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Το free press της πόλης

Σε ποιο νησί τής Βόρειας
Ελλάδας βρίσκεται ο τάφος
του Μεγάλου Αλεξάνδρου;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 10-12

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τα στέκια, τα ραντεβού, οι εκδηλώσεις, οι προτάσεις, τα new entries
και όλα όσα δεν πρέπει να χάσουν εντός των τειχών οι αμετανόητοι
Thessaloniki lovers στην κορύφωση του φετινού καλοκαιριού.
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To free press
της Θεσσαλονίκης.
Διανέμεται δωρεάν
κάθε δεύτερο Σάββατο
Ιδιοκτησία-Έκδοση:
Θερμαϊκός Εκδόσεις
Aνάπτυξη περιεχομένου:

now
the creativity platform

Διευθυντής σύνταξης:
Άγγελος Ν. Βάσσος
angelos@citymagthess.gr

Αρχισυντάκτης:
Λεόντιος Παπαδόπουλος
leontios@citymagthess.gr

Εκτύπωση:
Ίρις Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ
Διεύθυνση:
Ροδοπόλεως 9, Καλαμαριά
ΤΚ 55133, Θεσσαλονίκη
Τ/2310-431.669
W/www.citymagthess.gr
Ε/Σύνταξη:
contact@citymagthess.gr
Ε/Ατζέντα εκδηλώσεων:
agenda@citymagthess.gr
Ε/Εμπορικό τμήμα:
adv@citymagthess.gr
FB/CitymagThess
Instagram/Citymagthess
Τwitter/@citymag_thess
E-book/issuu.com/citymagthess
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική
ή κατά παράφραση ή απόδοση του περιεχομένου τής εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο -μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο- χωρίς προηγούμενη 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.

Παρακαλούμε,
ανακυκλώστε
μετά την ανάγνωση

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

Σημεία διανομής
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
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Το αντανακλαστικό μας «όχι»

Έ

να από τα βασικά χαρακτηριστικά
τής παιδικής ηλικίας είναι η ολοκληρωτική επικράτηση του βολονταρισμού. Το παιδί θέλει. Δεν σκέφτεται, δεν
υπολογίζει, δεν μετράει, δεν ζυγίζει επιπτώσεις.
Απλώς, θέλει. Και το εκφράζει είτε με κλάματα (όταν είναι πολύ μικρό για να το ζητήσει
λεκτικά) είτε με γκρίνια (όταν πλέον είναι σε
θέση να διεκδικεί μιλώντας αυτό που λαχταρά). Είναι μια συμπεριφορά που συνήθως
υποχωρεί στην πορεία των χρόνων προς την
ενηλικίωση, όταν στην εξίσωση αρχίζουν να
μπαίνουν άλλα, πιο πεζά ζητήματα (όπως το
ποιος έχει προτεραιότητα να ζητήσει, το αν η
τσέπη μου έχει αρκετά χρήματα για να αγοράσω αυτό που λαχταρά η καρδιά μου και
άλλα τέτοια επουσιώδη…).

Ο

βολονταρισμός υποχωρεί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος – ένας κανόνας
που ισχύει γενικά, όχι όμως και στη
σοφότερη χώρα τού κόσμου. Εδώ εξακολουθούμε να διεκδικούμε το αδύνατο, εξακολουθούμε να κυνηγάμε το απραγματοποίητο,
εξακολουθούμε να χτυπάμε τη γροθιά στο
μαχαίρι (κι ας ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα),
εξακολουθούμε να θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα του βίου μας τον τετραγωνισμό
τού κύκλου. Δείτε την περίπτωση με τη μετά
καραντίνα συμπεριφορά μας, μετά το άνοιγμα των καταστημάτων αρχικά, των συνόρων
στη συνέχεια, των τουριστικών ροών στην
τελική φάση τής επανόδου στη λεγόμενη
«κανονικότητα». «Εκτινάχθηκε ο αριθμός
των κρουσμάτων!», «Ανοίξαμε τα σύνορα και
γεμίσαμε νέα κρούσματα!», «Ήταν ανάγκη
να ανοίξει η τουριστική αγορά φέτος;»: είναι
μερικά από τα ερωτήματα που διατυπώνουν
πλήρεις πανικού διάφοροι από τηλοψίας «ειδικοί», αλλά και αρκετοί στον κοινωνικό μας
περίγυρο (ακούγεται περίεργο, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι που γκρινιάζουν
επειδή ανοίξαμε εμπορικά κέντρα και σύνορα
είναι οι ίδιοι που μέχρι πρότινος αναρωτιόντουσαν αν το lockdown ήταν πραγματικά
αναγκαίο).

Σ

ίγουρα όλοι θα θέλαμε έναν κόσμο
χωρίς κορωνοϊό, στη ζωή όμως τα
πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως
τα επιθυμούμε. Και, αν θέλουμε να αποδράσουμε από τον βολονταρισμό μας και να
δούμε την πραγματικότητα κατάματα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ένα πράγμα στους
εαυτούς μας: η διαχείριση της πανδημίας

(και ειδικά της περιόδου μετά την έξαρσή
της) αποτελούσε πάντοτε ζήτημα διαχείρισης
ρίσκου, ζήτημα διαχείρισης ενός κινδύνου
τον οποίο μπορούμε να μετριάσουμε, όχι
όμως να μηδενίσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε
ειλικρινείς με τον εαυτό μας, οφείλουμε να
παραδεχθούμε ότι είναι αδύνατον να μην τηρούμε τα μέτρα και να μην έχουμε κρούσματα στο εσωτερικό τής χώρας. Είναι αδύνατον
να κλείσουμε τα σύνορα και να μην οδηγήσουμε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε οικονομικό θάνατο και χιλιάδες συμπατριώτες μας
στην ανεργία. Δεν γίνεται να μειώσουμε έναν
κίνδυνο (π.χ., τα εισαγόμενα κρούσματα)
χωρίς να αυξήσουμε ταυτόχρονα έναν άλλο
(αυτόν της οικονομικής κατάρρευσης, της
ανεργίας, της ανέχειας). Έτσι λειτουργεί το
δίπολο στον καιρό τού κορωνοϊού, ό,τι κι αν
λέει ο βολονταρισμός μας.

Π

λέον, μπροστά μας βρίσκεται η
κορύφωση του ελληνικού καλοκαιριού, ο Αύγουστος. Έχουμε να
διαχειριστούμε ένα λελογισμένο ρίσκο – και
τα μέσα που έχουμε ως πολίτες στη διάθεσή μας είναι τρία: να κρατάμε την ελάχιστη
απόσταση του 1,5 μέτρου ο ένας από τον
άλλο σε δημόσιους χώρους. Να φοράμε μάσκα, όταν είμαστε αναγκασμένοι να συγχρωτιστούμε σε κλειστό χώρο, όπου η τήρηση
της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας δεν
είναι πάντοτε εφικτή. Και να καθαρίζουμε
τακτικά και πολύ σχολαστικά τα χέρια μας
με σαπούνι ή/και αντισηπτικό (εδώ που τα
λέμε, αυτό έπρεπε να το κάνουμε και προ
κορωνοϊού…). Αυτά τα τρία απλά, που είναι
και εξαιρετικά αποτελεσματικά. Κουβαλάμε μέσα μας ένα αντανακλαστικό «όχι»,
μια αυτόματη αντίδραση που εκδηλώνεται
με διάφορες αφορμές (αντιδράσαμε στην
εισαγωγή των αποδείξεων στα βενζινάδικα
«επειδή δεν γίνεται» – κι όμως, μετά από
λίγο έγινε. Αντιδράσαμε στην καθιέρωση
αποδείξεων στα ταξί «επειδή δεν γίνεται» –
κι όμως, μετά από λίγο έγινε. Αντιδράσαμε
στην καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους «επειδή δεν γίνεται» – κι όμως, μετά από λίγο έγινε). Αυτό
το καλοκαίρι καλό θα ήταν να στείλουμε
διακοπές το αντανακλαστικό μας «όχι»
– μαζί και τον βολονταρισμό μας. Καλές
διακοπές. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 5
Σεπτεμβρίου.

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ

angelos@citymagthess.gr

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) • Κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστοτέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία
ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (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 (Βασιλίσσης Όλγας 155) • Μασσαλία (Μανουσογιαννάκη 6) • Μπαρ / Μπα / Μπεν
(Κωνσταντίνου Καραμανλή 29) • Μπονμπονέλλα (Κωνσταντίνου Καραμανλή
21) • Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 3, στη
συμβολή με την Τσιμισκή) • Παραδοσιακό (Κούσκουρα 4) • Πλατεία Θεάτρου
(Εθνικής Αμύνης 4) • Υφήλιος (Προξένου 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 (Ικτίνου 22) • City Café (Τσιμισκή 43, στο
εμπορικό κέντρο «Πλατεία») • Classico
(Θεμιστοκλή Σοφούλη 15) • De Facto
(Παύλου Μελά 19) • Father Coffee and
Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 9) • Garçon
Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • Hermanos
espresso wine bar (Παλαιών Πατρών
Γερμανού 18) • Join (Παλαιών Πατρών
Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος 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 Γερμανού 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 (Μεταμορφώσεως 21) • Mercado (Μεταμορφώσεως 38 με Κομνηνών 45) • The
Bar L.A.B (Νικολάου Πλαστήρα με
Μυστακίδου 2) • ZAK – Contemporary
Bistrot (Νικολάου Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45)
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76)
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδοπούλου 17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρατιώτη 58) • Τριγωνάκι Coffee & More
(Αγνώστου Στρατιώτου 56).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώνη 18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1)
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Τι παίζει
και δεν πρέπει
να χάσω;

Special dj night στην
αυλή τού Τελλόγλειου
(Αγ. Δημητρίου 159Α)
με guest τον George
Sougaris το ΣΑ 25.07,
από τις 20:00.

2

Παλιά λαϊκά και
ρεμπέτικα από το κουαρτέτο «Κέντα» το ΣΑ
25.07, από τις 21:30,
στο «Ρέμα» (Πασαλίδη
2, Κάτω Τούμπα).

984 ΩΡΕΣ

4

«Δάφνες και πικροδάφνες» σε
σκηνοθεσία Πέτρου
Φιλιππίδη την ΚΥ
26.07, στις 21:30,
στο Θέατρο Γης.

ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΘΕΑ

Θερινό σινεμά στην ταράτσα τού Μεγάρου
ΜΑΓΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ με
υπέροχες ταινίες θα απολαύσουμε και φέτος στο πιο
αγαπημένο θερινό σινεμά τής
Θεσσαλονίκης: το Σινεμά με
Θέα. Ζούμε όλοι μαζί κινηματογραφικές 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
Μουσικής Θεσσαλονίκης στο
πιο όμορφο σημείο τής πόλης: στην οροφή τού κτιρίου

The(s)list

H «CITYMAG
THESSALONIKI»
ΕΠΙΛΕΓΕΙ
ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑΣ
ΗΜΕΡΩΝ
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
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Οι «Kaldera» στο
Φεστιβάλ Καλοκαιριού
την ΚΥ 26.07, στις
21:15, στο Θέατρο Κήπου (Νικολάου Γερμανού, πλατεία ΧΑΝΘ).

Μ2 τού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης, με υπέροχη
θέα στον Θερμαϊκό κόλπο.
Το «Σινεμά με Θέα», ο θερινός κινηματογράφος που
ξεκίνησε το καλοκαίρι 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, ώς τις 15
Σεπτεμβρίου) στη Θεσσαλονίκη. Φέτος θα προβληθούν
ταινίες πρόσφατης παραγωγής που ξεχώρισαν και

αγαπήθηκαν από το σινεφίλ
κοινό, συναρπαστικές ιστορίες με διάσημους πρωταγωνιστές, από αγαπημένους
σκηνοθέτες. Πρόκειται
(στο υπόλοιπο πρόγραμμα)
για τα φιλμ «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 Μπε-

ντός (ΔΕ 07 και ΤΡ 08.09,
στις 21:00) και «Ευτυχία»
τού Άγγελου Φραντζή (ΔΕ 14
και ΤΡ 15.09, στις 21:00).
Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλες
τις υγειονομικές υποδείξεις
που ισχύουν.
INFO: Στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης (οροφή τού
κτιρίου Μ2). Τιμές εισιτηρίων: 5
ευρώ (γενική είσοδος), 4 ευρώ
(μειωμένο και CineΚάρταF
τής περιόδου 2019-2020). Η
ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων γίνεται μέσω της ιστοσε-
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Ο Φοίβος Δεληβοριάς
την ΤΡ 28.07, στις
21:00, στο «Μύλος –
Βαβυλωνία». Εισιτήρια:
12 ευρώ (προπώληση),
14 ευρώ (στην είσοδο).

6

«Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει» σε σκηνοθεσία
Βλαδίμηρου Κυριακίδη
την ΤΡ 28 & την ΤΕ
29.07, στις 21:30, στο
Θέατρο Γης.

7

«Ωδήσσεια»: παραδοσιακά μουσικά ακούσματα από τη Μήδεια
Χουρσουλίδου στο
Θέατρο Κήπου την ΤΡ
28.07, στις 21:15.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

8

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έρχεται στο
Φεστιβάλ τής Μονής
Λαζαριστών την ΤΕ
29.07, στις 21:30.

9

Ξεναγήσεις «Roger
Ballen. Shadows of the
mind» την ΤΕ 29.07
(12:00-13:00) στο
MOMus Photography
(Ναυάρχου Βότση 3).

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!

INFO: Το θερινό σινεμά τού δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα λειτουργεί ώς τις
4 Αυγούστου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο
τέως στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος»
(Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, δίπλα από
τον ναό Αναστάσεως του Κυρίου). Είσοδος ελεύθερη.

ΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ κινηματογράφο που
λειτουργεί στο τέως στρατόπεδο
«Μέγας Αλέξανδρος» εγκαινιάζει
φέτος το καλοκαίρι ο δήμος
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, καλώντας
μας να απολαύσουμε όμορφες
κινηματογραφικές βραδιές κάτω από
τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο. Στο
υπόλοιπο πρόγραμμα, θα απολαύσουμε
τη ΔΕ 27 και ΤΡ 28.07, στις 21:00, το
φιλμ «Δέκα χρόνια μετά» (αμερικανική
κομεντί, 2011) και τη ΔΕ 03 και την
ΤΡ 04.08, στις 21:00, την «Ευτυχία»
(ελληνική δραματική ταινία, 2019).

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΤΗ ΜΟΝΗ Λαζαριστών ετοιμάζονται
να «βουτήξουν» οι Χειμερινοί Κολυμβητές. Ο Αργύρης Μπακιρτζής με
την παρέα του δίνουν το καλοκαιρινό
τους ραντεβού με ένα πρόγραμμα εφ’
όλης της ύλης, με τραγούδια από τη
40χρονη παρουσία τους στη μουσική
σκηνή.

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Άρης Κατσιλάκης
παρουσιάζει τα «Ευρήματα», μια ενότητα κεραμικών γλυπτών σε λευκό πηλό.
Τα έργα συνθέτουν ένα ενιαίο περιβάλλον, καλώντας τον θεατή να τα προσεγγίσει και να τα παρατηρήσει ως τα
αναπάντεχα ευρήματα μιας ανασκαφής.

Η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ και ο
Γιώργης Χριστοδούλου σμίγουν, για
να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με
τα ωραιότερα ελληνικά –και μερικά
ξενόγλωσσα– ντουέτα που έχουν
γραφεί. Οι ζεστές φωνές τους δένουν
αρμονικά παρασέρνοντας το κοινό να
ονειρευτεί μαζί τους.

Κινηματογραφικές
ταινίες δωρεάν
ώς τις 4 Αυγούστου
στον δήμο Μενεμένης
– Αμπελοκήπων

Χειμερινοί Κολυμβητές
στη Μονή Λαζαριστών

INFO: Τη ΔΕ 27.07, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια: 11 ευρώ (κερκίδες), 13
ευρώ (Β’ ζώνη), 15 ευρώ (Α’ ζώνη). Όλες
οι θέσεις είναι καθημένων και αριθμημένες. Προπώληση από το viva.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο Τ. 2310-589.200.

Τα «Ευρήματα»
του Άρη Κατσιλάκη

INFO: Στην αίθουσα «Ιουλία Βοκοτοπούλου» τού Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6) ώς
τις 13.09. Ώρες λειτουργίας: 08:00 20:00, καθημερινά. Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες και κρατήσεις στη σελίδα
τού μουσείου (www.amth.gr).

Ένα ντουέτο
θα φέρει την άνοιξη

INFO: Την ΠΑ 31.07, στις 21:00, στην
πλατεία τού Μεγάρου Μουσικής.
Είσοδος: 5 και 10 ευρώ.

Καλοκαίρι τέχνης στην Casa Bianca

à

λίδας τού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση
www.tch.gr. Η πρόσβαση στον
χώρο τού «Σινεμά με Θέα»
(6ος όροφος κτιρίου Μ2 τού
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης) γίνεται είτε με σκάλες είτε
με ασανσέρ. Στην περίπτωση
χρήσης 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.

BEST OF THE CITΥ 04-05

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 και νέο ωράριο για τους εκθεσιακούς χώρους στην Casa Bianca: ο αγαπημένος χώρος μάς περιμένει κάθε ΤΡ, ΤΕ, ΠΕ και ΠΑ από τις 10:00 ώς τις 18:00 και κάθε ΣΑ
από τις 10:00 ώς τις 16:00. Τι μας περιμένει εκεί; Η έκθεση «Τα γλυπτά τής Δημοτικής Πινακοθήκης – Μόνιμη έκθεση γλυπτών σημαντικών εκπροσώπων τής νεοελληνικής τέχνης» (Μανώλης
Τζομπανάκης, Κυριάκος Καμπαδάκης, Γιώργος Τσακίρης, Λάμπρος Τολιόπουλος κ.ά.). Η έκθεση
έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα, μόνιμη συλλογή χαρακτικών στο υπερώο τού κτιρίου.
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Quiz!

Είναι δυνατόν πρόσωπο πασίγνωστο, που
βγαίνει στις τηλεοράσεις, να εκθέτει εαυτόν με τη συμπεριφορά του;

TALK

Ο ήλιος
καίει…

Γράφει
η CATHY

Έ

χει κατάστημα στην
αγορά τής Θεσσαλονίκης. Σε σημείο-φιλέτο. Κεντρικά, σε «πέρασμα»,
είναι σίγουρα μία από τις
ελάχιστες επιχειρήσεις τής
πόλης που, ακόμη και εν μέσω
δύσκολης οικονομικά (και όχι
μόνο) συγκυρίας που ταλανίζει
την πιάτσα, τα πάει καλά και
τζιράρει γερά. Ψυχή τού μαγαζιού και κύριος υπεύθυνος
της καλής πορείας του είναι ο
ιδιοκτήτης, μία από τις πλέον
γνωστές περσόνες τής Θεσσαλονίκης (εξ ου και θα πρέπει
να είμαι εξαιρετικά προσεκτική
στις περιγραφές μου, λατρεμένη αναγνώστρια – λατρεμένε
αναγνώστη μου, για να μην
«καρφωθούμε» και σπιλώσουμε πρόσωπα και υπολήψεις).

Ο

εν λόγω κύριος
αποτελεί μια πολύ
όμορφη παρουσία.
Πάντοτε κομψός, καλοντυμένος, φρεσκοξυρισμένος
και αρωματισμένος, αποτελεί «σήμα κατατεθέν» τού
καταστήματός του (που, αν
δεν στο ανέφερα ήδη, φανατικό μου κοινό, εμπορεύεται
προϊόντα ιδιαίτερης σημασίας
για το ασθενές –τρόπος τού
λέγειν– φύλο). Όποτε κι αν
πας, εκεί θα τον βρεις. Χαμογελαστός και σέξι (ναι, γιατί
να ντραπώ να το πω; Είναι
πολύ καλοστεκούμενος για
την ηλικία του – είναι εκεί,
γύρω στα 55), πιάνει κουβέ-
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GOSSIP THE TALKS 06

Είναι δυνατόν το πρόσωπο αυτό (in his
middle 50s) να φέρεται σαν ερωτοχτυπημένο σχολιαρούδι,
αγνοώντας τον κόσμο;

TOWN

OF THE

ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΟΜΨΟΣ, ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ, ΦΡΕΣΚΟΞΥΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ
«ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
(ΠΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΟ ΑΝΕΦΕΡΑ ΗΔΗ, ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΙΝΟ,
ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΕΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ– ΦΥΛΟ).
ΟΠΟΤΕ ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ, ΕΚΕΙ ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙΣ. ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΕΞΙ (ΝΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΝΤΡΑΠΩ ΝΑ ΤΟ ΠΩ; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟΣΤΕΚΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ – ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ,
ΓΥΡΩ ΣΤΑ 55), ΠΙΑΝΕΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ.
ντα με τις πελάτισσες με το
που μπαίνουν στο κατάστημα.

Μ
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Είναι δυνατόν να μην
υπολογίζει συγγενείς και φίλους και να
άγεται πίσω από τις
βουλήσεις φρέσκιας
«κατάκτησης»;

όνο κουβέντα; Τελικώς όχι, όπως μαθαίνω. Από τη φίλη
μου τη Λίλα, που ψωνίζει από
εκεί, αλλά και από άλλες γνωστές και φίλες που είναι πελάτισσες στο μαγαζί τού εν λόγω
κυρίου, πληροφορούμαι ότι
ο επιχειρηματίας το έχει πολύ
μακρύ (το χέρι, κυρίες μου,
για όνομα! Πού πήγε το μυαλό
σας;..). Και εξηγούμαι: το μακρύ τής… χειρός δεν αφορά
το ταμείο (αφενός δεν έχει
ανάγκη από χρήματα, αφετέρου η επιχείρηση δική του
είναι, από τον εαυτό του θα
κλέψει;). Αφορά την «προσέγγισή» του προς τις πελάτισσες.
Όπως προκύπτει λοιπόν, παρά
το ότι ο εν λόγω κύριος δεν
είναι στην πρώτη του νεότητα,
παρά το ότι είναι παντρεμένος με μια πολύ λαμπερή και
εντυπωσιακή κοσμική κυρία
τής Θεσσαλονίκης, το ματάκι
του «παίζει». Η καρδούλα του
«φτερουγίζει». Και, για να το
κάνω πιο «λιανά», λατρεμένη
αναγνώστρια – λατρεμένε
αναγνώστη μου, δεν είναι
λίγες οι φορές που ο εν λόγω
gentleman εθεάθη να φεύγει
από το σημείο όπου συνήθως
στέκεται (κοντά στην είσοδο
του μαγαζιού) και να κινείται

προς τα δοκιμαστήρια – ειδικά αν τύχει η πελάτισσα να
είναι ευειδής και καλλίπυγος.
Φωνές δεν ακούστηκαν μέχρι
σήμερα, όπερ σημαίνει ότι
είτε καταφέρνει και μπαλώνει
τα αμπάλωτα και δικαιολογεί,
τρόπον τινά, τα αδικαιολόγητα
είτε είναι πραγματικά καλός
σ’ αυτό που κάνει (ό,τι κι αν
είναι αυτό) και οι πελάτισσες
φεύγουν πολλαπλώς ικανοποιημένες από το κατάστημα.
Προσωπικώς, δεν γνωρίζω/
δεν απαντώ επί του θέματος, φανατικό μου κοινό. Αν
τυχόν, όμως, βρεθείς στο
συγκεκριμένο κατάστημα της
Θεσσαλονίκης και σου τύχει
κάτι περίεργο, θυμήσου με.

Μ

ένουμε στον ίδιο
«καμβά» – καλοκαίρι, γαρ… Πρόκειται για μία από τις πολύ
γνωστές αντροπαρέες τής
Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της είναι εκεί, γύρω στα 25-30 (το
πολύ), οι περισσότεροι γόνοι
καλών οικογενειών τής πόλης.
Με τα γυμναστήριά τους, με
το προσεκτικό μαύρισμα τώρα
το καλοκαίρι, καλοντυμένοι
και περιποιημένοι, είναι σίγουρα μια παρέα που δεν περνά
απαρατήρητη στα μαγαζιά
όπου συχνάζει, ειδικά από τις
νεαρές υπάρξεις που συχνάζουν στον ίδιο χώρο (είναι ει-

δικά ένας εξ αυτών, λατρεμένη αναγνώστρια – λατρεμένε
αναγνώστη μου, μελαχρινός,
πολύ γεροδεμένος και εξαιρετικά «προικισμένος» απ’ ό,τι
κυκλοφορεί στις πιάτσες των
κυριών τής πόλης, ο οποίος
πραγματικά κάνει το πεζοδρόμιο να τρίζει απ’ όπου περνάει
– ντροπή, τι λέω η γυναίκα,
είναι μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερος από τον γιο μου…
Πιπέρι και συνεχίζω).

Ν

έοι, ωραίοι, ευκατάστατοι, με τα ακριβά
τους αυτοκίνητα και
με την οικονομική τους άνεση,
αποτελούν (λογικώς) στόχο των
θηλυκών τής πόλης. Τελευταία
όμως, απ’ ό,τι μαθαίνω από
κουτσομπόλες φίλες μου (εγώ
ασκώ απλώς κοινωνική κριτική,
μη ξεχνιόμαστε), οι νεαροί κύριοι έχουν αναπτύξει νέα γούστα.
Συγκεκριμένα, δείχνουν συνεπή
και εντατική προσήλωση στις
χάρες τού τέως ανατολικού
μπλοκ, με τις δίμετρες ξανθές
να αποτελούν σταθερά μέρος
τής παρέας τους (δηλαδή, δεν
κατάλαβα; Εμείς, οι λίγο πιο
κοντές γυναίκες τής Μεσογείου,
με τα λίγο πιο σκούρα μαλλιά
και τα λίγο πιο σκούρα μάτια, τι
πρέπει να κάνουμε; Να μείνουμε στο ράφι; Τέλος πάντων…
Κρατώ την ιερή –και δικαιολογημένη, φρονώ– αγανάκτησή
μου και συνεχίζω).
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Ναι, είναι. Δεν θα σας
πω όμως περί ποίου
πρόκειται. Σε λίγο καιρό τα νέα θα μαθευτούν – εκόντος άκοντος του επωνύμου.

Ε

πειδή η συγκεκριμένη αντροπαρέα δεν
θέλει να περιοριστεί
στο πλατωνικόν με τις εκ
του τέως ανατολικού μπλοκ
προερχόμενες καλλονές
(οποία έκπληξις), χρειάζεται
κι έναν χώρο. Όπως πληροφορήθηκα, λοιπόν, οι νεαροί
gentlemen έχουν φροντίσει
να νοικιάσουν ένα πολυτελές
loft στη Νέα Παραλία τής
Θεσσαλονίκης, όπου… συνεδριάζουν σε ολιγομελή ή και
σε πιο διευρυμένα τμήματα με τις χρυσομαλλούσες
κυρίες. Οι γείτονες έχουν
πολλά να πουν, μια που –απ’
ό,τι μαθαίνω– πολλά έχουν
δει τα ματάκια τους (κυρίως
όμως πολλά έχουν ακούσει
τα αυτάκια τους). Επειδή το
δικό μου μυαλό είναι αθώο,
εικάζω ότι η προσέγγιση των
νεαρών κυρίων με τις ανατολικοευρωπαίες καλλονές
εντάσσεται σε μια δυνητική
γενικότερη προσέγγιση της
χώρας μας προς τη «ρωσική αρκούδα». Αν κάποιος
έχει κάποια άλλη άποψη
ή ερμηνεία, να προσέχει
πού τη διατυπώνει, επειδή
ίσως ακούν και οι γονείς
των εν λόγω νέων (οι οποίοι –γονείς– είναι εκείνοι
που τελικώς χρηματοδοτούν
τις… διπλωματικές επαφές
των γόνων τους με την τέως
ΕΣΣΔ).

ΕΙΚΑΖΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΕΣ ΚΑΛΛΟΝΕΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ «ΡΩΣΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ». ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ
ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ
ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΙΣΩΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ –ΓΟΝΕΙΣ– ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ
ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΙΣ… ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΑΦΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΩΣ ΕΣΣΔ).
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ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΔΗΣ
Σχεδιαστής επίπλων. Φωτογραφήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου,
σε ιδιωτικό χώρο.
Συνέντευξη:

Φωτογραφία:

Ορισμένοι λαοί, όπως οι
Ιταλοί, έχουν καταφέρει να
μετατρέψουν τους σχεδιαστές
τους σε εξαγώγιμο «προϊόν».
Τι συμβαίνει με τους έλληνες
designers και δεν έχουν
μπορέσει να πλασαριστούν
(τουλάχιστον, όχι σε έκταση
και ένταση αντίστοιχη, για
παράδειγμα, με των Ιταλών)
στη διεθνή αγορά; Είναι
ζήτημα ταλέντου ή θέμα
μάρκετινγκ; Σίγουρα δεν
είναι θέμα ταλέντου. Είναι,
καταρχάς, θέμα σπουδών. Για
παράδειγμα, το πανεπιστήμιο
απ’ όπου αποφοίτησα εγώ
είχε τμήμα Σχεδιασμού
Επίπλων, αν θυμάμαι καλά,
περίπου από το 1890 και
μεταπτυχιακό πρόγραμμα
από το 1948. Στη συνέχεια,
είναι ζήτημα βούλησης του
κράτους και των πολιτών
να υποστηρίξουν και να
προωθήσουν σε όλη μας την

καθημερινότητα αντικείμενα
(ρούχα, αξεσουάρ, έπιπλα
κτλ.) μοναδικού σχεδιασμού,
με ταυτότητα, έτσι ώστε να
μπορέσει να αναδειχθεί και
ο σχεδιαστής και να γίνει
«εξαγώγιμο προϊόν». Θεωρώ
ότι απαιτείται ένας ξεκάθαρος
στρατηγικός σχεδιασμός για
το πώς θέλει η Ελλάδα να
παρουσιάσει τον «εαυτό»
της και τα «προϊόντα» της
(ποιοτικά ή όχι, με ταυτότητα
ή όχι κοκ.).

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Πώς θα περιγράφατε
αισθητικά τις ελληνικές
πόλεις – εν προκειμένω, τη
Θεσσαλονίκη; Έχει διακριτή
αισθητική ταυτότητα; Αν
είχατε τη δυνατότητα να
προτείνετε ή ακόμη και να
υλοποιήσετε παρεμβάσεις,
τι θα αλλάζατε προς την
κατεύθυνση μιας πόλης
περισσότερο ενδιαφέρουσας

«ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ‘MADE IN GREECE’,
ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
– ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟ.
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ‘ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ’
ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ,
ΓΑΛΛΟΣ, ΤΟΥΡΚΟΣ ΚΟΚ. ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΑΣΧΗΜΟ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ,
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ.
ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ, ΤΙΜΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ‘ΟΠΛΑ’ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ,
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΒΑΘΜΟ, ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ».

αισθητικά; Αγαπώ την πόλη
μας, δυστυχώς όμως όχι για
την αισθητική της ταυτότητα…
Δεν είμαι ειδικός, για να
μιλήσω για παρεμβάσεις ή
να κάνω ουσιαστική κριτική.
Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη
παρέμβαση που μπορούμε να
κάνουμε είναι να αφήσουμε
τις πρωτοβουλίες στους
ειδικούς (αρχιτέκτονες,
Αρχιτεκτονική Σχολή
ΑΠΘ), από τις αποφάσεις
και τον προγραμματισμό
των ενεργειών ώς την
υλοποίηση. Έχουν αποδείξει
αρκετές φορές ότι κάνουν
εξαιρετική δουλειά, όταν τους
αφήσουμε (ανασχεδιασμός
τής Νέας Παραλίας από
τους Νικηφορίδη – Κουόμο,
δημαρχείο Θεσσαλονίκης των
Τάσου και Δημήτρη Μπίρη
κτλ.).
Υπογράφετε έπιπλα και
αντικείμενα καθημερινής
χρήσης «made in Greece,
designed by Greeks».
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα
του «διά χειρός Ελλήνων»,
που θα του επέτρεπαν
μια δυναμική πορεία στην
εγχώρια και στη διεθνή
αγορά; Χρησιμοποιώ το
«made in Greece», επειδή
αποτελεί μέρος τής ταυτότητάς
μου και της ταυτότητας
των εταιρειών με τις οποίες
συνεργάζομαι – και είμαι
και υπερήφανος γι’ αυτό.
Δεν πιστεύω όμως στην
«εντοπιότητα» με αυτήν τη
σημασία.
Όσο ευχάριστο είναι να
σε διαλέγουν επειδή είσαι
Έλληνας, Γάλλος, Τούρκος
κοκ. άλλο τόσο άσχημο
είναι να σε απορρίπτουν για
τους ίδιους λόγους. Αν δεν
θέλεις να συμβεί το δεύτερο,
δεν πρέπει να επιδιώκεις
και το πρώτο. Πιστεύω στη
δουλειά, στη συνεχή, τίμια

και ειλικρινή προσπάθεια και
στο ατομικό ταλέντο. Θέλω
να με διαλέγουν μόνο με τα
παραπάνω κριτήρια. Με αυτά
τα «όπλα» και με τη βοήθεια
της τύχης, σε κάποιον βαθμό,
νομίζω ότι πολύς κόσμος
μπορεί να έχει μια δυναμική
πορεία στην εγχώρια και στη
διεθνή αγορά.
Τελικά, το ποιοτικό πρέπει
υποχρεωτικά να είναι και
ακριβό; Με μια εύκολη πρώτη
προσέγγιση, θα έλεγα σχεδόν
πάντα «ναι». Ποιοτικό σημαίνει
καλύτερα υλικά, καλύτεροι
μάστορες (που πρέπει να
πληρώνονται), σχεδιαστές
που δίνουν ταυτότητα
στα αντικείμενα και άλλα
πολλά. Σημειωτέον ότι, τις
περισσότερες φορές, ποιοτικό
σημαίνει και υπερδιπλάσιος
χρόνος ζωής και καλής
λειτουργίας.
Δεν ισχυρίζομαι ότι κάθε τι
ακριβό είναι ποιοτικό. Λέω
απλώς ότι κάθε τι ποιοτικό
έχει υλικά και εργασία που θα
φανούν στην τιμή.
Σπουδάσατε και εργαστήκατε
στο εξωτερικό, πριν τα
βήματά σας σάς φέρουν
ξανά πίσω στην πατρίδα.
Μετανιώσατε ποτέ για
την επιλογή σας να μη
πολιτογραφηθείτε μόνιμος
κάτοικος αλλοδαπής; Δεν μου
αρέσει να κοιτάω πίσω και
να αναθεωρώ τις ενέργειές
μου. Θεωρώ πως τα πάντα
κρίνονται με τα δεδομένα
που έχεις τη χρονική στιγμή
κατά την οποία παίρνεις μιαν
απόφαση. Αρκετές χώρες
τού εξωτερικού παρέχουν
στον τομέα μου πολύ καλές
συνθήκες και ευκαιρίες.
Καμιά φορά, όμως, αξία
έχει και το να ανοίγεις
καινούργιους δρόμους – και
σίγουρα η ζωή δεν είναι μόνο
δουλειά...
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Η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ(;)
Μια νέα θεωρία όσον αφορά το πού βρίσκεται
ο τάφος του Μακεδόνα στρατηλάτη
αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
για το όρος Σάος, στο νησί
του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Επιμέλεια/έρευνα:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΟΣΗΣ

πολιτικός μηχανικός

Μ

ετά από πολλά χρόνια, μια
αποκάλυψη: η
μεγάλη ιστορικός Ελένη
Γλύκατζη-Αρβελέρ, στο βιβλίο
της «Ο Μέγας Αλέξανδρος
των Βυζαντινών», εκφράζει την
άποψη ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στη
Μακεδονική γη και ότι στην Αίγυπτο βρίσκεται ένα μαυσωλείο

(κενοτάφιο). Μετά τις απόψεις
αυτές, βρίσκω κι εγώ την ευκαιρία να διατυπώσω τις απόψεις
μου και εκτιμήσεις για την ταφή
του μεγάλου βασιλιά.
Για να εκτιμήσει κάποιος γεγονότα και ενέργειες που έγιναν
χιλιάδες χρόνια πριν, πρέπει,
πέρα από τα ιστορικά ντοκουμέντα (βιβλία, γραφές, διηγήσεις,
αρχαιολογικά ευρήματα κτλ.), να
μεταφερθεί νοερά σ’ εκείνη την

εποχή, να καταλάβει την ψυχολογία των ανθρώπων, να ζήσει,
δηλαδή, νοερά ανάμεσά τους,
σαν να είναι σήμερα.
Μπαίνουμε λοιπόν σε μια χρονοκάψουλα και ταξιδεύουμε
2.355 χρόνια πίσω, στο 336
π.Χ., στο αρχαίο βασίλειο της
Μακεδονίας, στην Πέλλα. Μόλις
σκότωσαν τον βασιλιά Φίλιππο.
Ο νεαρός Αλέξανδρος, ο πρίγκιπας, με οργή και θλίψη κυνηγά

τον δολοφόνο. Ακολουθούν
τελετές θλίψης, αγωνίας, αλλά
και ευθύνης.
Ο νεαρός βασιλιάς Αλέξανδρος
τελειώνει τον τάφο του πατέρα
του και, γεμάτος θλίψη, πείσμα
και ευθύνη, ετοιμάζεται για τη
νέα ιστορία των Μακεδόνων.
Δεν ξεχνά τα έθιμά τους και το
επικίνδυνο της αποστολής του.
Ετοιμάζει και τον μελλοντικό του
τάφο στη Βεργίνα, δίπλα στους

άλλους βασιλείς, τους προγόνους του. Μετά την ισχυροποίησή του σε ολόκληρη την Ελλάδα
και επικεφαλής ενός μεγάλου
στρατού όλων των Ελλήνων, ξεκινά τη μεγάλη εκστρατεία κατά
των Περσών. Φθάνει στον Γρανικό ποταμό και δίνει την πρώτη
μεγάλη μάχη. Μόνος μπροστά,
με τον Βουκεφάλα του, περνά το
ποτάμι, επιτίθεται στους Πέρσες,
νικά. Δίπλα του, οι σύντροφοί
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του Μακεδόνες στρατηγοί, οι
συμμαθητές του στον Αριστοτέλη, όλος ο Ελληνικός στρατός.
Μεγάλη νίκη, δίνει φτερά. Μικρά
Ασία. Μάχη της Ισσού. Μεγάλος
θρίαμβος. Φυγή του Δαρείου.
Νίκη του Αλεξάνδρου. Συρία,
Τύρος, Παλαιστίνη, Αίγυπτος.
Ανακήρυξή του σε Φαραώ.
Τιμά τους νικημένους, τιμά τα
έθιμά τους, τις θρησκείες τους.
Δίνει εντολή στον Δεινοκράτη να

πολεοδομήσει την Αλεξάνδρεια.
Επιστροφή στον δρόμο για
Βαβυλώνα. Μάχη στα Γαυγάμηλα. Μεγάλη νίκη. Θρίαμβος!
Κατατρόπωσε τον Δαρείο, που
φεύγει κυνηγημένος και ντροπιασμένος.

Μια νέα εποχή

Ο νέος κυρίαρχος του κόσμου
έφτασε. Ο κοσμοκράτορας
Αλέξανδρος πραγματοποίησε

τα όνειρα όλων των Ελλήνων επί
εκατοντάδες χρόνια.
Φυσικά, δεν ξεχνά τον μικρό
τάφο του, που ετοίμασε στη
Βεργίνα. Φωνάζει τον Δεινοκράτη. Του δίνει εντολή να
κατασκευάσει έναν τεράστιο
τύμβο, έναν τάφο στην Αμφίπολη, αντάξιο του μεγάλου
βασιλέα, για την ώρα που οι
θεοί δεν θα του επιτρέψουν να
αποκτήσει κι άλλη δόξα (ισχυρισμός Σαράντου Καργάκου στις
12.09.2014). Βροχή οι προτάσεις για μεγάλα μνημεία, αντάξια
της δόξας του. Ο Δεινοκράτης
τού προτείνει να κατασκευάσει
στο όρος Άθως τη μορφή του
σκαλίζοντας όλο το βουνό και
στο χέρι να κρατά μια πόλη, μια
Αλεξάνδρεια. Πανάξιο μνημείο
για έναν ημίθεο. Ο Αλέξανδρος
το απορρίπτει, λέγοντας: «Να
μην ανταγωνιζόμαστε τους
θεούς».
Συνεχίζει να χτίζει Αλεξάνδρειες
στις νέες κατακτήσεις του, για
να μένουν στην αιωνιότητα και
να θυμίζουν τον μεγάλο αυτοκράτορα. Βαβυλώνα, Σούσα,
Εκβάτανα, Περσέπολη, Βακτριανή, Ινδία αντικρίζουν τον νέο
μεγάλο βασιλιά.
Γράφει ο προφήτης Δανιήλ:
«Τότε θα εμφανιστεί ένας γενναίος Έλληνας βασιλιάς, που θα
εξουσιάσει με μεγάλη δύναμη
και θα πραγματοποιήσει όλα τα
σχέδιά του».
Στον καινούργιο θρόνο πλέον,
στη Βαβυλώνα, σχεδιάζει με
τους στρατηγούς του τις νέες
περιπέτειες, τον νέο κόσμο.
Παράλληλα, συσκέπτεται με
αρχιτέκτονες, γλύπτες, ζωγράφους και καλλιτέχνες. Συζητούν
ότι, μετά από όσα πέτυχαν,
πρέπει να κατασκευάσουν ένα
τεράστιο ταφικό μνημείο, μεγαλύτερο του τάφου του Δαρείου
και των Φαραώ, αντάξιο ενός
μεγάλου κοσμοκράτορα. Φυσικά, σε τοπίο μυστικό, Ελληνικό,
στον μεγάλο χώρο της αρχαίας
Μακεδονίας. Πρότυπό του
θα είναι οι τάφοι των Φαραώ.
Επιβλητικό μνημείο, αλλά να μη
μπορέσει να συληθεί ποτέ. Ήταν
γνωστά σε όλους τα προβλήματα μυστικότητας και συλήσεων
όλων των τάφων.
Ο θάνατος του Ηφαιστίωνα,
πέρα από τη μεγάλη θλίψη,
επισπεύδει την ανάγκη κατασκευής του μνημείου. Δεν είναι
πλέον αρκετό το μνημείο της
Αμφίπολης ή και της Βεργίνας.
Αναθέτει πάλι στον Δεινοκράτη
την κατασκευή του νεκρικού

μνημείου του αδελφικού του
φίλου Ηφαιστίωνα.

Το μεγάλο ταξίδι

Βαβυλώνα, 323 π.Χ. Έρχεται
το τέλος. Ο μεγάλος βασιλιάς
δεν υπάρχει πλέον. Αφήνει την
τελευταία του πνοή. Ενώ ήταν
ετοιμοθάνατος, τοποθετήθηκε σε ψηλή κλίνη, για να δει
τον στρατό του να παρελαύνει
εμπρός του και να τον αποχαιρετά. «Όταν άφησε την τελευταία του πνοή, σκόρπισε ομίχλη
και σκοτάδι ολόγυρα, έπεσε ένα
μεγάλο αστέρι από τον ουρανό
στη θάλασσα και πάλι ανέβηκε
στον ουρανό, ενώ ένας μεγάλος
αετός ανέβηκε κι αυτός στον
ουρανό, κρατώντας ένα φω-

Η ΠΟΜΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΕ ΠΛΟΙΟ,
ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΦΟ.
ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ.
ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ,
ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ.
Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΟΤΙ ΚΛΕΒΕΙ ΤΟ ΣΚΗΝΩΜΑ ΚΑΙ
ΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ...
τεινό αστέρι. Όλα αυτά υπήρξαν σημάδια ότι πεθαίνει ένας
σπουδαίος».
Κλαυθμός, οδυρμός, τελετές
σε όλο τον κόσμο. Οι σύντροφοί του, στρατηγοί και συμπολεμιστές, συσκέπτονται και
αποφασίζουν. Ετοιμάζουν την
πομπή, τη διαδρομή, την ταφή.
Η άμαξα που μετέφερε τη σορό
του μεγάλου νεκρού ζύγιζε πάνω
από 100 τόνους και την έσερναν 64 ημίονοι. Ήταν διακοσμημένη με τόνους χρυσού και
χιλιάδες πολύτιμους λίθους (η
σημερινή αξία της υπολογίζεται
σε πάνω από 5 δισ. ευρώ).
Ήρθε η ώρα. Η πομπή ξεκινά με
προορισμό τη Δαμασκό και από
εκεί σε πλοίο, με τελική πορεία
για την πατρίδα, την αρχαία

Μακεδονία, τον έτοιμο μυστικό
τάφο. Φθάνουν στη Δαμασκό.
Όλα έτοιμα για το ταξίδι στη
θάλασσα. Τελευταίοι αποχαιρετισμοί από τους συντρόφους,
τους συμπολεμιστές. Το σχέδιο
μυστικότητας εκτελείται στο
ακέραιο. Ο Πτολεμαίος προσποιείται ότι κλέβει το σκήνωμα
και φεύγει στην Αλεξάνδρεια,
στο νέο βασίλειό του. Οι άλλοι
Μακεδόνες στρατηγοί –ο Λυσίμαχος, ο Σέλευκος, ο Αντίγονος,
ο Κάσσανδρος, ο Πολυσπέρχοντας, ο Ευμένης, ο Κρατερός
και ο Νέαρχος– αποχαιρετιούνται και επιστρέφουν στα
βασίλειά τους, να συνεχίσουν τη
χρυσή εποχή της ελληνιστικής
περιόδου.
Οι τεράστιες ποσότητες θησαυρών, μαζί με τη σορό του
Αλεξάνδρου, ταξιδεύουν για
τον καινούργιο θρόνο του στον
κόσμο των νεκρών. Βεργίνα,
Αμφίπολη ή αλλού. Μαζί με τα
πλοία της πομπής, ο Περδίκκας
και ο Νέαρχος. Η παραπλανητική κίνηση του Πτολεμαίου έχει
πετύχει τον σκοπό της. Καταγράφεται από πολλούς ιστορικούς
ως αληθινή κλοπή. Δηλαδή, οι
αγαπημένοι σύντροφοι από παιδιά, οι συμπολεμιστές, οι βασιλιάδες, πλέον, σε μεγάλα βασίλεια,
δέχθηκαν κι αυτοί την προδοσία;
Επειδή το σκήνωμα του Αλεξάνδρου σημαίνει πρωτοκαθεδρία,
σημαίνει κληρονομιά. Και οι
θησαυροί που συνόδευαν το
σκήνωμα; Έτσι απλά ξεχάστηκαν
τα έθιμα, οι αρχές, η ψυχή των
αρχαίων Μακεδόνων, της Ελληνικής φυλής; Πού είναι, αλήθεια,
η αγάπη, η συντροφικότητα των
Μακεδόνων στρατηγών; Όλα
ένα καλοστημένο σχέδιο, που
θα μείνει στους αιώνες σαν το
μεγαλύτερο «ξεγέλασμα» των
ιστορικών, ώσπου να βρεθεί ο
τάφος του Αλεξάνδρου.

Ο προορισμός

Το πλοίο με τη σορό του Αλεξάνδρου και τα άλλα πλοία με
τους θησαυρούς και επικεφαλής τον Περδίκκα και τον Νέαρχο, μετά από ένα μακρινό ταξίδι
και υπό πλήρη μυστικότητα,
φτάνουν εκεί όπου είναι έτοιμο
το ταφικό μνημείο. Μεγαλοπρεπέστατο εσωτερικά, ισάξιο ενός
μεγάλου βασιλιά, στα πρότυπα
ταφής των Φαραώ και μυστικό,
απρόσιτο στη σύληση.
Κάποια στιγμή, στο βάθος του
ορίζοντα βλέπουν τη σκιά ενός
μεγάλου βουνού και τις ακτές
να τις σπάζει το δυνατό κύμα.
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› Η ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Είναι ένα νησί, ένα ιερό νησί στη
μέση της θάλασσας, και ένα
ιερό βουνό ψηλό, με κορυφή
πάνω από τα 1.500 μέτρα από
τη θάλασσα. Είναι η Σαμοθράκη, το ιερό νησί των Καβείρων,
με το όρος Σάος στο κέντρο
της. Πλησιάζουν αργά σε έρημη
ακρογιαλιά και η ιερά πομπή
ξεκινά να κατευθύνεται, μέσα
από ένα φυσικό ρέμα, στα έγκατα του βουνού, σε ένα τεράστιο
σπήλαιο καλά κρυμμένο, χωρίς
διεξόδους και με κατασκευασμένο το απόρθητο μνήμα από
τον μεγάλο Δεινοκράτη. Εκεί
εναποθέτουν το σώμα του μεγάλου βασιλιά, του κοσμοκράτορα, κλείνουν καλά το μνημείο
και ήσυχα, μυστικά, αποχωρούν
από τον αιώνιο τάφο του αγαπημένου τους αρχηγού. Η νέα
μεγάλη «πυραμίδα», το όρος
Σάος, ύψους 1.660 μέτρων,
κλείνει για πάντα μέσα της τον
μεγάλο Φαραώ.
Από την κορυφή του Σάος ο
βασιλιάς Αλέξανδρος θα μπορεί
να αντικρίζει τον νέο κόσμο
που δημιούργησε. Δυτικά την
αγαπημένη του Μακεδονία και
μέχρι το βασίλειο των Μολοσσών. Βόρεια μέχρι τον ποταμό
Δούναβη και τις ακτές του
Εύξεινου Πόντου. Ανατολικά
όλο το απέραντο κράτος της
Περσίας, της Βακτριανής, της
Ινδίας. Νότια όλη την Ελλάδα,
που καμαρώνει για το τέκνο της,
την Αθήνα, το Αιγαίο πέλαγος,
την Αίγυπτο. Ακόμη, θα μπορεί
να βλέπει την αρχαία Τροία και
τους ήρωές της, όπως τον Αχιλλέα, που τόσο θαύμαζε.

ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΟΥ
ΘΡΟΝΟ, ΠΛΕΟΝ,
ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ,
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ,
ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΣΥΣΚΕΠΤΕΤΑΙ
ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
ΓΛΥΠΤΕΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.
ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΟΤΙ, ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΤΥΧΑΝ, ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΕΝΑ
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ, ΑΝΤΑΞΙΟ ΕΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑ.
ΦΥΣΙΚΑ, ΣΕ ΤΟΠΙΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ,
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ.
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ,
ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΣΕΙ
ΝΑ ΣΥΛΗΘΕΙ ΠΟΤΕ.
ΗΤΑΝ ΕΞΑΛΛΟΥ ΓΝΩΣΤΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΛΗΣΕΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ.
τιμή των Καβείρων. Ήταν ήδη
επί πεντακόσια χρόνια ένα ιερό
νησί – και θα συνέχιζε για άλλα
επτακόσια, ώς την εποχή των
Βυζαντινών, να είναι ένα νησί
ιερό, που δεν κατέκτησε ποτέ
κάποιος κατακτητής, ούτε οι
Ρωμαίοι. Το νησί τιμούσαν πά-

ντοτε όλοι οι βασιλείς, όπως και
ο Φίλιππος, ο πατέρας του Αλεξάνδρου, αλλά και πολλοί άλλοι.
Μάλιστα, λέγεται ότι ακόμη και
η σύλληψη του Αλεξάνδρου έγινε εκεί από τον Φίλιππο και την
ιέρεια του ναού, Ολυμπιάδα, σε
μία από τις τελετές.
Είναι ένα νησί με άγριες ακτές,
απρόσιτο, με ένα πολύ ψηλό
όρος, γεμάτο φαράγγια και σπήλαια. Βρίσκεται σε εξαιρετική
θέση ανάμεσα σε τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική),
θέση ιδανική για τον θρόνο
του κοσμοκράτορα εκείνης της
εποχής. Όλοι οι απόγονοι του
Πτολεμαίου και των άλλων βασιλέων-διαδόχων του Αλέξανδρου
σε διάφορες περιοχές επισκέπτονταν το νησί και τα ιερά του,
κάνοντας αφιερώσεις σαν να
τιμούσαν τον βασιλιά τους, τον
θεό τους. Είναι σίγουρο ότι η
Ολυμπιάδα παραβρέθηκε σε
όλη την τελετή της ταφής, για
να αποχαιρετίσει τον αγαπημένο της γιο. Παράλληλα, στο
εσωτερικό του Σάος υπάρχουν

τεράστιες σπηλιές ηφαιστειακής
προέλευσης, που εξυπηρετούσαν τη δημιουργία του φαραωνικού τάφου.

Η λαϊκή παράδοση

Πέρασαν πάνω από 2.000
χρόνια – κι όμως, ακόμη και
σήμερα οι θρύλοι παραμένουν
και μεταδίδονται από στόμα
σε στόμα. Στα μικρά χωριά, τα
σκαρφαλωμένα στις πλαγιές
του Σάος, μιλούν ακόμη για τον
μεγάλο βασιλιά. «Να, εκεί, στην
κορυφή του Σάος, υπάρχει ένα
μεγάλο πλάτωμα, στη μια πλευρά του οποίου αναπαύεται το
κεφάλι του μεγάλου βασιλιά»
θα πει ο γέροντας γιδοβοσκός.
Από τους Πελασγούς ώς τα
χρόνια του Βυζαντίου, για περισσότερα από 1.000 χρόνια,
αλλά και μέχρι σήμερα, η Σαμοθράκη, ως ιερό νησί, έμεινε
απρόσιτο από βαρβάρους και
από καταστροφές, πέραν των
σεισμών. Έτσι, το μνημείο του
τάφου έμεινε για πάντα μυστικό, δεν συλήθηκε ποτέ. Έρχεται

Όρος Σάος: η μεγάλη πυραμίδα ταφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

Ο χώρος

Αλήθεια: γιατί επελέγη ως τελικός τάφος η Σαμοθράκη και το
όρος Σάος, αντί της Βεργίνας
και της Αμφίπολης, όπου υπήρχαν έτοιμοι τάφοι; Η Σαμοθράκη ανέκαθεν, από αιώνες,
ήταν ένα ιερό νησί αφιερωμένο
στους Καβείρους θεούς, στη
λατρεία των οποίων και στα μυστήρια ήταν μυημένη η μητέρα
του Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα.
Είναι σίγουρο ότι μετέφερε στον
μικρό της γιο όλο το δέος των
ιερών αρχών και των μυστηρίων
των τελετών του νησιού, προς

πλέον η ώρα να αποκαλύψει το
μυστικό μέρος της ταφής του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η ανακάλυψη του θα είναι
το μεγαλύτερο αρχαιολογικό
γεγονός όλων των αιώνων.
Θα δώσει στην Ελλάδα, μετά
τον Παρθενώνα, την αίγλη
που έχει ανάγκη για άλλα
1.000 χρόνια. Κάτοικοι του
Σάος, ορειβάτες, σπηλαιολόγοι, αρχαιολόγοι, Έλληνες και
ξένοι, ήρθε η ώρα να έχετε τα
μάτια ανοιχτά και το μυαλό
σας καθαρό, όταν φτάνετε στο
«ιερό νησί», τη Σαμοθράκη,
και περπατάτε στις πλαγιές, στα
φαράγγια, στα σπήλαια του
όρους Σάος.
Κλείνοντας, ας θυμηθούμε
το επίγραμμα του Μακεδόνα
ποιητή Αδαίου σχετικά με τον
τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (περιλαμβάνεται στο
βιβλίο της κυρίας Αρβελέρ):
«Αν κάποιος θέλει να υμνήσει
τον τύμβο του Μακεδόνα Αλεξάνδρου, λέει και τη μία και την
άλλη ήπειρο τάφο εκείνου»).

Η πυραμίδα του Χέοπα..

Το όρος Σάος..
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Στη δημοκρατία
των «Ορνίθων»

Η εμβληματική σάτιρα του Αριστοφάνη,
σε μετάφραση Κ.Χ. Μύρη και σκηνοθεσία
Γιάννη Ρήγα, αποτελεί την πρώτη μεγάλη παραγωγή
τού Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
για το φετινό καλοκαίρι.
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Τ

ο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι
με τους «Όρνιθες», τη
διαχρονική κωμωδία
τού Αριστοφάνη, σε μετάφραση
Κ.Χ. Μύρη και σκηνοθεσία Γιάννη
Ρήγα, με την οποία συμμετέχει στο
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
2020. Η παράσταση ξεκίνησε από
τη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου (στο
Θέατρο Δάσους, όπου εκκρεμούν
οι παραστάσεις τής 29ης και της
30ής Ιουλίου), αποτελώντας μάλιστα
την εναρκτήρια εκδήλωση του 6ου
Φεστιβάλ Δάσους. Στη συνέχεια,
θα παρουσιαστεί στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου στις 7, 8 και 9
Αυγούστου. Τους κεντρικούς ρόλους
ερμηνεύουν ο Ταξιάρχης Χάνος και
ο Χρήστος Στέργιογλου, πλαισιωμένοι
από πολυπληθή θίασο ηθοποιών.
Ο Αριστοφάνης έγραψε τους «Όρνιθες» το 414 π.Χ., στα χρόνια του
Πελοποννησιακού Πολέμου, ασκώντας μέσα από το έργο του οξύτατη
κριτική στην αθηναϊκή δημοκρατία
και στον τρόπο που λειτουργούν οι
θεσμοί της. Αν και η σάτιρα συνδέεται άμεσα με τον τόπο και τον χρόνο
γραφής, η ευρηματική μετάφραση του Κ.Χ. Μύρη κατορθώνει να
μεταφέρει το κείμενο στο σήμερα και
να το αποδώσει μέσα από έναν λόγο
τολμηρό και επίκαιρο.

Οι συντελεστές

Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης. Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας. Σκηνικά: Κέννυ
ΜακΛέλλαν. Κοστούμια: Δέσποινα
Ντάνη. Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης. Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου. Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος.
Μουσική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου. Μάσκες: Μάρθα Φωκά. Κίνηση
μάσκας: Σίμος Κακάλας. Βοηθός
σκηνοθέτης: Μιχάλης Σιώνας. Βοηθός
σκηνοθέτη: Αντρέας Κουτσουρέλης.
Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Χριστόφορος
Μαριάδης. Βοηθοί σκηνογράφου –
ενδυματολόγου: Ελίνα Ευταξία, Κέλλυ
Εφραιμίδου. Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου. Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη, Μαριλύ
Βεντούρη.
Παίζουν οι ηθοποιοί Ελευθερία
Αγγελίτσα (Τριβαλλός), Λίλα Βλαχοπούλου (Υπηρέτης τού Έποπα), Ιωάννα
Δεμερτζίδου (Κήρυκας, Πουλί από το
Παρελθόν), Δημήτρης Διακοσάββας
(Κινησίας), Αριστοτέλης Ζαχαράκης
(Επιθεωρητής, Ψευδομάρτυρας),
Χριστίνα Ζαχάρωφ (Ψευδομάρτυρας, Δούλος), Στεφανία Ζώρα (Β’
Αγγελιοφόρος), Ήριννα Κεραμίδα
(Ψευδομάρτυρας, Δούλος), Μαριάννα
Κιμούλη (Κήρυκας), Γιώργος Κολοβός
(Προμηθέας), Αναστασία-Ραφαέλα
Κονίδη (Κήρυκας), Μάρα Μαλγαρινού
(Κήρυκας, Πουλί Δερβίσης), Τατιάνα
Μελίδου (Ψευδομάρτυρας, Βασιλεία),
Χρυσή Μπαχτσεβάνη (Κήρυκας),
Κλειώ-Δανάη Οθωναίου (Ίρις), Βασίλης Παπαδόπουλος (Μέτων, Ψευδομάρτυρας), Γρηγόρης Παπαδόπουλος
(Ηρακλής), Θανάσης Ραφτόπουλος
(Μέτων, Ψευδομάρτυρας), Θανάσης
Ρέστας (Α’ Αγγελιοφόρος, Ποσειδών),
Γιάννης Σαμψαλάκης (Ευελπίδης),
Περικλής Σιούντας (Συνταγματολόγος,
Ψευδομάρτυρας), Κατερίνα Σισίννι
(Αγγελιοφόρος), Βασίλης Σπυρόπουλος
(Ιερέας), Χρήστος Στέργιογλου (Έποπας), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Ποιητής),
Ιώβη Φραγκάτου (Χρησμολόγος),
Ταξιάρχης Χάνος (Πεισθέταιρος).
Χορός των πουλιών: Ελευθερία Αγγελίτσα, Λίλα Βλαχοπούλου, Ιωάννα
Δεμερτζίδου, Δημήτρης Διακοσάββας,
Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Χριστίνα
Ζαχάρωφ, Στεφανία Ζώρα, Ήριννα Κεραμίδα, Μαριάννα Κιμούλη, Γιώργος
Κολοβός, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη,
Μάρα Μαλγαρινού, Τατιάνα Μελίδου,
Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Κλειώ-Δανάη
Οθωναίου, Βασίλης Παπαδόπουλος,
Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Θανάσης
Ραφτόπουλος, Θανάσης Ρέστας, Γιάννης Σαμψαλάκης, Περικλής Σιούντας,
Κατερίνα Σισίννι, Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Ιώβη
Φραγκάτου.

INFO: Η παράσταση θα ανεβεί στις 29
και 30.07 στο Θέατρο Δάσους (με ώρα
έναρξης 21:15), με τη συνέχεια να δίδεται
στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου στις
07, 08 και 09.08 (με ώρα έναρξης
21:00). Στη Βόρεια Ελλάδα, η παράσταση θα ανεβεί στο αρχαίο θέατρο
του Δίου (01.08), στο ανοιχτό θέατρο
Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης»,
στην Κοζάνη (25.08), στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, στην Καβάλα (29.08), και
ξανά στο Θέατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη (04, 05 και 06.09). Εισιτήρια:
10 ευρώ (προπώληση μέσω ηλεκτρονικής κράτησης έως και 15 ημέρες πριν
από την παράσταση), 12 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (κανονικό εισιτήριο), 10
ευρώ (φοιτητικό, άνω των 65, ομαδικό),
8 ευρώ (ΑμΕΑ και οι συνοδοί τους). Οι
άνεργοι παρακολουθούν δωρεάν (έχουν
προβλεφθεί 20 θέσεις ανά παράσταση
για τις παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους). Iσχύουν εισιτήρια ΟΓΑ. Προπώληση από το www.ntng.gr, από το www.
viva.gr, από το 11876, από το κεντρικό
εκδοτήριο του Βασιλικού Θεάτρου (ΔΕΠΑ, 08:30-21:30), από το εκδοτήριο
του ΚΘΒΕ στην πλατεία Αριστοτέλους
(ΔΕ-ΠΑ 11:00-19:00) και από το ταμείο
τού Θεάτρου Δάσους, τις ημέρες παραστάσεων (από τις 19:30). Η παράσταση
ανεβαίνει με αγγλικούς υπέρτιτλους.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΔΑΣΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΗΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ
29
ΚΑΙ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ),
ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ 6ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΣΤΙΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Υπάρχει ζωή στη
Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο;
Μπορείς να περάσεις καλά
στην πόλη ακόμη και τον πιο
ζεστό μήνα τού καλοκαιριού;
Η απάντηση είναι καταφατική,
ακόμη κι όταν αναφερόμαστε
στο πλέον ιδιαίτερο καλοκαίρι
που έχουμε ζήσει.
Η «Citymag» ετοιμάζεται
για τις διακοπές της (στην
πόλη) και σας παρουσιάζει
τον απόλυτο οδηγό, για
να περάσετε υπέροχα.
Κείμενο: 			

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ		

Φωτογραφίες:

ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ
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› ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Α

ς είμαστε
ειλικρινείς: αν
διαβάζαμε πριν
από λίγα χρόνια
ένα κείμενο που
θα μας ενημέρωνε για τα ωραία
πράγματα που μπορούμε να
κάνουμε στη Θεσσαλονίκη τον
Αύγουστο, δικαίως θα αναρωτιόμασταν «μα, υπάρχει ζωή στη
Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο;». Η
πόλη άδειαζε για τα «μπάνια τού
λαού», που τα αντιμετωπίζαμε ως
κάτι ιερό, και οι μοναδικοί που
έμεναν να φυλάξουν Θερμοπύλες ήταν οι νέοι υπάλληλοι
(που έφαγαν «χώσιμο» κατά
την επιλογή τής άδειάς τους, για
να ικανοποιηθούν οι παλιοί), το
προσωπικό ασφαλείας των υπηρεσιών και τα αδέσποτα ζωάκια
στις γειτονιές, που παραξενεύονταν επειδή υπάρχει έλλειψη
τροφής στους κάδους. Ακόμη
και οι πιο αδύναμοι συμπολίτες
μας έφευγαν κουτσά στραβά σε
κάποιον συγγενή, που θα τους
φιλοξενούσε για μερικές ημέρες
στο εξοχικό του.
Η φετινή χρονιά –ποιος να το
πίστευε– εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά απ’ όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Στη ζωή
μας μπήκε (και παραμένει) ένας
κορωνοϊός, που έφερε τα πάνω
κάτω στην καθημερινότητά μας.
Δεν πέρασε πολύς καιρός από
τις ημέρες που ήμασταν κλει-

Η ΦΕΤΙΝH ΧΡΟΝΙA ΕΞΕΛIΧΘΗΚΕ ΠΟΛY ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚA ΑΠ’ ΟΣΟ
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΜΕ.ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΠΗΚΕ
ΕΝΑΣ ΚΟΡΩΝΟÏΟΣ, ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΠΟΛΥΣ ΚΑΙΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ,
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ SMS ‘Η ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ...

σμένοι στα σπίτια μας και, για να
πάμε στο σούπερ μάρκετ, έπρεπε
να στείλουμε το γνωστό sms ή
να ετοιμάσουμε τη χειρόγραφη
βεβαίωση. Αλλά ας αφήσουμε
τα δυσάρεστα… Μπροστά μας
υπάρχει ένας Αύγουστος (και το
υπόλοιπο Ιουλίου), στον οποίο
μπορούμε να περάσουμε (και θα
περάσουμε) υπέροχα. Συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις, μπαράκια και σινεμά επέστρεψαν
στην καθημερινότητά μας και οι

προτάσεις αναψυχής είναι πολλές. Και μην ακούσω κάποιον να
διαμαρτύρεται ότι του έκοψαν τα
πανηγύρια με τα κλαρίνα...

Μπανάκι μανάκι

Καλοκαίρι χωρίς κολύμβηση
δεν νοείται. Η λύση που έσωζε
(και σώζει) τους κατοίκους τής
Θεσσαλονίκης που σιγοβράζουν
κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο
ονομάζεται «κολυμβητήριο».
Στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη
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à
Η πολιορκία
τής Πολιορκητού

Γράφει
ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Σ

την «κανονική» πόλη,
όταν σ’ έναν δρόμο
γίνονται εργασίες, θα
πας από τον επόμενο. Στην
Άνω Πόλη δεν έχει επόμενο
δρόμο – εδώ ισχύει το «να
πας από εκεί που ήρθες». Αν
μπορείς, βέβαια, να στρίψεις ή
να ανεβείς με την όπισθεν σε
δρόμο με πολύ μεγάλη κλίση…

Δ

λειτουργούν περισσότερες από
10 πισίνες σε κολυμβητήρια, ξενοδοχεία και ορισμένα μπαρ, τις
οποίες μπορείτε να επισκεφθείτε, καταβάλλοντας το ανάλογο
αντίτιμο. Θα χρειαστεί βέβαια να
ξεχάσετε τις ωραίες συνήθειες
του παρελθόντος, όταν κάνατε
τον ωραίο, για να εντυπωσιάσετε
την κοπελίτσα που κολυμπούσε
στον διπλανό διάδρομο… Κι αυτό
επειδή τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται τη

φετινή χρονιά είναι πολύ αυστηρά. Προβλέπουν, μεταξύ άλλων,
θερμομετρήσεις, περιορισμένο
αριθμό ατόμων στα αποδυτήρια,
συγκεκριμένες ώρες επίσκεψης
και –εννοείται– ενημερωμένες
ιατρικές βεβαιώσεις. Με λίγα
λόγια, αν φέτος επιθυμείτε να
κολυμπήσετε σε κολυμβητήριο,
θα πρέπει να κάνετε πρωταθλητισμό και όχι χασομέρι. Φυσικά,
υπάρχουν πάντοτε οι πισίνες των
ξενοδοχείων, όπου θα μπορέσετε

παράλληλα να απλώσετε λίγο
λάδι στο κορμάκι σας και να την
αράξετε σε ξαπλώστρες. Όσο για
το αντίτιμο, στα κολυμβητήρια
υπάρχει συνδρομή ή αντίτιμο
εισόδου και στους άλλους χώρους πληρωμή τού καφέ ή του
ποτού, με ανταποδοτική παροχή
ξαπλώστρας και πετσέτας.

Θαλασσινές απολαύσεις
Και αφού καταφέρατε να ρίξετε
τη θερμοκρασία τού σώματός

ευτέρα 6 Ιουλίου
2020: μηχανήματα
«εισβάλλουν» και
πολιορκούν τη Δημητρίου Πολιορκητού. Μέσα σε
λίγες ώρες ξηλώνουν 20-25
μικρές, σχετικά, περιοχές
(1-2 τετρ.μ.), διάσπαρτες σε
μήκος 150 μέτρων. Μας
έπιασαν στον ύπνο, χωρίς
αναγγελία τού έργου, χωρίς
κάποια ταμπέλα. Όσοι ρωτήσαμε για τον αιφνιδιασμό
μάθαμε ότι η «πολιορκία»
ήταν 24ωρη και θα κρατούσε 15 ημέρες, στην καλύτερη
περίπτωση. «Υπάρχει άδεια
από την αστυνομία», είπαν οι
πολιορκητές. Κάποια οχήματα έμειναν εγκλωβισμένα
στους κλειστούς χώρους
στάθμευσης. Ο ιδιοκτήτης,
ο δήμος Θεσσαλονίκης, που
ανέθεσε το έργο, απουσιάζει!

Τ

η δεύτερη ημέρα δεν
έγινε τίποτα. Την τρίτη
αναζήτησα κάποιον
εργαζόμενο και βρήκα έναν

Vice
versa

νέο που καθάριζε τα τζάμια
ενός οχήματος. Την τέταρτη
ημέρα ο υπεύθυνος, στον
οποίο διαμαρτυρήθηκα για
το γεγονός ότι δεν κάνουν
τίποτα, μου απάντησε όλα τα
παραπάνω (περί άδειας κτλ.).
Την ίδια ημέρα, επιστρέφοντας εκτάκτως στο σπίτι, βρήκα τέσσερις αστυνομικούς με
μηχανές τής ομάδας ΔΙΑΣ,
κάποιους περίοικους και τους
εκπροσώπους τής εταιρείας. Σύντομα έφτασε και η
Τροχαία, που δήλωσε ότι
είναι παράνομος ο 24ωρος
αποκλεισμός, παράνομος
ο αποκλεισμός των χώρων
στάθμευσης, παράνομη η μη
κάλυψη των ορυγμάτων με
μεταλλικές επιφάνειες που θα
επιτρέπουν τη διέλευση και
άλλα πολλά παράνομα.

Ε

ίστε 80 ετών (για να
μη σας πω 101 ετών,
όπως η μητέρα μου)
και μένετε με τα παιδιά σας.
Έχετε προγραμματισμένο
ραντεβού στο νοσοκομείο
και εννοείται ότι δεν μπορείτε να σκαρφαλώνετε στις
ανηφόρες τής Άνω Πόλης.
Το μικρό λεωφορείο τού
ΟΑΣΘ δεν μπορεί πια να
περάσει, ασθενοφόρο δεν
μπορεί να φτάσει, Πυροσβεστική δεν μπορεί να διέλθει
και ουδείς δουλεύει εδώ και
τέσσερις ημέρες. Το έργο
εκτελεί η Υπηρεσία Βιώσιμης
Κινητικότητας του δήμου
Θεσσαλονίκης (καλά διαβάσατε). Κάποιοι πληρώνονται
γι’ αυτό που δεν κάνουν,
κάποιοι άλλοι πληρώνουν
γι’ αυτό που δεν οφείλουν
να κάνουν και, επιπλέον,
αντιμετωπίζονται ως ενοχλητικοί.

Υ.Γ.:

Το έργο
(μετά από
όλη αυτήν
την κινητοποίηση) τελικά
κράτησε τέσσερις ημέρες.
Οι 15 έγιναν 5, υπολογίζοντας και την αποξήλωση…
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› ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
σας, πρέπει να μεριμνήσετε και
για την επιβίωσή του. Αυτό θα
το πετύχετε με το φαγητό. Μόνο
που εδώ υπάρχει μια σημαντική παράμετρος: το θέμα δεν
είναι απλώς να φάτε κάτι, για να
γεμίσετε το στομάχι σας, αλλά
να περάσετε καλά με την παρέα
σας.
Αρχικά, χρειάζεται να αποφασίσετε την τοποθεσία. Αν θέλετε
να αισθανθείτε ότι και φέτος
κάνετε πραγματικές διακοπές,
τότε μια σοφή επιλογή θα ήταν
να επιλέξετε τις ταβέρνες που
βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το
παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Αυτή η επιλογή έχει να κάνει
κυρίως με ψαρικά και, γενικότερα, θαλασσινά, τσιπουράκι και

μεζέδες. Προσωπικά, προτιμώ να
τις επισκεφθώ τις μεσημεριανές
ώρες, ώστε να μπορώ να βλέπω
και τη θάλασσα.
Το βραδάκι, παραμένοντας, στην
κατηγορία «μεζέδες και ούζο»,
θα σας πρότεινα να επιλέξετε τα
ουζερί στην Κίμωνος Βόγα (πάνω
από τον Κήπο των Ρόδων, στη
Νέα Παραλία) και τα ταβερνάκια
στα Κάστρα (η θέα τής πόλης
από ψηλά, με τα φώτα να λαμπιρίζουν, είναι μοναδική). Οφείλω
να πω ότι ορισμένα «διαμαντάκια» στην κατηγορία «θαλασσινά» μπορείτε να βρείτε και σε
άλλες περιοχές τής πόλης, όπως
στη Σταυρούπολη, την Ηλιούπολη, την Πολίχνη κοκ.

Εκλεπτυσμένες
απολαύσεις

Παρότι το κρασί αποτελεί αγαπημένη απόλαυση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, το καλοκαίρι,
όσο να ‘ναι, το τραβάει λίγο πε-

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ 10 ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΠΑΡ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ,
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ. ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΒΕΒΑΙΑ
ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΟΤΑΝ
ΚΑΝΑΤΕ ΤΟΝ ΩΡΑΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΙΤΣΑ
ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ… ΚΙ ΑΥΤΟ
ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΑ.
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Καφεδάκι;

Το να μιλήσεις σε Θεσσαλονικείς για καφέ είναι σαν να μιλάς
σε Εσκιμώους για πάγο. Καθένας έχει τα αγαπημένα του
στέκια και δεν σηκώνει προτάσεις. Οπότε, η παράγραφος
αυτή απευθύνεται αποκλειστικά
σε επισκέπτες και νέους κατοίκους.
Τα καταστήματα που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «θαλασσινά» είναι
τα καφέ-μπαρ τής λεωφόρου
Νίκης και οι καφετέριες του
«Ποσειδωνίου» και της Αρετσούς. Οι πρόσφατες «μεταμορφώσεις» των περιπτέρων
τής Νέας Παραλίας σε όλο
το αναπλασμένο κομμάτι είναι
εξαιρετικές επιλογές για καφέ
στο χέρι, την ώρα που κάνεις
τη βόλτα «Λευκός Πύργος
– Μέγαρο Μουσικής». Στον
Κήπο των Ρόδων, στο περιφραγμένο τμήμα όπου βρίσκεται η παιδική χαρά, υπάρχει και
χώρος με τραπεζάκια, όπως και
στον Κήπο τού Νερού, όπου
τα πιτσιρίκια τρέχουν συνεχώς
και παρενοχλούν τις χελωνίτσες
που λιάζονται ή κολυμπούν
ανάμεσα στα νούφαρα. Κι
επειδή ο περισσότερος κόσμος
δεν θα μπει φέτος σε φέρι, για
να πάει σε νησί, κρατήστε τη
βαρκάδα με καφέ και ποτό

à

ρισσότερο – είτε το συνοδεύετε
με προσούτο και παρμεζάνα είτε
αποτελεί το ίδιο συνοδευτικό σε
γευστικά πιάτα που θα απολαύσετε σε καταστήματα της πόλης.
Αν είστε λάτρεις τού κέντρου,
θα σας πρότεινα να κάνετε μία
βόλτα μέχρι την «Ακαδημία»,
στην πλατεία Εμπορίου. Το εστιατόριο, εκτός από τα τραπέζια
που «βλέπουν» πάνω στην Αγίου
Μηνά, έχει και μια εξαιρετική,
«κρυμμένη» αυλή. Εσείς το μόνο
που έχετε να κάνετε είναι να
αποφασίσετε το κυρίως πιάτο και
να αφήσετε τους γνώστες να σας
προτείνουν το κρασί που θα το
συνοδεύσει αρμονικά.
Αν βρεθείτε στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη, θα σας προτείναμε να απολαύσετε το κρασί σας
στο «Classico» bistro moderne
στη Σοφούλη. Τα μεσημέρια θα
καθήσετε με την παρέα σας στην
αυλή, κάτω από τη σκιά που κάνουν τα πλατάνια, ενώ το βραδάκι στην προσφάτως ανακαινισμένη σάλα του. Πάντως, ειδικά για
το μεσημέρι θα σας πρότεινα ένα
ροζέ με μια σαλάτα Caesar’s με
γαρίδες τεμπούρα. Λατρεία…

Ιστορίες
μικρών
κόσμων

Π

Μεσο«
καλόκαιρο

Γράφει
η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

«Ονειρεύτηκες ποτέ σου
ένα απέραντο καλοκαίρι,
που να το τρέχεις, μη γνωρίζοντας πια Ερινύες;».*

Μ

ας αρέσει πάντοτε να στρέφουμε
το βλέμμα μας
στο μέλλον, προσπαθώντας να μαντέψουμε. Από
τότε που οι άνθρωποι
επινόησαν τον εαυτό τους,
σκέφτηκαν ότι έχουν
ιστορία και στάθηκαν με
περιέργεια ανάμεσα στους
αιώνες – δημιούργησαν
το αύριο. Αυτό έφερε μαζί
του και την αγωνία για το
τι θα φέρουν οι επόμενοι
καιροί.

Α

π’ όλους αυτούς
τους ανθρώπους,
ουδείς πίστεψε ότι
ζει σε εύκολες εποχές. Ίσως
και να μην υπάρχουν εύκολες εποχές, ίσως να είναι
όλες δύσκολες, πυκνές,
αντιφατικές και περίπλοκες.
Ίσως όλες να φοβούνται
το αύριο, να το βλέπουν
να έρχεται προς τα πάνω
τους αινιγματικό και κρύο.
Ακόμη κι αν μεταφέρει τις
ελπίδες και τις προσδοκίες
τους, ακόμη κι αν αποδειχτεί τελικά ότι μπορεί να
υπάρξει ένα κάποιο μέλλον
καλύτερο από ένα κάποιο τώρα. Εξάλλου, είναι
διάσπαρτη η ιστορία από
τέτοια παραδείγματα.

ώς βλέπεις τα
πράγματα; Τι
λες πως θα γίνει;» είναι τα ερωτήματα που
διατυπώνονται εμφατικά,
ξανά και ξανά, στο φετινό, σαθρό καλοκαίρι τής
αγωνίας και της ανασφάλειας. Μεσοκαλόκαιρο και μη
μπορώντας να ορίσουμε με
ακρίβεια αυτό που μας συμβαίνει, μη βρίσκοντας λόγια
γι’ αυτήν τη ρευστότητα,
επιχειρούμε να μαντέψουμε
το αύριο με τη μύχια σκέψη
(και ελπίδα) ότι σύντομα θα
βρεθούμε πάλι σε καιρούς
«κανονικούς». Το τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδόν
κάθε συζήτησης. Ωστόσο,
ουδείς ξέρει να πει.

Ε

κτεθειμένοι στις δίνες,
χαμένοι σε σκέψεις,
ανάμεσα στην
αγωνία και την προσδοκία,
ανάμεσα στις καλοκαιρινές
υποχρεώσεις τής πόλης και
σε σύντομες βουτιές (ελπίζω
πλάι σε πρόσωπα αγαπημένα), ας ζήσουμε κι αυτήν
την ανασφάλεια, τις περίεργες ημέρες και νύχτες τού
φετινού καλοκαιριού. Έτσι κι
αλλιώς, το βλέπουμε ήδη να
τρέχει ασυγκράτητο προς
τους μελλούμενους καιρούς.
* Οδυσσέας Ελύτης, «Ρήμα
το Σκοτεινόν», Ελεγεία της
Οξώπετρας.

ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΕΣ
ΕΠΟΧΕΣ, ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ,
ΠΥΚΝΕΣ, ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ.
ΙΣΩΣ ΟΛΕΣ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
ΤΟ ΑΥΡΙΟ.
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› ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
στα καραβάκια-μπαράκια που
δένουν δίπλα από τον Λευκό
Πύργο.
Από εκεί και πέρα, εξίσου
καλοκαιρινά θα μπορούσαμε
να αποκαλέσουμε τα καφέ τού
άξονα της Αριστοτέλους, εκείνα
που βρίσκονται στα Λαδάδικα
και την ευρύτερη περιοχή τους,
καθώς και σε μεμονωμένα
σημεία όλης της πόλης – όπως,
ας πούμε, τον χώρο που βρίσκεται κάτω από την εκκλησία
τού Αγίου Παύλου.

Τα θερινά σινεμά

Καλοκαίρι χωρίς θερινό
σινεμά δεν υπάρχει, έστω κι
αν η συντριπτική πλειονότητα
των ταινιών που προβάλλονται
φέτος είναι επαναλήψεις ταινιών
που, κατά πάσα πιθανότητα,
έχετε δει δεκάδες φορές στην
τηλεόραση ή στον υπολογιστή
σας (ουδέποτε όμως τις είδατε
κάτω από τον θεσσαλονικιώτικο ουρανό, με την καλοκαιρινή αύρα να σας χτυπά στο
πρόσωπο…).
Το ευχάριστο είναι ότι, παρά
τον κορωνοϊό, δεν είχαμε
«απώλειες» στους κινηματογράφους τής πόλης. Τα παραδοσιακά σινεμά στο κέντρο τής
Θεσσαλονίκης είναι όλα εδώ.
Προσθέστε και τους δημοτικούς θερινούς, που υπάρχουν
διάσπαρτοι σε όλο το πολεο-
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à
Βιαστικά
και
άγαρμπα

Γράφει
ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Μ

ια φίλη ηθοποιός
(καλή ηθοποιός,
γεμάτη ταλέντο,
επιμονή και όρεξη) έλεγε τις
προάλλες πως, αν είναι να
ακολουθήσεις το όνειρό σου
κάνοντας δύο άλλες, άσχετες
δουλειές (επειδή αυτό κάνει
η ίδια), τότε καλύτερα να
μην ονειρεύεσαι. Στα όνειρα
υπάρχουν και οι εφιάλτες,
αλλά στις μέρες μας οι περισσότεροι επιλέγουν να μη
βλέπουν τίποτα.

Ε

πιλέγουν, βέβαια,
μεγάλη κουβέντα,
μια και πλέον η ζωή
παρατείνεται μόνο μέχρι το
πώς θα βγει η επόμενη μέρα,
άντε μήνας. Και αυτό, λέει η
φίλη, δηλητηριάζει τα πάντα:
οι πρόβες είναι λιγότερο
ουσιαστικές, περισσότερο
αγχωμένες και βιαστικές (όχι,
δεν έχει συνεργαστεί με τον
Βογιατζή), οι παραστάσεις
μοιάζουν όλο και περισσότερο με αγχωμένο σεξ, γίνεται η πράξη – αναζητείται
η ηδονή, και όταν πας να
πιαστείς από μια συντροφικότητα, μια σχέση, διαπιστώνεις
ότι κι εκεί σε περιμένει το
άγχος. Τίποτα πια δεν ωριμάζει, τίποτα δεν ακουμπάει
πάνω στη σοφία τής φύσης
και της υπομονής της και
τίποτα δεν προκύπτει μέσα

Υπάρχει
λόγος

από μια –έστω– μεσοπρόθεσμη διαδικασία. Η εποχή τής
ταχύτητας ή οι ημέρες τής
βιασύνης;

Σ’

αυτό το αγχωμένο, διαρκώς
επιταχυνόμενο και
τσαπατσούλικο καθημερινό
απολυτίκιο μία μόνο διαφυγή
υπάρχει: το παραμύθιασμα.
«Μάλλον γι’ αυτό δεν έχουμε
δουλειά και δεν πληρωνόμαστε καλά», λέει η φίλη. «Όλοι
παίζουν ρόλους κάθε μέρα
– και το χειρότερο είναι ότι
τους παίζουν καλά, αφού είναι
παντελώς ασυνείδητοι». Κι έτσι
όπως καθένας στήνει το μικρό
του παραμύθι στην προσωπική, την κοινωνική, την επαγγελματική του ζωή, έτσι, χωρίς
να το πολυκαταλάβουμε,
διαμορφώνεται μια ξένη προς
εμάς πραγματικότητα που δεν
την καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε
και, σταδιακά, μας καταπίνει,
για να μας ξεβράσει αργότερα,
ανεπαρκείς και περιττούς.

Α

υτά δεν τα πολυκαταλαβαίνει ένας
άνεργος – αυτόν
δεν τον νοιάζει το δίκιο, τον
νοιάζει το ψωμί του. Και
δεν τα καταλαβαίνει και το
τρελό αγόρι στο μπιτς μπαρ
που ο κορωνοϊός τού στερεί
το Σαββατόβραδο. Αλλά η
φίλη επιμένει πως όλοι τα
νιώθουν, αλλά η αυτοτύφλωση είναι από την εποχή
τού Οιδίποδα μια κάποια
λύτρωση... Λέει πως αυτή
ακριβώς η κουβέντα, λέω
αυτό ακριβώς το κείμενο,
ίσως να λες εσύ που διαβάζεις αυτή ακριβώς η διάθεση
χρόνου να είναι ό,τι απομένει
από μιαν εποχή που κάνει
τους ανθρώπους ιδιαζόντως
ανάλγητους με τον χρόνο και
ιδιαίτερα επιπόλαιους με τις
συμπεριφορές. Ναι, δεν είναι
πολλά, αλλά τουλάχιστον
έχουν τον χρόνο να γίνουν
περισσότερα...
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στις 27-28.08. Και επειδή τη
θάλασσα θα τη δούμε (σχεδόν) με τα κιάλια, υπάρχει η
εκδήλωση «Ο Καββαδίας μάς
ταξιδεύει» στις 02-03.09,
σε συνεργασία με τη MOYSA,
τη Συμφωνική Ορχήστρα
Νέων τού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης, με τη Μαρίζα
Κωχ, τη Ρίτα Αντωνοπούλου,
τον Ηλία Βαμβακούση και τον

› ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
δομικό συγκρότημα, και έχετε
μια μεγάλη επιλογή. Σημειώστε
οπωσδήποτε την «Ευτυχία»
στις 03.08, στον θερινό τού
δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (στο τέως στρατόπεδο
«Μέγας Αλέξανδρος»), το
αριστουργηματικό «Toy Story
4» στο διάστημα 30.0705.08 στο «Τζένη Καρέζη»
τού δήμου Παύλου Μελά και
τον «Απόστρατο» από τις 06
ώς τις 09.08, στο σινέ «Παράδεισος», στη Νεάπολη.
Πάντως, μακράν την πιο ιδιαίτερη επιλογή αποτελεί η ταράτσα τού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μ2,
όπου για έκτη χρονιά φιλοξενείται η δράση το «Σινεμά με
Θέα». Προσωπικά, κρατώ τη
«Μαγεία στο σεληνόφως» τού
Γούντι Άλεν, που θα προβληθεί την τελευταία ημέρα τού
Αυγούστου.

Φεστιβάλ

Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψαν
τα φεστιβάλ… Υπό φυσιολογικές
συνθήκες, μέχρι σήμερα θα
είχαμε δει 5-6 παραστάσεις
και θα είχαμε παρακολουθήσει
2-3 συναυλίες. Φέτος, ο πολιτισμός ξεκίνησε αργά. Φαίνεται
όμως ότι, σε επίπεδο ποιότητας,
δεν θα υστερήσουμε.
Σε ό,τι αφορά το θέατρο, αξίζει
να αναφέρω τους «Όρνιθες»,

που θα ανεβούν στο Θέατρο
Δάσους στις 29-30.07, στις
21:15, και τη «Γκόλφω», που θα
ανεβεί στο ίδιο θέατρο στις 5,
6 και 7 Αυγούστου. Αμφότερες
είναι παραγωγές τού Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ Δάσους.
Σε κοντινή απόσταση, στο
Θέατρο Γης, θα ανεβούν,
μεταξύ άλλων, στις 26-27.07
οι «Δάφνες και Πικροδάφνες»
και την 1η ημέρα τού Σεπτεμβρίου η «Μήδεια» του Μποστ.
Στο ίδιο θέατρο οι λάτρεις
τής μουσικής θα απολαύσουν
συναυλίες από αγαπημένους
καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης
Χαρούλης (03.09), ο Αλκίνοος
Ιωαννίδης (09.09) και ο Σωκράτης Μάλαμας (16.09).
Αν ο δρόμος σάς βγάλει από
τις 23 Αυγούστου ώς τις 9
Σεπτεμβρίου στα δυτικά, μη
χάσετε το φετινό Φεστιβάλ
Επταπυργίου. Θα μου πείτε: «Τι
σχέση έχουν τα δυτικά με το
Επταπύργιο;». Εξηγώ πάραυτα: τη φετινή χρονιά, λόγω
κορωνοϊού, οι διοργανωτές
αποφάσισαν να φύγουν από το
ιστορικό φρούριο και να μεταφέρουν όλες τις εκδηλώσεις
στον αύλειο χώρο τής Μονής
Λαζαριστών. Ξεχωρίζουμε τη
συναυλία τού Μάριου Φραγκούλη στις 23-24.08, όπως
επίσης και το αφιέρωμα στις
μεγάλες γυναικείες φωνές (Σωτηρία Μπέλλου, Βέμπο, Βίκυ
Μοσχολιού κ.ά.) με ερμηνεύτριες τη Μαρία Φαραντούρη,
την Έλλη Πασπαλά, την Εύη
Σιαμαντά και τη Μαρίζα Ρίζου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
‘Η ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ (ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΕΙΔΑΤΕ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΑΝΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΑΥΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΧΤΥΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ…). ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΟΤΙ, ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟÏΟ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ «ΑΠΩΛΕΙΕΣ» ΣΤΟΥΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΙΝΕΜΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΔΩ. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ,
ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Κώστα Θωμαΐδη. Στην παρουσίαση-αφήγηση θα βρεθεί η
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Και ολίγον ρομάντζο…

Το καλοκαίρι είναι η κατ’
εξοχήν εποχή τού έρωτα και
τα συναισθήματα «χτυπούν
κόκκινο». Αν αναρωτιέστε πού
πηγαίνει η νεολαία το (επίδοξο)
έτερον ήμισυ, για να είναι δίπλα
στο κύμα, θα σας πούμε εμείς.
Μετά από σχετική έρευνα (όχι
ότι δεν τα ξέραμε από τα νιάτα
μας…) συγκεντρώσαμε τα love
spots τής πόλης. Πρόκειται
για τη Θεμιστοκλή Σοφούλη
στο ύψος τής Τραπεζούντος,
την πλαζ στην Αρετσού, την
περιοχή πίσω από το νοσοκομείο «Παναγία», τη «Χαρά»,
που βρίσκεται 1-2 χιλιόμετρα
μακρύτερα, και πολλά άλλα.
Όσοι δεν είναι θαλασσινοί,
μπορούν να πάρουν ένα κρασί
και ποτήρια και να ανεβούν στα
ψηλά τής πόλης, στο Θέατρο
Δάσους και στη γύρω περιοχή.
Υπάρχει κάτι καλύτερο από το
να είσαι με το αγαπημένο σου
πρόσωπο και να βλέπεις τα
φώτα τής πόλης να λαμπιρίζουν
κάτω από τα πόδια σου;
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Πρώτες ύλες από διάφορα μέρη τής χώρας συνθέτουν σειρά
γευστικών επιλογών βασισμένων στην παραδοσιακή κουζίνα
και «μπολιασμένων» με το μεσογειακό ταμπεραμέντο.

Ο σεφ και συνιδιοκτήτης.
της «Ακαδημίας»,.
Κωνσταντίνος Μάρκου..

Εστιατόριο
«Ακαδημία»

Ο

ΖΕΣΤΟΣ χώρος, το φιλικό
περιβάλλον, μα, πάνω απ’ όλα,
το μεράκι και η διάθεση των
ιδιοκτητών τού εστιατορίου «Ακαδημία», Κωνσταντίνου Μάρκου και Κωνσταντίνου Γαργάνη, φάνηκαν από
την πρώτη κιόλας στιγμή,
καθώς κατάφεραν να
παντρέψουν με επιτυχία τις γεύσεις
με την τέχνη.
Επίπλωση
παλιάς
εποχής (με
σπάνια
έργα τέχνης
κορυφαίων
καλλιτεχνών να
διακοσμούν
τον χώρο τού
εστιατορίου και
της αυλής του)
και πρώτες ύλες
από διάφορα μέρη τής
χώρας (οι οποίες συνθέτουν
σειρά γευστικών επιλογών, βασισμένων
στην παραδοσιακή κουζίνα και «μπολιασμένων» με το μεσογειακό ταμπεραμέντο) αποτελούν την «ταυτότητα» τής
«Ακαδημίας».
Ο σεφ Κωνσταντίνος Μάρκου δημι-

ουργεί το δικό του έργο τέχνης – μια
πανδαισία γεύσεων την οποία ανανεώνει συνεχώς, προκαλώντας μας να τη
γευθούμε. Καθημερινά, η «Ακαδημία»
σερβίρει γεύματα με εκλεπτυσμένες
μεσογειακές γεύσεις και ποιότητα
που δύσκολα βρίσκει κάποιος στην εποχή τής
κρίσης. Οι άνθρωποί της ανοίγουν
τις πόρτες και
την αυλή τους
στους πελάτες τους,
έτοιμοι
να υποδεχθούν
εξίσου θερμά όποια
εκδήλωση
θέλει να πραγματοποιήσει
κάποιος.
Το αγαπημένο resto
τού κέντρου διατίθεται
για επαγγελματικά γεύματα.
Επίσης, στον privé χώρο του φιλοξενούνται εικαστικές εκθέσεις, μουσικές βραδιές, αλλά και ποικίλα θεματικά events
(π.χ., θέατρο κοκ.).
INFO: «Ακαδημία», Αγίου Μηνά 3,
Θεσσαλονίκη. Τ. 2310-521.803.
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Ο λόγος
στην
Ιστορία

Με άξονα ιστορικούς λόγους
και διαγγέλματα και με τη
φόρμα τής αρχαίας τραγωδίας,
η παραγωγή τού ΔΗΠΕΘΕ
Σερρών «Από θέση ισχύος»
γίνεται μια εποποιΐα ιστορικής
αναζήτησης, στο επίκεντρο
της οποίας είναι
ο άνθρωπος-πολίτης, η αρετή,
η συμμετοχή στα κοινά,
η ανάγκη για συλλογικότητα.
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Ο Αλέκος Συσσοβίτης,.
εκ των πρωταγωνιστών αυτής.
της εξαιρετικά.
ιδιαίτερης παράστασης..

Τ

ην παράσταση «Από θέση ισχύος
– Η δύναμη του δημόσιου λόγου»,
η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις
Σέρρες στις 27 και 28 Ιουλίου και
στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στη
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και και σε επιλεγμένα θέατρα ανά τη χώρα, παρουσιάζει το φετινό
καλοκαίρι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
(ΔΗΠΕΘΕ) Σερρών. Η παράσταση, σε σύλληψη
και σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρι, παρουσιάζεται
για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή σπουδαίων
καλλιτεχνών, όπως η Φιλαρέτη Κομνηνού, ο εικονιζόμενος Αλέκος Συσσοβίτης, η Άννα Μάσχα
και η Καλλιόπη Ευαγγελίδου.
Λόγοι και διαγγέλματα που εκφωνήθηκαν σε
κρίσιμες καμπές τής ελληνικής ιστορίας, από
ανθρώπους σε θέση ισχύος. Στο επίκεντρο, ο
δημόσιος χώρος και ο δημόσιος λόγος. Πολίτες
και πολιτικοί μέσα στην ιστορία. Αψιμαχίες, λόγοι
που δίχασαν και ένωσαν, που ανέστησαν το ηθικό και κατακεραύνωσαν αντιπάλους. Λόγοι που
ενίοτε καθοδηγούν επιμελώς το κοινό αίσθημα
και φλερτάρουν με τη δημαγωγία. Ο πολίτης στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιστορίας.
Λόγοι αστικής δημοκρατίας και στρατηγικής
ευφυΐας. Ηγέτες με πολιτικές αρετές και ηθική.
Αλαζονικοί και στοργικοί, συναισθηματικοί, ενίοτε
και ψυχροί λόγοι, που εκφωνήθηκαν στις πιο
κρίσιμες καμπές τού αρχαίου κόσμου. Θρυλικές
μάχες μιας ιστορικής πραγματικότητας που μας
περικλείει. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η Σικελική Εκστρατεία, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης παρελαύνουν
και εφορμούν, καθοδηγούν και υποδεικνύουν
την ατομική ευθύνη στη συλλογική δράση. Φιλοδοξίες και όνειρα, ήρωες και αποστάτες.

Με άξονα τους λόγους αυτούς, όπως μας παραδοθήκαν από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη,
τον Αρριανό κ.ά., και με τη φόρμα τής αρχαίας
τραγωδίας, η παράσταση γίνεται μια εποποιΐα
ιστορικής αναζήτησης, στο επίκεντρο της οποίας
είναι ο άνθρωπος-πολίτης, η αρετή, η συμμετοχή
στα κοινά, η ανάγκη για συλλογικότητα.
Πρωταγωνιστούν: Φιλαρέτη Κομνηνού,
Αλέκος Συσσοβίτης, Άννα Μάσχα, Καλλιόπη
Ευαγγελίδου. Σύλληψη-σκηνοθεσία: Ένκε
Φεζολλάρι. Δραματουργία – έρευνα – επιλογή κειμένων: Κάτια Σωτηρίου, Ένκε Φεζολλάρι.
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου. Σκηνικός χώρος
– κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης. Συγγραφική επιμέλεια: Σοφία Καψούρου. Βοηθός
σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος.
Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου. Παραγωγή: ΔΗΠΕΘΕ Σερρών.
INFO: Μετά την πρεμιέρα της στο Αριστοτέλειο
Εκπαιδευτήριο, στις Σέρρες, η παράσταση θα
παρουσιαστεί στη Βόρεια Ελλάδα στους εξής
τόπους και ημερομηνίες: Φεστιβάλ Ολύμπου, Δίον
Πιερίας (29.07), Θέατρο Κήπου, Θεσσαλονίκη
(30.07), θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Βέροια
(02.08), Θέατρο Λόφου, Κιλκίς (05.08), Φεστιβάλ Κασσάνδρας, Σίβηρη (07.08), Φεστιβάλ
Θάλασσας, Νέα Μουδανιά (20.08), Νάουσα
(21.08), Συκιές, στο πλαίσιο των «Μερκουρείων» (23.08), Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα
(29.08), Κοζάνη, στο πλαίσιο των «Λασσάνειων»
(30.08), ανοιχτό θέατρο Γιαννιτσών (01.09). Η
παράσταση διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά. Εισιτήρια: 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ (μειωμένο
για ανέργους, φοιτητικό, πολυτέκνων, ΑμΕΑ, άνω
των 65 ετών, παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών).
Ηλεκτρονική προπώληση μέσω www.viva.gr.
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Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.
Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ, ΩΣΤΟΣΟ,
ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ,
ΚΑΘΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ, ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ,
ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕΤΑ
ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΚΑΙ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ, ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»

ΜΕΕΝΑMURAL
ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ

Μια μεγάλη τοιχογραφία στην πρόσοψη
του κτιρίου ευχαριστεί εδώ και λίγο
καιρό το προσωπικό τού νοσοκομείου
για την προσφορά του στη μάχη
κατά του κορωνοϊού.

Μ

ια μεγάλη
εξωτερική
τοιχογραφία
(mural) στην
πρόσοψη
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, που
αναπαριστά έναν καταπονημένο νοσηλευτή με μάσκα και,
ακριβώς δίπλα, το μήνυμα «Σας

ευχαριστούμε», είναι το πρώτο
έργο τής ομάδας UrbanAct,
στο πλαίσιο της νέας της δράσης «Χρώμα στα νοσοκομεία»,
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης
στο νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό τού νοσοκομείου
που εργάστηκε σκληρά τους
δύσκολους μήνες τής πανδημί-

ας τού νέου κορωνοϊού.
Ο σχεδιασμός τής δράσης
από την ομάδα (τον κορμό τής
οποίας αποτελούν δέκα άτομα) ξεκίνησε την περίοδο της
καραντίνας. «Σποραδικά είχαμε
κάποιες δράσεις που αφορούσαν τα νοσοκομεία. Λόγω του
κορωνοϊού, αποφασίσαμε να

το κάνουμε πιο οργανωμένα και
πιο δυναμικά. Έτσι, σήμερα, από
το ΑΧΕΠΑ, ξεκινήσαμε το νέο
πρόγραμμα στα νοσοκομεία,
κατ’ αναλογία τού προγράμματος ‘Ζωγραφίζω τα σχολικά
κτίρια’ που υλοποιούμε εδώ και
χρόνια», δηλώνει ο συντονιστής
τής ομάδας UrbanAct, Κυριάκος Ιωσηφίδης.
«Παρεμβαίνουμε σε ακόμη
έναν δημόσιο χώρο και, λόγω
της κατάστασης του κορωνοϊού, που βιώνουμε, οι δύο
πρώτες τοιχογραφίες τού νέου
προγράμματος αφορούν ως
θεματική το ‘Σας ευχαριστούμε’.
Εκτός από το ΑΧΕΠΑ, αντίστοιχη παρέμβαση θα γίνει στην
Αττική, σε νοσοκομείο η επιλογή
τού οποίου θα ανακοινωθεί στα
τέλη Αυγούστου», πρόσθεσε ο
κ. Ιωσηφίδης, διευκρινίζοντας
ότι «μετά από αυτές τις δύο
μεγάλες τοιχογραφίες θα ακολουθήσει η συνέχεια του προγράμματος, η οποία θα αφορά
και εσωτερικές τοιχογραφίες σε
κλινικές και τμήματα νοσοκομείων, που θα αποφασιστούν από
κοινού με τις διοικήσεις τους. Η
δράση θα επεκταθεί και στην
επαρχία, καθώς έχουμε ήδη
προσκλήσεις από νοσοκομεία
στην Αλεξανδρούπολη, την
Πάτρα και αλλού».

Τέχνη με σχέδιο

Η ομάδα UrbanAct λειτουργεί
από το 1998. «Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεχόμασταν
συνέχεια προσκλήσεις από

νοσοκομεία. Στο ΑΧΕΠΑ είχαμε
κάνει σχετικά πρόσφατα, μετά
από πρόσκληση του Συλλόγου Νεφροπαθών, μια μεγάλη
τοιχογραφία για τη δωρεά
οργάνων. Το ίδιο και σε άλλα
νοσοκομεία – στο Τζάνειο,
το Ιπποκράτειο, το Παίδων
‘Αγία Σοφία’… Οπότε, τώρα
προσπαθούμε να το κάνουμε
πιο οργανωμένα», σημειώνει ο
συντονιστής τής ομάδας.
Η ολοκλήρωση της τοιχογραφίας απαιτεί δουλειά διάρκειας
περίπου μίας εβδομάδας, αλλά η
προεργασία, όπως εξηγεί ο κ. Ιωσηφίδης, «κράτησε τρεις μήνες,
καθώς, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, έπρεπε
να γίνουν τα προσχέδια, να
κοινοποιηθούν στη διοίκηση του
νοσοκομείου, μετά να μπουν σε
έναν διάλογο και, από κοινού, να
αποφασίσουμε το τελικό σχέδιο.
Το ίδιο γίνεται και στα σχολεία:
τα προσχέδια κατατίθενται στις
διευθύνσεις των σχολείων και
στους συλλόγους γονέων και από
κοινού αποφασίζουμε τι θα γίνει
– δεν γίνεται κάτι αυθαίρετα».
Το «Χρώμα στα νοσοκομεία»
υλοποιείται με τη συμμετοχή επώνυμων καλλιτεχνών
από τον χώρο του γκραφίτι
και της τέχνης τού δρόμου
(streetart), με τη στήριξη
χορηγών και εταιρειών που
προσφέρουν τα χρώματα κτλ.
Στη πρώτη μεγάλη τοιχογραφία στο ΑΧΕΠΑ συμμετείχε
ο γνωστός καλλιτέχνης τού
χώρου Same84. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Ιατρείο Βελονισμού
& Ολιστικής Ιατρικής

INFO:
Κωνσταντινιά Πέτσογλου,
ιατρός – ιατροδικαστής,
ολιστική ιατρική
– βελονισμός.
Διεύθυνση: πλατεία
Σιντριβανίου 4,
Θεσσαλονίκη.
Τ. 2313-064.105.
W. www.petsoglou.gr

Η ιατρός – ιατροδικαστής,.
ειδικευμένη στην ολιστική ιατρική.
και τον βελονισμό,.
Κωνσταντινιά Πέτσογλου..

Οι τελευταίοι μήνες μπορούν να παραλληλιστούν
με τη διαδικασία του σκωτσέζικου ντους...

Κ

ΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ συνήθειες και
τρόπος ζωής καταρρίφθηκαν
από τη μία στιγμή στην άλλη.
Έπειτα, με τον ίδιο ξαφνικό τρόπο μπήκαμε
πάλι στη ροή της καθημερινότητάς μας,
χωρίς όμως να γνωρίζουμε με απόλυτη
σιγουριά τι χρειάζεται να κάνουμε και να
προσέχουμε, ώστε να νιώθουμε ασφαλείς.
Οι πηγές πληροφόρησης είναι πολλές,
χωρίς όμως να μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει ποιες από αυτές είναι εμπεριστατωμένες. Το μόνο για το οποίο μπορούμε
να είμαστε σίγουροι είναι το εξής: δεν
ξεφύγαμε από κανέναν κίνδυνο. Χρειάζεται απλά να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα σ’
αυτήν τη νέα καθημερινότητα που έφεραν
τα γεγονότα των τελευταίων μηνών.
Αν το σκεφτούμε καλύτερα, δεν είναι μόνο
το lockdown και η παγκόσμια απειλή που
έγινε γνωστή με το όνομα Covid-19 που
τάραξαν τα νερά αυτήν τη χρονιά. Καθημερινά βαλλόμαστε από συνταρακτικά
νέα κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία μας
βάζουν στη διαδικασία να σκεφτόμαστε
διαρκώς: «Τελικά, μπορώ να αισθάνομαι
ασφαλής;». Το βάρος αυτού του προβληματισμού είναι μεγάλο και δεν γίνεται
να μην επηρεάσει την ψυχική, αλλά και
τη σωματική μας υγεία. Έχει αποδειχθεί,
άλλωστε, ότι ένα μεγάλο μέρος των ασθενειών οδηγούν πάντοτε σε μια βαθύτερη
ρίζα άγχους και τοξικών συναισθημάτων
που αποθηκεύουμε στο σώμα χωρίς να τα
απελευθερώνουμε.
Η εύκολη απελευθέρωση της μπλοκαρισμένης ενέργειας που προκύπτει από
τον βελονισμό είναι ένα από τα πρώτα
πράγματα που αγάπησα, αποφασίζοντας
να αφοσιωθώ σ’ αυτήν τη μέθοδο για να
βοηθήσω τους ανθρώπους.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής του βελονισμού, που εφαρμόζονται
στον ασθενή μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, ανάλογα με τη θεραπεία. Σε κάθε
περίπτωση, ο βασικός σκοπός είναι η
αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας του οργανισμού. Χρησιμοποιώντας ως
σύμμαχο το ίδιο το σώμα και τη φυσική,
ο βελονισμός μπορεί να προσφέρει άμεση
ανακούφιση και ευεργετικά αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας επίσκεψη του
ασθενούς.
Μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε, είναι σημαντικό να επαναφέρουμε
σταδιακά την ισορροπία μας. Αγκαλιάζοντας όλη τη γνώση, τη σοφία και τις συνειδητοποιήσεις που μας έδωσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου στραφήκαμε
λίγο περισσότερο προς τα μέσα.
Είναι μεγάλη μου χαρά που περιμένω να
σας καλωσορίσω και πάλι στο ιατρείο
μου. Εδώ, η καθημερινότητα δεν σταμάτησε: απλά τροποποιήθηκε κάπως για την
προστασία όλων μας. Είτε γνωριζόμασταν
από πριν είτε όχι, μαζί θα πιάσουμε βήμα
βήμα όλες τις αλλαγές που επήλθαν στο
φυσικό σώμα και στην ψυχική μας υγεία,
επαναφέροντας τα πάντα στη νέα ιδανική
τους ισορροπία. Πάντα με σύμμαχό μας
την Ολιστική Ιατρική και τον Βελονισμό.
Επισκεφθείτε σήμερα τη σελίδα μας για να
μάθετε περισσότερα και κλείστε το ραντεβού σας εδώ: http://www.petsoglou.gr.
Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το Ιατρείο Ολιστικής Ιατρικής και Βελονισμού
Κωνσταντινιά Πέτσογλου στο Facebook
και το Instagram, για να παραμένουμε
συνδεδεμένοι! Καλή αντάμωση.
Κωνσταντινιά Πέτσογλου
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ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ «MADE
IN THESSALONIKI»

Το θεσσαλονικιώτικο αρχιτεκτονικό γραφείο
«Minas Kosmidis [Architecture In Concept]» ανέλαβε
και έφερε σε πέρας –σε συνεργασία με ένα κινεζικό
αρχιτεκτονικό στούντιο– τη διακόσμηση
μιας κατοικίας στην πόλη Ντόνγκουάν τής μακρινής
Κίνας. Το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει.
Κείμενο:

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Φωτογραφίες:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «MINAS KOSMIDIS [ARCHITECTURE IN CONCEPT]»

Τ

ο πρότζεκτ αφορά την εσωτερική
διακόσμηση ενός
διαμερίσματος
επιφάνειας 250
τετρ.μ. στον 22ο όροφο ενός
νεόδμητου πύργου κατοικιών.
Το κτίριο αποτελεί μέρος ενός
πολύ μεγαλύτερου οικιστικού
έργου στην πόλη Ντόνγκουάν,
το οποίο, λόγω της εκτεταμένης ανάπτυξης και επέκτασής
του προς την πόλη Σενζέν, στη
Νοτιοανατολική Κίνα, δίνει την
εντύπωση ότι αποτελεί μέρος
τής μητροπολιτικής περιοχής
τού Σενζέν. Το συγκεκριμένο
διαμέρισμα (το οποίο ονομάστηκε «Origins») σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμεύσει
ως ενδεικτικό των κατοικιών
που περιλαμβάνει το εν λόγω
οικιστικό πρότζεκτ, με στόχο,
αφού επιπλωθεί και διακοσμηθεί, να μπορεί να επιδεικνύεται
σε υποψήφιους αγοραστές.
Ο σχεδιασμός τού διαμερίσματος ήταν το αποτέλεσμα
της συνεργασίας των αρχιτεκτονικών γραφείων «Minas
Kosmidis [Architecture In
Concept]» με έδρα τη Θεσσαλονίκη και «YuQiang and
Partners Design», με έδρα τη
Σενζέν, στην Κίνα. Το στούντιο «YuQiang and Partners»
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ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ,
ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ
«MINAS KOSMIDIS» ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,
ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΤΑΝ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΖΩΗΣ. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΗΤΑΝ
ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΜΕ
ΦΙΛΟΔΥΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ
ΩΣΤΟΣΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ.

υπήρξε ο «σύνδεσμος» μεταξύ
του πελάτη και του θεσσαλονικιώτικου αρχιτεκτονικού γραφείου, αναλαμβάνοντας τόσο
να μεταλαμπαδεύσει στους
θεσσαλονικείς συνεργάτες του
τη γνώση τού κινεζικού τρόπου
ζωής όσο και να εποπτεύσει
τις εργασίες κατασκευής και
διαμόρφωσης in situ, σε καθημερινή βάση. Η «YuQiang and
Partners» ήταν, επίσης, υπεύθυνη για την έρευνα αγοράς
για όλα τα απαραίτητα έπιπλα
και υλικά στους τοπικούς προμηθευτές.

Η αποστολή

Ακολουθώντας τις επιθυμίες
τού πελάτη, οι αρχιτέκτονες της «Minas Kosmidis»

έπρεπε να συλλάβουν και
να αναπτύξουν μια νέα αισθητική ταυτότητα, που θα
ενσωματωνόταν στον κινεζικό
τρόπο ζωής. Ζητούμενο ήταν
να καλυφθούν οι ανάγκες
καθημερινής διαβίωσης μιας
τετραμελούς κινεζικής οικογένειας της μεσαίας τάξης,
με φιλοδυτική κουλτούρα και
εκπαίδευση, η οποία ωστόσο
επιθυμούσε να διατηρήσει τις
αρχές τού κινεζικού τρόπου
ζωής. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός όφειλε να περιλαμβάνει
στοιχεία περισσότερο δυτικά
παρά ανατολικά, ταυτόχρονα
ωστόσο έπρεπε να παραμένει
απολύτως λειτουργική σύμφωνα με όσα ορίζει η κινεζική
πραγματικότητα.
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› ΕΝΑ ΔΙΑΜΕ-

ΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΑ «MADE IN
THESSALONIKI»
Από άποψη λειτουργικότητας,
το διαμέρισμα αναπτύσσεται
με επίκεντρο ένα ευρύχωρο
σαλόνι, που φιλοξενεί όχι μόνο
την τραπεζαρία, αλλά και
έναν χώρο όπου η οικογένεια
μπορεί να απολαύσει όλη μαζί
το τσάι της – κάτι που είναι
σύνηθες στο πλαίσιο του κινεζικού τρόπου ζωής. Η γωνιά
τού τσαγιού και το τραπέζι φαγητού έχουν χωροθετηθεί έτσι
ώστε να βρίσκονται κοντά στην
κουζίνα, στο μπαρ και στην
τουαλέτα των επισκεπτών.
Ακόμη μία κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της κατοικίας ήταν
και η ανάγκη οι χώροι όπου η
οικογένεια περνά την ημέρα της
να απομονώνονται από τους πιο
προσωπικούς χώρους ανάπαυσης και προσωπικής υγιεινής.
Ειδικά οι χώροι ανάπαυσης περιλαμβάνουν δύο παιδικά υπνοδωμάτια (καθένα από αυτά με
το δικό του, ξεχωριστό μπάνιο),
αλλά και το κύριο υπνοδωμάτιο,
με ευρύχωρο ιδιωτικό μπάνιο,
δωμάτιο-ντουλάπα και γραφείο.

ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑ
ΕΥΡΥΧΩΡΟ ΣΑΛΟΝΙ,
ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ
ΟΠΟΥ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ
ΟΛΗ ΜΑΖΙ ΤΟ ΤΣΑΙ ΤΗΣ
– ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ.
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΙΡΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΘ

Let the (beer) festival begin!

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, φέ-

τος οι διοργανωτές δημιούργησαν
με πολλή όρεξη και μεράκι το καλύτερο φεστιβάλ μπίρας μέσα από
καινοτομίες και αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής τού Thessaloniki
Beer Festival. Τηρώντας όλες τις
σωστές πρακτικές και ακολουθώντας τα ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου που

έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την
παγκόσμια κρίση τού Covid-19, το
φεστιβάλ θα είναι έτοιμο να μας
υποδεχτεί από τις 27 μέχρι και τις
30 Αυγούστου, στον προαύλιο
χώρο τής ΔΕΘ.
INFO: Από την ΠΕ 28 ώς την ΚΥ
30.08, από τις 18:00, στον προαύλιο χώρο τής ΔΕΘ-Helexpo.

Citymag Thessaloniki

THE FOODIES

No 024 — 25.07-04.09.2020

Ο,ΤΙ ΩΡΑΙΟ
ΠΑΙΖΕΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

Σε κάθε τεύχος, κυκλοφορούμε
στη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζουμε
και σας προτείνουμε τα καλύτερα.
ΑΓΟΡΑ

«Μυστική» αυλή

Brunch «μπιζ μπιζέ» στην καρδιά
της πόλης.
ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ: το λατρεύουμε για το ανοιχτό σάντουιτς
με αβοκάντο (με έξτρα αβγό ποσέ), συνοδεία αναψυκτικού
μανταρίνι. Εδώ και λίγες ημέρες όμως το λατρεύουμε και για
τον υπέροχο, σκιερό,
«κρυφό» κήπο του, στην
καρδιά τής πόλης. Περί
του «Donkey» ο λόγος,
που αποτελεί ένα από τα
νεότερα brunch στέκια
στη Θεσσαλονίκη.
INFO: «Donkey – The
Breakfast Farm», Σκρα 3.
Τ. 2310-252.614.

ΑΓΟΡΑ

Πεϊνιρλί αφράτο με αβγό

Δοκιμάζουμε χατσαπούρι, ένα γευστικό
σνακ από τη Γεωργία.
ΤΟ ΠΕΪΝΙΡΛΙ ή η πίτσα με γέμιση τυριών από τις «Γλυκές
Δημιουργίες» είναι το ιδανικό σνακ για τον καφέ (και όχι
μόνο). Το επόμενο βήμα; Το χατσαπούρι, με κρόκο αβγού
ανάμεσα στο λιωμένο τυρί και βούτυρο, που απογειώνει τη
γεύση. Είναι μεγάλο (σε μέγεθος οικογενειακού πεϊνιρλί), με
αφράτο ψωμάκι, ιδανικό για
να κόβετε τις άκρες και να τις
βουτάτε στη γέμιση από τυριά
και αβγό. Θα το βρείτε κάθε
Κυριακή – συμβουλή μας;
Βιαστείτε, γίνονται ανάρπαστα.
INFO: «Γλυκές Δημιουργίες»,
Αδραμυτίου 21, Καλαμαριά,
Τ. 2314-032.356.

NEW ENTRY ΣΤΟ «HONDOS
CENTER», ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΤΑΣΕΙΣ
IKEΑ, ΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,
ΜΠΙΣΤΡΟ. ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΤΟΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΑ
To «Melissa» είναι ένα all-day beach bar
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ,
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ SHOPPING ΝΑ
σε προνομιακή τοποθεσία στην Επανομή.
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛ. ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να βρετην κατηγορία του, σε τιμές
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ
θείς μέσα σε 25 λεπτά από το
δίκαιες όσον αφορά τη σχέση
ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ
κέντρο τής Θεσσαλονίκης σε
τιμής-απόδοσης και με εξυπηΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η ΓΩΝΙΑ μια πανέμορφη τοποθεσία,
ρετικό σέρβις. Δοκιμάσαμε την
ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ
για να απολαύσεις μια δροσιεξαιρετική πίτσα και τη δροΑΛΜΥΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, ΤΙΣ
στική βουτιά ή το πανέμορφο
σερή Ceasars’ salad, αλλά θα
ΟΠΟΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ
ηλιοβασίλεμα και τη νυχτερινή
σταθούμε στο chicken burger
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΔΩΣΕΤΕ
διασκέδαση δίπλα στο κύμα,
(φωτό), ένα family friendly
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ. ΣΤΗΝ
δίνει το «Melissa Seaside
σνακ, ιδανικό για καταστάσεις
ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΠΙΑΜΕ Bar», στον Ποταμό Επανομής. δίπλα στο κύμα.
ΕΝΑΝ ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΑΦΕ, ΤΟΝ
Το «Melissa» είναι το τελευταίο Το «Melissa» τιμά τον τόπο
ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΙΔΑΝΙΚΑ beach bar στη σειρά πριν από «καταγωγής» του, την ΕπανοΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ
το «Ναυάγιο» – ένα εξαιρεμή, προβάλλοντας ένα ιδιαίτε(ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙ) ΚΑΙ ΤΟ LATTE
τικό σημείο για βόλτα πριν ή
ρα αγαπητό στους ΘεσσαλονιART, ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ.
μετά το μπάνιο, με εξαιρετική
κείς κρασί, τη Μαλαγουζιά τού
ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΑΒΓΑ SCRAMBLED θάλασσα και προσεγμένη, κα- Γεροβασιλείου, συνδυάζοντας
ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΟΠΡΑΣΟ θαρή παραλία με πολύ άνετες κρασί και κοκτέιλ με έναν
ΣΕ «ΦΩΛΙΑ» ΚΡΟΥΑΣΑΝ (ΦΩΤΟ), ξαπλώστρες, όπου τηρούνται προσεγμένο κατάλογο για όλες
ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟΣΟ ΣΕ αυστηρά όλα τα μέτρα ασφα- τις διαθέσεις. Μια όμορφη επιλείας από το εξυπηρετικό
λογή σε απόσταση αναπνοής
ΓΕΥΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΗΣΙΜΟ.

Θερινή απόλαυση

INFO: «Pink Dot Café», λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84 (εντός
τού «Hondos Center»). Τ. 2310806.053.

προσωπικό.
Το beach bar προσφέρει
εστιατορικές επιλογές, με έναν
πλήρη κατάλογο-έκπληξη για

από τη Θεσσαλονίκη.

INFO: «Melissa Seaside Bar»,
Ποταμός Επανομής.
Τ. 6981-283.115

34-35

Δοκιμάσαμε το club με κοτόπουλο και το bacon/cheese
burger, συνοδευόμενα από
φρέσκιες πατάτες, με γεύση και
τιμές που μας κέρδισαν. Απλώς,
υπέροχα…

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το chocolate
fudge brownie
από τη «Ben
and Jerry’s».

Ένα νέο concept
στα Λαδάδικα.

Σοκολαγνεία

ΠΡΕΠΕΙ να παραδεχτούμε
ότι τα παγωτά ψυγείου
έχουν βελτιώσει πάρα πολύ
τις επιδόσεις τους όσον
αφορά τη γεύση και την
υφή – υπάρχουν ορισμένες
περιπτώσεις που μπορούν
να ανταγωνιστούν το
«φρέσκο» παγωτό τόσο σε
ποιότητα όσο και σε γεύση.
Μια τέτοια περίπτωση
είναι και το chocolate
fudge brownie από την
εταιρεία-θρύλος στο
παγωτό «Ben and Jerry’s»,
με αρκετή «αμερικανιά»
στη γεύση του (άλλωστε,
μιλάμε για ένα κατεξοχήν
αμερικανικό γλυκό) που θα
ικανοποιήσει τους λάτρεις
τής σοκολάτας.
Για τους «νεοφώτιστους»:
το chocolate fudge browie
είναι, στην ουσία, ένα
μαλακό, σοκολατένιο
μπισκότο σε τετράγωνο
σχήμα, σε μορφή κέικ
και με ρευστή σοκολάτα/
καραμέλα στη μέση. Η «Ben
and Jerry’s» προσαρμόζει
αυτήν τη δημοφιλή συνταγή
σε συνθήκες παγωτού
σοκολάτας, με εξαιρετικό
αποτέλεσμα που σε
αποζημιώνει.
INFO: Τα παγωτά «Ben and
Jerry’s» θα τα βρείτε σε
μεγάλες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ, μίνι μάρκετ και
περίπτερα σε όλη την
επικράτεια.

Επένδυση
στην πρώτη
ύλη
ΤΑΣΕΙΣ

Το beach bar το σωστό
Το «Leomar Seaside Bar and
Restaurant» στη Νέα Ηράκλεια.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ να αναβαθμίσουμε τον όρο «beach bar»
στην αγορά – το «Leomar»
είναι ένα παράδειγμα της
προσπάθειας που γίνεται προς
αυτήν την κατεύθυνση. Ένας
πολυχώρος διασκέδασης,
όπου, εκτός από το μπάνιο
σου σε μιαν άνετη παραλία με
υπέροχη θάλασσα, μπορείς
να απολαύσεις ολοκληρωμένη
εστιατορική εμπειρία, σε ένα
περιβάλλον γεμάτο πράσινο
και δέντρα, που δημιουργούν
φυσική δροσιά πλάι σε μια
θάλασσα ιδανική για βουτιές

(παρότι σαν τη Χαλκιδική δεν
έχει…).
Πολύ ωραίες προτάσεις για
κοκτέιλ από την έμπειρη μπάρα και φιλικότατο προσωπικό
(λατρέψαμε την Κατερίνα και
τη Νατάσα, τις οποίες ευχαριστούμε από καρδιάς), με
αποτελεσματική οργάνωση
ακόμη και στις ώρες αιχμής,
τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα
ασφαλείας. Και όλα αυτά μισή
ώρα από τη Θεσσαλονίκη.
INFO: «Leomar Seaside Bar
and Restaurant», παραλία Νέας
Ηράκλειας, Τ. 2399-061.000.

ΑΓΟΡΑ

Ένα
new entry
που αξίζει

Το «Καnel café» στη
Γεωργίου Σταύρου.
ΤΟ «KANEL» είναι ένα πανέμορφο, minimal café στο
κέντρο τής Θεσσαλονίκης.
Μία ανάσα από τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, αποτελεί
το ιδανικό στέκι για διάλειμμα
από τις αγορές ή τη βόλτα
σας. Προσφέρει όλο το «πακέτο»: άριστη εξυπηρέτηση,
εξαιρετικό καφέ και υπέροχα
in-house (σκανδιναβικά και
όχι μόνο) εδέσματα σε εξαιρετικό value-for-money. Δοκιμάσαμε
τη φρεσκότατη σοκολατόπιτα – λαχταριστή, με τέλεια αναλογία
σοκολάτας, σιροπιού και ζάχαρης, που σου επιτρέπει να απολαύσεις τον καφέ σου χωρίς να χάνεις γεύσεις. Αν αγαπάς τη σοκολάτα, δεν θέλεις όμως να σε λιγώνει η γεύση της, το «Kanel» είναι
η επιλογή σου.
INFO: «Kanel Café», Γεωργίου Σταύρου 9. T. 2310-288.089.

ΤΟ PULLED PORK BURGER
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ, ΠΟΥ
ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΗΚΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ
«LEFTOVER BURGERS»,
ΠΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΙΦΤΕΚΙ,
ΑΛΛΑ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΕΨΕΙ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,
ΨΑΧΝΟ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ,
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΜΙΑ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΟ
ΜΕ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΟΣ).
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ,
ΣΩΣΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΨΩΜΑΚΙ
ΜΠΡΙΟΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ, ΠΟΥ
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΙΔΑΝΙΚΑ,
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
«FOOD PLAZA» ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ, ΣΤΗΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ,
ΩΣ SLOW-COCKED PORK,
ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ
– ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ,
ΑΦΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ.
INFO: «Food Plaza», πλατεία Σκρα 16, Καλαμαριά,
Τ. 2310-431.800.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ είναι αυτή
ενός «δημοτικού καφενείου»
που προσφέρει πιάτα στα οποία
κυριαρχούν οι πρώτες ύλες.
Αποτελεί «παιδί» συνεργασίας
τού Αλέξανδρου Μπαρμπουνάκη με τον Γιάννη Λουκάκη
(«Χρυσόψαρο», «Νέα Φωλιά»,
«Σέμπρικο», «Πεζοδρόμος»,
«Μούργα») και φιλοδοξεί να
βάλει στον γαστρονομικό χάρτη
τής πόλης ακόμη ένα «must
visit spot», στα Λαδάδικα. Καλές δουλειές!
INFO: «+τροφή», Δόξης 9 με
Ναυμαχίας Έλλης, Λαδάδικα.
Τ. 2310-540.260.

ΑΓΟΡΑ

Νέα άφιξη

Το ζαχαπλαστείο
«Παπασωτηρίου»
στην πλατεία
Φαναριωτών.
ΤΟ 2005 η οικογένεια Παπασωτηρίου δημιούργησε το
πρώτο ζαχαροπλαστείο στην
οδό Τσάμη Καρατάσου 25,
στον Εύοσμο, παρασκευάζοντας γλυκά, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες και ό,τι λαχταρά
ο ουρανίσκος. Ακολούθησε
το δεύτερο κατάστημα (στην
οδό Αντωνίου Τρίτση 100, στη
Νέα Πολιτεία Ευόσμου), με
χειροποίητα γλυκά και αλμυρά
εδέσματα, αλλά και έναν προσεγμένο χώρο, όπου μπορείτε
να απολαύσετε τον καφέ σας.
Σύντομα, ανοίγει το πρώτο κατάστημα στο κέντρο (σε έναν
υπέρκομψο χώρο, στην πλατεία
Φαναριωτών). Με το καλό!
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Αυτόπτης
μάρτυρας

Θα δεις ανθρώπους κάθε
ηλικίας: από εργαζόμενους που ξεκλέβουν χρόνο για να γευματίσουν ώς
παρέες νέων, καλλιτέχνες,
ακόμη και τουρίστες.

2

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ CITY TASTE 36
Το μενού είναι βασισμένο στα προϊόντα
τής εποχής. Οι πρώτες ύλες έρχονται από
μικροπαραγωγούς απ’
όλη την Ελλάδα.

3

Επειδή είναι ένα από
τα δημοφιλέστερα
εστιατόρια της πόλης, καλό θα ήταν να
εξασφαλίσετε τραπέζι μέσω κράτησης.

4

Το «Extravaganza»
είναι κλειστό κάθε
Τρίτη.

ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
Το ορεκτικό: καπνιστή μελιτζάνα.
με ταχίνι, καρύδι,.
κρέμα μαϊντανού.
και κατσικίσιο τυρί..

«EXTRAVAGANZA»

COZY ΕΥΩΧΙΑ
ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ
DOWNTOWN
Ένα resto

που κέρδισε επάξια
τη θέση του
στο τοπικό γαστρονομικό στερέωμα
επιβεβαιώνει και
στην τελευταία μας
επίσκεψη
την αδιαμφισβήτητη
μαγειρική
virtuosité του.
Κείμενο-φωτογραφίες:

Ε

ΑΛΕΞANΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ίναι ένα από τα
εστιατόρια που
έχουν γράψει τη
δική τους μικρή
ιστορία στο
γαστρονομικό γίγνεσθαι της
πόλης – και, ομολογουμένως,
είχα πολύ καιρό να το επισκεφθώ. Ξέροντας ότι έχει τραπέζια στον εξωτερικό χώρο
τού μαγαζιού (στο εσωτερικό
τής παρακείμενης, διαμπερούς στοάς), ήμουν σχεδόν
βέβαιος ότι θα απολαύσουμε
το γεύμα μας χωρίς να μας
απασχολεί η ζέστη, που είχε
αρχίσει να μας βασανίζει
για τα καλά… Κάπως έτσι,
αποφασίστηκε να κλείσουμε

Μου άρεσε
Το ευγενικό προσωπικό και
η άρτια εξυπηρέτηση.

Δεν μου άρεσε
Που η μουσική δεν
ακουγόταν όσο δυνατά
θα ήθελα.

Check, please
Με μέσο όρο τιμής πιάτου
τα 10 ευρώ, δεν ανήκει
στην κατηγορία των
φθηνών εστιατορίων.
Αξίζει όμως και το
τελευταίο λεπτό τού
ευρώ.

Το επιδόρπιο: τάρτα λεμονιού.
με κραμπλ ξηρών καρπών,.
καραμέλα γάλακτος.
και παγωτό βανίλια..

τραπέζι στο «Extravaganza».
Ο χώρος, γνώριμος – με την
industrial αισθητική του και με
τα τραπεζάκια απλωμένα στη
στοά Πτολεμαίων, ήταν σαν
να μην πέρασε μία μέρα από
την τελευταία φορά που είχα
έρθει. Βαθιά μέσα μου ήταν
χαραγμένη η ελπίδα ότι δεν θα
είχε αλλάξει κάτι επί τα χείρω
στην ποιότητα των υλικών,
αλλά και στη δημιουργικότητα
των μαγείρων. Δεν έμενε παρά
να το διαπιστώσουμε.

Σαλάτα με ντοματίνια,.
χαρουποπαξίμαδα,.
κατσικίσιο τυρί, μαύρο σουσάμι.
και ντρέσινγκ βαλσάμικο..

Στήθος κοτόπουλο ταλιάτα.
με κρούστα παρμεζάνας.
και κρέμα καλαμπόκι..

Η εμπειρία

Το μενού είναι σχετικά μικρό,
αλλά πολλά υποσχόμενο (η
αλήθεια είναι ότι οι δημιουργοί των πιάτων έχουν το ταλέντο να σε προκαλούν, ώστε
να θέλεις να δοκιμάσεις ολόκληρο τον κατάλογο). Μετά
από αρκετή σκέψη, καταλήξαμε στα εξής: για ορεκτικό
αποφασίσαμε να πάρουμε
καπνιστή μελιτζάνα με ταχίνι,
καρύδι, κρέμα μαϊντανού και
κατσικίσιο τυρί. Συνεχίσαμε
με σαλάτα με ντοματίνια,
χαρουποπαξίμαδα, κατσικίσιο τυρί, μαύρο σουσάμι και
ντρέσινγκ βαλσάμικο, ενώ
για κυρίως επιλέξαμε λαζάνια μουσακά με καπνιστή
μελιτζάνα, μοσχαρίσιο κιμά
και μπεσαμέλ γραβιέρας και
στήθος κοτόπουλο ταλιάτα
με κρούστα παρμεζάνας και
κρέμα καλαμπόκι. Για να
ολοκληρώσουμε το γεύμα

Λαζάνια μουσακά.
με καπνιστή μελιτζάνα,.
μοσχαρίσιο κιμά.
και μπεσαμέλ γραβιέρας..

μας, παραγγείλαμε και μια
τάρτα λεμονιού με κραμπλ
ξηρών καρπών, καραμέλα
γάλακτος και παγωτό βανίλια.
Χωρίς να υπερβάλλω στο
ελάχιστο, τα πιάτα που επιλέξαμε ήταν ένα προς ένα
ΚΑ-ΤΑ-ΠΛΗ-ΚΤΙ-ΚΑ. Ενώ
συνήθως στα εστιατόρια τα
οποία επισκέπτομαι επιλέγω
1-2 πιάτα ως κορυφαία, αυτήν
τη φορά μού ήταν αδύνατο
να ξεχωρίσω κάποιο απ’ αυτά.
Ήταν όλα πεντανόστιμα. Και

εννοείται ότι τα προτείνω ανεπιφύλακτα.
Στο διά ταύτα: αν είστε από
αυτούς που θα περάσετε το
μεγαλύτερο διάστημα του
καλοκαιριού στην πόλη, έχετε
μια πολύ καλή επιλογή για φαγητό, που σίγουρα θα ικανοποιήσει ακόμη και τον πλέον
απαιτητικό ουρανίσκο.
INFO: «Extravaganza»,
στοά Πτολεμαίων 29Α
με Αμβροσίου, T. 2310-529.791.
FB/3xtravaganza
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à
Πρώτη ύλη

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΛΑΣΙΚΑ
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ
ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ
Η αγαπημένη φίλη

Γράφει
η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Θ

«

Food styling, φωτογραφίες, κείμενο:

www.majeriko.gr
– ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ
ΥΛΙΚΑ:

1 ½ φλ. ψίχα ψωμιού | ½ φλ.
γάλα | 500 γρ. μοσχαρίσιος
κιμάς | 500 γρ. χοιρινός κιμάς
| 2 αβγά | 4 σκελίδες σκόρδο
λιωμένες | 1 φλ. μαϊντανός ψιλοκομμένος | 4 κ.σ. ελαιόλαδο | 2
κρεμμύδια ψιλοκομμένα | 600
γρ. ντοματάκια ψιλοκομμένα | 2
κ.σ. πελτές ντομάτας | 2 κ.σ. ξύδι
βαλσάμικο | 1 φλ. ζωμός κότας |
½ φλ. θυμάρι | ½ φλ. βασιλικός
(τα φύλλα) | 500 γρ. ζυμαρικά |
4 μελιτζάνες κομμένες σε μικρά
κομμάτια | Αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένο | Κεφαλογραβιέρα
(για το σερβίρισμα).

1

Σε ένα μεγάλο σκεύος
ρίχνουμε και ανακατεύουμε
μέχρι να ενωθούν το γάλα
και την ψίχα τού ψωμιού. Αφήνουμε στην άκρη για 5 λεπτά,
μέχρι να απορροφηθεί το γάλα.
Προσθέτουμε τον κιμά,
τα αβγά, τις 2 σκελίδες
σκόρδο, τον μαϊντανό,
αλάτι και πιπέρι και ζυμώνουμε
καλά, ώστε να ενωθούν όλα τα
υλικά. Με βρεγμένα χέρια, πλάθουμε σε μικρές μπάλες.
Ζεσταίνουμε 2 κ.σ.
ελαιόλαδο σε βαθύ,
μεγάλο τηγάνι, πάνω σε

2
3

τα, αγριόχορτα και βότανα
που υπάρχουν άφθονα στην
ελληνική φύση και τα εντάξαμε στην κουζίνα μας και
στη διατροφή μας.

Σ

και συνεργάτις
τής «Citymag»,
Ελένη Πεταλίδου,
μοιράζεται μαζί μας
μια συνταγή
τού majeriko.gr
που μοσχοβολά
καλοκαίρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Mina
tastes

δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε τους
κεφτέδες γυρνώντας τους συχνά
για 4-5 λεπτά (μέχρι να πάρουν
σκούρο χρώμα) και τους βγάζουμε στην άκρη. Χαμηλώνουμε
τη φωτιά και προσθέτουμε στο
τηγάνι το υπόλοιπο λάδι, τα
κρεμμύδια, το σκόρδο και τις
μελιτζάνες. Μαγειρεύουμε για
άλλα 5 λεπτά, μέχρι να χρυσίσουν. Ρίχνουμε τον πελτέ, το
βαλσάμικο, ανακατεύουμε για
να ενωθούν και μαγειρεύουμε
για άλλα 2 λεπτά. Προσθέτουμε
τον ζωμό, τα ντοματάκια, το
θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Ανα-

κατεύουμε και αφήνουμε να
βράσουν.
Είναι η ώρα που ρίχνουμε τα κεφτεδάκια και
μαγειρεύουμε για 15-20
λεπτά ακόμη, μέχρι να «δέσει» η
σάλτσα. Παράλληλα, βράζουμε
τα ζυμαρικά (βάσει των οδηγιών
στη συσκευασία).
Όταν όλα είναι έτοιμα,
στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και σερβίρουμε με
τα «σαλτσάτα» κεφτεδάκια.
Πασπαλίζουμε με τριμμένη
κεφαλογραβιέρα και στολίζουμε
με φύλλα βασιλικού.

4
5

υμίζω πως το
deadline είναι
την επόμενη
Δευτέρα» μού γράφει ο Άγγελος Βάσσος. «Το θυμάμαι»
του απαντώ – κι έρχεται
ασυναίσθητα στο μυαλό μου
η γιαγιά μου η Δέσποινα, η
«μάμμη», να μου δίνει το
«γιάντες»: εκείνο το λεπτό
κοκαλάκι τής κότας που,
αν στο έδινε ο συμπαίκτης
σου κι έλεγες «το θυμάμαι»,
κέρδιζες, ενώ, αν το έπαιρνες ασυναίσθητα, έχανες.
Έχανα σχεδόν πάντοτε κι
εκείνη γελούσε. Γελούσε μ’
εκείνο το γάργαρο, αληθινό
και ψιλοπονηρό της γέλιο,
το ίδιο μ’ εκείνο που είχε,
όταν μας διηγούταν μια
καλοκαιρινή ιστορία από τον
Άγιο Λαυρέντη τού Πηλίου:
«Μάζεψαν, λοιπόν, η γιαγιά
μου και η θεία μου κλαδιά
βατομουριάς έναν Αύγουστο,
για να βγάλουνε τα φρούτα
και να κάνουνε μαρμελάδα.
Φορτωμένες όπως γυρνούσαν στο σπίτι, συναντούσαν
χωριανούς, που τις κοιτούσαν
περίεργα και μουρμούριζαν.
Κάποια στιγμή, μια γνωστή
τους ντόπια σταματάει και
τις ρωτάει: ‘Βάτα; Τι θα τα
κάνετε, μωρέ, τα βάτα; Αυτά
τα τρών’ οι κατσίκες!’». Στην
ελληνική ύπαιθρο το 1977, τα
βατόμουρα ήταν φαγητό για
τα ζώα.

Σ

το μεταξύ, μάθαμε
και προχωρήσαμε.
Ανακαλύψαμε φρού-

το Πήλιο, μία δεκαπενταετία αργότερα,
έτυχε να είμαι πάλι
με τη μάμμη. Θαύμαζα δύο
γλάστρες με πλούσιο δυόσμο
σε μιαν αυλή. Βγήκε η κυρία
τού σπιτιού και της λέω: «Καμαρώνω τον δυόσμο σας.
Φαντάζομαι τι τσάγια και τι
νόστιμα φαγητά θα κάνετε μ’
αυτόν…». Με κοίταξε μπερδεμένη: «Κοπέλα μου, δεν
ξέρω τι λες… Εγώ για ομορφιά το ‘χω, δεν τρώγεται».
Κοιταχτήκαμε με τη γιαγιά
μου συνωμοτικά κι εκείνη,
με το πονηρό της χαμόγελο,
ψιθυρίζει σιγά στ’ αυτί μου:
«Βάτα, τι να τα κάνετε, μωρέ,
τα βάτα…». Φύγαμε γρήγορα, να μη μας δει η γλυκιά
κυρία να γελάμε.

Τ

η δεκαετία τού 1990
είχαμε αρχίσει να
ανακαλύπτουμε το
μυστικό πολλών «θησαυρών» τού Πηλίου και της
ελληνικής φύσης, που μέχρι
τότε τους χρησιμοποιούσαμε
αλλιώς ή δεν τους δίναμε
την πρέπουσα σημασία. Έτσι
ανακάλυψα το κρίταμο (που
για χρόνια το περνούσαμε
αδιάφορα στις παραλίες),
τον σταφυλίνικα (που αγαπώ
και τον στολίζω στις σαλάτες
μου), τους κολοκυθοανθούς
(που παλιά τους κόβαμε και
τους πετούσαμε, όταν μας
έφερναν κολοκυθάκια ανθισμένα) και τόσα άλλα. Καταπληκτικό και αναζωογονητικό να βλέπεις κάτι οικείο
από μιαν άλλη πλευρά, αλλά
και να μαθαίνεις άλλους
τρόπους χρήσης και ιδιότητες. Το κατευχαριστιέμαι
κάθε φορά που μου συμβαίνει. Εύχομαι να ανακαλύψετε κι εσείς κάτι καινούργιο
και αυτό το καλοκαίρι.
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Πήγαμε
και είδαμε

Το κατάστημα είναι
ανοιχτό από τις
9 το πρωί, για να
απολαύσετε τον πρώτο
καφέ τής ημέρας.

2

Οι ήχοι που θα
ακούσετε είναι funk,
soul, blues και rock,
κάποιες φορές και
hard rock.
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Ο επισκέπτης, εκτός
από τις μπίρες,
μπορεί να απολαύσει
και εξαιρετικά
κοκτέιλ.

4

ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ

«ΑΡΧΕΓΟΝΟ»

ρη, βέβαια, ποσότητα από τις
κανονικές μερίδες). Το μόνο
που έχετε να κάνετε εσείς
είναι να επιλέξετε από τα 17(!)
βαρέλια μπίρας του «Αρχέγονου» (που ανανεώνονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα)
τις μπίρες τής αρεσκείας σας.
Θα έρθουν στο τραπέζι σας
με το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο, που θα εξηγεί τι
ακριβώς πίνετε. Από εκεί και
πέρα, θα βρείτε και περισσότερες από 100 ετικέτες σε
μπουκάλι.

Ο ΝΑΟΣ
ΤΗΣ
ΜΠΙΡΑΣ
Δεν υπάρχει τίποτα

καλύτερο από ένα
(ή περισσότερα)
ποτήρια μπίρας,
έχοντας συντροφιά
αγαπημένους
φίλους. Το
«Αρχέγονο», στην
25ης Μαρτίου,
αποτελεί εδώ
και 24 χρόνια
σημείο αναφοράς
για όλους όσοι
επιθυμούν να
εντρυφήσουν στα
μυστικά της.

Οι επιλογές για φαγητό

Κείμενο:

Υ

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
πάρχουν ορισμένα μπαρ
και εστιατόρια
στη Θεσσαλονίκη, τα
οποία έχουν ξεπεράσει τον
σκόπελο του χρόνου και τις
δυσκολίες που εμφανίζονται
στο πέρασμα των ετών και
συνεχίζουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στο κοινό
τής πόλης. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις σήμερα
είναι ακόμη καλύτερα από τα
πρώτα χρόνια τής λειτουργίας
τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση
ανήκει και το «Αρχέγονο» στη
Μαρτίου.
Παρότι ο επισκέπτης, βλέποντας τη διακόσμησή του
(με το μεγάλο, ξύλινο μπαρ,
τους δερμάτινους καναπέδες,
το δάπεδο από σανίδια, τον
τούβλινο τοίχο και τον χαμηλό
φωτισμό), θα θεωρήσει ότι
βρίσκεται σε μια τυπική βρετανική παμπ, στην πραγματικότητα το «Αρχέγονο» είναι
μια εξαιρετική gastropub.
Αν δεν έχετε ακούσει προηγουμένως τον όρο, επιτρέψτε
μου να σας τον εξηγήσω:
πρόκειται για έναν συνδυασμό

Από τον προσεχή
Σεπτέμβριο θα
επιστρέψει και
πάλι το brunch,
κάθε Κυριακή.

τριών διαφορετικών ειδών –
της παμπ, του μπαρ και του
ρεστοράν. Φυσικά, το μεγάλο
στοίχημα είναι να συνδυαστούν σωστά, πράγμα που,
στη συγκεκριμένη περίπτωση,
γίνεται αρμονικά.

Περί μπίρας

Βασικό στοιχείο κάθε παμπ
που σέβεται τον εαυτό της
είναι η ποικιλία στις μπίρες,
η ποιότητά τους και η σπανιότητα στις ετικέτες. Σε ό,τι
έχει να κάνει με τις μπίρες, το
«Αρχέγονο» τα καταφέρνει
περίφημα από το 1996 (για να
σας γλιτώσουμε από τις προσθαφαιρέσεις, είναι 24 ολόκληρα χρόνια). Η λίστα τού
καταστήματος περιλαμβάνει
κυρίως μικροζυθοποιίες, με
σημαντικό μέρος τους να καταλαμβάνει το gypsy brewing
(και πάμε πάλι σε επεξήγηση:
ο όρος αποδίδεται στα Ελληνικά ως «νομαδική ζυθοποίηση». Πρόκειται για παραγωγή

ποιοτικής μπίρας στην ουσία
από… τρελοπαρέες, που έχουν
τις γνώσεις και το μεράκι για
τη δημιουργία μπίρας. Νοικιάζουν τις εγκαταστάσεις
κάποιου ζυθοποιού, βράζουν
τη μπίρα και τη μοιράζονται
με όσο περισσότερους μπορούν, ακολουθώντας πάντοτε
πιστά τη νομοθεσία σε όλα τα
στάδια της παραγωγής. Αξίζει
να τις δοκιμάσετε).
Και μια και ανέφερα τη λέξη
«δοκιμή», οφείλω να σας
μεταφέρω τον ενθουσιασμό
μου για την παλέτα γευσιγνωσίας μπίρας. Με εξαιρετική
τιμή για την ποσότητα μπίρας
που θα καταναλώσετε, μπορείτε να απολαύσετε 4, 6 ή 8
ποτήρια μπίρας (σε μικρότε-

Η κουζίνα τής gastropub
ανοίγει στις έξι το απόγευμα.
Πέραν της ποικιλίας λουκάνικων (που πολύ σωστά
φαντάζεστε ότι διαθέτει), ο
επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει δροσερές σαλάτες, steak
sandwich, παραδοσιακό
currywurst και μια σειρά από
κυρίως πιάτα. Θα αναφέρω
μόνο το hangover burger,
που είναι «δυναμίτης»: αποτελείται από ψωμάκι μπριός,
100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι,
ψητό μπέικον, τσένταρ, ντομάτα, πίκλες, mesclun, σάλτσα
μπάρμπεκιου και Φιλαδέλφεια. Συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες. Υπάρχει κάτι
καλύτερο για τη μπίρα σας;
INFO: «Αρχέγονο», 25ης Μαρτίου 12, Τ. 2310-413.038.
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WINE & SPIRITS

ΟΙ ΟΙΝΟΙ
ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Έχουμε μπει στην

καρδιά τού καλοκαιριού και στα
χέρια σας κρατάτε
το τελευταίο τεύχος
πριν σας αποχαιρετήσουμε για τον
Αύγουστο και τις
καλοκαιρινές διακοπές.

Κείμενο:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Wine Professional Sommelier,
Genius in Gastronomy

ΠΡΙΝ πούμε «εις το επανιδείν» για τον Σεπτέμβριο, σας
δίνουμε τέσσερις νέες, δροσερές προτάσεις, που μπορούν
να σας κρατήσουν συντροφιά αυτό το διάστημα: ένας
αφρώδης οίνος από την Ιταλία,
ένα λευκό με προέλευση από
τη Δράμα, ένα μοσχοφίλερο
από την Πελοπόννησο και ένα
ροζέ ημίξηρο (επίσης από τη
Δράμα) συμπληρώνουν τη
«φαρέτρα» μας αυτήν την
εβδομάδα.

Danzante Prosecco,
Frescobaldi,
Ιταλία

Γέννημα Ψυχής,
Κτήμα Μανωλεσάκης,
Δράμα

Blanc de Gris,
Κτήμα Τσέλεπου,
Αρκαδία

Ροζέ Nico Lazaridi,
Κτήμα Νίκου Λαζαρίδη,
Δράμα

Ένα Prosecco ξηρό από την
περιοχή τού Τρεβίζο έρχεται να
δώσει φρεσκάδα και δροσιά
στην παλέτα μας, με τις ατέλειωτες και ζωηρές φυσαλίδες
που προσπαθούν να ξεπηδήσουν από το ποτήρι μας. Η
φινέτσα και η ισορροπία του
ξεχωρίζουν χάρη στις όμορφες
φυσαλίδες του, την έντονη οξύτητα και τα αρώματα εσπεριδοειδών (όπως λεμονιού και λάιμ),
αλλά και των απαλών βοτάνων.
Απολαύστε το δροσερό (στους
6-8 βαθμούς) ως απεριτίφ ή
συνοδευόμενο από όστρακα,
όπως στρείδια και γυαλιστερές.
Αν είστε λάτρης τού Aperol
Spritz, μη διστάσετε να το
χρησιμοποιήσετε ως βάση για
το aperitivo σας.

Μας έρχεται από την Αδριανή
Δράμας, για να κερδίσει τις
εντυπώσεις μας με ένα blend
ποικιλιών που δεν συναντάμε συχνά. Sauvignon Blanc,
Chardonnay και Ασύρτικο μάς
δίνουν ένα κρασί με πλούσιο
σώμα, ωραία οξύτητα και μακρά επίγευση. Φινέτσα και πολυπλοκότητα του προσδίδουν
και τα αρώματα εσπεριδοειδών και εξωτικών φρούτων,
όπως το μάνγκο και ο ανανάς,
που κυριαρχούν στη μύτη και
το στόμα. Η παραμονή του
στις οινολάσπες για δύο μήνες
τού προσφέρει ισορροπία.
Σας καλεί να το προτιμήσετε
με ψητό ψάρι, ενώ θα σταθεί
όμορφα και δίπλα σε σαλάτες
ή τα αγαπημένα σας ζυμαρικά.

Μια εξαιρετική εκδοχή τού
Μοσχοφίλερου στη φιάλη
Blanc de Gris έρχεται από το
Κτήμα Τσέλεπου. Η εμπειρία
τού κ. Τσέλεπου και η επιλογή
του να το περάσει για περίπου
τρεις μήνες από δρύινα βαρέλια τού δίνουν όγκο και ισορροπία. Η οξύτητα και η λιπαρότητα από την παραμονή του
στο βαρέλι δένουν αρμονικά.
Το πλούσιο σώμα και η μακρά
σε διάρκεια επίγευση μας χαρίζουν ένα κρασί ντελικάτο, με
πολυπλοκότητα. Τα αρώματα
είναι εκεί και δεν υπερκαλύπτονται, σε καμία περίπτωση. Θα
νιώσετε τα εσπεριδοειδή, όπως
το λάιμ και το λεμονόχορτο,
αλλά και ανθικές νύξεις, όπως
το γιασεμί. Συνδυάζεται άριστα
με ψητά ψάρια, αλλά και λαδερές δημιουργίες.

Κλείνουμε με ένα ημίξηρο ροζέ
από την περιοχή τής Δράμας
και το οινοποιείο τού Νίκου
Λαζαρίδη, που μας έχει χαρίσει πολλά όμορφα κρασιά τα
τελευταία χρόνια. Το συγκεκριμένο ροζέ από τις ποικιλίες
Cabernet Sauvignon και
Cabernet Franc μάς κέρδισε
με τη φρεσκάδα και τη δροσερή οξύτητά του, που καταλήγουν σε μια γλυκιά επίγευση.
Τα κόκκινα φρούτα (όπως η
φράουλα και το κεράσι) και
οι τριανταφυλλένιες νότες του
γοητεύουν στη μύτη και στην
παλέτα μας. Τα υπολειμματικά σάκχαρα και η αίσθηση
γλυκάδας θα κερδίσουν τις
κυρίες, ενώ θα ταιριάξει όμορφα δίπλα σε φρουτοσαλάτες
και σαλάτες με γλυκά στοιχεία
(όπως φράουλα). Πίνεται και
μόνο του. Σερβίρετέ το δροσερό, στους 8-10 βαθμούς, για
μεγαλύτερη απόλαυση.

«ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΘΥΣΕΤΕ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
ΜΕΘΥΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ. ΜΕ ΚΡΑΣΙ, ΜΕ ΠΟΙΗΣΗ, ΜΕ ΑΡΕΤΗ – ΜΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ».
ΣΑΡΛ ΜΠΟΝΤΛΕΡ

(γάλλος ποιητής, 1821-1867)
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à

Musicola

Satin
Jackets
/«Hidden
Treasures
EP»

Γράφει
ο DREAMACHINERY

Η κυκλοφορία τού
«Hidden Treasures»
τού γερμανού παραγωγού Tim Bernhardt
(a.k.a.: Satin Jackets)

Yazoo
/«You
and me both
(Mute
records)»
Ήταν τέλη Ιουλίου τού 1982, φυσικά χωρίς ίντερνετ, wi-fi, YouTube,
Spotify, iTunes, Bandcamp κτλ. Και
ήταν ο μόνος λόγος (λέμε τώρα...)
για να παρατήσει ένας
έφηβος τις διακοπές
του σε κάποιο τουριστικό θέρετρο και να
τρέξει καλοκαιριάτικα
στο κέντρο τής πόλης,
με 40 βαθμούς Κελσίου και βάλε… Ήταν
η γλυκιά αναμονή και,
εν τέλει, η κυκλοφορία
και απόκτηση του δεύτερου και τελευταίου άλμπουμ ενός
από τα πιο σημαντικά (κατ’ εμέ, του
πιο σημαντικού) ηλεκτρονικά ντουέτα όλων των εποχών.

έσκασε ακριβώς τη στιγμή που
έπρεπε. Δηλαδή, λίγο πριν μαζέψεις
τις αποσκευές σου και αναχωρήσεις
(έστω και νοερά) για κάποια παραλιακή εξόρμηση, θέλοντας να συμπληρώσεις το καλοκαιρινό soundtrack
με εξωτικούς ήχους και Ballearic
ρυθμούς, που θα σε κάνουν να δονείσαι αισθαντικά, καθώς θα κλείνεις
τα μάτια σου και θα νιώθεις τον
ζεστό αέρα μιας τροπικής παραλίας...
Τέσσερα υπέροχα ορχηστρικά
κομμάτια που μπορούν να παίζουν
διαρκώς στο repeat και θα σε συνοδεύουν στη βόλτα σου, θα σου
αλλάξουν τη διάθεση, θα γεμίσουν
εικόνες και χαλαρωτικές μελωδίες
το μυαλό σου, βρίσκοντας πάντοτε στο
τέλος τής ακρόασης
το κρυφό μονοπάτι,
ώστε να εισαγάγεις
και να αφηγηθείς τη
δική σου ιστορία μέσα
από αυτό το ταξίδι.
Κυκλοφορεί από την
Eskimo Records.
Μετά το ντεμπούτο LP «Upstairs at
Eric’s», που σηματοδότησε (και συνεχίζει να το κάνει) για δεκαετίες τη
synth-pop electro σκηνή, ερχόταν
η τελική συνέχεια να κλείσει αυτόν τον κύκλο με το άλμπουμ τους
«You and me both» από τη «Mute
records».
Ο Vince Clarke και η τεράστια
πολυμορφική ογκώδης φωνή τής
Alison Moyet, έχοντας ήδη πάρει το καλλιτεχνικό διαζευκτήριο,
κατάφεραν να ολοκληρώσουν και
να φτιάξουν με απόλυτη έμπνευση
αξέχαστα ηλεκτρονικά «διαμαντάκια»,
όπως τα «Nobody’s
Diary»,«Softly over»,
«Ode to boy» κ.ά.
Ακούστε τα άφοβα,
χωρίς προκατάληψη.
So... Summer on, until
next time…

<Flash
Back<

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ΜΑΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΥΝΘΕΤΕΣ
Στη Μονή
Λαζαριστών,
στο πλαίσιο του
2ου Φεστιβάλ
Επταπυργίου, που
θα φιλοξενηθεί
εκτάκτως εκεί.

ΔΥΟ μοναδικές βραδιές
γεμάτες μελωδίες θα έχουν
τη δυνατότητα να ζήσουν οι
μουσικόφιλοι στις 23 και 24
Αυγούστου, με τον αγαπημένο
ερμηνευτή Μάριο Φραγκούλη
να συναντά γνωστά έργα
σύγχρονων ελλήνων
δημιουργών, στο πλαίσιο του
2ου Φεστιβάλ Επταπυργίου.
Σημαντικά και πολυτραγουδισμένα κομμάτια των Κατσιμίχα, Σαββόπουλου, Οικονόμου,
Καραμουρατίδη, Κραουνάκη,
Γαλάνη, Καραΐνδρου και άλλων δημιουργών θα ερμηνευτούν από την αισθαντική φωνή

τού έλληνα λυρικού τραγουδιστή.
Το φετινό, 2ο Φεστιβάλ Επταπυργίου θα πραγματοποιηθεί
φέτος στον αύλειο χώρο τής
Μονής Λαζαριστών, με το
πρόγραμμα του αγαπημένου
καλλιτέχνη «Ο Μάριος Φραγκούλης ερμηνεύει σύγχρονους έλληνες συνθέτες» να
είναι προγραμματισμένο για
την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

INFO: Στον αύλειο χώρο τής Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη
25, Σταυρούπολη) την ΚΥ 23 και
τη ΔΕ 24.08, στις 21:00. Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε ήδη,
μέσω της viva.gr, προς 12 ευρώ
(ώς τις 16 Αυγούστου). Εισιτήρια
στην είσοδο: 18 ευρώ (διακεκριμένη), 15 ευρώ (κανονικό). Στην
παράσταση έχουν προβλεφθεί και
50 δωρεάν θέσεις για ανέργους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΑ
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ,
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗ,
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ, ΓΑΛΑΝΗ,
ΚΑΡΑÏΝΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
ΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΛΥΡΙΚΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ.

The guide
25.07-04.09.2020

ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,

HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

Ο ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΣΤΗ «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» ΤΟΥ «ΜΥΛΟΥ»

Η επιστροφή τού Φοίβου στη Θεσσαλονίκη
Ο ΦΟΙΒΟΣ Δεληβοριάς, μαζί με
τους συνεργάτες του (τον Κωστή
Χριστοδούλου στα πλήκτρα, τον Σωτήρη Ντούβα στα τύμπανα, τον Yoel
Soto στο μπάσο, τον Κώστα Παντέλη
στις κιθάρες και τη Νεφέλη Φασούλη στο τραγούδι), φτιάχνει ένα πολύ
προσωπικό σκηνικό άλμπουμ, απ’
όπου περνούν πρόσωπα και μέρη που
αιχμαλωτίστηκαν από τον ωτακουστή
και οφθαλμολάγνο τραγουδοποιό

από το 1989 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 επι-

στροφή στους άλλους, ο Φοίβος Δεληβοριάς και τα τραγούδια του έρχονται να μας συναντήσουν.
INFO: Στο «Μύλος Open Air – Βαβυλωνία» (Ανδρέου 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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Το αίθριο του Μουσείου .
Βυζαντινού Πολιτισμού.
στη Θεσσαλονίκη, όπου.
θα φιλοξενηθούν κάποιες.
από τις εμφανίσεις τής ΚΟΘ..

Η μουσική
«ταξιδεύει»
στη Βόρεια
Ελλάδα

Δωρεάν συναυλίες σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους
θα δίνει ώς τα τέλη Σεπτεμβρίου
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Σ

την πρωτοβουλία τού
υπουργείου
Πολιτισμού και
Αθλητισμού
«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» συμμετέχει αυτό το

καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ),
με σειρά εμφανίσεων σε
αρχαιολογικούς χώρους τής
Βόρειας Ελλάδας. Ο νέος
αυτός θεσμός επιδιώκει την
ανάδειξη και την αξιοποίηση

των μνημείων τής χώρας μας
μέσα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σύγχρονης
δημιουργίας σε αυτά, προσφέροντας παράλληλα την
ευκαιρία παρακολούθησης
των συγκεκριμένων πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε
γωνιάς τής Ελλάδας.
Το πρόγραμμα της ΚΟΘ για
το υπόλοιπο καλοκαίρι και ώς
το τέλος Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τις εξής εμφανίσεις:
Δευτέρα 24.08, Αρχαιολογικό 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 διεύθυνση/
βιολί: Σίμος Παπάνας. Έργα
Σ. Μιχαηλίδη, A. Vivaldi.
Πέμπτη 27.08, αρχαιολογικός χώρος 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 Στάγειρα Χαλκιδικής:
σύνολο τσέλων και ξύλινων
πνευστών τής ΚΟΘ. Μουσική 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
κλαρινέτο 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
κλαρινέτο τής ΚΟΘ. Έργα
W.A. Mozart, M. Ravel, L.v.
Beethoven.
Παρασκευή 18.09, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης (αύλειος
χώρος). Μουσική διεύθυνση:
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
μουσική 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 προκράτηση
θέσης).

Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ.
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ΓΙΑ ΤΟ LOCKDOWN:

Είπε:

«Για εμένα, οι ημέρες τού
εγκλεισμού ήταν αρκετά
δημιουργικές και ομολογώ
ότι το ευχαριστήθηκα».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ
ΜΈΡΑ:
«Απορώ πώς ο κόσμος
βγήκε στα πανηγύρια.
Ο ιός είναι δίπλα μας».

INTERVIEW

«Η φιλία είναι πολύτιμο αγαθό.
και το χρειαζόμαστε όλοι, πολλές φορές.
ωστόσο είμαστε αδύναμοι και ανασφαλείς.
και αναγκαζόμαστε να πούμε ψέματα.
στους φίλους μας. Και εκεί αρχίζει.
η μεγάλη καταστροφή… Το μήνυμα.
που θέλει να περάσει το έργο είναι.
ότι υπάρχει φιλία και ότι πρέπει.
να στεκόμαστε μπροστά στην αλήθεια.
και να μη θεωρούμε τους φίλους.
δεδομένους ή κεκτημένο δικαίωμα».
σημειώνει, μιλώντας στη «CT»,.
ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης..

«Απεταξάμην τις
πλασματικές φιλίες»
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Η παράσταση-«ύμνος» στην τοξική φιλία, «Προσοχή,
ο φίλος δαγκώνει», ανεβαίνει στο Θέατρο Γης στις 28
και 29 Ιουλίου. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, που σκηνοθετεί
και πρωταγωνιστεί στην κωμωδία, μιλά στη «CT»
για την περίοδο της καραντίνας, το ψέμα και την προδοσία
στις φιλίες, αλλά και τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει στους
τηλεθεατές η νέα σεζόν τού «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».
Συνέντευξη:

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τ

ο θεατρικό έργο
τής Carole Greep
απέσπασε διθυραμβικές κριτικές
στο Παρίσι, όπου
παίζεται για 16η συνεχή χρονιά,
«σπάζοντας ταμεία». Η «CT»
συνομίλησε με τον Βλαδίμηρο
Κυριακίδη, που το σκηνοθετεί
επί ελληνικού εδάφους.
Πώς περάσατε το διάστημα της
καραντίνας; Σε ποιον βαθμό
επηρέασε τη δουλειά σας; Προσωπικά – και αν εξαιρέσουμε

τον φόβο που είχαμε όλοι –
πέρασα πολύ δημιουργικά στην
καραντίνα. Έμεινα στο σπίτι,
ασχολήθηκα με την οικογένειά
μου, έκανα πράγματα που είχα
ξεχάσει, μελέτησα, συγκρότησα
τον εαυτό μου, ξεκουράστηκα… Για εμένα, οι ημέρες τού
εγκλεισμού ήταν αρκετά δημιουργικές και ομολογώ ότι το
ευχαριστήθηκα. Σκεφτείτε ότι
δουλεύω 16-18 ώρες την ημέρα… Έτσι, ήταν πολύτιμο να μην
κάνω κάτι και να έχω χρόνο για
τον εαυτό μου.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια τη
δουλειά, οι εποχές δεν είναι ίδιες
με εκείνες του παρελθόντος.
Σταματήσαμε μια παράσταση
πριν την ώρα της – τώρα είμαι,
βέβαια, σε περιοδεία, αλλά
έχουν αλλάξει οι συνθήκες.
Απορώ πώς ο κόσμος βγήκε
στα πανηγύρια και δεν λογάριασε οτιδήποτε. Ο ιός είναι δίπλα
μας και φαίνεται. Ευελπιστώ ότι
πολύ σύντομα θα βρεθεί κάτι.
Μακάρι… Για να επιστρέψουμε
στην παράσταση, την οποία

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΊΑ:

ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΕΠΟΧΉ:

σκηνοθετείτε αυτό το καλοκαίρι, ανεβαίνει επί 16 χρόνια στο Παρίσι. Τι πιστεύετε
ότι την κάνει τόσο αγαπητή;
Κατ’ αρχήν, ξεκινάμε από το
εύρημα της συγγραφέως: μια
ατυχής κίνηση, που γίνεται
χωρίς να το καταλάβουμε στο
κινητό μας. Ένα πλήκτρο πατιέται κατά λάθος και οι φίλοι
μας ακούν τι λέμε γι’ αυτούς.
Είναι έξυπνο εύρημα, πολύ επίκαιρο και έχει συμβεί σε όλους
μας – όλοι έχουμε κοιτάξει το
κινητό μας για να δούμε αν το
έχουμε κλείσει καλά, ώστε να
μην ακουγόμαστε. Πραγματεύεται τη φιλία μέσα από το
χιούμορ. Η φιλία είναι πολύτιμο αγαθό και το χρειαζόμαστε
όλοι, πολλές φορές ωστόσο
είμαστε αδύναμοι και ανασφαλείς και αναγκαζόμαστε να
πούμε ψέματα στους φίλους
μας. Και εκεί αρχίζει η μεγάλη
καταστροφή… Το μήνυμα που
θέλει να περάσει το έργο είναι
ότι υπάρχει φιλία και ότι πρέπει
να στεκόμαστε μπροστά στην
αλήθεια και να μη θεωρούμε
τους φίλους δεδομένους ή
κεκτημένο δικαίωμα.

ωστόσο σημεία όπου κάθε
ηθοποιός μπορεί να προτείνει
κάτι διαφορετικό, σε κάθε παράσταση. Αυτομάτως, οι άλλοι
θα πρέπει να έχουν την ετοιμότητα να αντιδράσουν. Άρα,
έχουμε δράση και αντίδραση.
Γι’ αυτό τον αποκαλώ «δημιουργικό αυτοσχεδιασμό». Δεν
προσπαθούμε να κάνουμε
τον συνάδελφο να γελάσει,
όπως το έχουμε δει σε πολλές
παραστάσεις. Γεννάμε κάτι
καινούργιο, για να δώσουμε
καινούργιο πυρήνα ανάπτυξης
στις σχέσεις ανάμεσά μας.
Αυτός ο δημιουργικός αυτοσχεδιασμός κρατάει φρέσκια
την παράσταση, καθημερινά.
Αν τη δείτε δύο φορές, είναι
πολύ πιθανό κάποια σημεία να
έχουν αλλάξει. Είναι δύσκολη
τεχνική, επειδή απαιτεί πειθαρχία και συγκέντρωση.

«Ο φίλος είναι ο σωστός
σύμβουλος, που θα σου πει τα
πράγματα όπως είναι, όντας
έξω από το πρόβλημα».

Ποια είναι η δική σας άποψη
περί φιλίας; Χρειαζόμαστε τη
φιλία. Ο φίλος είναι ο σωστός
σύμβουλος, που θα σου πει τα
πράγματα όπως είναι, όντας
έξω από το πρόβλημα. Δεν
θα εμπλακεί συναισθηματικά,
όπως οι συγγενείς ή ο σύντροφος. Τον χρειαζόμαστε. Είναι
πολύτιμοι οι φίλοι.
...πάντοτε, εικάζω, με την αυθεντική έννοια του φίλου και
όχι με τη «μόδα» τής φιλίας
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης… Δεν μιλώ για πλασματικές φιλίες σε έναν πλασματικό κόσμο ούτε για τα likes.
Απεταξάμην!
Πώς εξυπηρετεί την παράσταση ο αυτοσχεδιασμός; Είναι
μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία, την
οποία υπηρετώ αρκετό καιρό και τώρα την εμφυσώ και
στους υπολοίπους. Δεν αλλάζουμε όλο το έργο, υπάρχουν

«Είναι τόσο ασαφές αυτό
που συμβαίνει, που δεν
ξέρουμε τι μας ξημερώνει
αύριο».

Το φετινό θεατρικό καλοκαίρι
άρχισε πολύ αργά. Ποια είναι
η εκτίμησή σας για τη φετινή
σεζόν; Θα σωθεί η παρτίδα;
Εμείς μπαίνουμε μπροστά,
προχωρούμε και, με τον παραγωγό μου, λέμε «όπου μας
βγάλει». Είναι τόσο ασαφές
αυτό που συμβαίνει, που δεν
ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο… Δεν μπορούμε να πούμε
κάτι για το μέλλον, παρά μόνον
ότι η κατάσταση δεν θα είναι
όπως ήταν πριν.
Ας κλείσουμε με μια αναφορά
στη «Μουρμούρα»... Τι επιφυλάσσει στο κοινό η νέα σεζόν;
Θα μπούμε στην 8η σεζόν –
είναι η μακροβιότερη κωμική
σειρά στην Ελλάδα. Σεναριακά
θα έχουμε αρκετές αλλαγές.
Ευτυχώς, οι σεναριογράφοι
μας είναι ακούραστοι και μας
έχουν πάντοτε μπροστά σε εκπλήξεις. Σε ό,τι αφορά το δικό
μου ζευγάρι, χωρίζουμε, αλλά
μένουμε στο ίδιο σπίτι. Ουσιαστικά, δεν χωρίζουμε.
INFO: Στις 28 και 29 Ιουλίου,
στο Θέατρο Γης. Έναρξη: 21:30.
Προπώληση: Ταμείο Βασιλικού
Θεάτρου, εκδοτήρια πλατείας
Αριστοτέλους και viva.gr.
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Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω...

Η Γλυκερία και η Μελίνα
Κανά έρχονται για να συμπράξουν στο Φεστιβάλ
τής Μονής Λαζαριστών,
στις 21:30. Μαζί τους ο
Χρήστος Νικολόπουλος.

30/7

Η σχολή Tangosalonika
διοργανώνει τη μιλόνγκα «La Esquina», στις
22:00, στον Λευκό Πύργο (στην πλευρά των πεύκων). Συμμετοχή: 1 ευρώ.

ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Cinema
lovers
The

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΟΔΡΑΜΑ
ΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Το βιογραφικό
φιλμ «Ευτυχία»
ξεχωρίζει ανάμεσα στις ταινίες που
θα προβληθούν
(ή, καλύτερα, θα
ξαναπροβληθούν)
στις αίθουσες των
θερινών σινεμά τις
προσεχείς ημέρες.
ΕΥΤΥΧΙΑ

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής.
Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
Διάρκεια: 123 λεπτά.
Είδος: βιογραφία.

ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ήταν (και
είναι) από τα πιο αγαπημένα είδη στον αμερικανικό
κινηματογράφο. Ορισμένες
φορές μάλιστα δεν ήταν
απλώς μια ταινία, αλλά μια
υπερπαραγωγή, όπως στην
περίπτωση του «Lincoln» με
τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις ή
της «Λίστας τού Σίντλερ» με
τον Λίαμ Νίσον. Και πόσες
ακόμη θα μπορούσαμε να
θυμηθούμε…
Στην Ελλάδα, οι βιογραφίες
ήταν κάπως «παρεξηγημένες», με τις όποιες προσπάθειες να έχουν να κάνουν

κυρίως με ήρωες της Επανάστασης.
Η «Ευτυχία» ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Εξιστορεί την
ιστορία τής Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, της κορυφαίας, ίσως, ελληνίδας στιχουργού. Όλοι γνωρίζουμε πολύ
καλά τραγούδια της, όπως
το «Δυο πόρτες έχει η ζωή»,
το «Φεύγω με πίκρα στα
ξένα», τον «Γυάλινο κόσμο»
και μερικές δεκάδες ακόμη.
Πόσοι γνωρίζουν όμως ότι
πίσω από αυτά τα τραγούδια
κρυβόταν η συγκεκριμένη
γυναίκα, όπως επίσης και τις
λεπτομέρειες της δραματικής
ζωής της; Προφανώς, πολύ
λίγοι… Ο Άγγελος Φραντζής,
αγαπώντας προφανώς και ο
ίδιος την καλλιτέχνιδα, τόλμησε να μας κάνει γνωστή τη
ζωή της.
Οι δύο πρωταγωνίστριες
είναι εξαιρετικές: η Κάτια
Γκουλιώνη (τη θυμόμαστε
από την «Πολυξένη»), που
υποδύεται τη στιχουργό σε
νεαρή ηλικία, αλλά και η
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,
που υποδύεται την ώριμη
Παπαγιαννοπούλου, δίνουν
ρεσιτάλ ερμηνείας, σε σημείο
που νομίζεις ότι βλέπεις την
ίδια τη στιχουργό. Τα πάθη,
οι έρωτες και το δράμα
τής προσωπικής της ζωής
κάνουν ακόμη και τον πιο
ουδέτερο θεατή να τη συμπονέσει – και να σιγοτραγουδήσει, βγαίνοντας από
τον θερινό, ορισμένα από τα
τραγούδια που ακούγονται
στην ταινία. Όσοι δεν την
έχετε δει, μη τη χάσετε.

EUFORIA
(EUFORIA)

αεροπλάνο και εγκαταλείπει
την Κούβα, αφήνοντας πίσω
την αγαπημένη του σύζυγο και
την κόρη του. Αρχίζει μια νέα
ζωή στο Μαϊάμι και σύντομα
και άλλοι Κουβανοί τον ακολουθούν. Όλοι μαζί συστήνουν
ένα δίκτυο κατασκόπων, με
αποστολή να διεισδύσουν σε
τρομοκρατικές οργανώσεις,
υπεύθυνες για φονικά χτυπήματα στην Κούβα.

Σκηνοθεσία: Βαλέρια Γκολίνο.
Παίζουν: Βαλέριο Μασταντρέα,
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο.
Διάρκεια: 115 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

Ο ΜΑΤΕΟ είναι ένας νέος
επιχειρηματίας, ευφυής, τολμηρός και δυναμικός. Ζει μια ζωή
στα άκρα, γεμάτη προκλήσεις.
Ο αδελφός του, Έτορε, είναι
καθηγητής σε σχολείο και ζει
ακόμη στη μικρή επαρχιακή
πόλη όπου οι δυο τους γεννήθηκαν. Είναι ένας άνδρας
συνετός, με μια ήσυχη ζωή σε
μια ρουτίνα που τον βολεύει
– ένας άνθρωπος που, συνειδητά, επιλέγει να ζει στη σκιά.
Αυτοί οι δύο χαρακτήρες θα
έρθουν κοντά και θα ανακαλύψουν ξανά ο ένας τον άλλον.

Η ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ
(MRS. MILLS)

ΑΒΑΝΑ, αρχές τής δεκαετίας
τού 1990. Ο κουβανός πιλότος Ρενέ Γκονζάλες κλέβει ένα

Ο ΓΟΥΝΤΙ ήταν πάντοτε
σίγουρος για τη θέση του στον
κόσμο των παιχνιδιών και για
το ότι προτεραιότητά του είναι
η διασκέδαση του παιδιού-κατόχου του, είτε αυτός ήταν
ο Άντι (προτού μεγαλώσει)
είτε η Μπόνι (η νέα κάτοχος
των παιχνιδιών). Οπότε, όταν
το καινούργιο, χειροποίητο
παιχνίδι τής Μπόνι, που ακούει
στο όνομα «Φόρκι», αυτοαποκαλείται «σκουπίδι», ο Γούντι
αναλαμβάνει να του δείξει ότι
πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός
ότι είναι ένα παιχνίδι. Όταν η
Μπόνι παίρνει όλα τα παιχνίδια
της σε μια οικογενειακή εκδρομή, ο Γούντι καταλήγει σε
μια απρόσμενη παράκαμψη.

Σκηνοθεσία: Σοφί Μαρσό.
Παίζουν: Σοφί Μαρσό, Πιερ Ρισάρ.
Διάρκεια: 88 λεπτά.
Είδος: Κωμωδία.

Η ΕΛΕΝ, μια εκδότρια ροζ
λογοτεχνικών διηγημάτων, ζει
μια ζωή που κινείται γύρω από
τη δουλειά της. Βρίσκοντας
καταφύγιο στα βιβλία, είναι
πεπεισμένη ότι η ζωή είναι
όμορφη. Απολαμβάνοντας τη
ρουτίνα της, θα δει ξαφνικά
την καθημερινότητά της να
αναστατώνεται, όταν θα εμφανιστεί μια νέα γειτόνισσα, η
κυρία Μιλς.

ΑΒΑΝΑ, Η ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ
(WASP NETWORK)

Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Ασαγιάς.
Παίζουν: Έντγκαρ Ραμίρεζ,
Πενέλοπε Κρουζ, Άνα ντε Άρμας,
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ.
Διάρκεια: 123 λεπτά.
Είδος: Κατασκοπικό θρίλερ.

κουλου, Γιώργου Λιάντου, Μαρίας
Πλακίδη, Φοίβου Ριμένα.
Διάρκεια: 123 λεπτά.
Είδος: Κινούμενα σχέδια.

TOY STORY 4
(TOY STORY 4)

Σκηνοθεσία: Τζος Κούλεϊ.
Με τις φωνές των: Άλκη Κούρ-

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΤΕ
(SORRY, WE MISSED YOU)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς
Παίζουν: Κρις Χίτσεν, Ντέμπι
Χόνιγουντ, Ρις Στόουν.
Διάρκεια: 101 λεπτά.
Είδος: Κοινωνική.

Ο ΡΙΚΙ, η Άμπι και τα δύο
τους παιδιά τους ζουν στο
Νιούκάσλ. Ο Ρίκι αλλάζει
δουλειές διαρκώς. Παρότι
δουλεύουν πάρα πολλές ώρες
καθημερινά συνειδητοποιούν
ότι ποτέ δεν θα αποκτήσουν το
δικό τους σπίτι. Όταν προκύπτει μια χρυσή ευκαιρία, η
Άμπι πουλάει το αυτοκίνητό
της και ο Ρίκι αγοράζει ένα
ολοκαίνουργιο φορτηγάκι, για
να δουλέψει ως αυτοαπασχολούμενος μεταφορέας. Αλίμονο, όμως: ο μοντέρνος κόσμος
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έχει τις επιπτώσεις του σ’ αυτές
τις τέσσερις ψυχές, μέσα στην
ίδια τους την κουζίνα…

TO REUNION
(TEN YEARS)

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο
Γιώργης Χριστοδούλου σμίγουν
για να παρουσιάσουν μερικά από
τα ωραιότερα ντουέτα που έχουν
γραφτεί. Στις 21:00, στο Μέγαρο
Μουσικής.

Ο ΓΛΥΦΑΔΙΩΤΗΣ εργένης
Άρης Νικολόπουλος «αποστρατεύεται» στο σπίτι τού
ένδοξου παππού Αριστείδη,
στου υποτονικού Παπάγου.
Ο εγγονός ξανασμίγει με
παιδικούς φίλους «κολλημένους» εσαεί στο προάστιο των
αξιωματικών, αλλά και με έναν
πρώην συναγωνιστή τού παππού του, παραδόξως κομμουνιστή. Αντιμέτωπος με ηρωικά
φαντάσματα του παρελθόντος,
ο απολιτίκ εγγονός θα νιώσει
την ανάγκη να φανεί αντάξιος
του ονόματός του.

Σκηνοθεσία: Τζέιμι Λίντεν.
Παίζουν: Τσάνινγκ Τέιτουμ, Όσκαρ
Άιζακ, Κέιτ Μάρα, Ροζάριο Ντόουσον.
Διάρκεια: 100 λεπτά.
Είδος: Κωμωδία, δράμα.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ μετά την αποφοίτησή τους, οι μαθητές ενός
σχολείου επιστρέφουν στη μικρή τους πόλη για ένα reunion,
όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι
με παλιές ιστορίες, φιλίες,
έρωτες από το παρελθόν, την
ενηλικίωσή τους ή την έλλειψή
της. Όσο περνάει η ώρα, η
παρέα των φαινομενικά επιτυχημένων παλαιών συμμαθητών
αρχίζει να δείχνει το αληθινό
της πρόσωπο, με τα απωθημένα
να βγαίνουν στην επιφάνεια.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ

Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας
Μαυροειδής.
Παίζουν: Μιχάλης Σαράντης, Γιώτα Φέστα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος,
Γιάννης Νιάρρος, Άκης Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου.
Διάρκεια: 100 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ
(THE IRISHMAN)

Book
lovers
The

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Συγγραφέας: Αύγουστος Κορτώ.
Σελίδες: 232.
Εκδότης: Πατάκης.
Τιμή: 12,20 ευρώ.

ΚΙ ΑΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ήταν ελληνίδα μάνα; Η Δέσποινα έχασε τον γιο της –τριάντα τριών χρονώ παλικάρι, από μιαν
αποκοτιά, μια φτυσιά στα μούτρα τής Χούντας– κι έχει γυρίσει την πλάτη στον θρύλο που ξεπήδησε απ’ τον χαμό
του: τι να την κάνει τη λατρεία
τού κόσμου, τους οπαδούς
και τους πιστούς, όταν το παιδί της είναι μες στο χώμα; Κι
έτσι επιστρέφει με τον νου στο
μόνο καταφύγιο –στο παρελθόν– και ξαναζεί τα πάθη και
τα λάθη της.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε.
Παίζουν: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Αλ
Πατσίνο, Τζο Πέσι, Άνα Πάκουιν,
Χάρβι Καϊτέλ.
Διάρκεια: 209 λεπτά.
Είδος: Αστυνομικό δράμα.

Ο ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: αστυνομικές, δραματικές ταινίες που σε αφήνουν
με το στόμα ανοιχτό. Η ταινία
πραγματεύεται την ιστορία τού
Φρανκ Σίραν, ενός εκτελεστή
τής αμερικανικής μαφίας, η
εμπλοκή τού οποίου σε σημαντικά γεγονότα σκιαγραφεί το
κυνικό, περίπλοκο, 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, εν τέλει, να
αναλάβει την προστασία ενός
από τα πλέον αμφιλεγόμενα
πρόσωπα στην αμερικανική
ιστορία: του Τζίμι Χόφα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ

Συγγραφέας: Ευγενία Φακίνου.
Σελίδες: 240.
Εκδότης: Καστανιώτης.
Τιμή: 16,00 ευρώ.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ με ασυνήθιστη εμφάνιση φτάνει σ’
ένα χωριό που εγκαταλείπεται από τους κατοίκους του
λόγω κατολισθήσεων. Επιλέγει ένα απομονωμένο σπίτι
και περιμένει το «άλλο χιόνι».
Σ’ αυτό το σκηνικό εγκατάλειψης, η γυναίκα θα παρασυρθεί σε αναπάντεχες περιπέτειες, σε μια περιδίνηση σε
τόπους κοντινούς, αλλά και
σε ανεξερεύνητα μέρη τής
ύπαρξής της.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ
ΤΟΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έρχεται να

ξορκίσει τους δαίμονες ενός δύσκολου
καλοκαιριού με μιαν αυγουστιάτικη συναυλία στον μαγικό χώρο τής Μονής.
ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ υπέροχες
και μελωδίες έρχεται αυτόν
τον Αύγουστο στη Μονή
Λαζαριστών η Ελεωνόρα
Ζουγανέλη: «Να ‘μαστε,
λοιπόν. Για να υποκλιθούμε
στο τραγούδια που θέλουμε να τραγουδάμε παρέα.
Για να υποκλιθούμε στο
ελληνικό καλοκαίρι, που
πάντα μας φέρνει κοντά.
Για να σας στείλουμε όλη
μας την ενέργεια από
σκηνής και να δεχτούμε τη
δική σας επί σκηνής», όπως
λέει η ίδια. «Τραγούδια δικά
μου και άλλα σαν δικά μου,
που όλα τους έχουν μέσα
τους αυτό που θα ήθελα
να σας πω φέτος. Αυτό το
καλοκαίρι ας κάνουμε την
ενέργειά μας ένα, τραγουδώντας. Η ζωή επιμένει, η
χαρά ας τη συντροφεύει».
Μαζί της επί σκηνής σ’
αυτές τις εμφανίσεις θα
βρεθούν οι εξαιρετικοί
συνεργάτες της μουσικοί
Δημήτρης Μπαρμπαγάλας
(κιθάρες), Μιχάλης Καπηλίδης (τύμπανα), Ντίνος
Χατζηιορδάνου (ακορντεόν), Βασίλης Νησσόπουλος
(μπάσο) και Ηλίας Λα-

μπρόπουλος (βιολί, γκάιντα,
μπουζούκι). Στην ηχοληψία
θα βρεθεί ο Μπράιαν
Κουν, ενώ τα φώτα και τον
σχεδιασμό τους έχει αναλάβει ο Φιλ Χιλς.
INFO: Την ΤΕ 05.08, στις
21:30, στη Μονή Λαζαριστών.
Εισιτήρια: από 13 ώς 17 ευρώ
(βρείτε τούς όρους αγοράς
και χρήσης εισιτηρίων εδώ:
https://www.monilazariston.
gr/52DFDB35.el.aspx).

ΝΑ ‘ΜΑΣΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΛΙΘΟΥΜΕ ΣΤΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΠΑΡΕΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΛΙΘΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,
ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ
ΚΟΝΤΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ
ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΚΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
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Τι φέρνει
αυτή η περίοδος
με μία ματιά

ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΞΟΤΕΣ είναι τα
ευνοημένα ζώδια του Αυγούστου. Βέβαια,
μεταξύ μας, ευνοημένα είναι όλα τα ζώδια που έχουν την ευκαιρία να πάνε για

ένα μπανάκι. Με λίγα λόγια, το υπόλοιπο
του καλοκαιριού φροντίστε να πάρετε την
κατάσταση στα χέρια σας και αφήστε όλες
τις γωνίες, τα τρίγωνα και τα τετράγωνα που

STAR SYSTEM

κάνουν οι πλανήτες στο ουράνιο στερέωμα. Δυσκολίες φυσικά και θα έρθουν για
κάποιους από εσάς. Αλλά θα τις αφήσετε
να σας χαλάσουν τις διακοπές;

Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 25.07-04.09.2020
Το ζώδιο του μήνα:

ΛΕΩΝ

23/07-22/08

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΆ, αυτήν την ώρα βρίσκεστε κάτω από μια ξαπλώστρα στη
Χαλκιδική, κρατάτε τη «Citymag»
στα χέρια σας, πίνετε τον φρέντο
που λατρεύετε και απολαμβάνετε το
ελληνικό καλοκαιράκι. Αφού λοιπόν
περνάτε τόσο ωραία, γιατί εξακολουθείτε να γκρινιάζετε; Και μη μου πείτε
«Επειδή κανονικά αυτήν την ώρα θα
έπρεπε να πίνουμε τον φρέντο κάτω
από μία ξαπλώστρα στη Σαντορίνη»… Ξέρετε πώς λέγεται αυτό; Αχαριστία! Σκεφτείτε και τους καημένους
τους Σέρβους, που θα δουν τη
θάλασσα μόνο σε καρτ ποστάλ.

ΚΡΙΟΣ

21/03-19/04

Ορισμένες φορές μάς εκπλήσσει η
ανοργανωσιά σας. Να, όπως τώρα, για
παράδειγμα, που μερικοί από εσάς δεν
έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν το φετινό
καλοκαίρι. Βγαίνει ο Ιούλιος κι αυτοί ακόμη το σκέφτονται (και δεν αναφερόμαστε
σε όσους ζορίζονται με τα οικονομικά
τους, αλλά σ’ αυτούς που δεν μπορούν
να επιλέξουν θάλασσα ή βουνό). Το
καλοκαίρι θα διαρκέσει άλλον έναν μήνα
και μετά, τέλος. Εκτός κι αν μαζεύετε
χρήματα για χειμωνιάτικες διακοπές στις
Άλπεις. Απαντήστε όμως και στην ερώτηση «Πόσο σίγουροι είστε ότι θα πάτε;».

ΤΑΥΡΟΣ
20/04-20/05

Ετοιμάζεστε να κατεβάσετε τους διακόπτες και να ακολουθήσετε τους συναδέλφους σας στον δρόμο για τις παραλίες.
Τα περίφημα «μπάνια τού λαού» πλησιάζουν και δεν μπορείτε να συγκρατήσετε
τη χαρά σας. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε
να σας προειδοποιήσουμε να προσέχετε
τις αναποδιές – και δεν υπονοούμε ότι θα
σας την πέσουν πειρατές, αλλά σε χαζοαναποδιές τύπου «τσιμπήματα τσούχτρας»,
«επιδρομές αιμοβόρων κουνουπιών» κτλ.
Ακόμη κι αν ποτέ σας δεν ετοιμάσατε βαλιτσάκι με αμμωνία ή ιωδιούχο διάλυμα,
φέτος να το πράξετε.

ΔΙΔΥΜΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές… Και
δεν αναφέρομαι σε κάτι καυτές ημέρες
που μας έκανε μέσα στον Ιούλιο, αλλά σ’
αυτές που επικρατούν μέσα στο σπίτι σας.
Τι πάει να πει ότι έχετε κλιματιστικό; Εμείς
σας λέμε ότι υπάρχουν εντάσεις κι εσείς
είστε αλλού ξημερωμένος. Μάλλον δεν
έχετε πάρει χαμπάρι ορισμένα πράγματα
που συμβαίνουν ή –το πιο πιθανό– δεν
θέλετε να τα καταλάβετε. Πάρτε το ταίρι
σας, ανοίξτε ένα κρασάκι, σπάστε και λίγη
παρμεζάνα, βγάλτε και λίγο προσούτο
(προαιρετικό) και καθίστε να συζητήσετε.
Το να αποφεύγετε τα προβλήματα δεν
σημαίνει ότι αυτόματα θα λυθούν.

Σας καταλαβαίνουμε και, ειλικρινά, είμαστε μαζί σας. Αναφερόμαστε σε όλους
εκείνους τους Ζυγούς που είναι ιδιοκτήτες εποχικών καταστημάτων σε τουριστικά μέρη. Δυστυχώς, δεν μπορούμε
να μείνουμε ταυτόχρονα σε δύο δωμάτια ούτε να τρώμε για διπλάσια άτομα στις
ταβέρνες. Με το δίκιο σας αναστενάζετε περιμένοντας τον τουρίστα, αυτό όμως,
εκτός από την αρνητική επίδραση που θα
έχει στην τσέπη σας, θα επιδράσει αρνητικά και στην ψυχολογία και, γενικότερα,
στην υγεία σας. Όσο λυπηρό κι αν είναι,
πρέπει να το πάρετε απόφαση ότι η φετινή χρονιά είναι χαμένη. Το 2020 πέθανε.
Ζήτω το 2021!

«Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά,
όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια»
τραγουδούσε πριν από πολλά χρόνια ο
Γιάννης Καλατζής – μαζί του, αρκετές
χιλιάδες ερωτοχτυπημένοι. Σ’ αυτούς
τους ρυθμούς κινείστε κι εσείς. Εμ…
Έρωτας είναι η αιτία που η διάθεσή σας
χτυπάει κόκκινα (κι αν μπορούσαμε,
θα σας κάναμε και δεύτερη φωνή στο
τραγούδι, για να σας δείξουμε τη συμπαράστασή μας). Κοιτάξτε τώρα να μην
κάνετε καμιά επιπολαιότητα σαν αυτές
που κάνετε κατά καιρούς και το κορίτσι
(παλικάρι) πετάξει για άλλες αγκαλιές.
Φροντίστε να είστε ο εαυτός σας και μη
δείχνετε κάποιον άλλον, που θα εξαφανιστεί με τον καιρό.

21/05-21/06

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
22/06-22/07

Αισθάνεστε σαν τη Μαίρη Παναγιωταρά,
μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είστε όμως η Μαίρη Παναγιωταρά, αλλά μία (ή ένας) που έχει «πήξει»
από την καθημερινότητα. Ναι: το γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα και οι έγνοιες
δεν σταματούν ποτέ, αλλά δεν είστε οι
μόνοι. Ξέρετε πόσες Παναγιωταρές και
Παναγιωταραίοι υπάρχουν; Να (με το
συμπάθειο…)! Οπότε, κοιτάξτε να τη δείτε αλλιώς και μη χαλάτε τη ζαχαρένια
σας. Οι παλιοί έλεγαν «μπόρα είναι, θα
περάσει». Φροντίστε μόνο να κρατήσετε μιαν ομπρελίτσα, για να μη γίνετε μούσκεμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
23/08-22/09

Έχετε δει εκείνα τα λαμπερά πρόσωπα
που διαφημίζουν τις οδοντόκρεμες;
Πόσο πλατύ είναι το χαμόγελό τους και
τι αυτοπεποίθηση βγάζουν; Ασφαλώς
και τα έχετε δει. Νομίζετε ότι είναι έτσι
και στην καθημερινή τους ζωή; Σίγουρα
όχι. Μπορεί, όταν σβήνει η κάμερα, να
γίνονται βαθιά καταθλιπτικοί και να μη
θέλουν να μιλήσουν σε κανέναν. Το θέμα
μας όμως δεν είναι αυτοί, αλλά εσείς. Το
τελευταίο διάστημα δεν είστε στα καλά
σας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος
ιδιαίτερος λόγος. Έχετε την υγειά σας,
την οικογένειά σας, τους φίλους σας.
Μήπως να αρχίσετε να τα βρίσκετε με
τον στενόχωρο εαυτό σας;

23/09-23/10

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11

Το τελευταίο διάστημα σας έχει πιάσει μια
τάση να κερνάτε φίλους και γνωστούς
και να κάνετε τους «ωραίους». Μας
θυμίζετε τις παλιές, καλές εποχές, που οι
παρέες μάλωναν για το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Το πρόβλημα αρχίζει
όταν στη συνέχεια σας πιάνουν οι τύψεις
ότι το χρήμα φεύγει από την τσέπη
σας χωρίς να το καταλαβαίνετε και δεν
μπορείτε να βάλετε δύο δραχμές στην
άκρη. Δεν θα σας πούμε τι θα κάνετε:
απλώς, να θυμάστε ότι οι φίλοι είναι οι
πιο σημαντικοί στη ζωή σας. Και, αχρείαστοι να είναι, αυτοί θα τρέξουν σε μια
άσχημη στιγμή σας. Οπότε, διασκεδάστε
και αρχίζετε οικονομίες τον Σεπτέμβριο.

22/12-19/01

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20/01-18/02

Δεν υπάρχει κάτι που να μη μπορεί να
λυθεί με μια καλή συζήτηση (εκτός από
κάτι κληρονομικά, όπου τα σόγια μπορούν να γίνουν μαλλιά κουβάρια για ένα
παντελώς άγονο και άχρηστο κτήμα με
ένα ξερό αμπέλι στην άκρη τού πουθενά.
Για ένα κτήμα που οι τελευταίοι που το
πάτησαν πρέπει να ήταν κλέφτες και αρματολοί κατά την επανάσταση – κι αυτοί
αναγκαστικά). Πίσω στα δικά μας: καθίστε και συζητήστε το πρόβλημά σας και
αναπτύξτε τη σκέψη σας. Ουδείς μπορεί
να διαβάσει το μυαλό σας. Με το να αποφεύγετε το πρόβλημα, δεν προχωράτε
προς τη λύση. Απλώς το διαιωνίζετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΙΧΘΥΕΣ

Ανοίξτε το παράθυρό σας και αφήστε τις
αχτίδες τού Ήλιου να μπουν στο δωμάτιό
σας και να αλλάξουν την ψυχολογία σας
προς το καλύτερο. Μετά, αναλογιστείτε
τον λόγο για τον οποίον είχατε τις μαύρες
σας το τελευταίο δεκαήμερο και θα διαπιστώσετε ότι τζάμπα στεναχωριόσασταν.
Αγαπητοί Τοξότες, ορισμένες φορές δεν
κάνετε σωστή ιεράρχηση των προβλημάτων σας. Φροντίστε να δείτε τη σωστή διάσταση των πραγμάτων και μην ταλαιπωρείτε άσκοπα τον εαυτό σας. Μιλήστε με
το αγαπημένο σας πρόσωπο και, κυρίως,
μην κάθεστε κλεισμένοι στο σπίτι.

Είστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάθεση.
Το μόνο που σας απασχολεί είναι ο βαθμός προστασίας τού αντηλιακού σας – κι
αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό: ο ήλιος
καίει και χρειάζεστε προστασία. Απλώς,
θα έπρεπε να κοιτάξετε λίγο και γύρω
σας, τους φίλους και τους συγγενείς σας.
Όλοι τους θέλουν να περάσουν λίγη ώρα
μαζί σας κι εσείς τους το στερείτε. Μέχρι
να πάρετε τον δρόμο για τις παραλίες,
γιατί δεν προγραμματίζετε μια γύρα στα
αγαπημένα σας πρόσωπα; Θα τους δώσετε τεράστια χαρά (να είστε σίγουροι ότι
αντίστοιχη χαρά θα πάρετε κι εσείς).

22/11-21/12

19/02-20/03
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Σοφία
Σάκκου
ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ,
BUSINESS ANALYST.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ,
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ.
Φωτογραφία:

ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΚΑΙ ΟΝΤΑΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ– ΝΙΩΘΩ
ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΟΥ
ΖΩ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΗ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΗΘΕΙΑ, Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ ΚΑΘΩΣ
ΑΓΝΑΝΤΕΥΕΙΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑÏΚΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ,
ΠΟΥ ΣΕ ΣΑΓΗΝΕΥΟΥΝ.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓEΣ ΠΟΛΛΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ.
Θέλετε να είστε το επόμενο
πρόσωπο που θα φωτογραφίσουμε; Στείλτε μας μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
contact@citymagthess.gr,
συνοδεία φωτογραφίας
και τηλεφώνου επαφής.
Θα επικοινωνήσουμε σύντομα
μαζί σας.

