τας εκποµπάς ο Ραδιοφωνικός Σταθµός

Θεσσαλονίκης. Χθες την

10.30 και µετά διακοπήν, την 1.30 µ.µ. ήρχισε τας δοκιµαστικάς του εκποµπάς ο
ραδιοφωνικός σταθµός του κ. Τσιγγιρίδη εις µήκος κύµατος 218,5.
»Αι εκποµπαί εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας, η δε λήψις υπήρξεν αρίστη.
Σήµερον 1.30 µ.µ. θα επαναληφθή η δοκιµαστική εκποµπή µε Ελληνικά δηµοτικά
τραγούδια, µοντέρνα µουσική κλπ.
»Η διεύθυνσις του Σταθµού παρακαλεί τους εδώ και εις τας επαρχίας ακροατάς
να της γράψουν τας εντυπώσεις των ή να τηλεφωνήσουν 80-126»238.
Παράλληλα, η εφηµερίδα φιλοξενεί και σχόλιο σε ειδική στήλη για την
επαναλειτουργία του σταθµού καλώντας τη Θεσσαλονίκη «να περιβάλη µε
στοργήν και µε υπερηφάνειαν τον ραδιοφωνικόν σταθµόν της- σταθµόν
234

Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης 417/4.8.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
∆ιευθυντής του Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης.
236
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης 439/21.8.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ.
και παράρτηµα σελ. 103-104.
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Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης 438/21.8.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ.
και παράρτηµα σελ. 102.
238
Μακεδονία, 21.8.1945, σελ.2.
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πολιτισµού, διαφωτίσεως, εξυπηρετήσεως του κοινού, διασκεδάσεως αλλά και
εθνικού φρονηµατισµού και εθνικής προπαγάνδας. ∆ια το τελευταίον και
σοβαρώτατον µάλιστα αυτόν λόγον περιµένουµεν ανάλογον ενδιαφέρον να
επιδείξη προς τον πολυπαθή ραδιοφωνικόν σταθµόν Τσιγκιρίδη και το
υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών»239.
Ωστόσο, το υπουργείο έχει άλλα σχέδια και µε τηλεγράφηµά240 ζητά από την
Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας να διακόψει τις εκποµπές του Τσιγγιρίδη, µε το
δικαιολογητικό ότι το δικαίωµα εκποµπών ανήκει αποκλειστικά στο Εθνικό
Ίδρυµα Ραδιοφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ. αριθµ. 54/945
συντακτικής πράξης. Ο Τσιγγιρίδης θα πρέπει πλέον να αιτηθεί αδείας από το
Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας και στην περίπτωση που έχει τη σύµφωνη γνώµη
του Ε.Ι.Ρ. θα πρέπει να λάβει άδεια της Ραδιοηλεκτρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Τ.Τ.Τ. για τις λεπτοµέρειες της εγκατάστασης241.
Σε νεώτερες δηλώσεις του242 το Ε.Ι.Ρ. υποστηρίζει ότι θα µπορούσε να είχε
δώσει άδεια να λειτουργήσει ο Σταθµός Τσιγγιρίδη αν είχαν τη δυνατότητα να
του στέλνουν τακτικά και έγκαιρα ειδήσεις για αναµετάδοση. Αυτό το επιχείρηµα
το αµφισβητεί το περιοδικό «Ράδιο Καραγιάννη» τονίζοντας ότι υπήρχε κάθε
δυνατότητα να στέλνονται ειδήσεις. Ένα δεύτερο επιχείρηµα ήταν ότι υπήρχε
νοµικό κώλυµα, καθώς ο σταθµός του Τσιγγιρίδη αποτελούνταν από
εξαρτήµατα που ανήκαν στους Γερµανούς, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν τον
σταθµό στην Κατοχή, και κατά συνέπεια έπρεπε να θεωρηθούν λεία πολέµου
και να κατασχεθούν. Ωστόσο, και αυτό το επιχείρηµα αµφισβητήθηκε τόσο από
το «Ράδιο Καραγιάννη», όσο και από την «Μακεδονία»243.
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Μακεδονία, ο.π., σελ. 3.
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης 447/24.8.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
241
Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, 2433/Ε/24.9.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν.
Κανδυλάκη.
242
ο.π.
243
Μακεδονία, 5.4.1947.
240
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… και διακόπτονται απότοµα
Η αστυνοµική διεύθυνση Θεσσαλονίκης διατάσσεται244 να διακόψει τη
λειτουργία του σταθµού και στις 24 Αυγούστου ο ποµπός σφραγίζεται. Η
ενέργεια αυτή προκαλεί την έντονη αντίδραση της «Μακεδονίας», η οποία µε
σκληρά λόγια προσπαθεί για άλλη µια φορά να στηρίξει τον Τσιγγιρίδη και είναι
η µόνη από τις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης που δείχνει τόσο έντονο
ενδιαφέρον.
Στις 26 Αυγούστου από τις στήλες της χαρακτηρίζει την υπόθεση του
ραδιοποµπού της Θεσσαλονίκης «έγκληµα αλλά και πρόκλησιν. Έγκληµα κατά
του Έλληνος, ο οποίος πρώτος και χωρίς την βοήθειαν κανενός, πολλώ δε
µάλλον του Κράτους, ίδρυσεν εις την πόλιν µας τον ραδιοσταθµόν του, όταν και
αυτή η πρωτεύουσα δεν είχε ραδιοσταθµόν. Πρόκλησιν κατά της Βορείου
Ελλάδος όλης, από µέρους των αργοµίσθων του κέντρου, οι οποίοι παύουν τον
ραδιοσταθµόν του Τσιγκιρίδη, δια να µας φέρουν- όταν θέλη ο Θεός- άλλον,
απλώς και µόνον δια να εξυπηρετήσουν προσωπικά συµφέροντα ανθρώπων
ιδικών των, ευατών δηλαδή και αλλήλων. […]

Τηλεγράφηµα του υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών προς την Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας, µε το οποίο
ζητείται να απαγορευτεί στον Τσιγγιρίδη η λειτουργία του ποµπού, αφού τα αποκλειστικά δικαιώµατα της
εκµετάλλευσης ραδιοφωνικού ποµπού ανήκουν στο ΕΙΡ «βάσει του άρθρου 2 συντακτικής πράξης 54/1945»
(αρ. πρωτ. Γραφείου Τύπου Θεσσαλονίκης 447/24.8.45).
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Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, 448/24.8.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ.
και παράρτηµα σελ. 105.
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»Καθήκον, λοιπόν, έχουν όλοι οι τίµιοι εδώ επάνω Έλληνες να ορθώσουν το
ανάστηµά των και να µην αφήσουν να συντελεσθή µια κατάφωρος αδικία εις
βάρος ενός ουχί απλού επιχειρηµατίου, αλλά πατριώτου και ιδεολόγου, του
πρωτοπόρου της ραδιοφωνίας εν Ελλάδι, ο οποίος πληρώνεται τώρα µε το
νόµισµα της αχαριστίας και της µοχθηρίας»245.
Περισσότερο λάβρα είναι η κριτική της εφηµερίδας λίγες µέρες µετά, στις 2
Σεπτεµβρίου, όπου αναφέρεται:
«Ακόµη θα σιγή ο Ραδιοφωνικός σταθµός της Θεσαλονίκης; Γνωστόν πως έχει
το ζήτηµα. Γνωστόν και πως το ενεφάνισαν οι γραφειοκρατίσκοι του οργανισµού
Ραδιοφωνίας, οι οποίοι δεν ξεύροµεν που ευρίσκοντο και τι έκαµναν, όταν ο κ.
Τσιγκιρίδης εισήγε την ραδιοφωνίαν εις την Ελλάδα. Αλλ’ εν πάσει περιπτώσει,
νοµίζοµεν, ότι οι οργανισµοί ραδιοφωνίας ιδρύονται δια να κάµνουν τους
ραδιοσταθµούς να οµιλούν και όχι να τους βουβαίνουν- εκτός µόνον αν ο
νεοϊδρυθείς ελληνικός οργανισµός έγινε κατ’ αντιστροφήν του φασιστικού Εγιάρ
της Ιταλίας, οπότε είναι φυσικόν να εργάζεται δια την σιγήν»246.
Έπειτα από παρέµβαση της Επιτροπής ∆ιεκδικήσεως Εθνικών ∆ικαίων247 ο
Τσιγγιρίδης λαµβάνει άδεια να λειτουργήσει αρχικά από τις 25 έως τις 30
Οκτωβρίου, για να καλύψει τις εργασίες του Πανελλήνιου Συνεδρίου Εθνικών
∆ικαίων248, άδεια που τελικά θα παραταθεί µέχρι τις 5 Νοεµβρίου µε τον όρο να
υποβάλλει για έλεγχο τις εκποµπές του στο Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης.
Μετά το πέρας του συνεδρίου, σε γράµµα του προς το «Ράδιο Καραγιάννη» ο
Τσιγγιρίδης ενηµερώνει τους αναγνώστες του περιοδικού ότι ο σταθµός του
έλαβε άδεια να επαναλειτουργήσει και ξεκίνησε εκποµπές από τις 13 Νοεµβρίου
«υπό συνθήκας καλλιτέρας, συνεχιζοµένης έκτοτε τακτικώς της εκποµπής µας
από τις 19 ώρας µέχρι της 21 ώρας τας καθηµερινάς, και από της 12-13 και 2021

τας

Κυριακάς»249.

Την

ίδια

περίοδο

η

Αγγλοελληνική

Υπηρεσία
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Μακεδονία, 26.8.1945, σελ. 3.
Μακεδονία, 2.9.1945, σελ.3. Η αντιπαράθεση Τσιγγιρίδη- επίσηµου Κράτους ανάγεται σε υπόθεση
της Θεσσαλονίκης ενάντια στο «γραφειοκρατικό» Κέντρο, που επιθυµεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε
ολόκληρη την περιφέρεια. Η ιστορία του ραδιοφωνικού ποµπού του Τσιγγιρίδη και ο παραγκωνισµός του
αυτή την περίοδο, ταυτίζεται απόλυτα µε την ιστορία της πόλης που τον γέννησε, αφού αυτή την εποχή η
Θεσσαλονίκη έχει χάσει και αυτή την αίγλη της ως κέντρο πολιτικών και κοινωνικοοικονοµικών
εξελίξεων και αρχίζει να συµβιβάζεται µε τον ρόλο της «συµπρωτεύουσας».
247
Η Επιτροπή ∆ιεκδικήσεως Εθνικών ∆ικαίων. Βλ. και παράρτηµα σελ. 106.
248
Βλ. και σχετικό παράρτηµα σελ. 107, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
249
«Ράδιο Καραγιάννη», 23 Νοεµβρίου 1945, σελ. 16.
246
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Πληροφοριών (AGIS) παραχωρεί στο Ε.Ι.Ρ. και για χρονικό διάστηµα ενός
έτους έναν ποµπό Marconi ισχύος 2 KW250.
Στο µεταξύ, στα µέσα ∆εκεµβρίου 1945 ο Τσιγγιρίδης διατάσσεται251 από το
Ανώτατο Συµµαχικό Αρχηγείο ∆ιαβιβάσεων να αλλάξει την συχνότητα
εκποµπής στους 804 χιλιοκύκλους, στην οποία σχεδιάζεται να εκπέµψει
αργότερα και ο σταθµός Marconi που αναφέρθηκε παραπάνω. ∆ιαφαίνεται,
λοιπόν, η πρόθεση του κράτους να κρατήσει σε λειτουργία τον σταθµό του
Τσιγγιρίδη για όσο διάστηµα ετοιµάζεται ο κρατικός ραδιοσταθµός. Παρόλ’ αυτά
το Ε.Ι.Ρ. διαβεβαιώνει «ότι έχει κάθε αγαθή πρόθεσι να ενισχύση και να
χρησιµοποιήση τον κ. Τσιγγιρίδη για ανταµοιβή των υπηρεσιών που προσέφερε
στην Ελληνική Ραδιοφωνία»252, χωρίς όµως να διευκρινίζει ποια θα είναι η τύχη
του σταθµού του.
Στην αρχή της επαναλειτουργίας του σταθµού τεχνικός υπεύθυνος ήταν ο
Κώστας Σιδέρης που εκτελούσε και χρέη σπήκερ, ενώ αργότερα ανέλαβε
εκφωνητής ο δηµοσιογράφος Αλέκος Στρατίδης, που υπήρξε διάκος της
Μητρόπολης και καθηγητής φιλολογίας στα εκπαιδευτήρια Ζαχαριάδη. Ο
σταθµός συνεργάζονταν τακτικά µε καθηγητές και λογοτέχνες, όπως οι Ν.
Γεωργιάδης, Γ. ∆έλλας, Σ. Μεταλληνός, και η Ελένη Τραϊανού. Κάθε Κυριακή
και κατά τις µεσηµβρινές εκποµπές, µουσική έπαιζε η µπάντα του Γ΄ Σώµατος
Στρατού, ενώ από τις 27 Ιουλίου 1946 ο σταθµός ξεκίνησε να εκπέµπει ειδική
ώρα αφιερωµένη στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατόπιν παράκλησης του Επιτελάρχη.
Με αυτές τις κινήσεις ο Τσιγγιρίδης προσπαθεί να δηµιουργήσει ερείσµατα,
ώστε να συνεχίσει να εκπέµπει πρόγραµµα.
Στις 23 Ιουλίου 1946 µε τη διαταγή υπ. αριθµ. 155 το Γραφείον Στεγάσεως
Στρατιωτικών της Φρουράς Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί στον Τσιγγιρίδη ότι
κατόπιν της υπ. αριθ. 54402/43011/17.7.46 διαταγής του Γ΄ Σ. Στρατού και
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ο χώρος που καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις
του σταθµού του από την στρατιωτική υπηρεσία, θα πρέπει «εντός 15 ηµερών
από σήµερον ήτοι µέχρι της 8.8.46 εκκενώσητε υφ’ υµών κατεχόµενα οικήµατα
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Ο ποµπός αυτός αρχικά σχεδιάζονταν να λειτουργήσει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου
αντικαθιστώντας το Σταθµό Τσιγγιρίδη (βλ. «Ράδιο Καραγιάννη», 23 Νοεµβρίου 1945, σελ. 16) και
τελικά, έπειτα από διάφορες εµπλοκές, θα λειτουργήσει την 1η Μαρτίου 1947 (βλ. Μακεδονία, 1.3.1947).
251
Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκης, 622/17.12.1945, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ.
και σχετικό παράρτηµα σελ. 108.
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Ε.Ι.Ρ, 103/8.3.1946, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
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παραδίδοντες τας κλείδας εις την Στρατιωτικήν Υπηρεσίαν Στεγάσεων,
Προξένου Κοροµηλά αριθ. 3»253.
Ο Τσιγγιρίδης απελπισµένος, αποστέλλει στις 29.7.1946 επιστολή στον Γενικό
∆ιοικητή

Κεντρικής

Μακεδονίας

Γ.

Τζηρίδη

ζητώντας

να

«αναβληθή

προσωρινώς, αν µη τι άλλο είναι δυνατόν, η εκτέλεσις της ∆ιαταγής του ενταύθα
Γ΄ Σώµατος Στρατού και µοί επιτραπή η απρόσκοπτος συνέχεια των εκποµπών
του Σταθµού µου, επ’ ωφελεία πάντοτε εννοείται των αληθινών και ζωτικωτάτων
συµφερόντων της Πατρίδος και τους Έθνους µας».
Ο Τσιγγιρίδης φαίνεται ότι καταφέρνει να πάρει µια παράταση και συνεχίζει να
εκπέµπει τουλάχιστον µέχρι τις 10 Οκτωβρίου 1946, όταν δέχεται επιστολή από
τον Γενικό ∆ιοικητή Κεντρικής Μακεδονίας Τζηρίδη που του γνωστοποιεί ότι
ορισµένες ανακοινώσεις και εκποµπές του σταθµού του δηµιούργησαν
δυσαρέσκεια και του ζητείται «δι’ οποιαδήποτε οµιλίαν, ανακοίνωσιν και σχόλιον
υποβάλητε προ της εκποµπής εις το παρ’ ηµών Γραφείον Τύπου προς
έλεγχον254». Παράλληλα, ο Τζηρίδης καθιστά τον Τσιγγιρίδη υπεύθυνο για
οποιαδήποτε εκποµπή, της οποίας το περιεχόµενο δεν έχει πρώτα εγκριθεί από
τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, το τέλος
έχει φτάσει…
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Γραφείον Στεγάσεως Στρατιωτικών της Φρουράς Θεσσαλονίκης, 155/23.7.1946, από το προσωπικό
αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη. Βλ. και παράρτηµα σελ. 109.
254
Γενική ∆ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, 459/10.10.1946, από το προσωπικό αρχείο του Μαν.
Κανδυλάκη.
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Αγώνας υπέρ του Τσιγγιρίδη από τις στήλες της «Μακεδονίας»
Στις 14 και 15 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η απογραφή των υλικών που είχε
στην κατοχή του ο Τσιγγιρίδης255 και ο τεχνικός του σταθµού Κωνσταντίνος
Σιδέρης τα παραδίδει στις αρµόδιες αρχές. Την 1η Μαρτίου πραγµατοποιούνται
τα εγκαίνια του ραδιοσταθµού Θεσσαλονίκης στους 804 χιλιοκύκλους (373,1 µ.).
Ο

ποµπός

του

ραδιοσταθµού

ήταν

τροχοφόρος,

ενώ

το

στούντιο

εγκαταστάθηκε στο Σπίτι του Στρατιώτη επί της οδού Φρανσέ ντ’ Εσπερέ. Το
κτίριο αυτό είχε ειδικά διασκευαστεί από τους γερµανούς για στούντιο και για
την λειτουργία του ραδιοσταθµού Θεσσαλονίκης εφοδιάστηκε µε µηχανήµατα
Western.
Λίγες µέρες µετά την έναρξη της λειτουργίας του ραδιοσταθµού «αναγνώστες»
της εφηµερίδας «Μακεδονία» ξεκίνησαν δριµεία επίθεση κατά του νέου
ραδιοσταθµού και των αρµόδιων αρχών, διαµαρτυρόµενοι για την παύση
λειτουργίας του σταθµού Τσιγγιρίδη και για τις κακές, σε ποιότητα λήψης,
εκποµπές του νέου ραδιοσταθµού. Ωστόσο, οι γνώσεις των «αναγνωστών» επί
των ραδιοφωνικών εξελίξεων είναι τόσο επισταµένες και η φρασεολογία τους
µοιάζει τόσο µε αυτή που χρησιµοποιεί η εφηµερίδα αναφερόµενη στην
υπόθεση του ραδιοφωνικού σταθµού, που δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες αν
πράγµατι υπήρξαν αυτοί οι «αναγνώστες». Είναι πιθανότερο να επρόκειτο για
στελέχη της εφηµερίδας «Μακεδονία» που βρήκαν αυτή τη µέθοδο για να
εκφράσουν την αποδοκιµασία τους στον νέο σταθµό και την συµπαράστασή
τους στον Τσιγγιρίδη.
Την αντιπαράθεση ξεκινά κάποιος που υπογράφει ως «ιθαγενής» και µε
ειρωνικό τόνο αναφέρει στις 18 Μαρτίου 1947256:
Κύριε ∆ιευθυντά
Σας

παρακαλώ,

δι’ εµού

να

ευχαριστήσετε

τους ρηξικελεύθους

αρµοδίους- νοµίζω ότι όλοι ωρµήθησαν εξ Αθηνών δια να εκπολιτίσουν την
αθλίαν αυτήν αποικίαν- οι οποίοι αντί ενός σταθµού, του Τσιγγιρίδου, του
ηρωϊκότατα εξοντωθέντος, µας εγκατέστησαν συγχρόνως τρεις ή τέσσαρας ή και
πέντε τοιούτους, διότι εις πέντε µεσαία κύµατα, ηµπορούµεν να πάρωµεν το
255

Βλ. σχετικό παράρτηµα σελ. 114-115, από το προσωπικό αρχείο του Μαν. Κανδυλάκη.
Μακεδονία, 18.3.1947, όπως αναπαράγεται στο Αναστασιάδης Γ., Αναζητώντας την σύγχρονη πολιτική
ιστορία της Θεσσαλονίκης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 93.
256
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συγκρότηµα των κρατικών σταθµών Θεσσαλονίκης και εις άλλα τόσα βραχέα.
Είς την προτότυπον αυτήν κυψέλην του ραδιοφωνικού ιδρύµατος δεν
γνωρίζοµεν επακριβώς οποία επαινετή εργασία συντελείται, διότι όλα έγιναν
ιεροκρυφίως και εν τάχει. Γνωρίζοµεν, όµως, ότι ο ριζικός εκπολιτισµός ηµών
των ιθαγενών βαδίζει γοργώς και σταθερώς αφού και κλητήρα ακόµη
προσήγαγον εκ της πρωτευούσης!.
Υπάρχουν, βέβαια, εδώ αρµόδιοι τινές, οι οποίοι δεν είνε απησχοληµένοι
όλοι µε την επιτροπήν. Ο.Η.Ε. Αυτοί θα ηδύναντο- άνευ βλάβης της υπηρεσίας
των- να ρίψουν εν βλέµµα εις το… συγκρότηµα των ραδιοφωνικών σταθµών
Θεσσαλονίκης και να µας πληροφορήσουν την σύνθεσιν της πολυθορύβου
στρατιάς, η οποία ασχολείται επ’ αµοιβή- φυσικά- µε τον καταρτισµόν του
τετραώρου

πολυκρότου

ενυπογράφου

προγράµµατος,

το

οποίον

αναγιγνώσκοµεν τακτικά εις τας εφηµερίδας, χωρίς φυσικά, να ακούωµεν εις τα
373 µέτρα[…]
ΕΝΑΣ ΙΘΑΓΕΝΗΣ
Η επιστολή προκαλεί την άµεση απάντηση του διευθυντή Ραδιοφωνίας
Θεσσαλονίκης Ηρ. Λεοντίδη, στις 20 Μαρτίου 1947. Ο Λεοντίδης ισχυρίζεται ότι
ο σταθµός βρίσκεται στο στάδιο των δοκιµών και ότι «η δε ύπαρξις και έντασις
των αρµονικών» έχει άµεση σχέση µε την απόσταση του δέκτη από τον ποµπό.
Όσον αφορά στον Τσιγγιρίδη αναφέρει ότι «ο κ. Τσιγγιρίδης δεν εξωντώθη
ηρωϊκώτατα, διότι νοµίζοµεν ότι και σεις θα συµφωνήσετε ότι η δευτέρα πόλις
της Ελλάδος δεν ήτο δυνατόν επ’ άπειρον να εξυπηρετείται από ένα ιδιωτικόν
συγκρότηµα και µε µίαν πρόχειρον και ανεύθυνον οργάνωσιν της εθνικής
προπαγάνδας και γενικώς των εκποµπών. Εις τον κ. Τσιγγιρίδην, άλλως τε,
ανεγνωρίσθη ότι προσέφερε πολύτιµους υπηρεσίας εις την πατρίδα, χωρίς
όµως, τούτο να δηµιουργή δικαιώµατα µονιµότητος εις την προχειρότητα» 257.
Η σύνταξη της εφηµερίδας τάσσεται αµέσως στο πλευρό του «ιθαγενή» και
δηµοσιεύει καυστικότατη απάντηση της στο ίδιο φύλο τονίζοντας ότι «η ύπαρξις
και η έντασις των αρµονικών έχει την εξής σχέσιν µε την απόστασιν: ότι πέριξ
µεν του Λευκού Πύργου ακούονται αι αρµονικαί εις δε την Τούµπαν δεν
γνωρίζουν καν ότι υπάρχει ραδιοποµπός εν Θεσσαλονίκη».
257

Μακεδονία, 20.3.1947, ο.π., σελ. 95.
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Όσο για τον Τσιγγιρίδη η εφηµερίδα τονίζει ότι «Η εξόντωσις του κ. Τσιγγιρίδη
και η ταφή του ως χολεροβλήτου είνε γεγονός. Ό,τι δήποτε και αν είπουν οι εξ
Αθηνών εκπολιτισταί, δεν ηµπορούν καν να συγκρίνουν και εις το παρελθόν και
εις το παρόν- αλλ΄και εις το µέλλον- τας εθνικάς υπηρεσίας τας οποίας
προσέφερεν ο κ. Τσιγγιρίδης ∆ΩΡΕΑΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΗΝ ΖΗΜΙΑΝ ΤΟΥ κατά τη
διάρκειαν του πολέµου και προ του πολέµου και πρότινος, µε τας ιδικάς των.[…]
Η υπόθεσις δεν τελειώνει µε το να «αναγνωρισθή ότι προσέφερε πολυτίµους
υπηρεσίας εις την πατρίδα» από ένα αρχιτέκτονα καταλαβόντα την διεύθυνσιν
του σταθµού- ασφαλώς λόγω… ειδικότητος- και να καταδικάζεται εις τον εκ
πείνης θάνατον ο άνθρωπος ακριβώς διότι προσέφερεν υπηρεσίας εις την
πατρίδαν».
Ο «ιθαγενής» επανέρχεται µε επιστολή258 του και ζητά «να αποσύρη της
κυκλοφορίας το σατανικόν όργανον του εκπολιτισµού της, τουτέστι τον
τροχοφόρον ραδιοποµπόν της εκστρατείας και να χρησιµοποιήση- εδώ
χρειάζεται ηρωισµός δια να το γράψωµεν!- τον σταθερώς εδραζόµενον και
δεδοκιµασµένης εµβελείας και ακτίνος σταθµόν του βαρβάρου ιθαγενούς κ.
Τσιγγιρίδη, πράγµα το οποίον θα στοιχίση όσον και εν σύρµα διακοσίων µέτρων
προς σύνδεσίν του µε την πολυθόρυβον γειτονικήν κυψέλην του κρατικού
στούντιο».
Στην διαµάχη επεµβαίνει και άλλος αναγνώστης, «Ένας Θεσσαλονικεύς» που
διερωτάται: «Τι µας χρειαζόταν τότε τοιούτου είδους σταθµός, αφού τη δουλειά
αυτήν και µάλιστα σε µεγαλύτερη ακτίνα, που εκάλυπτε ολόκληρο την Βόρειο
Ελλάδα και έφθανε πολύ πέραν αυτής, την έκαµνε επί 17 ολόκληρα χρόνια ο
Τσιγγιρίδης, του οποίου τον σταθµόν χρησιµοποιούσαν οι υπουργοί και όλαι αι
κρατικαί υπηρεσίαι»259.
Ο «ιθαγενής» στέλνει και τρίτη επιστολή που δηµοσιεύεται στις 5 Απριλίου260
και αναφέρει λεπτοµερέστατα τα σχέδια αποζηµίωσης του Τσιγγιρίδη από την
Πολιτεία. Συγκεκριµένα γράφει:
Κύριε ∆ιευθυντά,
[…] Από τους εν Αθήναις, λοιπόν, πληροφορούµεθα ότι ο σταθµός της
Θεσσαλονίκης ακούεται εδώ πολύ καλά. Και υπόσχεται η Μητρόπολις εις τους
258

Μακεδονία, 25.3.1947, ο.π., σελ. 99.
Μακεδονία, 27.3.1947, ο.π., σελ. 101.
260
Μακεδονία, 5.4.1947, ο.π., σελ. 102.
259
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βαρβάρους ιθαγενείς ότι ο τροχοφόρος της εκστρατείας θα σταλή εντεύθεν να
εκπολιτίση την Φλώριναν, ο δε γέραρος παλαίµαχος του κ. Τσιγγιρίδη θα
εξορισθή εις την Κοµοτινήν261. Εδώ θα έλθη ο των Αθηνών των 15 κιλοβάτ, εις
δε τας Αθήνας θα εγκατασταθή νέος σταθµός 70 κιλοβάτ.
Και ταύτα µεν όσον αφορά τα άψυχα… Αλλ’ ο κ. Τσιγγιρίδης; Και αυτός,
κατά

τας

επισήµους

δηλώσεις

του

Εθνικού

Ιδρύµατος

Ραδιοφωνίας,

ικανοποιείται αναγνωριζοµένων των εθνικών του υπηρεσιών. Και ταύτα µεν
όσον αφορά την δόξαν… Αλλ’ ο κ. Τσιγγιρίδης, δεν πρέπει να βλέπη τρώγοντας
µόνον τους Αθηναίους.
1ον) Τω χορηγούν- ο εστί µεθερµηνευόµενον τω υπόσχονται «20% επί
των σηµερινών ακαθαρίστων εισπράξεων του Σταθµού Θεσσαλονίκης, ήτοι περί
τα δύο εκατοµµύρια δραχµών µηνιαίως».
Ερµηνεία της ανωτέρω φράσεως. Αι ακαθάριστοι εισπράξεις του σταθµού
αφορούν, φανταζόµεθα, µόνον τας… ανυπάρκτους διαφηµίσεις και όχι, φυσικά,
τας εισπράξεις συνδροµών- όπως αφίεται να φαντασθούν οι αναγνώσται. Αλλά
µέχρις της στιγµής ταύτης πόσα άραγε µηδενικά έχει εισπράξει ο ταλαίπωρος κ.
Τσιγγιρίδης;
2ον) ∆ιετάχθη η εκτίµησις του Σταθµού του κ. Τσιγγιρίδη και η εξαγορά του
µε εν ποσόν 50- 60 εκατοµµυρίων…
Απορίαι επί της ανωτέρω φράσεως. Αφού διετάχθη η εκτίµησις υπό
επιτροπής, πως, διάβολε, προκαθορίζει το Ίδρυµα το ποσόν των 50- 60
εκατοµµυρίων δραχµών; Ώστε η απόφασις της Επιτροπής θα γραφή επί των
σολών των υποδηµάτων των εν Αθήναις διευθυντών; Και πως είνε δυνατόν ένας
συγκεκροτηµένος σταθµός, έστω και αν ανήκη εις ιθαγενή να στοιχίζη 50- 60
εκατοµµύρια, ενώ µόνον αι δαπάναι δι’ ολίγα ξύλα και µερικά κεράσµατα κατά
την ηµέραν των εγκαινίων ανήλθον εις το ποσόν των 100 εκατοµµυρίων;
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Το ότι υπήρχε σκέψη να µεταφερθεί ο ραδιοφωνικός σταθµός του Τσιγγιρίδη στην Κοµοτηνή το
επιβεβαιώνει και το περιοδικό «Ράδιο- Καραγιάννη», το οποίο ωστόσο, την απορρίπτει καθώς «η
µεταφορά του σταθµού του κ. Τσιγγιρίδη σε άλλη πόλι φαίνεται µάλλον απραγµατοποίητη για λόγους
οικονοµικούς και τεχνικούς». Για το λόγο αυτό η διεύθυνση του περιοδικού προτείνει να επιτραπεί στον
Τσιγγιρίδη «να εργάζεται µια δυο ώρες την ηµέρα σε διαφορετικό µήκος κύµατος από το νέο Σταθµό (όπως
ξέρουµε υπάρχουν διαθέσιµες συχνότητες γύρω στα 200 µέτρα) και να µην του επιτρέπεται να µεταδίδη
ειδήσεις, αλλά µόνο µουσική, οµιλίες χωρίς πολιτικό περιεχόµενο και διαφηµίσεις». Επίσης, το περιοδικό
προτείνει να παραµείνει σε λειτουργία ο ποµπός του Τσιγγιρίδη, καθώς θα µπορούσε να λειτουργήσει ως
εφεδρικός «σε περίπτωσι που ο νέος Σταθµός θα πάθαινε κάποια βλάβη».
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3ον)

Κατόπιν

επεµβάσεως

του

Εθνικού

Ιδρύµατος

Ραδιοφωνίας

εµαταιώθη η υπό του Γ΄ Σώµατος Στρατού κατάσχεσις της κεραίας ως λείας
πολέµου…
Προσθήκαι

εις

την

ανωτέρω

φράσιν.

Η

κεραία

την

οποίαν

εχρησιµοποίησαν και οι Γερµανοί είνε νοµίζω ιδιοκτησία του κ. Τσιγγιρίδη.
Φαίνεται δε ότι το κράτος εκήρυξεν τον πόλεµον κατά του κ. Τσιγγιρίδη νίκησαν
δε κατά τον ελληνο-τσιγγιριδικόν τούτον πόλεµον, δικαιωµατικώς, θέλει να
κατάσχη την κεραίαν ως λείαν πολέµου.
Ο ΙΘΑΓΕΝΗΣ
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Η τελευταία αποφώνηση
Στα µέσα του 1947 ο Χρίστος Τσιγγιρίδης επισκέπτεται τον φίλο του, γιατρό
Κούφα, και πληροφορείται ότι πάσχει από καρκίνο. Έξι µήνες µένει κατάκοιτος
µέχρι που αφήνει την τελευταία του πνοή στις 17 ∆εκεµβρίου 1947. Στην κηδεία
του παρευρέθηκαν ο φίλος του Ι. Ιωαννίδης, πρόεδρος τότε της Ένωσης
Συντακτών και διευθυντής της «Μακεδονίας» µαζί µε όλο το διοικητικό
συµβούλιο της Ένωσης,262 καθηγητές του Πανεπιστηµίου, ο διευθυντής του
Γραφείου Τύπου, εκπρόσωποι του Ραδιοσταθµού Θεσσαλονίκης και φορέων
της πόλης. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Γ. ∆έλιος εκ µέρους του Ε.Ι.Ρ.,
καταλήγει: «Το Εθνικό ίδρυµα Ραδιοφωνίας και ιδιαίτερα ο Κρατικός
Ραδιοφωνικός Σταθµός Θεσσαλονίκης που συνεχίζει επίσηµα το έργον σου,
αισθάνεται θλίψη βαθύτατη για το χαµό σου. Με λίγα αµάραντα λουλούδια ραίνει
τη σορό σου και εύχεται να είνε ελαφριά η γη που θα σε σκεπάζη263»…
Η «Μακεδονία» για τελευταία φορά θα βρεθεί στο πλευρό του πρωτοπόρου της
ραδιοφωνίας και θα αναλάβει να συγκεντρώσει χρήµατα, ώστε να στηθεί
ανδριάντας του. Ο Ι. Ιωαννίδης, που συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη του
σταθµού κατά τη δεκαετία του ’30 θα καταθέσει στο λογιστήριο της
«Μακεδονίας» 500.000 δραχµές264, ενώ µικρότερα ποσά κατέθεσαν και άλλοι
υπάλληλοι της Μακεδονίας, για να τιµήσουν τον συνεργάτη τους όλα αυτά τα
χρόνια.
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Μακεδονία, 19.12.1947.
ο.π.
264
Αναστασιάδης, Γ., Η Θεσσαλονίκη των εφηµερίδων, Έκφραση, 1994, σελ. 136.
263
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλία
-
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