
 
 

 

Αγαπητοί γονείς, αγαπημένα μας παιδιά, 

σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση, με την οποία το Σχολείο μας συμμετέχει στον δίμηνο 
κύκλο δράσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνει το Γαλλικό Προξενείο και το Γαλλικό Ινστιτούτο, υπό 
τον τίτλο « » / Αναμνηστικά από τη Θεσσαλονίκη.  

Για να θυμάσαι κάτι, πρέπει πρώτα να το έχεις αγαπήσει. Αν, επομένως, κάτι αναδεικνύει το πλούσιο 
πρόγραμμα των « », αυτό είναι ότι δεν ήταν λίγοι οι Γάλλοι που αγάπησαν αυτή 
την πόλη κατά τα τελευταία 400 τουλάχιστον χρόνια, και δέθηκαν μαζί της.  

Όχι μόνο δεν ήταν λίγοι, αλλά ήταν και ιδιαίτερα αξιόλογο το αποτύπωμά τους σε αυτό το πέρασμα: 
αρχιτέκτονες, έμποροι, αρχαιολόγοι, διπλωμάτες, γιατροί, καλλιτέχνες και κάθε λογής άνθρωποι, έγιναν 
μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς της. Γιατί άραγε; Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη αξιαγάπητη, 
γιατί είναι μια πόλη ανοιχτή, φιλόξενη και δεκτική στο καινούργιο, στο διαφορετικό. Πόλη για 
περισσότερα από 2.300 χρόνια, άρρηκτα συνδεδεμένη γενέτειρα με τον Μέγα Αλέξανδρο, έναν 
άνθρωπο θρύλο, που έδωσε περιεχόμενο και πρόσωπο στην λέξη «οικουμενικός». Συμβασιλεύουσα 
αργότερα μιας αυτοκρατορίας, της λεγόμενης «Βυζαντινής», στ’αλήθεια πολυπολιτισμικής και 
οικουμενικής, δέχθηκε στο σώμα της το ξένο και το αγκάλιασε κάνοντάς το δικό της. 

Είπα τη λέξη «σώμα», γιατί με αυτή ακριβώς την αντίληψη για την ταυτότητά και την ιστορία της, προσήλθε 
το Σχολείο μας σε αυτή την υπόθεση: Προτρέποντας τους μαθητές του να ψηλαφίσουν και να 
ανακαλύψουν την πόλη τους σωματικά και όχι ιδεολογικά ή ιδεοληπτικά. Γιατί « », όπως την 
ακτινογραφεί ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης στο « », δεν είναι τίποτε άλλο από «

».  

Έτσι, πολύ φυσικά, όταν δεχθήκαμε την πρόσκληση από τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη 
Θεσσαλονίκη Philippe Ray, κατά την επίσκεψή του πριν ένα χρόνο στο Σχολείο μας, να συμμετάσχουμε 
στις εκδηλώσεις, στραφήκαμε στη μελέτη και ανάδειξη της γαλλικής παρουσίας στην αρχιτεκτονική της 
Θεσσαλονίκης. Γιατί αυτή σωματική σχέση με την ιστορία της πόλης, πρώτα στον χώρο και στις ορατές 
αλλά και τις πιο κρυμμένες ή αθέατες πτυχές του αποτυπώνεται ως επίστρωση του παλιού με το 
καινούργιο, του περασμένου με το νεοφερμένο. 

Με τον ίδιο φυσικό τρόπο, συναντηθήκαμε και με την πολιτιστική εταιρεία dot2dot και τους ανθρώπους 
της, καθώς εδώ και χρόνια έχουν αναγάγει την ξενάγηση σε εμπειρία ζωής, τη σχέση με τα ιστορικά 
μνημεία της πόλης στον πιο συναρπαστικό και ουσιαστικό περίπατο που μπορεί να κάνει κανείς. Η 
συμβολή τους, ιδιαίτερα στη συγγραφή του σεναρίου του δρώμενου που θα παρακολουθήσετε καθώς και 
στην επιλογή του αρχειακού υλικού από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, ήταν καθοριστική και τις 
ευχαριστούμε θερμά γι’αυτό. 

Θα ήθελα να κλείσω αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, συγχαίροντας τους μαθητές και τις μαθήτριές μας 
για τη σημερινή παρουσίαση. Να μοιραστώ δηλαδή μαζί με όλους σας, γονείς, συγγενείς και φίλους, όχι 
μόνο τη χαρά αλλά και τη δικαιολογημένη περηφάνια για το γεγονός ότι με προθυμία και ζήλο 
ξεπέρασαν τα όρια μιας τυπικής σχέσης με τη γνώση και την εκπαίδευση, δίνοντας με τη ζωντάνια τους 
μια άλλη διάσταση σε αυτήν την υπόθεση. Μια υπόθεση που ήρθε σε πέρας χάρη στην αρμονική και 
δημιουργική σύμπραξη μιας μεγάλης ομάδας φωτισμένων καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων: των 
φιλολόγων Μαρίας Φωτίου, Λεωνίδα Κατσικαρίδη, Παναγιώτας Πλατσή, των καθηγητριών Γαλλικής 
Φιλολογίας Ιουλίας Γάτσου, Όλγας Γιώτη, Σοφίας Καρασάββα, της καθηγήτριας Τεχνολογίας 
Αποστολίας Δεμερτζή και της καθηγήτριας Μουσικής Αναστασίας Γκίνη. 


