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Περίληψη 

 

Μέσα από τρεις εικόνες, τρία αποσπασματικά στιγμιότυπα, αναδεικνύονται τα πολλαπλά επίπεδα 

της παλίμψηστης πόλης μας, κυρίως όμως οι διαφορετικές στάσεις απέναντί τους: τα χαμένα ίχνη 

της μουσουλμανικής παρουσίας που ανασκαλεύει το διήγημα του Γ.Ιωάννου, η διασπορά των 

μαρμάρων του κατεστραμμένου εβραϊκού νεκροταφείου κι ο αφανισμός των Εβραίων 

Θεσσαλονικέων, η τύχη των αρχαιολογικών ευρημάτων στα σημερινά εργοτάξια του μετρό της 

πόλης. Το ερώτημα που καλούνται τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αφορά την ενσωμάτωση των 

στιγμών και των μνημείων, επώδυνων ή όχι, στην καθημερινότητα, τη μνήμη και προπαντός τη 

συνείδηση του πολίτη του 21ου αιώνα. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ξεκινώντας τη διαδρομή... 

Έχουμε την τύχη να ζούμε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ιστορία πολλών αιώνων, που την 

κατοίκησαν άνθρωποι με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, έθιμα. Όλοι μαζί έχτισαν τον 

πολιτισμό και την ιστορία της, τη γέμισαν κτήρια και μνημεία που ανακαλούν ανθρώπους και 

γεγονότα, άφησαν στον αέρα της να αντηχούν λέξεις κι ιδιώματα διαφορετικά, μυρωδιές κι 

ακούσματα ποικίλα. Σαν ένα παλίμψηστο χειρόγραφο η πόλη μας1: αγγίζεις, ξύνεις λίγο πιο 

βαθιά το χώμα ή τη μνήμη, κι αποκαλύπτονται άλλες στιγμές, άλλοι άνθρωποι με τις χαρές και 

την οδύνη τους. Πλούτος είναι η ποικιλία που συγκροτεί το αληθινό πρόσωπο της πόλης, που 

σιγοκαίει και θερμαίνει το συλλογικό υποσυνείδητο όλων μας, που συγκινεί κρυφά και υποδόρια, 

κι ας μη καταλαβαίνουμε -ή δεν παραδεχόμαστε- την πηγή της συγκίνησής μας. 

Σήμερα, μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, εμείς οι 17χρονοι νέοι θεσσαλονικείς, 

κατηφορίζουμε ανέμελοι κι ανυποψίαστοι απ΄τα κάστρα της άνω πόλης, αφήνοντας πίσω μας τα 

τείχη και το Επταπύργιο, προσπερνάμε τους κήπους του Πασά, το Σπίτι του Κεμάλ, τα 

νεκροταφεία Ελλήνων κι Αρμενίων, αφουγκραζόμαστε τους Εβραίους νεκρούς που έχασαν τους 

                                                                    
1
  Τέτοιες πόλεις, που χαρακτηρίζονται από διαχρονία καταλοίπων με διαρκείς, ζώσες και συνυπάρχουσες 
χρήσεις, αντιμετωπίστηκαν ως αστικά παλίμψηστα, μνημειακά αλλά και ζώντα εν συνόλω. Μπελαβίλας 
(2017, σ.73) 



τάφους τους, περνάμε ανάμεσα στη Ροτόντα, την Καμάρα, την Αχειροποίητο και την Αγία Σοφία, 

αντικρύζουμε τον Λευκό Πύργο, Πύργο του αίματος ή των δακρύων, σύμβολο τουριστικό της 

αγαπημένης πόλης. Αναπνέουμε την ιστορία2, μοιραζόμαστε το θρόισμα ψυχών.. Το ξέρουμε 

όμως; Το καταλαβαίνουμε; Πόσο συνειδητή γίνεται αυτή η χάρη που οφείλουμε στον μακραίωνο 

βηματισμό των ανθρώπων;  

Αυτό που εμείς ονειρευόμαστε είναι να ζήσουμε τον 21ο αιώνα της πόλης μας έχοντας συνείδηση 

της ιστορίας της, κάθε πτυχής μιας ιστορικής πορείας που δεν ήταν πάντα θριαμβική και 

νικητήρια. Θέλουμε να παραμείνουμε δεμένοι με όσα σημάδεψαν την πόλη, να τα οικειωθούμε, 

να τα αποδεχτούμε, για να προχωρήσουμε με συνείδηση, γνώση κι ωριμότητα στο μέλλον3. Είναι 

εφικτό; Είναι εύκολο; Αν η διδασκαλία της τοπικής, όπως τη λέμε συχνά, ιστορίας δεν πετυχαίνει 

πάντα το στόχο της κλεισμένη ασφυκτικά στις σχολικές αίθουσες, η ανάδειξή της με τρόπο 

«υλικό», με σημάδια και μνημεία ορατά, φανερά στα μάτια μας, που τα αγγίζουμε και τα 

ονομάζουμε καθημερινά στη βόλτα και την κίνησή μας μέσα στην πόλη, ίσως τα καταφέρει 

καλύτερα. Αυτή την πρόταση θέλουμε να υποστηρίξουμε, κι αυτή τη δυνατότητα αναζητήσαμε 

διαμορφώνοντας την παρουσίασή μας: σταθήκαμε στη λογοτεχνία του Γιώργου Ιωάννου, στην 

οδυνηρή ιστορία των Εβραίων συμπολιτών μας και στην επικαιρότητα του μετρό που ακολουθεί 

την πολυτάραχη διαδρομή της Εγνατίας Οδού.. Σπασμένα μάρμαρα συναντήσαμε που δεν 

βρίσκουν εύκολα τη θέση τους στην καθημερινή μας διαδρομή, ιστορίες που σα να μη τολμούμε 

να τις αποδεχτούμε, που εύκολα θυσιάζονται στο συμφέρον, τη βολή και την βιαστική -άχαρη και 

αχάριστη- πρόοδο..  

Στάση πρώτη λοιπόν: στο κατώφλι του Κεμάλ -Γιώργος Ιωάννου 

Ο Γιώργος Ιωάννου, φιλόλογος και συγγραφέας της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνει στα διηγήματά 

του την ιστορική πραγματικότητα με έμφαση στη βιωματική αντίληψη των κατοίκων της, 

Ελλήνων, Μουσουλμάνων, προσφύγων. Στο διήγημα ‘Στου Κεμάλ το σπίτι’4, μια μουσουλμάνα -

τουρκάλα τη λένε τα παιδιά-, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά του 

Ισλαχανέ και του Κεμάλ, ανταλλάξιμη με τη συνθήκη της Λοζάνης, επιστρέφει κάθε τόσο στο 

πατρικό της σπίτι με μια ἐπίμονη νοσταλγία που μαλακώνει τήν καρδιά..  Αποζητά να 

αναζωογονήσει την μνήμη και την ψυχή της στα υλικά απομεινάρια της ζωής της, καθισμένη στο 

ίδιο μαρμάρινο κατώφλι, αναζητά το πηγάδι και τη μουριά κι αφήνει τη γεύση να την ταξιδεύει.. 

Καθόταν ἥσυχα γιά ὥρα πολλή στό κατώφλι τῆς αὐλῆς, κι ἀντί νά κοιτάζει κατά τό δρόμο 

ἤ τουλάχιστο κατά τό πλαϊνό σπίτι τοῦ Κεμάλ, αὐτή στραμμένη ἔριχνε κλεφτές ματιές 

πρός τό δικό μας σπίτι, παραμιλώντας σιγανά. Πότε πότε ἔκλεινε τά μάτια καί τό πρόσωπό 

της γινόταν μακρινό, καθώς συλλάβιζε ὀνόματα παράξενα.  

Στον αφηγητή η αλήθεια αποκαλύπτεται αναπάντεχα, τη στιγμή μιας ακόμα καταστροφής των 

υλικών μνημείων -και συνακόλουθα της μνήμης:  

                                                                    
2
 Τα μνημεία λειτουργούν ως χρονικά και πολιτισμικά παλίμψηστα, τα οποία ανανοηματοδοτούνται διαρκώς 

από εκείνους που τα χρησιμοποιούν, συναθροίζοντας στην αρχιτεκτονική τους μορφή (και άρα διατηρώντας 
στη μνήμη τους) έστω και λίγα στοιχεία από κάθε εποχή. Σακελλαρόπουλος Τ. (2017, σ.30). 
3
 Η μνήμη δεν κληρονομείται αυτομάτως. Μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και από βλέμμα σε βλέμμα, δια 
των νοητικών, γραπτών, εικονικών (πλέον και ψηφιακών), προφορικών και υλικών ιχνών της, τεκμηρίων ή 
αφηγήσεων, όπως τα αφησαν οι προηγούμενες γενιές. Η μνήμη μπορεί να υπάρξει μόνο όταν οι νέες γενιές 
την οικειοποιηθούν ξανά. Το ίδιο και τα μνημεία που τη φέρουν. Αλλιώς όλα αυτά απαξιώνονται, 
φθείρονται, στο τέλος χάνονται.(...) Εν τέλει τα μνημεία επιβιώνουν όταν έχουν να μας διηγηθούν κάτι για 
το παρόν και το μέλλον, όταν δηλαδή γίνονται κτήματα των επόμενων γενιών. Μπελαβίλας (2017, σ.80-1). 
4
 Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι, από τη Συλλογή Διηγημάτων «Η μόνη κληρονομιά» (1974). 



Ἡ τουρκάλα ξαναφάνηκε λίγο μετά τόν πόλεμο. Ἐμεῖς καθόμασταν πιά σέ ἄλλο σπίτι, 

λίγο παραπάνω, ὅμως τήν εἴδαμε μιά μέρα νά κάθεται κατατσακισμένη στό κατώφλι τοῦ 

παλιοῦ σπιτιοῦ μας. Ὁ πρῶτος πού τήν εἶδε, ἦρθε μέσα καί φώναξε: «ἡ τουρκάλα!» 

Βγήκαμε στά παράθυρα καί τήν κοιτάζαμε μέ συγκίνηση. Παραλίγο νά τήν καλέσουμε 

ἀπάνω στό σπίτι —τόσο μᾶς εἶχε μαλακώσει τήν καρδιά ἡ ἐπίμονη νοσταλγία της. Ὅμως 

αὐτή κοίταζε ἀκίνητη τήν κατάγυμνη αὐλή καί τό ἔρημο σπίτι. Μιά ἰταλιάνικη 

μπόμπα εἶχε σαρώσει τήν ντουτιά κι εἶχε ρημάξει τό καλοκαμωμένο ξυλόδετο σπίτι, χωρίς 

νά καταφέρει νά τό γκρεμίσει. 

Δέν τήν ξανάδαμε ἀπό τότε. Ἦρθε - δέν ἦρθε, ἄγνωστο. Ἄλλωστε καί νά 'ρχότανε δέ θά 

'βρισκε πιά τό κατώφλι μέ τό ἀφράτο μάρμαρο γιά νά ξαποστάσει. Τό σπίτι εἶχε ἀπό καιρό 

παραδοθεῖ σέ μιά συμμορία ἐργολάβων καί στή θέση του ὑψώθηκε μιά πολυκατοικία ἀπ' 

τίς πιό φρικαλέες.(..) 

[Στα θεμέλιά της, όμως,] ἐκεῖ στά βάθη, εἶχε βρεθεῖ ἕνα θαυμάσιο ψηφιδωτό, πού ἄρχιζε 

ἀπ' τό οἰκόπεδο τοῦ δικοῦ μας σπιτιοῦ καί συνεχιζόταν πρός τό σπίτι τοῦ Κεμάλ. Τό 

ψηφιδωτό αὐτό οἱ δασκαλεμένοι ἐργάτες τό σκεπάσανε γρήγορα γρήγορα γιά νά μήν τούς 

σταματήσουν οἱ ἁρμόδιοι. Πάντως, τίς ὧρες πού τό ἔβλεπε τό φῶς τοῦ ἥλιου, γίνονταν 

διάφορα σχόλια ἀπ' τήν ἔκθαμβη γειτονιά. Ὅλοι μιλούσανε γιά τήν ὀμορφιά καί τήν παλιά 

δόξα, μά ἀνάμεσα στά δυνατά λόγια καί τίς φωνές, ἄκουσα μιά γριά νά σιγολέει: «Στό 

σπίτι αὐτό καθόταν ἕνας μπέης, πού εἶχε μιά κόρη σάν τά κρύα τά νερά. Κυλιόταν κάτω, 

ὅταν φεύγανε, φιλοῦσε τό κατώφλι. Τέτοιο σπαραγμό δέν ματαεῖδα». 

Στη λογοτεχνική αποτύπωση της αληθινής ανθρώπινης ιστορίας είναι αυτό το μαρμάρινο, χαμένο 

κατώφλι, είναι το γκρεμισμένο σπίτι που σηματοδοτεί έναν επώδυνο ψυχολογικό ενταφιασμό της 

μνήμης: πρόκειται για μια διαδικασία εσωστρεφή και βαθιά ιδιωτική. Πέρα όμως από την 

προσωπική μνήμη των κατοίκων που εγκατέλειψαν βίαια την εστία τους, αυτό που εμάς μας 

απασχολεί είναι η συλλογική λήθη που σκεπάζει το παρελθόν της πόλης μας, μιας πόλης που 

υπήρξε κι ήταν ακμάζουσα, πολυπολιτισμική και ολοζώντανη κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 

κυριαρχίας. Τι έχει μείνει στην πόλη από τους αιώνες εκείνους; Τι θυμόμαστε, ώστε να μας 

συνδέει με το αδιάσπαστο σώμα της; Στην περιδιάβασή μας καθημερινά στους δρόμους της πόλης 

αναζητούμε τις οθωμανικές μνήμες5 της: ονόματα και γειτονιές, λέξεις, με ένα θολό και ασαφές 

υλικό αντίκρισμα: το ανακαινισμένο Ισλαχανέ, οι κήποι του Πασά, ένας ψηλός αλλά πληγωμένος 

μιναρές στη Ροτόντα, το Γενί Τζαμί και οι ντονμέδες, εξισλαμισμένοι εβραίοι της Θεσσαλονίκης. 

Εικόνες, μνήμες, συναισθήματα που χάνονται και σβήνουν -ένας σπαραγμός που ξεχάστηκε στη 

ροή της καθημερινότητας.. Ίσως και στην αγωνία να εμπεδωθεί η ελληνικότητα της πόλης με 

κόστος άδικο για την ιστορία των καθημερινών ανθρώπων της και τα υλικά απομεινάρια της 

ζωής τους. 

 

                                                                    
5
 Ακόμα και τα ονόματα των γειτονιών της Πάνω Πόλης -Τσινάρ, Τσαούς Μοναστήρ, Γεντί Κουλέ, το 

Ισλαχανέ- διατηρούσαν άθικτη τη γοητεία των περασμένων καιρών. Ωστόσο ο ρομαντισμός τον οποίον είχε 
να προσφέρει η Πάνω Πόλη δεν μπορούσε να διαχωριστεί από το γεγονός ότι οι δημιουργοί της και οι 
πρώτοι κάτοικοί της δεν ήταν πια εκεί. Ήταν ένας ρομαντισμός ερειπίων, ή τουλάχιστον απουσίας. Mazower 
(2006, σ.419-20). 



Στάση δεύτερη: οι πλάκες του εβραϊκού νεκροταφείου  

Η δεύτερη στάση μας είναι ασφαλώς πιο επώδυνη: μιλώντας για τις πλάκες του εβραϊκού 

νεκροταφείου, ανακαλούμε ταυτόχρονα στη μνήμη της πόλης τους 50.000 χαμένους Εβραίους 

συμπολίτες μας κι αισθανόμαστε με οδύνη την απουσία τους.. 

Το εβραϊκό νεκροταφείο λοιπόν απλωνόταν έξω από τα ανατολικά τείχη της πόλης, στον 

ολοζώντανο χώρο της σημερινής πανεπιστημιούπολης, και υποδεχόταν τους νεκρούς της 

πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας που έζησε στη Θεσσαλονίκη από τον 15ο αιώνα, και 

νωρίτερα, συνδιαμορφώνοντας το πρόσωπο, την αρχιτεκτονική, την ιδεολογία και την 

καθημερινότητα της πόλης. Η τύχη του, η καταστροφή κι η ανίερη αλλά πεισματική παρουσία 

των υλικών του, καταγράφει συμβολικά τη μοίρα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, τη 

συμβίωση και την επιβίωσή της. 

Η Ρίκα Μπενβενίστε6, στην ιστορική βιογραφία της Λούνας, μιας Θεσσαλονικιάς Εβραίας που 

γύρισε από τα στρατόπεδα εξόντωσης του Άουσβιτς και του Μπέργκεν-Μπέλσεν, έχοντας νιώσει 

στο σώμα της τα ιατρικά πειράματα του μπλοκ 10, στέκεται στην απουσία και το κενό που 

αντίκρισαν και βίωσαν όσοι λίγοι κατόρθωσαν να επιστρέψουν στο πληγωμένο σώμα της 

κοινότητάς τους στη Θεσσαλονίκη. Οι χαμένες περιουσίες, οι χαμένες ψυχές, η περιπλάνηση κι η 

απόγνωση, αλλά κι η επιμονή στην ύπαρξη και στη ζωή, μοιάζει να ακολουθούν την τύχη του 

εβραϊκού νεκροταφείου: 

Δεκέμβριος 1942: Καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχαν 

παραπάνω από 500.000 τάφοι. (...) Τρεις μήνες αργότερα, με αποφάσεις της Γενικής 

Διοίκησης, τα τούβλα και τα μάρμαρα του εβραϊκού νεκροταφείου διαμοιράζονται, έπειτα από 

σχετικό αίτημα, στους φορείς της, για να χρησιμοποιηθούν σε δημόσια κτίρια, εκκλησίες, 

επισκευές δρόμων, κλπ.  (...) Κι ενώ ο πόλεμος έχει από καιρό τελειώσει, η ιεροσυλία στο 

εβραϊκό νεκροταφείο συνεχίζεται μέχρι το 1947, όταν, καθημερινά, επιτύμβιες πλάκες 

μεταφέρονται με κάρα σε διάφορα σημεία της πόλης, γεμίζουν τον περίβολο του Αγίου 

Δημήτριου, ενώ με αυτές στρώνεται και ο δρόμος που συνδέει τη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου 

με το Στρατηγείο. Τον Απρίλιο του 1949 η κοινότητα ζητά να σταματήσει η ιεροσυλία και να 

τερματιστεί η εκσκαφή από το παλιό νεκροταφείο, με την οποία μεταφέρονται χώματα, 

αναμεμειγμένα και με λείψανα, για τις εργασίες επέκτασης της παραλιακής λεωφόρου. Το 

υπόμνημα ζητά (...) να χαρακτηριστούν οι επιτύμβιες πλάκες ‘πράγματα ένθρησκα και εκτός 

συναλλαγής’, ώστε να διαφυλαχθούν αυτές οι πλάκες με τη μεγάλη αρχαιολογική και ιστορική 

αξία και να πάψει να δοκιμάζεται ‘το θρησκευτικό συναίσθημα των διασωθέντων ισραηλιτών’. 

Το εβραϊκό νεκροταφείο ξεριζώθηκε μαζί με τον ξεριζωμό των χιλιάδων ψυχών. Οι επιτύμβιες 

πλάκες του ξεκίνησαν το δικό τους ταξίδι: στήριξαν την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

πλακόστρωσαν τον περίβολό της, αλλά και δρόμους της πόλης, αυλές κατοίκων7.. Χωρίς καμιά 

αναφορά, καμιά τιμή, κανέναν σεβασμό.. Κυρίως χωρίς τη μνήμη που οφείλεται8. Πεισματικά 

                                                                    
6
 Μπενβενίστε, Ρ. (2017, σ.208 και σ.163). 

7
 Οι ταφόπλακες προέρχονται από το εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης. Όταν ξηλώθηκαν, σαν 
δόντια, επένδυσαν τον ναό του Αγίου Δημητρίου, κάλυψαν πεζοδρόμια, έγιναν πισίνα για αξιωματικούς των 
ναζί. Και μετά την Απελευθέρωση, έβαζαν πάνω τους τα πτώματα, για το μάθημα της Ανατομίας στην 
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου. Άλλωστε το ίδιο το Πανεπιστήμιο χτίστηκε πάνω στα εβραϊκά μνήματα. 
Στα σωθικά του βρίσκονται 350.000 νεκροί, ενταφιασθέντες μέσα στους αιώνες. Γιαννακίδης Κ. (2019) 
Πηγή: Protagon.gr 
8 Από την ομιλία του Γιάννη Μπουτάρη (27.01.2018): Είναι ένα παρελθόν σιωπηλό, αόρατο, αλλά παρόν. 

Είναι το μαρμαρόστρωτο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου, φτιαγμένο από εκατοντάδες ταφόπλακες από το 



παρούσες, σπασμένες ίσως και ξανά θαμμένες, οι επιτύμβιες πλάκες συνεχίζουν -σε πείσμα της 

σιωπής που τους επιβλήθηκε- να αναπέμπουν ευχή στις χαμένες ψυχές, στην διασπασμένη 

γι΄άλλη μια φορά συνέχεια της ιστορίας αυτής της πόλης. 

Κι ευτυχώς σήμερα πια, έστω και καθυστερημένα βρίσκει τη θέση της η μνήμη9: Περπατώντας 

στην πόλη, αναγνωρίζουμε τα σημάδια της μακραίωνης εβραϊκής παρουσίας όχι μόνο στην 

Εβραϊκή Συναγωγή ή στις επαύλεις που κρατούν το όνομα των Εβραίων κατοίκων τους και στις 

άφθονες γερασμένες ταμπέλες των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και στα μνημεία που 

στέκονται ανάμεσά μας. Στην καθημερινή διαδρομή τους οι φοιτητές της πόλης -εμείς σε λίγα 

χρόνια- σταματούν στο μνημείο που συνδέει την πανεπιστημιούπολη με το κατεστραμμένο 

εβραϊκό νεκροταφείο, και στην Αίθουσα Τελετών το βλέμμα προσελκύει το υποβλητικό μνημείο 

των Εβραίων φοιτητών. Η χαρά κι η δικαίωση όμως της μνήμης σκιάζεται από τα συχνά 

φαινόμενα βεβήλωσης των μνημείων -κι είναι ακριβώς αυτή μια ακόμη απόδειξη των συνεπειών 

της λήθης που σιωπηρά αποδέχτηκε η πόλη αυτή. 

Εμείς απ΄την πλευρά μας, θα σταθούμε περπατώντας στα πεζοδρόμια της πόλης, με το βλέμμα 

χαμηλωμένο: θα συλλαβίσουμε τα ονόματα των συνομηλίκων μας μαθητών που δεν πρόλαβαν να 

μεγαλώσουν, γραμμένα ανεξίτηλα στους λίθους μνήμης που ενσωματώθηκαν έξω από το 1ο 

Γυμνάσιο της πόλης, και θα χαμογελάσουμε χαιρετώντας φίλους που δεν γνωρίσαμε, δίνοντας τη 

δική μας σιωπηλή και συνειδητή υπόσχεση μνήμης.     

 

Στάση τρίτη: στις υπόγειες διαδρομές του μετρό -ή αλλιώς, στα ίχνη της Εγνατίας Οδού10  

Μια στάση πιο εύκολη, ανώδυνη ιστορικά και ευχάριστη: Ας παίξουμε τρίλιζα με τους 

συνομηλίκους μας που ξεκουράζονταν στη δροσιά της Εγνατίας Οδού, όσο περίμεναν τους 

μεγαλύτερους να τελειώσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές στην Αγορά. Γωνία Εγνατίας και 

Βενιζέλου, εκεί ακριβώς που και σήμερα κοντοστεκόμαστε περιμένοντας στο φανάρι κάποιους 

φίλους, οι υπόγειες διαδρομές του μετρό έφεραν στο φως την πλακόστρωτη οδό, την κεντρική 

ρωμαϊκή λεωφόρο, την Decumanus Maximus, τα σταυροδρόμια cardo και τους αμαξιτούς 

δρόμους, τα καταστήματα και τα εργαστήρια. Κι ανάμεσά τους, σχεδιασμένη στο μάρμαρο της 

αρχαίας πλατείας, μια τρίλιζα, για να περνούν την ώρα τους οι οδοιπόροι κι οι έμποροι. Λίγο πιο 

πάνω στη σημερινή Πλατεία Δικαστηρίων, στο Άγαλμα του Βενιζέλου, θα δείτε ηλικιωμένους 

                                                                                                                                                                                                                                 
κατεστραμμένο από Γερμανούς και Έλληνες χριστιανούς υπαλλήλους του Δήμου εβραϊκό νεκροταφείο της 
πόλης, υλικό «άνευ αξίας» κατά τον επιβλέποντα της αναστύλωσης αρχαιολόγο Στυλιανό Πελεκανίδη. Είναι 
το Νοσοκομείο Αχέπα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που οικοδομήθηκαν πάνω σε μια από τις 
σημαντικότερες νεκροπόλεις της Ευρώπης. Είναι οι εβραϊκές ταφόπλακες που στρώθηκαν μπροστά στο 
Στρατηγείο και πέριξ του Βασιλικού Θεάτρου, εκείνες που χρησιμοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον 
Νοέμβριο του 1948 για την κατασκευή οδών και πεζοδρομίων παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της 
ισραηλιτικής κοινότητας. Είναι εκείνες οι ταφόπλακες που στοιβάζονταν σε δημόσια θέα μπροστά στο Λευκό 
Πύργο και στον περίβολο της Διεθνούς Έκθεσης ακόμη και μέχρι τον Δεκέμβρη του 1948. Πηγή: 
Protagon.gr 
9 Από την ομιλία του Γιάννη Μπουτάρη (27.01.2018): Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης, το 
Ολοκαύτωμα των δικών μας Εβραίων, δοκιμάζει τα όρια της λογικής. Και ο μόνος τρόπος να αναμετρηθούμε 
μαζί του είναι να αποδεχτούμε ότι θα είναι πάντα κομμάτι αυτού που είμαστε ως Θεσσαλονικείς, Έλληνες 
και Ευρωπαίοι: μια σκισμένη σελίδα γραμμένη σε μια άγνωστη γραφή, μια αλήθεια που περιμένει πάντα την 
αποκρυπτογράφησή της. Πηγή: Protagon.gr 
10

 ...μέσα από τις τεχνικές που παρέχει αφειδώς η λεγόμενη σωστική αρχαιολογία επιχειρείται συστηματικά 
η διατήρηση αρχιτεκτονικών ευρημάτων στη θέση όπου βρέθηκαν, ως υπόμνηση της δομημένης μνήμης του 
τόπου. Πλάντζος Δ. (2017, σ.121) 



απ΄τον Πόντο να παίζουν σήμερα σκάκι, φέρνοντας στην πόλη μας, την Πρωτεύουσα των 

Προσφύγων του Ιωάννου, τη συνήθεια των τόπων τους. 

Το παιχνίδι διακόπτεται από την σφοδρή αντιπαράθεση μηχανικών-τεχνοκρατών και 

αρχαιολόγων, πολιτών, πρώην δημάρχου, καταστηματαρχών, πανεπιστημιακών και φοιτητών: 

μια σύγκρουση ιδεολογίας, αξιών και συμφερόντων συνταράζει την πόλη και αποτυπώνεται στα 

δημοσιεύματα του τύπου. Ο Γιάννης Μυλόπουλος11 περιγράφει τη σύγκρουση: Μόλις 

αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο ο decumanus maximus, μια ολόκληρη ρωμαϊκή και 

μετέπειτα βυζαντινή πόλη κάτω από τη σημερινή Θεσσαλονίκη, επιστρατεύθηκε το τεχνητό όσο 

και ανιστόρητο δίλημμα: «ή Αρχαία ή Μετρό». Και καταλήγει με την πρότασή του: Η νέα πολιτική 

που προτάθηκε: «και Αρχαία και Μετρό», είναι μια βιώσιμη πολιτική. Κι αυτό γιατί είναι μια 

πολιτική ολοκληρωμένης αξιοποίησης και των δύο ανταγωνιστικών μεταξύ τους, μέχρι πρότινος, 

πλεονεκτημάτων, της τεχνολογίας και του πολιτισμού. 

Τα πράγματα δεν ήταν απλά: η πρόταση, όπως διατυπώθηκε από τον καθηγητή Μυλόπουλο, 

οδήγησε στην απόφαση για μία κατά χώρα διατήρηση των αρχαίων, in situ δηλαδή, που όμως 

ανατράπηκε με μια σειρά μεταγενέστερων αποφάσεων, τις οποίες επικύρωσε το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε μια πολυτάραχη συνεδρίαση12 και οριστικοποίησε το καλοκαίρι του 

2021 το Συμβούλιο της Επικρατείας13. Επιλέχθηκε η απόσπαση και επανατοποθέτηση των 

αρχαιοτήτων14, μια λύση που συνεχίζει να εγείρει αντιδράσεις και ανησυχίες. Για μας 

προτεραιότητα έχει, όπως επισημαίνει η Ευγενία Γατοπούλου15, η ένταξη [των ευρημάτων] στην 

καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων, καθώς μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς της 

σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας και δραστηριότητας, του τρόπου που η ζωή εκτυλίσσεται 

γύρω από αυτά, ανακαλώντας έτσι μνήμες καθημερινών δραστηριοτήτων τότε και σήμερα. 

Οι αποφάσεις πάρθηκαν, τα ευρήματα ξεριζώνονται για να ‘φυτευτούν’ ξανά [αλλού; εκεί; 

πουθενά;] οι αντιδράσεις κι οι συζητήσεις συνεχίζονται, τα έργα του μετρό καθυστερούν κι εμείς 

ακόμα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη μισοτελειωμένη παρτίδα της τρίλιζας στο σταθμό της 

Βενιζέλου. Η έγνοια για την διατήρηση των σημαδιών της παρελθούσας ζωής, ζωντανών κι 

εμφανώς ανάμεσά μας διατηρημένων, αποτελεί ένα βήμα σημαντικό για τη συλλογική μνήμη της 

πόλης. Είναι αναπόφευκτο όμως να παρατηρήσουμε με πίκρα -κι ενοχή ταυτόχρονα- πως η 

ευαισθησία όλων μας για την in situ ή όχι διατήρηση των ευρημάτων του decumanus maximus, 

αναμφίβολα δεν είναι αντίστοιχη με την ευκολία που αφέθηκαν στη λήθη τα αρχιτεκτονικά 

μνημεία της οθωμανικής περιόδου ή της εβραϊκής κοινότητας -κι ο λόγος είναι εύκολα 

αντιληπτός. Tώρα εκφράζεται, στοιχειοθετείται ένας προβληματισμός, προβάλλεται η αγωνία της 

διάσωσης, της ανάδειξης, της ενσωμάτωσης -μήπως επειδή οι πλάκες της Εγνατίας οδού, το 

αρχαίο επιδαπέδιο παιχνίδι των οδοιπόρων, η αγορά των ρωμαΐκών και βυζαντινών χρόνων, 

                                                                    
11

 Μυλόπουλος Γ. (2018, σ.27-29) στο: Μετρό-ντας. 
12

 Εφημ.Καθημερινή, 19.12.2019. 
13

  Εφημ. Μακεδονία, 30.06.2021. Και για το ιστορικό προσφυγών και αποφάσεων Εφημ.Καθημερινή, 
01.07.21   
14

 Με τρόπο ανάλογο της πρώτης αμφισβητήσιμης επανατοποθέτησης κάποιων από τα αρχαία του σταθμού 
Αγ.Σοφίας, βλ. Εφημ.Καθημερινή, 01.11.2021. 
15

 Γατοπούλου Ε. (2018, σ.35-37) στο: Μετρό-ντας. Και συνεχίζει το παράθεμα: κάνοντας κτήμα των απλών 
ανθρώπων εκείνο που έως τώρα θεωρείται αποκλειστικά αντικείμενο ενδιαφέροντος του αρχαιολόγου και 
των άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων. 



φανερώνουν στο παλίμψηστο της πόλης μια εύκολα αποδεκτή ελληνικότητα, μακριά από 

διωγμούς αλλόγλωσσων κι αλλόθρησκων16; 

Εν τέλει.. 

Φτάνοντας στο τέλος μιας διαδρομής, οι στάσεις μας παρότι ήταν σε ολωσδιόλου διαφορετικά 

σημεία του χωροχρόνου, συναντήθηκαν στην πόλη που νιώθουμε ως δική μας Μητέρα 

Θεσσαλονίκη17. Ως λειτουργική στάση απέναντι και στις τρεις αποσπασματικές εικόνες που 

παρουσιάσαμε, προτάσσεται αναμφίβολα η ενσωμάτωση και η ανάδειξη, στάση που όμως 

προϋποθέτει συνειδητή αποδοχή και συμφιλίωση: το οθωμανικό παρελθόν ως μνημειακό παρόν, 

η φανέρωση κι η αποτίμηση της εβραϊκής απώλειας, η ένταξη στην καθημερινή διαδρομή της 

λιθόστρωτης αρχαιότητας. Η ανάσα18 κι η περηφάνια, το χαμόγελο κι η λάμψη θα έρθουν, όταν 

κάθε πτυχή της πόλης, κάθε στρώμα19 του παλίμψηστου της Θεσσαλονίκης γίνει ορατό και 

γνώριμο κομμάτι της βόλτας μας20, ψηφίδα της μνήμης, της συνείδησης και της γνώσης μας. Αυτό 

διεκδικούμε ως πολίτες του 21ου αιώνα -και μέσα από τις εικόνες και τις λέξεις της εισήγησής 

μας αυτό επιδιώκουμε. 

Σας ευχαριστούμε.  

  

                                                                    
16

 Σε πολλούς Έλληνες συγγραφείς μετά το 1912, της γενιάς των νιόφερτων, η Θεσσαλονίκη έμοιαζε 
μετέωρη στο παρόν, ξεκομμένη από κάθε αναγνωρίσιμο παρελθόν (...). Στο μεταξύ όμως οι αρχαιολόγοι 
δούλευαν για την αποκατάσταση ενός παρελθόντος με το οποίο θα μπορούσαν να επανασυνδεθούν, 
πλάθοντας νέες μορφές ιστορικής μνήμης, που θα τόνωναν την τοπική ελληνική περηφάνια. Σκάβοντας 
βαθιά μέσα στη γη, ξέθαψαν λησμονημένους από αιώνες παλαιοχριστιανικούς τάφους κι έφεραν στο φως 
παλιούς θεούς, ναούς και ιερά. (...) Η υλική επανεμφάνιση του Βυζαντίου βοήθησε τους Έλληνες να 
νιώσουν με σιγουριά ότι η πόλη ήταν δική τους, ένας τόπος ανάστασης και θαυμαστής αναβίωσης της 
ορθοδοξίας. (...) η αποκατάσταση της μνήμης ενός παρελθόντος σήμαινε την απώλεια της μνήμης ή ακόμα 
και την καταστροφή ενός άλλου. Οι αιώνες της τουρκοκρατίας ξεγράφτηκαν ως μακριά ιστορική παρένθεση 
(...). Αυτή ήταν η κύρια εξήγηση για την κατεδάφιση των μιναρέδων και την πλήρη καταστροφή του 
εβραϊκού νεκροταφείου (...) Είναι γεγονός ότι σήμερα κάποια επιβλητικά οθωμανικά σπίτια έχουν 
μετατραπεί σε βιβλιοθήκες ή μουσεία (...). Υπάρχει στ’ αλήθεια {σήμερα} μια πολύ μεγαλύτερη διάθεση από 
κάθε άλλη φορά να αναγνωριστεί ιστορική αξία σε όλες τις ιστορικές περιόδους σε όλα τα κτίρια. Mazower 
(2006, σ.546-7). 
17

 Ν.Γ.Πεντζίκης (1908-1993), Μητέρα Θεσσαλονίκη, Κέδρος (2008) 
18

  Πρόκειται για τη «νοσταλγία του παρόντος», σύμφωνα με τη διατύπωση του Fredric Jameson (1991), 
όπου η στροφή προς τη μνήμη προσφέρει καταφύγιο μέσα σε έναν κόσμο γρήγορης και ευρείας αλλαγής, 
στο πλαίσιο του οποίου εξαφανίζονται τα σημεία αναφοράς και ανατρέπονται οι βεβαιότητες. Κουλούρη Χ. 
(2017, σ.61). 
19

 Συχνά οι άνθρωποι βλέπουν τον χρόνο ως συνύπαρξη διαφορετικών στιγμών και όχι ως γραμμική 
ακολουθία. Αυτή η βιωματική/μνημονική αίσθηση του χρόνου και της χρονικότητας, που εδράζεται στην 
υλικότητα (του τοπίου και των πραγμάτων) και την αισθητηριακότητα, φέρνει στο προσκήνιο την πολυ-
χρονικότητα, όπου το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει ή και νοηματοδοτείται μέσα από άλλα παρελθόντα και 
όπου η εμπειρία -π.χ. του Β΄Παγκοσμίου πολέμου ή του Εμφυλίου- εμφανίζεται αναπάντεχα και διεκδικεί 
τον ρόλο της δίπλα σε στιγμές όπως το ‘ένδοξο’ κλασικό παρελθόν. Χαμηλάκης Γ. (2017, σ.260). Ο 
Χαμηλάκης υποστηρίζει την «βιωματική, ενσώματη, συν-κινητική» σχέση που αναπτύσσουμε με τα μνημεία 
ζώντας δίπλα τους και επισημαίνει την «σαγηνευτική έλξη της υλικότητας του παρελθόντος»: αυτή τη 
μαγευτική υπέρβαση του χρόνου αποζητούμε κι εμείς μέσα από τα πλούσια υλικά μνημεία που συναντούμε 
καθημερινά στον περίγυρό μας. 
20

 Τα μνημεία όλων των εποχών και οι αρχαιολογικοί χώροι προστατεύονται αποτελεσματικότερα όταν 
αποτελούν μέρος της ζωής των πολιτών, όταν αναδεικνύονται σε πόλους έλξης και παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, όταν δεν παραμένουν κενά κελύφη, περιχαρακωμένα, αφήνοντας έξω τους πολίτες. Το δίλημμα 
‘προστασία ή χρήση’ των μνημείων είναι ψευδές, γιατί δεν υφίσταται σύγκρουση αξιών. Θέμελης Π. (2017, 
σ.230). 
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