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Το παλίμψηστο της Θεσσαλονίκης





Αναπνέουμε την ιστορία, 
μοιραζόμαστε το θρόισμα ψυχών.. Το 
ξέρουμε όμως; Το καταλαβαίνουμε; 
Πόσο συνειδητή γίνεται αυτή η χάρη 
που οφείλουμε στον μακραίωνο 
βηματισμό των ανθρώπων;



Γιώργος Ιωάννου [1927-1985] 
Στοῦ Κεμάλ τό Σπίτι

Ἦρθε - δέν ἦρθε, ἄγνωστο. 
Ἄλλωστε καί νά 'ρχότανε
δέ θά 'βρισκε πιά τό κατώφλι 
μέ τό ἀφράτο μάρμαρο 
γιά νά ξαποστάσει.

στάση πρώτη: στο κατώφλι του Κεμάλ



«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»

στάση πρώτη: στο κατώφλι του Κεμάλ



και το Ισλαχανέ

στους Κήπους 
του Πασά

στο Μπεζεστένι

στάση πρώτη: στο κατώφλι του Κεμάλ



το Γενί Τζαμί 
των Ντονμέδων

ο πληγωμένος μιναρές της 
Ροτόντας

γέλια στο Μπέη 
Χαμάμ

στάση πρώτη: στο κατώφλι του Κεμάλ



στάση δεύτερη: 
οι πλάκες του εβραϊκού νεκροταφείου

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



στάση δεύτερη: 
οι πλάκες του εβραϊκού νεκροταφείου



στάση δεύτερη: 
οι πλάκες του εβραϊκού νεκροταφείου

..αναπέμπουν ευχή στις χαμένες 
ψυχές, στην διασπασμένη γι’άλλη
μια φορά συνέχεια της ιστορίας 
της πόλης.

Α.Π.Θ. 
μνημεία και μνήμη..



στάση δεύτερη: 
οι πλάκες του εβραϊκού νεκροταφείου

Θα συλλαβίσουμε τα ονόματα 
των συνομηλίκων μας 
μαθητών που δεν πρόλαβαν 
να μεγαλώσουν, 
και θα χαμογελάσουμε 
χαιρετώντας φίλους που δεν 
γνωρίσαμε, δίνοντας τη δική 
μας σιωπηλή και συνειδητή 
υπόσχεση μνήμης. 



Στάση τρίτη: 
στις υπόγειες διαδρομές του μετρό



Στάση τρίτη: 
στις υπόγειες διαδρομές του μετρό

Κι ανάμεσά τους, σχεδιασμένη στο 
μάρμαρο της αρχαίας πλατείας, 
μια τρίλιζα, για να περνούν την 
ώρα τους οι οδοιπόροι κι οι 
έμποροι.



Στάση τρίτη: 
στις υπόγειες διαδρομές του μετρό

τα ευρήματα σήμερα 
ξεριζώνονται για να 
‘φυτευτούν’ ξανά ..
[αλλού; εκεί; πουθενά;]



Γεννήθηκα στη Σαλονίκη
να δω τους ποιητές 
πρόλαβα εγώ..

Αν τον ρωτήσετε πού 
βρήκε δεκανίκι,
πώς λογαριάζει να βρει 
την άκρη δηλαδή,
θα αποκριθεί: 
Γεννήθηκα στη Σαλονίκη
και ξέρω απ’ έξω 
την διαδρομή.

Διονύσης Σαββόπουλος Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, 
Θεσσαλονίκη

..κι οι στάσεις μας συναντήθηκαν 
στην πόλη που νιώθουμε 
ως δική μας Μητέρα Θεσσαλονίκη

σας ευχαριστούμε
που μας ακολουθήσατε
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