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Γράφει η Βασιλική Μολφέση 

  

Καταπληκτικό, συναρπαστικότατο και συγκλονιστικό το καινούριο βιβλίο της Γιώτας 

Φώτου με τίτλο " Το διώροφο της Τσιμισκή". 

  

Καλογραμμένο βιβλίο με μια ιδιαίτερη και τέλεια δομημένη πλοκή που δένει με 

τέχνη το παρελθόν με το παρόν, το χτες με το σήμερα κι ενώνει όσες οικογένειες 

κατοίκησαν κατά καιρούς στο διώροφο της οδού Τσιμισκή. 

Τι κρύβουν οι τοίχοι αυτού του διώροφου νεοκλασσικού, τι κρύβουν οι ένοικοί του? 

Πολλά μυστικά που έρχονται στο φως ανθρώπων με βασανισμένες ζωές από τα 

γεγονότα που συντάραξαν τη χώρα μας τον προηγούμενο αιώνα ζώντας μέσα από τη 

ζωή των ηρώων όλη την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Οι ουσιώδεις διάλογοι και οι παραστατικές περιγραφές, ιδιαίτερα της μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο Νυμφαίο, κάνουν την υπόθεση 

ζωντανή, ευκολοδιάβαστη με γρήγορη ροή και χωρίς να κουράζει τον αναγνώστη. 

Η Πέρσα, απόγονος της Εβραίας Ρόζας το σκάει από τη δεξίωση του γάμου της, 

μπλέκοντας την πρόσφατη φίλη της, Ειρήνη, ορμώμενη από το γαμήλιο δώρο του 

πεθερού της μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την προδοσία της γιαγιάς της στα 

χρόνια της Κατοχής. 

Από κει και μετά ξεκινά η ροή των γεγονότων στη ζωή της Ρόζας και της εβραϊκής 

οικογένειάς της, την προδοσία και τον εκτοπισμό τους στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, o δυνατός έρωτας της Σουσάνας με τον Κωνσταντή 

παρόλα τα δύσκολα χρόνια, η προδοσία και η απέλαση της κοπέλας στην Πολωνία, 

το κυνηγητό του κρυμμένου θησαυρού στο διώροφο της Τσιμισκή, o άδικος αγώνας 

της Αλέγκρα να σώσει την οικογένειά της από τους κατακτητές, ο αγώνας της 

Λούλας για επιβίωση με τον Αρμένιο Ονίκ, μετά τις σφαγές των Τσέτων, την 

καταστροφή, τις λεηλασίες και τον ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ο 

πόλεμος του 1940, η Κατοχή καθώς και ο αγώνας της οικογένειας του Παναγιώτη 

Χαραλαμπίδη από την Κρώμνη της Τραπεζούντας, μετά τον διωγμό και την 

γενοκτονία των Ποντίων. 
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Και μέσα σε όλα αυτά τα δεινά του πολέμου και στις αντιξοότητες που επέβαλλαν τα 

συμφέροντα και οι κατακτητές, ξετυλίγονται φιλίες, δυνατοί έρωτες, προδοσίες για 

οικονομικούς και άλλους λόγους, βασανιστήρια, πόνος, ξεριζωμοί. Έντονα 

συναισθήματα κατακλύζουν τον αναγνώστη από τις πρώτες σελίδες με την περιέργεια 

και την αγωνία για το φευγιό της Πέρσας, μέχρι την τελευταία σελίδα που μπαίνουν 

τα κομμάτια της ιστορίας στη θέση τους, με την εξομολόγηση και τις εξηγήσεις των 

γηραιότερων προσώπων της υπόθεσης και η μόνη που μαθαίνει όλη την αλήθεια είναι 

η Ειρήνη, αφού ο Κωνσταντής πιστεύει ότι δεν πρέπει να επηρεάζουν τους νέους 

ανθρώπους γεγονότα που έγιναν πριν καν οι ίδιοι γεννηθούν και που έγιναν με σκοπό 

την επιβίωση σε δύσκολα χρόνια και την προσπάθεια των γονιών για το καλό των 

παιδιών τους. 

Ένα πολύ δυνατό βιβλίο που δένει με μαεστρία και μοναδικό τρόπο , τη σημερινή 

ζωή των ηρώων με αυτή των προγόνων τους, μέσα στα κοσμοϊστορικά γεγονότα που 

ξετυλίχτηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και παράλληλα θέτει ερωτήματα που 

οδηγούν στο εσωτερικό , ψυχικό ξεκαθάρισμα της ζωής των ηρώων στο σήμερα. 
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