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ραντεβού τού φετινού καλοκαιριού
στη Θεσσαλονίκη: θέατρο, μουσική,
εικαστικά, performances, προβολές και 
όλα όσα θα ομορφύνουν ακόμη περισσότερο 
την (ήδη) ομορφότερη εποχή τού χρόνου.
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Παρακολουθώ στη διάρκεια της εβδομά-
δας που προηγήθηκε όλη τη δημόσια 
συζήτηση που εξελίσσεται γύρω από το 

νομοσχέδιο για τις πορείες και τις διαδηλώσεις. 
Και όχι απλώς τη δημόσια συζήτηση, αλλά και 
τον ακτιβισμό που εκδηλώνεται από διάφορες 
πλευρές (το κείμενο αυτό γράφεται απόγευμα 
Τετάρτης 8 Ιουλίου. Έχει προηγηθεί μια πορεία 
στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης αργά το απόγευ-
μα της Τρίτης 07.07, που είχε ως «παράπλευρη 
απώλεια» τον βανδαλισμό με σπρέι γνωστών 
καταστημάτων τής οδού Τσιμισκή, ενώ εκκρεμεί 
ακόμη μία συγκέντρωση/πορεία το πρωί τής 
Πέμπτης 09.07, για την οποία προφανώς δεν 
μπορώ να έχω άποψη την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές).

Π ιστεύω ότι το πρόβλημά μας ως χώ-
ρας εκπορεύεται κατεξοχήν από μια 
διμέτωπη κλίση μας: από τη μία, έχου-

με την τάση να βάζουμε ταμπέλες («Αυτό 
είναι δημοκρατικό, αυτό δεν είναι»× «Αυτό 
είναι καλαίσθητο, αυτό δεν είναι»× «Αυτό 
είναι φιλοπεριβαλλοντικό, αυτό δεν είναι»× 
«Αυτό είναι προοδευτικό, αυτό δεν είναι». Ο 
κατάλογος θα μπορούσε να είναι ατέλειωτος). 
Από την άλλη, αδυνατούμε να συμφωνήσου-
με πάνω σε κοινούς αξιακούς κώδικες, ώστε 
να νοηματοδοτούμε (αν όχι όλοι συλλήβδην, 
τουλάχιστον οι συντριπτικά περισσότεροι) τις 
ταμπέλες αυτές με τρόπο κοινά αντιληπτό.

Πράγματι, το δικαίωμα στη διαδήλωση 
είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και 
αναφαίρετο. Δεν μπορώ να φανταστώ 

επιλογή βαθύτερα αντιδημοκρατική από το να 
επιχειρήσεις να επιβάλεις σε έναν λαό σιωπη-
τήριο, από το να επιχειρήσεις να επιβάλεις μια 
«ιδεολογική καραντίνα», στο πλαίσιο της οποίας 
δικαίωμα λόγου θα έχει μόνο μια κυβέρνηση, με 
όλους τους από κάτω να υποχρεούνται είτε να 
συμφωνούν είτε να σιωπούν (δεν θα χρησιμοποι-
ήσω τον όρο «φασιστική» για μια τέτοια επιλογή, 
καθώς τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος 
όρος έχει γίνει καραμέλα στο στόμα διαφόρων, 
οι οποίοι, αγνοώντας το πραγματικό ιδεολογικό 
του περιεχόμενο, τον χρησιμοποιούν και εκεί 
όπου κολλάει και εκεί όπου δεν έχει σχέση).

Τ ην ίδια στιγμή, όμως, κατοχυρωμένο 
είναι και το δικαίωμα κάθε φορολογού-
μενου πολίτη να μετακινείται προς το 

σπίτι, προς τη δουλειά, προς τον γιατρό, προς 
όπου θέλει να πάει ελεύθερα και ανεμπόδιστα, 
χωρίς μια συνάθροιση ελάχιστων νοματαίων να 

του κλείνει τον δρόμο με το έτσι θέλω. Οι πε-
ρισσότεροι, υποθέτω, έχουμε υπάρξει μάρτυρες 
πορειών, όπου πέντε άνθρωποι με ένα πανό μή-
κους 30 μέτρων απέκλειαν ολόκληρη Εγνατία. 
Όλοι γίναμε μάρτυρες διαδηλώσεων που κατέ-
ληξαν σε βανδαλισμό ιδιωτικών περιουσιών, σε 
σπάσιμο βιτρινών, σε κακοποίηση εργαζομένων 
που ουδεμία σχέση είχαν με τον ιδεολογικό 
αντίπαλο των διαδηλωτών. Όλοι έχουμε (ειδικά 
την περίοδο που διανύουμε, στον απόηχο –
ελπίζω– της κρίσης τού κορωνοϊού) κάποιον 
φίλο που έχει εμπορική επιχείρηση, που έχει 
ένα καφέ ή ένα εστιατόριο στις συνήθεις περι-
οχές συγκέντρωσης ή στις συνήθεις διαδρομές 
των διαμαρτυρομένων, ο οποίος ελπίζει σε ομα-
λότητα, ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό 
στις «business as usual».

Α υτές οι δύο πλευρές δεν είναι υποχρε-
ωτικό ότι πρέπει να αλληλοεξοντωθούν. 
Ναι: είναι δυνατόν ο κόσμος που επι-

θυμεί να διαδηλώσει για όσα θεωρεί σημαντικά 
(και καλά κάνει) να το πράττει, χωρίς να νεκρώ-
νει μια πόλη, χωρίς να μετράμε παράπλευρες 
απώλειες σε επιχειρήσεις και ανθρωποώρες. Σε 
τελική ανάλυση, δεν θα χρειαστεί να ανακαλύ-
ψουμε τον τροχό: αυτού του είδους τα θέματα 
έχουν λυθεί νομοθετικά εδώ και πολλά χρόνια 
σε μια σειρά από ευρωπαϊκές –και όχι μόνο– 
χώρες, οι οποίες σίγουρα δεν υπολείπονται σε 
δημοκρατικότητα (εκτός κι αν κάποιος πιστεύει 
ότι ο μόνος λαός παγκοσμίως με δημοκρατι-
κές ευαισθησίες είναι ο δικός μας, οπότε εκεί 
θεωρώ περιττό να συζητήσουμε περαιτέρω...). 
Χρειάζεται να θέσουμε και εδώ ένα κοινό πλαί-
σιο (στη μορφή ενός νομοθετήματος), πάνω στο 
οποίο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε αν όχι 
όλοι, τουλάχιστον οι συντριπτικά περισσότεροι.

Σ ίγουρα θα υπάρχουν εκείνοι που θα 
βρίσκονται πάντοτε στην απέναντι όχθη 
– και σε αυτό και σε μια σειρά από άλλα 

ζητήματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποθαρ-
ρύνει όλους εμάς τους υπόλοιπους από το να 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
βρούμε κώδικες (αρμονικής) συνύπαρξης. Να 
νοηματοδοτήσουμε τις ταμπέλες μας με τον ίδιο 
τρόπο. Να βρούμε, βρε αδελφέ, έναν τρόπο να 
ζούμε μαζί χωρίς να τρώει ο ένας τις σάρκες 
τού άλλου. Το έχουν καταφέρει όλες οι υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Πιστεύω ακράδαντα 
ότι θα αποτελέσει «piece of cake» και για τον 
σοφότερο λαό τού κόσμου…

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
angelos@citymagthess.gr
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα-
παραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική  
ή κατά παράφραση ή απόδοση του περιε-
χομένου τής εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο -μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυ-
πικό, ηχογράφησης ή άλλο- χωρίς προη-
γούμενη γραπτή άδεια του εκδότη (νόμος 
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου 
που ισχύουν στην Ελλάδα). Οι απόψεις 
των σχολιογράφων είναι προσωπικές  
και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις 
της διεύθυνσης της εφημερίδας.
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Παρακαλούμε,  
ανακυκλώστε  
μετά την ανάγνωση

Σημεία διανομής
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (εντός 
του λιμανιού) • Βασιλικό Θέατρο 
(πλατεία Λευκού Πύργου) • Θέατρο 
«Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 
2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136, 
πλατεία ΧΑΝΘ) • Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής 
Αμύνης 2) • Θέατρο «Κολοσσαίον» 
(λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150) • 
Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 με 
Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • 
Θέατρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματο-
θέατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστο-
τέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία 
ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (25ης Μαρτίου με Νέα Παραλία) 
• Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 
Σταυρούπολη) • Μύλος – Πολυχώρος 
Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 
3) • Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • 
Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • 
Δέκα Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 
5) • Διεθνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη 
Μαρόκκου (Βασιλίσσης Όλγας 113 με 
Πέτρου Συνδίκα) • Ζύθος (Κατούνη 
5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ (πλατεία 
Τσιρογιάννη, Λευκός Πύργος) • Ζώγια 
(Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • Η Μικρή 
Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) • Θερμαϊκός 
(λεωφόρος Νίκης 21) • Ιπποπόταμος 
(πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ 
(Ολύμπου 83) • Μαγικός Κόσμος (Βα-
σιλίσσης Όλγας 155) • Μασσαλία (Μα-
νουσογιαννάκη 6) • Μπαρ / Μπα / Μπεν 
(Κωνσταντίνου Καραμανλή 29) • Μπο-
νμπονέλλα (Κωνσταντίνου Καραμανλή 
21) • Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 3, στη 
συμβολή με την Τσιμισκή) • Παραδοσια-
κό (Κούσκουρα 4) • Πλατεία Θεάτρου 
(Εθνικής Αμύνης 4) • Υφήλιος (Προξέ-
νου Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 5) • 
Apallou (Μητροπόλεως 51) • Arrogant 
Bar (Ίωνος Δραγούμη 35) • Balkan 
(Προξένου Κορομηλά 3) • Blacklime 
(Τσιμισκή 24, στη στοά Χιρς) • Brothers 
in Law (Παύλου Μελά 30) • Bulldogs 
and the Beast (Αλεξάνδρου Σβώλου 
1) • Candy Bar (Αγίας Θεοδώρας 4) • 
Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 10, στο 
ξενοδοχείο «Excelsior») • Cin Cin (Ικτί-
νου 22) • City Café (Τσιμισκή 43, στο 
εμπορικό κέντρο «Πλατεία») • Classico 
(Θεμιστοκλή Σοφούλη 15) • De Facto 
(Παύλου Μελά 19) • Garçon Brasserie 
(Αγίας Σοφίας 2) • Join (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 10) • Join (λεωφό-
ρος Νίκης 73) • Kanel Café (Γεωργίου 
Σταύρου 9) • Kazbah (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 12) • Kitchen Bar (Αποθήκη 
Β’, στην Α’ προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika 
(Γεωργίου Παπανδρέου 53) • Lena’s 
Bistrot (Κατούνη 7, Λαδάδικα) • Local 
Espresso Bar (Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού 17) • Mon Frère (Καρόλου Ντηλ 
6) • Navona (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2) 
• Olicatessen (Βίκτωρος Ουγκώ 4, Άνω 
Λαδάδικα) • Oval (Φιλικής Εταιρείας 1) • 
Padrino (λεωφόρος Νίκης 79) • Poselli 
Pizza (Βηλαρά 2) • Salto (Καρόλου 
Ντηλ 6) • Social (Αγίας Θεοδώρας 10) 
• Souel (Παύλου Μελά 16) • Spoon 
(Παύλου Μελά 38) • Stretto (Καρόλου 
Ντηλ 18) • The Blues Bar (Ολύμπου 
84) • The Caravan B&B (Ρεμπέλου 1) • 
The Garden Bar (Αγίου Μηνά 16) • The 
Last Slice (Προξένου Κορομηλά 1) • The 
Path (Βαφοπούλου 28) • Toms (Τσιμισκή 
22) • Tribeca (λεωφόρος Νίκης 21) • 
Urban Deli (Βασιλέως Ηρακλείου 7) 
• Valenio (Ικτίνου 6) • WonderWall 
(Αιγύπτου 18).
Άγιος Παύλος: Το Δέλτα (Ανθέων 24).
Άνω Τούμπα: Παραδοσιακό (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 20) • Το Νέον Καφενείον 
(Δημητρίου Τσιαπάνου 29 με Γρηγορίου 
Λαμπράκη).
Εύοσμος: Il Posto (πλατεία Ευόσμου) • 
U Bar Project (Μεγάλου Αλεξάνδρου 
93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 
81) • Coffice (Αιγαίου 62) • Enjoy (Με-
ταμορφώσεως 21) • Mercado (Μετα-
μορφώσεως 38 με Κομνηνών 45) • The 
Bar L.A.B (Νικολάου Πλαστήρα με 
Μυστακίδου 2) • ZAK – Contemporary 
Bistrot (Νικολάου Πλαστήρα με Ταξιαρ-
χών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45)
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76)
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδο-
πούλου 17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρα-
τιώτη 58) • Τριγωνάκι Coffee & More 
(Αγνώστου Στρατιώτου 56).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana 
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώ-
νη 18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1)

à
Ταμπέλες, ναι. Αλλά τι να γράφουν;

now
the creativity platform

Αν είστε αναγνώστης και διαπιστώσατε ότι  
η «Citymag» εξαντλήθηκε στα αναφερόμενα 
σημεία διανομής ή αν είστε επαγγελματίας  
και θα θέλατε να φιλοξενείτε τη «Citymag»  
στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας  
στο E. contact@citymagthess.gr

Τώρα το καλοκαίρι, 
βρείτε τη «Citymag» 
στο «Leomar Seaside 
Bar & Restaurant» 
(Νέα Ηράκλεια) και 
στο «Melissa Seaside 
Bar» (Επανομή).

Ζεις στη
Θεσσαλονίκη;
Αν ναι,
μη χάνεσαι
στα καλώδια...

H
Citymag
είναι
online!

Το καθημερινό
e-περιοδικό
της Θεσσαλονίκης

Κοντά σας
στη διεύθυνση
www.citymagthess.gr
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LIVE
Τρεις γυναίκες
παίζουν μουσική
σε έναν
υπέροχο χώρο

INFO: Το ΣΑ 11.07, στις 20:00, στο 
«Little Big House» (Ανδοκίδου 24, Άνω 
Πόλη). Είσοδος: 3 ευρώ. Για κρατήσεις 
θέσεων/τραπεζιών επικοινωνείτε στα Τ. 
2313-014.323 και 6944-730.895.

ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: η Fallom Jiménez 
(φωνή, καχόν, κρουστά), η Βάσω 
Μπότη (φωνή, πιάνο, ακορντεόν) και η 
Αναστασία Γιαμούζη (φωνή, κιθάρα). 
Ένα ρεπερτόριο κυρίως με διασκευές 
γνωστών τραγουδιών τής Μεσογείου, 
σε διαφορετικές γλώσσες, με το 
διαφορετικό χρώμα που δίνει καθεμιά 
τους με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα 
φρέσκια, γλυκιά, ρομαντική και 
διασκεδαστική.

EVENTS
Ένα Σαββατόβραδο
γεμάτο χορό
Ο JIMMY TRASH επιστρέφει στη 
αγαπημένη του Θεσσαλονίκη από 
το συναρπαστικό Βερολίνο (σε μια 
διαδρομή που τον πέρασε μέσα 
από τις χώρες τής Βαλκανικής 
χερσονήσου), για μια νύχτα γεμάτη 
τροπική εσάνς. Το Σάββατο 11 
Ιουλίου, στο «Baobab», στις 22:00, 
κάνουμε χώρο για χορό ώς τις 
πρώτες πρωινές ώρες.
INFO: Το ΣΑ 11.07, από τις 21:00 ώς 
τις 03:00, στο «Baobab» (Ερνέστου 
Εμπράρ 23).

5 76 8 9«Δε Μούργα Μπαντ»: 
λαϊ-κούρα στο «Μανι-
τάρι Μαγικό» (Προ-
σφυγικής Αγοράς 32-
34, Μπιτ Παζάρ) την 
ΚΥ 12.07, στις 21:00.

Ο συγγραφέας Βαγ-
γέλης Βουραζάνης θα 
υπογράψει αντίτυπα 
βιβλίων του την ΚΥ 
12.07, από τις 20:00, 
στο Φεστιβάλ Βιβλίου.

Latin summer dance 
party την ΚΥ 12.07, 
από τις 21:00, στο 
«Habanita Latin 
Bar» (Περιστερίου 6).

Παρουσίαση της Resort 
Wear Collection by Sa-
maras Firenze στο «Med-
iterranean Palace» την 
ΠΕ 16.07, στις 20:00. 
Είσοδος: 15 ευρώ.

Wine bar και θεσ-
σαλονικιώτικα tapas 
στο «Thria» (Μαρίας 
Κάλλας 1, Νέα Πα-
ραλία) την ΠΑ 17.07, 
στις 15:00.

à
Bskar live στο Καφωδείο Ελληνικό
ΕΝΑ ACCOUSTIC live με διασκευές και νέες προσωπικές δημιουργίες: μία κιθάρα,  
μία φωνή και ίσως και μία φυσαρμόνικα. Ένα ιδιαίτερο είδος μουσικής: folk indie rock  
με classic rock indie folk και pop διασκευές. Ετοιμαστείτε για μια πολύ ιδιαίτερη  
μουσική βραδιά σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους στο κέντρο  
της Θεσσαλονίκης.
INFO: Την ΤΕ 15.07, στις 22:30, στο «Καφωδείο Ελληνικό» (Ελευθερίου Βενιζέλου 45).

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μια τζαζ βραδιά
στα Άνω Λαδάδικα
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, κιθαρίστας 
τής τζαζ με παρουσία σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, σε μια συνάντηση με 
τον εξ Ολλανδίας ορμώμενο Βασίλη 
Γκαγκαβούζη με το κοντραμπάσο του 
και τον ντράμερ Αλέξανδρο Σπανίδη, 
σε μια impromptu καλοκαιρινή 
εμφάνιση με κοκτέιλ και δροσερή 
σανγκρία.
INFO: Την ΤΡ 14.07, στις 21:00, στο «La 
Latina» (Ηρώδου Αττικού 4). Είσοδος: 3 
ευρώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Merch of the Bands
– Salonica edition
ΤΟ MERCH of the Bands που 
γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα 
από τις καθιερωμένες, περιοδικές 
του εκδόσεις, επιστρέφει για την 
7η ετήσια (και μεγαλύτερη, μέχρι 
στιγμής) εκδήλωση στο «Rover Bar» 
την Τετάρτη 15 Ιουλίου, με δωρεάν 
απογευματινό μπουφέ, listening 
booth (cd και vinyl) για προακρόαση 
πιθανών αγορών και πολλές ακόμη 
εκπλήξεις.
INFO: Στο «Rover Bar» (Σαλαμίνος 6, 
Λαδάδικα). Έναρξη στις 13:00. Είσοδος 
ελεύθερη.

Αν δεν βρίσκετε την εκδήλωσή σας στην ατζέντα μας  
(ή αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τα πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζετε),  

επικοινωνήστε μαζί μας στο agenda@citymagthess.gr  
Λατρεύουμε να μαθαίνουμε τα νέα σας!336 ΩΡΕΣ

H «CITYMAG 
THESSALONIKI»  
ΕΠΙΛΕΓΕΙ 
ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ  
ΣΤΗn ΠΟΛΗ 
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
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Τι παίζει

και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4«Popscene» unplugged 

live το ΣΑ 11.07, στις 
22:00, στο «Παπαγά-
λος rock bar» (Λόρδου 
Βύρωνος 3).

Καλοκαιρινές φά-
σεις: disco party με 
DJs τον Mr. Gore και 
τον Vagelas το ΣΑ 
11.07, στις 22:00, στο 
«Eightball» (Πίνδου 1).

Ο George Sougaris 
έρχεται ως guest στην 
αυλή τού Τελλόγλει-
ου το ΣΑ 11.07, στις 
20:00, με κοκτέιλ και 
καλό φαγητό.

Παλιά λαϊκά και ρεμπέ-
τικα τραγούδια το ΣΑ 
11.07, στις 21:00, στην 
ταβέρνα «Το Ρέμα» 
(Πασαλίδη 2, Κάτω 
Τούμπα).

Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ φωνή τής 
Φωτεινής Βελεσιώτου δύσκολα 
περιγράφεται. Μια γέφυρα που 
ενώνει το παλιό, καλό λαϊκό 
και ρεμπέτικο τραγούδι με το 
σήμερα και το πιο αληθινό 
κομμάτι τής ερμηνείας και της 
έκφρασης. Συγκινεί με τον πιο 
άμεσο τρόπο, είτε τραγουδά 
παλιά λαϊκά είτε τραγούδια όπως 
οι «Μέλισσες» και τα «Διόδια», 
που την καθιέ ρωσαν στις καρ-
διές τού κοινού.
Μαζί της ο νέος, ταλαντούχος 
τραγουδιστής Βασίλης Προδρό-
μου, τον οποίο γνωρίσαμε από 
την πολυετή παρουσία του δίπλα 
στη Γλυκερία, αλλά και από την 
ταινία «Ευτυχία», όπου ερμηνεύ-
ει δύο σπουδαία τραγούδια: το 
«Μου σπάσανε τον μπαγλαμά» 
και το «Ρίξτε στο γυαλί φαρμά-
κι». Φυσικά, από το πρόγραμμα 
της Βελεσιώτου δεν λείπουν 
κλασσικά τραγούδια αγαπημέ-
νων συνθετών που έχουν μείνει 
χαραγμένα στη μνήμη μας και 
μας αρέσει να τα τραγουδάμε.
Στη σκηνή θα τη συνοδεύσουν ο 
Χρήστος Σκόνδρας στο μπου-
ζούκι και τη γκάιντα, ο Διονύσης 
Μακρής στο μπάσο, ο Θωμάς 
Κωστούλας στα τύμπανα και ο 
Νίκος Παπαναστασίου στο πιά-
νο, το ακορντεόν και τις ενορχη-
στρώσεις.
INFO: Τη ΔΕ 20.07, στις 21:00, 
στη Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, Θεσσαλονίκη). Οι πόρτες 
ανοίγουν στις 20:00. Εισιτήρια: 12 
ευρώ (πλατεία, ζώνες Α’ και Β’), 10 
ευρώ (κερκίδα).

Η ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ  
ΣΤΟΥΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ

Μια βραδιά
με τη Φωτεινή
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Οι ροζ
χειροπέδες

Γράφει 
η CATHY

Περιήλθε σε γνώση μου 
ένα κουτσομπολιό 
που αφορά 

βορειοελλαδίτη βουλευτή 
(δεν θα πω κόμμα, πολλώ 
δε μάλλον περιφέρεια, γιατί 
έχω την απόλυτη βεβαιότητα 
ότι θα τον «φωτογραφίσω» 
τον Χριστιανό και δεν κάνει). 
Λοιπόν: ο κύριος είναι περί τα 
45-50 (εκεί τον κόβω – κι 
εμένα «κόβει» το μάτι μου). 
Γοητευτικός. Γυμνάζεται, 
προσέχει πώς ντύνεται 
και πώς φέρεται. Ένας 
τζέντλεμαν. Κι όμως… Αυτός 
ο κύριος έχει μια μεγάλη 
αδυναμία: τον ποδόγυρο. Μια 
αδυναμία που δεν μπορεί 
να ξεπεράσει, ακόμη κι όταν 
ο κίνδυνος να συλληφθεί 
στα πράσα (ή, εν πάση 
περιπτώσει, να γίνει ευρύτερα 
γνωστή η αδυναμία του) είναι 
μεγάλος.

Τ ι έκανε ο περί ου ο 
λόγος τζέντλεμαν; 
Ερωτεύτηκε. Κι 

ερωτεύτηκε σφόδρα. Όχι 
τη σύζυγό του (που και μια 
χαρά κυρία είναι και δύο 
παιδάκια έχουν μαζί), αλλά 
μία (αρκετά νεότερή του) 
συνεργάτιδα του γραφείου 
του. Όπως μου λέει φίλη 
που γνωρίζει καλύτερα 
από εμένα πρόσωπα και 
πράγματα, «η Λ. είναι ο 
άνθρωπος που του πηγαίνει 
τον πρώτο καφέ στο γραφείο 
το πρωί». Η συνεργάτις είναι 

εντυπωσιακή, οφείλω να 
ομολογήσω ακόμη κι εγώ, 
που την είδα σε πρόσφατη 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. 
Αρκετά ψηλή, με 
εντυπωσιακά μαύρα μαλλιά 
(κόβω το κεφάλι μου ότι 
«πέφτει» χρωμοσαμπουάν, 
αλλά, ακόμη κι έτσι, το «διά 
ταύτα» δεν αλλάζει) και με 
εντυπωσιακά μπλε μάτια.

Δ εν ήθελε και πολύ 
ο άνθρωπος… Τι 
να κάνει, για να της 

δείξει τη συμπάθεια και την 
εκτίμησή του; Φυσικά, ένα 
δώρο. Να είναι καμιά τσάντα 
Louis Vuitton; Να είναι 
κανένα ρολογάκι Vacheron 
Constantin; Να είναι 
καμία πένα Mont Blanc με 
κοτρόνες επάνω (από αυτές 
που κραδαίνουν στο χέρι 
κάποιες επώνυμες που δεν 
χρειάστηκε ποτέ να γράψουν 
ούτε «κιχ»); Το γύρισε από 
εδώ, το γύρισε από εκεί ο 
βουλευτής (διανύουμε και 
εποχή οικονομικής κρίσης, 
«δεν είναι καιρός για έξοδα…» 
μπορεί να σκέφτηκε) και 
κατέληξε να της πάρει ένα 
ζευγάρι χειροπέδες. Ξέρετε, 
όχι από τις αστυνομικές… 
Από εκείνες τις άλλες, τις 
«περίεργες». Το συγκεκριμένο 
ζευγάρι ήταν επενδυμένο με 
ροζ λουτρ...

«Ά ρεσε το δώρο στη 
συνεργάτιδα;», 
ίσως με ρωτήσεις, 

λατρεμένη αναγνώστρια (ή 
αναγνώστη – εγώ δεν κάνω 
διακρίσεις στο κοινό μου). 
Δεν γνωρίζω να σου πω, 
επειδή ουδέποτε έφτασε στη 
νεαρά. Το βρήκε πρώτη η 
σύζυγος του βουλευτή σε ένα 
ερμάριο του γραφείου του, 
όπου ο τάλας εθνοπατέρας 
το είχε αφήσει, για να το 
χαρίσει, όταν ο χρόνος και το 
«κλίμα» θα ήταν κατάλληλα. 
Δεν έχω μάθει ακόμη πώς τα 
μπάλωσε (αν τα μπάλωσε), 
επειδή το περιστατικό είναι 
ακόμη πολύ φρέσκο, θα 
μάθω όμως την κατάληξη και 
θα σας ενημερώσω τάχιστα.

Πάμε σε άλλα… Λέγεται 
«κλεπτομανία». Ξέρετε: 
εκείνη η κατάσταση 

που μια φωνούλα μέσα σου 
σε παροτρύνει να «δανειστείς 
μόνιμα» κάτι από το 
κατάστημα που επισκέπτεσαι 
για τα ψώνια σου, ακόμη 
κι αν έχεις τα λεφτά να το 
πληρώσεις; Ε, αυτό.

Η περί ης ο λόγος κυρία 
είναι γνωστή Θεσ-
σαλονικιά. Όχι στην 

πρώτη της νιότη, παραμένει 
πάντως εντυπωσιακή γυναί-
κα, ακόμη και στα πρώτα 

«-ήντα». Μένει στο κέντρο 
με την οικογένειά της. Δεν 
εργάζεται (δεν ήταν ποτέ 
γυναίκα τής καριέρας): 
δηλώνει «κυρία τού σπιτιού» 
και «κοσμική». Συνηθίζει, δε, 
για τα ψώνια της να επισκέ-
πτεται καταστήματα πέριξ 
τής διασταύρωσης Προξένου 
Κορομηλά με Μητροπολίτου 
Ιωσήφ (εγώ πάντως την έχω 
πετύχει πολλές φορές και 
έχω θαυμάσει το καλό της 
γούστο). 

Τ ι έκανε αυτή η καλή 
κυρία; Σε μία από τις 
πρόσφατες επισκέψεις 

της σε ένα από τα μαγαζιά 
τού κέντρου, το μάτι της 
έπεσε σε μια εξαιρετική, 
επώνυμη τσάντα. Μικρή, αλλά 
υπέρκομψη (εννοείται ότι την 
έχω ήδη στη γκαρνταρόμπα 
μου, αλλά ας μη ξεφεύγουμε 
από το θέμα μας). Η 
συγκεκριμένη κυρία έχει 
gold πιστωτική (την έχω δει 
να τη χρησιμοποιεί), οπότε, 
και ρευστό να μην είχε πάνω 
της (όπως καμία κυρία που 
σέβεται τον εαυτό της δεν 
πρέπει να έχει, σας θυμίζω), 
μπορούσε να την αγοράσει. 
Αλλά, όχι… Όχι εκείνη. Τι 
έκανε, αντιθέτως; Αγόρασε 
μια σειρά ρούχα από το 
κατάστημα, τα πλήρωσε 
κανονικά, πήρε παραμάσχαλα 

(τρόπος τού λέγειν) τη μεγάλη 
σακούλα τού καταστήματος 
και βγαίνοντας («Ω! Ήταν 
τυχαίο!») «φρόντισε» ώστε το 
αξεσουάρ που της γυάλισε 
να «γλιστρήσει» μέσα στην 
τσάντα τού καταστήματος.

Φ υσικά, το αξεσουάρ 
είχε πάνω του αυτό 
το μαραφέτι τού 

διαόλου που αρχίζει να 
λαλάει, αν πας να περάσεις 
λαθραία την πόρτα τού 
καταστήματος. Και, φυσικά, 
όταν πήγε να περάσει το 
κατώφλι, έγινε ο κακός 
χαμός.

Α π’ ό,τι μαθαίνω, δεν 
ήταν η πρώτη φορά 
που η κυρία τού 

κυρίου συνελήφθη κλέπτουσα 
οπώρας. Βέβαια, εν προκει-
μένω επικαλέστηκε την ατυχία 
τής στιγμής και με ένα «ω, με 
συγχωρείτε/ Μα πώς έγινε/ 
Προφανώς μπλέχτηκε το 
μανίκι μου βγαίνοντας…» το 
κουκούλωσε (ή έτσι νόμισε, εν 
πάση περιπτώσει). Την τσάντα, 
just for the record, δεν την 
πλήρωσε και, βεβαίως, δεν 
την πήρε. Πάντως, απ’ ό,τι 
μου λέει η φίλη μου η Κλέλια, 
δεν ήταν η πρώτη φορά που… 
έμπλεξε τα μανίκια της. Αμάν, 
κυρία μου, ούτε ο αρχιεπί-
σκοπος τέτοια μανίκια…

ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  
ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, «Η Λ. ΕΙΝΑΙ  
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΦΕ ΣΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ». Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ, 
ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΓΩ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑ  
ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.  
ΑΡΚΕΤΑ ΨΗΛΗ, ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ  
(ΚΟΒΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΟΤΙ «ΠΕΦΤΕΙ» ΧΡΩΜΟΣΑΜΠΟΥΑΝ, 
ΑΛΛΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΤΣΙ, ΤΟ «ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ» ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ)  
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΜΠΛΕ ΜΑΤΙΑ.

Η ΚΥΡΙΑ ΕΧΕΙ GOLD ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ (ΤΗΝ ΕΧΩ ΔΕΙ  
ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ), ΟΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ 
ΠΑΝΩ ΤΗΣ (ΟΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ, ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΩ), ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑΣΕΙ. ΑΛΛΑ, ΟΧΙ… ΟΧΙ ΕΚΕΙΝΗ. ΤΙ ΕΚΑΝΕ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ; 
ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  
ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΜΑΣΧΑΛΑ ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ 
«ΦΡΟΝΤΙΣΕ» ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΤΗΣ ΓΥΑΛΙΣΕ  
ΝΑ «ΓΛΙΣΤΡΗΣΕΙ» ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Quiz! 21 3 4Μόνιμη σχέση έχει. 
Βάλθηκε όμως να 
αποκτήσει και αρκε-
τές… έκτακτες. Έτσι, 
στράφηκε στον οικο-
γενειακό κύκλο.

Το καλοκαίρι το αίμα 
βράζει και τα πάθη 
ανάβουν. Το αυτό ισχύ-
ει και για γόνο γνωστής 
οικογένειας της πόλης.

Το «μενού» έχει κάθε 
ηλικία και κάθε οι-
κογενειακή κατάστα-
ση. Ο κούκλος νέος 
χτυπά κυριολεκτικά 
«όπου γης».

Ήδη, στα αυτιά των 
γονιών του έχουν 
φτάσει παράπο-
να από γονείς, αλλά 
και… συζύγους. Είπα-
με: βράζει το αίμα…
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ
Δημιουργός κόμικς «τού ελαφρού ρεπερτορίου», όπως λέει ο ίδιος...  
Φωτογραφήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου έξω από το Γιαχουντί χαμάμ,  
στα Λουλουδάδικα.

Γιατί κάποιος που έχει 
δαπανήσει αρκετά χρόνια 
στις πανεπιστημιακές 
αίθουσες, για να σπουδάσει 
Φαρμακευτική, αποφασίζει 
να τα παρατήσει όλα και 
να στραφεί στο σχέδιο; H 
αλήθεια είναι ότι πολλοί το 
θεωρούν γενναία απόφαση ή 
τρέλα. Στην πραγματικότητα 
όμως ήταν απλά μια 
αργοπορημένη απόφαση, 
αφού η ανάγκη μου για την 
τέχνη ήταν πολύ μεγάλη 
ήδη από τα πρώτα νεανικά 
χρόνια. Με το επαγγελματικό 
κομμάτι τού φαρμακοποιού 
δεν με συνέδεε κάτι και η 
προσπάθειά μου να συνδεθώ 
κατέληξε σε παταγώδη 
αποτυχία. Φυσικά, δεν 
μετανιώνω για οτιδήποτε, 
αφού αφενός η επιστήμη 
αυτή καθεαυτήν μου αρέσει, 
αφετέρου καμία γνώση δεν 
είναι μάταιη. Ίσως μόνον η 

γνώση τού να μαγειρεύει 
κάποιος μπάμιες…

Φαντάζομαι ότι η δημιουργία 
κόμικ στην Ελλάδα δεν είναι 
αυτό που θα χαρακτηρίζαμε 
ως «απόλυτη επαγγελματική 
αποκατάσταση», τουλάχιστον 
σε οικονομικό επίπεδο… 
Σίγουρα πρόκειται για ένα 
ασαφές επαγγελματικό 
πεδίο, με πολλές παράλληλες 
εφαρμογές. Για να σταθεί, 
λοιπόν, κάποιος οικονομικά 
πρέπει να βρίσκει συνεχώς 
τρόπους να «πουλήσει» τη 
δουλειά του σε νέους χώρους. 
Οπότε, ένας δημιουργός 
κόμικς είναι και καρτουνίστας, 
εικονογράφος κοκ.

Μεγάλο μέρος τής 
ελληνικής κοινωνίας 
θεωρεί τα κόμικς ως μια 
τέχνη αν όχι περιθωριακή, 
σίγουρα τουλάχιστον «μη 

ποιοτική»... Αν μάλιστα το 
κόμικ έχει χιούμορ και σεξ, 
που είναι αγαπημένες σου 
θεματολογίες, τότε σίγουρα 
αποτελεί προϊόν για την 
πυρά… Έχεις αισθανθεί την 
απαξίωση; Θεωρείς ότι οι 
Έλληνες είναι πουριτανοί; Το 
πραγματικό πρόβλημα είναι ότι 
μεγάλο μέρος τής κοινωνίας 
μας δεν γνωρίζει τι ακριβώς 
είναι το κόμικ. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που θεωρούν κόμικ ένα 
σκιτσάκι στα σόσιαλ ή ακόμη 
και ένα meme… Πολλώ δε 
μάλλον, δεν ασχολούνται με 
την αγορά βιβλίων κόμικς. 
Στις μέρες μας, που η εγχώρια 
σκηνή ολοένα μεγαλώνει και 
παράγεται πλούσιο υλικό, 
είναι πραγματικά κρίμα να μη 
βρίσκει ανταπόκριση. Παρ’ 
όλα αυτά, όσοι αγαπούν 
την τέχνη και την ανάγνωση 
κάνουν τις ποιοτικές επιλογές 
τους – και σίγουρα αρκετοί 
βρίσκουν αυτό που αναζητούν 
στο δικό μου, σκανδαλιστικό 
ύφος. Πουριτανοί; Ναι, 
είμαστε ως λαός, σε μεγάλο 
μέρος – αλλά αυτό δεν με 
τρομάζει. Νομίζω ότι είναι μια 
αντίληψη που αλλάζει.

Πολλοί καλλιτέχνες 
«χρησιμοποιούν» την 
τέχνη τους ως ένα είδος 
αυτοψυχοθεραπείας ή για να 
ζήσουν πράγματα που δεν θα 
μπορούσαν να βιώσουν στην 
πραγματική ζωή. Έχουν τα 
κόμικς σου στοιχεία από την 
προσωπική σου ζωή; Αυτό 
αποτελεί σχεδόν κανόνα τής 
τέχνης. Όλοι οι δημιουργοί 
αφήνουμε κάτι δικό μας σε 
κάθε ιστορία ή βάζουμε τον 
εαυτό μας σε ρόλους που 
απουσιάζουν από τη ζωή 
μας. Ειδικά στα κόμικ στριπς 
μου (που αποτελούν ίσως τον 
κυριότερο όγκο δουλειάς 
μου) πολύ συχνά εμφανίζεται 
η περσόνα που αποτελεί 

την καρτούν εκδοχή μου. 
Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι 
ψωνάρ… Εεεε... Επειδή θέλω 
τα στριπάκια μου να μιλάνε 
πάντοτε όπως θα μιλούσα εγώ. 
Έτσι, τι πιο απλό από το να τα 
λέω εγώ ο ίδιος;

Ενώ η πορεία σου στον χώρο 
είναι μακρά, με έργα γεμάτα 
ζωντάνια και ερωτισμό, το 
ευρύ κοινό σε έμαθε από τα 
αποχαιρετιστήρια σκίτσα σε 
δημοφιλείς καλλιτέχνες. Δεν 
είναι κάπως οξύμωρο; Αυτό 
είναι απλώς μια σύμπτωση που 
είχε να κάνει με το γεγονός 
ότι στον κόσμο αρέσει να 
αποχαιρετά έναν αγαπημένο 
καλλιτέχνη με μια αθωότητα 
και αμεσότητα που συχνά 
συναντάς στα σκίτσα μου. 
Αυτή είναι και η δύναμη 
της εικόνας, ενάντια στα 
μακροσκελή μοιρολόγια. 
Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος που 
γνωρίζει τη δουλειά μου αγαπά 
τα τσοντάκια και τα αστεία μου 
περισσότερο. Εξάλλου, ένα 
αποχαιρετιστήριο σκίτσο δεν 
αποτελεί μέρος τής δουλειάς, 
αλλά απλώς έναν φόρο τιμής.

Και επειδή είσαι ένας από 
τους πλέον δημιουργικούς 
δημιουργούς, αν μου 
επιτρέπεται η υπερβολή, τι 
έχεις στα σκαριά και πότε 
να το περιμένουμε; Έχω σε 
εκκρεμότητα μια νέα τσόντα 
από την «Ένατη Διάσταση» 
με τίτλο «Φέτος θα πάω 
διακοπές». Είναι ένα ερωτικό 
κόμικ που διαδραματίζεται 
σε ένα ερημικό νησί και που, 
ατυχώς, πήγε πίσω εκδοτικά, 
λόγω του ιού. Επίσης, από 
την αυτοεκδοτική μου «zart_
corps» έρχονται δύο νέα 
κόμικς χιουμοριστικού τρόμου, 
με τη συνήθη ποπ αισθητική 
μου. Θα λέγονται «Τρόμος» 
και «LosΤρόμος». Και ό,τι άλλο 
προκύψει.

Συνέντευξη:  
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφία:  
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ  
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΙΚ.  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΟΜΙΚ  
ΕΝΑ ΣΚΙΤΣΑΚΙ ΣΤΑ ΣΟΣΙΑΛ ‘Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΑ MEME…  
ΠΟΛΛΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ, ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΜΙΚΣ.  
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΚΗΝΗ  
ΟΛΟΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΥΛΙΚΟ,  
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΜΑ  
ΝΑ ΜΗ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ,  
ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  
ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ  
– ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ  
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ,  
ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΦΟΣ. ΠΟΥΡΙΤΑΝΟΙ;  
ΝΑΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΩΣ ΛΑΟΣ, ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ  
– ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ.  
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ.
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«Τ ούτα τα 
τραγούδια 
τα ‘λεγαν ώς 
προχτές στη 
Σαλονίκη οι 

κοπέλες, καθώς συγύριζαν την 
κάμαρά τους, οι εργάτες στα 
καπνομάγαζα, οι βαρκάρηδες 
στο λιμάνι. Και με το πέσιμο της 
νύχτας η μελωδία ξεχυνόταν 
από τα μισόκλειστα παράθυρα, 
απλωνόταν στα κακοτράχα-
λα καλντερίμια, αγκάλιαζε τη 
γειτονιά ολάκερη. Μανάδες 
που νανούριζαν τα μικρά τους, 
παλικάρια που παίνευαν της 
αγαπημένης τους τα κάλλη, 
λεβέντες που έπνιγαν τον καημό 
τους στο κρασί, κάποια κορί-
τσια που σιγοψιθύριζαν τους 
μύχιους πόθους τής καρδιάς 
τους, κάποια γερόντια στο 
πλατύσκαλο που αναμετρού-
σαν το βάρος τής μέρας που 
ξεψυχούσε».
Το παραπάνω κομμάτι από το 
βιβλίο τού Αλμπέρτου Ναρ 
«Οι συναγωγές τής Θεσσα-
λονίκης – Τα τραγούδια μας» 
(πρόλογος Γιώργος Ιωάννου, 
έκδοση Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας Θεσσαλονίκης, 1985), που 
αναφέρεται στα σεφαραδίτικα 
τραγούδια, συνοδεύει την εισα-
γωγή τού βιβλίου/CD με τίτλο «I 
remember… Θυμάμαι…», μια 
τρίγλωσση έκδοση (Eλληνικά, 
Aγγλικά, Iσπανοεβραϊκά), που 

κυκλοφόρησε πρόσφατα από 
τις εκδόσεις Ianos και βασίζεται 
στο μουσικό αρχείο τού θεσσα-
λονικιού λογοτέχνη και ερευνη-
τή τής πολυσχιδούς εβραϊκής 
παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. 
Την έκδοση επιμελήθηκε ο 
Λέων Α. Ναρ, ο οποίος έγραψε 
και την εισαγωγή, ενώ το βιβλίο 
προλογίζει ο μουσικολόγος 
Νίκος Ορδουλίδης.
Ένα μέρος από το πολύτιμο 
μουσικό αρχείο (22 τραγού-
δια) του Αλμπέρτου Ναρ, που 
η οικογένειά του δώρισε στο 
Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό 
Αρχείο Θεσσαλονίκης το 2011, 
δημοσιοποιείται και παραδί-
δεται στο αναγνωστικό κοινό 
μέσα από αυτήν την έκδοση, 
δεκαπέντε χρόνια μετά τον 
πρόωρο θάνατο του Αλμπέρ-
του Ναρ, το σπουδαίο διηγη-
ματογραφικό έργο τού οποίου 
είναι «δεμένο» με τη Θεσσα-
λονίκη και την εβραϊκή ιστορία 
τής πόλης.
Για την οικογένεια του Αλμπέρ-
του Ναρ, όπως εξηγεί ο γιος 
του, η έκδοση αυτή σημαίνει 
ακόμη μία δικαίωση των άο-
κνων προσπαθειών του για τη 
διατήρηση της μνήμης: «Επιβε-
βαιώνει επίσης πόσο διορατικός 
ήταν, κάτι που πιστοποιείται στο 
σύνολο του ερευνητικού του 
έργου», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Λέων Ναρ, που χα-

ράσσει τον δικό του δρόμο στη 
συγγραφή. Αποκαλύπτει μάλι-
στα πως «δεν έχουμε τελειώσει 
με το αρχείο του», καθώς θα 
πρέπει να περιμένουμε και νέες 
προσεγγίσεις σε λίγα χρόνια.

Θησαυρός σπάνιων
ηχητικών ντοκουμέντων
Επιζώντες του Ολοκαυτώμα-
τος τραγουδούν σεφαραδίτικα 
τραγούδια, σπάνια ηχητικά 
ντοκουμέντα που ακούστηκαν 
για τελευταία φορά σε μέρες 
σκοτεινές, σε κλειστά σπίτια, 
σημαδεύοντας τη στερνή στιγ-
μή τού αποχωρισμού από την 
αγαπημένη τους Θεσσαλονίκη, 
τη στιγμή τής εξορίας και του 
θανάτου. «Τούτα τα τραγού-
δια ακούστηκαν για τελευταία 
φορά σε μέρες σκοτεινές, σε 
κλειστά σπίτια, σημαδεύοντας 
τη στερνή στιγμή τού αποχωρι-
σμού από την αγαπημένη πόλη, 
τη στιγμή τής εξορίας και του 
θανάτου[…]. Πώς έσβησε άραγε 
τούτος ο κόσμος; Πού πνίγη-
καν τόσα μεράκια; Τι απόμεινε 
στους ελάχιστους που γύρισαν 
πίσω; Είναι στιγμές που τούτη 
η πολιτεία φαντάζει σκληρή και 
άσπλαχνη για εκείνους που επι-
μένουν να θυμούνται», έγραφε 
ο Αλμπέρτος Ναρ, ο οποίος, 
ως απόγονος επιζώντων του 
Ολοκαυτώματος, φρόντισε να 
διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη 

Οι ήχοι
τής πόλης
Η πλούσια σεφαραδίτικη 
μουσική παράδοση της Θεσσαλονίκης
αναδύεται μέσα από ένα τρίγλωσσο 
βιβλίο/CD, βγαλμένο από το αρχείο 
τού Αλμπέρτου Ναρ.

H ΖΩΗ ΜΑΣ
REPORTAGE CITY LIFE 10-11

Μια αγάπη 
για το 
καλοκαίρι

Γράφει  
ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΚΟΥΟΜΟ

Δ εν έχουν περάσει 
πολλά χρόνια από 
τότε που με τις 

πρώτες ζέστες, τόσο στις 
πόλεις όσο και στην εξο-
χή, τα ανοιχτά παντζού-
ρια τής νύχτας έκλειναν 
με το πρώτο φως τής 
ημέρας, ιδιαίτερα στην 
ανατολή, ενώ με τη δύση 
τού ηλίου οι καταπρά-
σινες βεράντες και τα 
μπαλκόνια γέμιζαν μέχρι 
αργά τη νύχτα με συνομι-
λίες, με γέλια, με φωνές, 
με τους ήχους των μαχαι-
ροπίρουνων, αλλά –βε-
βαίως– και των ζαριών 
που έπεφταν στην επι-
φάνεια του αγαπημένου 
καλοκαιρινού παιχνιδιού. 
Το τάβλι ήταν οι ρακέτες 
των μπαλκονιών. Κάποιοι 
έστρωναν ένα στρώμα 
και, περικυκλωμένοι από 
τα φυτά τους και τη δρο-
σιά τους, περνούσαν τη 
νύχτα τους στ’ αστέρια, 
με απαραίτητο εφόδιο μια 
αντικουνουπική λοσιόν.

Κ αλοκαιριάτικα 
δεν είναι άδικο να 
αγανακτούμε για 

την ανυπόφορη ζέστη; 
Από τότε που ο κλιμα-
τισμός επισκέφτηκε τα 
σπίτια μας, τα μπαλκόνια 
και οι βεράντες σιώπη-
σαν για πάντα, οι γλά-

στρες ερήμωσαν και τα 
φυτά δεν κατοικούν πια 
εδώ, ενώ οι νύχτες των 
εραστών των μπαλκονιών 
και των βεραντών συνο-
δεύονται από τα ροχα-
λητά των κλιματιστικών. 
Δυστυχώς!

Τ ο καλοκαίρι είναι, 
λοιπόν, εδώ. «Μια 
αγάπη για το κα-

λοκαίρι», «L’amour à la 
plage», «Summertime», 
«Duel au soleil», «L’ été 
Summer», «Sea, sex and 
sun», «Holidays», «Petite 
fille du soleil», «Suddenly 
last summer», «Les filles 
du bord de mer», «Sous 
le soleil exactement», 
«Kαλοκαιράκι έχει η καρ-
διά μου» – όλοι οι παρα-
πάνω τίτλοι μάς καλούν 
σε μιαν εποχή με περισσή 
ελαφρότητα.

Α νάλαφρα ρού-
χα, ανάλαφρες 
μουσικές που 

μας αρέσει να ακούμε σε 
επανάληψη, ανάλαφρα 
και φρέσκα γεύματα, 
ανάλαφρο ροζέ κρασί, 
καλοκαιρινά αρώματα 
και ο αδιαπραγμάτευτος 
μεσημεριανός ύπνος. 
Ανάλαφρο θέμα επέλεξα 
αυτήν την φορά – μία 
δόση μελαγχολίας, ίσως 
και νοσταλγίας, η αγάπη 
σίγουρα, ο έρωτας, η πα-
ρούσα στιγμή, οι εφήμε-
ρες συναντήσεις.

Σ τον δρόμο των δι-
ακοπών, τα τυχαία 
τραγούδια ενός 

ραδιοφωνικού σταθμού 
ή, ακόμη καλύτερα, το 
προνόμιο της play list, 
ο Λέοναρντ Κοέν, για 
να κυλίσουμε ευχάριστα 
στους αυτοκινητόδρο-
μους του ήλιου. Ο André 
Gide έγραφε ότι «πιστεύ-
ουμε ότι αναπνέουμε 
ευεξία».

à Στιγμιό-
τυπα

–αυτήν που το ναζιστικό μένος 
θέλησε να σβήσει διά παντός– 
απέναντι στην αέναη μάχη με 
τη λήθη.
Πέρα από τις πολύτιμες δημο-
σιευμένες μελέτες του για τα 
σεφαραδίτικα τραγούδια, ο 
Αλμπέρτος Ναρ ηχογράφησε 

τη δεκαετία τού 1990 ηλικιω-
μένους, τότε, επιβιώσαντες και 
επιβιώσασες του Ολοκαυτώμα-
τος. Διέσωσε σπάνια ηχητικά 
ντοκουμέντα που, σε διαφορε-
τική περίπτωση, θα είχαν χαθεί 
παντοτινά. Φίλοι των γονιών του 
οι περισσότεροι, ερασιτέχνες 
ερμηνευτές των τραγουδιών, 
διασώζουν μια γλώσσα, τη 
Σεφαραδίτικη, με ελληνικές, 
τουρκικές, ισπανικές και ιταλι-
κές λέξεις – μια διάλεκτο που 
έχει ως βάση της τη γλώσσα 
που μιλιόταν στην Καστίλη πριν 
από πέντε αιώνες.
Τα τραγούδια αυτά, όπως 
εξηγείται στο ενημερωτικό 
για την έκδοση, άλλοτε είναι 
πρωτότυπα, άλλοτε με επιδρά-
σεις τόσο από τη Θεσσαλονίκη 
όσο και από κάθε άλλη πόλη 
που υποδέχτηκε εκδιωγμένους 
από την Ισπανία Εβραίους και 
άλλοτε με δάνειες μελωδίες 
που ενσωματώθηκαν –με τις 
αναγκαίες, πάντοτε, τροποποι-
ήσεις– στη σεφαραδίτικη μου-
σική παράδοση. Είναι έκφραση 
μιας ευρύτερης μεσογειακής 
μουσικής παράδοσης με στοι-
χεία ισπανόφωνων μελωδιών, 
τραγούδια τής Μικράς Ασίας 
και της Πόλης, μουσικές τού 
Αιγαίου και της Κρήτης, βαλ-
κανικούς ρυθμούς και χορούς, 
τσιγγάνικα μοτίβα, αλλά και 
ιταλικές καντάδες. Η σεφαρα-
δίτικη μουσική έχει τις ρίζες της 

στη μεσαιωνική Ανδαλουσία, 
στον χώρο και στον χρόνο τής 
συνύπαρξης και συνδημιουρ-
γίας Χριστιανών, Εβραίων και 
Μουσουλμάνων.

Ποιος ήταν
ο Αλμπέρτος Ναρ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1947, γιος σεφαραδιτών 
Εβραίων, επιζώντων τού Ολο-
καυτώματος. Σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή τού ΑΠΘ, 
διηύθυνε το Κέντρο Ιστορικών 
Μελετών Εβραϊσμού Θεσσα-
λονίκης και ήταν μέλος τής 
συμβουλευτικής επιτροπής τού 
Κέντρου Ιστορίας τού δήμου 
Θεσσαλονίκης. Στα διηγήματά 
του προσπαθεί να συλλάβει 
την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση 
του θεσσαλονικιού Εβραίου, 
αναζητώντας την προσωπική 
του ταυτότητα και ανακαλώ-
ντας μνήμες.
Έγραψε τα βιβλία «Οι συνα-
γωγές τής Θεσσαλονίκης – Τα 
τραγούδια μας» (1985), «Προ-
φορικές μαρτυρίες Εβραίων 
τής Θεσσαλονίκης για το 
Ολοκαύτωμα» (1998, εκδόσεις 
«Παρατηρητής», επανέκδοση 
«Ευρασία», 2015), «Σε αναζή-
τηση ύφους» (εκδόσεις «Τρα-
μάκια», 1991, και εμπλουτισμέ-
νη από τις εκδόσεις «Νεφέλη», 
1997), «Σαλονικάι, δηλαδή 
Σαλονικιός» (εκδόσεις «Νεφέ-
λη», 1999), «Σαλονικάι – Άπα-
ντα τα διηγήματα» (εκδόσεις 
«Νεφέλη», 2015). Συνεργά-
στηκε με τα περιοδικά «Πα-
ραφυάδα» και «Τραμ» (τρίτη 
διαδρομή) και τις εφημερίδες 
«Μακεδονία» και «Θεσσα-
λονίκη». Επιλεγμένα κείμενα, 
δημοσιευμένα στις συγκεκρι-
μένες εφημερίδες, περιέχονται 
στο βιβλίο «Επιπόλαιος επί 
πόλεως – Πεζά κείμενα (1998-
2003)» (University Studio 
Press, 2007). Ο Αλμπέρτος 
Ναρ συγκέντρωσε στο βιβλίο 
«Κειμένη επί ακτής θαλάσ-
σης – Μελέτες και άρθρα για 
την εβραϊκή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης» (University 
Studio Press, 1997) μελέτες 
λαογραφικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος. Υλικό από το 
αρχείο τού Ναρ με ηχογραφή-
σεις σεφαραδίτικης μουσικής 
βρίσκεται στο ΕΛΙΑ Θεσσαλο-
νίκης, ενώ κείμενά του έχουν 
μεταφραστεί στα Αγγλικά, τα 
Γερμανικά, τα Ισπανικά, τα 
Γαλλικά και τα Εβραϊκά. Πέ-
θανε στις 2 Μαρτίου 2005. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 Το εξώφυλλο του βιβλίου/CD με .
 τίτλο «I remember… Θυμάμαι…»,.
 που βασίζεται στο μουσικό αρχείο.
 τού θεσσαλονικιού λογοτέχνη.
 και ερευνητή τής πολυσχιδούς.
 εβραϊκής παρουσίας.
 στη Θεσσαλονίκη, Αλμπέρτου Ναρ..
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«do not miss» ραντεβού τού φετινού καλοκαιριού
στη Θεσσαλονίκη, όπως τα επιλέγει η συντακτική ομάδα 
τής «Citymag»: θέατρο, μουσική, εικαστικά, performances, 
προβολές και όλα όσα θα ομορφύνουν ακόμη περισσότερο 
την (ήδη) ομορφότερη εποχή τού χρόνου.32+1

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
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SUMMER
PREV IEW ΜΑΓΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ με υπέρο-

χες ταινίες θα απολαύσουμε 
και φέτος στο πιο αγαπημένο 

θερινό σινεμά τής Θεσσαλονίκης: το 
Σινεμά με Θέα. Ζούμε όλοι μαζί κινημα-
τογραφικές αποδράσεις, που φέτος τις 
έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.
Το καλύτερο θερινό σινεμά στήνεται για 
έκτη συνεχή χρονιά από το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου και το Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης στο πιο όμορφο 
σημείο τής πόλης: στην οροφή τού 
κτιρίου Μ2 τού Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, με υπέροχη θέα στον 
Θερμαϊκό κόλπο.
Το «Σινεμά με Θέα», ο θερινός κινη-

ματογράφος που ξεκίνησε το καλο-
καίρι τού 2015 και έγινε στέκι για τους 
σινεφίλ τής πόλης, είναι η πιο δροσερή 
και οικονομική πρόταση εξόδου για 
όσους θα βρίσκονται το καλοκαίρι (και, 
συγκεκριμένα, από τις 13 Ιουλίου ώς 
τις 15 Σεπτεμβρίου) στη Θεσσαλονίκη. 
Φέτος θα προβληθούν επτά ταινίες 
πρόσφατης παραγωγής που ξεχώρισαν 
και αγαπήθηκαν από το σινεφίλ κοινό, 
συναρπαστικές ιστορίες με διάσημους 
πρωταγωνιστές, από αγαπημένους 
σκηνοθέτες. Πρόκειται για τα φιλμ «Ο 
απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροει-
δή (ΔΕ 13 και ΤΡ 14.07, στις 21:30), 
«Πόνος και δόξα» τού Πέδρο Αλμοδό-

βαρ (ΔΕ 20 και ΤΡ 21.07, στις 21:30), 
«Euforia» της Βαλέρια Γκολίνο (ΔΕ 27 
και ΤΡ 28.07, στις 21:30), «Yesterday» 
του Ντάνι Μπόιλ (ΔΕ 24 και ΤΡ 25.08, 
στις 21:00), «Μαγεία στο σεληνόφως» 
τού Γούντι Άλεν (ΔΕ 31.08 και ΤΡ 
01.09, στις 21:00), «Ραντεβού στο 
Belle Époque» τού Νικολά Μπεντός 
(ΔΕ 07 και ΤΡ 08.09, στις 21:00) και 
«Ευτυχία» τού Άγγελου Φραντζή (ΔΕ 
14 και ΤΡ 15.09, στις 21:00). Οι προ-
βολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με όλες τις υγειονομικές υποδείξεις που 
ισχύουν.
INFO: Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (οροφή τού κτιρίου Μ2). Τιμές εισι-

τηρίων: 5 ευρώ (γενική είσοδος), 4 ευρώ 
(μειωμένο και CineΚάρταF τής περιόδου 
2019-2020). Η ηλεκτρονική προπώληση 
εισιτηρίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 
τού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
στη διεύθυνση www.tch.gr. Η πρόσβαση 
στον χώρο τού «Σινεμά με Θέα» (6ος 
όροφος κτιρίου Μ2 τού Μεγάρου Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης) γίνεται είτε με σκάλες 
είτε με ασανσέρ. Στην περίπτωση χρή-
σης τού ασανσέρ, η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική απ’ όλους. Επίσης, η χρήση 
μάσκας είναι υποχρεωτική από κάθε 
θεατή κατά την είσοδό του και μέχρι την 
τοποθέτησή του στη θέση του, καθώς και 
κατά την έξοδό του.

SUMMER PREVIEW COVER STORY 12-13

01
ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΘΕΑ

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
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02
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΕΠΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΒΙΒΑΛΝΤΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΘ

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Οι 
4 εποχές τού Βιβάλντι», 
που θα παρουσιάσει λίγες 

ημέρες αργότερα στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2020, 
θα εμφανιστεί στο Θέατρο Κήπου 
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί-
κης (ΚΟΘ). Η συναυλία ξεκινά με το 
πλούσιο σε αντιθέσεις «Ντιβερτιμέντο 
για ορχήστρα εγχόρδων» τού Μπέλα 
Μπάρτοκ, σε μουσική διεύθυνση της 
Ζωής Τσόκανου και ολοκληρώνεται 
με το διαχρονικό αριστούργημα του 
Αντόνιο Βιβάλντι «Οι τέσσερις εποχές», 
που αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από 
τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα στην ιστο-
ρία τής μουσικής, γεμάτο φινέτσα και 
λαμπρότητα. Σόλο βιολί, ο εξάρχων τής 
ΚΟΘ, Σίμος Παπάνας (φωτό).
INFO: Τη ΔΕ 20.07, στις 21:00, 
στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Είσοδος: 
10 ευρώ. Εισιτήρια: από το εκδοτήριο 
της ΚΟΘ (λεωφόρος Νίκης 73, 
Τ. 2310-236.990) και από το www.tsso.gr.

03
ΩΣ ΤΙΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ 
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ κινηματογράφο 
που λειτουργεί στο τέως στρα-
τόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» 

εγκαινιάζει φέτος το καλοκαίρι ο 
δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κα-
λώντας μας να απολαύσουμε όμορφες 
κινηματογραφικές βραδιές κάτω από 
τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο.
Η έναρξη δόθηκε τη Δευτέρα 15 Ιου-
νίου με την ελληνική ταινία «Η Ρόζα 
τής Σμύρνης», ενώ ώς τις 4 Αυγού-
στου θα απολαύσουμε συνολικά 8 
ταινίες, με τις προβολές να πραγματο-
ποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 
21:00. Λόγω κορωνοϊού, υπάρχουν, 
προφανώς, συγκεκριμένοι κανόνες 
λειτουργίας και αποστάσεων, στο 
πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που 
ισχύουν για την ασφάλεια του κοινού, 
αλλά και του προσωπικού.
Το πρόγραμμα: τη ΔΕ 13 και την 
ΤΡ 14.07, στις 21:00: «Αστερίξ: Το 
μυστικό τού μαγικού ζωμού» (κινού-
μενα σχέδια, 2018). Τη ΔΕ 20 και 
την ΤΡ 21.07, στις 21:00: «Ιππότες 
για κλάματα» (αμερικανική κωμωδία, 
2013). Τη ΔΕ 27 και την ΤΡ 28.07, 
στις 21:00: «Δέκα χρόνια μετά» (αμε-
ρικανική κομεντί, 2011). Τη ΔΕ 03 και 
την ΤΡ 04.08, στις 21:00: «Ευτυχία» 
(ελληνική δραματική ταινία, 2019).
INFO: Το θερινό σινεμά τού δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα λειτουργεί 
ώς τις 4 Αυγούστου, κάθε Δευτέρα και 
Τρίτη, στο τέως στρατόπεδο «Μέγας 
Αλέξανδρος» (Αμπελόκηποι Θεσσαλο-
νίκης, δίπλα από τον ναό Αναστάσεως 
του Κυρίου). Είσοδος ελεύθερη.

SUMMER
PREV IEW
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04
«SYMPHONIC 
ROCKSTROM»

Η ΣΟΔΘ ΜΕ ΤΟΥΣ 
STORM STRING 
QUARTET ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΜΕΤΑ την πολύμηνη περίοδο 
περιοριστικών μέτρων, η 15η 
Ιουλίου είναι η ημέρα που 

σε όλη τη χώρα οι πολιτιστικές εκδη-
λώσεις μπορούν και πάλι να πραγμα-
τοποιηθούν ζωντανά. Η Συμφωνική 
Ορχήστρα τού Δήμου Θεσσαλονίκης 
(ΣΟΔΘ) συμπράττει με τους Storm 
string quartet και, υπό τη διεύθυν-
ση του αρχιμουσικού Χάρη Ηλιάδη, 
υποδέχεται το κοινό τής πόλης με 
έναν εκρηκτικό συνδυασμό ροκ και 
συμφωνικής μουσικής, προσφέροντάς 
του μια δυνατή μουσική εμπειρία που 
ξεσηκώνει και το πιο απαιτητικό κοινό. 
Τέσσερις δεξιοτέχνες μουσικοί-μέλη 
τού Storm string quartet (ο Έκτορας 
Λάππας και η Μαρία Ζαχαριάδου στο 
βιολί, η Μαρία Χρίστοβα στο βιολο-
ντσέλο και ο Ρενάτο Δαμονίτσα στη 
βιόλα) και τα μέλη τής ΣΟΔΘ, μέσα 
από πρωτότυπες διασκευές, ερμηνεύ-
ουν με ενέργεια, πάθος, δυναμισμό και 
φαντασία τη μουσική των Scorpions, 
Deep Purple, ACDC, Metallica, 
Nirvana και Guns & Roses, έτσι όπως 
δεν έχει ξανακουστεί. Το πρόγραμμα 
θα ανοίξει με δύο ορχηστρικά κομ-
μάτια τού συγκροτήματος Coldplay 
σε διασκευή για ορχήστρα τού 
Θοδωρή Παπαδημητρίου, θα ερμη-
νευτεί σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση 
το έργο «Iridium» για ορχήστρα τού 
συνθέτη Αλέξανδρου Ραΐδη, ενώ τις 
ενορχηστρώσεις των έργων υπογρά-
φουν ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο 
Εκτορας Λάππας Την εντυπωσιακή 
βραδιά θα μπορούν να απολαύ-
σουν και άτομα με μειωμένη ακοή, σ 
συνεργασία με την αστική, μη κερδο-
σκοπική εταιρεία «All» και τη Σχολή 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
«Smiyl».
INFO: Την ΤΕ 15.07, στις 21:30 (χωρίς 
διάλειμμα). Ώρα προσέλευσης: 20:30. 
Γενική είσοδος: 10 ευρώ.

05
ΣΤΗ «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ»

ΟΙ «ΜΠΛΕ» ΣΤΟ 
ΜΥΛΟΣ OPEN AIR

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ να εισπράξετε 
συσσωρευμένη ενέργεια από 
τους μοναδικούς «Μπλε» σε 

μια εκρηκτική συναυλία εφ’ όλης της 
ύλης, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες 
τους, τις αγαπημένες τους διασκευ-
ές και, για πρώτη φορά, σε ζωντανή 
εκτέλεση full band, το νέο τους single 
«Σ’ αγάπησα κρυφά». 
INFO: Στο «Μύλος Open Air –
Βαβυλωνία» (Α. Γεωργίου 56). Ώρα 
προσέλευσης: 20:30. Ώρα έναρξης: 
21:30. Για κρατήσεις θέσεων καλείτε 
στο Τ. 2310-510.081.

06
ΣΤΟΝ «ΜΥΛΟ»

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 
ACTIVE MEMBER 

ΠΕΡΑΣΑΝ 8 χρόνια πέρασαν 
από εκείνον τον Ιούνιο του 
1990, όταν ο Μιχάλης Μυτα-

κίδης αφουγκράστηκε το πρόσταγμα 
των καιρών και ονόμασε το γκρουπ 
που έφτιαξε με ό,τι πιο κατάλληλο και 
ουσιώδες: «Ενεργό Μέλος». . Έκτοτε, 
δεν σταμάτησαν τη δημιουργική πορεία 
όχι μόνο στα μουσικά, αλλά και στα 
πολιτιστικά δρώμενα: συναυλίες, στίχοι, 
δισκογραφία, ντοκιμαντέρ, τραγούδια 
για θέατρο, θέατρο(!), παραστάσεις, 
βιβλία, αρθρογραφία, ηχητικοί πειραμα-
τισμοί, ανοικτές συζητήσεις, παρεμβά-
σεις – και η λίστα δεν έχει τέλος για το 
συγκρότημα από το Πέραμα.
INFO: Το ΣΑ 11.07. Ώρα προσέλευσης: 
20:00. Ώρα έναρξης: 21:00. 
Εισιτήρια στην είσοδο: 13 ευρώ.

07
ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 
ΣΤΗ ΜΟΝΗ 
ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

ΣΤΗ ΜΟΝΗ Λαζαριστών θα 
«βουτήξουν» τη Δευτέρα 27 
Ιουλίου οι Χειμερινοί Κολυμ-

βητές – το μακροβιότερο ελληνικό 
σχήμα, που συνεχίζει εδώ και πολλά 
χρόνια τη χαρακτηριστική διαδρομή 
του, με απρόβλεπτες στροφές. Ο Αρ-
γύρης Μπακιρτζής με την παρέα του 
(από εκλεκτούς μουσικούς και φίλους) 
δίνει το καλοκαιρινό του ραντεβού στη 
Μονή Λαζαριστών με ένα πρόγραμ-
μα εφ’ όλης της ύλης, με τραγούδια 
από τη 40χρονη παρουσία τους στη 
μουσική σκηνή, με οκτώ δίσκους και 
άλλα ανέκδοτα.

Όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, 
θα διαμορφώσουν το πρόγραμμά 
τους ανάλογα με το ακροατήριο, τη 
διάθεσή τους, αλλά και επηρεαζό-
μενοι, προφανώς, από την ιδιαίτερη 
πολιτική και γενικότερα πολιτιστική 
συγκυρία. Έτσι, κάθε συναυλία τους 
είναι διαφορετική, επειδή δημιουρ-
γείται «επιτόπου», με τη συμμετοχή 
τού κοινού. Κάθε παράστασή τους 
διακρίνεται όχι μόνο για τη μουσική 
τους πρόταση, που συνδυάζει παρα-
δοσιακά και σύγχρονα στοιχεία εφαρ-
μοσμένα από δεξιοτέχνες μουσικούς, 
αλλά και για την ευδιάθετη και ζεστή 
ατμόσφαιρα που δημιουργούν με το 
κοινό τους.
INFO: Τη ΔΕ 27.07, στη Μονή Λαζα-
ριστών. Εισιτήρια: 11 ευρώ (κερκίδες), 13 
ευρώ (Β’ ζώνη), 15 ευρώ (Α’ ζώνη). Όλες 
οι θέσεις είναι καθημένων και αριθμημέ-
νες. Προπώληση από το viva.gr. Περισ-
σότερες πληροφορίες από το Φεστιβάλ 
τής Μονής Λαζαριστών, καλώντας στο Τ. 
2310-589.200.
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08
ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ

ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον αγα-
πημένο δημιουργό Λέοναρντ 
Κοέν από ένα ensemble 

τριών εξαιρετικών γυναικείων φωνών 
(Nalyssa Green, Sugahspank! και Lou 
is) θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 
το κοινό στις 21 Ιουλίου, στο πλαίσιο 
των συναυλιών που θα πραγματοποιή-
σει το Κέντρο Πολιτισμού τής Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
κήπους τής Βίλας Αλλατίνη.
Ο Κοέν υπήρξε μουσικός τής ποπ, 
αν και τα τραγούδια του (και κυρίως 
οι μπαλάντες του) είχαν στοιχεία τής 
αμερικανικής κάντρι μουσικής και της 
μουσικής των καμπαρέ τής Ευρώπης. 
Θρησκεία, έρωτας, μοναξιά, αλλά και 
κοινωνικά θέματα (όπως π.χ. ο πόλε-
μος) ήταν μερικά από τα ζητήματα 
που έθιξε μέσα από τα τραγούδια του.
Στη δική τους προσέγγιση πάνω στο 
έργο τού Κοέν, οι τρεις νέες τρα-
γουδίστριες (με πολύ διαφορετικές 
διαδρομές καθεμιά, αλλά με κοινή 
ανάγκη την αναζήτηση και κοινό χα-
ρακτηριστικό την τόλμη) θα χαρίσουν 
στο κοινό μια βραδιά με οδηγό την 
καλή μουσική. Μαζί τους στη σκηνή 
θα είναι ο ντράμερ Σεραφείμ Μπέλ-
λος, ο μαέστρος Γιώργος Δελλής (στα 
πλήκτρα) και ο Άδωνι Γουλιέλμο στην 
κιθάρα (Swing Shoes).
INFO: Την ΤΡ 21.07, στις 21:30. 
Είσοδος ελεύθερη (με κράτηση δωρεάν 
πρόσκλησης μέσω του viva.gr).
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΣΤΗΝ 
CASA BIANCA

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 και το νέο 
ωράριο για τους εκθεσιακούς 
χώρους στην Casa Bianca 

είναι πια γεγονός. Ο αγαπημένος χώρος 
τής Θεσσαλονίκης μάς περιμένει κάθε 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 
από τις 10:00 ώς τις 18:00 και κάθε 
Σάββατο από τις 10:00 ώς τις 16:00.
Και μη ξεχνάτε ότι οι δύο νέες εκ-
θέσεις από τη συλλογή έργων τής 
Πινακοθήκης μάς περιμένουν να τις 
ανακαλύψουμε:
«Γυναίκες», περιοδική έκθεση με 
έργα σημαντικών καλλιτεχνών τής 
νεοελληνικής τέχνης (Πολύκλειτος 
Ρέγκος, Κάρολος Τσίζεκ, Γιώργος 
Σικελιώτης, Κώστας Λούστας κ.ά.). 
Η έκθεση θα διαρκέσει ώς τις 20 
Ιουλίου 2020.
Τα γλυπτά τής Δημοτικής Πινακο-
θήκης – Μόνιμη έκθεση γλυπτών 
σημαντικών εκπροσώπων τής νεοελ-
ληνικής τέχνης (Μανώλης Τζομπανά-
κης, Κυριάκος Καμπαδάκης, Γιώργος 
Τσακίρης, Λάμπρος Τολιόπουλος κ.ά.)
Η έκθεση έρχεται να συμπληρώσει 
την υπάρχουσα, μόνιμη συλλογή 
χαρακτικών στο υπερώο τού κτιρίου. 
Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο όροφο 
λειτουργεί η μόνιμη συλλογή με έργα 
τού Νικολάου Γύζη.

09
ΜΕ ΠΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ LIVE

ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ τής Βίλας 
Αλλατίνη θα τραγουδήσει η 
Ελευθερία Αρβανιτάκη στις 23 

Ιουνίου, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα 
συναυλιών που διοργανώνει το Κέντρο 
Πολιτισμού τής Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια 
με τη μελωδική φωνή θα συναντηθεί 
μουσικά με κορυφαίους σολίστες, για 
να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με 
τραγούδια απ’ όλο το φάσμα του ρεπερ-
τορίου της.

Στη συναυλία της θα ερμηνεύσει επι-
τυχίες από το παρελθόν, όπως το «Της 
καληνύχτας τα φιλιά», «Το παράπονο» 
και το «Δυνατά δυνατά», αλλά και 
κομμάτια από το πρόσφατο άλμπουμ 
της με τίτλο «Τα μεγάλα ταξίδια» σε 
μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και 
στίχους Λήδας Ρουμάνη, που κυκλο-
φόρησε τον περασμένο Οκτώβριο 
από την Panik Oxygen. Μαζί της σε 
ειδική συμμετοχή θα βρεθεί ο νέος 
ερμηνευτής και σολίστας τού βιολιού 
Παναγιώτης Λάμπουρας, αλλά και οι 
εδώ και χρόνια συνεργάτες της, εξαι-
ρετικοί σολίστες Αλέξανδρος Δράκος 
Κτιστάκης (τύμπανα, ενορχηστρώσεις), 
Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο), Δημή-
τρης Τσάκας (σαξόφωνο, κλασσική 
κιθάρα), Νίκος Μέρμηγκας (λαϊκά 
έγχορδα) και Γιάννης Κυριμκυρίδης 
(πιάνο, πλήκτρα).
INFO: Την ΠΕ 23.07, στις 21:30. 
Είσοδος ελεύθερη (με κράτηση δωρεάν 
πρόσκλησης μέσω του viva.gr).

10
«ELECTRIC CIRCUS»

SUMMER CAMP 
ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ HIGH TECH 
ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΙ ακροβάτες, 
ηλεκτρονικά ταχυδακτυλουρ-
γικά κόλπα, ψηφιακοί κλόουν, 

παιχνίδια λούνα παρκ σε μια διαδρα-
στική, high tech εκδοχή, αλλά και σόου 
από πραγματικούς μάγους, κλόουν και 
ακροβάτες τού κλασικού τσίρκου: όλα 
αυτά μέσα από την εκπαιδευτική φιλο-
σοφία «Out of the BOX learning» τής 
Robotixlab, με κατασκευές, προγραμμα-
τισμό, πειράματα, δοκιμές, παιχνίδι, γέλιο 
και καινούργιες φιλίες.
Το «Electric Circus» έχει διάρκεια από 
ΔΕ-ΠΑ, με ώρα προσέλευσης 08:00-
09:00 και ώρα αναχώρησης 15:00-
16:00, με ενδιάμεσα διαλείμματα, σε 
μικρά τμήματα των 10 μαθητών/μα-
θητριών. Το summer camp θα τρέξει 
τις εβδομάδες 13-17.07 και 20-24.07 
και απευθύνεται σε ηλικίες 6-12 ετών.
INFO: Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ. 
Πληροφορίες στα Τ. 2313-040.999 
και 6947-695.747.

SUMMER
PREV IEW
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ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 
ΓΛΥΠΤΩΝ 
ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΛΑΚΗΣ
– ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Άρης 
Κατσιλάκης παρουσιάζει τα 
«Ευρήματα», μια ενότητα 

κεραμικών γλυπτών, δουλεμένων σε 
λευκό πηλό και προσαρμοσμένων σε 
ξύλινες κατασκευές. Τα έργα αυτά 
συνθέτουν ένα ενιαίο περιβάλλον, 
καλούν τον θεατή να τα προσεγγίσει 
και να τα παρατηρήσει ως τα παρά-
δοξα και αναπάντεχα ευρήματα μιας 
ανασκαφής, τα εκθέματα ενός φα-
νταστικού, δυστοπικού μουσείου τής 
βιολογικής εξέλιξης και των γενετικών 
μεταβολών, αλλά και της ανθρώπινης 
συνθήκης και δραστηριότητας. Στο 
μεταίχμιο φαντασίας και πραγματικό-
τητας, ένας κόσμος επίκαιρος σήμε-
ρα, όσο ποτέ άλλοτε.
INFO: Στην αίθουσα «Ιουλία Βοκοτο-
πούλου» τού Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης (Μανόλη Ανδρόνικου 6) 
ώς τις 13.09. Ώρες λειτουργίας: 08:00 
- 20:00, καθημερινά. Είσοδος ελεύθε-
ρη. Πληροφορίες και κρατήσεις στη 
σελίδα τού μουσείου (www.amth.gr).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΥ-
ΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΘ ΣΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟ-
ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του 
υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Όλη η Ελλάδα 

ένας Πολιτισμός» συμμετέχει αυτό 
το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), με σειρά εμ-
φανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους 
τής Βόρειας Ελλάδας. Ο νέος αυτός 
θεσμός επιδιώκει την ανάδειξη και 
την αξιοποίηση των μνημείων τής 
χώρας μας μέσα από την πραγμα-
τοποίηση εκδηλώσεων σύγχρονης 
δημιουργίας σε αυτά, προσφέροντας 
παράλληλα την ευκαιρία παρακολού-
θησης των συγκεκριμένων πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων σε κατοίκους και 
επισκέπτες κάθε γωνιάς τής Ελλάδας. 
Το πρόγραμμα της ΚΟΘ περιλαμβά-
νει τις εξής εμφανίσεις:
Κυριακή 19.07, Μουσείο Βυζα-
ντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης 
(αύλειος χώρος): σύνολο χάλκινων 
πνευστών και κρουστών τής ΚΟΘ. 
Μουσική διεύθυνση: Δημοσθέ-
νης Φωτιάδης. Έργα R. Strauss, T. 
Susato, P. Mascagni, C. Hazell, E. 
Morricone, A.L. Webber, C. Debussy, 
J. Parker, A. Piazzolla, A. Schnittke.
Τετάρτη 22.07, Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης (αίθριος χώ-
ρος): σύνολο ξύλινων πνευστών τής 
ΚΟΘ. Μουσική διεύθυνση: Γιώργος 
Βράνος. Έργα A. Dvorak, R. Strauss.
Δευτέρα 24.08, Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Άργους Ορεστικού 

(αύλειος χώρος): σύνολο εγχόρδων 
τής ΚΟΘ. Μουσική διεύθυνση/βιολί: 
Σίμος Παπάνας. Έργα Σ. Μιχαηλίδη, 
A. Vivaldi.
Τρίτη 25.08, Μουσείο Αιανής 
Κοζάνης (αύλειος χώρος): σύνολο 
εγχόρδων τής ΚΟΘ. Μουσική διεύ-
θυνση/βιολί: Σίμος Παπάνας. Έργα Σ. 
Μιχαηλίδη, A. Vivaldi.
Πέμπτη 27.08, αρχαιολογικός χώ-
ρος Ολύνθου Χαλκιδικής: σύνολο 
χάλκινων πνευστών και κρουστών 
τής ΚΟΘ. Μουσική διεύθυνση: 
Δημοσθένης Φωτιάδης. Έργα R. 
Strauss, T. Susato, P. Mascagni, C. 
Hazell, E. Morricone, A.L. Webber, 
C. Debussy, J. Parker, A. Piazzolla, 
A. Schnittke. 
Παρασκευή 28.08, Αρχαία Στάγει-
ρα Χαλκιδικής: σύνολο τσέλων και 
ξύλινων πνευστών τής ΚΟΘ. Μουσι-
κή διεύθυνση: Γιώργος Βράνος. Έργα 
A. Dvorak, J. Pachelbel, J.S. Bach, 
J. Klein, G. Faure, Π. Κουτσούρα, G. 
Sviridov, D. Shostakovich.
Σάββατο 12.09, Βυζαντινό Μουσείο 
Καστοριάς (αύλειος χώρος): σεξτέτο 
εγχόρδων με άρπα, φλάουτο και κλα-
ρινέτο τής ΚΟΘ. Έργα W.A. Mozart, 
M. Ravel, L.v. Beethoven.
Κυριακή 13.09, Μουσείο Αιανής 
Κοζάνης (αύλειος χώρος): σεξτέτο 
εγχόρδων με άρπα, φλάουτο και κλα-
ρινέτο τής ΚΟΘ. Έργα W.A. Mozart, 
M. Ravel, L.v. Beethoven.
Παρασκευή 18.09, Μουσείο Βυζα-
ντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης 
(αύλειος χώρος). Μουσική διεύ-
θυνση: Έκτορας Ταρτανής. Μέτζο 
σοπράνο: Ελένη Βουδουράκη. Έργα 
A. Schönberg. Μ. Θεοδωράκη, J. 
Haydn. 
Σάββατο 26.09: ρωμαϊκή αγορά 
Θεσσαλονίκης (αύλειος χώρος). 
Μουσική διεύθυνση: Βλαδίμηρος 
Συμεωνίδης. Κινηματογραφική μου-
σική Ν. Κυπουργού, E. Morricone, 
N. Rota.
INFO: Οι εκδηλώσεις προσφέρονται 
δωρεάν από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (μόνο «αντίτιμο» είναι 
το εισιτήριο για την είσοδο σε κάθε 
χώρο, από εδώ:  https://digitalculture.
gov.gr/. Είναι υποχρεωτική η προ-
κράτηση θέσης).

SUMMER PREVIEW COVER STORY 18-19

Η αλήθεια 
στον 
καιρό τής 
απάτης

Γράφει  
ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Κ αμιά φορά, όταν 
το βλέμμα πέφτει 
πάνω σ’ αυτούς που 

μετέχουν σε πρωτότυπες 
δράσεις, σε πειραματικές 
μορφές έκφρασης ή, έστω, 
σε καλλιτεχνικά γεγονότα 
περιορισμένης εμπορι-
κής φιλοδοξίας, η εικόνα 
αλλοιώνεται. Κάτι στην 
έκφραση, κάτι στη χαλαρή 
άνεση σωμάτων, διαλόγων 
και σκέψεων και κάτι που 
μοιάζει να έρχεται από 
ένα θυμικό που (αλίμονο!) 
πρέπει πια να είσαι αρκετά 
νέος για να γίνεις κοινωνός 
του, θολώνουν τη λάμψη 
αυτού που θα ονομάζαμε 
«ένα εργοτάξιο νέων δεδο-
μένων».

Κ αμιά φορά –όχι 
πάντα– δεν είναι 
η πόλη που βοά 

και βράζει και δεν είναι το 
καινούργιο που χτυπάει 
με ορμή την πόρτα. Είναι 
οι θόρυβοι από μερικές 
παραπλανημένες νεότη-
τες που δεν φτιάχνουν 
τον κόσμο τους, αλλά 
ρίχνουν τις ζαριές τους 
κι όπου κάτσει. Αυτό δεν 
είναι κακό, ποτέ δεν ήταν. 
Ίσως λίγο απογοητεύει 
και αποκαρδιώνει κά-
ποιους αμετανόητους (που 

γρήγορα κολλάνε με την 
ταμπέλα τού γραφικού), 
αλλά τους περισσότερους 
τους βολεύει η γρήγορη 
ένταξη και η «αξιοποίηση» 
των ιδεών, των δεξιοτήτων 
και των πειραματισμών 
τους. Εξάλλου, κάπως έτσι 
ανανεώνονται τα κοινωνι-
κά θεμέλια, στηρίζοντας 
το οικοδόμημα – πού 
καιρός για γκρέμισμα και 
αλλαγή...

Κ αμιά φορά όμως 
έρχεται μια νεότητα 
που τα ξέρει όλα 

αυτά. Ένα κομμάτι της 
αντιδρά, επιτίθεται και δια-
τρανώνει ότι θα τ’ αλλάξει 
όλα. Δεν ξέρουμε αν το 
κάνει τελικά, αλλά συνήθως 
δεν έχει κανέναν ενδοιασμό 
να χορηγηθεί σ’ αυτήν της 
την προσπάθεια, ακόμη κι 
απ’ αυτούς που υποτίθεται 
ότι πολεμά. Μικρές «επα-
ναστάσεις» και «ρηξικέλευ-
θα» γεγονότα με κρατικές 
επιχορηγήσεις και φορείς 
πολιτισμού με πλούσια 
δράση, άνετη τσέπη, ρηχές 
κοινοτοπίες και άθλια προ-
σωπική αισθητική.

Κ αμιά φορά ωστόσο 
κάποιοι ξεφεύγουν 
απ’ όλον αυτόν τον 

μύλο. Κατανοούν ότι για 
μπίζνες πρόκειται και όχι 
για καταθέσεις ονείρων, 
κάνουν λίγο κράτει από 
τις εύκολες συναλλαγές 
και, αν δεν τους πάρει ο 
καιρός και η διάθεση από 
κάτω, ανεμίζουν αραιά και 
πού κανένα μπαϊράκι.

Κ αμιά φορά τα 
παίρνει ο άνεμος 
κάποια απ’ αυτά τα 

μπαϊράκια κι αυτά, ευγνω-
μονούντα, αλωνίζουν κι 
αλητεύουν σε απρόσμενες 
γειτονιές και σε στιγμές 
πολύτιμες. Και γίνονται 
αυτό που πάντα ήθελαν: 
αλήθεια...

à Υπάρχει 
λόγος Το αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού,.

 στη Θεσσαλονίκη..
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STANDUP COMEDY

«ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, 
ΚΑΛΗ ΕΙΝΑΙ»

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ακριβώς η «τέ-
χνη» των κοκτέιλ; Γιατί τα ταξί 
είναι κίτρινα; Για ποιον λόγο 

γεννιούνται μικρότερα αδέρφια; Ποιοι 
είναι οι καλύτεροι χειρότεροι τουρίστες 
όλων των εποχών; Ιντερνετικό φλερτ: 
τα υπέρ και τα κατά. Γιαγιάδες VS 
Μόδα: 1-0. Ελληνάρες, αυτή η μάστι-
γα. Ψυχολόγοι: 50 ευρώ.
Μετά την επιτυχημένη πορεία τής 
stand up comedy «Χωρίς γλουτένη», 
η Ήρα Κατσούδα είναι έτοιμη για νέες 
περιπέτειες. Με κείμενα ολόφρεσκα, 
ιστορίες βγαλμένες από την καθημερι-
νότητα (ή περίπου…) και τίτλο σίγουρα 
βγαλμένο από τη ζωή, παρουσιάζει τη 
δεύτερη σόλο παράστασή της, «Για 
γυναίκα, καλή είναι».
Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης; Όπως 
εξομολογείται η ίδια, «κάποιοι θεα-
τές που στο τέλος τής παράστασης 
θεωρούν σκόπιμο να μοιραστούν μαζί 
σου τη σκέψη τους ότι ‘Μπράβο, για 
γυναίκα καλή είσαι’. Και μετά σου 
γυρίζει το μάτι. Ε, και μετά το κάνεις 
παράσταση».
INFO: Στον θερινό κινηματογράφο 
«Ελληνίς» την ΤΡ 21.07, στις 21:30. 
Εισιτήρια: 10 ευρώ (γενική είσοδος) 
από το Ticketservices.gr και 
το tickets.public.gr, αλλά και 
στα καταστήματα «Public».
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΙΣ 22.07

«ΟΡΝΙΘΕΣ»
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ στις 22 Ιουλίου, στο 
Θέατρο Δάσους τής Θεσσαλο-
νίκης, θα κάνουν οι «Όρνιθες», 

η διαχρονική κωμωδία τού Αριστοφά-
νη, που αποτελεί τη μεγάλη καλοκαι-
ρινή παραγωγή τού Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος, με την οποία 
συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών 
& Επιδαύρου. Στην παράσταση, σε 
μετάφραση Κ.Χ. Μύρη και σκηνοθεσία 
Γιάννη Ρήγα, τους κεντρικούς ρόλους 
ερμηνεύουν ο Ταξιάρχης Χάνος και 
ο Χρήστος Στέργιογλου, πλαισιωμένοι 
από πολυπληθή θίασο ηθοποιών.
Ο Πεισθέταιρος και ο Ευελπίδης, 
απηυδισμένοι από τη διαφθορά σε 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο, στην οποία έχει περιέλθει 
η πόλη, φεύγουν για να βρουν τον 
Τηρέα, τώρα πια Έποπα (κάποτε 
άνθρωπο, τώρα πια τσαλαπετεινό), 
για να μάθουν απ’ αυτόν και τα άλλα 
πουλιά που πετούν ψηλά και ίσως 
γνωρίζουν αν υπάρχει κάποιος τόπος 
ειρηνικός να πάνε να ζήσουν εκεί.
INFO: Στις 22, 23, 24, 29 & 30.07, 
στις 21:15, στο Θέατρο Δάσους. 
Η παράσταση ανεβαίνει με υπέρτιτλους 
στα Αγγλικά.

SUMMER
PREV IEW
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ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ 
ΜΕ ΔΥΟ ΚΙΘΑΡΕΣ

ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ο Ορφέ-
ας Περίδης και ο Μανώλης 
Ανδρουλιδάκης έρχονται 

στους κήπους τής Βίλας Αλλατίνη «…
με δύο κιθάρες», παρουσιάζοντας μια 
μοναδική παράσταση παραγωγής και 
διοργάνωσης του Κέντρου Πολιτισμού 
τής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 
Η μουσική τους πρόταση θα έχει, 
φυσικά, ως επίκεντρο τις κιθάρες: 
τραγούδια που έχουν συνθέσει οι ίδιοι, 
αλλά και αγαπημένα ακούσματα που 
έχουν καθορίσει την ελληνική μου-
σική σκηνή θα περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός και 
εξαιρετικός μελωδός Ορφέας Περί-
δης μάς έχει ταξιδέψει με τη μελω-
δική φωνή του με επιτυχίες όπως οι 
«Φωτοβολίδα», «Για πού το ‘βαλες, 
καρδιά μου», «Αχ, να σε δω», «Φεύ-
γω», «Τα τσιγάρα» κ.ά. Έγινε ευρύ-
τερα γνωστός το 1993, με τον πρώτο 
του δίσκο, «Αχ, ψυχή μου, φαντα-
σμένη».
Ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης δρα-
στηριοποιείται από το 1987 ως 
συνθέτης, κιθαριστής και παρα-
γωγός-ενορχηστρωτής σε ηχο-
γραφήσεις, συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις κοκ. στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Στη δισκογραφία του 
περιλαμβάνονται τα άλμπουμ «Χάλ-
κινα Φεγγάρια» (2013), «Myrtia» 
(2016), «Greatest Greek Musicians: 
5 Magic Tracks (Classical Guitar)» 
(2016), «Παράξενο Τσίρκο» (2018) 
και «Greek Cinema Music for 
Classical Guitar» (2020).
INFO: Την ΤΕ 22.07, στις 21:30. 
Είσοδος ελεύθερη (με κράτηση δωρεάν 
πρόσκλησης μέσω του viva.gr).

SUMMER PREVIEW COVER STORY 20-21
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ΟΙ KADINELIA LIVE

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΟ ΜΠΛΟΥΖ 
ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΚ

ΑΠΟ την παράδοση της Ελλά-
δας σε ολόκληρο τον κόσμο: 
αυτό το μουσικό ταξίδι προ-

σφέρουν οι Kadinelia, το world acoustic 
ντουέτο τού Θανάση Ζήκα και της Εύης 
Σεϊτανίδου. Ένα ταξίδι, στο οποίο τα 
διαχρονικά ακούσματα της χώρας μας 
αποκτούν νέο χαρακτήρα μέσα από τις 
χαρισματικές κιθαριστικές μελωδίες και 
το αρμονικό τραγούδι των δύο μουσι-
κών.
Οι Kadinelia πρωτοήλθαν σε επαφή το 
2013, ανταλλάσσοντας ιδέες και εναλ-
λάσσοντας ήχους. Το φθινόπωρο του 
2019 το ντουέτο μπήκε στο στούντιο. 
Μετά από έναν μήνα εντατικών 

ηχογραφήσεων ετοίμασαν το πρώτο 
τους, ομώνυμο άλμπουμ, σε μίξη και 
mastering του Χρήστου Μέγα. Στο ντε-
μπούτο τους, οι Kadinelia μεταφέρουν με 
τον πιο όμορφο τρόπο την ενέργεια των 
ζωντανών εμφανίσεών τους. Αυτό που 
περιμένει τον ακροατή είναι ένα σύνολο 
από 11 κομμάτια, στα οποία περιλαμβάνο-
νται πρωτότυπες συνθέσεις, αλλά και δια-
σκευές παραδοσιακών ήχων, γραμμένες 
από τον Θανάση και την Εύη. Με όχημα 
τις κιθάρες και το χρώμα τής φωνής 
τους, το ντουέτο μάς μεταφέρει σε ένα 
ταξίδι όπου το μοιρολόι εναλλάσσεται με 
το χιούμορ και η Ανατολή με τη Δύση.
INFO: Την ΠΕ 16.07, στο «Μύλος Open 
Air – Βαβυλωνία». Οι πόρτες ανοίγουν 
στις 20:30. Ώρα έναρξης: 21:30. Εισιτήρια 
(προπώληση): 6 ευρώ (φάση 1), 8 ευρώ 
(φάση 2), μέσω viva.gr. Στο ταμείο: 10 ευρώ.

19
ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΣΙΩΤΑΣ

ΝΤΟΥΕΤΟ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΟΠΑΥΛΟΣ Παυλίδης επιστρέ-
φει στις καλοκαιρινές σκηνές 
παρέα με έναν εξαιρετικό 

μουσικό: τον Φώτη Σιώτα. Παυλίδης και 
Σιώτας συναντιούνται για πρώτη φορά 

μαζί στη σκηνή, πειραματίζονται και προ-
σεγγίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο τα τρα-
γούδια τού Παύλου, δίνοντας τους νέα 
δυναμική. Στο πρόγραμμα αυτό, εκτός 
από τα κλασσικά αγαπημένα τραγούδια 
τού Παύλου από την πορεία του με τα 
Ξύλινα Σπαθιά, αλλά και τη μετέπειτα 
πορεία του (σόλο ή με τους B-Movies), 
θα υπάρχουν επίσης και αρκετά ακυ-
κλοφόρητα τραγούδια που θα έχουμε 
την ευκαιρία να ακούσουμε εδώ, καθώς 
και κάποια αγαπημένα τους τραγούδια 
από την ελληνική δισκογραφία.
INFO: Την ΠΕ 23.07, στη Μονή Λαζαρι-
στών. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30. Ώρα 
έναρξης: 21:30. Εισιτήρια: καθημένων Α’ 
και Β’ ζώνης: 12 ευρώ. Καθημένων Γ’ ζώνης: 
προπώληση 10 ευρώ, στο ταμείο 12 ευρώ.
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Ο ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ LIVE 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ

OΦΟΙΒΟΣ Δεληβοριάς, μαζί με τους συνεργάτες του, τον Κωστή Χριστο-
δούλου στα πλήκτρα, τον Σωτήρη Ντούβα στα τύμπανα, τον Yoel Soto στο 
μπάσο, τον Κώστα Παντέλη στις κιθάρες και τη Νεφέλη Φασούλη στο τρα-

γούδι, φτιάχνει ένα πολύ προσωπικό σκηνικό άλμπουμ, απ’ όπου περνούν πρόσωπα 
και μέρη που αιχμαλωτίστηκαν από τον ωτακουστή και οφθαλμολάγνο τραγουδοποιό 
από το ‘89 ώς σήμερα. Μέσα από παλιά, αλλά και ολοκαίνουργια, ακυκλοφόρητα 
τραγούδια, γνωστοί και άγνωστοι ήρωες μιας πραγματικότητας που συνήθως δεν της 
ρίχνουμε δεύτερη ματιά θα είναι εκεί, πρωταγωνιστές και εκτεθειμένοι, τραγουδώντας 
για τον «βίο τού διπλανού» – κι ας τηρούν πια τις αποστάσεις. Με τη φόρτιση, λοιπόν, 
της απόστασης και με την ανυπομονησία για την επιστροφή στους άλλους, ο Φοίβος 
Δεληβοριάς και τα τραγούδια του έρχονται να μας συναντήσουν.
INFO: Στο «Μύλος Open Air – Βαβυλωνία» (Α. Γεωργίου 56) την ΤΡ 28.07. 
Ώρα προσέλευσης: 20:30. Ώρα έναρξης 21:30. Για κρατήσεις θέσεων καλείτε στο 
Τ. 2310-510.081 ή στέλνετε μήνυμα στο inbox τής σελίδας Mylos Club Thessaloniki 
με το όνομά σας, τηλέφωνο και αριθμό ατόμων.
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ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ
ΚΑΙ Ο ΚΡΟΥΣΟΣ 

ΤΟΝ «ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ και τον 
Κρούσο» τής Ξένιας Καλογε-
ροπούλου, μια συναρπαστική 

ιστορία δύο θεότρελων ναυαγών σε 
έναν κόσμο χαράς, ελπίδας και αλλη-
λεγγύης, παρουσιάζει η παιδική σκηνή 
τού Φώτη Σπύρου.
INFO: Τη ΔΕ 03.08, στις 21:00, στο 
Θέατρο Κήπου.

.24
ΣΤΟ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΝΕΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ 

ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ «τις ταινίες 
είναι ωραίο να τις βλέπουμε 
μαζί» και τηρώντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ο δήμος 
Παύλου Μελά προσκαλεί όλους τους 
σινεφίλ στον δημοτικό θερινό κινηματο-
γράφο «Τζένη Καρέζη», στην Πολίχνη, 
που θα λειτουργήσει ώς τις 2 Σεπτεμβρί-
ου, με 63 δωρεάν προβολές.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ φεστιβάλ 
μπίρας τής χώρας έρχεται και 
πάλι με την τέταρτη, εκρηκτική 

εκδοχή του, προσφέροντας για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά την απόλυτη εμπειρία 
ποιοτικού ζύθου σε όλους τους λάτρεις 
τής μπίρας. Μετά την τεράστια επιτυχία 
των τριών προηγούμενων χρόνων, φέτος 
οι διοργανωτές δημιούργησαν με πολλή 
όρεξη και μεράκι το καλύτερο φεστιβάλ 
μπίρας μέσα από καινοτομίες και αλλαγές 

στον τρόπο διεξαγωγής τού Thessaloniki 
Beer Festival. Ακολουθώντας τα ειδικά 
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου 
που έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την παγκό-
σμια κρίση τού Covid-19, το φεστιβάλ θα 
είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί από τις 27 
μέχρι και τις 30 Αυγούστου, στον προαύ-
λιο χώρο τής ΔΕΘ.
INFO: Από την ΠΕ 28 ώς την ΚΥ 30.08, 
από τις 18:00, στον προαύλιο χώρο τής 
ΔΕΘ-Helexpo.

20
ΣΤΗ «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ»

ΚΛΑΡΙΝΟ
ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ο Σταύρος 
Παζαρέντσης με το κλαρίνο 
και 7 τραγουδιστές (Εβίτα 

Σερέτη, Κική Σαββίδου, Ευδοκία Πα-
παδοπούλου, Αυγή Τριανταφυλλίδου, 
Νίκος Ρωμανός, Γιάννης Νανάκος, 
Βασίλης Παχύς) έρχονται στο «Μύλος 
Open Air» για μια βραδιά μουσικά 
ιδιαίτερη, με instrumental και διασκευ-
ές σε παλιά και καινούργια λαϊκά, αλλά 
και παραδοσιακά κομμάτια.
INFO: Στο «Μύλος Open Air – Βαβυ-
λωνία» (Α. Γεωργίου 56) τη ΔΕ 13.07, 
στις 21:00. Εισιτήρια: 8 ευρώ (προπώ-
ληση), 10 ευρώ (στην είσοδο).

22
ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΑΒΗΣ 
Η ΓΙΩΤΑ ΦΕΣΤΑ

«ΤΡΩΑΔΕΣ»
ΑΠΟ ΚΘΒΕ,
ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΤΙΣ «ΤΡΩΑΔΕΣ» τού Ευρι-
πίδη, μια συμπαραγωγή του 
με το Κέντρο Πολιτισμού τής 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και το 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Παρασκευόπουλου, θα παρου-
σιάσει αυτό το καλοκαίρι το ΚΘΒΕ. 
Με φόντο την κατεστραμμένη Τροία, 
οι Τρωαδίτισσες, αναμένοντας την 
ανακοίνωση της τύχης τους, θρηνούν 
για την άλωση της πόλης. Ανάμεσά 
τους, παραδομένη στη μοίρα της, η 
γριά Εκάβη (την υποδύεται η Γιώτα 
Φέστα) σέρνει το εξασθενημένο σώμα 
της, σηκώνοντας στις γέρικες πλάτες 
τα βάρη μιας ζωής από το ένδοξο 
παρελθόν στο τραγικό παρόν.
INFO: Η παράσταση, που κάνει πρε-
μιέρα στις 20.08 στο Θέατρο Δάσους, 
θα ανεβεί την ΠΑ 21 και το ΣΑ 22.08. 
Προπώληση εισιτηρίων μέσω viva.gr 
και ntng.gr, στο 11876 και στο Τ. 2315-
200.200.

21
Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ 
ΓΕΜΑΤΗ 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

ΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ κΜΕ ΤΑ «ΡΕ-
ΜΠΕΤΙΚΑ της κιθάρας 2.0» 
έρχεται στο «Μύλος Open 

Air» ο Δημήτρης Μυστακίδης. Μαζί 
του επί σκηνής θα ανεβούν η Ιφιγέ-
νεια Ιωάννου στο τραγούδι και στο 
κανονάκι, ο Δημήτρης Παππάς στην 
κιθάρα και το τραγούδι, ο Κωστής 
Κωστάκης στην κιθάρα και το τρα-
γούδι, ο Σάκης Καρακώστας στο βιολί, 
ο Δημήτρης Τσεκούρας στο κοντρα-
μπάσο και ο Μάκης Πελοπίδας στην 
ηχοληψία.
INFO: Στο «Μύλος Open Air – Βαβυ-
λωνία» (Ανδρέου Γεωργίου 56, περιοχή 
«Σφαγεία») την ΤΡ 14.07. Ώρα προ-
σέλευσης: 19:30. Ώρα έναρξης 21:00. 
Εισιτήρια: 12 ευρώ (προπώληση), 14 
ευρώ (στην είσοδο).

28
ΣΤΗ ΔΕΘ-HELEXPO

THESSALONIKI 
BEER FESTIVAL ’20
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ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ γνώμονα την 
ασφάλεια και την υγεία συμ-
μετεχόντων, εργαζομένων και 

επισκεπτών, το Flea Market Thessaloniki 
επιστρέφει για δύο ημέρες στον προαύλιο 
χώρο τής ΔΕΘ-Helexpo, κάτω από το 
περίφημο τόξο. Έχοντας ξεκινήσει τα flea 
markets από τον Σεπτέμβριο του 2016 
στον πολυχώρο τού «Μύλου», οι διοργα-
νωτές είχαν την ευκαιρία να βρεθούν και 
σε άλλους εμβληματικούς χώρους, όπως 

το νέο δημαρχιακό μέγαρο, το Lab’Attoir, 
το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και, 
πιο πρόσφατα, στην Αποθήκη Γ’ στο λι-
μάνι. Ένας από τους πρωταρχικούς τους 
στόχους κάθε φορά είναι να συστήνουν 
έναν εναλλακτικό χώρο τής πόλης γι’ 
αυτήν τη μεγάλη γιορτή.
INFO: Το ΣΑ 19 και την ΚΥ 20.09, 
στον υπαίθριο χώρο τής ΔΕΘ-Helexpo. 
Ώρες λειτουργίας: 11:00-22:00. 
Είσοδος ελεύθερη.
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ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

«ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ»

ΟΠΕΤΡΟΣ Φιλιππίδης επιλέγει 
για το φετινό καλοκαίρι ένα 
γνώριμό του έργο, που είχε 

παρουσιάσει πριν από πέντε χρόνια, 
με μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική 
επιτυχία. Πρόκειται για τις «Δάφνες 
και Πικροδάφνες» των Δημήτρη 
Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, ένα από 
τα σπουδαιότερα κείμενα της νεοελ-
ληνικής δραματουργίας, μια πολιτική 
κωμωδία διαχρονικής επικαιρότητας. 
Τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες 
θα κρατήσουν, μαζί με τον Πέτρο 
Φιλιππίδη (ο οποίος θα υπογράψει και 
τη σκηνοθεσία), ακόμη ένας ακόμη 
ηθοποιός με μακρά πορεία, ο Τάσος 
Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικό-
τερους ηθοποιούς τής νέας γενιάς, ο 
Κωνσταντίνος Ασπιώτης, καθώς και ο 
Θανάσης Πατριαρχέας, ο οποίος δια-
γράφει μια πολλά υποσχόμενη πορεία 
στον χώρο.
INFO: Την ΚΥ 26 και τη ΔΕ 27.07, 
στις 21:30, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια: 
13 ευρώ (προσφορά μέσω viva.gr). 
Γενική είσοδος: 20 ευρώ (κανονικό), 
15 ευρώ (ανέργων, ΑμΕΑ, φοιτητικό, 
πολυτέκνων, παιδικό).

26
ENA ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
remastered

ΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ κΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
τέχνης «Αrs Aeterna» και η 5η 
Εποχή Τέχνης συνεργάζονται 

το φετινό καλοκαίρι στην «Αντιγόνη» 
τού Σοφοκλή, ένα από τα κορυφαία 
κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμ-
ματείας. Η παράσταση, που πρωτοπαί-
χτηκε σε περιοδεία το 2015, γνωρίζο-
ντας μεγάλη επιτυχία, παρουσιάζεται 
σε νέα επεξεργασία από τον σκηνοθέ-
τη Θέμη Μουμουλίδη, με την Ιωάννα 
Παππά στον ρόλο τής Αντιγόνης, τον 
Γιώργο Χρυσοστόμου στον ρόλο τού 
Κρέοντα και μια ομάδα σημαντικών 
νέων ηθοποιών.
INFO: Στο ανοικτό θέατρο Συκεών 
«Μάνος Κατράκης» την ΠΕ 23 και την 
ΠΑ 24.07, στις 21:30. Εισιτήριο: 10 
ευρώ.

25
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΙΑΣΟ ΤΟΥ ΚΘΒΕ 

ΜΙΑ «ΓΚΟΛΦΩ» ΣΤΟΥΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ

Η «ΓΚΟΛΦΩ», το γνωστό έργο τού Σπύρου Περεσιάδη από το 1893, 
αποτελεί τη δεύτερη καλοκαιρινή παραγωγή τού ΚΘΒΕ. Η παράστα-
ση, που θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία 

Χρήστου Παπαδημητρίου, θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου, στον αύλειο χώρο τής 
Μονής Λαζαριστών, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένους χώρους. 
Μια παράσταση που αφηγείται με σύγχρονο τρόπο την ιστορία τής Γκόλφως στον 
θεατή, ελπίζοντας ότι και αυτός με τη σειρά του θα την κρατήσει για καιρό μέσα 
του ως αναμνηστικό «εγκόλπιο». Αυτό άλλωστε σημαίνει η Γκόλφω: φυλαχτό στο 
μέρος τής καρδιάς…
Οι συντελεστές. Συγγραφέας: Σπυρίδων Περεσιάδης. Σκηνοθεσία-δραματουργική 
επεξεργασία: Χρήστος Παπαδημητρίου. Σκηνικά-κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη. 
Μουσική: Άλκης Κανίδης. Στίχοι: Χρήστος Παπαδημητρίου. Κίνηση: Θάνος Φερε-
τζέλης. Φωνητική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου. Φωτιστικός σχεδιασμός: Δήμη-
τρα Αλουτζανίδου. Βοηθός σκηνοθέτη, σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Τατιάνα 
Νικολαΐδου. Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου. Οργάνωση παραγωγής: 
Marleen Verschuuren. Μουσικός επί σκηνής: Μανώλης Σταματιάδης. Παίζουν οι 
ηθοποιοί Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρήστος Παπαδημητρίου, 
Χρύσα Τουμανίδου, Θάνος Φερετζέλης.
INFO: Η πρεμιέρα θα δοθεί την ΠΑ 17.07, στις 21:00, στον αύλειο χώρο τής Μονής 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη).
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ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20.09

ΤΟ FLEA MARKET
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
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ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΕ

ΕΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά η ποίηση 
συναντά το σκηνικό της: το 
πάντοτε πρωτοπόρο Θέατρο 

του Άλλοτε, σε μια προσπάθεια επα-
νεκκίνησης της τέχνης τού θεάτρου 
μετά την πανδημία, ανεβάζει μια ξε-
χωριστή παράσταση με έργα ποιητών 
απ’ όλο τον κόσμο, σε ένα διαφορετι-
κό, φυσικό σκηνικό. Στο Σκοτεινό Αν-
θολόγιο Ποίησης, οι θεατές θα έχουν 
την ευκαιρία να ζήσουν μια πρωτό-
γνωρη εμπειρία δραματοποιημένης 
ποίησης σε ένα πραγματικό σκηνικό 
δάσους, ανάμεσα στα δέντρα και 
στα νερά τού ποταμού, νιώθοντας 
το χώμα και τα φύλλα κάτω από 
τα πόδια τους και αναπνέοντας τον 
δροσερό αέρα τής φύσης.
«Υπάρχει ένας μαγικός κόσμος 
μέσα στον κόσμο και ένας μαγικός 
άνθρωπος μέσα σε κάθε άνθρω-
πο. Ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο 

τής μεγαλειώδους συσκευασίας, 
όμως δεν βλέπει τα υπέροχα περι-
εχόμενα. Αλλά, αν δει τον μαγικό 
άνθρωπο μέσα του, τότε ο μαγι-
κός άνθρωπος βλέπει τον μαγικό 
κόσμο. Δεν είναι ανύπαρκτος ούτε 
αόρατος. Είναι υπαρκτός και ορα-
τός, άμα ξέρεις ότι υπάρχει και αν 
ξέρεις να τον βλέπεις...» (Χέρμαν 
Έσσε).
Σύλληψη-σκηνοθεσία: Βαρβάρα 
Δουμανίδου. Μουσική-τραγούδι: 
Νατάσα Κοψαχείλη. Κίνηση-κατα-
σκευή μάσκας: Δημήτρης Βασιλει-
άδης. Φωτογραφίες: Λάμπρος Κα-
ζάν. Δημιουργία αφίσας: Φωτεινή 
Φιλοξενίδου. Παίζουν: Δημήτρης 
Βασιλειάδης, Τζώρτζια Βογιατζό-
γλου, Βάλια Γκαγκάτση, Νατάσα 
Κοψαχείλη, Μαρία Σεμερτζίδου.
INFO: Στον υπαίθριο χώρο Πλατά-
νακια Natura το ΣΑ 11, την ΚΥ 12 
και τη ΔΕ 13.07, στις 21:30. Διάρ-
κεια παράστασης: 60 λεπτά. Γενική 
είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση από 
το «Σάρωθρον» καφέ μπαρ και στην 
είσοδο της εκδήλωσης). Οι θεατές 
παρακολουθούν την παράσταση με 
τις προβλεπόμενες αποστάσεις, ενώ 
μπορούν να απολαμβάνουν το ποτό 
τους από το αναψυκτήριο του χώρου. 
Η πραγματοποίηση της παράστασης, 
καθώς και οι πρόβες τής ομάδας 
έγιναν με τήρηση όλων των προβλε-
πόμενων μέτρων που συστήνει το 
υπουργείο Υγείας.

SUMMER PREVIEW COVER STORY 24-25

Βιβλιο-
θήκες

Γράφει  
η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Π ολλοί φίλοι παρα-
πονιούνται για τις 
ξέχειλες βιβλιο-

θήκες τους – δεν ξέρουν 
πραγματικά τι να κάνουν με 
τα βιβλία που έχουν συγκε-
ντρώσει, κυρίως αν έχουν 
υπάρξει συστηματικοί ανα-
γνώστες για μερικές δεκα-
ετίες. Αλήθεια… Τι κάνουμε 
με τα βιβλία που έχουμε 
αγαπήσει ή με τα βιβλία που 
κάποτε αγαπήσαμε, αλλά 
πλέον έχουμε ξεπεράσει; Τι 
κάνουμε με τα βιβλία που 
δεν αγαπήσαμε (που μπορεί 
και να μισήσαμε), τα βιβλία 
που μας έκαναν να χάσου-
με τον χρόνο μας, αλλά για 
διάφορους λόγους βρέθη-
καν στη βιβλιοθήκη μας και 
καταλαμβάνουν ακόμη μία 
θέση στα ράφια μας;

Π ριν από μερικά 
χρόνια, ο Ου-
μπέρτο Έκο και ο 

Ζαν-Κλοντ Καριέρ έκαναν 
μια συζήτηση-παρέμβαση 
για τη διαμάχη έντυπου 
και ψηφιακού βιβλίου, 
που τότε μαινόταν. Επειδή 
και οι δύο ήταν συλλέ-
κτες, μοιράζονταν την 
αγωνία τους για το τι θα 
απογίνουν τα βιβλία τους, 
όταν πλέον εκείνοι δεν θα 
βρίσκονταν στη ζωή.

Ε ίναι άραγε σημα-
ντικές οι δικές μας 
βιβλιοθήκες, ώστε 

να αξίζουν αυτήν την 
έγνοια; Δεν είναι εύκολη η 
απάντηση. Οι βιβλιοθήκες 
μας σίγουρα αποκαλύ-
πτουν πολλά για εμάς και 
για τις ζωές μας, ακολου-
θούν τις διαδρομές μας 
στον κόσμο, τις εμμονές 
μας, τα πάθη και τις 
αναζητήσεις μας. Αρκεί 
να ρίξεις μία ματιά στη 
βιβλιοθήκη ενός σπιτιού 
που έχεις μόλις επισκε-
φθεί, για να σχηματίσεις 
μια –βάσιμη– ιδέα για 
τον ιδιοκτήτη της.

Έ χω αρκετά βιβλία 
στην κατοχή μου, 
αλλά δεν είμαι σί-

γουρη ότι η βιβλιοθήκη 
μου είναι σημαντική και 
για κάποιον άλλον εκτός 
από εμένα. Δεν θυμάμαι 
ποια ήταν η στιγμή που 
άρχισα να μοιράζω τα 
βιβλία μου, στην προ-
σπάθειά μου να ζήσω 
μια ζωή πιο ελαφριά, 
χωρίς να με περιβάλλουν 
πράγματα που δεν είχαν 
κάποιο νόημα για εμένα. 
Γι’ αυτόν τον λόγο και 
κράτησα μόνο βιβλία που 
αγάπησα και κάποια στα 
οποία θεώρησα πως κά-
ποια στιγμή θα επιστρέ-
ψω. Βέβαια, χάρισα και 
ορισμένα που ήξερα ότι 
θα μου έλειπαν (και μου 
έλειψαν), αλλά έμαθα να 
ζω και χωρίς αυτά.

Σ ήμερα η βιβλιοθή-
κη μου είναι κατά 
κάποιον τρόπο συ-

μπαγής και ολοκληρωμένη 
μέσα από τις απώλειες και 
τις οδύνες της. Μοιάζουν 
ανατριχιαστικά με τους 
ανθρώπους οι βιβλιοθή-
κες, γι’ αυτό και πρέπει 
πάντοτε να προβλέπεται 
λίγο ελεύθερος χώρος 
για όσα νέα πρόκειται να 
έρθουν. Και θα έρθουν, 
επειδή η αναζήτηση ουδέ-
ποτε σταματά.

à Ιστορίες
μικρών
κόσμων
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ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΥΟ ΟΠΕΡΕΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΣΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ

ΔΥΟ ΕΡΓΑ τού Θεόφραστου 
Σακελλαρίδη θα παρουσιάσει 
στο Επταπύργιο την Τετάρτη 

29 και την Πέμπτη 30 Ιουλίου η Εθνική 
Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), συμμετέχοντας 
στον θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτι-
σμός», που περιλαμβάνει 20 παραγωγές 
σε 70 αρχαιολογικούς χώρους με συνο-
λικά 111 παρουσιάσεις. Οι δύο οπερέτες 
που θα παρουσιάσει η ΕΛΣ στη Θεσ-
σαλονίκη είναι, αντίστοιχα, «Η Χαλιμά» 

(1926) και το «Θέλω να δω τον Πάπα!» 
(1926) τού Θεόφραστου Σακελλαρίδη, 
του δημιουργού που άφησε το στίγμα 
του βαθιά στην εγχώρια μουσικοθεα-
τρική ζωή τού τόπου μας και θεωρείται 
πρωτεργάτης τής ελληνικής οπερέτας. 
Συνολικά, τηρώντας τις αποστάσεις και 
δίνοντας μεγαλύτερο χώρο στη φαντα-
σία, τα δύο έργα τού Σακελλαρίδη θα 
παρουσιαστούν εναλλάξ σε έξι αρχαιο-
λογικούς χώρους, επενδύοντας ιδανικά 
με τη σπιρτάδα, το χιούμορ και την 
υπέροχη μουσική τους, τα καλοκαιρινά 
βράδια ενός δίσεκτου έτους.
INFO: Το κοινό θα μπορεί να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις μόνο με το 
αντίτιμο εισόδου στον κατά περίπτωση 
αρχαιολογικό χώρο.

31
ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ

LIVE ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ 
ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, 
MONIE & MONIE 
CONNIENTE, 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ σύμπραξη 
μας αναμένει τη Δευτέρα 
20 Ιουλίου στον κήπο 

τής βίλας Αλλατίνη, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Βραδιές πολιτισμού στη 
βίλα Αλλατίνη» που διοργανώνει το 
Κέντρο Πολιτισμού τής περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας. Εν αρχή ην ο Διογέ-
νης Δασκάλου, ο οποίος από το 1994 
μέχρι και σήμερα χαρίζει άφθονο 
γέλιο στο κοινό με συνοδοιπόρους του 
τους Monie & Monie Conniente. Οι 
παραστάσεις που ετοιμάζουν για το 
κοινό έχουν κύριο άξονα τη μουσική, 
αλλά και ένα stand up με σχόλια πάνω 
στην επικαιρότητα, μεταμφιέσεις και 
άφθονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού. Αν 
δεν τους έχετε απολαύσει ζωντανά, 
τώρα είναι η στιγμή να το κάνετε. Όσο 
για τον Γιώργη Χριστοδούλου, από την 
αρχή τής καριέρας του μέχρι και σή-
μερα έχει συνεργαστεί με σπουδαίους 
έλληνες και ισπανόφωνους συνθέτες 
και ερμηνευτές, όπως οι Βενετσάνου, 
Ξυδάκη, Μαυρουδή, Αρλέτα, Γαλά-
νη, Μπάμπαλη, Ηρώ, Σαββόπουλο, 
Anabalon, Mate, Maranges κ.ά. 
Εγγύηση…
INFO: Την ΔΕ 20.07, στις 21:30. 
Είσοδος ελεύθερη (με κράτηση δωρεάν 
πρόσκλησης μέσω του viva.gr).
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ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΚΘΒΕ

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ
ΣΤΗ ΡΩΜΑÏΚΗ

ΑΓΟΡΑ

ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ δράση/μου-
σικό έργο με πρόζα για τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη, με 5 

ηθοποιούς σε σκηνοθεσία και μουσι-
κή Θοδωρή Οικονόμου, θα παρουσι-
άσει την Τρίτη 21 Ιουλίου στη ρωμαϊκή 
αγορά τής Θεσσαλονίκης το ΚΘΒΕ. 
Το έργο προσφέρεται για αρχαιολογι-
κούς χώρους, μικρά θέατρα, κάστρα, 
ακόμη και ευρηματικές προσαρμογές 
χώρων εμβληματικής ταυτότητας 
(όπως προαύλια μουσείων, μνημεία 
κοκ.), με δεδομένο ότι απαιτεί ηλε-
κτρικό πιάνο και ακόμη δύο όργανα.
INFO: Το κοινό θα μπορεί να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις μόνο με το 
αντίτιμο εισόδου στον κατά περίπτωση 
αρχαιολογικό χώρο.

ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ δράση/μου-
σικό έργο με πρόζα για τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη, με 5 

ηθοποιούς σε σκηνοθεσία και μουσι-
κή Θοδωρή Οικονόμου, θα παρουσι-
άσει την Τρίτη 21 Ιουλίου στη ρωμαϊκή 
αγορά τής Θεσσαλονίκης το ΚΘΒΕ. 
Το έργο προσφέρεται για αρχαιολογι-
κούς χώρους, μικρά θέατρα, κάστρα, 
ακόμη και ευρηματικές προσαρμογές 
χώρων εμβληματικής ταυτότητας 
(όπως προαύλια μουσείων, μνημεία 
κοκ.), με δεδομένο ότι απαιτεί ηλε-
κτρικό πιάνο και ακόμη δύο όργανα.
INFO: Το κοινό θα μπορεί να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις μόνο με το 
αντίτιμο εισόδου στον κατά περίπτωση 
αρχαιολογικό χώρο.

ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ δράση/μου-
σικό έργο με πρόζα για τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη, με 5 

ηθοποιούς σε σκηνοθεσία και μουσι-
κή Θοδωρή Οικονόμου, θα παρουσι-
άσει την Τρίτη 21 Ιουλίου στη ρωμαϊκή 
αγορά τής Θεσσαλονίκης το ΚΘΒΕ. 
Το έργο προσφέρεται για αρχαιολογι-
κούς χώρους, μικρά θέατρα, κάστρα, 
ακόμη και ευρηματικές προσαρμογές 
χώρων εμβληματικής ταυτότητας 
(όπως προαύλια μουσείων, μνημεία 
κοκ.), με δεδομένο ότι απαιτεί ηλε-
κτρικό πιάνο και ακόμη δύο όργανα.
INFO: Το κοινό θα μπορεί να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις μόνο με το 
αντίτιμο εισόδου στον κατά περίπτωση 
αρχαιολογικό χώρο.

ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ δράση/μου-
σικό έργο με πρόζα για τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη, με 5 

ηθοποιούς σε σκηνοθεσία και μουσι-
κή Θοδωρή Οικονόμου, θα παρουσι-
άσει την Τρίτη 21 Ιουλίου στη ρωμαϊκή 
αγορά τής Θεσσαλονίκης το ΚΘΒΕ. 
Το έργο προσφέρεται για αρχαιολογι-
κούς χώρους, μικρά θέατρα, κάστρα, 
ακόμη και ευρηματικές προσαρμογές 
χώρων εμβληματικής ταυτότητας 
(όπως προαύλια μουσείων, μνημεία 
κοκ.), με δεδομένο ότι απαιτεί ηλε-
κτρικό πιάνο και ακόμη δύο όργανα.
INFO: Το κοινό θα μπορεί να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις μόνο με το 
αντίτιμο εισόδου στον κατά περίπτωση 
αρχαιολογικό χώρο.
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Ένα «παλάτι»
για τη νεολαία
στα δυτικά
τής πόλης
Στη Θεσσαλονίκη και στη Λειψία 
θα χτυπά στο εξής η καρδιά των νέων, 
καθώς οι δύο πόλεις (οι οποίες, μάλιστα, 
είναι αδελφοποιημένες) επελέγησαν
να φιλοξενήσουν, αντίστοιχα,
το ελληνικό και το γερμανικό τμήμα
του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος
Νεολαίας.

Η διασύνδεση, 
η συμμετοχή 
και η δημιουρ-
γία δικτύων 
συνεργασίας 

και αλληλεπίδρασης είναι 
ένας σύγχρονος τρόπος 
μεγιστοποίησης θετικών 
αποτελεσμάτων. Η επιλογή 
να φιλοξενηθεί η έδρα τού 
ελληνικού τμήματος του Ελ-
ληνογερμανικού Ιδρύματος 
Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη 
αποτελεί μια θετική εξέλιξη 
που δημιουργεί και φέρνει 
ακόμη έναν θεσμό στην 
πόλη, ανοίγοντας μια μεγάλη 
προοπτική για τα νεολαιίστι-
κα θέματα. Η κατάληξη δεν 
ήταν αυτονόητη και χρειά-
στηκαν μακρές συζητήσεις 
και προεργασίες, ώστε το 
ίδρυμα να έλθει στη Θεσ-
σαλονίκη, καθώς αντίστοιχο 
ενδιαφέρον είχαν επιδείξει 
και άλλες πόλεις. 

Ευρύ πεδίο
συνεργασιών
Το Ελληνικογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας συστάθηκε με σκοπό 
τη βελτίωση της αλληλοκατανό-
ησης μεταξύ των νέων ανθρώ-
πων από την Ελλάδα και τη Γερ-
μανία. Πρόκειται για έναν φορέα 
που θέτει στο επίκεντρο τη νέα 
γενιά, η οποία πλέον καθίσταται 
πρωταγωνίστρια, στο πλαίσιο 
μιας σειράς κοινών δράσεων και 
πρωτοβουλιών.
Το πεδίο συνεργασίας με την 
ενεργοποίηση του Ελληνογερ-
μανικού Ιδρύματος Νεολαίας 
θα είναι πολύ ευρύ και θα 
αφορά ζητήματα όπως οι σχο-
λικές ανταλλαγές, η ενίσχυση 
του εθελοντισμού, οι ανταλλα-
γές επαγγελματιών στον τομέα 
τής υποστήριξης της νεολαίας, 
η οργάνωση δράσεων για την 
ενίσχυση της εκμάθησης των 
δύο γλωσσών, αλλά και για 
θέματα που αφορούν προ-

γράμματα σπουδών και την 
αγορά εργασίας, οι ξεναγήσεις 
σε τόπους πολιτιστικής κληρο-
νομιάς των δύο χωρών, καθώς 
και σε τόπους κοινής ιστορικής 
μνήμης κ.ά.

01
Η σύμβαση για τη συνεργασία 
στον τομέα τής νεολαίας και την 
προετοιμασία για την ίδρυση 
ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύμα-
τος Νεολαίας υπογράφηκε στο 
Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2017, 
μεταξύ του ομοσπονδιακού 
υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας 
τής Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας τής Γερμανίας και του 
υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων τής Ελληνι-
κής Δημοκρατίας.
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02
Βασική ιδέα και βάση τού εγ-
χειρήματος είναι ότι η ανάπτυξη 
μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των 
πολιτών αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για μια ζωντανή 
δημοκρατία, που αφορά κυρίως 
τη νέα γενιά τής Ευρώπης, με 
την πεποίθηση ότι οι ελληνογερ-
μανικές σχέσεις συνεισφέρουν 
προς αυτόν τον σκοπό, προσφέ-
ροντας σε νέους ανθρώπους 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα-
τία τής Γερμανίας και στην Ελ-
ληνική Δημοκρατία την ευκαιρία 
να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους, 
να διαμορφώσουν από κοινού 
το παρόν και το μέλλον.

03
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λά-
βουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
προώθηση της συνεργασίας στον 
τομέα τής νεολαίας, όπως επίσης 
και για την ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, 
βάσει αμοιβαιότητας, ώς και την 
ίδρυση του Ιδρύματος Νεολαίας. 

04
Το Ίδρυμα θα είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαί-
ου, με διοικητικό συμβούλιο 
οριζόμενο από τα δύο αντί-
στοιχα υπουργεία Θα έχει δύο 
γραφεία σε Θεσσαλονίκη και 
Λειψία (αδελφοποιημένη πόλη) 
και ο προϋπολογισμός του θα 
καλύπτεται από τις δύο κυβερ-

νήσεις (Ελλάδας και Γερμανί-
ας). Τα θέματα νεολαίας είναι 
αυτά με τα οποία θα ασχολείται 
σχεδόν αποκλειστικά.

Στοχευμένη η επιλογή
της βίλας Πετρίδη
Σε ό,τι αφορά τον δήμο 
Θεσσαλονίκης, η παραχώ-
ρηση της βίλας Πετρίδη ως 
έδρας τού νεοϊδρυθέντος 
ιδρύματος συνιστά μια επιλο-
γή, η οποία αναβαθμίζει την 
ευρύτερη περιοχή στα δυτικά 
τής πόλης, ενώ ταυτόχρονα 
οδηγεί στην αξιοποίηση αυτού 
του εμβληματικού κτιρίου, το 
οποίο επιτέλους αποκτά ρόλο 
εντός τού αστικού ιστού (το 
πρόσφατα ανακαινισμένο και 
υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας 
οίκημα είχε περιπέσει για μακρύ 
χρονικό διάστημα σε αχρησία). 
Παράλληλα με τις υπόλοιπες 
λειτουργίες, στη βίλα Πετρίδη 
θα μπορούν να φιλοξενούνται 
συμπληρωματικά και άλλου εί-
δους εκδηλώσεις, καθώς αυτό 
είναι συμβατό με τους σκοπούς 
τού ιδρύματος.
Ψηφίδες αναγέννησης του 
δυτικού τομέα τής πόλης, η συ-
νεργασία για το Κέντρο Επιτά-
χυνσης Ψηφιακού Μετασχημα-
τισμού στα Παλαιά Σφαγεία, το 
επενδυτικό ενδιαφέρον για το 
«Φιξ», η προώθηση του Μου-
σείου Ολοκαυτώματος, η έδρα 
τού Ελληνογερμανικού Ιδρύμα-
τος Νεολαίας στη βίλα Πετρίδη 
και η αναβάθμιση μέσω επεν-
δύσεων στο λιμάνι τής Θεσσα-
λονίκης – όλα εντάσσονται σε 
μια συντεταγμένη προσπάθεια 
δημιουργίας ενός αναπτυξιακού 
και παραγωγικού πόλου στην 
ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται 
για μια πολιτική επιλογή που 
εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει 
σε θετική κατεύθυνση συνολικά 
το ενδιαφέρον και θα αποκατα-
στήσει μια αναπτυξιακή ισορ-
ροπία σε επίπεδο πόλης.

 H βίλα Πετρίδη, στην οδό Αναγεννήσεως,.
 στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης..

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
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ΑΡΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΕΝΑ MIX’N’MATCH
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Μιαν αναπάντεχη έκπληξη κομψότητας,  
που θυμίζει αρχοντικό στη γαλλική εξοχή,  
επιφυλάσσει στον επισκέπτη της μια κατοικία  
στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Το διαμέρισμα που 
παρουσιάζουμε στο 
σημερινό τεύχος 
βρίσκεται στο 
κέντρο τής Θεσ-

σαλονίκης, στην περιοχή τής 
πλατείας Ναυαρίνου, σε μια 
πολυκατοικία τής δεκαετίας 
τού 1960. Τα 90 τετραγω-
νικά του διαμορφώθηκαν 
εξαρχής, περιλαμβάνοντας 
στη νέα μορφή τής κατοικί-
ας σαλόνι σε συνέχεια με την 
τραπεζαρία, τρία δωμάτια (εκ 
των οποίων το ένα διαθέτει 
πρόσθετο βοηθητικό χώρο), 
καθώς και κουζίνα και μπάνιο. 
Η διαρρύθμιση αυτή, σε συν-
δυασμό με τη χωροθέτηση και 
το σχήμα των δωματίων (που 
υπαγορεύεται από τη γωνια-
κή θέση τής πολυκατοικίας, 
αλλά και από την «κομμένη» 
γωνία τού κτιρίου, στο πνεύ-
μα των επιταγών τού σχεδίου 
τού Ερνέστ Εμπράρ), παρέχει 

άπλετο φυσικό φως στο σπίτι. 
Ήταν όλα αυτά τα χαρακτη-
ριστικά που αποτέλεσαν τη 
βάση για τη διακόσμηση του 
χώρου, πάντοτε στο πλαίσιο 
των περιορισμών που θέτει ένα 
μισθωμένο ακίνητο.
Μετά τον διάδρομο της 
εισόδου, ο επισκέπτης 
βρίσκεται στην τραπεζαρία, 
που έχει χωροθετηθεί στο 
κέντρο τού σπιτιού. Ακολουθεί 
το σαλόνι, από το οποίο γίνεται 
η πρόσβαση σε δύο από 
τα τρία δωμάτια. Το πρώτο 
έχει διαμορφωθεί ως χώρος 
γραφείου, ενώ το δεύτερο 
λειτουργεί ως κρεβατοκάμαρα 
– μάλιστα, στο υπνοδωμάτιο 
προσαρτάται ακόμη ένας 
μικρός χώρος, που εξυπηρετεί 
ως χώρος ανάγνωσης. Το 
τελευταίο από τα τρία δωμάτια 
του σπιτιού λειτουργεί ως 
γκαρνταρόμπα.

Διακόσμηση
με γαλλικές επιρροές
Το ύφος τής διακόσμησης 
είναι κατά βάση κλασικό, με 
γαλλικές επιρροές και μείξη 
διαφόρων στιλ επίπλων - 
ακόμη και DIY (do it yourself), 
κατά τη βορειοευρωπαϊκή 
συνήθεια. Βασική αρχή, ο 
συνδυασμός υλικών όπως το 
κρύσταλλο, ο καθρέφτης, 
ο μπρούτζος, η πορσελάνη, 
το σκαλιστό ξύλο, τα σατέν 
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ΤΑ 90 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 
ΕΞΑΡΧΗΣ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ  
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ  
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΣΑΛΟΝΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ,  
ΤΡΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ  
(ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΠΡΟΣΘΕΤΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ),  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ  
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ.  
Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ,  
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  
ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ  
ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΑΠΛΕΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ 
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΤΗ ΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΝΤΟΤΕ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ 
ΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.
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ή τα μπροκάρ υφάσματα 
και τα χαλιά Ανατολής 
σε ένα συνεκτικό σύνολο 
που βιώνεται ως χώρος 
καθημερινής διαβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτό 
ενσωματώνονται συλλογές 
από λευκώματα τέχνης, 
από βιβλία παλιά και 
σύγχρονα, από αντίκες και 
έργα τέχνης (πρωτότυπα 
ή σε μεταξοτυπίες), 
αλλά και γκραβούρες. 
Στόχος τού ιδιοκτήτη, η 
διατήρηση (με αποφυγή 
τής «μουσειοποίησης») 
αντικειμένων συναισθηματικής 
αξίας, προερχομένων από 
οικογενειακά κειμήλια, από 
αγορές σε καταστήματα 
αντικών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, ακόμη και 
δώρων από φίλους, ώστε να 
δημιουργείται η αίσθηση του 
διαχρονικού και προσωπικού 
χώρου, με διαφορετικά 
και εξελισσόμενα επίπεδα 
ανάγνωσης.
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07, ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Φτιάχνουμε σπιτική μπίρα στην Κάτω Τούμπα
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07, ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Φτιάχνουμε σπιτική μπίρα στην Κάτω Τούμπα
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ της Γειτονιάς στην 
Κάτω Τούμπα μάς προσκαλεί να 
συμμετάσχουμε σε εργαστήριο 
παρασκευής σπιτικής μπίρας. Στο 
εργαστήριο, το οποίο αποτελείται από 
τέσσερα μέρη (θεωρία παρασκευής, 
παρασκευή, μετάγγιση και εμφιάλω-

ση), θα μάθουμε τη θεωρία και τις 
τεχνικές παραγωγής μπίρας στο σπίτι, 
ενώ, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό 
που υπάρχει στο Δωμάτιο Γειτονιάς, 
θα παρασκευάσουμε, θα εμφιαλώ-
σουμε και φυσικά θα δοκιμάσουμε 
τη δική μας συνταγή μπίρας. Ειση-

γητής στο σεμινάριο θα είναι ο κ. 
Κωνσταντίνος Σορτίκος.
INFO: το ΣΑ 11.07, από τις 12:30 ώς τις 
14:00, στο Δωμάτιο της Γειτονιάς στην 
Κάτω Τούμπα (Μυκόνου 2). Το σεμινάριο 
θα επαναληφθεί την ΠΕ 16.07 (ώρες: 
17:30-20:00).

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ της Γειτονιάς στην 
Κάτω Τούμπα μάς προσκαλεί να 
συμμετάσχουμε σε εργαστήριο 
παρασκευής σπιτικής μπίρας. Στο 
εργαστήριο, το οποίο αποτελείται από 
τέσσερα μέρη (θεωρία παρασκευής, 
παρασκευή, μετάγγιση και εμφιάλω-

ση), θα μάθουμε τη θεωρία και τις 
τεχνικές παραγωγής μπίρας στο σπίτι, 
ενώ, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό 
που υπάρχει στο Δωμάτιο Γειτονιάς, 
θα παρασκευάσουμε, θα εμφιαλώ-
σουμε και φυσικά θα δοκιμάσουμε 
τη δική μας συνταγή μπίρας. Ειση-

γητής στο σεμινάριο θα είναι ο κ. 
Κωνσταντίνος Σορτίκος.
INFO: το ΣΑ 11.07, από τις 12:30 ώς τις 
14:00, στο Δωμάτιο της Γειτονιάς στην 
Κάτω Τούμπα (Μυκόνου 2). Το σεμινάριο 
θα επαναληφθεί την ΠΕ 16.07 (ώρες: 
17:30-20:00).

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ της Γειτονιάς στην 
Κάτω Τούμπα μάς προσκαλεί να 
συμμετάσχουμε σε εργαστήριο 
παρασκευής σπιτικής μπίρας. Στο 
εργαστήριο, το οποίο αποτελείται από 
τέσσερα μέρη (θεωρία παρασκευής, 
παρασκευή, μετάγγιση και εμφιάλω-

ση), θα μάθουμε τη θεωρία και τις 
τεχνικές παραγωγής μπίρας στο σπίτι, 
ενώ, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό 
που υπάρχει στο Δωμάτιο Γειτονιάς, 
θα παρασκευάσουμε, θα εμφιαλώ-
σουμε και φυσικά θα δοκιμάσουμε 
τη δική μας συνταγή μπίρας. Ειση-

γητής στο σεμινάριο θα είναι ο κ. 
Κωνσταντίνος Σορτίκος.
INFO: το ΣΑ 11.07, από τις 12:30 ώς τις 
14:00, στο Δωμάτιο της Γειτονιάς στην 
Κάτω Τούμπα (Μυκόνου 2). Το σεμινάριο 
θα επαναληφθεί την ΠΕ 16.07 (ώρες: 
17:30-20:00).

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟ,  
ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΣΤΙΛ ΕΠΙΠΛΩΝ – ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ DIY (DO IT YOURSELF),  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ.  
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ, Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ  
ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ,  
Ο ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ, Η ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΤΟ ΣΚΑΛΙΣΤΟ ΞΥΛΟ,  
ΤΑ ΣΑΤΕΝ ‘Η ΤΑ ΜΠΡΟΚΑΡ ΥΦΑΣΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  
ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΤΑΙ  
ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.
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ΑΓΟΡΑ
A new coffee spot
Στο «Father» θα συνοδεύσεις σωστά  
τον καφέ σου.
ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ τού καφέ πάντοτε είναι ένα θέμα 
στις καφεδοεξορμήσεις μας. Πολλές φορές δεν υπάρχουν 
επιλογές, στην περίπτωση του άρτι αφιχθέντος «Father Coffee 

& Vinyls», στη Στρατηγού 
Καλλάρη, ωστόσο, η 
πρόταση του τζίντζερ 
κέικ με επικάλυψη λεμόνι 
είναι η κατάλληλη επιλογή, 
που αναδεικνύει τη γεύση 
τού (πολύ ωραίου blend) 
καφέ.
INFO: «Father Coffee & 
Vinyls», Στρατηγού Καλλά-
ρη 9, Τ. 6945-499.857.

ΑΓΟΡΑ
Ολόφρεσκη νοστιμιά
Ψάρι σε καντίνα, που το ψαρεύουν 
μπροστά σου.
ΜΕΤΑ τη βουτιά στην όμορφη παραλία τής Επανομής, στην 
περιοχή «Ναυάγιο», η τελευταία καντίνα τής περιοχής πριν 
από τον φάρο σερβίρει αφράτες και ζουμερές λίγδες («λίγδα» 
ή «λιγδοπούλα» είναι η μι-
κρή τσιπούρα, ένα γευστικό 
ψάρι με αρκετό λίπος) στα 
κάρβουνα, που τις ψαρεύ-
ουν οι ίδιοι, εκεί μπροστά 
στα μάτια σου. Από την πα-
ραγωγή στην κατανάλωση.
INFO: Στη παραλία τού 
Ποταμού στην Επανομή, μετά 
το «Ναυάγιο», στην τελευταία 
καντίνα πριν από τον φάρο.

ΑΓΟΡΑ
Θεϊκή «αλοιφή»
Η μελιτζανοσαλάτα τού «Καπετάν  
Φορτούνα».
Η ΤΑΒΕΡΝΑ τού «Καπετάν 
Φορτούνα», με ειδικότητα στα 
ψάρια και τους θαλασσινούς 
μεζέδες, αποτελεί μια κορυ-
φαία επιλογή της κατηγορίας. 
Ο Αλέξης και η Σάσα διατη-
ρούν αυτήν την οικογενειακή 
ψαροταβέρνα χρόνια τώρα και 
γνωρίζουν τις πρώτες ύλες κα-
λύτερα από καθέναν. Προέρ-
χονται τόσο από τον κήπο τους 
(αν υπάρχει το πιάτο τής λαχα-
νίδας, μην το προσπεράσετε!) 
όσο και από την καθημερινή 
ψαριά από τα συνεργαζόμενα 
καΐκια, όπου ο Αλέξης διαλέγει 
τα ψάρια ημέρας.
Το μαγαζί βρίσκεται σε ειδυλ-
λιακό σημείο, στους Νέους 
Επιβάτες (λειτουργεί όλο τον 

χρόνο). Όταν βρεθείτε εκεί, 
κάτω από τη σκιά τού δέ-
ντρου, μπροστά στη θάλασσα, 
σας προτείνουμε να επιλέξετε 
μαζί με τη μπίρα η το ούζο σας 
έναν μεζέ μοναδικό ως προς 
την εκτέλεσή του. Η μελιτζα-
νοσαλάτα τής Σάσας δεν είναι 
μια συνηθισμένη αλοιφή: το 
σωστό κάπνισμα στη μελιτζάνα 
και η κατάλληλη γέμιση (φέτα 
και ντομάτα), χωρίς κανένα 
χτύπημα ή ανακάτεμα των υλι-
κών, χαρίζουν μια παραδεισέ-
νια γεύση καλοκαιριού σε ένα 
τόσο ταπεινό, μα και συνάμα 
τόσο σπουδαίο ελληνικό πιάτο.
INFO: «Καπετάν Φουρτούνας», 
Π. Κουντουριώτου 55, Νέοι  
Επιβάτες, Τ. 23920-20.708.

ΜΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ τάση 
που ήρθε για να μείνει, το 
brunch (ο «γάμος» τού πρω-
ινού με το γεύμα, με διεθνή 
και ελληνικά πιάτα) κερδίζει 
συνεχώς έδαφος στην αγορά 
τής Θεσσαλονίκης. Ένα πα-
ραδοσιακό πιάτο, ο καγιανάς, 

αποτελεί δυνατό «χαρτί» ως 
επιλογή στο καινούργιο μενού 
για brunch τού «Classico», 
που σερβίρεται κάθε Σάββατο 
και Κυριακή. 
INFO: «Classico», Θεμιστοκλή 
Σοφούλη 15, Καλαμαριά,  
Τ. 2310-421.699.

Ο,ΤΙ ΩΡΑΙΟ
ΠΑΙΖΕΙ
Σε κάθε τεύχος, κυκλοφορούμε
στη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζουμε
και σας προτείνουμε τα καλύτερα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΛΥΚΟ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝ 
ΣΧΕΔΟΝ… ΠΟΠ), ΑΠΟΘΕΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΧΗ  
ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
«ΗΛΙΟΣ». Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΦΡΕΣΚΟΥ 
ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΑ 
ΣΙΡΟΠΙΑΣΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 
ΚΡΟΥΣΤΑΣ (ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΜΩΣ 
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ, ΩΣΤΕ  
ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ  
ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ), ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  
ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΛΥΚΙΑ ΕΜΠΕΙΡΑ.  
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΝΕΙ Η ΦΡΕΣΚΙΑ 
ΚΡΕΜΑ ΠΑΤΙΣΕΡΙ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ, 
ΧΩΡΙΣ Η ΖΑΧΑΡΗ ΤΗΣ ΝΑ ΛΙΓΩΝΕΙ 
ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΣΚΟ. ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΥ ΓΛΥΚΟ, Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ ΚΡΥΟ, 
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΑΦΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ – ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ  
ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ…
INFO: Zαχαροπλαστείο  
«Ήλιος», Αντιγονιδών 7,  
Τ. 2310-522.114.

ΤΑΣΕΙΣ
Η γεύση
του
θέρους
Λίγη γαλήνη 
ζύθου πριν σε 
χτυπήσουν  
«7 Μποφόρ» 
μπίρας.
ΔΥΟ ΤΟΣΟ διαφορετικές 
σε γεύση και σε αίσθηση 
premium μπίρες που αξίζει 
να δοκιμάσεις. Η «Ζύθος 
Vap» είναι μια σίγουρη 
επιλογή για τους λάτρεις 
τής lager μπίρας, ιδανική 
και για συνοδεία γεύματος. 
Αρωματική όσο χρειάζεται 
και φινετσάτη. Η δεύτερη 
πρότασή μας («Νήσος 7 
Μποφόρ») είναι μια τολ-
μηρή επιλογή για τους 
λάτρεις τής μαύρης μπί-
ρας, με ένταση στη γεύση 
και στα αρώματα, σε ένα 
πολύ όμορφο μπουκάλι. 
Συμπληρώνει ένα πιάτο με 
καπνιστό κρέας, ως φυσική 
προέκτασή του. Εξαιρετι-
κές μπίρες από ελληνικές 
ζυθοποιίες.
INFO: H «Ζύθος Vap» εμ-
φιαλώνεται από τη ΒΑΠ Π. 
Κούγιος ΑΒΕΕ, με έδρα τη 
Ρόδο. Η «Νήσος 7 Μποφόρ» 
εμφιαλώνεται από τη Μικρο-
ζυθοποιία Κυκλάδων στην 
Τήνο. Ευχαριστούμε τον φίλο 
τής στήλης και beer expert 
Οδυσσέα Βλαχόπουλο για τις 
προτάσεις του.

ΑΓΟΡΑ
Καγιανάς τού ονείρου
Η στραπατσάδα τού «Classico».

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μαγεία από τον Πόντο
Για ποντιακά πιροσκί (περεσκία) από νωρίς 
στις «Γλυκιές Δημιουργίες».
ΤΟ ΠΙΡΟΣΚΙ είναι ένα τηγανητό, ατομικό ποντιακό έδεσμα με 
βάση τη ζύμη, με αρκετές εκδοχές γέμισης. Τα σπιτικά πιροσκί τής 
γιαγιάς στις «Γλυκιές Δημιουργίες» είναι ο ορισμός τής έννοιας 
«comfort food» («φαγητό τής μαμάς»). Με τρεις επιλογές για 
γέμιση –με φέτα, ζαμπόν/κασέρι και τη δημοφιλέστερη νηστίσι-
μη εκδοχή με πατάτα (πισία)–, είναι θέμα χρόνου να τελειώσουν 
από τη στιγμή που θα τα βγάλουν φρέσκα στη βιτρίνα. Γεύση τής 
ψυχής...
INFO: «Γλυκιές Δημιουργίες», Αδραμυτίου 21, Τ. 2314-032.356.

TΟ CLUB SANDWICH ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ JUNK FOOD! ΤΟ CLUB 
SANDWICH (ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΠΙΘΑΝΩΣ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΣΕ ΘΕΡΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΛΑΜΠ) 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΙΚΟΝ, 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΥΟ 'Η ΤΡΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 
ΦΕΤΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ 
ΨΩΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΜΕ 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ. Η «ΑΥΛΗ» ΕΧΕΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΙΟ 
ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ 
ΤΟΥ CLUB SANDWICH 
ΜΕ ΨΩΜΑΚΙ ΦΟΚΑΤΣΙΑ, 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΡΑΓΑΝΟ 
ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΜΠΕΙΚΟΝ, 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ COUNTRY 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΦΛΟΥΔΑ ΜΕ 
HOMEMADE DIP SAUCE,  
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ,  
ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ 
ΚΗΠΟ ΠΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ.
INFO: «Αυλή» open air 
coffee bar, πάρκο Δαβά-
κη (Νεάπολη), Τ. 6979-
932.003.

Ένα πιάτο μεσογειακών υλικών 
(αβγά, ντομάτα και φέτα) και 

γεύσεων, με το πικάντικο τσορίθο 
στην κορυφή τής σύνθεσης να 

κλέβει τις εντυπώσεις.
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THE FOODIES
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το μπιφτέκι
του «Έτση»
δεν μας
πρόδωσε
– ποτέ!
Το απόλυτο  
street food.
ΤΟ «ΕΤΣΗ», μαγαζί-συνώνυμο 
του ελληνικού street food, συ-
νεχίζει στην ίδια και απαράλλα-
χτη φιλοσοφία τού «φτιάξ’ το 
όπως εσύ θέλεις». Το μπιφτέκι 
του, σήμα κατατεθέν τού μαγα-
ζιού, ζουμερό και μαμαδίστικο. 
Και στο «Έτση» ουδείς θα σε 
παρεξηγήσει αν ζητήσεις διπλό 
μπιφτέκι στην πίτα σου…
INFO: «Το Έτση», Νικηφόρου 
Φωκά 2, Τ. 2310-222.469.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Λεμονάδα
από
ιαματικές
πηγές
Παράδοση με λόγο.
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ μάς πιάνει 
μια αγάπη για τα δροσερά 
ροφήματα. Ένα τέτοιο είναι η 
«Τεμένια» από την Κρήτη. Με 

νερό από τις ιαματικές 
πηγές Τεμενίων και σωστή 
ισορροπία σε λεμόνι και 
ανθρακικό, αφήνει την 
αίσθηση της σπιτικής 
λεμονάδας. Το σερβίρι-
σμα στο ρετρό γυάλινο 
μπουκάλι της ολοκλη-
ρώνει την εμπειρία τής 
απόλαυσης.
INFO: Το προϊόν εμφια-
λώνεται από την εταιρεία 
«Τεμένια Αναψυκτικά».
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Αυτόπτης 
μάρτυρας 21 3 4Το κτίριο όπου φιλο-

ξενείται χαρακτηρί-
ζεται ως «πύργος-βί-
λα», με διακόσμη-
ση με αναφορές στο 
Art-Deco.

«Gatto Rosso»  
στα Ελληνικά  
σημαίνει  
«Κόκκινος Γάτος».

Μπορείτε να απολαύ-
σετε το φαγητό ή το 
ποτό σας συνοδεία 
live μουσικής από 
μπάντες που φιλοξε-
νεί συχνά το resto.

Αν θελήσετε να το 
επισκεφθείτε Σαββα-
τοκύριακο, καλό είναι 
να κάνετε κράτηση, 
καθώς αποτελεί δη-
μοφιλή προορισμό.

«GATTO ROSSO»

ΕΝΑ NEW
ENTRY ΠΟΥ
ΜΟΣΧΟΒΟΛΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΝΟΣΤΙΜΙΑ
Ένα (ήδη) αγαπη-
μένο εστιατόριο 
της πόλης κάνει 
rebranding – και, 
με τη νέα του φιλο-
σοφία, μας αρέσει 
ακόμη περισσότερο 
απ’ ό,τι παλιά.
Κείμενο-φωτογραφίες:
ΑΛΕΞANΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ως κάτοικος ανα-
τολικής Θεσσα-
λονίκης, συνηθί-
ζω να περπατάω 
συχνά στην 

Αρετσού, καθώς για εμένα εί-
ναι ο εγγύτερος περιπατητικός 
προορισμός. Τη Νικολάου 
Πλαστήρα την έχω περπατή-
σει άπειρες φορές – όχι μόνο 
για να βολτάρω, αλλά και 
επειδή διαθέτει ταβέρνες και 

εστιατόρια που μου αρέσει να 
επισκέπτομαι συχνά πυκνά.
Στην τελευταία μου βόλτα 
διαπίστωσα ότι σε ένα από τα 
αγαπημένα μου εστιατόρια 
(με έναν από τους ωραιό-
τερους κήπους στην πόλη) 
υπήρξε αλλαγή ονόματος: 
το «Aficionados» μετονο-

μάστηκε σε «Gatto Rosso». 
Ρωτώντας, ανακάλυψα ότι το 
«Gatto Rosso» είναι το νέο 
δημιούργημα της Μαριαλένας 
Μηλιαρά και των συνεργατών 
της, προσανατολισμένο στην 
αυθεντική ιταλική κουζίνα. 
Εννοείται ότι, ως λάτρης τής 
συγκεκριμένης κουζίνας, δεν 
έχασα χρόνο: έκλεισα αμέσως 
τραπέζι ήδη για το επόμενο 
μεσημέρι. Ο καιρός ήταν τέ-
λειος και ο εξωτερικός χώρος 
τού εστιατορίου ιδανικός για 
να απολαύσει κάποιος το 
γεύμα του.

Η εμπειρία
Καθίσαμε στο τραπέζι που 
είχαμε κρατήσει, αναμένοντας 
με ανυπομονησία τούς κατα-
λόγους (οι οποίοι, ευτυχώς, 
δεν άργησαν να έρθουν). Και 
κάπου εκεί ξεκίνησε η έρευνά 
μας στο μενού: ο κατάλογος 
ξεκινά με κρύα και ζεστά ορε-
κτικά, συνεχίζει με σαλάτες, πί-
τσες και ζυμαρικά και τελειώνει 
με ριζότι, κρεατικά και γλυκά 
(βλέποντας την κάρτα, εύκολα 
συνειδητοποιείς ότι εδώ δεν 

μιλάμε απλώς για ακόμη ένα 
ιταλικό εστιατόριο, αλλά για 
τον παράδεισο της κλασικής 
ιταλικής κουζίνας).
Επειδή ήταν η πρώτη φορά 
που επισκεπτόμασταν το μα-
γαζί μετά την αλλαγή επωνυμί-
ας (και φιλοσοφίας), είπαμε με 
την παρέα μου να κινηθούμε 
στην επιλογή των ζυμαρικών, 
για να δούμε κατά πόσο 
συνάδει ο τρόπος μαγειρέ-
ματος με αυτόν της κλασικής 
ιταλικής κουζίνας. Αποφασί-
σαμε λοιπόν να δοκιμάσουμε 
parmigiana al forno ως ορε-
κτικό (με μελιτζάνες, μοτσαρέ-
λα, ντομάτες και τυρί γκρά-

να παντάνο στον φούρνο), 
σαλάτα «Italiana» (με σαλάτα 
μεσκλάν, προσούτο Πάρμας, 
γκράνα παντάνο και σος 
μουστάρδας) και, για κυρίως, 
carbonara Romana Italiana 
(με ιταλική πανσέτα, αβγά και 
πεκορίνο) και πένες με σολο-
μό, βότκα, άνηθο και σάλτσα 
Ορόρα (η σάλτσα Ορόρα 
είναι μια κρέμα μπεσαμέλ, 
στην οποία ενσωματώνεται 
περιορισμένη ποσότητα σάλ-
τσας ντομάτας, ώστε να πάρει 
το κιτρινοπορτοκαλί χρώμα 
τής αυγής, που στα Λατινικά 
ονομάζεται «aurora»). Δεν 
ξέρω αν ήταν τυχαίο (μάλλον 
όχι…), αλλά ό,τι διαλέξαμε 
ήταν πραγματικά πεντανόστι-
μο (ακόμη και η καρμπονάρα, 
που είχε όλο κι όλο τρία υλικά, 
νομίζω ότι ήταν η πιο νόστιμη 
που έχω γευθεί ποτέ). Για να 
ολοκληρώσουμε το παραδο-
σιακό ιταλικό μας γεύμα, δεν 
θα μπορούσαμε να παραγγεί-
λουμε κάτι άλλο παρά μόνον 
ένα ωραίο (και πεντανόστιμο) 
τιραμισού με καφέ.
Δεν βλέπω την ώρα να ξανα-
πάω, για να παραγγείλω πίτσα 
– τις έβλεπα να μεταφέρονται 
από τα παιδιά τού σέρβις 
μεταξύ των τραπεζιών και ήταν 
πραγματικά χάρμα οφθαλμών. 
Αν είστε λάτρης τής ιταλικής 
κουζίνας, μόλις αποκτήσατε 
ακόμη έναν «must visit» προο-
ρισμό στη Θεσσαλονίκη…
INFO: «Gatto Rosso», Νικολά-
ου Πλαστήρα 105, Καλαμαριά. 
Τ. 2310-434.290.  
FB: GattoRossoSkg

Μου άρεσε

Το ευγενικό και εξυπηρετι-
κό προσωπικό.

Δεν μου άρεσε
Ψάχνω να βρω κάτι, αλλά 
δεν…

Check, please

Μία πλούσια μερίδα ζυμα-
ρικών στοιχίζει κατά μέσο 
όρο 9 ευρώ και μια χορ-
ταστική πίτσα περίπου 11 
ευρώ. Τιμές στις οποίες νο-
μίζω ότι μπορεί να ανταπο-
κριθεί κάθε βαλάντιο.

 Το επιδόρπιό μας:.
 μια πεντανόστιμη τιραμισού.

 με καφέ..

 Πένες με σολομό, βότκα,.
 άνηθο και σάλτσα Ορόρα..

 Η σαλάτα «Italiana», με σαλάτα.
 μεσκλάν, προσούτο Πάρμας,.

 γκράνα παντάνο.
 και σος μουστάρδας..

 Carbonara Romana Italiana,.
 με ιταλική πανσέτα,.
 αβγά και.
 πεκορίνο..

Σάρκα μία

Γράφει  
η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Μ ετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλε-
μο υπήρχε στην 

Ευρώπη έλλειψη τροφίμων 
και, φυσικά, παντελής έλλει-
ψη ειδών πολυτελείας. Στην 
Καταλονία, οι κάτοικοί της 
«κανάκευαν» τον εαυτό τους 
λιώνοντας μαύρη σοκολάτα 
και αλείφοντάς την πάνω στη 
μπαγκέτα τους. Έριχναν στη 
συνέχεια λίγο ελαιόλαδο και 
στο τέλος ελάχιστο αλάτι: αυτό 
ήταν το γλυκό και η πολυτέ-
λειά τους (το αλάτι εξισορ-
ροπεί τη γλύκα, ενώ τονίζει τα 
αρώματα της σοκολάτας και 
του ελαιόλαδου).

Α γάπησα αυτήν την 
ιστορία. Έγινε το 
εφαλτήριο μιας 

καινούργιας γαστρονομικής 
περιπέτειας για εμένα, καθώς 
άρχισα να συνδυάζω συστη-
ματικά αυτά τα δύο υλικά. 
Έτσι γεννήθηκαν η τρούφα 
μου, η «Σοφία», με ελληνικό 
λάδι agrumato πορτοκάλι, η 
αλοιφή μου «α λα Καταλάν» 
κ.ά.

Ξ έρετε, το πάντρεμα 
της σοκολάτας και του 
ελαιόλαδου δεν είναι 

μόδα. Η συνύπαρξή τους εξη-
γείται: η σοκολάτα είναι φτιαγ-
μένη από κακαόμαζα, βούτυ-
ρο κακάο, βανίλια και ζάχαρη. 
Το βούτυρο κακάο είναι λιπαρό 
και η λιπαρότητά του καλύπτει 
τη γλώσσα. Το παρθένο ελαιό-
λαδο μειώνει αυτήν τη λιπαρό-
τητα, χάρη στις πολυφαινόλες 

που περιέχει, οι οποίες, με τις 
αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, 
δημιουργούν μια ξηρότητα 
στο στόμα. Η ξηρότητα αυτή 
εξισορροπεί και «καθαρίζει» 
τον ουρανίσκο, αφήνοντας 
ελεύθερα τα αρώματα του 
κακάο να περάσουν και να 
υπερισχύσουν. 

Ε ίναι ενδιαφέρον πως 
ιστορικά έχουν πολλά 
σημεία που ταυτίζο-

νται, ενώ «συναντήθηκαν» 
και ενώθηκαν με επιτυχία πριν 
από μόλις 70 χρόνια. Είναι οι 
ιεροί καρποί δύο σπουδαίων 
αρχαίων πολιτισμών: η ελιά 
για τον ελληνικό, το κακάο για 
τους πολιτισμούς των Ολμέ-
κων, των Αζτέκων και των 
Μάγια τού Μεξικού. Πέντε 
χιλιάδων χρόνων το δέντρο 
τής ελιάς, ιερό δέντρο τής 
Αθηνάς, συμβολίζει τη γαλήνη 
και τη γονιμότητα, μαζί με 
την ειρήνη και τη νίκη. Τριών 
χιλιάδων χρόνων το κακαό-
δεντρο, ιερό δέντρο τού θεού 
Κετζαλκοάτλ (οι Ινδιάνοι τού 
Μεξικού το αποκαλούσαν «το 
δέντρο τής ζωής»).

Ο Όμηρος αναφέρει 
το ελαιόλαδο ως 
«χρυσό υγρό» για 

τις ιδιότητές του και ο Ιππο-
κράτης το θεωρεί το τέλειο 
θεραπευτικό. Οι Αζτέκοι και 
οι Μάγια θεωρούν το ρόφημα 
κακάο «ελιξήριο των θεών 
και των ηρώων». Άλλωστε, το 
επίσημο όνομα του κακαό-
δεντρου είναι «Theobroma 
Cacao», από το «θεών βρώ-
ση» (δηλαδή, «φαγητό των 
θεών»). Τα πρώτα χρόνια της 
εμφάνισής του στην Ευρώπη, 
δε, το κακάο χρησιμοποιού-
ταν για τις θεραπευτικές του 
ιδιότητες και πωλούταν στα 
φαρμακεία.

Τ έλειο; Δύο μαγικές 
τροφές που αγαπάμε 
όλοι, το ελαιόλαδο και 

η σοκολάτα, παντρεύονται. 
Με επιτυχία.

à Mina
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΜΕ ΦΑΒΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Μία συνταγή 
που μοσχοβολά 
καλοκαίρι, με υλικά
-σήματα κατατεθέντα 
ενός από
τα ομορφότερα 
ελληνικά νησιά.
Κείμενο – Φωτογραφίες: 
www.majeriko.gr

ΥΛΙΚΑ:
400 γρ. φάβα Σαντορίνης 
(κίτρινη) | 4-6 μελιτζάνες 
(κομμένες στη μέση) | 250 γρ. 
ντοματίνια | 150 γρ. κάπαρη | 
2 κρεμμύδια ξερά | 2 δαφνό-
φυλλα | Ελαιόλαδο | Αλάτι και 
πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Ρίχνουμε τη φάβα σε 
βαθιά κατσαρόλα και 
σκεπάζουμε με κρύο νερό. 

Προσθέτουμε ένα κρεμμύδι, 2 
δαφνόφυλλα και τα αφήνουμε 
μέχρι να βράσουν σε μέτρια 
φωτιά. Όταν είναι έτοιμη, 
τραβούμε από τη φωτιά, αφαι-
ρούμε τα δαφνόφυλλα και 
στραγγίζουμε καλά.

2 Σε μπλέντερ, χτυπάμε τη 
στραγγισμένη φάβα, το 
κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι 

και 2 κουταλιές τής σούπας 
ελαιόλαδο, μέχρι να γίνουν 

απαλός πουρές. Αφήνουμε 
στο ψυγείο, μέχρι να σφίξει η 
φάβα.

3 Σε τηγάνι, ζεσταίνου-
με 6 κουταλιές τής 
σούπας ελαιόλαδο 

και τηγανίζουμε τις μελιτζά-
νες (αφού πρώτα τις έχουμε 
χαράξει), μέχρι να πάρουν 
χρυσό χρώμα και να μα-
λακώσουν. Τις ακουμπάμε 
σε απορροφητικό χαρτί να 
αφήσουν το πολύ λάδι και τις 
τοποθετούμε σε ταψί στρωμέ-
νο με λαδόκολλα.

4 Με ένα κουτάλι δημιουρ-
γούμε χώρο (σπρώχνο-
ντας λίγο τη σάρκα) και 

γεμίζουμε κάθε μελιτζάνα με τον 
πουρέ. Προσθέτουμε πάνω από 
τη φάβα τα ντοματίνια (κομμέ-
να στη μέση) και λεπτές φέτες 
κρεμμυδιού. Ραντίζουμε με ελαι-
όλαδο και αλατοπιπερώνουμε.

5 Σε προθερμασμένο 
φούρνο (στους 180 βαθ-
μούς) ψήνουμε για περί-

που 30 λεπτά. Πριν σερβίρουμε, 
στολίζουμε με φρέσκια κάπαρη 
και ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
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Πήγαμε
και είδαμε 21 3 4Τον χειμώνα, το πα-

τάρι, που υπάρχει 
στο βάθος τού κατα-
στήματος, θα γίνει το 
αγαπημένο σας ση-
μείο για διάβασμα.

Η διακόσμηση ξυπνά-
ει μνήμες από καφέ τής 
Θεσσαλονίκης μιας άλ-
λης εποχής.

Μπορείτε να απολαύ-
σετε τα περισσότε-
ρα κρασιά τού καφέ 
μπαρ και σε ποτήρι. Ο 
κατάλογος ανανεώνε-
ται ανά τρεις μήνες.

Ο επισκέπτης 
μπορεί να απο-
λαύσει ορισμένα 
εξαιρετικά κοκτέ-
ιλ μόνο με πέντε 
ευρώ.

«THE PATH»

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Σε έναν από τους 
πιο πυκνοδεντρο-
φυτεμένους δρό-
μους τής Θεσσα-
λονίκης, την οδό 
Βαφοπούλου, βρί-
σκεται μία από τις 
νεότερες προτάσεις 
(δεν έχει ακόμη 
συμπληρώσει ούτε 
έναν μήνα ζωής) 
για να απολαύσετε 
τον καφέ ή το ποτό 
σας. Το «The Path» 
αναμένεται να γί-
νει στέκι γι’ αυτούς 
που αναζητούν μια 
χαλαρή επιλογή 
διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Είναι αλήθεια –και 
το παραδέχο-
μαι– ότι στα 
τελευταία φύλλα 
τής «Citymag» 

έδειξα μιαν ιδιαίτερη αγάπη 
προς τα μεγάλα, mainstream 
καφέ-μπαρ τής Θεσσαλονί-
κης, αφήνοντας στην άκρη 
ένα είδος μαγαζιών, στα οποία 
μπορείς να έχεις μιαν ιδιαίτε-
ρη, προσωπική σχέση με τους 
ιδιοκτήτες και το προσωπικό 
τους. Αναφέρομαι στα συ-
νοικιακά μαγαζιά, τα μαγαζιά 
τής γειτονιάς μας, που παρέ-
χουν τις ίδιες υπηρεσίες με τα 
μεγάλα μαγαζιά τού κέντρου, 
αλλά έχουν τη δυνατότητα να 
τις προσφέρουν σε καλύτερες 
τιμές. Σ’ αυτήν την κατηγορία 
εντάσσεται και το «The Path», 
που καλά καλά δεν συμπλή-

ρωσε έναν μήνα ζωής (άνοιξε 
στα μέσα Ιουνίου), το οποίο θα 
μπορούσα να χαρακτηρίσω ως 
«project in motion» μέχρι να 
λάβει την τελική του μορφή.
Το πρώτο πράγμα που θα 
προσέξει ο επισκέπτης είναι η 
ησυχία τής οδού Βαφοπού-
λου και τα θεόρατα πλατάνια 
που ρίχνουν στον δρόμο τη 
σκιά τους, ακόμη και στις πιο 
ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. 
Είναι ίσως το ωραιότερο 
μέρος, για να καθίσετε στον 
εξωτερικό χώρο και να διαβά-
σετε το αγαπημένο σας βιβλίο 
ή να σερφάρετε στο ίντερ-
νετ. Η χαλαρωτική μουσική 
που ακούγεται στο βάθος 
δεν θα σας ενοχλήσει καθό-
λου – ίσα ίσα, θα έλεγα ότι 

δημιουργεί πιο ωραία ατμό-
σφαιρα. Το δεύτερο στοιχείο 
που κεντρίζει το ενδιαφέρον 
είναι το δάπεδο-σκακιέρα, οι 
ξύλινες καρέκλες καφενείου 
και τα μεταλλικά τραπεζάκια 

με τη μαρμάρινη επιφάνεια. 
Η εικόνα αυτή σε ταξιδεύει 
στη Θεσσαλονίκη μιας άλλης 
εποχής. Όπως και το μπαρ, 
με την επένδυση καθρέφτη, 
αλλά και μ την επιφάνεια με 
μωσαϊκό.

Ανοιχτό από νωρίς
Το καφέ μπαρ είναι ανοιχτό 
από τις 9 το πρωί, για να απο-
λαύσετε τον πρώτο καφέ τής 
ημέρας, αλλά και ένα κομμάτι 
κέικ ή μια τάρτα. Οι φίλοι τού 
κρασιού θα έχουν την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν μια ευρεία 
γκάμα από οίνους κυρίως του 
ελληνικού αμπελώνα (σχεδόν 
το σύνολό τους διατίθεται και 
σε ποτήρι). Τα υπόλοιπα κρα-
σιά, αυτά που θα μπορούσα 

να χαρακτηρίσω ως «ιδιαί-
τερα», διατίθενται μόνο σε 
φιάλη. Αυτά όμως –ανάλογα 
με το είδος τους– συνοδεύ-
ονται από το ανάλογο πλατό 
τυριών και αποξηραμένων 
φρούτων. Αν ανήκετε στους 
οινόφιλους, σημειώστε και το 
εξής: ο κατάλογος ανανεώνε-
ται ανά τρίμηνο, ώστε να έχετε 
την ευκαιρία να δοκιμάσετε 
περισσότερες ετικέτες.
Κι όταν το βράδυ πέφτει, η 
μουσική δυναμώνει και ακο-
λουθεί soul και blues δια-
δρομές (και όχι μόνον). Εκεί 
είναι η ώρα των κοκτέιλ. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει όλες 
τις κλασικές επιλογές, αλλά θα 
βρείτε και τα signature κοκτέ-
ιλς τού «The Path». Ακούστε 
και το καλύτερο: θα βρείτε 
εξαιρετικά κοκτέιλ μόλις στα 5 
ευρώ. Και μια ενδιαφέρουσα 
ιδέα: από τον Μάρτιο ώς τον 
Σεπτέμβριο, οι άνθρωποι του 
καφέ μπαρ αποφάσισαν να 
εστιάσουν στο ρούμι και στο 
τζιν, ενώ από τον Οκτώβριο 
μέχρι τον Φεβρουάριο θα 
δώσουν έμφαση στο ουίσκι 
και στο κονιάκ. Είναι η ευκαι-
ρία να τολμήσετε να δοκιμά-
σετε νέες γεύσεις...
INFO: «The Path», Βαφοπούλου 
28, Τ. 2316-014.196.

WINE & SPIRITS
ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΙΝΟΙ
ΔΡΟΣΕΡΟΙ
ΚΑΙ
ΥΠΕΡΟΧΟΙ
Μπαίνουμε στην 
«καρδιά» τού κα-
λοκαιριού και τα 
πρώτα σχέδια για 
διακοπές –έστω 
και ολιγοήμερες, σε 
κοντινά μέρη– είναι 
στα σκαριά.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine Professional Sommelier, 
Genius in Gastronomy

ΕΣΕΙΣ ασχοληθείτε με τον 
τόπο διαμονής, τα μέρη όπου 
θα δειπνήσετε και τις παρα-
λίες που θα επισκεφθείτε και 
αφήστε σ’ εμάς το κομμάτι 
τού beverage. Με λίγα λόγια: 
συμβουλευτείτε το φύλλο που 
κρατάτε στα χέρια σας (ή προ-
ηγούμενα φύλλα) και θα έχετε 
πάντοτε στο τραπέζι και στα 
ποτήρια σας τα πιο δροσερά, 
ποιοτικά και value-for-money 
κρασιά. Αυτήν την εβδομάδα 
επιλέγουμε να σας προτείνουμε 
μιαν αγαπημένη σαμπάνια, ένα 
απολαυστικό λευκό (ιδανικό 
για την εποχή), ένα δροσιστικό 
ροζέ και ένα κρασί που απο-
λαμβάνω όσο γράφω αυτό το 
άρθρο – και το οποίο, πραγ-
ματικά, μου κάνει πολύ θετική 
εντύπωση.
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«ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΠΑΡΗΓΟΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΥΠΗΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ,  
ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΞΕΧΝΑΕΙ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟ ΤΟΥ».

ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ
(άγγλος αριστοκράτης, ποιητής, πολιτικός και φιλέλληνας, 1788-1824)

Champagne Deutz Brut 
Classic, Champagne, 
Γαλλία.

Τον όρο «σαμπάνια» μπορούν 
να τον χρησιμοποιούν απο-
κλειστικά όσοι αφρώδεις οίνοι 
προέρχονται από τη γνωστό-
τερη παγκοσμίως περιοχή 
παραγωγής αφρωδών οίνων, 
τη «Champagne» ή αλλιώς 
«Καμπανία», που βρίσκεται στη 
Βόρεια Γαλλία. Μία από τις ποι-
οτικότερες σαμπάνιες είναι και 
η Deutz Brut Classic. Αποτε-
λείται από το γνωστότερο blend 
ποικιλιών τής περιοχής – το 
Chardonnay, το Pinot Noir και 
το Pinot Meunier. Το χρυσό 
χρώμα της σαγηνεύει, ενώ οι 
φυσαλίδες κινούνται ανοδικά 
σαν να θέλουν να πετάξουν 
έξω από το ποτήρι. Η οξύτητά 
της φέρει μιαν αίσθηση φρε-
σκάδας, ενώ τα αρώματα από 
άνθη ακακίας και λευκόσαρκα 
φρούτα και η μυρωδιά τού 
μπριός, σε συνδυασμό με την 
πολυπλοκότητα που προσφέ-
ρουν οι τρεις ποικιλίες, συνθέ-
τουν ένα πάντρεμα με φινέτσα, 
ισορροπία και γοητεία, ιδανικό 
για τις ζεστές ημέρες τού καλο-
καιριού. Απολαύστε τη δροσε-
ρή, στους 7-9 βαθμούς.

Lenga, 
Κτήμα Αβαντίς, 
Εύβοια.

Όποιος δοκιμάσει τη Lenga 
από το Κτήμα Αβαντίς σί-
γουρα θα την αγαπήσει. Από 
τη μοναδική λευκή ποικιλία 
Gewürztraminer, που σπάνια 
συναντάμε στην Ελλάδα, ο 
Απόστολος Μούντριχας και η 
σύζυγός του, Λένγκα Γρηγο-
ριάδου, καταφέρνουν να μας 
συναρπάσουν. Κατ’ αρχήν 
και μόνο που μας χαρίζουν 
ένα ημίξηρο κρασί καταφέρ-
νουν να κερδίσουν μεγάλο 
μέρος τού γυναικείου κοινού, 
εκπλήσσοντας και τους πιο 
απαιτητικούς ουρανίσκους. 
Τα λουλουδάτα αρώματά του 
κλέβουν την παράσταση, με τα 
εξωτικά φρούτα και το τζίντζερ 
να πλαισιώνουν ένα κομψό 
κρασί, με ισορροπία και γλυκιά 
επίγευση. Συνδυάστε το όμορ-
φα με σαλάτες, φρούτα και 
θαλασσινά.

A-Muse Rose, 
Κτήμα Μουσών, 
Στερεά Ελλάδα.

Μας συστήνεται ως ένα ροζέ 
που προέρχεται από την 
Κοιλάδα των Μουσών, στις 
πλαγιές τού Ελικώνα, στην 
Κεντρική Ελλάδα. Το χρώμα 
του, απαλό ροζέ ώς σομόν. 
Η ποικιλιακή του σύνθεση, 
πρωτοποριακή: Sauvignon 
Blanc και λίγο Μούχταρο. 
Σπανίως συναντάμε ροζέ 
κρασιά όπου κυριαρχεί λευκή 
ποικιλία στο blend – και εδώ 
φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρον. Αρώματα εσπεριδοειδών, 
όπως το γκρέιπφρουτ, αλλά 
και κόκκινα φρούτα, όπως η 
φράουλα, συνδυάζονται με 
ανθικές νότες. Σε συνδυασμό 
με την ωραία οξύτητα, θα 
αποτελέσει αγαπημένη καλο-
καιρινή συνήθεια. Συνοδεύστε 
το με σαλάτες, θαλασσινά και 
ασιατική κουζίνα, όπως σούσι.

Ματίνα Ροζέ, 
Αμπελώνες Χατζησάββα, 
Αλεξανδρούπολη.

Όνομα εμπνευσμένο από την 
κόρη τής Κικής Χατζησάββα, 
που συντροφεύει τη μητέρα της 
στο κλάδεμα και τη φροντίδα 
τής αμπέλου (αν και μόλις τεσ-
σάρων ετών). Προϊόν βιολογικής 
καλλιέργειας, single vineyard 
και αφιλτράριστο, το χρώμα 
του θυμίζει κεράσι, γεννημένο 
από τις ποικιλίες Μαυρούδι και 
Cabernet Sauvignon. Φέρνο-
ντας το ποτήρι στη μύτη, ανα-
γνωρίζουμε αρώματα ψωμιού, 
μπριός, αλλά και φρούτα κόκ-
κινα και μαύρα (όπως κεράσι, 
φραγκοστάφυλο και βυσσινάκι). 
Αυτός ο toast χαρακτήρας, που 
μου κίνησε το ενδιαφέρον ανοί-
γοντας τη φιάλη, είναι αποτέ-
λεσμα τρίμηνης παραμονής σε 
δρύινα βαρέλια με batonnage. 
Όπως αναγράφεται και στη φι-
άλη, «ατίθαση και αθώα, πατά 
ανάλαφρα στο χώμα και τρέχει 
με τα χέρια ανοιχτά να πιάσει 
τα σύννεφα». Τη χάρη αυτού 
του κρασιού μπορείτε να την 
εκτιμήστε απολαμβάνοντάς το 
δροσερό, συντροφιά με ψάρια, 
θαλασσινά, σαλάτες και μεσο-
γειακή κουζίνα.
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Groove
armada/
«Get out
on the
dancefloor»

Γράφει  
ο DREAMACHINERY

Το απόλυτα επιτυχημένο βρετανικό 
ηλεκτρονικό ντουέτο 
των Andy Cato και 
Tom Findlay, που 
άνθισε στη δεκαε-
τία τού 2000, με 
υπέροχες παρα-
γωγές όπως τα «I 
see you baby» and 
«Superstylin», επι-
στρέφει στα μουσικά 

δρώμενα με το single «Get out on 
the dancefloor».

To μουσικό στίγμα του είναι 
«groovy synth-heavy» style. Ως 
guest καταγράφεται στην ενορ-
χήστρωση και στα φωνητικά ο 
frontman των «Empire of the 
Sun», Nick Littlemore. Το νέο 
κομμάτι έρχεται με το συνοδευ-
τικό του βίντεο, το οποίο περι-
λαμβάνει σούπερ θαυμαστές απ’ 
όλο τον κόσμο να χορεύουν στον 
ρυθμό, ενώ βρίσκονται σε καρα-
ντίνα.

Ανάμεσά τους, η ηθοποιός Rose 
McGowan, η τραγουδίστρια 
Sophie Ellis Bextor και η drag star 
τού Ηνωμένου Βασιλείου Divina 
De Campo, όπως επίσης και ένας 
στρατός με τα μεγαλύτερα ονό-
ματα του TikTok. Μένουμε λοιπόν 

συντονισμένοι σ’ αυτό 
το δείγμα μετά και 
την ανακοίνωση ενός 
πολυαναμενόμενου 
LP, που έρχεται ύστε-
ρα από απουσία 10 
ετών από τη δισκο-
γραφία, ως συνέχεια 
του «Black Light» τού 
2010.

Sade/
«Diamond
Life»
Επαναστατική μίξη μουσικών 
επιρροών ανάμεσα σε soul, jazz 
και sophisti-pop: 
η κυκλοφορία τού 
(τότε) ντεμπούτου 
άλμπουμ –στις 
αρχές Ιουλίου τού 
1985– τού βρε-
τανικού σχήματος 
«Sade», με τη 
βελούδινη, γεμάτη 
αισθησιασμό ερμηνεία τής Sade 
Adu να κατακλύζει τα μαύρα 
αυλάκια στις ηχογραφήσεις και 
να δίνει μικρά ανεξίτηλα «διαμα-
ντάκια» που έχουν χαραχθεί για 
πάντα στις μνήμες μας.

Αναφέρω χαρακτηριστικά: 
«Smooth operator», «Your love 
is king», «Hang on to your love». 
Η αναγνώριση ήρθε γρήγορα, 
καθώς οι διθυραμβικές κριτικές, 
οι εκατομμύρια πωλήσεις και η 
επισφράγισή του ως του καλύτερου 
βρετανικού άλμπουμ στα «British 
Awards» για το 1985 αποτελούν 

(από τότε μέχρι και 
σήμερα) την ευκαιρία 
να το χρησιμοποιούμε 
αναμφίβολα ως το 
soundtrack ενός ζε-
στού, ερωτικού και όχι 
μόνο καλοκαιριού...

Ακούστε τα άφοβα, 
χωρίς προκατάληψη. So... Dream 
on, until next time…

à Musicola

<Flash   Back<

ΣΤΙΣ 26.08

JAYA
THE CAT
LIVE
Αμερικανοί στην 
καταγωγή (από 
τη Βοστώνη), 
οι κιθαρίστες 
Geoff Lagadec 
και Dave Smith 
και ο μπασίστας 
Ben Murphy 
συναντήθηκαν στα 
τέλη των 90s. Η 
μετέπειτα ιστορία 
τους θυμίζει σενάριο 
teenager movie.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ των Jaya The 
Cat θα μπορούσε να αποτελεί 
σενάριο από καλογυρισμένη 
teenager movie: Αμερικανοί 
στην καταγωγή (από τη 
Βοστώνη), οι κιθαρίστες 
Geoff Lagadec και Dave 
Smith και ο μπασίστας Ben 
Murphy συναντήθηκαν στα 
τέλη των 90s χάρη σε δύο 
πολύ δυνατούς δεσμούς που 
τους συνδέουν ακόμη. Ο ένας 
είναι η παθολογική τους αγάπη 
για τη dub και την punk των 
χρυσών δεκαετιών τού ‘60 
και του ‘70. Ο δεύτερος –
και σημαντικότερος– είναι η 
διαρκής κατανάλωση λίτρων 
μπίρας, με ιδιαίτερη προτίμηση 
μάρκας ανά γεωγραφική 
επικράτεια.
Δύο δεκαετίες αργότερα 
και ενώ η μπάντα έχει πλέον 
εξελιχθεί σε κουιντέτο 
και κατοικοεδρεύει στο 
Άμστερνταμ, οι μελωδίες τους 

και η φήμη για θεότρελα 
σόου έχει πλέον κατακτήσει 
την Ευρώπη. Κάπου μέσα 
σ’ όλα αυτά θα συναντήσεις 
και μερικά από τα ωραιότερα 
reggae, punk rock και ska 
κομμάτια τής δεκαετίας, στους 
πέντε σπουδαίους δίσκους που 
έχουν κυκλοφορήσει.
Η μπάντα, που τη συνδέει 
τεράστια αγάπη με την πόλη 
μας (έχοντας, άλλωστε, γράψει 
και τραγούδι με τον τίτλο 
«Thessaloniki»), επιστρέφει για 
να ολοκληρώσει όσα άφησε 
στη μέση στην τελευταία τους 
εμφάνιση στο Street Mode 
τού 2018.
INFO: Οι Αμερικανο-Ολλανδοί 
Jaya The Cat live την ΤΕ 28.08 
στο «Eightball Club» (Πίνδου 1, 
Λαδάδικα). Οι πόρτες ανοίγουν 
στις 21:00. Special guest: Nate 
Bergman of Lionize (ΗΠΑ), σε 
ένα solo acoustic set. Εισιτήρια: 
από 10 ευρώ.
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ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,                  HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΗ «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» ΤΟΥ «ΜΥΛΟΥ»

«Τα ρεμπέτικα της κιθάρας 2.0»
«ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ συναισθήματα έρχονται 
ξαφνικά. Ξαφνικά ερωτευόμαστε, ξαφ-
νικά χάνουμε αγαπημένους ανθρώπους, 
ξαφνικά το ‘κρατάω αποστάσεις’ σημαίνει 
‘νοιάζομαι’. Μα πάντοτε η ζωή προχωράει 
μπροστά, σε μια νέα έκδοση, με ένα δια-
φορετικό πλαίσιο – κι εμείς συνεχίζουμε 
να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε. Στις 
ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε, η χαρά 
τού να ξαναβρεθούμε από κοντά μάς δίνει 
δύναμη και αισιοδοξία» λέει ο Δημήτρης 
Μυστακίδης, προλογίζοντας το live event 
στον «Μύλο». «Στη ‘Βαβυλωνία Open Air’ 
τού ‘Μύλου’ θα είμαστε όλοι πλην ενός, 
που όμως πάντοτε θα μας συντροφεύει. Η 
Ιφιγένεια, ο Δημήτρης, ο Σάκης, ο έτερος 
Δημήτρης, ο Κωστής κι εγώ θα παίξου-
με και θα τραγουδήσουμε αγαπημένα σε 

όλους μας ρεμπέτικα. Και ελπίζουμε να τα 
τραγουδήσουμε μαζί σας. Να γίνουμε μία 
φωνή, ώστε, όπως είπε ο ποιητής: ‘Να το 
φωνάξω τόσο δυνατά, πού να μη ξανακοι-
μηθεί κανένα όνειρο στον κόσμο, καμία 
ελπίδα πια να μην πεθάνει’».
Επί σκηνής μαζί με τον Δημήτρη Μυ-
στακίδη θα βρεθούν η Ιφιγένεια Ιωάννου 
(τραγούδι, κανονάκι), ο Δημήτρης Παππάς 
(κιθάρα, τραγούδι), ο Κωστής Κωστάκης 
(κιθάρα, τραγούδι), ο Σάκης Καρακώστας 
(βιολί), ο Δημήτρης Τσεκούρας (κοντρα-
μπάσο) και ο Μάκης Πελοπίδας (ηχοληψία).
INFO: «Τα ρεμπέτικα της κιθάρας 2.0» με 
τον Δημήτρη Μυστακίδη την ΤΡ 14.07, στο 
«Μύλος Open Air – Βαβυλωνία» (Ανδρέ-
ου Γεωργίου 56, περιοχή «Σφαγεία»). Ώρα 
προσέλευσης: 19:30. Ώρα έναρξης 21:00. 

Εισιτήρια: 12 ευρώ (προπώληση), 14 ευρώ 
(στην είσοδο). Προτείνεται η σταδιακή άφιξη 
του κοινού, όπως επίσης και η προαγορά των 
εισιτηρίων και η προκράτηση θέσεων, ώστε να 
μη δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Για κρατή-
σεις θέσεων, καλείτε στο Τ. 2310-510.081 ή 
στέλνετε μήνυμα στο inbox τής σελίδας Mylos 
Club Thessaloniki με το όνομά σας, τηλέφω-
νο και αριθμό ατόμων. Ο χώρος υποδέχεται 
μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και 
λαμβάνεται μέριμνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
θεάματος, ώστε οι θεατές να παραμένουν στις 
θέσεις τους. Το κοινό συστήνεται να φορά μη 
ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό 
διάλυμα κατά την είσοδο και έξοδό του από 
τον χώρο της εκδήλωσης, όπως επίσης και να 
τηρεί την απόσταση του 1,5 μέτρου στις ουρές 
των εκδοτηρίων και των μπαρ.

ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ  
ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΜΠΑΝΤΑ 
ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ 
ΣΕ ΚΟΥΙΝΤΕΤΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΕΔΡΕΥΕΙ  
ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ,  
ΟΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΟΥΣ  
ΚΑΙ Η ΦΗΜΗ ΓΙΑ ΘΕΟΤΡΕΛΑ 
ΣΟΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 
ΚΑΠΟΥ ΜΕΣΑ Σ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ 
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ 
REGGAE, PUNK ROCK  
ΚΑΙ SKA ΚΟΜΜΑΤΙΑ  
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ,  
ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ 
ΔΙΣΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ.
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Τ Zagoriwood 2020 
άναψε για τα καλά 
τις μηχανές του: θα 
πραγματοποιηθεί 
από τις 24 Ιουλίου 

ώς τις 4 Αυγούστου στα Κάτω 
Πεδινά Ζαγορίου, σε μια αντί-
Covid έκδοση με μικρότερη δι-
άρκεια, λιγότερα εργαστήρια και 
προβολές, αλλά με περισσότερο 
κέφι και επιθυμία. Οι 12 ημέρες 
τού συμπυκνωμένου φετινού 
προγράμματος θα γεμίσουν πάλι 
με σινεμά τις πλατείες, παρέα 
με τις πυγολαμπίδες, ενώ νέοι 
κινηματογραφιστές, κρατώντας 
κάμερες, θα εμπνευστούν από 
τον βουνίσιο αέρα, βιώνοντας τη 
ξεχωριστή παραφροσύνη που 
γεννά η κατασκευή μιας ταινίας.
Η έναρξη γίνεται με το κυρίως 
εργαστήριο, το Εργαστήριο 
1 - «Από την ιδέα ώς την ταινία» 
(24.07-04.08), το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί από τη δοκιμα-
σμένη ομάδα τού Zagoriwood 
(Κλεάνθης Δανόπουλος στη 
σκηνοθεσία, Άκης Κερσανίδης 
στη διεύθυνση φωτογραφίας, 
Χρύσα Τζελέπη στο μοντάζ), ενώ 
φέτος υπάρχει μια νέα, σημαντι-
κή προσθήκη: ο ταλαντούχος 

δημιουργός Στέργιος Πάσχος 
(«Άφτερλωβ») αναλαμβάνει 
τη διδασκαλία σεναρίου. Στη 
διάρκεια των 12 ημερών, οι συμ-
μετέχοντες θα εκπαιδευτούν στα 
μυστικά τής κινηματογραφικής 
αφήγησης, δημιουργώντας τις δι-
κές τους ταινίες μικρού μήκους, 
οι οποίες θα προβληθούν στο 
κοινό τού Zagoriwood.
Παράλληλα, διεξάγεται το Εργα-
στήριο Υποκριτικής (25-27.07) 
από τον Μάκη Παπαδημητρίου, 
έναν από τους σημαντικότερους 
ηθοποιούς τού ελληνικού κινη-
ματογράφου και θεάτρου.

Οι προβολές
Το πρόγραμμα των υπαίθριων, 
δωρεάν προβολών στον αυτο-
σχέδιο θερινό κινηματογράφο 
«Σινέ Παρθεναγωγείο» των Κάτω 
Πεδινών αρχίζει με τη νέα ταινία 
τού Γιάννη Οικονομίδη «Η μπα-
λάντα τής τρύπιας καρδιάς», στις 
24.07. Ο σκηνοθέτης θα πα-
ρουσιάσει την ταινία μαζί με τον 
ηθοποιό Γιάννη Τσορτέκη, έναν 
εκ των πρωταγωνιστών, ενώ στις 
25.07 ο Γιάννης Οικονομίδης 
θα παραδώσει masterclass για 
τους μαθητές των εργαστηρίων.
Τη σκυτάλη παίρνει στις 31.07 
η εξαιρετικά πετυχημένη «Ευ-
τυχία» τού Άγγελου Φραντζή, 
η οποία μεταφέρει στη μεγάλη 
οθόνη τη ζωή τής σπουδαίας 
στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαν-
νοπούλου. Την επόμενη ημέρα 
(01.08) ακολουθεί το υποψήφιο 
για δύο Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Στη 
γη τού άγριου μελιού» (Ταμάρα 
Κοτέβσκα, Λιούμπομιρ Στεφά-
νοβ) από τη Βόρεια Μακεδονία. 
Θα προβληθεί ακόμη ένα ντοκι-
μαντέρ, το «Ένα δέντρο κοιμά-
ται» τού Κώστα Φόλλα, το οποίο 
ανατρέχει στα γεγονότα τής 
ναζιστικής θηριωδίας στο τσεχι-
κό χωριό Λίντιτσε. Παράλληλα, 
το Zagoriwood έχει συγκροτή-
σει ένα προσεκτικά επιλεγμένο 
πρόγραμμα πρόσφατων ταινιών 

μικρού μήκους νέων ταλαντού-
χων δημιουργών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
Όπως κάθε χρόνο, το 
Zagoriwood ρίχνει αυλαία με τις 
ταινίες των σπουδαστών που γυρί-
στηκαν στο πλαίσιο των εργαστη-
ρίων, οι οποίες παρουσιάζονται 
στο κοινό. Σημειωτέον ότι η ομά-
δα τού Zagoriwood προσπαθεί 
κάθε χρόνο να απλώσει παντού 
το «μικρόβιο» του κινηματογρά-
φου, κάνοντας ξεχωριστές προ-
βολές στα χωριά τής ευρύτερης 
περιοχής, ώστε να φέρουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο κόσμο σε 
επαφή με την 7η τέχνη.
Ειδικά η φετινή διοργάνωση 
ακολουθεί όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα ενάντια στη 
διασπορά τού κορωνοϊού για 
την υλοποίηση των εργαστηρίων 
και των δράσεων του φεστι-
βάλ. Ο σχεδιασμός των μέτρων 
προστασίας λαμβάνει υπόψη 
τόσο την ασφάλεια των συμμε-
τεχόντων στα εργαστήρια όσο 
και την υγεία και την προστασία 
των κατοίκων των χωριών όπου 
θα φιλοξενηθούν οι δράσεις 
της διοργάνωσης. Τα ολιγομελή 
τμήματα, η πραγματοποίηση 
προβολών μόνο σε εξωτερικούς 
χώρους (με διατήρηση των απα-
ραίτητων αποστάσεων μεταξύ 
των θέσεων), ο εξοπλισμός σε 
μέσα ατομικής προστασίας και η 
φροντίδα για καθαριότητα, απο-
λύμανση και αερισμό των χώρων 
διαμονής και διδασκαλίας θα 
επιτρέψουν να επιστρέψουμε 
στα βουνά, χωρίς να βάλουμε 
οποιονδήποτε σε κίνδυνο.
Το Zagoriwood, που επιχορη-
γήθηκε για το 2020 από το 
υπουργείο Πολιτισμού, διορ-
γανώνεται από την Πολιτιστική 
Εταιρεία Ζαγορίου με τη συνερ-
γασία τής AnemiCinema Lab 
από τη Θεσσαλονίκη και με την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του σε-
ναριογράφου-ηθοποιού Γιώργου 
Μακρή.

ΤΟ ZAGORI
WOOD 
ΠΑΙΡΝΕΙ
ΞΑΝΑ
ΤΑ ΒΟΥΝΑ
Ένα από τα πιο πρωτότυπα 
κινηματογραφικά φεστιβάλ 
στη χώρα ετοιμάζεται 
να σηκώσει αυλαία 
στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου 
για 11η συνεχή χρονιά.
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INTERVIEW
Είπε:

ΓΙΑ ΤΟ LOCKDOWN:
«Με πέτυχε σε περίοδο που 
είχα ανάγκη για ξεκούραση. 
Από την άλλη, είχα άγχος για 
το ‘μετά’».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ:
«Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, 
η καθημερινότητα των 
ανθρώπων, αλλά τα 
ζητούμενα είναι τα ίδια».

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
«Από τη στιγμή που ο 
κόσμος γεμίζει τα μαγαζιά, 
πιστεύω ότι θα γεμίσει και τα 
θέατρα».

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Μιλάει με τον πιο απλό 
τρόπο για τα πιο μεγάλα 
πράγματα. Έχει μιαν 
οικουμενικότητα».
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ΧΡΥΣΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

Ο Τάσος και η Γκόλφω
είναι σημερινοί άνθρωποι
Με την παράσταση «Γκόλφω» τού Σπυρίδωνα Περεσιάδη  
ξεκινά την καλοκαιρινή του περιοδεία το Κρατικό Θέατρο  
Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Θα ανεβεί στις 17, 18 και 19 Ιουλίου, 
στο αύλειο χώρο τής Μονής Λαζαριστών. Η Χρύσα Τουμανίδου, 
που υποδύεται την τραγική ηρωίδα, μιλά στη «CT» για τον  
χαρακτήρα τής Γκόλφως, τα προβλήματα στις ανθρώπινες  
σχέσεις, αλλά και για τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπί-
σει η τέχνη στη μετά τον κορωνοϊό εποχή.
Συνέντευξη: Φωτογραφία:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

νό; Το έργο αυτό μου θυμίζει 
πολύ την παραδοσιακή μας 
μουσική. Μιλάει με τον πιο 
απλό τρόπο για τα πιο μεγάλα 
πράγματα – την αγάπη, τον 
θάνατο, την προδοσία, τη 
συγχώρεση, τη φτώχεια και τα 
πλούτη, τη σχέση των γονιών 
με τα παιδιά τους, την τιμή. 
Έχει μιαν οικουμενικότητα. Δεν 
μπορώ να φανταστώ εποχή, 
προγενέστερη ή μελλοντική, 
όπου τα θέματα αυτά να μην 
απασχολούν τον άνθρωπο. 
Προσωπικά, το έργο αγγίζει 
μιαν ευαίσθητη χορδή μου και 
με συγκινεί πολύ.

Πόσο έχουν αλλάξει οι αν-
θρώπινες σχέσεις από την 
εποχή που πρωτοανέβηκε το 
έργο; Θα μπορούσε ο Τάσος 
και η Γκόλφω να είναι άν-
θρωποι του σήμερα; Ο Τάσος 
και η Γκόλφω είναι άνθρωποι 
του σήμερα – και του κάθε 
σήμερα. Έχουν αλλάξει τα 
δεδομένα, οι συνθήκες, η κα-
θημερινότητα των ανθρώπων, 
αλλά τα ζητούμενα είναι τα 
ίδια. Ναι: ακόμη και σήμερα οι 
άνθρωποι ερωτεύονται, ακόμη 
και σήμερα παντρεύονται για 
το χρήμα και τα πλούτη, ακό-
μη και σήμερα παλεύουν να 
βιοποριστούν, χωρίζονται σε 
κοινωνικοοικονομικές τάξεις, 
επιχειρώντας να διαλύσει η 
μία την άλλη, προσπαθώντας 
να ανεβούν πιο ψηλά. Πλη-
γώνουμε ο ένας τον άλλο και 
μετά ζητάμε συγχώρεση - ή 
όχι… Ακόμη και σήμερα, οι 
μάνες αγχώνονται για την τιμή 
τής κόρης τους και το αν θα 
παντρευτεί και θα κάνει παιδιά 
και όχι για το αν είναι χαρού-
μενη. Ακόμα και σήμερα ακο-
λουθούμε κοινωνικές επιταγές 
για το πώς θα έπρεπε να είναι 
η ζωή μας. Αν βγάλεις τις φου-
στανέλες, το έργο θα μπορού-
σε να είχε γραφτεί χθες.

Σε λίγες ημέρες ξεκινά για 
εσάς η καλοκαιρινή σεζόν. 
Ποια είναι η εκτίμησή σας για 
το φετινό θεατρικό καλοκαίρι; 
Θέλω να βλέπω τα πράγματα 
με αισιόδοξη ματιά. Από τη 

στιγμή που ο κόσμος γεμίζει τα 
μαγαζιά, τις καφετέριες και τις 
παραλίες, πιστεύω ότι θα γεμί-
σει και τα θέατρα. Ειδικά τώρα, 
που η επιτρεπόμενη χωρητικό-
τητα ανέβηκε στο 75%. Οπότε, 
ελπίζω κατ’ αρχήν να έχουμε 
υγεία και να είμαστε προσεκτι-
κοί, ώστε να μη βιώσουμε δεύ-
τερο κύμα τού ιού. Και ύστερα, 
σιγά σιγά, όλα θα γίνουν, δεν 
μας φοβάμαι. Δεν μου αρέσει 
να λέω «θα επιστρέψουμε στην 
κανονικότητά μας», επειδή δεν 
ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τι είναι 
κανονικό; Αυτό που γνωρίζω 
μέχρι σήμερα; Αυτό που έχω 
συνηθίσει;

INFO: Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου, 
στον αύλειο χώρο τής Μονής 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 
Σταυρούπολη), με έναρξη στις 
21:15. Επίσης, στις 5, 6 και 7 
Αυγούστου, στο Θέατρο Δάσους, 
με έναρξη στις 21:00. Εισιτή-
ρια: 10 ευρώ (προπώληση μέσω 
ηλεκτρονικής κράτησης και από 
τα ταμεία), 12 ευρώ (κανονικό 
εισιτήριο), 8 ευρώ (φοιτητικό, 
άνω των 65, ομαδικό, ΑμΕΑ και 
συνοδοί). Για τους ανέργους 
διατίθενται 20 δωρεάν θέσεις 
ανά παράσταση. Ισχύουν εισιτή-
ρια ΟΓΑ.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ, 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ  
ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ, ΑΚΟΜΗ  
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΝΑ 
ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΟΥΝ, ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ  
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ Η ΜΙΑ  
ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ 
ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΠΙΟ ΨΗΛΑ. 
ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ 
ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΖΗΤΑΜΕ 
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ – ‘Η ΟΧΙ…

Το βουκολικό δράμα 
«Γκόλφω» γράφτηκε 
το 1893 και από το 
πρώτο του ανέβα-
σμα αγαπήθηκε από 

το κοινό. Αποτελεί σταθμό στη 
νεοελληνική δραματουργία, ενώ 
παρουσιάστηκε σε όλη την τότε 
επικράτεια, αλλά και σε πόλεις 
τού εξωτερικού με έντονο το ελ-
ληνικό στοιχείο. Η επιτυχία του 
ήταν τόσο μεγάλη, που το 1914 
έγινε μία από τις πρώτες ελληνι-
κές κινηματογραφικές ταινίες.

Ας ξεκινήσουμε με τα αυτονό-
ητα: πώς περάσατε το διάστη-
μα της καραντίνας και πόσο 
σας επηρέασε ως ηθοποιό; Στο 
σπίτι, όπως οι περισσότεροι. Το 
lockdown με πέτυχε σε μια πε-
ρίοδο με πάρα πολλή δουλειά, 
οπότε είχα ανάγκη λίγο χρόνο 
για ξεκούραση. Και τον βρήκα. 
Από την άλλη, είχα άγχος για το 
«μετά». Δεν ήξερα πόσο καιρό 
θα κρατήσει αυτή η ξεκού-
ραση, αν θα συνεχιστούν οι 
παραστάσεις που κατέβηκαν, 

αν θα ξεκινήσουν οι πρόβες για 
το καλοκαίρι, αν θα μας φτάσει 
ο χρόνος, κάτω από ποιες συν-
θήκες θα ανεβούν οι επόμενες 
παραστάσεις και αν αυτό θα 
είναι εφικτό. Το όλο θέμα με τις 
μάσκες και τις αποστάσεις μού 
φαινόταν αδιανόητο να συμβεί 
στη σκηνή. Πολλές ερωτήσεις...

Πώς καταφέρνει ένα έργο 
που γράφηκε πριν από περί-
που 120 χρόνια να είναι τόσο 
αγαπητό στο σημερινό κοι-

 «Ελπίζω κατ’ αρχήν.
 να έχουμε υγεία.
 και να είμαστε.
 προσεκτικοί,.
 ώστε να μη βιώσουμε.
 δεύτερο κύμα.
 του ιού. Και ύστερα,.
 σιγά σιγά, όλα.
 θα γίνουν,.
 δεν μας φοβάμαι».
 σημειώνει.
 η κυρία Τουμανίδου,.
 μιλώντας στη.
 «Citymag»..
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ
Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας  
Μαυροειδής.
Παίζουν: Μιχάλης Σαράντης, Γιώ-
τα Φέστα, Θανάσης Παπαγεωρ-
γίου, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, 
Γιάννης Νιάρρος, Άκης Σακελλα-
ρίου, Ξένια Καλογεροπούλου.
Διάρκεια: 100 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εισα-
γωγών μηχανών εσπρέσο 
που διευθύνει σε αδιέξοδο, ο 
Άρης Νικολόπουλος «απο-
στρατεύεται» στο σπίτι τού 
ένδοξου παππού Αριστείδη, 
στου Παπάγου. Το στοκ των 
μηχανών εσπρέσο στοιβάζεται 
στο γραφείο, καθώς ο εγγονός 
ξανασμίγει με παιδικούς φίλους 
κολλημένους εσαεί στο προά-
στιο των αξιωματικών, αλλά και 
με έναν πρώην συναγωνιστή 
τού παππού του – παραδόξως, 
κομμουνιστή. Αντιμέτωπος με 
ηρωικά φαντάσματα του πα-
ρελθόντος, ο απολιτίκ εγγονός 
θα νιώσει την ανάγκη να φανεί 
αντάξιος του ονόματός του. 
Όμως, όσο πλησιάζει τον θρύ-
λο τού παππού Αριστείδη τόσο 
αυτός αλλάζει όψη.

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
(DOLOR Y GLORIA)
Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ.
Παίζουν: Αντόνιο Μπαντέρας, Πε-

νέλοπε Κρουζ, Ασιέρ Ετσεαντία.
Διάρκεια: 113 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

Η ΤΑΙΝΙΑ περιγράφει μια 
σειρά από συναντήσεις που 
πραγματοποίησε ο Σαλβαντόρ 
Μάγιο, ένας σκηνοθέτης τού 
κινηματογράφου, που είναι 
πλέον στην παρακμή του: 
κάποιες διαδραματίζονται στο 
παρόν, άλλες τις θυμάται – 
την παιδική του ηλικία, την 
πρώτη του ερωτική επιθυμία, 
τον πόνο τού χωρισμού, τη 
συγγραφή ως μόνη «συντα-
γή» για να ξεχνάς ό,τι δεν 
ξεχνιέται, την πρώτη επαφή με 
το σινεμά, το απέραντο κενό 
που δημιουργεί η αδυναμία να 
συνεχίσεις να κάνεις ταινίες.

 

ΤΖΟΤΖΟ
(JOJO RABBIT)
Σκηνοθεσία: Τάικα Γουαϊτίτι.
Παίζουν: Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, 
Τάικα Γουαϊτίτι, Τόμασιν ΜακΚέν-
ζι, Σκάρλετ Τζοχάνσον.
Διάρκεια: 108 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΜΙΑ ΣΑΤΙΡΑ πάνω στον να-
ζισμό που, παρότι δεν φτάνει 
τον «Μεγάλο δικτάτορα» του 
Τσάρλι Τσάπλιν ή το «Η ζωή 
είναι ωραία» τού Ρομπέρτο 
Μπενίνι, καταφέρνει να κατα-
θέσει ευχάριστα την άποψή 
της. Κεντρικός ήρωας της ται-
νίας, ο 10χρονος Τζότζο, ένας 
φανατικός οπαδός τής ναζι-
στικής ιδεολογίας, που φαντα-
σιώνεται πως καλύτερός του 
φίλος δεν είναι άλλος από τον 
Αδόλφο Χίτλερ. Ο κόσμος τού 
μικρού γυρίζει ανάποδα, όταν 
ανακαλύπτει ότι η μητέρα του 
κρύβει στο σπίτι μιαν ελάχιστα 
μεγαλύτερή του Εβραία. 

 

Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
(THE KINDNESS OF STRANGERS)
Σκηνοθεσία: Λόνε Σέρφιγκ.
Παίζουν: Ζόι Καζάν, Μπιλ Νάι, Τα-
χάρ Ραχίμ, Αντρέα Ράισμπορόου.
Διάρκεια: 112 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΔΕΝ ΞΕΡΩ πόσοι θυμάστε 
το δανέζικο «Δόγμα ‘95» τού 
Λανς φον Τρίερ, αλλά η Λόνε 
Σέρφιγκ πατάει πάνω στις αρ-
χές του. Σας θυμίζω ότι, σύμ-
φωνα με το δόγμα, το γύρισμα 
πρέπει να γίνεται σε φυσικούς 
χώρους, ο ήχος δεν πρέπει 
ποτέ να παράγεται ξεχωριστά 
από τις εικόνες ή, αντίστρο-
φα, ότι μουσική δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί, εκτός κι αν 
παίζεται εκεί όπου γυρίζεται η 
ταινία. Η ιστορία δεν ξεφεύγει 
από τη γνωστή και πολυπαιγ-
μένη μανιέρα: μητέρες που 
θέλουν να ξεφύγουν από τον 
βίαιο σύζυγό τους, μετανάστες 
που αναζητούν την τύχη τους, 
κοινωνικά απροσάρμοστοι 
νεαροί και τα λοιπά… 

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
(A BEAUTIFUL DAY  
IN THE NEIGHBORHOOD)
Σκηνοθεσία: Μάριελ Χέλερ.
Παίζουν: Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις, 
Κρις Κούπερ.
Διάρκεια: 109 λεπτά.
Είδος: Δραματική.
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Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω... 20/7 21/721/7
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ,
ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ,
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΞ
Οι θερινοί κινημα-
τογράφοι επιμένουν 
(αναγκαστικά) στις 
επαναλήψεις, χωρίς 
αυτό να σημαίνει 
ότι δεν πρόκειται 
για πολύ αξιόλογες 
ταινίες. Σημειωτέ-
ον ότι από αυτήν 
την εβδομάδα στα 
θερινά προστίθεται 
και η ταράτσα τού 
Μεγάρου.
Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ
(THE IRISHMAN)
Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε.
Παίζουν: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Αλ 
Πατσίνο, Τζο Πέσι, Άνα Πάκουιν, 
Χάρβι Καϊτέλ.
Διάρκεια: 209 λεπτά.
Είδος: Αστυνομικό δράμα.

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ειλικρινείς: ο 
Μάρτιν Σκορσέζε κάνει αυτό 
που ξέρει να κάνει καλύτε-
ρα: δηλαδή, αστυνομικές, 
δραματικές ταινίες που 
σε αφήνουν με ανοιχτό το 
στόμα. Πήρε το βιβλίο τού 
Τσαρλς Μπραντ «I Heard 
You Paint Houses», το έδωσε 

στον Στίβεν Ζαΐλιαν, για να το 
μετατρέψει σε σενάριο, και το 
πήρε πάνω του, εν μέρει (και) 
ως παραγωγός. Έπειτα, τηλε-
φώνησε στα φιλαράκια του, 
Ρόμπερτ ντε Νίρο, Αλ Πατσί-
νο, Τζο Πέσι και Χάρβι Καϊτέλ 
και δημιούργησε μια ταινία 
γεμάτη δράση και αγωνία. 
Μάλιστα, κατάφερε να πείσει 
τον Τζο Πέσι να αφήσει την 
άτυπη συνταξιοδότηση, για 
να υποδυθεί (και πάλι) έναν 
εμβληματικό χαρακτήρα σε 
ταινία του (μετά τον Τόμι ντε 
Βίτο στο «The goodfellas»).
Στα παράδοξα της ιστορίας 
είναι ότι η ταινία  ήταν υπο-
ψήφια όχι για ένα ή δύο, 
αλλά για δέκα Όσκαρ, χωρίς 
τελικώς να καταφέρει να 
αποσπάσει έστω και ένα. Το 
ίδιο συνέβη στα περισσότερα 
φεστιβάλ τού πλανήτη. 
Η ταινία είναι εν μέρει βιο-
γραφική: πραγματεύεται την 
ιστορία τού Φρανκ Σίραν, 
ενός εκτελεστή τής αμερι-
κανικής μαφίας, του οποίου 
η δράση και η εμπλοκή σε 
σημαντικά γεγονότα σκια-
γραφεί το κυνικό, περίπλο-
κο, αμαρτωλό πολιτικό και 
κοινωνικό σκηνικό των ΗΠΑ 
στις δεκαετίες τού 1950 
και του 1960. Όπως γίνεται 
στις ταινίες τού Σκορσέζε, 
ο χαρακτήρας ξεκινά από 
χαμηλά, για να ανεβεί στην 
ιεραρχία τού οργανωμένου 
εγκλήματος και να αναλάβει 
στη συνέχεια δολοφονίες και, 
εν τέλει, την προστασία ενός 
από τα πλέον αμφιλεγόμενα 
πρόσωπα στην αμερικανική 
ιστορία: του Τζίμι Χόφα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ

«ΤΙ ΜΟΥ
ΕΜΑΘΕ ΕΝΑ
ΧΤΑΠΟΔΙ»
Το ντοκιμαντέρ θα 
ήταν η επίσημη 
έναρξη του 22ου 
ΦΝΘ, το οποίο 
πραγματοποιήθη-
κε τελικώς online 
τον Μάιο. Μέχρι 
στιγμής, δεν έχει 
προβληθεί κάπου 
και πραγματοποι-
εί την παγκόσμια 
«πρώτη» του στη 
Θεσσαλονίκη.
ΜΙΑΝ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ 
περιπέτεια και μια τρυφερή 
ιστορία φιλίας πα ρουσιάζει 
την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε 
παγκόσμια πρεμιέρα, το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης: το εξαιρετικό 
ντοκιμαντέρ «Τι μου έμαθε 
ένα χταπόδι» των Πίπα Έρλις 
και Τζέιμς Ριντ, σε ταυτό-
χρονη προβολή σε τέσσερις 
θερινούς κινηματογράφους 
στη Θεσσαλονίκη, με ελεύ-
θερη είσοδο για το κοινό.
Το ντοκιμαντέρ θα ήταν η 
επίσημη έναρξη του 22ου 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ), το 
οποίο, λόγω των έκτακτων 
συνθηκών με τον κορωνοϊό, 
πραγματοποιήθηκε τελικώς 
online τον Μάιο. Μέχρι στιγ-
μής, το «Τι μου έμαθε ένα 
χταπόδι» δεν έχει προβληθεί 
κάπου και πραγματοποιεί 
την επίσημη παγκόσμια πρε-
μιέρα του στη Θεσσαλονίκη. 
Αποτελεί μιαν ευκαιρία να 
«ταξιδέψουν» οι θεατές σε 
έναν κόσμο γεμάτο πλάσμα-
τα και εικόνες που ελάχιστοι 
έχουν δει μέχρι τώρα.
Το ντοκιμαντέρ ήταν η αιχμή 
τού αφιερώματος «Ανθρω-
πόκαινος Εποχή» τού 22ου 
ΦΝΘ (ενός αφιερώματος 

με στόχο να καταγράψει τις 
συνέπειες της ανθρώπινης 
παρουσίας στη Γη). Μετά 
την παγκόσμια συνθήκη με 
τον κορωνοϊό, τα νοήματά 
του συζητιούνται απ’ όλο 
τον κόσμο και φαίνονται πιο 
επιτακτικά από ποτέ.
INFO: Η ταινία θα προβλη-
θεί ταυτόχρονα σε τέσσερις 
θερινούς κινηματογρά-
φους τής Θεσσαλονίκης 
– και συγκεκριμένα στους 
Σινέ «Ναταλί» (λεωφόρος 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3), 
Σινέ «Ελληνίς» (λεωφόρος 
Στρατού 19), Σινέ «Πανόρα-
μα» (1ο χλμ. οδού Πανορά-
ματος-Θέρμης, Πανόραμα) 
και Σινέ «Άλσος» – θερινός 
κινηματογράφος δήμου 
Συκεών (Θάσου 74, Συ-
κιές). Για την είσοδό του στις 
προβολές το κοινό θα μπορεί 
να προμηθευτεί τη ΔΕ 13 και 
την ΤΡ 14.07 δελτία δωρεάν 
εισόδου από τα γραφεία τού 
φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη 

(«Ολύμπιον», πλατεία Αρι-
στοτέλους 10, ώρες 11:00-
17:00). Ώρα προσέλευσης: 
αυστηρά ώς τις 21:00. Μετά 
τις 21:15 οι θέσεις θα απελευ-
θερώνονται. Ώρα έναρξης 
προβολής: 21:30. Το κοινό 
θα μπορεί να προμηθευτεί 
δελτία εισόδου και από τους 
θερινούς κινηματογράφους 
πριν από την έναρξη της εκ-
δήλωσης μόνο σε περίπτωση 
που υπάρχουν κενές θέσεις.

            
TheBook  lovers

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ
Συγγραφέας: Πάτρικ Λη  
Φέρμορ.
Σελίδες: 392.
Εκδότης: Μεταίχμιο.
Τιμή: 14,39 ευρώ.

ANTI να ακολουθήσει τη 
στρατιωτική σταδιοδρομία για 
την οποία τον προόριζαν, o 
Πάτρικ Λη Φέρμορ περνάει τη 
Μάγχη (το 1933, σε ηλικία 18 
ετών) και ξεκινά να διασχίσει 
την Ευρώπη με τα πόδια: προ-
ορισμός του, η Κωνσταντινού-
πολη. Υποκινημένος από την 
ασίγαστη περιέργειά του για 
τον κόσμο, θα πραγματοποιή-
σει αυτό το μυθικό κατόρθω-
μα, περνώντας από δοκιμασί-
ες και περιπέτειες.

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Συγγραφέας: Τζορτζ Όργουελ.
Σελίδες: 302.
Εκδότης: Αίολος.
Τιμή: 12,72 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ στο Λονδί-
νο τού Μεσοπολέμου, ο Τζορτζ 
Όργουελ βιώνει την απόλυ-
τη εξαθλίωση. Μένει νηστικός 
για μέρες, εργάζεται σε υπόγεια 
υπό άθλιες συνθήκες για πε-
νταροδεκάρες, μαθαίνει να ζει, 
να κοιμάται και να καπνίζει με 
μισή κορώνα την ημέρα, μα-
ζεύει γόπες από τα πεζοδρόμια, 
επιβιώνει με «τσάι και δύο φέ-
τες ψωμί», κοιμάται με μαξιλά-
ρι τα παπούτσια του, σε παγκά-
κια και σε κοιτώνες αστέγων.

            
TheCinema 

    lovers

Βραδιά αργεντίνικου τάνγκο με 
live από τους «Locos De Atar» 
στον ανοιχτό συναυλιακό χώρο 
τού «Μύλου», στις 21:00. Βρεί-
τε περισσότερες πληροφορίες 
εδώ: https://bit.ly/2ZMCLye

Ο Χρήστος Θηβαίος παρουσιάζει τις 
καλύτερες στιγμές του, αλλά και την 
καινούργια συνεργασία του με τον 
Χάρη Κατσιμίχα στον «Μύλο», στις 
21:00. Περισσότερα εδώ: https://
bit.ly/2O0vh5o

ΤΟ ΦΙΛΜ αφηγείται τη ζωή 
τού τηλεοπτικού παρουσια-
στή παιδικών προγραμμάτων 
Φρεντ Ρότζερς, μιας άκρως 
ιδιαίτερης περσόνας που 
σημάδεψε την αμερικανική 
τηλεόραση για περισσότε-
ρα από 30 χρόνια. Παρότι 
απευθυνόταν κυρίως σε κοινό 
προσχολικής ηλικίας, έθιγε 
συχνά επίκαιρα, τολμηρά θέ-
ματα, με αφοπλιστική ψυχραι-
μία και αμεσότητα – κάτι που 
κάνει τον λόγο του να αποκτά 
ξεχωριστή αξία σε μιαν εποχή 
ψευδών ειδήσεων, μισαλλοδο-
ξίας, διχασμού και διάχυτης 
προκατάληψης. Εξαιρετικός 
ο Τομ Χανκς, κέρδισε ακόμη 
μία οσκαρική υποψηφιότη-
τα, αυτήν τη φορά για τον 
β’ ανδρικό ρόλο, χωρίς να 
καταφέρει τελικά να φύγει 
από την αίθουσα με το χρυσό 
αγαλματίδιο.

ΙΠΠΟΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
(KNIGHTS OF BADASSDOM)
Σκηνοθεσία: Τζο Λιντς.
Παίζουν: Ράιαν Κουάντεν, Στιβ 
Ζαν, Πίτερ Ντίνκλατζ.
Διάρκεια: 86 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια, κωμωδία.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΟΙ, αλλά αλλό-
κοτοι φίλοι, φανατικοί οπαδοί 
των live-action παιχνιδιών, 
παίρνουν μέρος σε ένα από 
αυτά, που εκτυλίσσεται στο 
δάσος με θέμα δανεισμέ-
νο από το «Dungeons and 
Dragons» (με σενάριο βγαλ-
μένο από τον μυθικό μεσαίω-
να). Το πρόβλημα ανακύπτει 
όταν, άθελά τους, ξυπνούν 
ένα κακό πνεύμα με τη μορφή 
τού αιμοδιψή Σουκουμπούς, 
βγαλμένο από τα βάθη τής 
κόλασης.

ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ  
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ
(ASTÉRIX: LE SECRET  
DE LA POTION MAGIQUE)
Σκηνοθεσία: Αλεξάντρ Αστιέ.
Διάρκεια: 87 λεπτά.
Είδος: Κινούμενα σχέδια.

ΕΠΕΙΤΑ από μια πτώση κατά 
τη συγκομιδή τού γκι, ο δρυΐ-
δης Πανοραμίξ αποφασίζει ότι 
είναι καιρός να εξασφαλίσει 
το μέλλον τού χωριού. Μαζί 
με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ, 
ξεκινά ένα ταξίδι, αναζητώ-
ντας έναν νεαρό, ταλαντούχο 
δρυΐδη, για να του μεταδώσει 
το μυστικό τού μαγικού ζωμού.

ΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΔΕΣ
(DIE HEINZELS – RÜCKKEHR 
DER HEINZELMÄNNCHEN)
Σκηνοθεσία: Ούτε φον  
Μούνχοου-Πολ.
Με τις φωνές των: Βασίλη Μήλι-
ου, Ζωής Ρηγοπούλου, Γιώργου 
Σκουφή, Στεφανίας Φιλιάδη.
Διάρκεια: 78 λεπτά.
Είδος: Κινούμενα σχέδια.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 
200 χρόνια οι Έλφκινς ζού-
σαν κάτω από τη γη, κρυμ-
μένοι από τους ανθρώπους. 
Μέχρι την ημέρα που μια 
νεαρή Έλφκιν αποφασίζει ότι 
χρειάζεται περισσότερο χώρο 
και ανεβαίνει στην επιφάνεια.

Oι Χατζηφραγκέτα the band (Π. 
Φραγκιαδάκης, Β. Χατζηγιάν-
νης, Β. Τσιγκρής, Γ. Χριστοδού-
λου, Ά. Μάθεσης) στη Μονή Λα-
ζαριστών, στις 21:30. Περισσότε-
ρα εδώ: https://bit.ly/31T1Mum

ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΗΤΑΝ Η 
ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
«ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙΝΟΣ 
ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ 22ΟΥ ΦΝΘ 
(ΕΝΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ 
ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΓΗ). ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟÏΟ, 
ΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠ’ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 
ΠΙΟ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ο ανάδρομος Ερμής 
στον Καρκίνο επιστρέφει σε ορθή πορεία. 
Και καλά κάνει, επειδή μας είχε βγάλει την 
ψυχή το προηγούμενο διάστημα. Η επιρ-

ροή του θα διαρκέσει ώς τις 5 Αυγούστου. 
Θα τον «αισθανθούν» περισσότερο Ταύροι, 
Καρκίνοι, Παρθένοι, Σκορπιοί, Αιγόκεροι 
και Ιχθύς, αλλά και όσοι έχετε τον ωροσκό-

πο ή προσωπικούς πλανήτες στα παραπάνω 
ζώδια. Τι σημαίνει αυτό; Ότι απολαμβάνετε 
συναισθηματική και ρομαντική επικοινωνία 
με τον/τη σύντροφό σας ή τους γύρω σας.

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 11-24.07.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή 
μου… Φάγαμε μέχρι και τον μισό Ιούλιο 
κι εσείς δεν λέτε να χαμογελάσετε. Δεν 
λέμε να αποκτήσετε το χαμόγελο του 
Τζόκερ, αλλά καλό θα ήταν να σπάσει 
λίγο το χειλάκι σας. Ναι: το ξέρουμε ότι 
υπάρχουν βάσανα της καθημερινότητας 
και προβλήματα στη δουλειά. Με το να 
είστε όμως διαρκώς προβληματισμένοι, 
δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι θαυμα-
τουργικά. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι (που 
και εκείνοι είχαν προβλήματα) έλεγαν: 
«Συν Αθηνά και χείρα κίνει». Πάρτε λοι-
πόν την κατάσταση στα χέρια σας.

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο είστε προ-
βληματισμένοι. Παρότι περιμένατε πώς 
και πώς να αλείψετε το κορμάκι σας με 
λάδι και να το απλώσετε σε κάποια μαγευ-
τική παραλία, τώρα κάτι σας κρατάει... Τι 
έγινε; Ξύπνησε, έστω και αργά, ο φόβος 
τού κορωνοϊού; ‘Η υπάρχει κάτι άλλο; Θα 
σας προτείναμε να περάσετε λίγο χρό-
νο με τον εαυτό σας, για να ψαχτείτε λιγά-
κι. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί και δεν 
μπορείτε να το εντοπίσετε. Θα σας προ-
τείναμε να έλθουμε να κάτσουμε να σκε-
φτούμε μαζί (για συμπαράσταση), μάλλον 
όμως δεν θα καταφέρναμε κάτι...  

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Ρε, Δίδυμοι… Είπαμε: οι ιδιοκτήτες 
ενοικιαζομένων δωματίων θα πρέπει να 
ρίξουν λιγάκι τις τιμές, μπας και σώσουν 
την παρτίδα από τους Έλληνες. Αλλά 
το να ζητάτε να κλείσετε δωμάτιο στη 
Μύκονο τον Δεκαπενταύγουστο με 45 
ευρώ τη βραδιά… Για την ακρίβεια: μ’ 
αυτήν την τιμή δεν θα βρείτε ούτε το 
αποθηκάκι όπου βάζει η καθαρίστρια 
τις σκούπες. Και μην αρχίσετε τα γνωστά 
τού τύπου «τόσα χρόνια τούς στηρίζαμε, 
τώρα ήρθε η ώρα να μας βοηθήσουν 
κι αυτοί»… Προσπαθήστε να βρείτε κάτι 
που να ταιριάζει στο δικό σας βαλάντιο. 
Και να θυμάστε πάντοτε: σαν τη Χαλκιδι-
κή δεν έχει.

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Ακούστε μας προσεκτικά: οι επόμενες 
ημέρες θα είναι σαν Χριστούγεννα (και 
όχι: δεν αναφερόμαστε στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και στον Άγιο Βασίλη – 
και μόνο που τον σκέφτομαι μ’ αυτήν τη 
ζέστη να φορά τα κόκκινα, ζεστά ρούχα 
του κοντεύω να βγάλω σπυράκια). Αυτό 
που εννοούμε είναι ότι θα περάσετε αρ-
κετό και εποικοδομητικό χρόνο με τα 
παιδιά σας. Θα παίξετε, θα χαρείτε, θα 
τρέξετε, θα διασκεδάσετε και, φυσικά, 
θα κολυμπήσετε. Στην πραγματικότη-
τα, θα κάνετε Χριστούγεννα Αυστραλίας. 
Με μια διαφορά επί τα βελτίω: θα κάνετε 
τα μπάνια στις ελληνικές παραλίες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Αγαπητοί Παρθένοι: είστε η χαρά τής 
ζωής, όταν δεν γκρινιάζετε για τα κιλά 
σας, για τη ζέστη, τον κορωνοϊό, τα επι-
τόκια, τον δάκο και τη μουχρίτσα. Αυτό 
το διάστημα, βέβαια, είστε στα καλά σας. 
Λάμπετε και μεταδίδετε την ευθυμία σας 
σε όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους. 
Αλλά, προσοχή: το επόμενο δεκαήμερο 
υπάρχει πιθανότητα να ακούσετε κάτι 
που δεν θα σας αρέσει. Η σωστή αντιμε-
τώπιση είναι να μην αφήσετε τα λεγόμενα 
να σας χαλάσουν τη διάθεση. Αφήστε 
που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να 
πρόκειται για μια χαζοπαρεξήγηση και 
όχι για πραγματικό γεγονός. 

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Το επιθυμούσατε, το ζητούσατε και ο και-
ρός έφτασε. Το αγαπημένο σας θέατρο 
(ως τέχνη) επιστρέφει στη ζωή σας. Βέ-
βαια, καλό θα είναι να μην ενθουσιάζεστε 
υπερβολικά, επειδή δεν θα είναι όπως το 
γνωρίζατε πριν από το lockdown. Έχουν 
αλλάξει κάποια πράγματα, η καθημερινό-
τητα (κανονικότητα) ωστόσο θα επανέλ-
θει σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέ-
σετε να ικανοποιήσετε και το έτερόν σας 
ήμισυ, που ζητάει να περνάτε περισσότε-
ρο χρόνο μαζί. Μαζί με το θέατρο, βάλτε 
και λίγο κρασάκι, λίγο θάλασσα και καμιά 
μπριζολίτσα/παντσετούλα/αρνίσια παϊδά-
κια στα κάρβουνα. Θα διαπιστώσετε ότι 
είχατε καιρό να περάσετε τόσο ωραία...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24/10-21/11 
Καλά, είναι δυνατόν; Μετράτε μέρες για 
την άδειά σας και ανοίγετε μέτωπα με 
τους συναδέλφους σας στη δουλειά; Τι 
κι αν φάτε ένα μικρό «χώσιμο» μέχρι 
την άδεια; Κάντε το με μεγάλη χαρά και 
μη χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Θυμηθείτε 
ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. 
Σε άλλα νέα: καλό θα ήταν πριν από την 
άδεια να κάνετε μια-δυο επισκέψεις σε 
συγγενείς και φίλους, οι οποίοι (με το δί-
κιο τους) κάνουν παράπονα, αφού τους 
θυμάστε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. 
Βαριά βαριά και τον Δεκαπενταύγουστο, 
που θα είστε ούτως ή άλλως στο χωριό…

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αλλά το 
τελευταίο διάστημα διαμαρτύρεστε διαρ-
κώς για τα οικονομικά σας. Σαφώς και 
δεν είναι και στην πιο ανθηρή τους κατά-
σταση – άλλωστε, δεν είστε και οι μόνοι. 
Όποιον επαγγελματία και να ρωτήσετε την 
ίδια απάντηση θα σας δώσει. Εσείς όμως 
προσθέτετε και μια δραματική «πινελιά», 
που θα ταίριαζε περισσότερο στη Μήδεια 
(με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο 
ρόλο και τον Αλέξη Μινωτή στη σκηνοθε-
σία) και όχι σε έναν άνθρωπο του καιρού 
μας. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξετε ρότα 
και να το γυρίσετε σε Αλίκη Βουγιουκλά-
κη ως «Λίζα Παπασταύρου» στο «Ξύλο 
βγήκε απ’ τον παράδεισο»; 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Ο σοφός λαός λέει τα εξής: «Κάμεις 
καλό, κάμεις κακό, θα ’ρθει γυρεύοντάς 
σε». Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αξίζει 
να εξετάζετε την εκδίκηση ως λύση στο 
πρόβλημα που σας απασχολεί. Ακόμη κι 
αν το κακό δεν επιστρέψει σ’ εσάς. Η κα-
λύτερη λύση είναι η συζήτηση. Καθίστε 
με το «πρόβλημα» σε ένα τραπέζι και 
βρείτε τα. Είναι σίγουρο ότι, κάνοντας 
αμφότεροι μια μικρή υποχώρηση, θα 
βρείτε τη λύση. Με λίγα λόγια, δείτε τη 
ζωή με άλλο μάτι. Επίσης: μη ξεχνάτε ότι 
η διάθεση που έχετε επηρεάζει τον ή τη 
σύντροφό σας και τα παιδιά (που δεν 
χρωστάνε κάτι).

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Η αφόρητη ζέστη σάς ταλαιπωρεί. Σιχαί-
νεστε τις υψηλές θερμοκρασίες τού κα-
λοκαιριού και αυτό είναι εμφανές. Θα 
προτιμούσατε να βρίσκεστε πάνω σε ένα 
έλκηθρο που να το τραβούν οκτώ χά-
σκι και να κάνετε βόλτες σε ένα μονότο-
νο «πουθενά» στην Αλάσκα. Βολεύεστε 
πάντως να την αράξετε και σ’ ένα πολύ 
ορεινό χωριό τής Πίνδου, όπου το βρά-
δυ θα χρειάζεστε και μια κουβερτούλα 
για να κοιμηθείτε. Από εκεί και πέρα, σας 
απασχολούν διάφορα προβλήματα της 
καθημερινότητας, τα οποία όμως θα αρ-
χίσουν να λύνονται ένα ένα, αρκεί να τα 
αντιμετωπίσετε ορθολογικά.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Αφήστε μακριά το κινηματογραφικό 
καλοκαίρι που έχετε στο μυαλό σας και 
δείτε κατάματα την πραγματικότητα. Οι 
πιθανότητες να σας καλέσουν σε πάρτι 
σε θαλαμηγό, να σας δει ο εφοπλιστής, 
να σας ερωτευθεί παράφορα και να ζη-
τήσει να σας παντρευτεί δεν παίζει ούτε 
μία στο εκατομμύριο. ΟΚ… Δεν λέμε να 
πάρετε σώνει και καλά τον Μανωλάκη, 
που είναι φτωχό και τίμιο παιδί, τουλά-
χιστον όμως ψάξτε κάτι πιο προσιτό. 
Κάποιον που θα σας μιλάει και θα σας 
κοιτάζει στα μάτια (αν και δεν αποκλεί-
εται ο Μανωλάκης να έχει έναν πλούσιο 
θείο στο Μανχάταν, που να του αφήσει 
όλη του την περιουσία. Ψάξτε το…).

Το ζώδιο του μήνα: 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ, καλοκαιράκι/ μες 
στη δική σου αγκαλιά,/ τσίλιες κρα-
τάει το φεγγαράκι/ και μας γελάει πο-
νηρά»: τα έλεγε ο τροβαδούρος τής 
αγάπης (ναι, ο Γιάννης Πάριος), αλλά 
από το ένα αυτί έμπαιναν κι από το 
άλλο έβγαιναν. Τώρα όμως οι παρα-
πάνω στίχοι αντικατοπτρίζουν τη δι-
άθεσή σας. Άντε, τυχερούληδες... Οι 
επόμενες δύο εβδομάδας αναμένεται 
να είναι ένα καλοκαιράκι ξεγνοιασιάς 
και διασκέδασης. Αλλά, προσοχή: 
αν εσείς οι ίδιοι δεν προσπαθήσετε 
να δείτε θετικά τα πράγματα, μην τα 
περιμένετε όλα έτοιμα.
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Ιωάννης
Παρζιάλης
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ, DJ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ  
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ,  
ΣΤΟΝ ΚΕΔΡΙΝΟ ΛΟΦΟ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ  
ΗΤΑΝ ΣΥΝΤΑΓΗ,  
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  
– ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΕΧΕΙΣ  
ΖΗΣΕΙ ΕΔΩ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ 
ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
ΜΟΝΟΝ ΕΔΩ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ 
«ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ»,  
ΕΝΩ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ  
ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΝΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ  
ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΥΣ 
ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ.  
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, ΠΑΓΙΔΑ ΙΣΩΣ  
– ΚΑΙ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ,  
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ  
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ.

Θέλετε να είστε το επόμενο 
πρόσωπο που θα φωτογρα-
φίσουμε; Στείλτε μας μήνυμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
contact@citymagthess.gr, 
συνοδεία φωτογραφίας  
και τηλεφώνου επαφής.  
Θα επικοινωνήσουμε σύντομα 
μαζί σας.






