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της Μαρίας Σούμπερτ 

Τι είναι μια πόλη;  

Είναι το σύνολο των συνοικιών της; Είναι το κέντρο της; Είναι ο γεωγραφικός τόπος 

στο οποίο απλώνεται; 

             

Είναι πόλη ο κόσμος που ζει σε αυτήν; Είναι πόλη οι πολιτισμοί και οι κουλτούρες 

που κουβαλάνε οι κάτοικοί της; Είναι πόλη οι θρησκείες στις οποίες πιστεύουν; 

             

Όλα είναι πόλη. Πόλη είναι η ιστορίες της, οι κάτοικοί της, οι δυσκολίες της, οι 

πόλεμοι που την καταστρέφουν, οι θεοί που την ορίζουν, ο κόσμος που περνάει και 
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δεν μένει. Πόλη είναι οι δρόμοι, οι γειτονιές και τα πάρκα· τα μουσεία και τα 

ιστορικά μνημεία. Πόλη είναι η μνήμη.  

Με αυτό τον τρόπο περιγράφει και τη Θεσσαλονίκη ο Φίλιππος Μανδηλαράς στο 

βιβλίο του «Θεσσαλονίκη, πόλη στο σταυροδρόμι δύο κόσμων», σε εικονογράφηση 

Ναταλίας Καπατσούλια, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. Ξεκινώντας από τις μυθολογικές καταβολές της πόλης, από την 

αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου – τη γοργόνα, ξέρετε εσείς- που παντρεύτηκε ο 

βασιλιάς Κάσσανδρος και την δημιουργία του πρώτου λιμανιού, περνώντας στα 

ρωμαϊκά χρόνια τόσο μέσα από την ιστορία, αλλά και τα μνημεία που έχουν μείνει ως 

σημεία μνήμης –ωραία δεν συνδέονται τα μνημεία με τη μνήμη;-, κάνοντας μια στάση 

στα βυζαντινά χρόνια και την οθωμανική αυτοκρατορία με την μίξη διαφόρων 

πολιτισμών και πληθυσμών, ο Μανδηλαράς καταλήγει στην απελευθέρωση της πόλης 

και την ένωση με την Ελλάδα, αλλά και στην καταστροφή του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

 

Τι είναι λοιπόν η Θεσσαλονίκη; 

             

Η Θεσσαλονίκη είναι η ιστορία της, οι άνθρωποι που την έζησαν, την περπάτησαν 

και την αγάπησαν –ακόμα και εκείνοι που δεν την αγάπησαν και προσπάθησαν να 

την καταστρέψουν. 

             

Η Θεσσαλονίκη, όπως και κάθε πόλη, είναι το σύνολο όλων όσων συνέβησαν, όσων 

την έζησαν και όσων θα ζήσουν και θα συμβούν στο μέλλον. 
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