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ΤΟ «NEXT BIG THING»
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εικόνα από το μέλλον: θα μπορούσε η περιοχή που βρίσκεται δίπλα 
στο σημερινό «κουφάρι» των πάλαι ποτέ κραταιών μύλων «Αλλατίνι» 

να αποτελέσει ένα νέο hot spot πολιτισμού για την πόλη; 
Μια συναρπαστική ιδέα παίρνει τον δρόμο από τη θεωρία την πράξη.

the guide ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 Θα μπορούσε αυτή η εικόνα.
 να είναι.μια γωνιά.

 των μύλων «Αλλατίνι».
 σε 10 χρόνια από σήμερα;.

 Sky is the limit....
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Είναι εκπληκτική η ικανότητα του 
σοφότερου λαού στον κόσμο να 
διχάζεται – η Ελλάδα θα μπορούσε, 

με ελάχιστη δυσκολία, να ανακηρυχθεί 
παγκόσμια πρωτεύουσα του μανιχαϊσμού. 
Δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε τις 
αποχρώσεις των προβλημάτων, τείνοντας 
μάλλον προς λογικές «άσπρου – μαύρου». 
Όχι: δεν είναι δυνατόν, από τα δέκα που 
λέω, να έχω δίκιο στα τέσσερα και άδικο 
στα έξι. Όχι: δεν είναι δυνατόν, από τα δέκα 
που λες, να έχεις δίκιο στα επτά και άδικο 
στα τρία. Είσαι είτε συλλήβδην και απόλυτα 
σωστός είτε όχι – το ίδιο ισχύει, εννοείται, 
για εμένα. Συνακόλουθα, υπάρχουν μόνο 
δύο δυνατότητες: είτε συμφωνούμε με ένα 
άκριτο «ναι» και οι ζωές μας συνεχίζουν 
στο ίδιο μονοπάτι· είτε διαφωνούμε σε όλα 
ή σε κάποια και ξεκινάμε ιερή σταυροφορία 
για το ποιος θα μεταπείσει τον άλλο (ή 
θα τον εξοντώσει, αν η προσπάθεια να 
τον μεταπείσει αποτύχει). Μέση οδός δεν 
υπάρχει. Η τέλεια συνταγή για τον απόλυτο 
εμφύλιο.

Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά 
ξέρουν ότι μου αρέσει πολύ να 
περπατώ – και μάλιστα πολύ, σε 

αποστάσεις που ξεκινούν από τα 10 και σε 
κάποιες περιπτώσεις φτάνουν (ή ακόμη και 
ξεπερνούν) τα 30 χιλιόμετρα ημερησίως. 
Και επειδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι Νέα 
Υόρκη, για να καλύπτω τέτοιες αποστάσεις 
από τη μία συνοικία στην άλλη σε μία 
διαδρομή, έχω επιλέξει να μη χρησιμοποιώ 
αυτοκίνητο όπου μπορώ, ακόμη κι αν αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να πάω περπατώντας 
από το κέντρο ώς τα Κωνσταντινουπολίτικα 
και από εκεί, μέσω τού Προφήτη Ηλία, 
στην Πυλαία, να κατεβαίνω ώς το γήπεδο 
του Άρη, από εκεί μέσω Βούλγαρη ώς την 
Εθνικής Αντιστάσεως και από εκεί, μέσω 
Βασιλίσσης Όλγας και Νέας Παραλίας, 
ξανά πίσω στο κέντρο. Ακούγεται πιο 
δύσκολο απ’ ό,τι πραγματικά είναι – και 
σας διαβεβαιώ: όταν αρχίσετε να περπατάτε 
τακτικά, το περπάτημα θα σας γίνει αρχικά 
μια ευχάριστη συνήθεια και στη συνέχεια 
καθημερινή λατρεία. Δηλώνω περήφανα 
ένας θεσσαλονικιός flâneur – και προτείνω 
και σ’ εσάς να υιοθετήσετε αυτήν την 
υγιεινή και πραγματικά απολαυστική 
συνήθεια.

Ο λόγος για όλη αυτή την 
αυτοαναφορά δεν ήταν για να 
δοξάσω τα γένια μου. Σας αναφέρω 

το ότι περπατώ πολύ, για να υπογραμμίσω 
πόσο σημαντικός είναι (και) για εμένα 
ο δημόσιος χώρος. Πόσο σημαντικό 
είναι τα πεζοδρόμια να είναι ασφαλή και 
προσπελάσιμα, οι ράμπες και οι διαβάσεις 
ελεύθερες από εμπόδια, ο δημόσιος χώρος 
πραγματικά δημόσιος. Κι αν όλα αυτά 
είναι σημαντικά για εμένα, τον χομπίστα, 
είναι εκθετικά πιο σημαντικά για άτομα με 
κινητικά προβλήματα, για ανθρώπους τής 
τρίτης ηλικίας, για γονείς που μεταφέρουν τη 
μπέμπα ή τον μπέμπη στο καροτσάκι κοκ.

Τούτων λεχθέντων, οφείλω να 
ομολογήσω ότι με τρομάζει ο 
δημόσιος διάλογος που αναπτύσσεται 

το τελευταίο διάστημα, που ο κλάδος 
τής εστίασης επιχειρεί τη δική του 
επανεκκίνηση. Χωρίς να παραγνωρίζω τον 
φόβο των επιπτώσεων που θα μπορούσε 
να έχει μια καταχρηστική επέκταση του 
χώρου των τραπεζοκαθισμάτων (ως 
αντίβαρο στη μειωμένη δυναμικότητα των 
επιχειρήσεων εστίασης, λόγω των μέτρων 
προστασίας κατά του κορωνοϊού), έχω δει 
φρικώδη πράγματα το τελευταίο διάστημα 
στα social media. Έχω δει κόσμο να 
χαίρεται που έκλεισαν μαγαζιά, επειδή έτσι 
«απελευθερώθηκαν τα πεζοδρόμια από τη 
δικτατορία των φαγάδικων». Έχω δει κόσμο 
να εύχεται το λουκέτο αυτό να παραταθεί 
επ’ αόριστον. Και αναρωτιέμαι: οι άνθρωποι 
αυτοί δεν έχουν έστω και έναν δικό τους 
φίλο, γνωστό ή συγγενή μεταξύ των 
εκατοντάδων χιλιάδων που απασχολούνται 
στην εστίαση; Δεν νιώθουν την ελάχιστη 
συμπάθεια για όλους εκείνους, των οποίων 
το μεροκάματο απειλείται;

Το δίλημμα δεν χρειάζεται να είναι «είτε 
τραπεζοκαθίσματα απλωμένα παντού, 
χωρίς μέτρο και όρια, είτε λουκέτο στην 

εστίαση». Τα δύο (η απρόσκοπτη λειτουργία 
ενός κλάδου που απασχολεί τεράστιο αριθμό 
εργαζομένων και ο σεβασμός στον δημόσιο 
χώρο) μπορούν να συνυπάρξουν. Και σ’ 
αυτό το πεδίο πρέπει να δοθεί ο αγώνας: 
όχι στο πώς θα εξοντώσουν οι μεν τους δε, 
αλλά στο πώς θα βρουν τρόπο αρμονικής 
συνύπαρξης.

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

ID

Παρακαλούμε,  
ανακυκλώστε  
μετά την ανάγνωση

Σημεία διανομής
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (εντός 
του λιμανιού) • Βασιλικό Θέατρο 
(πλατεία Λευκού Πύργου) • Θέατρο 
«Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 
2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136, 
πλατεία ΧΑΝΘ) • Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής 
Αμύνης 2) • Θέατρο «Κολοσσαίον» 
(λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150) • 
Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 με 
Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • 
Θέατρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματο-
θέατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστο-
τέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία 
ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (25ης Μαρτίου με Νέα Παραλία) 
• Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 
Σταυρούπολη) • Μύλος – Πολυχώρος 
Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου 
Σβώλου 24) • Δέκα Τραπέζια (Στρατη-
γού Καλλάρη 5) • Έπαυλη Μαρόκκου 
(Βασιλίσσης Όλγας 113 με Πέτρου Συν-
δίκα) • Ζύθος (Κατούνη 5, Λαδάδικα) 
• Ζύθος Ντορέ (πλατεία Τσιρογιάννη, 
Λευκός Πύργος) • Ζώγια (Αλεξάνδρου 
Σβώλου 54) • Η Μικρή Φρίντα (Αχει-
ροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λεωφόρος 
Νίκης 21) • Καφέ Λουξ (Ολύμπου 83) 
• Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 
155) • Μασσαλία (Μανουσογιαννά-
κη 6) • Μπονμπονέλλα (Κωνσταντί-
νου 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 (Μη-
τροπόλεως 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 ξενοδο-
χείο «Excelsior») • Cin Cin (Ικτίνου 22) 
• City Café (Τσιμισκή 43, στο εμπορικό 
κέντρο «Πλατεία») • Classico (Θεμιστο-
κλή Σοφούλη 15) • De Facto (Παύλου 
Μελά 19) • Garçon Brasserie (Αγίας 
Σοφίας 2) • Join (Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού 10) • Join (λεωφόρος Νίκης 73) 
• Kazbah (Παλαιών Πατρών Γερμανού 
12) • Kitchen Bar (Αποθήκη Β’, στην Α’ 
προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika (Γεωργίου 
Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistrot (Κα-
τούνη 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 
Last Slice (Στρατηγού Καλλάρη 7) • 
Toms (Τσιμισκή 22) • Tribeca (λεωφό-
ρος Νίκης 21) • Turner Contemporary 
Urban Cuisine (Βαλαωρίτου 31) • Urban 
Deli (Βασιλέως Ηρακλείου 7) • Valenio 
(Ικτίνου 6).
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) • Mercado 
(Μεταμορφώσεως 38 με Κομνη-
νών 45) • The Bar L.A.B (Νικολάου 
Πλαστήρα με Μυστακίδου 2) • ZAK 
– Contemporary Bistrot (Νικολάου 
Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπα-
δοπούλου 17) • The Bar (λεωφόρος 
Κομνηνών 37).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρα-
τιώτη 58) • Τριγωνάκι Coffee & More 
(Αγνώστου Στρατιώτου 56).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana 
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώ-
νη 18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).

à
Προς τι ο αλληλοσπαραγμός;

now
the creativity platform

Αν είστε αναγνώστης και διαπιστώσατε ότι  
η «Citymag» εξαντλήθηκε στα αναφερόμενα 
σημεία διανομής ή αν είστε επαγγελματίας  
και θα θέλατε να φιλοξενείτε τη «Citymag»  
στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας  
στο E. contact@citymagthess.gr
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΕΛΕΩ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ  
(ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ 
ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  
ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ), 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ  
ΑΠΟ ΤΑ «DO NOT MISS»  
ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ  
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ.

Th
e(

s)
lis

t
Τι παίζει

και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4Κυκλική προπόνηση 

στην ύπαιθρο τη ΔΕ 
01.06 (και καθημερι-
νά), από τις 19:00 ώς 
τις 21:00, στον Λευκό 
Πύργο.

Ανακύκλωση πα-
λιών παιχνιδιών 
την ΠΑ 12.06, από 
τις 09:00, στο 
«Montessori Toys» 
(Βασ. Όλγας 107).

Εξειδικευμένη προ-
πόνηση ενδυνάμωσης 
στο πανεπιστημιακό 
γυμναστήριο του 
ΑΠΘ τη ΔΕ 01.06, 
στις 17:00.

Μαθήματα αργε-
ντίνικου τάνγκο για 
αρχαρίους τη ΔΕ 
01.06, στις 20:30, 
στο «Tangosalonika» 
(Γαμβέττα 20).

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ μιας έκλει-
ψης Σελήνης, το φεγγάρι τής 
Γης περνά πίσω από τη σκιά 
της. Αυτόν τον Ιούνιο, το φαι-
νόμενο συνοδεύεται από τη 
σεληνιακή φάση τής πανσε-
λήνου, με την επιφάνεια του 
φεγγαριού να χάνει μέρος τής 
λαμπρότητάς της, δημιουρ-
γώντας ένα πολύ εντυπωσια-
κό θέαμα.
Οι Hikers Thessaloniki μάς 
καλούν να γνωρίσουμε τις λε-
πτομέρειες του φαινομένου, 
να μάθουμε πώς το φεγγάρι 
επηρεάζει τη Γη, να περπατή-
σουμε νύχτα υπό το φως τής 
πανσελήνου και να ζήσουμε 
αυτήν τη μοναδική εμπειρία 
μαζί τους την Παρασκευή 5 
Ιουνίου, από τις 19:30 ώς τις 
23:00. Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει πεζοπορική διαδρο-
μή ώς το ύψωμα του Κεδρι-
νού λόφου, παρατήρηση της 

Σελήνης και του εδαφικού της 
ανάγλυφου με τηλεσκόπιο, 
αλλά και εκμάθηση αισθητη-
ριακών προσαρμογών και τε-
χνικών προσανατολισμού τη 
νύχτα. Συνοδοί μας θα είναι 
απόφοιτοι της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) τού 
ΑΠΘ, με ειδίκευση στις υπαί-
θριες δραστηριότητες και με 
πιστοποιημένες γνώσεις πρώ-
των βοηθειών.
Προφανώς, η Hikers 
Thessaloniki βρίσκεται σε δι-
αρκή επικοινωνία με τους αρ-
μόδιους υγειονομικούς φο-
ρείς και ενημερώνεται συνε-
χώς για κάθε αλλαγή λόγω 
της πανδημίας. Όπως σημει-
ώνουν οι άνθρωποί της, «η 
Hikers Thessaloniki δεν θέτει 
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
και γι’ αυτόν τον λόγο θα προ-
βεί ακόμη και σε ακύρωση 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Παρακολουθήστε  
την έκλειψη Σελήνης  
από τον Κεδρινό λόφο  
με τους  
Hikers Thessaloniki



  BEST OF THE CITΥ 04-05

ΜΟΥΣΙΚΗ
Πάροβ Στέλαρ
και Gramatik
αποθεώνουν
το electro swing

INFO: Το ΣΑ 20.06, από τις 17:00, στο 
«Fix Factory of Sound Open Air» (26ης 
Οκτωβρίου, Τ. 2310-500.670 και 2310-
504.014). Εισιτήρια: από 30 ευρώ (τηλε-
φωνικά στο 11876, online στο www.viva.gr 
και στο www.fixfactoryofsound.gr και στα 
καταστήματα «Reload» και «Wind»).

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ υποδέχεται τον 
αγαπημένο Πάροβ Στέλαρ σε μια 
βραδιά εθιστικού electro swing. Το 
«Fix Factory Of Sound Open Air» θα 
χορέψει απ’ άκρου εις άκρον με τις 
επιτυχίες τού πιο διάσημου αυστρια-
κού καλλιτέχνη και της καταπληκτικής 
μπάντας του, σε μια βραδιά αποθέωση 
της διασκέδασης. Μαζί του, ακόμη ένα 
σπουδαίο όνομα: ο «μάγος τής κονσό-
λας», Gramatik, έρχεται απευθείας από 
τη Νέα Υόρκη, για να μας «επιτεθεί» με 
έναν πελώριο ήχο από funky, hip-hop, 
electro και dubstep ρυθμούς.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Alpha Blondy
στη Θεσσαλονίκη
Ο ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ τής reggae 
από την Ακτή Ελεφαντοστού δεν 
χρειάζεται συστάσεις. Ενεργός και 
ακούραστος εδώ και 40 χρόνια, με 
τραγούδια όπως τα κλασικά «Sebe 
Allah Y’e», «Jérusalem», ¨Brigadier 
Sabary», «Afriki», «Cocody Rock και 
«Apartheid Is Nazism», συνεχίζει να 
μεταδίδει το μήνυμα της αγάπης σε 
ολόκληρο τον πλανήτη.
INFO: Ο Alpha Blondy στο «Fix Factory 
of Sound» (26ης Οκτωβρίου 15, Τ. 2310-
500.670) την ΠΕ 25.06, στις 20:00. 
Εισιτήρια: από 22 ευρώ.

5 76 8 9Η ιστορία τού φλαμέν-
κο μέσω του χορού την 
ΠΕ 04.06 (και κάθε 
Πέμπτη) στις 19:30, 
στο «Terpsichorus» 
(Λαγκαδά 31).

Σεμινάριο αραβικής 
γλώσσας & πολιτισμού 
την ΠΑ 05.06, στις 
18:00, στο «Balkan 
Heart» (Αγ. Σοφίας με 
Αλ. Δελμούζου 8).

Εργαστήρι ανατολίτι-
κου χορού και αραβι-
κών ρυθμών την ΠΕ 
04.06, στις 19:00, 
στο «SourLiBooM» 
(Κ. Κρυστάλλη 4).

Τρέχουμε μαζί για το 
«Άλμα Ζωής» Θεσσα-
λονίκης το ΣΑ 06.06, 
στις 19:00, στο πλαίσιο 
του μαραθώνιου «Μ. 
Αλέξανδρος».

«Free Burger Day!» 
στο «Tarantino» 
(Εμπράρ 3-5) για τα 
δεύτερα γενέθλιά του 
την ΤΕ 10.06, από τις 
13:00 ώς τις 23:30.

à
Hillbilly Moon Explosion live
ROCK’N’ROLL, rockabilly, psychobilly; Πείτε το όπως θέλετε. Είναι όλα αυτά – και πολύ πε-
ρισσότερα, γιατί, αν ψάξετε στον ήχο τους, θα βρείτε ακόμα και punk, ska, soul, swing, garage 
μέχρι και pop καταβολές. Τελικά, δεν υπάρχει ταμπέλα: είναι απλά οι Hillbilly Moon Explosion και 
είναι υπέροχοι.
INFO: Την ΠΑ 11.09, στις 21:00, στο «Eightball Club» (Πίνδου 1, Λαδάδικα. Τ. 6937-176.490).  
Εισιτήριο: 18 ευρώ.

της δραστηριότητας, αν κριθεί 
αναγκαίο. Οι συμμετέχοντες 
θα ενημερωθούν λεπτομερώς 
με προσωπικό μήνυμα για ό,τι 
προκύπτει».
INFO: Το κόστος συμμετοχής 
είναι 10 ευρώ κατ’ άτομο και 
περιλαμβάνει έμπειρους και εκ-
παιδευμένους συνοδούς από τη 
Hikers Thessaloniki, αdventure 
photographer της Hikers 
Thessaloniki, το κυτίο πρώτων 
βοηθειών, αλλά και την οργάνω-
ση της εξόρμησης από τη Hikers 
Thessaloniki. Δηλώσεις συμμε-
τοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά 
στο 6946-898.396 ή στέλνοντας 
μήνυμα στο hikersthessaloniki@
gmail.com. Δεν απαιτείται η κα-
ταβολή τού ποσού για να κλείσετε 
θέση (η εξόφληση του αντιτίμου 
γίνεται την ώρα τής αναχώρη-
σης). Οι θέσεις είναι περιορισμέ-
νες και θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Zoro & Buzz στο We
τον Σεπτέμβριο
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Σεπτεμβρίου 
μετατίθεται το live των Zoro & Buzz τη 
Θεσσαλονίκη, το οποίο αρχικώς ήταν 
προγραμματισμένο για την Παρασκευή 
26 Ιουνίου. Όπως έγινε γνωστό από το 
«WE», όλα τα εισιτήρια που είχαν αγο-
ραστεί ισχύουν για τη νέα ημερομη-
νία. On decks: Dolos. Special guests: 
SADOMAS – Εθισμός Ε-Θ-Σ.
INFO: Στον πολυχώρο «WE» (3ης 
Σεπτεμβρίου με Γρ. Λαμπράκη, Τ. 2310-
284.700) το ΣΑ 19.09, στις 21:00.

STAND-UP COMEDY
«Δεν επιθυμώ»
στο «Ελληνίς»
Ο ΒΥΡΩΝΑΣ Θεοδωρόπουλος και ο 
Μιχάλης Μαθιουδάκης επιστρέφουν 
με το «Δεν επιθυμώ», την ολοκαίνουρ-
για stand-up comedy παράστασή 
τους, η οποία γίνεται sold-out όπου 
ανεβαίνει. Αυτήν τη φορά (λόγω και 
των συνθηκών), σε έναν διαφορετικό, 
υπαίθριο χώρο στη Θεσσαλονίκη.
INFO: «Δεν επιθυμώ» την ΠΑ 26.06 (στις 
22:00) και το ΣΑ 27.06 (στις 19:30 και 
στις 22:00) στο «Ελληνίς 1» (λεωφόρος 
Στρατού 11, Τ. 2310-292.304). Εισιτήρια 
στο ταμείο τού κινηματοθεάτρου «Κολοσ-
σαίον».

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!
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TALKOF THETOWN

GOSSIP THE TALKS 06

Μια  
«φωλίτσα» 
στα ορεινά

Γράφει 
η CATHY

Η ιστορία πρέπει να είναι 
γνωστή εδώ και καιρό 
στους παροικούντες 

την Ιερουσαλήμ, εγώ 
όμως (περίεργο για εμένα, 
λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη 
μου…) την έμαθα μόλις προ 
μερικών ημερών. Λοιπόν, 
έχουμε και λέμε… Το Φίλυρο 
το γνωρίζετε, έτσι; Είναι αυτό 
το όμορφο προάστιο λίγο 
έξω από τη Θεσσαλονίκη, 
όπου φτάνεις στρίβοντας 
στη σχετική διασταύρωση 
του δρόμου που οδηγεί προς 
Πεύκα, Ρετζίκι, Ασβεστοχώρι, 
«Παπανικολάου» και τα λοιπά 
και τα λοιπά. Το Φίλυρο είναι 
όμορφο, πολύ όμορφο. Είναι 
ορεινό, με εξαιρετικό, ξηρό 
κλίμα, καλό κόσμο (αρκετοί 
παλιοί Φιλυριώτες, αλλά και 
πληθώρα Θεσσαλονικέων που 
το επέλεξαν ως την ιδανική 
εναλλακτική τής ζωής στο 
κέντρο), ωραία σπίτια και, 
το σημαντικότερο: κέντρο 
απόκεντρο.

Ίσως αυτός να είναι 
και ο λόγος που το 
συγκεκριμένο προάστιο 

της Θεσσαλονίκης 
προτιμήθηκε από παρέα 
τεσσάρων (τουλάχιστον – 
επιφυλάσσομαι να σας πω 
αν είναι και περισσότερα) 
γνωστών ζευγαριών τής 
Θεσσαλονίκης (αρκετοί 

εκ των συζύγων, για να 
σας δώσω ένα «hint», 
δραστηριοποιούνται στον 
χώρο τού επίπλου), που 
αποφάσισαν να στεγάσουν 
εκεί την ερωτική «φωλίτσα» 
τους.

«Μα, καλά…», θα 
με ρωτήσεις, 
λατρεμένη 

αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου: «Μία ερω-
τική φωλίτσα δεν πέφτει λίγη 
για τέσσερα ζευγάρια;». «Κι 
όμως», θα σου απαντήσω 
εγώ, αγαπητή φίλη και φίλε, 
«η πραγματικότητα δείχνει 
ότι είναι μια χαρά σε εποχές 
οικονομικής κρίσης». «Ααα… 
Δηλαδή η ερωτική φωλιά 
χρησιμοποιείται εκ περι-
τροπής;», θα επιμείνεις εσύ, 
διερευνητική αναγνώστρια 
και αναγνώστη μου. «Όχι», 
θα σου απαντήσω ξερά, με 
πειστικότητα και με πλήθος 
κρυφών νοημάτων εγώ – και 
εδώ αρχίζει το πικάντικο του 
θέματος…

Τα ζευγάρια συμμερί-
ζονται απόλυτα, προ-
φανώς, την αμερικα-

νική ρήση «the more, the 
merrier». Ήτοι, μέχρι οκτώ 
είναι σχέση. Έτσι, στο διαμέ-
ρισμα του Φιλύρου (εξ όσων 

μου μετέφερε «πουλάκι» που 
μένει σχετικώς κοντά στην 
περιοχή, δεν πρόκειται για 
γκαρσονιέρα, αλλά για πο-
λυτελές διαμέρισμα αρκετών 
τετραγωνικών, στον δεύτε-
ρο –και τελευταίο– όροφο 
νεόδμητης οικοδομής, με 
πολύ ωραία θέα και με όλα 
τα κομφόρ) μεταβαίνουν 
συχνά πυκνά, ιδιαίτερα τα 
Σαββατόβραδα, ακόμη και 
όλα τα (τέσσερα, υπενθυμί-
ζω…) ζευγάρια ταυτόχρονα. 
Αν με ρωτήσεις τι κάνουν 
εκεί, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου, 
θα αρχίσω να χάνω πάσα 
ιδέα για το αστυνομικό σου 
δαιμόνιο. «Δεν κινδυνεύουν, 
πάντως, να πάνε ‘καρφωτοί’, 
όση φασαρία κι αν κάνουν», 
μου λέει η «πηγή» μου. 
«Πρόκειται για οροφοδιαμέ-
ρισμα, ενώ ο κάτω όροφος 
είναι προς το παρόν ακατοί-
κητος». Δεν πιστεύω να σας 
έδωσα υπερβολικά πολλές 
πληροφορίες, ε;..

Πάμε σε άλλα… Την 
τελευταία «πικάντικη» 
τάση στη Θεσσαλονίκη 

την έχετε πληροφορηθεί; Όχι; 
Ε, τότε, ας σπεύσω να σας 
ενημερώσω εγώ. Αφορά λοι-
πόν ζεύγη, τα οποία φαίνεται 
να διασκεδάζουν ιδιαίτερα 

με τον κίνδυνο να θεαθούν 
σε τρυφερές (έως και πολύ 
τρυφερές, έως και δεν πάει 
περαιτέρω) περιπτύξεις, πά-
ντοτε τις «μικρές» ώρες, σε 
κεντρικά σημεία τής πόλης. 
«Οι περισσότεροι από αυτούς 
είναι φοιτητές και φοιτήτριες 
ή άτομα στην ηλικία μου», 
έσπευσε να με ενημερώσει 
ο Αλέξης, ο γιος τής φίλης 
μου της Τζέσυς, ο οποίος δεν 
πρόλαβε να γυρίσει από το 
Λονδίνο, όπου κάνει το μετα-
πτυχιακό του στο Μάρκετινγκ, 
και ενημερώθηκε για όλα τα 
ημεδαπά trends.

«Μάλιστα, έχουν 
και στέκια: το 
ένα είναι πίσω 

από τα Λουλουδάδικα, σε 
αρκετά προχωρημένη ώρα 
τής νύχτας – και παρά 
τον προβολέα που είναι 
εγκατεστημένος εκεί και 
ανάβει αυτόματα μόλις 
ανιχνεύσει κίνηση–, το άλλο 
στη Φράγκων, κοντά στην 
καθολική εκκλησία, αλλά 
και δύο στενά πιο κάτω, 
προς την Ηρώδου Αττικού 
(σ.σ. #01: αν με ρωτήσετε, 
προσωπικώς δεν ήξερα καν 
ότι η Θεσσαλονίκη έχει τη 
δική της Ηρώδου Αττικού 
– χωρίς το Προεδρικό 
Μέγαρο και τους εύζωνες, 
προφανώς). Τελευταία γίνεται 
‘χαβάς’ (σ.σ. #02: από τον 

Αλέξη έμαθα ότι «χαβάς» 
είναι ο χαβαλές στη slang 
των 20άρηδων) και στην 
παραλία κάτω από την 
τέως κλινική τού ΙΚΑ, στο 
τέρμα τής Πλαστήρα. Εκεί 
όμως συχνάζουν ούτως ή 
άλλως πολλά αυτοκίνητα 
με παράνομα ζευγαράκια, 
οπότε η αδρεναλίνη από 
τον φόβο μη σε πάρει μάτι 
κάποιος ανεβαίνει ακόμη 
περισσότερο. Είναι τρελό 
ουάου!».

Προσωπικώς, ομολογώ 
ότι κάποιου τέτοιου 
σκηνικού δεν υπήρξα 

μάρτυρας (αν και οφείλω 
επίσης να ομολογήσω 
ότι ούτε συχνάζω ούτε 
κυκλοφορώ σε κάποια από τις 
προαναφερθείσες περιοχές 
τις συγκεκριμένες, μικρές 
ώρες). Ελπίζω μόνον αυτά τα 
παλικαράκια και τις κοπελιές 
να μην τις πάρει –όπως ίσως 
και να επιδιώκουν– είδηση 
κάποιο μάτι (και, ακόμη 
περισσότερο, να μην είναι 
μάτι αστυνομικού) επί το 
έργον, επειδή οι γονείς τους 
θα πάρουν μεγάλη έκπληξη 
όταν λάβουν το σχετικό 
τηλεφώνημα – και σας 
διαβεβαιώνω, νεαρές και 
νεαροί μου: τότε η φάση δεν 
θα είναι καθόλου «ουάου». 
Ουφ, βγήκε πάλι η μάνα από 
μέσα μου…

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, 
ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΡΗΣΗ «THE MORE, THE MERRIER». 
ΗΤΟΙ, ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ. ΕΤΣΙ, ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ (ΕΞ ΟΣΩΝ ΜΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ «ΠΟΥΛΑΚΙ», 
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ  
–ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ– ΟΡΟΦΟ ΝΕΟΔΜΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ,  
ΜΕ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΦΟΡ) 
ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  
ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ  
(ΤΕΣΣΕΡΑ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ) ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ» ΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ; ΟΧΙ;  
Ε, ΤΟΤΕ, ΑΣ ΣΠΕΥΣΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΕΓΩ.  
ΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΖΕΥΓΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ  
ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΝΑ ΘΕΑΘΟΥΝ ΣΕ ΤΡΥΦΕΡΕΣ (ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΥΦΕΡΕΣ,  
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ) ΠΕΡΙΠΤΥΞΕΙΣ,  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ «ΜΙΚΡΕΣ» ΩΡΕΣ, ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Quiz! 21 3 4Αντικείμενο του πό-
θου, νεαρή συνεργά-
τις του. Νεοφερμένη, 
εντυπωσιακή – και 
τουλάχιστον 25 χρό-
νια νεότερή του…

Πόσο επίμονος μπο-
ρεί να γίνει ένας άν-
θρωπος, όταν ερω-
τευτεί; Πολύ, αν κρίνω 
από συμπολίτη μας στα 
πρώτα του «ήντα».

Το ότι είναι παντρεμέ-
νος δεν τον σταματά. 
Το «πρέσινγκ» περι-
λαμβάνει ανθοδέσμες, 
ραβασάκια, δωράκια 
και όλο το πακέτο.

Η νεαρά δεν ανθί-
σταται. Όμως, ο κύ-
ριος δεν είναι ελεύ-
θερος – και η κυ-
ρία του δεν είναι 
αφελής…



Citymag
Restart

THESSALONIKI

Είστε επαγγελματίας;
Η «Citymag Thessaloniki»
και το portal Citymagthess.gr
σας προσφέρουν δωρεάν προβολή 
για την ταχύτερη επανεκκίνηση
της επιχείρησής σας. Χωρίς όρους
και «ψιλά γράμματα».
Επειδή μαζί είμαστε πιο δυνατοί.
Μπείτε και μάθετε περισσότερες πληροφορίες
εδώ: https://bit.ly/2WbgdWp
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ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ



ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αυτοδύτης… Φωτογραφήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, στην Άνω Πόλη.

Αρχή με την ερώτηση των 
ημερών: πώς πέρασες στην 
καραντίνα; Εξαιρετικά. 
Δεν άλλαξαν και πολλά 
σε σύγκριση με την προ-
πανδημίας καθημερινότητά 
μου...
 
Πιστεύεις ότι η 
καθημερινότητα που 
γνωρίζαμε μέχρι και πριν 
από δύο μήνες έχει χαθεί 
για πάντα; Οι κοινωνικές 
συναναστροφές θα είναι 
ποτέ ξανά οι ίδιες; Σίγουρα. 
Ελπίζω να μας μείνει 
«προίκα» η προσωπική 
υγιεινή, την οποία πολλοί 
συνάνθρωποί μας μάλλον 
αγνοούσαν. Πες με 
απαισιόδοξο, αλλά σε γενικές 
γραμμές πιστεύω ότι τα 
θαύματα κρατούν μόνο τρεις 
ημέρες και, κατά συνέπεια, 
η αλληλεγγύη, η αγάπη, ο 
αλληλοσεβασμός και τα άλλα 
θετικά που μας βγήκαν θα 
εξανεμιστούν. Η έλλειψη 
κοινωνικής συνείδησης, οι 
οπισθοδρομικές απόψεις, 
η μισαλλοδοξία και η 
σκατοψυχιά (συγγνώμη για 
την έκφραση, αλλά περί 
αυτού ακριβώς πρόκειται) θα 
επικρατήσουν – και μάλιστα 
ισχυροποιημένες.

Η φετινή ραδιοφωνική 
παρουσία σου ξεκίνησε μέσα 
στην πανδημία. Για κάποιους, 
οι εκπομπές από το σπίτι 
ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Για 
εσένα ήταν μια συνηθισμένη 
ημέρα. Πώς είδε το έμπειρο 
μάτι σου τις προσπάθειες 
αυτές; Δικαιούμαι να μιλήσω 
μόνο γι’ αυτό που κάνουμε με 
τον Γιώργο Μιχαλόπουλο και 
τους λοιπούς γεροξεκούτηδες, 
το thessradio.net: είναι 
εκτόνωση, καημός, 
απωθημένο, χόμπι, αγάπη. Και 
ευκαιρία να ξεφύγεις από το 
επίγειο ραδιόφωνο, το οποίο 
–ειδικά στη Θεσσαλονίκη– 
είναι βαθιά τελματωμένο. Δεν 
υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα 
οικονομικής απολαβής, αλλά 
δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, το 
ραδιόφωνο έχει πάψει να είναι 

μέσο βιοπορισμού.

Είσαι ένας άνθρωπος, ο 
οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση 
με τη μουσική. Σε τι βαθμό 
έχει πληγεί ο χώρος; Και δεν 
αναφέρομαι αποκλειστικά 
στις δισκογραφικές 
παραγωγές και στις 
μεγάλες συναυλίες που 
θα γίνονταν το καλοκαίρι, 
αλλά και στις προσπάθειες 
των νέων μουσικών και 
συγκροτημάτων, που 
φαίνεται ότι χάνουν κάποιες 
από τις (λίγες) ευκαιρίες 
που έχουν για να δείξουν 
το έργο τους. Έχει πληγεί σε 
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι 
καθιερωμένοι καλλιτέχνες, 
έλληνες και ξένοι, πήραν έναν 
χρόνο ρεπό, κατά κανόνα δεν 
έχουν και μεγάλη ανάγκη… 
Οι συνοδευτικοί μουσικοί, 
τεχνικοί, διοργανωτές και όλοι 
όσοι είναι απαραίτητοι για 
ένα live, μια περιοδεία, έχουν 
πάθει τεράστια ζημιά – εννοώ 
ότι ουδείς φωτιστής έκανε 
ποτέ «καβάντζα» και σήμερα 
βρίσκεται αίφνης χωρίς 
δουλειά, χωρίς εισόδημα και 
χωρίς κάποια φροντίδα.
Οι ανερχόμενοι καλλιτέχνες 
–και εννοώ αυτούς 
που απευθύνονται σε 
αληθινό, ζωντανό κοινό, σε 
αντιδιαστολή με εκείνους 
που κυνηγάνε μόνο θεάσεις 
στο YouYube–, αυτοί κι 
αν έπαθαν ζημιά. Ελπίζω 
όμως ότι οι μικροί χώροι θα 
ανακάμψουν πιο γρήγορα και 
πιο εύκολα – και μαζί τους τα 
νέα συγκροτήματα, που θα 
βρουν ξανά μια επαφή με το 
κοινό.

Σε ό,τι αφορά την 
τηλεόραση, γίνατε πιονέροι 
στον χώρο τού live 
streaming. Οι αριθμοί 
δείχνουν ότι η προσπάθεια 
στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία. Ποιες ήταν οι 
εμπειρίες που αποκομίσατε; 
Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο 
είναι το μέλλον των 
εκπομπών; Η εμπειρία ήταν 
απρόσμενα ευχάριστη. Υπήρξε 

πολύς κόσμος που αγκάλιασε 
αυτήν την ιστορία, κατάλαβε 
και εκτίμησε ότι το κάναμε 
αφιλοκερδώς και για την 
ψυχούλα μας – και αυτό 
αποτελεί μεγάλη υποθήκη. Αν 
οι διαδικτυακές εκπομπές είναι 
το μέλλον; Όχι – όχι ακόμη, 
τουλάχιστον, και σίγουρα 
όχι καθ’ ολοκληρία. Υπάρχει 
ακόμη μεγάλο ποσοστό 
τού κόσμου που αγνοεί 
την ύπαρξη του ψηφιακού 
περιεχομένου.

Η λιγότερο γνωστή ιδιότητά 
σου είναι αυτή του ηθοποιού. 
Έχεις στα σκαριά μια ταινία: 
περί τίνος πρόκειται και πότε 
πρέπει να την αναμένουμε; 
Υπερβολές! Είναι ένα πολύ 
μικρό ρολάκι στην επόμενη 
ταινία τού Χρήστου Δήμα. 
Ιδέα δεν έχω πότε θα 
κυκλοφορήσει.

Το περασμένο καλοκαίρι 
δημιούργησες στην 
«ιδιαίτερη πατρίδα» σου, την 
Αλόννησο, ένα εστιατόριο-
καφέ. Αποτελεί ένα αμιγώς 
επιχειρηματικό σχέδιο ή είναι 
παράλληλα κι ένας τρόπος 
εκτόνωσης από την ένταση 
του χειμώνα; Και τα δύο. 
Όχι ότι ζω κάποια ιδιαίτερη 
ένταση τον χειμώνα, αλλά το 
«Πράσινο Παγκάκι» μού δίνει 
την ευκαιρία να ασχοληθώ 
με κάτι που μου αρέσει στον 
τόπο που μου αρέσει και, 

παράλληλα, να δημιουργήσω 
ακόμη ισχυρότερους δεσμούς 
με το νησί.

Η φετινή σεζόν, πάντως, 
αναμένεται ιδιαίτερη… Η 
φετινή σεζόν αναμένεται με 
πολύ μεγάλη ανησυχία και 
ανασφάλεια. Είμαστε σε 
αχαρτογράφητα νερά και 
όλοι θα κινηθούμε πολύ 
προσεκτικά, πράγμα που ίσως 
μας βγει και σε καλό, υπό την 
έννοια ότι, αποφεύγοντας τα 
μεγάλα «ανοίγματα», είσαι λίγο 
πιο ασφαλής.

Κλείνοντας, ποια είναι τα 
τραγούδια τού καλοκαιριού 
που θα πρότεινες στους 
αναγνώστες μας; Οτιδήποτε 
έχει γράψει και έχει 
τραγουδήσει η Μαριέττα 
Φαφούτη, αυτό είναι το 
πρώτο που μου έρχεται στο 
μυαλό. Έπειτα, δεν είμαι και 
πολύ εξοικειωμένος με το 
τρέχον ρεπερτόριο, συνεπώς 
θα προτείνω διαχρονικά 
καλοκαιρινά τραγούδια – 
Beach Boys, Canned Heat, 
Springsteen, τέτοια... Και 
μην ξεχνάμε ότι μέσα στον 
Αύγουστο θα βγει και το νέο 
άλμπουμ των Deep Purple, 
το εκπληκτικό «Whoosh!» 
– δεν υπάρχουν πολλά 
συγκροτήματα που μετά από 
έξι δεκαετίες βγάζουν τόσο 
φρέσκια, ενδιαφέρουσα 
μουσική.
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Συνέντευξη:  
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφία:  
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΠΕΣ ΜΕ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΙΣΤΕΥΩ 
ΟΤΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ,  
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Η ΑΓΑΠΗ,  
Ο ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΤΙΚΑ  
ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΓΗΚΑΝ ΘΑ ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΟΥΝ.  
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ,  
ΟΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, Η ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ  
ΚΑΙ Η ΣΚΑΤΟΨΥΧΙΑ (ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ,  
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ) ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ  
– ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
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Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ «NEXT
BEST THING»
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με πρώτο πυρήνα τούς μύλους Αλλατίνι, 
το βιομηχανικό «παλάτι» που παρήγαγε σχεδόν 
108 τόνους ψωμιού ημερησίως, η Θεσσαλονίκη ήταν 
ήδη από τα τέλη τού 19ου αιώνα μια πόλη με κραταιά 
βιομηχανική δραστηριότητα (πολύ μακριά, δηλαδή, 
από αυτό που βιώνουμε σήμερα, σχεδόν ενάμιση 
αιώνα αργότερα). Πλέον, μια ιδέα που έρχεται 
στο προσκήνιο, στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης 
του θαλάσσιου μετώπου τής πόλης, θα μπορούσε 
να δώσει νέα πνοή όχι μόνο στις ερειπωμένες 
εγκαταστάσεις, αλλά και σε ολόκληρη 
τη Θεσσαλονίκη.
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Μύλοι Αλλατίνι: Το βιομηχανικό «παλάτι»
που παρήγαγε 84.000 οκάδες ψωμιού
ημερησίως Ο ταξιδιώτης τού χρόνου που θα βρισκόταν ξημερώματα στον χώρο των μύλων Αλλατίνι στις αρχές  

του προηγούμενου αιώνα θα έβλεπε έναν χώρο σε αναβρασμό…
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Ενδεικτικό τής κίνη-
σης που πρέπει να 
υπήρχε γύρω από 
το συγκρότημα 
είναι και το γεγονός 

ότι, ήδη εν έτει 1929, τα αρ-
τοποιεία του τροφοδοτούσαν 
τη Θεσσαλονίκη με 84.000 
οκάδες (περίπου 107,6 
σημερινούς τόνους) ψωμιού 
ημερησίως. Η ιστορία των 
μύλων ξεκινά, πάντως, πολύ 
πριν οι εγκαταστάσεις αποκτή-
σουν τη μορφή με την οποία 
είναι εξοικειωμένοι σήμερα οι 
Θεσσαλονικείς: στη θέση τού 
σημερινού συγκροτήματος 
υπήρχε παλαιότερος μύλος 
γαλλικής ιδιοκτησίας (Darbley 
de Corbeil), ο πρώτος ατμό-
μυλος της Θεσσαλονίκης, που 
χρονολογούταν περίπου στο 
1854.

Σε περιοχή – «φιλέτο»
Το 1883 ο συγκεκριμένος 
μύλος περιήλθε στην κυριό-
τητα των αδελφών Αλλατίνι, 
που ήταν μέλη μίας από τις 
πλέον δραστήριες επιχειρημα-
τικά εβραϊκές οικογένειες της 
Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τρία 

από τα κτίριά του διασώζονται 
ακόμη και σήμερα.
Γύρω στο 1898 ο μύλος 
αυτός κάηκε και στη θέση 
του χτίστηκε ένας νέος, ένα 
«βιομηχανικό παλάτι», ουσια-
στικά, η όψη τού οποίου από 
τη θάλασσα (όπως μπορεί να 
διαπιστώσει όποιος δει φω-
τογραφίες και καρτ ποστάλ 
εποχής –κάποιες εξ αυτών δη-
μοσιεύει σήμερα η «Citymag») 
αντιπροσώπευε το σύγχρονο 
πρόσωπο της πόλης, χτισμένο 
ανάμεσα σε εξοχικές επαύλεις 
και προξενεία.
Αρχιτέκτονας των νέων μύ-
λων ήταν ο Ιταλός Βιταλιάνο 
Ποζέλι, ένας από τους σημα-
ντικότερους αρχιτέκτονες της 
εποχής, ο οποίος με το έργο 
του επηρέασε καθοριστικά τη 
Θεσσαλονίκη, κατασκευάζο-
ντας ορισμένα από τα σημα-
ντικότερα δημόσια κτίρια της 
οθωμανικής διοίκησης, αλλά 
και πολλά ιδιωτικά οικοδο-
μήματα και τράπεζες. Ο νέος 
μύλος χωροθετήθηκε στο 
ανατολικό άκρο τής πόλης, 
στο τέλος τής λεγόμενης «Λε-
ωφόρου των Εξοχών» – μιας 

περιοχής δίπλα στη θάλασσα, 
γεμάτης από εξοχικές επαύλεις 
και προξενεία. Ήταν, δε, ένα 
από τα χαρακτηριστικότερα 
δείγματα του ρεύματος του 
εκλεκτικισμού στην πόλη, δια-
θέτοντας την πλέον σύγχρονη 
για την εποχή κατασκευή και 
εξοπλισμό.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθη-
καν τον Σεπτέμβριο του 1900, 
με τα διασωθέντα τμήματα 
του παλαιότερου μύλου να 
ενσωματώνονται στο νέο 
συγκρότημα. Το 1920 οι μύλοι 
βρίσκονταν πλέον σε πλήρη 
ανάπτυξη, ενώ οι μετοχές τής 
εταιρείας και οι εγκαταστάσεις 
είχαν ήδη πουληθεί από την 
οικογένεια Αλλατίνι σε έλληνες 
επιχειρηματίες. Το συγκρότημα 
ωστόσο κράτη σε για πάντα το 
όνομα της εβραϊκής οικογένει-
ας, με τους Θεσσαλονικείς να 
το γνωρίζουν έτσι ακόμη και 
σήμερα.
Το 1950 μια δεύτερη πυρκαγιά 
χτυπά τον χώρο, προξενώ-
ντας μεγάλες καταστροφές 
στο συγκρότημα. Ήταν εκεί-
νη ακριβώς την εποχή που 
καταστράφηκαν ολοσχερώς το 

› ΜΥΛΟΙ 
ΑΛΛΑΤΙΝΙ:  
ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
«ΠΑΛΑΤΙ»  
ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ 
84.000 ΟΚΑΔΕΣ 
ΨΩΜΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ  
ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΗΤΑΝ Ο ΙΤΑΛΟΣ 
ΒΙΤΑΛΙΑΝΟ ΠΟΖΕΛΙ,  
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ  
ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ  
ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ο ΝΕΟΣ 
ΜΥΛΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΘΗΚΕ  
ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ  
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  
ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ 
«ΛΕΩΦΟΡΟΥ  
ΤΩΝ ΕΞΟΧΩΝ»,  
ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΜΑΤΗΣ 
ΑΠΟ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ.  
ΗΤΑΝ, ΔΕ, ΕΝΑ ΑΠΟ  
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΥ, 
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
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εσωτερικό και οι δύο τελευταί-
οι όροφοι του πολυώροφου 
κτιρίου, ενώ μεγάλης έκτασης 
ζημιές προκλήθηκαν και στα 
όμορα κτίσματα. Έτσι, στη 
δεκαετία τού 1960 (και μετά 
από τις απαραίτητες εργασίες 
επισκευής) το συγκρότημα 
απέκτησε νέα μορφή.

Η αρχή τού τέλους
Στη διάρκεια της δεκαετίας 
τού 1970 εξακολουθούν να 
γίνονται επεκτάσεις και επεμ-
βάσεις εκσυγχρονισμού τού 
κτιριακού αποθέματος, αλλά 
και του μηχανολογικού εξο-
πλισμού, με το συγκρότημα να 
χάνει πλέον οριστικά τη σχέση 
του με το θαλάσσιο μέτωπο, 
με τη δημιουργία τής Νέας 
Παραλίας.
Οι τίτλοι τέλους για τη βιομη-
χανική λειτουργία του πέφτουν 
στα μέσα τής δεκαετίας τού 
1990, όταν εγκαταλείπεται και 
οι εγκαταστάσεις τής εται-
ρείας που στεγαζόταν εκεί 
μεταφέρονται εκτός πόλης. 
Το συγκρότημα κηρύσσεται 
διατηρητέο από το υπουργείο 
Πολιτισμού, λόγω τόσο της 
σημασίας του στην οικονομική, 
κοινωνική και ιστορική εξέλιξη 
της πόλης όσο και της σπου-
δαιότητας της αρχιτεκτονικής 
των εγκαταστάσεων.

Πρωτόγνωρη τεχνολογία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει ένα από τα κτίρια του 
προϋφιστάμενου μύλου (αυτό 
της παλαιάς αποθήκης), στο 
οποίο διασώζονται σπανιότατες 
οικοδομικές και διακοσμητικές 
λεπτομέρειες. Το συγκεκριμέ-
νο κτίριο αποτελεί σίγουρα το 
παλαιότερο βιομηχανικό τής 
πόλης και ένα από τα παλαι-
ότερα της βιομηχανικής μας 
κληρονομιάς. Οι χυτοσιδηροί 
στύλοι εδράζονται σε μεσόβα-
θρα οπτοπλινθοδομής σε δύο 
γραμμές στήριξης και φέρουν 
τη σύμμικτη δομή τής οροφής, 
η οποία αποτελείται από σι-
δηρές δοκίδες και θολίσκους 
από λίθους. Πρόκειται για μια 
μοναδική οικοδομική τεχνο-
λογία, που δεν έχει εντοπιστεί, 
κατά πληροφορίες, σε κάποιο 
άλλο οικοδόμημα.
Κατά τα λοιπά, το σημαντι-
κότερο κτίριο του συγκροτή-
ματος, ο αλευρόμυλος, έχει 
υποστεί τις μεγαλύτερες αλλοι-
ώσεις, ενώ «σήμα κατατεθέν» 
αποτελεί μέχρι σήμερα το λε-
βητοστάσιο, με την επιβλητική 

 Μετά την καταστροφή τού πρώτου μύλου από πυρκαγιά το 1898, ανεγέρθηκε.
 (στο ίδιο σημείο) το κτίριο που γνωρίζουμε σήμερα, σε σχέδια του Βιταλιάνο Ποζέλι.

 (που είχε σχεδιάσει και τη βίλα Αλλατίνι). Το νέο κτίριο (τα εγκαίνια του οποίου.
 έγιναν το 1900) αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.

 των αρχών τού 20ού αιώνα..
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καμινάδα των 35,50 μέτρων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει και το σιλό τού σιταριού.

Η δύναμη του ατμού
Το σύμπλεγμα των μύλων 
Αλλατίνι αποτελεί ένα σημα-
ντικό κομμάτι τής πλούσιας 
βιομηχανικής κληρονομιάς τής 
Θεσσαλονίκης, όπου στο πα-
ρελθόν η βιομηχανία ανθούσε.
Κατά την πρώτη περίοδο της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, όταν 
η πόλη ανήκε στην οθωμανική 
αυτοκρατορία, ο ατμός είναι 
η νέα δύναμη που θα ανε-
ξαρτητοποιήσει την παραγωγή 
από τις περιοχές που διέθεταν 
φυσική κινητήρια δύναμη (για 
παράδειγμα, νερό από καταρ-
ράκτες). Έτσι, η Θεσσαλονί-

κη αποκτά το προβάδισμα, 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό τής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και καθίστα-
ται το σημαντικότερο διοικητι-
κό, στρατηγικό, εμπορικό και 
οικονομικό κέντρο τής Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης, μετά την 
Κωνσταντινούπολη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
1909 στην πόλη λειτουργού-
σαν 19 βιομηχανικές μονάδες, 
τόσο κοντά στο νέο (για την 
εποχή) σιδηροδρομικό δίκτυο 
και στο λιμάνι όσο και εντός 
τού αστικού ιστού τής πόλης.

Αβέβαιο το μέλλον
Σήμερα, πάντως, το μέλλον τής 
αποκατάστασης και επανά-
χρησης του βιομηχανικού 

συγκροτήματος των μύλων 
Αλλατίνι εξακολουθεί να 
μοιάζει μάλλον αβέβαιο, λόγω 
και της οικονομικής κρίσης, 
παρότι το σύμπλεγμα (που, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 
το παλαιότερο βιομηχανικό 
κτίριο της πόλης και ένα από 
τα παλαιότερα στην Ελλάδα) 
θα μπορούσε να αποτελέσει 
πυρήνα αναζωογόνησης για τη 
νύμφη τού Θερμαϊκού.
Όταν οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν, το συγκρότημα αυτό, 
όπως και τα άλλα πολύ ση-
μαντικά μνημεία τής πόλης, 
μπορούν να αποτελέσουν τον 
πυρήνα τής αναζωογόνησης 
της Θεσσαλονίκης – αρκεί να 
τα αποκαταστήσουμε με την 
ευαισθησία που τα αρμόζει.

 Αεροφωτογραφία εποχής (1916).
 των νεόδμητων, τότε, νέων μύλων.
 Αλλατίνι (το μεγάλο παραθαλάσσιο.
 κτίριο επάνω αριστερά στη φωτό).
 από αεροσκάφος που ετοιμάζεται.
 να προσγειωθεί στο λεγόμενο.
 «Μεγάλο Αεροναυτικό Πάρκο».
 τής Armée d’Orient (βρισκόταν.
 περίπου 1,6 χλμ. από τα γαλλικά.
 νοσοκομεία, στη σημερινή.
 Καλαμαριά). Στη φωτογραφία,.
 εκτός των μύλων, διακρίνονται.
 η βίλα Αλλατίνι (δεξιά στη φωτό,.
 περιτριγυρισμένη από τα δέντρα.
 τού κήπου της), οι εγκαταστάσεις.
 υποστήριξης του αεροναυτικού.
 πάρκου και οι κοιτώνες των πιλότων.
 (στα υπόστεγα ακριβώς κάτω.
 από τη βίλα Αλλατίνι) και στο μέσον.
 αριστερά (το μεγάλο παραθαλάσσιο.
 λευκό σπίτι) το λεγόμενο «Chateau.
 des Aviateurs», η κατοικία.
 τού διοικητή των αεροπορικών.
 δυνάμεων της «Armée d’Orient»,.
 Βικτόρ Ντενέν. Στο κάτω δεξί μέρος.
 τής φωτό μόλις που διακρίνεται.
 ο διάδρομος προσαπογειώσεων..

› ΜΥΛΟΙ 
ΑΛΛΑΤΙΝΙ:  
ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
«ΠΑΛΑΤΙ»  
ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ 
84.000 ΟΚΑΔΕΣ 
ΨΩΜΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟŸΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ (ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.  
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ  
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΟΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΣΟΒΑΘΡΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ  
ΣΕ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΘΟΛΙΣΚΟΥΣ ΑΠΟ ΛΙΘΟΥΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ,  
ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ.
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Έργων
«Έργα και
Ημέραι» –
Γ’ μέρος

Γράφει  
ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

O κορωνοϊοπόλεμος 
καλά κρατεί – ευ-
τυχώς, προσωρινά 

υπογράψαμε ανακωχή. 
Πάμε πίσω στο 2011-2013: 
η οικονομική κρίση έχει 
πλέον εγκατασταθεί για τα 
καλά και έχει ξεκινήσει η 
δεύτερη φάση τής ανά-
πλασης της Νέας Παρα-
λίας. Ευτυχώς για όλους 
μας, η ένταξη του έργου 
στο ΕΣΠΑ έγινε το 2010, 
πριν αλλάξει η διοίκηση 
του δήμου. Για δύο μήνες 
γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ο 
ανάδοχος έδωσε έκπτωση 
πάνω από 50% και ο κίν-
δυνος για κατασκευαστικές 
ατασθαλίες, δεδομένος. Ο 
ρόλος τής επίβλεψης, κα-
θοριστικός για την ποιότητα 
του τελικού αποτελέσματος. 
Οι κατασκευαστές δεν δια-
βάζουν τις μελέτες, συνή-
θως δίνουν προσφορές 
στα τυφλά, ανάλογα με τη 
συγκυρία. Όταν αναλάβουν 
το έργο, θέλουν βέβαια να 
κερδίσουν – και συνήθως 
κερδίζουν σε βάρος τής 
ποιότητας του έργου. Ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος, 
μετά από μεγάλο αγώνα, 
κατάφερε να εμπλέξει τους 
μελετητές, για να σώσουν 
ό,τι μπορούσαν να σώσουν.

Πολλά τα προβλήματα 
και ο έλεγχος ελλι-
πής, κάποια από τα 

1.000 σχέδια δεν ανοίχτη-
καν ποτέ. Τα βασικά σχέδια 
ήταν αρκετά για να γίνουν 
πολλά λάθη, που –εννοεί-
ται– δεν διορθώθηκαν. Ο 
Κήπος τής Άμμου έγινε του 
Απογευματινού Ήλιου – 
σιγά μη σκάσουμε, η ταμπέ-
λα τοποθετήθηκε σε λάθος 
σημείο και ακόμη εκεί μένει. 
Ο ανειδίκευτος έγινε ειδικός 
και η μαύρη βίδα ανοξεί-
δωτη. Οι μαϊμούδες περίσ-
σεψαν – προκάλεσαν και 
ατυχήματα αργότερα. Τα 
προβλήματα δεν σταμάτη-
σαν εκεί. Η ανεπάρκεια δεν 
είναι χαρακτηριστικό όλων: 
κάποιοι υπάλληλοι κάνουν 
πολύ σωστά τη δουλειά 
τους και μετά από χρόνια 
θα τους βρείτε σε κάποιο 
«ψυγείο» να βάζουν σφρα-
γίδες, ενώ είναι πολύτιμοι σε 
θέσεις υψηλών απαιτήσεων. 
Συμβαίνει, βέβαια, κατά 
κόρο και το αντίθετο…

Τα έργα προκαλούν 
αναστάτωση στους 
πολίτες και, όταν δεν 

υπάρχει ενημέρωση, μεγάλη 
καχυποψία. Η Νέα Παραλία 
δεν γλίτωσε από αυτό το 
φαινόμενο. Το θέμα έφτασε 
στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας από πολίτες που ζητού-
σαν την απένταξη του έργου 
– και, βέβαια, σ’ αυτήν την 
περίπτωση ο δήμος (δηλαδή, 
όλοι εμείς) θα πλήρωνε το 
κόστος (με δανεισμό, προ-
φανώς) ή θα έμενε γιαπί για 
τα επόμενα χρόνια. Αυτό, με 
δεδομένο ότι η Νέα Παραλία 
δεν είχε ακόμη παραχωρηθεί 
στον δήμο Θεσσαλονίκης, 
εγκυμονούσε τον κίνδυνο να 
πουληθεί ή να ακολουθήσει 
τον «ελληνικό» δρόμο. Η 
Νέα Παραλία αναπλάστηκε 
και όλοι πια γνωρίζουμε τι 
σημαίνει για την πόλη μας. 
Η συνέχεια σε έναν μήνα, με 
πολλά ερωτήματα!

à Vice
versa Ο πρώτος μύλος (φωτό προ του 1889)..

 Τα εγκαίνια.
 του νέου.
 μύλου (1900).
 απεικονίστηκαν.
 σε αρκετές.
 καρτ ποστάλ.
 της εποχής..
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«Σταύρος Νιάρχος»
δίπλα στο Αλλατίνι,
Ποσειδώνιο αλλού,
πλαζ στην Αρετσού
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Η ακα-
τάτακτη
αλήθεια

Γράφει  
ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Τον Ρόμπερτ Φισκ 
τον διάβαζα και τον 
διαβάζω πάντοτε με 

μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλά 
απ’ αυτά που γνωρίζω για 
τη Μέση Ανατολή τα έμαθα 
από τα ρεπορτάζ και τα 
άρθρα του. Όχι μόνον 
αυτό, αλλά, πέρα από τα 
γεγονότα, διαβάζοντας τον 
Φισκ, εύκολα διαπιστώνει 
κάποιος ότι είναι σε θέση 
(«ανεπαισθήτως»…) να 
σκεφτεί τους δρώντες και 
τα δρώμενα με τη δική τους 
φιλοσοφία, η οποία πολλές 
φορές είναι πολύ μακριά 
από τον εκάστοτε «δυτικό 
κανόνα».

Ως εκ τούτου, 
απόλαυσα και το 
«Αυτό δεν είναι 

ταινία» τού Γιουνγκ 
Τσανγκ, το ντοκιμαντέρ 
που προβλήθηκε 
στο τελευταίο online 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης, με ήρωα 
ακριβώς αυτόν τον «ξένο 
ανταποκριτή». Ο Φισκ, 
χωρίς να είναι απόλυτα 
παλαιάς κοπής ρεπόρτερ, 
είναι δημοσιογράφος τού 
πεδίου. Θέλει να δει, να 
«μυρίσει» την είδηση, 
να την αναποδογυρίσει, 
αμέσως μετά να την 
κατανοήσει και, αν 
κατακάτσει, τότε ν’ 

αρχίσει να γράφει. Το 
«αν κατακάτσει» είναι 
μάλλον σχηματικό 
για επαγγελματίες 
που λειτουργούν με 
προθεσμίες, αλλά είναι και 
απαραίτητο, αν δεν θέλεις 
να σε παρασύρει το πάθος 
μιας όψιμης ανακάλυψης, 
ο πυρετός τού επείγοντος, 
η κάψα τής δικαίωσης.

Ο Φισκ, όπως όλοι 
οι δημοσιογράφοι 
σε κάποιες στιγμές 

τους, αφήνεται συχνά στην 
παθιασμένη του αλήθεια. 
Καλύτερα: αφήνεται 
να τον παρασύρει η 
ένταση μιας αλήθειας 
που ανακάλυψε. Και, 
ως συνήθως, ξεχνάει(;) 
κι αυτός ότι, έστω κι αν 
αυτή η αλήθεια μοιάζει 
αυταπόδεικτη και στέρεα, 
δεν είναι παρά η δική του 
εκδοχή τής αλήθειας. 
Με άλλα λόγια: αυτό που 
παθαίνουμε πολλές φορές 
οι δημοσιογράφοι είναι 
να βάζουμε σε βάθρο την 
αναζήτηση της αλήθειας 
και να μη ρίχνουμε ούτε 
έστω μία ματιά συμπόνιας 
στις άλλες αλήθειες που 
επιμένουν – ή μάλλον σ’ 
αυτούς που επιμένουν 
στις άδικες και αδικαίωτες 
αλήθειες τους και γιατί το 
κάνουν αυτό.

Αν εξαιρέσεις όλους 
όσοι πιστεύουν ότι 
η δημοσιογραφία 

είναι μια αντιεξουσιαστική 
λειτουργία ή μια εμπορική 
συναλλαγή, οι υπόλοιποι 
κάνουν αυτήν τη δουλειά 
για να φέρουν στην 
επιφάνεια την αλήθεια. 
Θα πρέπει, όμως, να είσαι 
απόλυτα δίκαιος, για να 
την πιστώσεις ακόμη και 
στην πιο σατανική εξουσία. 
Κανείς δημοσιογράφος δεν 
το μπορεί αυτό – ούτε ο 
Φισκ. Αυτός, μάλιστα, δεν 
το θέλει κιόλας…

à Υπάρχει
λόγος

Την εκπόνηση μελέτης ειδικών πολεοδο-
μικών ρυθμίσεων προωθούν το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και ο δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο να 
αξιοποιηθεί η εξαιρετικά προνομιακή περι-
οχή τής κεντροανατολικής Θεσσαλονίκης 
–από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τα όρια 
με τον δήμο Καλαμαριάς– που βρίσκεται 
σε επαφή με τη θάλασσα
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ.
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Στο πλαίσιο του 
Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου (ΕΧΣ) 
για το παραλιακό 
μέτωπο του πο-

λεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης, οι μελετητές 
φέρονται να προκρίνουν ως 
λύση (ώστε να μπορέσει να 
αποκτήσει ένα νέο, ελκυστικό-
τερο πρόσωπο το παραλιακό 
μέτωπο) να εκπονηθεί μελέτη 
που θα διευθετήσει σειρά 
εκκρεμών ζητημάτων για μια 
ευρεία περιοχή, η οποία, πέραν 
του Μεγάρου Μουσικής, 
περιλαμβάνει εγκαταστάσεις με 
υπερτοπικό χαρακτήρα, όπως 
το Ποσειδώνιο και το συγκρό-
τημα «Αλλατίνι». Ειδικά για το 
πάλαι ποτέ κραταιό βιομηχανι-
κό συγκρότημα, που αποτελεί 
εδώ και δεκαετίες σκιά τού 
εαυτού του, στόχος είναι να 
αποτελέσει το «Ελληνικό τής 
Θεσσαλονίκης», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται.
Όπως είχε επισημάνει τον 
περασμένο Νοέμβριο (κατά 
την παρουσίαση της ολοκλή-
ρωσης της πρώτης φάσης τού 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου) ο 
επικεφαλής τής ομάδας ερ-
γασίας τού ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάκης 
Δούμας, «με τη μελέτη ειδικών 
πολεοδομικών ρυθμίσεων θα 
επιτραπεί η απόδοση σε κοινή 
χρήση τού περιβάλλοντος 
χώρου τού Αλλατίνι. Πρέπει να 
φύγουν οι φράχτες, να διατη-
ρηθούν τα υφιστάμενα κτίρια 
και να αξιοποιηθούν, αλλά να 
μην υπάρξει επιπλέον δόμηση».
Για τους επίδοξους επενδυτές 
σε αυτόν τον προνομιακό χώρο 
των 29 στρεμμάτων, η πρόβλε-
ψη είναι αφενός η πολιτεία να 
πάρει τους ελεύθερους χώρους 
και να τους αξιοποιήσει προς 

όφελος του κοινωνικού συνό-
λου, αφετέρου να θεσπιστούν 
όροι δόμησης και χρήσεις γης, 
που θα είναι ελκυστικοί για την 
προσέλκυση επενδυτών. Μά-
λιστα, ο κ. Δούμας πρότεινε να 
γίνει η περιοχή ένας μητροπολι-
τικός πόλος πολιτισμού, καθώς 
–με τις ήδη χωροθετημένες 
δομές– έχει όλα τα φόντα να 
το πετύχει. Σε θέση δίπλα από 
το Αλλατίνι και προς αυτόν 
το σκοπό προτείνεται η δημι-
ουργία ενός ιδρύματος τύπου 
«Σταύρος Νιάρχος», που θα 
δώσει ακόμη μεγαλύτερη αίγλη.
Στο ίδιο το σχέδιο προβλέπεται 
«να ενταχθούν στον αστικό 
ιστό τα κτίρια του Μεγάρου 
Μουσικής, με τη δημιουργία 

κεντρικής πλατείας σε κομβικό 
σημείο μεταξύ αυτών, επιτρέ-
ποντας τη δημιουργία νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας 
με χρήση κεντρικών λειτουρ-
γιών, δημιουργώντας τον ανά-
λογο μητροπολιτικού επιπέδου 
πόλο πολιτισμού».
Αντικείμενο της ίδιας μελέ-
της ήταν η χωροθέτηση των 
αναγκών για εκπαίδευση στα 
διατηρητέα κτίσματα του 
ελληνικού Δημοσίου (τέως 
αποθήκες) και η απόδοση σε 
κοινή χρήση, με πολεοδομικές 
ρυθμίσεις, του περιβάλλοντος 
χώρου των διατηρητέων κτι-
σμάτων τού Αλλατίνι, ταυτό-
χρονα με την αποκατάστασή 

τους, δημιουργώντας νέα, ενι-
αία οικοδομικά τετράγωνα σε 
χώρους παλαιού σχεδίου και 
επεκτάσεις, υπογειοποιώντας 
μερικώς ή εκτρέποντας μερι-
κώς την οδό Μαρίας Κάλλας.
Στις φιλόδοξες παρεμβάσεις 
τού σχεδίου συγκαταλέγονται 
η δημιουργία στο ίδιο σημείο 
μιας νέας μητροπολιτικής ζώ-
νης οργανωμένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων κολύμβησης 
και ναυταθλητισμού. Σημεί-
ο-κλειδί είναι η μετεγκατάστα-
ση του Ποσειδωνίου ή, ορ-
θότερα, η μετατόπισή του σε 
διπλανό, πιο κατάλληλο χώρο.
Και η συνέχεια ωστόσο αυτής 
της περιοχής, που βρίσκεται 
σε άμεση σύνδεση μαζί της, 

προτείνεται να αναβαθμιστεί, 
ώστε αφενός να αποκτήσει 
ρόλο και σαφή χρήση το 
τέως κυβερνείο, αλλά και να 
αξιοποιηθεί η πλαζ τής Αρε-
τσούς, σε συνεργασία με τον 
δήμο Καλαμαριάς: «Οι αντί-
στοιχοι άξονες – διαδρομές 
πεζού και ποδηλάτου παρά τις 
οδούς Σοφούλη και Πλαστήρα 
συμπληρώνονται με πολεο-
δομικές ρυθμίσεις τόσο στο 
τέως κυβερνείο όσο και στην 
πλαζ Αρετσούς» αναφέρει 
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. «Η 
πλαζ Αρετσούς, πέρα από την 
άμεση γειτνίασή της με το τέως 
στρατόπεδο Κόδρα, είναι ανα-
γκαίο –μετά την ολοκλήρωση 
της οριστικής απόδοσής της 

› «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΑΛΛΑΤΙΝΙ,
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 
ΑΛΛΟΥ,
ΠΛΑΖ ΣΤΗΝ 
ΑΡΕΤΣΟΥ
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Καλοκαίρι

Γράφει  
η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Το πιο ωραίο καλοκαίρι 
είναι το πρώιμο, όταν 
ακόμη η θάλασσα 

κρατά κάτι από το κρύο τού 
χειμώνα, πολλά εξοχικά είναι 
ακόμη κλειστά και δεν έχει 
αρχίσει να μας καταβάλλει η 
ζέστη. Ουδείς ξέρει πώς θα 
μοιάζει το φετινό καλοκαίρι 
– είναι κι αυτό ένα από τα 
πολλά ερωτήματα της επο-
χής. Ωστόσο, επενδύουμε 
και πάλι πάνω του τις προσ-
δοκίες μας για ξεκούραση 
και για την όποια ξενοιασιά 
μπορούμε να βρούμε έξω 
μας και, κυρίως, μέσα μας.

Φυσικά, η ιδέα τού 
καλοκαιριού είναι 
πιο σημαντική από 

το ίδιο το καλοκαίρι. Είναι 
όμως μια σπουδαία ιδέα, μια 
κορυφαία επινόηση το ότι 
προσδοκούμε λίγες ημέρες 
τού χρόνου –ανάμεσα σε 
δουλειές, υποχρεώσεις, 
έντονους ρυθμούς και 
απρόοπτα– να μπορού-
με να ζήσουμε όπως μας 
αρέσει, πετώντας από πάνω 
μας κάθε σκοτεινιά. Οι 
ποιητές, ωστόσο, πάντοτε 
υποψιάζονταν το καλοκαίρι. 
Το «καλοκαίρι» τού Ντί-
νου Χριστιανόπουλου δεν 
χαρίζει κάστανα – «βρή-
κες και πάλι εποχή να με 
ταράξεις στα δαγκάματα». 
Ο Σεφέρης στα «Σχέδια για 
ένα καλοκαίρι» γράφει «το 
καλοκαίρι σαν ένα τετράδιο 
που μας κούρασε γράφο-
ντας μένει», ενώ ο Καβάφης 

αποτυπώνει την αίσθησή 
του στις «Μέρες τού 1908».

Όμως, όσες προει-
δοποιήσεις κι αν 
έχουμε λάβει, η 

προσδοκία θα νικά την κα-
χυποψία για το καλοκαίρι, 
κυρίως στην πρώιμη φάση 
του. Εξάλλου, υπάρχει και 
μια φράση που έλεγαν 
οι παλιοί: «Το καλοκαίρι 
είναι των φτωχών». Στην 
πραγματικότητα, αυτό που 
έλεγαν δεν ήταν τίποτα δια-
φορετικό απ’ αυτό που μας 
λένε οι στίχοι τού διάσημου 
τραγουδιού, μια άρια στην 
πραγματικότητα του Τζωρτζ 
Γκέρσουιν, το οποίο έχει και 
τις περισσότερες διασκευ-
ές στη μουσική ιστορία: 
«Summertime and the 
living is easy».  Ας είναι έτσι. 
Ζωή εύκολη και γλυκιά.

à Ιστορίες
μικρών
κόσμων 

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ  
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΙΔΕΑ,  
ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΝΟΗΣΗ 
ΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ 
ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ –ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 
ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΠΡΟΟΠΤΑ– ΝΑ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 
ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ, 
ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 
ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑ. 
ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΟΨΙΑΖΟΝΤΑΝ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΤΟ 
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΙ ΚΑΣΤΑΝΑ – 
«ΒΡΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΠΟΧΗ 
ΝΑ ΜΕ ΤΑΡΑΞΕΙΣ  
ΣΤΑ ΔΑΓΚΑΜΑΤΑ».

κατά χρήση από την Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 
στον δήμο Καλαμαριάς– να 
αναπτυχθεί ως η πρώτη εντός 
τού αστικού συγκροτήματος 
ασφαλής κολυμβητική περιοχή. 

Για τις υπόλοιπες όμορες εκτά-
σεις τής ΕΤΑΔ προτείνονται 
χρήσεις γης, καθώς και ρυθμί-
σεις για το αλιευτικό καταφύγιο 
– ιχθυόσκαλα Νέας Κρήνης».
Μάλιστα, όπως είχε επισημά-

νει στη σχετική εισήγηση στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας ο κ. Δούμας (παρόντος 
και του δημάρχου Καλαμα-
ριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη), 
στην πλαζ τής Αρετσούς θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί –
όχι με μεγάλη δυσκολία– μια 
αστική κολυμβητική περιοχή, 
ακόμη και με πισίνες, φέρ-
νοντας το παράδειγμα της 
παραλίας τού Τελ Αβίβ.
Η μελέτη για το Ειδικό Χω-
ρικό Σχέδιο του παραλιακού 
μετώπου τής πόλης, από το 
Καλοχώρι ώς το Αγγελοχώρι, 
κατατέθηκε από τους μελετη-
τές στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στα μέσα Μαΐου. 
Όπως επισημαίνει σχετικά ο 
αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
και Δικτύων, Πάρις Μπίλλι-
ας, η σημασία τού σχεδίου 
έγκειται στο γεγονός ότι «όλη 
η Θεσσαλονίκη θα αποκτή-
σει επιτέλους έναν διάδρομο 
αναψυχής, αθλητισμού και 
πολιτισμού, συνολικού μήκους 
55 χιλιομέτρων, με αντίστοιχα 
τοπόσημα που θα βελτιώσουν 
την εικόνα τής πόλης, ώστε 
να καταστεί πόλος έλξης για 
επισκέπτες και κατοίκους».
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί στη 
συνέχεια, διευκρινίζεται ότι η 
μελέτη κατατέθηκε στο τμήμα 
Χωρικού Σχεδιασμού, ώστε να 
εγκριθεί και να ελεγχθεί. Στη 
συνέχεια θα αποσταλεί στη 
διεύθυνση Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού τού υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, ώστε να 
υπάρξουν και εκεί οι ανάλογες 
εγκρίσεις. Αφού ολοκληρωθεί 
και αυτή η διαδικασία, θα βγει 
σε διαβούλευση η στρατηγική 
μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, θα γίνει διαβούλευση 
από τους φορείς, θα σταλεί 
και πάλι στο υπουργείο για να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσμα-
τα και, ακολούθως, το Ειδικό 
Χωρικό Σχέδιο θα πάρει τον 
δρόμο του, για να εκδοθεί το 
σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Η μελέτη θεωρείται το πρώτο 
ουσιαστικό βήμα, ώστε στη 
συνέχεια να υπάρξει ένας ενι-
αίος σχεδιασμός και μια ενιαία 
αντιμετώπιση του παραλιακού 
μετώπου της πόλης. Εξετάζεται 
παράλληλα η δυνατότητα χρη-
ματοδότησης των παρεμβά-
σεων από το καινούριο ΕΣΠΑ, 
ενώ ο χρονικός ορίζοντας 
εφαρμογής της εκτιμάται σε 
βάθος δεκαετίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 
ΤΩΝ 29 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΑΛΛΑΤΙΝΙ, Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΟΡΟΙ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΗΔΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ. ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΑΤΙΝΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ», ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΓΛΗ.
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ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Χωρικό Σχέδιο 
αναμένεται να αναδειχθούν και 
να επιλυθούν όλα τα επιμέρους 
ζητήματα-προβλήματα που 
εντοπίζονται κατά μήκος τού 
μετώπου, ενώ κρίνεται αναγκαία 
η πρόβλεψη παρεμβάσεων και 
ρυθμίσεων που αποσκοπούν:
Στην εξυγίανση και ανάπλαση 
της περιοχής τού Δενδροπο-
τάμου και των βυρσοδεψείων 
και στη λειτουργική ένωση, 
τόσο από τη μία πλευρά (με 
τις προτεινόμενες υπερτοπικές 
δραστηριότητες στην οδό 26ης 
Οκτωβρίου) όσο και από την 
άλλη (προς το Καλοχώρι), με 
φιλοπεριβαλλοντικές, αναστρέ-
ψιμες παρεμβάσεις.
Στη δημιουργία Μητροπολι-
τικού Δυτικού Πάρκου στον 
χώρο τού παλαιού σιδηροδρο-
μικού σταθμού.
Στη δημιουργία των προϋποθέ-
σεων περιπατητικού άξονα από 
το νέο Μουσείο Ολοκαυτώμα-
τος ώς την πλατεία Ελευθερί-
ας, μέσω των εγκαταστάσεων 
του παλαιού εμπορευματικού 
σταθμού, δημιουργώντας την 
πορεία μνήμης.
Στη συνέχιση του άξονα περι-
πάτου και ποδηλάτου από την 
πρώτη προβλήτα τού ΟΛΘ ώς 
τον Λευκό Πύργο.
Στην πολεοδομική ρύθμιση 
στο νότιο άκρο τού δήμου 
Θεσσαλονίκης, με ενιαία 
πολεοδομική αντιμετώπιση της 
περιοχής τού Μεγάρου Μουσι-
κής, του Ποσειδώνιου και του 
Αλλατίνι και της εκτός σχεδίου 
παράκτιας περιοχής, στο όριο 

με τον δήμο Καλαμαριάς, με τη 
δημιουργία Ανατολικού Μητρο-
πολιτικού Πόλου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.
Στην ενεργοποίηση όλων των 
προβλεπόμενων και θεσμο-
θετημένων ρυθμίσεων στο 
παράκτιο μέτωπο του δήμου 
Καλαμαριάς, δίνοντάς τους 
ουσιαστικό χωροταξικό και 
πολεοδομικό περιεχόμενο.
Στην ολοκλήρωση των παρεμ-
βάσεων ώς το αγρόκτημα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με τις ανάλογες 
ενεργοποιήσεις που προβλέπο-
νται θεσμικά για το παράκτιο 
τμήμα τού δήμου Πυλαίας-Χορ-
τιάτη, ενισχύοντας τον μητροπο-
λιτικό χαρακτήρα τους.
Στη δημιουργία Ανατολικού 
Μητροπολιτικού Πάρκου – 
Βοτανικού Κήπου στην έκταση 
του ΑΠΘ, πλησίον τού αερο-
δρομίου.
Στη χωροθέτηση ναυπηγοεπι-
σκευαστικής ζώνης Κεντρικής 
Μακεδονίας, ανάλογης δυ-
ναμικότητας με τις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν 
εκτός θεσμικού και αδειοδο-
τικού πλαισίου στο παραλιακό 
μέτωπο του δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη.
Στην επανάκτηση του ρόλου 
και των στοιχείων ανάπτυξης 
της παράκτιας περιοχής τού 
δήμου Θερμαϊκού, ως κύριας 
ζώνης θαλάσσιας αναψυχής 
τού πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος της Θεσσαλονίκης.
Από την περιοχή παρέμβα-
σης έχουν εξαιρεθεί σημεία 
που έχουν δικό τους θεσμικό 
καθεστώς (ΟΛΘ, αεροδρόμιο 
«Μακεδονία»), σημεία όπου εκ-
πονούνται ειδικές πολεοδομικές 
μελέτες (περιοχή Σοφούλη, Κα-
λαμαριάς) ή που έχουν πρόσφα-
τες χωροθετήσεις (μαρίνα Δ.Ε. 
Πυλαίας – τουριστική ζώνη).

Οι παρεμβάσεις  
ανά περιοχή
Περιοχή δήμου Δέλτα. Εφαρ-
μογή τής μελέτης του Ελληνικού 
Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτό-
πων (ΕΚΒΥ) και δημιουργία τού 
αλιευτικού καταφυγίου, όπου 
μπορεί να κατασκευαστεί και 
στάση θαλάσσιας συγκοινω-

νίας. Σύνδεση – άξονας προς 
τα δυτικά, με περιπατητική 
διαδρομή πεζού και ποδηλάτου 
επί πασσαλόπηκτης, ελαφριάς 
κατασκευής, δίχως την κατα-
σκευή αναχώματος.
Περιοχή δήμου Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης και δήμου 
Θεσσαλονίκης. Ανάπλαση της 
κοίτης τού Δενδροποτάμου, που 
θεωρείται αρχή τής πορείας τού 
δυτικού τόξου προς τα στρατό-
πεδα «Μεγάλου Αλεξάνδρου», 
«Παπακυριαζή», «Παύλου 
Μελά» και «Στρεμπενιώτη», το 
Επταπύργιο και τους Κήπους 
τού Πασά. Αναγνωρίζεται ως 
κομβική περιοχή. Ανατολι-
κά τού Δενδροποτάμου, η 
επόμενη περιοχή αναφοράς 
είναι το Δυτικό Μητροπολιτικό 
Πάρκο (χώρος παλαιού εμπο-
ρευματικού σταθμού), με την 
πορεία μνήμης από το Μου-
σείο Ολοκαυτώματος ώς την 
πλατεία Ελευθερίας μέσω του 
«αστικού» τμήματος του ΟΛΘ. 
Σημαντική παρέμβαση αστικής 
ανάπλασης είναι επίσης αυτή επί 
της 26ης Οκτωβρίου, καθώς 
και η περιπατητική διαδρομή 
στα όρια του σχεδίου πόλης 
Θεσσαλονίκης και της χερσαίας 
ζώνης τού ΟΛΘ.
Περιοχή δήμου Θεσσαλονί-
κης. Για τη διαδρομή σύνδεσης 
της πλατείας Ελευθερίας με 
τον Λευκό Πύργο, ως συνέχεια 
αυτής από την 1η προβλή-
τα, προτείνεται επέκταση του 
κρηπιδώματος με κατασκευές 
αναστρέψιμες, χωρίς εμπλη-
σμό, ώστε να δημιουργηθούν 
προϋποθέσεις ασφαλούς 
περιπάτου σε συνέχεια του 
σημερινού κρηπιδώματος, 
με παράλληλη μεταφορά τής 
ζώνης ποδηλάτου στο απέναντι 
του κρηπιδώματος πεζοδρόμιο 
της λεωφόρου Νίκης. Το πλάτος 
τής διαδρομής μπορεί να είναι 
κυμαινόμενο, παρακολουθώ-
ντας τις προβολές των κάθετων 
αξόνων-ροών τής πλατείας Αρι-
στοτέλους, της Αγίας Σοφίας, 
της Γούναρη και της Στρατηγού 
Καλλάρη. Οι ρυθμίσεις στη Νέα 
Παραλία περιορίζονται στην 
απομάκρυνση της παράτυπης 
στάθμευσης οχημάτων από τον 
πρόσφατα αναπλασμένο χώρο, 
με δημιουργία νέων υπόγειων 
χώρων στην απέναντι πλευρά 
τής λεωφόρου Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, καθώς και στη δημι-
ουργία ποδηλατοδρόμου εκτός 
της αναπλασμένης περιοχής, 
σε λωρίδα παρά τη λεωφόρο 

Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τη 
θάλασσα, ώστε να παραμένει 
εντός της αναπλασμένης ζώνης 
η κίνηση του ποδηλάτου μόνον 
ως αναψυχή. Η περιοχή τής 
αναπλασμένης Νέας Παραλίας 
έχει άμεση σχέση με τις περι-
οχές των εκπονούμενων ΕΧΣ 
στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 
της ΔΕΘ, του νέου γηπέδου 
του ΠΑΟΚ και των Κεραμείων 
Αλλατίνη μέσω κάθετων αξόνων 
και διαδρομών.
Περιοχή δήμου Καλαμαριάς. 
Οι αντίστοιχοι άξονες-δια-
δρομές πεζού και ποδηλάτου 
παρά τις οδούς Σοφούλη και 
Πλαστήρα συμπληρώνονται με 
πολεοδομικές ρυθμίσεις τόσο 
στο τέως κυβερνείο όσο και 

στην πλαζ Αρετσούς. Η πλαζ 
Αρετσούς, πέρα από την άμεση 
γειτνίασή της με το τέως στρα-
τόπεδο Κόδρα. για το οποίο 
επίκειται η εκπόνηση μελέτης 
ΕΧΣ, είναι αναγκαίο, μετά την 
ολοκλήρωση της οριστικής 
απόδοσής της κατά χρήση από 
την ΕΤΑΔ στον δήμο Καλαμα-
ριάς, να αναπτυχθεί ως η πρώτη 
εντός τού αστικού συγκροτήμα-
τος ασφαλής κολυμβητική πε-
ριοχή. Για τις υπόλοιπες όμορες 
εκτάσεις τής ΕΤΑΔ προτείνονται 
χρήσεις γης, καθώς και ρυθμί-
σεις για το αλιευτικό καταφύγιο 
– ιχθυόσκαλα Νέας Κρήνης.
Περιοχή δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη και δήμου Θέρμης. 
Στην περιοχή παρέμβασης 
περιλαμβάνεται η προτεινόμενη 
περιοχή επέκτασης της δημοτι-
κής ενότητας Πυλαίας ως ΠΕ 14 
από το γενικό πολεοδομικό σχέ-
διο Πυλαίας. Οι νέες κατευθύν-
σεις γι’ αυτήν την πολεοδομική 
μελέτη είναι η ενσωμάτωση της 
γραμμής επέκτασης του μετρό 

προς αεροδρόμιο, οι αναγκαίες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 
δημιουργία ζώνης παραλιακού 
κοινόχρηστου χώρου για την 
ανάπτυξη κολυμβητικών περιο-
χών στο μέτωπό της, μετά από 
μελέτες και ακτομηχανικά έργα.
Η ανάπτυξη του χώρου εκπαί-
δευσης και βοτανικού κήπου ως 
Ανατολικό Μητροπολιτικό Πάρ-
κο – Βοτανικός Κήπος θεωρεί-
ται ως ακόμη ένα κομβικό ση-
μείο τής περιοχής παρέμβασης. 
Η σχέση τού αγροκτήματος του 
ΑΠΘ με τις νέες προτεινόμενες, 
αναβαθμισμένες χρήσεις γης, 
σε συνδυασμό με την προβλε-
πόμενη στάση τής γραμμής τού 
μετρό προς το αεροδρόμιο, με 
όλες τις υποστηρικτικές χρήσεις 
της, τη στάση τής θαλάσσιας 

συγκοινωνίας και την ανάδειξη 
του μη χαρακτηρισμένου υγρο-
τόπου, δημιουργούν συνθήκες 
κατάργησης της ασυνέχειας 
στην περιοχή τού αεροδρομί-
ου «Μακεδονία». Η πρόταση 
χωροθέτησης ναυπηγοεπι-
σκευαστικής ζώνης δίπλα στην 
υπό πιθανή παραχώρηση στην 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 
έκταση, για την ανάπτυξη και-
νοτομικής ζώνης, συμπληρώνει 
λειτουργικά την προσπάθεια 
αναβάθμισης της περιοχής.
Περιοχή δήμου Θερμαϊκού. Η 
αναθεώρηση του πολεοδομικού 
σχεδίου των παράκτιων περι-
οχών τού δήμου Θερμαϊκού, 
όπως προτείνονται από το εγκε-
κριμένο ΓΠΣ, με σύνταξη ειδι-
κής πολεοδομικής μελέτης και 
σε συνδυασμό με τη θαλάσσια 
συγκοινωνία, θα δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για την τουριστι-
κή αξιοποίηση αυτής της αστι-
κής περιοχής και για ανάκτηση 
του ρόλου που διαδραμάτιζε τις 
δεκαετίες 1960-1970.

Ποια προβλήματα  
θα επιλύσει  
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο

› «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΑΛΛΑΤΙΝΙ,
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 
ΑΛΛΟΥ,
ΠΛΑΖ ΣΤΗΝ 
ΑΡΕΤΣΟΥ
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Αναλυτικές οδηγίες 
σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή 
των έκτακτων 
ρυθμίσεων που 

προβλέπουν, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των μέτρων 
πρόληψης της διασποράς 
τού κορωνοϊού, τη δυνατό-
τητα διάθεσης επιπρόσθε-
του κοινόχρηστου χώρου σε 
καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων εξέδωσε 
ο δήμος Θεσσαλονίκης, ανα-
κοινώνοντας ότι οι ρυθμίσεις 
θα ισχύσουν ώς τις 30 Νοεμ-
βρίου 2020.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 
που εξειδικεύτηκαν σε συνε-
δρίαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής τού κεντρικού δήμου 
τής Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται 
η παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου σε οποιοδήποτε πεζο-
δρόμιο, πεζόδρομο ή πλατεία, 
εφόσον τηρούνται οι παρακά-
τω προϋποθέσεις:
Σε πεζοδρόμια, το ελάχιστο 
πλάτος διόδου διέλευσης πε-
ζών είναι 1,50 μ.
Σε πεζοδρόμια όπου έχουν κα-
τασκευαστεί ράμπες για ΑμΕΑ, 
αυτές θα πρέπει να συνδέονται 
μεταξύ τους με δίοδο ελεύθε-
ρης διέλευσης πλάτους 1,50 μ. 
Αντίστοιχα, ράμπες ΑμΕΑ που 

εξασφαλίζουν πρόσβαση σε 
κτίρια θα πρέπει να συνδέο-
νται με δίοδο διέλευσης πεζών 
ή ζώνη διέλευσης οχημάτων 
εκτάκτου ανάγκης πλάτους 
3,50 μ. ή άλλο κοινόχρηστο 
πεζόδρομο ή πλατεία.
Οι είσοδοι πολυκατοικιών και 
κτιρίων θα πρέπει να συνδέ-
ονται με τη δίοδο διέλευσης 
πεζών ή με άλλο υφιστάμενο 
πεζόδρομο ή πλατεία μέσω 
όδευσης πλάτους τουλάχιστον 
1,50 μ.
Σε πεζοδρόμια, παραπλεύ-
ρως των οποίων επιτρέπεται η 
στάθμευση οχημάτων, επιβάλ-
λεται απόσταση 0,60 μ. από 
το κράσπεδο.
Σε πεζοδρόμους και πλατεί-
ες θα πρέπει να παραμένει 
ελεύθερη ζώνη διέλευσης 
οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 
(πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) πλά-
τους 3,50 μ.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να παραμένει ελεύθερη κατα-
σκευασμένη όδευση τυφλών.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση σε δίκτυα οργανι-
σμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) 
και ιδιαιτέρως σε εγκαταστάσεις 
όπως ΚΑΦΑΟ, φρεάτια κτλ.
Σε περίπτωση τοποθέτησης 
κινητών συστημάτων σκία-
σης ή/και κινητών θερμαντι-
κών σωμάτων, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ορατότητα 
σε φωτεινούς σηματοδότες, 
πινακίδες τού ΚΟΚ και κά-
θετες οδούς, προς αποφυγή 
ατυχημάτων.
Επιτρέπεται η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο 
που χωρίζεται από το κα-
τάστημα μέσω οδού, όπου 
κινούνται οχήματα. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η διέλευση του 
προσωπικού θα γίνεται υπο-
χρεωτικά σύμφωνα με τις δια-
τάξεις τού ΚΟΚ, δηλαδή από 
διαβάσεις πεζών προκειμένου 
για οδούς τού βασικού οδι-
κού δικτύου και ελεύθερα, με 
επίδειξη προσοχής, σε οδούς 
ήπιας κυκλοφορίας.

Τι δεν επιτρέπεται
Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε χώ-
ρους κοινόχρηστου πρασίνου.
Δεν επιτρέπεται η ανάπτυ-
ξη τραπεζοκαθισμάτων σε 
οδόστρωμα όπου κινούνται 
οχήματα.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων σε δια-
πλατύνσεις πεζοδρομίων στις 
συμβολές καθέτων οδών.
Σε καταστήματα που βρίσκο-
νται εντός παρόδιας στοάς 
και με την επιφύλαξη των 
παρακάτω ειδικών ρυθμίσεων, 
δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων εκτός τής 
στοάς.
Οι επιχειρηματίες των κα-
ταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
ενημερώσουν μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) τον δήμο αν έχουν 
άδεια και επιθυμούν την επέ-
κταση των τραπεζοκαθισμά-
των τους ή αν δεν έχουν άδεια 
για φέτος και καταθέτουν 
τώρα την αίτηση με βάση τις 
νέες ρυθμίσεις. Στην περίπτω-
ση που η αίτηση ενός επιχειρη-
ματία δεν γίνεται αποδεκτή ή ο 
επιχειρηματίας που έχει άδεια 
δεν επιθυμεί ανάπτυξη επιπλέ-
ον τραπεζοκαθισμάτων, μπορεί 
να αιτηθεί αναλογικά μείωση 
ή επιστροφή (έως 50%) του 
τέλους κατάληψης κοινοχρή-
στων χώρων.

Ειδικές οδηγίες  
για πάρκα, πλατείες, 
πεζοδρόμους
Ειδικές οδηγίες εκδόθηκαν για 
επιμέρους περιοχές και συ-
γκεκριμένα για τους πεζοδρό-
μους Ικτίνου και Ζεύξιδος, τον 
πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας 

και τις κάθετες πεζοδρομη-
μένες οδούς, την περιοχή τής 
Ροτόντας, τη λεωφόρο Νίκης, 
τις πλατείες Ναυαρίνου και 
Χρηματιστηρίου, τα Λουλου-
δάδικα, την πλατεία Σταμάτη 
Καραμανλή, το Πάρκο Φωκά, 
την πλατεία Τσιρογιάννη και 
το πάρκο Πραξαγόρα (πε-
ρισσότερα εδώ: https://bit.
ly/3cYVAE3). 
Η αίτηση των επιχειρηματιών 
θα πρέπει να συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από σχέδιο διπλω-
ματούχου μηχανικού, ο οποίος 
φέρει την ευθύνη ορθής τήρη-
σης όλων των σχετικών διατά-
ξεων και της ορθής υλοποί-
ησής τους. Με την κατάθεση 
της αίτησης, αυτή θα θεωρεί-
ται κατ’ αρχήν εγκεκριμένη και 
ο επιχειρηματίας θα μπορεί να 
προχωρήσει στην υλοποίηση 
της πρότασής του. Ωστόσο, η 
αρμόδια υπηρεσία τού δήμου 
έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
διορθώσεις ή και να απορρίψει 
την αίτηση μετά από έλεγχο. 
Βασική προϋπόθεση για τη χο-
ρήγηση οποιασδήποτε άδειας 
είναι ο επιχειρηματίας να είναι 
ταμειακά ενήμερος.

ΕΝΑ ΝΕΟ
ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Πώς θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκα-
θίσματα στην «καρδιά» τής Θεσσαλο-
νίκης με την επέκταση λόγω των μέτρων 
για τον κορωνοϊό.

 Με την κατάθεση της αίτησης, αυτή θα θεωρείται κατ’ αρχήν εγκεκριμένη.
 και ο επιχειρηματίας θα μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση.
 της πρότασής του. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία τού δήμου έχει.
 το δικαίωμα να προβεί σε διορθώσεις ή και να απορρίψει την αίτηση μετά.
 από έλεγχο. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας.
 είναι ο επιχειρηματίας να είναι ταμειακά ενήμερος..
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O ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Μια κατοικία στο Πανόραμα ανακαινί-
στηκε δίνοντας έμφαση στον μινιμαλισμό 
ως πρώτη ύλη τής κομψότητας – και  
το αποτέλεσμα σίγουρα εντυπωσιάζει.
Φωτογραφίες:
MINAS KOSMIDIS [ARCHITECTURE IN CONCEPT]

Η κατοικία που 
παρουσιάζουμε 
βρίσκεται στο 
Πανόραμα Θεσ-
σαλονίκης και η 

κατασκευή της ολοκληρώθηκε 
το 2012. Το 2017, οι ιδιοκτήτες 
απευθύνθηκαν στο αρχιτεκτο-
νικό γραφείο Minas Kosmidis 
[Architecture in Concept] για 
τον ανασχεδιασμό συγκεκριμέ-
νων χώρων στο εσωτερικό τής 
κατοικίας, καθώς και σε ένα 
ανεξάρτητο, μικρό κτίριο, όπου 
θα στεγαζόταν το ατελιέ τού 
ιδιοκτήτη. Το «πεδίο εργασίας» 
των αρχιτεκτόνων περιελάμβα-
νε, επί της ουσίας, το σαλόνι, 
το κυρίως υπνοδωμάτιο και την 
τραπεζαρία.

Το καθιστικό
Το σαλόνι ήταν πραγματικά 
ευρύχωρο, ενώ σε μία πλευρά 

του είχε ήδη εγκατασταθεί ένα 
τζάκι. Επιπλέον, στη νοτιοδυ-
τική πλευρά του λούζεται από 
άφθονο φυσικό φως, που 
πλημμυρίζει τον χώρο μέσα 
από καμπυλωτά ανοίγματα. 
Σύμφωνα με την επιθυμία των 
ιδιοκτητών, η νέα φιλοσοφία 
τής κατοικίας θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει στοιχεία δια-
χρονικής πολυτέλειας και –το 
πιο σημαντικό– να αποπνέει 
μιαν αίσθηση ζεστασιάς και 
οικειότητας. Οι τοίχοι, όπως 
επίσης και η οροφή βάφτηκαν 
με λευκό χρώμα, με στόχο 
να αντανακλούν το υπέροχο 
φυσικό φως. 
Στο καθιστικό, ο μεγάλος κα-
ναπές δεσπόζει στο κέντρο τού 
χώρου, μακριά από κάθε τοίχο 
και προσανατολισμένος προς 
το τζάκι. Για την πίσω πλευρά 
τού καναπέ οι αρχιτέκτονες 
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σχεδίασαν μια ειδική σύνθεση 
χρησιμοποιώντας υλικά όπως 
το ξύλο καρυδιάς, το μάρμα-
ρο Pietra Grey και το μαύρο 
μέταλλο. Η κατασκευή «κρύ-
βει» ένα ενσωματωμένο μπαρ, 
όπως επίσης και άφθονους 
χώρους αποθήκευσης, «κρυμ-
μένους» πίσω από ντουλάπια 
από ξύλο καρυδιάς.
Στην απέναντι πλευρά, ο τοίχος 
–συμπεριλαμβανομένου τού 
τζακιού– επανασχεδιάστηκε 
πλήρως, ακολουθώντας την 
ίδια φιλοσοφία και χρησιμο-
ποιώντας τα ίδια υλικά. Οι γκρι 
αποχρώσεις των υφασμά-
των και τα λευκά, δερμάτινα 
έπιπλα, συνδυασμένα με το 
λευκό χαλί, ισορροπούν έξοχα 
μεταξύ τού δαπέδου από ξύλο 
βελανιδιάς και των επενδύσεων 
από καρυδιά, που κυριαρχούν 
στον χώρο, ενώ την ίδια στιγμή 

τα μαύρα μεταλλικά στοιχεία 
υπογραμμίζουν εμφατικά τις 
μινιμαλιστικές γραμμές σχεδί-
ασης.

Η τραπεζαρία
Προχωρώντας στην τραπεζα-
ρία, το ξύλο καρυδιάς αποτελεί 
για ακόμη μία φορά το βασικό 
υλικό, ενώ το παράθυρο έχει 
καλυφθεί από την οροφή ώς 
το δάπεδο από ένα χάλκινο 
πάνελ (ειδικά σχεδιασμένο από 
το αρχιτεκτονικό γραφείο), 
που επιτρέπει στο φως να 
διεισδύσει μέσω ενός διάτρη-
του μοτίβου. Πάνω από το 
μεγάλο τραπέζι από μάρμαρο 
Nero Portoro, δύο κρεμα-
στά φωτιστικά διά χειρός τού 
γνωστού βρετανού σχεδιαστή 
Λι Μπρουμ παρέχουν επαρκές 
φως στον χώρο. Σε αρμονία με 
το σαλόνι, οι λευκές, δερμά-

ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ,  
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 
ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΑΚΡΙΑ  
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΟΙΧΟ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΖΑΚΙ.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ  
ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ  
ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΜΙΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΛΙΚΑ 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ, 
ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ PIETRA GREY 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ.  
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΚΡΥΒΕΙ» 
ΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΑΡ, 
ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, 
«ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ»  
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ  
ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ.
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τινες καρέκλες τού ιταλικού 
οίκου Cassina ολοκληρώνουν 
την απλή, αλλά πολυτελή εικό-
να τής τραπεζαρίας.

Το master bedroom
Στην κυρίως κρεβατοκάμαρα, 
ο αέρας πολυτέλειας συνεχί-
ζεται στον τοίχο πίσω από το 
κρεβάτι, όπου ο καπλαμάς 
από ξύλο καρυδιάς δημι-
ουργεί μια ενιαία επιφάνεια, 
αφήνοντας δύο συμμετρικά 
κενά και επιτρέποντας στον 
κρυφό φωτισμό να φωτίζει το 
λευκό μά ρμαρο Carrara στο 
πίσω μέρος. Το ίδιο μάρμαρο 
χρησιμοποιήθηκε για τα μινι-
μαλιστικά κυλινδρικά πλαϊνά 
τραπεζάκια, που λειτουργούν 
ως κομοδίνα, ενώ στην απέ-
ναντι πλευρά, μπροστά από 

τον επενδυμένο με ξύλο τοίχο, 
κατασκευάστηκε ένα κινού-
μενο πάνελ, για τις ανάγκες 
φιλοξενίας τής τηλεόρασης. 
Την επίπλωση της κρεβατο-
κάμαρας συμπληρώνουν μια 
πραγματικά άνετη πολυθρόνα 
επενδυμένη με πράσινο βελού-
δο, αλλά και ένας επιδαπέδιος, 
ολόσωμος καθρέφτης, που 
ακουμπά στον τοίχο.

Το στούντιο
Έξω από την κατοικία και 
με άμεση πρόσβαση από το 
πάρκινγκ υπάρχει ένα υπε-
ρυψωμένο, μικρό ισόγειο 
κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε 
για να στεγάσει το στούντιο 
του ιδιοκτήτη. Το εσωτερικό 
περιλαμβάνει ένα μπάνιο, έναν 
γωνιακό πάγκο με νεροχύτη 

και χώρους αποθήκευσης και, 
φυσικά, τον κυρίως χώρο, που 
φιλοξενεί ένα σχεδιαστήριο και 
έναν καναπέ για χαλάρωση.
Οι όγκοι στο μπάνιο και στον 
«πάγκο κουζίνας» γλυκαίνουν 
με τη χρήση καμπύλων επι-
φανειών, ενώ την ίδια στιγμή 
σημαίνονται και ενοποιούνται 
αισθητικά, καθώς επενδύονται 
με κάθετες λωρίδες από ξύλο 
βελανιδιάς. Όσον αφορά τα 
δομικά υλικά, οι αρχιτέκτονες 
χρησιμοποίησαν φυσική βελα-
νιδιά, τσιμέντο, γκρι υφάσματα 
επιπλώσεων και μαύρη επένδυ-
ση Corian. Μόνη εξαίρεση στο 
(κατά βάση βιομηχανικό) στιλ 
τού στούντιο είναι τα πολύ-
χρωμα μοτίβα που επελέγη-
σαν για τα μαξιλάρια και για 
ορισμένα άλλα έπιπλα.

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ,  
ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ  
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ, ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ  
ΩΣ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ  
ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΠΑΝΕΛ 
(ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ), ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΣΤΟ ΦΩΣ ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ 
ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ 
ΜΟΤΙΒΟΥ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ  
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ 
ΜΑΡΜΑΡΟ NERO PORTORO, 
ΔΥΟ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ 
ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ 
ΛΙ ΜΠΡΟΥΜ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΕΠΑΡΚΕΣ ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ.
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΛΟΥ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΜΠΑΝΤΗ

Το φύλλο το σωστό από τον ειδικό
ΕΝΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ σεμινάριο για 
την τέχνη τού αερόφυλλου μπου-
γάτσας, τόσο για επαγγελματίες 
από τον χώρο τού επισιτισμού όσο 
για απλούς λάτρεις τού είδους, 
θα φιλοξενηθεί στα εργαστήρια 
αρτοζαχαροπλαστικής τής «CWC 
PRO», με διδάσκοντα τον Φίλιππο 
Μπαντή, ο οποίος, έχοντας τε-
ράστια εμπειρία στην παρασκευή 
φύλλου μπουγάτσας, αποφάσισε να 

διδάξει τα μυστικά τής τέχνης του.
Με την ενεργό συμμετοχή τους και 
με καθοδήγηση από τον pastry 
chef, οι συμμετέχοντες θα αποκτή-
σουν τη γνώση που θα τους βοη-
θήσει στα μελλοντικά τους βήματα. 
Η εξοικείωση με την τεχνική τού 
φύλλου αέρος και μπουγάτσας εί-
ναι χρήσιμη σε όλους όσοι θέλουν 
να ξεχωρίσουν, έχοντας εμπεδώσει 
μια τέχνη πολύ χρήσιμη, με μεγάλη 

ζήτηση από τα εργαστήρια παρα-
σκευής μπουγάτσας, τις βιοτεχνί-
ες, αλλά και τις μεγάλες μονάδες 
παρασκευής κατεψυγμένων προϊό-
ντων ζύμης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγ-
γελματίες, σε σπουδαστές, αλλά 
και σε ερασιτέχνες λάτρεις τής 
κουζίνας, διδάσκοντας τεχνικές 
και γεμίσεις με απλό και κατανοητό 
τρόπο, έτσι ώστε να μεταφέρουν 

την γνώση που θα αποκτήσουν στο 
σπίτι και στην οικογένειά τους.
INFO: Το σεμινάριο ξεκινά τη ΔΕ 
22.06.2020 (ώρες: 09:00-16:00), 
στις εγκαταστάσεις τής «Cooking 
Workshop Consulting» (Λέοντος Σο-
φού 18, Τ. 2310-277.280). Θα διαρκέ-
σει πέντε ημέρες (40 διδακτικές ώρες), 
σε 12μελές τμήμα. Κόστος συμμετοχής: 
550 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες 
εδώ: https://bit.ly/3eeZgl2 



Citymag Thessaloniki 
No 020  —  30.05-12-06.2020

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ice… dream
Βρήκαμε ένα υπέροχο παγωτό  
σε έναν προορισμό που είχαμε συνηθίσει 
για άλλες απολαύσεις.
TO CHOUREÁL είναι γνωστό για το φρέσκα σου, που ετοιμά-
ζονται κάθε μέρα στο μαγαζί και μας περιμένουν να τα συν-
δυάσουμε με επιλογές όπως κρέμα σοκολάτας, λευκή κρέμα 
με βανίλια Μαδαγασκάρης, αμύγδαλα, φραγκοστάφυλα και 
ένα σωρό καλούδια, για το καλύτερο DIY προφιτερόλ. Αυτό 

για το οποίο είναι ισως 
λιγότερο γνωστό είναι το 
χειροποίητο παγωτό του 
– και ιδιαιτέρως η αγαπη-
μένη μας γεύση, το salty 
caramel, που ολοκληρώνει 
μοναδικά το προφιτερόλ 
μας. Εννοείται ότι το προ-
τείνουμε και μόνο του, σε 
χωνάκι. 
INFO: «Choureál – Choux 
& Profiterole», Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού 7, Τ. 2310-
252.766.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γλυκό powerfood
Τα γεμιστά κρουασάν στο «Κλέα».
ΕΙΝΑΙ κάποιες ώρες τής ημέρας, που χρειάζεσαι κάτι να σε 
στηρίξει. Θέλεις να είναι και απολαυστικό, ώστε να λειτουρ-
γήσει ως comfort food και να σου φτιάξει τη διάθεση. Ιδα-
νικά, δε, θα ήθελες να είναι και γλυκό, για να πάρεις όλη την 
ενέργεια που απαιτείται, ώστε να αντεπεξέλθεις σε ακόμη μία 
απαιτητική ημέρα. Τι θα είναι αυτό; Σου έχουμε την απάντηση: 
τα ολόφρεσκα κρουασάν τού «Κλέα», γεμιστά είτε με σοκο-
λάτα είτε με bueno. Εννοείται ότι εμείς πήραμε και τα δύο…
INFO: «Κλέα Fine Bakery», Τσιμισκή 32, Τ. 2310-277.200.

ΑΓΟΡΑ
Σουτζουκάκια τού ονείρου
Ζουμερά στο εσωτερικό, κριτσανάτα απ’ 
έξω, χάρη στο ψήσιμο στη σχάρα.
ΤΑ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ στον 
«Κρόνο Παρά Θίν’ Αλός» είναι 
ακόμη ένας σημαντικός λόγος 
να ανοίξει ξανά η εστίαση… 
Ίσως να είναι σημαδιακό, 
αλλά το τελευταίο γεύμα μας 
έξω, πριν από την επιβολή τού 
lockdown, έγινε στον «Κρόνο», 
στην περιοχή τής Νέας Κρή-
νης (υπάρχει ασφαλώς και η 
ιστορική ταβέρνα «Κρόνος» 
στο Ντεπό), με τα σουτζουκά-
κια να πρωταγωνιστούν στην 
παραγγελία μας (και με τη 
γεύση τους να παραμένει ζω-
ντανή στο στόμα μας, ώσπου 
να τα απολαύσουμε ξανά). Τα 

σουτζουκάκια τού «Κρόνου» 
αποτελούν την επιτομή τού 
comfort food, ένα οικογενει-
ακό φαγητό αγάπης. Δεν είναι 
μόνο τα φρέσκα, ισορροπη-
μένα υλικά τής συνταγής, που 
εδώ και 50 χρόνια δεσπόζει 
στη γαστρονομική σκηνή τής 
Θεσσαλονίκης, αλλά και το 
μαεστρικό ψήσιμό τους στη 
σχάρα, που τα κάνει ζουμερά 
και λαχταριστά το εσωτερικό 
και τραγανά στο εξωτερικό 
τους.
INFO: «Κρόνος Παρά Θίν’ 
Αλός», Θεμιστοκλή Σοφούλη 77. 
Τ. 2310-415.871.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΠΡΑΣΟΠΙΤΑ ΑΦΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΤΗ. 
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΟΧΑ ΨΗΜΕΝΟ – ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΝΟΣΤΙΜΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΑΓΩΘΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΚΕΤΟ. ΚΑΛΟΑΝΟΙΓ-
ΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΠΛΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΡΑΓΑΝΟΤΗΤΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΙΠΑΡΟ (Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΤΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΗ 
ΠΡΕΠΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΔΩΝΕΙ ΤΟ 
ΧΕΡΙ ΣΟΥ). ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ, Η 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΟ: ΓΛΥΚΙΑ, 
ΜΟΣΧΟΒΟΛΙΣΤΗ, ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΑ 
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΑ ΑΡ-
ΤΥΜΕΝΗ, ΒΓΑΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΣΤΙ-
ΜΙΑ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΤΡΕ-
ΠΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΝΑΚ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
– 'Η ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΕΥΜΑ, 
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΙΑΣ ΣΑΛΑΤΑΣ 
(ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΑΜΕ ΜΕ 
ΜΙΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ). ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΗ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΤΑ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΗ) ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ 
«ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΡΕΣΙΝΙΩΤΟΥ», ΣΤΗΝ 
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 12, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΓΙΑ 
ΕΜΑΣ, ΑΠΛΩΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΤΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

THE FOODIES



ΟΤΑΝ ένα πιάτο βρίσκεται στον 
κατάλογό σου επί 10 χρόνια 
(και παραμένει όσες φορές κι 
αν ανανεωθεί η κάρτα), τότε 
εύκολα μπορείς να συμπερά-
νεις ότι πρόκειται για ένα από 
τα πιο αγαπημένα ορεκτικά σε 
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 
Ο λόγος για τα καραμελω-
μένα μανιτάρια (πορτομπέλο 
και σαβινιόν) με σόγια, ούζο, 
δεντρολίβανο και σκόρδο στη 
«Μασσαλία». Η ονομασία τού 
πιάτου, βέβαια, αποκρύπτει από 
το κοινό δύο εξαιρετικά χαρα-

κτηριστικά του: το ότι περιέχει 
λίγο καυτερό μπούκοβο, που το 
κάνει όσο πικάντικο χρειάζεται, 
αλλά και το ότι η θεσπέσια (και 
λίγα λέμε) σάλτσα, στην οποία 
σερβίρονται, είναι τέτοια σε πο-
σότητα, ώστε να βουτήξει όλη η 
παρέα από μία φέτα ψωμί…
INFO: «Μασσαλία», Μανουσο-
γιαννάκη 6 με Φιλικής Εταιρείας, 
στη Θεσσαλονίκη (Τ. 2314-
003.714), και στην πλατεία τής 
Νέας Φώκαιας, στην Κασσάνδρα 
τής Χαλκιδικής (Τ. 23740-
81.008).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Premium
ελληνικά
σνακ
Από τη «Filema».
Η «FILEMA» είναι μια 
startup ελληνική επιχείρηση 
που φτιάχνει και προσφέρει 
μπάρες μελιού και κριτσί-
νια σε πολλές εκδοχές, με 
συσκευασίες που περιέχουν 
υγρό μαντηλάκι για την υγι-
εινή των χεριών. Μάλιστα, η 
συσκευασία με το μαντηλά-
κι αποτελεί κατοχυρωμένη 
πατέντα τής «Filema».
Το σκεπτικό ήταν να δημι-
ουργηθούν φυσικά ελληνι-
κά σνακ πρώτης ποιότητας, 
από εγχώριες πρώτες ύλες, 
χωρίς συντηρητικά. Εκείνο 
όμως που προκαλεί ιδιαίτε-
ρα θετική εντύπωση είναι η 
φιλοσοφία που διακατέχει 
τη «Filema»: «Η καινο-
τομία είναι η δουλειά μας. 
Θέλουμε να αφήσουμε τον 
κόσμο καλύτερο απ’ ό,τι τον 
βρήκαμε: έτσι προσαρμό-
ζουμε την προσέγγισή μας 
σε κάθε αγορά, με σκοπό 
να καλύπτει τις ανάγκες 
των καταναλωτών, προσφέ-
ροντάς τους την καλύτερη 
ποιότητα στα προϊόντα 
μας», τονίζουν οι υπεύθυ-
νοι της εταιρείας. Για να 
το πετύχουν, δηλώνουν 
δεσμευμένοι να στηρίξουν 
τους έλληνες παραγωγούς 
που καλλιεργούν βιώσιμα 
προϊόντα, ώστε να υπάρχει 
πλήρης διαφάνεια για τα 
συστατικά και την προέλευ-
σή τους. Οι πρώτες ύλες, 
η ποιότητά τους, ο τρόπος 
παραγωγής και οι αειφόρες 
πρακτικές είναι 
οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις 
για πιο υγιεινά 
προϊόντα, με 
χαμηλό περιβαλ-
λοντικό αποτύ-
πωμα.
INFO: «Filema», 
W. www.
filemagoods.com

ΑΓΟΡΑ
Μανιτάρια για «βουτιές»
Το πικάντικο ορεκτικό που θα αποτελέσει 
το νέο αγαπημένο σας – εμπιστευτείτε μας.

ΑΓΟΡΑ
Ο νέος μας bun-εθισμός
Ένα bao bun με πανσέτα,  
υπέροχα αρωματικό και λαχταριστό.
ΕΝΑ από τα σχετικώς new entries στο street food στη Θεσσα-
λονίκη είναι το «Thess Bao» τής Καλαποθάκη – και ο συνδυ-
ασμός τής πανσέτας BBQ με καπνιστή μαγιονέζα και μαύρο 
σκόρδο στο αφράτο bun, την οποία σερβίρει, αποτελεί μια 
ευχάριστη έκπληξη, πέρα από τα συνηθισμένα. Για να… ισορ-
ροπήσουν, ωστόσο, οι γεύσεις θα χρειαστεί, αν μας ρωτάτε, 
και μία μερίδα crushed potatoes με σάλτσα καρμπονάρα και 
παρμεζάνα. Next level street food…
INFO: «Thess Bao», Καλαποθάκη 3, T. 2310-235.225.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο Μπρους
Γουίλις
για τη Hell
Energy
Στον αέρα το νέο 
διαφημιστικό σποτ.
ΣΤΟ ΝΕΟ διαφημιστικό σποτ 
τής «Hell» βλέπουμε τον 
Μπρους Γουίλις να δοκιμάζει 
όχι μόνο το ενεργειακό ποτό 
«Hell Energy», αλλά και το 
νέο «Hell Energy Coffee». 
Η διαφήμιση με πρωταγωνι-
στή τον σταρ τού Χόλιγουντ 
γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και 
έκανε πρεμιέρα στην τηλεό-
ραση και στα social media.
Είναι η δεύτερη φορά που η 
«Hell Energy» και ο Μπρους 
Γουίλις συνεργάζονται για 
διαφημιστικό σποτ, καθώς ο 
ηθοποιός συμφώνησε να είναι 
το πρόσωπο του brand για 
ακόμη δύο χρόνια. Η «Hell», 
μία από τις πλέον δημοφιλείς 
μάρκες ενεργειακού ποτού, 
που εξάγει τα προϊόντα της σε 
50 χώρες παγκοσμίως (και, 
μάλιστα, ηγείται της αγοράς 
σε πολλές από αυτές), συμ-
φώνησε και με τη Σουλέικα 
Ριβέρα, μία από τις ομορφό-
τερες γυναίκες στον κόσμο, 
γνωστή για τον πρωταγωνιστι-
κό της ρόλο στο βιντεοκλίπ 
τού τραγουδιού «Despacito», 
που έσπασε όλα τα ρεκόρ, με 
περισσότερες από 6,7 δισε-
κατομμύρια προβολές.
INFO: Μπορείτε να δείτε το νέο 
τηλεοπτικό σποτ εδώ: https://
www.hellenergy.com//bw_tvc_gr

ΤΑ ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΑ ΣΟΥ-
ΤΖΟΥΚΑΚΙΑ (ΤΟ ΠΙΑΤΟ 
ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΝ-
ΘΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ 
«ΣΜΥΡΝΕÏΚΑ») ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ 
ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΟΥ-
ΖΙΝΑ (ΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ 
«IZMIR KÖFTE»). Η ΛΕΞΗ 
«ΣΟΥΤΖΟΥΚ» ΣΤΑ ΤΟΥΡ-
ΚΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΛΟΥΚΑ-
ΝΙΚΟ» (ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ, 
ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ). ΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΑΓΗ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΥΛΙΓ-
ΜΕΝΟ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΣΟΥ-
ΤΖΟΥΚΑΚΙ. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΕΥ-
ΡΕΩΣ ΤΟ 1922, ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ 
ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΚΑ-
ΤΕΦΘΑΣΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ. ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ 
ΤΑ ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΑ ΣΟΥ-
ΤΖΟΥΚΑΚΙΑ – ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ 
ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΜΙΑΝ 
ΕΞΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΤΣΑΤΖΙΔΙΚΟ: 
ΣΤΟΥ «ΤΣΑΡΟΥΧΑ», ΣΤΗΝ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 78, ΣΥΝΟΔΕΙΑ 
ΠΙΛΑΦΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟ-
ΦΑ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΑΛΤΣΟΥΛΑΣ. 
ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ;

Πικάντικο και με εξαιρετική 
σαλτσούλα για «βουτιές», το πιά-
το αυτό είναι κάτι περισσότερο 

από βέβαιο ότι θα αποτελέσει το 
αγαπημένο σας ορεκτικό.
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Eτοιμοι να μας 
καλωσορίσουν 
δηλώνουν περισσό-
τεροι από 50 σεφ, 
που ένωσαν τις 

φωνές τους σε ένα βίντεο, για 
να προσκαλέσουν τον κόσμο 
να επιστρέψει στους χώρους 
τής εστίασης, που άνοιξαν 
ξανά από τη Δευτέρα 25 
Μαΐου. Πίσω από την πρω-
τοβουλία βρίσκονται οι πολυ-
βραβευμένοι σεφ Γεωργιάννα 
Χιλιαδάκη και Νίκος Ρούσσος, 
που ανέλαβαν την οργάνωση, 
αλλά και ο Άκης Πετρετζίκης 
με την ομάδα του, που δημι-
ούργησε το τελικό αποτέλεσμα, 
με τη συνεισφορά όλων όσοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε με τρεις 
από τους σεφ που συμμετέ-
χουν στην προσπάθεια αυτή: 
τη Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, τον 
Σωτήρη Κοντιζά και τον Γιώρ-

γο Σαμοΐλη.
«Ξέραμε ότι θα είναι ωραίο 
να κάνουμε κάτι ενωμένοι, για 
όλο τον κόσμο τής εστίασης 
σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγ-
μή. Θέλουμε να δείξουμε ότι 
είμαστε έτοιμοι, με υπευθυνό-
τητα, ότι θα φροντίσουμε τους 
καλεσμένους μας, ότι αγαπάμε 
αυτό που κάνουμε» σημειώ-
νει η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, 
η μοναδική γυναίκα σεφ στη 
χώρα μας που έχει τιμηθεί με 
δύο αστέρια Μισελέν. «Η εστί-
αση είναι ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι τής κοινωνίας μας και 
της οικονομίας – και ένας από 
τους τομείς που έχουν πλη-
γεί περισσότερο σ’ αυτήν την 
κρίση. Πρόκειται ουσιαστικά 
για μια επανεκκίνηση, αλλά 
υπάρχει και ένα συναισθηματι-
κό νόημα, επειδή μαζευόμαστε 
όλοι γύρω από ένα τραπέζι, 
επειδή μοιραζόμαστε το φα-

γητό» υπογραμμίζει η κυρία 
Χιλιαδάκη.

Αλλάζουν όλα
Οι νέοι κανόνες που ισχύουν 
στα καταστήματα εστίασης δεν 
αλλάζουν μόνο τις συνήθει-
ες στη σάλα και στο τραπέζι, 

αλλά και πίσω στην κουζίνα: 
«Οι κανόνες στην εστίαση 
στην Ελλάδα ήταν και παραμέ-
νουν πολύ αυστηροί, ούτως ή 
άλλως. Η γενικότερη αίσθηση 
είναι ότι περισσότερες κουζί-
νες, περισσότεροι μάγειρες, 
περισσότεροι επιχειρηματίες 

έχουν νιώσει πιο έντονα την 
ανάγκη για ασφάλεια, οπότε 
θα προσέχουν ακόμη περισσό-
τερο» τονίζει από την πλευρά 
του ο Σωτήρης Κοντιζάς.
Ήδη πριν από το άνοιγμα, ο 
κ. Κοντιζάς και η ομάδα του 
έχουν κάνει πρόβα για την 

RESTART
ΣΤΗΝ
ΕΣΤΙΑΣΗ
Τι σχεδιάζουν, πού ελπί-
ζουν, τι προσδοκούν  
οι καταξιωμένοι σεφ  
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, 
Σωτήρης Κοντιζάς  
και Γιώργος Σαμοΐλης,  
στην επανέναρξη 
του κλάδου τής εστίασης 
μετά την περιπέτεια  
του νέου κορωνοϊού.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΝΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΝΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΣΕ ΕΝΑ ΝΗΣΙ - ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΤΟΥΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΧΙ «ΑΡΠΑΧΤΗ».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟÏΛΗΣ
σεφ
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πρεμιέρα: «Στην ουσία, αυτό 
που αλλάζει είναι κάποιες 
ροές και διαδικασίες – που 
η αλήθεια είναι ότι, επειδή τις 
κάναμε ήδη πρόβα σαν σε 
θεατρική παράσταση, έχουν 
αρκετές προκλήσεις. Πρέπει 
να διαμορφωθούν διαφορετι-
κά τα πόστα, συν τη δυσκολία 
τής χρήσης μάσκας υπό ζέστη, 
χωρίς κλιματισμό, ακόμη και 
στην κουζίνα, τις οκτώ ώρες 
που δουλεύει ο κόσμος… 
Είναι μια κατάσταση πρωτό-
γνωρη για όλους μας σ’ αυτό 
το κομμάτι. Όχι στο κομμάτι 
τής υγιεινής των χεριών, για 
παράδειγμα, επειδή αυτό το 
τηρούσαμε έτσι κι αλλιώς. 
Έχει να κάνει περισσότερο με 
άλλες πλευρές τής δουλειάς: 
ο σεφ τής κουζίνας πώς θα 
δοκιμάσει το πιάτο πριν πάει 
στον πελάτη, ώστε να κάνει 
τις απαραίτητες διορθώσεις, 

φορώντας τη μάσκα και ενώ 
πρέπει να λύσει το ‘σουντόκου’ 
με τα χέρια του, να κατεβάσει 
τη μάσκα, να πάρει το κουτά-
λι;.. Έχει αυξηθεί ο βαθμός δυ-
σκολίας» εξηγεί ο κ. Κοντιζάς. 
«Όμως, σε κάθε περίπτωση», 
επιμένει, «στις σωστές κουζί-
νες οι προτεραιότητες είναι η 
ασφάλεια, η καθαριότητα, η 
πειθαρχία και η οργάνωση – 
και μετά μιλάμε για φωτιές και 
ανάβουμε τα μάτια και βάζου-
με καζάνια να βράζουν…».

Αισιόδοξοι από ένστικτο
Ο Γιώργος Σαμοΐλης προετοι-
μάζεται για μαγειρέματα στη 
Σίφνο, όπου όλο το νησί πε-
ριμένει με αγωνία τα καράβια 
στις αρχές Ιουνίου. «Αρκετοί 
από εμάς είμαστε κάπως αισιό-
δοξοι, κυρίως από ένστικτο… 
Το νησί έχει φανατικούς φί-
λους, Έλληνες και ξένους, και 
ξέρουμε ότι ανυπομονούν να 
έρθουν. Ξέρουμε ότι κάποιες 
οικογένειες θα στηρίξουν την 
τοπική οικονομία, αλλά είμαστε 
σαφώς προετοιμασμένοι και 
για δύσκολες ημέρες».
Πριν καν παρουσιαστεί η 
πρόκληση του κορωνοϊού, ο 
κ. Σαμοΐλης είχε ξεκινήσει τον 
σχεδιασμό για μια πρωτοπορι-
ακή προσέγγιση στην εστίαση, 
με στόχο τη μηδενική σπατά-
λη: «Σε μια κανονική σεζόν, 
σε ένα εμπορικό σημείο τής 
Σίφνου θα δουλεύαμε πάρα 
πολλές ώρες, με πολύ κόσμο, 
με πολύ γρήγορες εναλλαγές 
τραπεζιών, ο ένας πάνω στον 
άλλο στο peak τής σεζόν – 
και αυτό, προφανώς, για να 
έχει μεγαλύτερη απόδοση το 
μαγαζί, από το οποίο ζουν 15 
οικογένειες. Ο όγκος μόνο τού 
γυαλιού και του πλαστικού που 
πετούσαμε στη σεζόν ήταν 
τρομακτικός…» παρατηρεί ο κ. 

Σαμοΐλης. «Όταν αποφασίσεις 
ότι αυτό θέλεις να το βγάλεις 
από την αλυσίδα τής τροφο-
δοσίας σου, βρίσκεις λύσεις, οι 
οποίες οδηγούν εκ των πραγ-
μάτων και σε κάτι πιο ποιοτικό: 
στο ντόπιο προϊόν. Οπότε, αμέ-
σως γλιτώνεις τη συσκευασία, 
αλλά αυτομάτως αναβαθμίζεις 
απόλυτα και το προϊόν, αφού 
αγοράζεις κατευθείαν από τον 
παραγωγό στο χωράφι».

Ολοταχώς προς
μια νέα φιλοσοφία
Η συζήτηση περί βιωσιμότη-
τας, περί εποχικότητας των 
προϊόντων, περί επιλογής τοπι-
κών παραγωγών, αλλά ακό-
μη και η απομάκρυνση από 
τη μαζική κτηνοτροφία έχει 
ανοίξει διεθνώς, αλλά και στην 
Ελλάδα για την εστίαση.
Η κυρία Χιλιαδάκη αναγνωρί-
ζει στην κρίση τού κορωνοϊού 
και μια ευκαιρία «να μειώ-
σουμε τη σπατάλη φαγητού – 
αυτό που λέμε ‘food waste’–, 
να πάρουν αξία οι βιώσιμες 
επιλογές ζωής. Να μην εκμε-
ταλλευόμαστε τη φύση παρα-
πάνω από αυτό που μπορεί να 
μας δώσει. Η εποχικότητα των 
προϊόντων είναι πάντοτε στο 
μυαλό ενός καλού μάγειρα, 
τώρα όμως αυτό είναι ακόμη 
πιο σημαντικό. Ίσως αυτός ο 
κορωνοϊός να ήταν ένα ‘κα-
μπανάκι’ ότι ο πλανήτης χρειά-
ζεται μια παύση, ότι πρέπει να 
σεβαστούμε τη φύση και τον 
χώρο όπου ζούμε».
Σύμφωνα με τον κ. Σαμοΐλη, 
αυτές οι επιλογές έχουν «εξαι-
ρετικά σημαντικές προεκτά-
σεις, ειδικά σε μια μικρή κοινω-
νία. Ένα εστιατόριο ενώνει 
όλους τους παραγωγικούς 
τομείς σε ένα νησί: τους παρα-
γωγούς, τους ψαράδες, τους 
κτηνοτρόφους, τη μεταφορι-

κή εταιρεία. Ένα εστιατόριο 
μπορεί να είναι μια πηγή υγιούς 
ανάπτυξης, όχι μια ‘αρπαχτή’».
Ο κ. Κοντιζάς, από την πλευρά 
του, πιστεύει ότι «περνάει ένα 
τεστ όλος ο κλάδος παγκοσμί-
ως, επειδή υπάρχει ο φόβος 
στη μέση, η προτεραιότητα 
της υγείας. Αυτήν τη στιγμή 
εμείς πρέπει να αποδείξουμε 
ότι είμαστε σωστοί και, πέρα 
από καλό φαγητό, σερβίρουμε 
και ασφάλεια. Νομίζω ότι όλα 
τα μαγαζιά θα κρίνονται πλέον 
όχι μόνο για το εάν το φαγητό 
είναι νόστιμο, αλλά και για το 
καινούργιο στοιχείο στην ‘εξί-
σωση’, που είναι η ασφάλεια».

Η επόμενη μέρα
Η προσδοκία των τριών σεφ 
είναι ο κόσμος να τους εμπι-
στευτεί και να συνεχίσει να 
επισκέπτεται τα αγαπημένα του 
μέρη: «Παίρνουμε πράγματα 
ως δεδομένα στην καθημερι-
νότητά μας και, τελικά, βλέ-
πουμε ότι δεν ήταν έτσι, όπως 
το να πας σε μια ταβέρνα και 
να φας το ψαράκι σου. Το 
θεωρούσαμε τόσο απλό και 
τώρα το εκτιμούμε διαφορε-
τικά» λέει χαρακτηριστικά η 
κυρία Χιλιαδάκη.
«Ελπίζω να πάνε όλα καλά. 
Η ανάγκη να βρεθείς με τον 
άλλο και να βγεις έξω είναι 
ανάγκη ανθρώπινη, την έχουμε 
μέσα μας – πόσο μάλλον στην 
Ελλάδα, όπου είμαστε πιο εκ-
δηλωτικοί. Επειδή είμαι μισός 
Ιάπωνας και μισός Έλληνας, 
στην Ιαπωνία δεν είναι τόσο 
έντονη. Εδώ το χρειαζόμαστε. 
Εύχομαι να μην έχουμε κανένα 
πισωγύρισμα στους αριθμούς, 
να πάνε όλα καλά και πιστεύω 
ότι ο κόσμος περιμένει πώς και 
πώς να βγει έξω και να φάει 
– ταυτόχρονα όμως περιμένει 
να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια, 
γι’ αυτό και θα είναι ο πρώτος 
που θα υποδείξει αυτόν που 
δεν τηρεί τους κανόνες» επιμέ-
νει ο κ. Κοντιζάς.
Ο κ. Σαμοΐλης συμπληρώνει 
ότι «ένα μεγάλο μέρος τής 
εστίασης έχει ήδη ανοίξει τις 
‘κεραίες’ του για το πώς θα 
επιλέξουμε καλύτερες, πιο 
υγιεινές πρακτικές, ανεξαρτή-
τως κορωνοϊού. Και ο κόσμος, 
ακόμη κι αν δεν αντέχει τόσο 
πολύ η τσέπη του, θα προτιμή-
σει να βγει λιγότερο, αρκεί να 
φάει κάτι πιο ποιοτικό. Καλή 
καινούργια μας αρχή, λοιπόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ ΚΑΙ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ, 
ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ 
ΘΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ‘ΕΞΙΣΩΣΗ’, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ».
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
σεφ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ  
ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΦΑΓΗΤΟΥ,  
ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΣΤΕ  
ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ.  
Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ  
ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ, 
ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΧΙΛΙΑΔΑΚΗ
σεφ
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Ένα 40ωρο, 
ταχύρυθμο 
πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, 
που θα πραγ-

ματοποιηθεί αυτόν τον Ιούνιο 
στη Θεσσαλονίκη, έρχεται να 
δώσει την απάντηση σε όλους 
όσοι επιθυμούν να μάθουν 
την τέχνη τού pizzaiolo, ώστε 
να εργαστούν σε πιτσαρίες 
ή ακόμη και να ανοίξουν τη 
δική τους επιχείρηση, όπως 

επίσης και σε επαγγελματίες 
και ιδιοκτήτες εστιατορίων 
που επιθυμούν να μάθουν την 
τέχνη και τις βασικές αρχές, 
αλλά και να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους.
Το συγκεκριμένο masterclass 
συνδυάζει ιδανικά τη θεωρη-
τική γνώση με την πρακτική 
εξάσκηση, ώστε να εξασφαλί-
σει τους μαθησιακούς στόχους 
σε όλες τις πτυχές τής παρα-
σκευής πίτσας υψηλής ποιότη-

Μάθε
όλα τα
μυστικά
της
πίτσας
από 
τους
ειδικούς
Ένα σεμινάριο στη Θεσ-
σαλονίκη «υπόσχεται» να 
μας αποκαλύψει μικρά και 
μεγάλα «κλειδιά» επιτυχίας 
τού αγαπημένου ιταλικού 
εδέσματος.

τας και διαφορετικών τύπων. 
Τα θεωρητικά μαθήματα 
εξηγούν τις ειδικές χημικές δι-
εργασίες κατά την παρασκευή 
και προετοιμασία ποιοτικής ζύ-
μης, διδάσκοντας στους συμ-
μετέχοντες όλες τις βασικές 
αρχές τής παρασκευής ζύμης 
με διαφορετικά άλευρα και για 
διαφορετικούς τύπους φούρ-
νου. Στην καλύτερη εξοικείωση 
με το αντικείμενο συντελούν 
ο ιταλικός φούρνος Morello 
Forni με ξύλο, αλλά και με 
αέριο (που είναι ο αυθεντικός 
φούρνος για τη γνήσια ιταλική 
πίτσα), αλλά και ο φούρνος 
Sergas υγραερίου και ηλε-
κτρικού κυκλικής σχεδίασης 
σε περιστρεφόμενη κεραμική 
πλάκα, που θα είναι διαθέσιμοι 
στον χώρο τού σεμιναρίου. 
Όσο για τις πρώτες ύλες που 
θα χρησιμοποιηθούν, προέρ-
χονται από την Ιταλία (από την 
εταιρεία Global Food), καλύ-
πτοντας όλη τη γκάμα, ώστε οι 
σπουδαστές να έχουν πλήρη 
γνώση και να μάθουν να ξεχω-

ρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά τους.

Από τη θεωρία  
στην πράξη
Θεωρία. Αλεύρι: τα διαφο-
ρετικά είδη στα άλευρα και 
πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε 
σωστά. Χημικές διεργασίες 
ανάμειξης ζύμης και σχετικές 
τεχνικές. Μαγιά: τα διαφορε-
τικά είδη μαγιάς, ποιες είναι οι 
καλύτερες για χρήση. Δια-
χείριση ζύμης: προετοιμασία, 
προγραμματισμός και τρόποι 
να την αποθηκεύσετε. Ζύμωμα 
ζύμης: χρήση ζυμωτήριων και 
πρακτική εξάσκηση με το χέρι. 
Αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Διαφορετικοί τύποι ζυμαριών: 
λεπτό, τραγανό, με παχιά 
κρούστα ή σε ναπολιτάνικο 
στιλ. Επαγγελματικός εξοπλι-
σμός και τα χαρακτηριστικά 
του. Ασφάλεια και συντήρηση 
εξοπλισμού. Εισαγωγή στη 
βασική υγιεινή.
Πρακτική. Προετοιμασία μείγ-
ματος ζύμης και συντήρηση. Το 

άνοιγμα της ζύμης με το χέρι. 
Χρήση toppings και διαχείριση 
πρώτων υλών. Ρυθμίσεις φούρ-
νου πίτσας και ψήσιμο. Χρήση 
τού φούρνου, του αναμικτήρα 
ζύμης και άλλου εξοπλισμού. 
Focaccia, calzone.
Εκπαιδευτής – instructor 
pizzaiolo θα είναι ο Γιώργος 
Χριστοδουλόπουλος, δημιουρ-
γός τού MyPizzaProject.com, 
ενώ το ταχύρυθμο πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης CWC PRO 
Pizzaiolo θα παρέχει πιστο-
ποίηση Quality Training Label 
(QTL) τής ACTA Τεχνοβλαστός 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης.
INFO: Το σεμινάριο ξεκινά τη 
ΔΕ 15.06.2020 (ώρες: 09:00-
16:00), στις εγκαταστάσεις τής 
«Cooking Workshop Consulting» 
(Λέοντος Σοφού 18, Τ. 2310-
277.280). Θα διαρκέσει πέντε 
ημέρες (40 διδακτικές ώρες), σε 
12μελές τμήμα. Κόστος συμμε-
τοχής: 980 ευρώ. Περισσότερες 
πληροφορίες εδώ: https://bit.
ly/2M0KqT3 
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Σχεδόν
καλοκαίρι

Γράφει  
η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Τέλη Μαΐου, σχεδόν καλο-
καίρι. Έχει κι εδώ ζέστη. 
Κλείνω τα μάτια. Έρχεται 

στη μύτη μου το αγαπημέ-
νο χαρμάνι αρωμάτων τού 
ελληνικού καλοκαιριού: πεύκο 
ανακατεμένο με τον αέρα, το 
θαλασσινό αλάτι και πιθανόν 
θυμάρι, με μια υποψία ινδοκά-
ρυδου από κάποιο αντηλιακό. 
Ήχος μοναδικός, καλοκαιρινός 
και χαλαρωτικός; Ο σιγανός 
παφλασμός των κυμάτων που 
σκάνε στην ακτή. Αν ονειρευ-
τώ ότι η ημέρα μου συνεχίζεται 
και στο σούρουπο, φτάνει 
κάπου κάπου και η μυρωδιά 
από το καλαμπόκι που ψήνε-
ται. Ελπίζω ότι θα τα ζήσω και 
φέτος – το ελληνικό καλοκαίρι 
είναι μο-να-δι-κό!

Τα παραπάνω είναι 
μνήμες και όνειρα εδώ, 
στο Βέλγιο. Έχω φυτέ-

ψει όμως στον κήπο μας ό,τι 
μυρωδικά μπορούσα, που 
για εμένα σημαίνουν καλο-
καίρι: λουίζα, δενδρολίβανο, 
λεβάντα, φασκόμηλο, δυόσμο 
και βασιλικό σε γλάστρα. 
Όταν δεν βρέχει, βγαίνω και 
χαϊδεύω τα φυλλώματά τους 
και μετά μυρίζω το χέρι μου: 
σχεδόν Ελλάδα.

Στο μεταξύ, ετοιμαζόμα-
στε με τα παιδιά μου να 
φτιάξουμε την πατρο-

παράδοτη συνταγή, που στο 
σπιτικό μας σηματοδοτεί τον 
ερχομό τού καλοκαιριού, όπου 

κι αν ζούμε: τη λεμονάδα τής 
θείας Όλγας με 2-3 twists τής 
Μίνας. Για εμάς, τα γεμάτα με 
σιρόπι μυρωδάτου λεμονιού 
μπουκάλια στην πόρτα τού 
ψυγείου αποτελούν σημείο 
αναφοράς: ζέστη, δροσερή 
απόλαυση, φίλοι, καλέσματα, 
χαρές. Κλασσικό κέρασμα στα 
πάμπολλα παιδικά πάρτι στον 
κήπο μας στην Ελλάδα, στο 
Ντουμπάι, στο Βέλγιο. Άλλες 
φορές τη σέρβιρα σε ένα τε-
ράστιο μπολ με φέτες από αγ-
γούρι με τη φλούδα του, άλλες 
πάλι σε κανάτες γυάλινες με 
πάρα πολύ φρέσκο δυόσμο, 
ψιλοκομμένο από τον κήπο.

Μοιράζομαι μαζί σας 
τη συνταγή μου, με 
την ευχή να έχετε την 

ευκαιρία να την απολαύσετε 
με πολλούς φίλους. Τα υλικά: 
600 γρ. χυμός λεμόνι, 750 
γρ. ζάχαρη, 400 γρ. νερό, οι 
φλούδες από 2 λεμόνια και το 
ξύσμα από άλλα 2 λεμόνια. Για 
το σερβίρισμα θα χρειαστείτε 
μπόλικο ψιλοκομμένο δυόσμο 
(να γίνει πράσινη) ή φέτες 
αγγουριού με τη φλούδα – 
απίστευτες, ακόμη πιο δρο-
σιστικές προτάσεις. Βράζετε 
για 5 λεπτά τη ζάχαρη και τις 
φλούδες με το νερό. Μετά 
βγάζετε τις φλούδες, προσθέ-
τετε τον χυμό λεμονιού και το 
ξύσμα. Το βράζετε, ώσπου να 
γίνει σιρόπι. Το αφήνετε στην 
κατσαρόλα να σταθεί μία ημέ-
ρα, πριν το βάλετε σε μπου-
κάλια. Η δική μου αναλογία: 
1 μέρος σιρόπι προς 3 μέρη 
νερό παγωμένο. Αν θέλετε να 
προσθέσετε παγάκια, κα-
λύτερα να έχετε προβλέψει 
παγάκια από χυμό λεμονιού, 
για να μη νερωθεί η λεμονάδα 
και χαλάσει η γεύση της.

Ένα χειροποίητο ή, τέλος 
πάντων, «αληθινό», με 
αγνά υλικά μπισκότο 

βουτύρου αποτελεί το τέλειο 
συνοδευτικό κέρασμα. Καλό 
καλοκαίρι! Εύχομαι να σας δω 
στη διάρκειά του.

à Mina
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ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ
ΚΑΛΟ- 
ΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΣΑΛΑΤΕΣ
Ένα πολύτιμο σε-
μινάριο για σεφ, 
μάγειρες και επαγ-
γελματίες, στη διάρ-
κεια του οποίου θα 
αποκαλυφθούν τα 
«μυστικά» πίσω από 
τις 20 καλύτερες 
θερινές σαλάτες.
Η ΣΑΛΑΤΑ εντάσσεται στις 
καθημερινές διατροφικές 
συνήθειες των ανθρώπων 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια: 
η φύση μάς χαρίζει απλόχερα 
τα αγαθά της όλες τις εποχές 
τού χρόνου και έτσι βρίσκουμε 
μια τεράστια γκάμα υλικών. 
Το μόνο που χρειάζεται να 
διαθέτουμε είναι άρτια τεχνο-
γνωσία και μια σωστή προσέγ-
γιση, ώστε να μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε ευφάνταστες 
σαλάτες που να κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον ακόμη και του πιο 
απαιτητικού πελάτη.
Στο masterclass σεμινάριο της 
«CWC PRO», ο σεφ Αντώνης 
Αγγελόπουλος θα παρουσιάσει 
και θα αναλύσει 20 καλοκαι-
ρινές σαλάτες με υλικά χαμη-
λού κόστους, με χαρακτηρι-
στικά από πολλά σημεία ανά 
τον κόσμο, δίνοντας έμφαση 
σε θέματα όπως τι πρέπει να 
προσέξουμε στη σύνθεση μιας 
σαλάτας, πώς επιλέγουμε το 
σωστό σκεύος, ποιες είναι οι 
ιδανικές θερμοκρασίες, πώς 
συνδυάζουμε τα χρώματα και 
τα υλικά και τι προσέχουμε 
στις υφές, με ποιους τρόπους 
ρυθμίζουμε τις οξύτητες, τι 
ισορροπίες χρειάζονται στη 
σαλάτα, πώς επιτυγχάνεται το 

umami, αλλά και πώς διαχειρι-
ζόμαστε τα υλικά μας, από την 
παραλαβή ώς και την εφαρ-
μογή τους στο πιάτο. Επίσης, 
ο Αντώνης Αγγελόπουλος θα 
μιλήσει για τις θερμοκρασίες 
μεταφοράς και την ιχνηλα-
σιμότητα των προϊόντων, για 
το πώς πλένουμε σωστά τα 
λαχανικά μας και για τη σωστή 
αποθήκευση. Παράλληλα, θα 
αναλύσουμε τα κόστη κάθε 
σαλάτας, θα αναφερθούμε 
στο πώς κάνουμε το food cost 
analysis της συνταγής και τι 
θα πρέπει να αποφύγουμε, θα 
αναπτύξουμε το πώς μια απλή 
σαλάτα μπορεί να ενταχθεί σε 
ένα high-end μενού, θα ανα-
δομήσουμε πιάτα και θα τα 
προσαρμόσουμε στις ανάγκες 
εστιατορίων υψηλής γαστρο-
νομίας, ενώ θα φτιάξουμε και 
το σωστό ντρέσινγκ που να 
μην «κόβει», μαθαίνοντας πώς 
να πετύχουμε τη σωστή υφή 
και τι πρέπει να προσέξουμε.

Τι θα φτιάξουμε
Σαλάτα Panzanella / Low 
calories fresh salad / 
Spaghetti από κολοκυθάκι 
με μυρωδικά / Σαλάτα με 
ψητό κοτόπουλο και μάνγκο / 
Οσπριάδα με ντρέσινγκ άνηθο 
/ Shellfish salad / Σαλάτα με 
σιτάρι και zucchini noodles / 
Σαλάτα με χταπόδι σε κενό, 
με καλοκαιρινή μαρινάδα / 
Ανθός κολοκυθιού με βολάκι 
Άνδρου / Σαλάτα Tex-Mex με 
ζυμαρικά / Σαλάτα black eyed 
peas με ντρέσινγκ κόκκινης 
πιπεριάς / Buratta με μαρινα-
ρισμένα καλοκαιρινά λαχα-
νικά / Φρέσκια σαλάτα με 
φράουλες και γαλλικό Chèvre 
/ Σαλάτα καπνιστής μελιτζά-
νας / Coleslaw καλοκαιρινών 
λαχανικών / Πράσινη σαλάτα 
με μήλο, γαρίδες και δυόσμο 
/ Σαλάτα αγγούρι με μυρω-
δικά και piment d’espelette 
/ Verdura fresca / Summer 
side salad / Fraicheur εσπε-
ριδοειδών με άρωμα μαστίχας 
Χίου.
INFO: Το σεμινάριο θα πραγμα-
τοποιηθεί την ΤΡ 02.06.2020, 
στις 17:00, στις εγκαταστά-
σεις τής «Cooking Workshop 
Consulting» (Λέοντος Σοφού 18, 
Τ. 2310-277.280). Διάρκεια σε-
μιναρίου: 5 ώρες (τμήμα: 15 ατό-
μων). Κόστος συμμετοχής: 120 
ευρώ. Περισσότερες πληροφορί-
ες εδώ: https://bit.ly/2ANgmrL

ΣΤΟ MASTERCLASS 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΤΗΣ «CWC PRO», Ο ΣΕΦ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ  
ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙ  
20 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  
ΣΑΛΑΤΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ,  
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
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Το κοκτέιλ:
Moroccan Date 21 3 4Το κοκτέιλ έχει πηγή 

έμπνευσης το Μα-
ρόκο. Βασικό συ-
στατικό του είναι το 
arran barrel reserve 
whiskey.

Το κοκτέιλ περιλαμβά-
νεται στον κατάλογο 
«worldwide sipping» με 
θεματολογία τούς καλο-
καιρινούς προορισμούς 
απ’ όλο τον κόσμο.

Το συγκεκριμένο 
ουίσκι ταιριάζει αρ-
μονικά με την έντο-
νη γλύκα τού χουρ-
μά που μαγειρεύε-
ται με μέλι.

Θετική έκπληξη στον 
ουρανίσκο προξε-
νεί η πίκρα από το πι-
κραμύγδαλο και τα 
ξεχωριστά αρώματα 
του τριαντάφυλλου.

«ΑΥΛΗ»

INSPIRED
BY NATURE
Η ομορφότερη (και 
μεγαλύτερη) αυλή 
σε όλο το πολεοδο-
μικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης 
φιλοξενεί ένα από 
τα ωραιότερα open 
air coffee bar της 
χώρας. Η «Αυλή» 
περιμένει να σας 
μεταφέρει στα 
ονειρικά μπαρ των 
διακοπών σας, χω-
ρίς να χρειαστεί να 
φύγετε καν από την 
πόλη.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Μπορεί να ξε-
κινάω ολίγον 
ανορθόδοξα 
την παρου-
σίαση ενός 

open air coffee bar, αλλά 
στην προκειμένη περίπτωση 
η συγκεκριμένη προσέγγιση 
είναι επιβεβλημένη: η «Αυλή» 
αποτελεί το κορυφαίο παρά-
δειγμα μεταμόρφωσης μιας 
άλλοτε παρατημένης δημοτι-
κής έκτασης, γεμάτης μπάζα 
και ακαθαρσίες, σε έναν 
ονειρικό χώρο, όπου καθένας 
μας θα ήθελε όχι μόνο να πιει 
το ποτό του, αλλά και να ζει.
Η «Αυλή» βρίσκεται επί της 
οδού Δαβάκη, ακριβώς πάνω 
στα «σύνορα» του δήμου Νε-
απόλεως-Συκεών και Παύλου 
Μελά, απέναντι από τη στενή 
πλευρά τού ομώνυμου τέως 
στρατοπέδου. Τον Αύγουστο 
του 2018 άνοιξε για πρώτη 
φορά τις πόρτες της στο κοινό, 
μετά από πολύμηνες εργασίες. 
Το παρατημένο πάρκο μετα-
μορφώθηκε σε έναν μαγευτικό 
χώρο όπου κυριαρχεί το ξύλο, 
το πράσινο και οι boho style 

μαξιλάρες. Αρκεί να αναφέρω 
ότι στην (κατά κυριολεξία) 
αυλή απαντούν περισσότερα 
από 100 είδη φυτών - δεν 
είναι τυχαίο ότι το μότο τής 
επιχείρησης είναι «inspired by 
nature». Τη διακόσμηση επι-
μελήθηκε ο Νίκος Αγγελίδης.

All day fun
Το open air coffee bar είναι 
ανοιχτό από τις 9 το πρωί, 
για να υποδεχτεί τους πρώ-
τους επισκέπτες, οι οποίοι θα 

απολαύσουν τον πρωινό καφέ 
(ή χυμό ή ροφήματα κοκ.) τής 
ημέρας, αλλά και μια σειρά 
από υπέροχα πιάτα. Και δεν 
αναφέρομαι σε κάτι «εύκολο» 
και γρήγορο, αλλά σε πλήρες 
πρωινό, αφού διαθέτει κου-
ζίνα εστιατορίου. Προσωπικά 
θα σας κάνω δύο προτάσεις: 
pancakes «red velvet» με κρέ-
μα πατισερί, φρέσκα φρούτα 
και τρίμμα ξηρών καρπών, 
αλλά και croque madame le 
classic με φρυγανισμένο ψωμί, 

αυθεντική μπεσαμέλ, ζαμπόν, 
γκούντα και αβγό μάτι, που 
συνοδεύεται από δροσερή 
σαλάτα. Με μια λέξη: υπέροχα!
Το μεσημέρι δεν υπάρχει τίποτα 
καλύτερο από το να καθίσεις 
με την παρέα σου κάτω από τη 
σκιά που κάνουν τα δέντρα και 
οι ομπρέλες και να απολαύσεις 
μια καλή συζήτηση με ένα 
ποτήρι κρασί και μια σαλάτα, 
ακούγοντας το σαξόφωνο να 
παίζει διακριτικά. Προτείνω τη 
«Valeriana salad» με μαρούλι 

φριζέ, βαλεριάνα, καρέ πρά-
σινου μήλου, φράουλα, flakes 
παρμεζάνας με ντρέσινγκ 
εσπεριδοειδών και τζίντζερ, 
τριμμένους ξηρούς καρπούς.
Και το απόγευμα, όταν αρχίζει 
και χάνεται ο ήλιος και ο 
ουρανός αποκτά εκείνο το 
υπέροχο πορτοκαλί χρώμα 
και ανάβουν τα κεριά, εσείς 
κάθεστε στις μαξιλάρες και 
απολαμβάνετε τη φυσική 
δροσιά τής «Αυλής» και τα 
υπέροχα κοκτέιλ που επιμελή-
θηκε η Αναστασία Σταφυλί-
δου. Ας πούμε, το Moroccan 
Date, που σας προτείνουμε.
Κι αν ήδη σας μάγεψαν η 
φυσική ομορφιά και οι υπη-
ρεσίες, περιμένετε να δείτε το 
χαμόγελο και την εξυπηρέτη-
ση του προσωπικού.
INFO: «Αυλή», Δαβάκη 76, 
Νεάπολη, Τ. 2310-554.547, 
6973-932.003.
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WINE & SPIRITS
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ
«ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ»
ΓΙΑ ΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΣ
Δοκιμάζουμε ένα 
λευκό και ένα ροζέ 
από τη Γαλλία,  
ένα λευκό από τη 
Σαντορίνη και ένα 
κόκκινο από την 
Εύβοια.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine Professional Sommelier, 
Genius in Gastronomy

Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ και η αυστη-
ρή απαγόρευση κυκλοφορί-
ας έφτασαν στο τέλος τους. 
Τουλάχιστον αυτή η πρώτη 
προσπάθεια αντιμετώπισης 
του ιού στέφθηκε από σχετική 
επιτυχία. Τα καταστήματα σιγά 
σιγά αρχίζουν να επαναλει-
τουργούν, με τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους τής εστίασης και του 
τουρισμού να είναι από τις 
τελευταίες που επανεκκινούν.
Συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε 
και να αξιολογούμε κρασιά – 
και είμαστε σε θέση να σας 
προτείνουμε με χαρά μερικά 
από αυτά που μας κινούν το 
ενδιαφέρον και ικανοποιούν 
τον ουρανίσκο μας. Και αυτήν 
τη φορά, όπως συνηθίζουμε 
να κάνουμε, δεν θα μείνου-
με μόνο στη χώρα μας: θα 
αναλύσουμε ένα λευκό και ένα 
ροζέ από τη Γαλλία, ένα λευκό 
από την ξεχωριστή Σαντορίνη 
και ένα κόκκινο από το νησί 
τής Εύβοιας.

OINOI & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ CITY TASTE 37

«ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ».
ΟΡΑΤΙΟΣ
(ρωμαίος λυρικός ποιητής, 65-8 π.χ.)

Ασσύρτικο, 
Vassaltis, Σαντορίνη, 
2018

Η Σαντορίνη δεν είναι γνωστή 
παγκοσμίως μόνο για τη μοναδι-
κή θέα και το υπέροχο ηλιοβα-
σίλεμά της. Είναι γνωστή και για 
τα εξαιρετικά λευκά κρασιά της 
– κατά κύριο λόγο από την ποι-
κιλία Ασσύρτικο. Το οινοποιείο 
Vassaltis αποτελεί ένα από τα 
νεότερα οινοποιεία τού νησιού, 
παίρνοντας το όνομά του από 
τον βασάλτη που κυριαρχεί στο 
υπέδαφος του νησιού. Πρόκει-
ται για ένα από τα πιο ενδιαφέ-
ροντα κρασιά τής Σαντορίνης, 
που θα σας κερδίσει με το που 
θα το δοκιμάσετε. Η οξύτητά 
του είναι υψηλή και αφοπλι-
στική. Η μεταλλικότητα και η 
ορυκτότητα, χαρακτηριστική 
των κρασιών τού νησιού λόγω 
του ορυκτώδους υπεδάφους, 
είναι έντονη και τα αρώματα 
λευκόσαρκων φρούτων και 
εσπεριδοειδών γοητευτικά. Ένα 
κρασί με νεύρο και επίγευση, 
που θα βάλει κάτω ένα φαγκρί 
στη σχάρα και θα ευχαριστήσει 
εσάς και τους ανθρώπους που 
θα επιλέξετε για συντροφιά.

Pernand – Vergelesses 
Clos Berthet Premier Cru,  
Domaine Dubreuil – Fon-
taine, Bourgogne, 2015

Ο όρος «Bourgogne» πα-
ραπέμπει στη Βουργουνδία. 
«Domaine Dubreuil – 
Fontaine» είναι το οινοποιείο 
που παράγει το κρασί τής 
ποικιλίας Chardonnay στη 
συγκεκριμένη περιοχή, ενώ 
Pernand – Vergelesses Clos 
Berthet είναι το αμπελοτόπι 
απ’ όπου προέρχεται. Τέλος, ο 
όρος «Premier Cru» υποδη-
λώνει τη βαθμίδα τού κρα-
σιού – σίγουρα ένα Premier 
Cru από τη Βουργουνδία θα 
αποτελέσει ένα μικρό «κόσμη-
μα» στο τραπέζι σας. Τραγανή 
οξύτητα, γεμάτο σώμα, λιπαρή 
υφή, αρώματα πυρηνόκαρπων 
φρούτων και εσπεριδοειδών 
και μακρά, πλούσια επίγευση. 
Ιδανικό συνοδευτικό ενός 
ψαριού όπως το μυλοκόπι ή 
μιας γαλοπούλας στη γάστρα 
με πατάτες και λαχανικά.

Whispering Angel, 
Chateau d’Esclans, 
Provence, Γαλλία

Ένα από τα γνωστότερα και 
δημοφιλέστερα ροζέ τού 
κόσμου. Με καταγωγή από 
την Cotes de Provence (Προ-
βηγκία) τής Νότιας Γαλλίας, 
δίπλα στο κοσμοπολίτικο 
Σεν Τροπέ, έχει καταφέρει 
να κατακτήσει όλο τον κό-
σμο. Αποτελούμενο από ένα 
blend των ποικιλιών Cinsault, 
Grenache, Syrah, Carignan 
και Vermentino, ξεχωρίζει για 
τη δροσιστική του οξύτητα και 
τον αναζωογονητικό, φρουτώ-
δη χαρακτήρα του. Τα αρώμα-
τα κόκκινων φρούτων, όπως 
της φράουλας, του κερασιού 
και των σμέουρων, το γκρέ-
ιπφρουτ, το λευκό ροδάκινο 
και το μάνγκο θα σας γοητεύ-
σουν. Απολαύστε το δροσερό, 
στους 8 βαθμούς Κελσίου, ως 
απεριτίφ ή συντροφιά με ψάρι, 
κοτόπουλο, σαλάτες, τυριά ή 
φρούτα. Ιδανικό τους καλοκαι-
ρινούς μήνες.

Syrah, 
Κτήμα Αβαντίς, 
2006

Επισκεπτόμαστε την Εύβοια 
και το Κτήμα Αβαντίς, για να 
απολαύσουμε ένα κρασί τού 
κτήματος από το 2006, της 
φημισμένης ανά τον κόσμο 
γαλλικής ποικιλίας Syrah. Η 
εξαιρετική δουλειά που κάνουν 
ο Απόστολος Μούντριχας και 
η σύζυγός του, Λένγκα Γρη-
γοριάδου, αποδεικνύεται για 
ακόμη μία φορά σ’ αυτήν τη 
φιάλη. Η οξύτητά του, παρά τα 
14 έτη του, είναι παρούσα, οι 
τανίνες απαλές και στρογγυλές. 
Η παλαίωσή του σε επιλεγμένα 
βαρέλια τού προσδίδει ισορρο-
πία και πολυπλοκότητα, όπως 
επίσης και αρώματα βανίλιας 
και κέδρου στη μύτη. Ταυτό-
χρονα, συναντάμε αρώματα 
μαύρων φρούτων (κυρίως 
μαρμελαδιασμένα), δαμάσκη-
νο, φυτικές νότες και γλυκά 
μπαχαρικά. Το μεταγγίσαμε για 
τουλάχιστον μισή ώρα και το 
απολαύσαμε με μοσχαρίσιες 
σπαλομπριζόλες. Χοιρινό, κυ-
νήγι και κατσικάκι θα σταθούν 
πολύ όμορφα δίπλα του.



ΠΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 38

Mystery Jets
/«A billion
heartbeats»

Γράφει  
ο DREAMACHINERY

Δεν θα μπορούσε να είναι περισ-
σότερο επίκαιρο… Οι Mystery Jets 
επιστρέφουν με ένα άλμπουμ-προ-
φητεία, το οποίο είχε γραφτεί αρκε-
τούς μήνες πριν από την πανδημία 
τού κορωνοΐού. Βρέθηκε 
να κυκλοφορεί με καθυ-
στέρηση έξι μηνών από 
την προγραμματισμένη 
κυκλοφορία του και είναι 
«ταγμένο» και αφιερω-
μένο, ως επί το πλείστον, 
στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS) τής Βρετανίας.

Αποσπώντας στο σύνολό του 

διθυραμβικές κριτικές, η έκτη 
επίσημη κυκλοφορία τού σούπερ 
μετρ τού Indie rock ντουέτου τού 
Λονδίνου μετατρέπει επιτυχώς 
τους ίδιους σε επιδέξιους κοινω-
νικούς σχολιαστές, προτρέποντάς 
μας να πολεμήσουμε τις καταστά-
σεις που βιώνουμε με βασικό όπλο 
την αγάπη: «fight them with love».

Κορυφαίες στιγμές τού άλμπουμ 
αποτελούν το «Hospital Radio», 
ωδή στο NHS και τις ηρωικές ια-
τρικές πράξεις προσφοράς τού ια-
τρονοσηλευτικού προσωπικού στην 
ανθρωπότητα από τα χρόνια των 
πολέμων ώς και τις σήμερα. Αποτε-
λεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο 
ισχυρά, αλλά και ηχηρά τραγούδια 
τής καριέρας τους.

Και κλείνουμε την ενότητα με ακό-
μη μία δυνατή στιχουργική στιγμή 

τους, απόλυτα εναρμονι-
σμένη με τις συνθετικές 
μουσικές ικανότητές 
τους: «When you’re 
lying in your bed, old, 
soiled and screaming/ 
Wondering when the 
hell it all went wrong/ 

Wired up to keep your cold, cold 
heart beating/ We will be the pill 
on the end of your tongue».

Roxy Music
/«Avalon»
Το «Avalon» είναι το όγδοο και 
τελευταίο στούντιο 
άλμπουμ τής επικής 
αγγλικής ροκ μπάντας 
«Roxy Music». Κυκλο-
φόρησε περί τα τέλη 
Μαΐου τού 1982 και ηχο-
γραφήθηκε μεταξύ 1981 
και 1982, στα ηρωικά, 
εξωτικά «Compass Point 
Studios» στο Νασάου, στις Μπα-
χάμες, αφήνοντας ηχητικά ανεξί-
τηλο το στίγμα του, καθώς θεω-
ρείται το αποκορύφωμα του πιο 
ομαλού, ιδιαίτερου και «ενήλικου» 
ήχου τού μεταγενέστερου έργου 
τής μπάντας.

Εμπορικά είναι, επίσης, το πιο επι-
τυχημένο στην ιστορία του, αφού 
σφραγίστηκε σε επίπεδο πωλήσε-
ων/μεταδόσεων με την πολυπλατι-
νένια σφραγίδα τόσο στην ιδιαίτερη 
πατρίδα τους, τη Βρετανία, όσο 

και στην άλλη πλευρά 
τού Ατλαντικού, την 
Αμερική, αφήνοντας ως 
κληρονομιά τη μοναδικά 
αέρινη, ενορχηστρωτικά 
βελούδινη ατμόσφαιρα 
με all time classic τρα-
γούδια, όπως τα «More 
than this» και «Avalon». 

Ακούστε τα άφοβα, χωρίς προκα-
τάληψη. 
So... Dream on, until next time....

à Musicola

<Flash   Back<

SEPULTURA

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ
ΤΟΥ METAL
ΑΠΟ ΤΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ
Τίποτα δεν θα ήταν 
ίδιο στην παγκόσμια 
σκηνή τού σκληρού 
ήχου, αν δεν είχε 
υπάρξει η συγκεκρι-
μένη μπάντα.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Sepultura, οι 
βραζιλιάνοι θρύλοι τού metal, 
έρχονται στη Θεσσαλονίκη, για 
να εξαπολύσουν τον πανίσχυ-
ρο και τόσο αναγνωρίσιμο ήχο 
τους.
Τίποτα δεν θα ήταν ίδιο στην 
παγκόσμια σκηνή τού σκλη-
ρού ήχου, αν δεν είχε υπάρξει 
η συγκεκριμένη μπάντα: για 
περισσότερα από 30 χρόνια 
βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή, παραμένοντας πρωτοπόροι 
και επιδραστικοί. Ξεκινώντας 
από το thrash και το death 
metal και πειραματιζόμενοι 
στη συνέχεια με το groove και 
το alternative metal, χάραξαν 
τη δική τους πορεία ως μια 
μπάντα που, απλώς, δεν έχει 
όμοιά της. Με περισσότερα 
από 20 εκατομμύρια πωλή-
σεις παγκοσμίως αποτελούν 
(με διαφορά) την πιο επιτυ-
χημένη metal μπάντα στην 
πατρίδα τους. Μνημειώδη 

άλμπουμ, όπως τα «Beneath 
the Remains» (1989), «Arise» 
(1991), «Chaos A.D.» (1993) 
και «Roots» (1996), δεν έχουν 
χάσει ίχνος από τη μεγαλο-
πρεπή σφοδρότητά τους μέχρι 
σήμερα, αποτελώντας απο-
τελούν σημεία αναφοράς και 
βασική επιρροή για αμέτρητες 
νέες μπάντες.
Η νέα δουλειά τους, 
«Quadra» (2020), αποδει-
κνύει ξανά τη δυναμική και την 
ποιότητά τους, συνεχίζοντας 
από εκεί όπου σταμάτησαν 
με το φοβερό «Machine 
Messiah» (2017). Με τους 
«παλιούς» Αντρέας Κίσερ (κι-
θάρα, φωνητικά) και Πάουλο 
Χίστο Πίντο τζούνιορ (μπάσο) 
ως κινητήρια δύναμη, παρέα 
με τη… δύναμη της φύσης που 
ονομάζεται Ντέρεκ Λεόν Γκριν 
(φωνή) και τον «τσιμεντένιο» 
Ιλόι Καζαγκράντε (ντραμς), 
οι Sepultura βρίσκονται σε 
τρομερή φόρμα, σαρώνοντας 
με τις live εμφανίσεις τους τα 
μεγαλύτερα φεστιβάλ στον 
κόσμο.
INFO: Οι Βραζιλιάνοι Sepultura 
την ΤΡ 21.07, στις 20:00, 
στο «Fix Factory Of Sound» 
(26ης Οκτωβρίου 15, Τ. 2310-
500.670 και 2310-504.014). 
Η προπώληση των εισιτηρίων 
αρχίζει άμεσα (προς 22 ευρώ, για 
περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων). 
Οι επόμενες φάσεις θα ανακοι-
νωθούν στην πορεία. Εισιτήρια 
μπορείτε να προμηθεύεστε τη-
λεφωνικά (καλώντας στο 11876), 
online (μέσα από το www.viva.gr 
και το www.fixfactoryofsound.
gr), αλλά και στα καταστήματα 
Wind.

 Η νέα δουλειά τους, το «Quadra», αποδεικνύει για ακόμη μία φορά.
 τη δυναμική και την ποιότητα των Sepultura, συνεχίζοντας από εκεί.
 όπου σταμάτησαν με το φοβερό «Machine Messiah», το 2017..
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ΤΟ «REMBRANDT and the 
Cat», το πνευματικό «παι-
δί» τής Thessaloniki Walking 
Tours και της Athens Walking 
Stories, ξεκίνησε τη δράση του 
στη πλατφόρμα Zoom με σεμι-
νάρια, εργαστήρια γραφής, δι-
ανοητικές περιηγήσεις στις πό-
λεις που δεν σταματούν να μας 
εμπνέουν, συγγραφείς που μας 
σημάδεψαν, σκέψεις και ιδέες 
που άλλαξαν τις ζωές μας.
Το πρόγραμμά του στο αμέσως 
προσεχές διάστημα περιλαμ-
βάνει μια σειρά από συναρπα-
στικά «ταξίδια» – συγκεκρι-
μένα:
Την Κυριακή 31 Μαΐου: «Ταξι-
δεύοντας στη Ρώμη». Μια δι-
ανοητική διαδρομή σε τόπους 
και αφηγήματα της Ρώμης από 
τον Θανάση Τριαρίδη (ώρες: 
19:00-21:00. Συμμετοχή: 6 
ευρώ).
Την Τρίτη 2 Ιουνίου: «Liberté, 

égalité, fraternité ou la 
mort». Η τραγωδία των πολι-
τικών επαναστάσεων από το 
1789 μέχρι τον 20ό αιώνα, με 
τη ματιά τού Θανάση Τριαρί-
δη – σεμινάριο τρίτο (ώρες: 
19:00-21:00).
Την Πέμπτη 4 Ιουνίου: 
«Liberté, égalité, fraternité ou 
la mort». Η τραγωδία των πο-
λιτικών επαναστάσεων από το 
1789 μέχρι τον 20ό αιώνα, με 
τη ματιά τού Θανάση Τριαρί-
δη – σεμινάριο τέταρτο (ώρες: 
19:00-21:00).
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου: 
«Ο Στέφαν Τσβάιχ και η επο-
χή του». Η ζωή, το έργο και η 
κληρονομιά τού μεγάλου συγ-
γραφέα με την αφήγηση της 
Τατιάνας Λιάνη (ώρες: 19:00-
21:00. Συμμετοχή: ελεύθερη).
Την Κυριακή 7 Ιουνίου: «Ταξι-
δεύοντας στην Ανδαλουσία». 
Μια διανοητική διαδρομή σε 

τόπους και αφηγήματα της Αν-
δαλουσίας από τον Θανάση 
Τριαρίδη (ώρες: 19:00-21:00. 
Συμμετοχή: 6 ευρώ).
Την Πέμπτη 11 Ιουνίου: «Η μο-
ναξιά τής πρωτοπορίας». Η 
ζωή και η μουσική τού Νί-
κου Σκαλκώτα, με την αφήγη-
ση της Εύης Καρκίτη (ώρες: 
19:00-21:00. Συμμετοχή: 
ελεύθερη).
Το Σάββατο 13 Ιουνίου: «Η 
μουσική τής Θεσσαλονίκης 
μέσα στους αιώνες». Μια ξε-
χωριστή περιήγηση στον χρό-
νο και τη μουσική με τη Χρι-
στίνα Μαβίνη (ώρες: 19:00-
21:00. Συμμετοχή: ελεύθερη).
Παράλληλα, ο συγγραφέας 
Θανάσης Τριαρίδης συντονί-
ζει δύο εργαστήρια πυροδότη-
σης γραφής (διάρκειας τριών 
μηνών το καθένα) για το φετι-
νό καλοκαίρι. Το πρώτο είναι 
το Εργαστήριο Γραφής Παρα-

μυθιού (03.06-02.09.2020, 
με 14 εβδομαδιαίες συνα-
ντήσεις, κάθε Τετάρτη μετα-
ξύ 18:00-22:00). Στόχος, η 
συγγραφή δύο παραμυθιών 
από κάθε συμμετέχοντα. Κό-
στος συμμετοχής: 300 ευρώ. 
Το δεύτερο είναι το Εργαστή-
ριο Γραφής Παραβολικού Δι-
ηγήματος – καφκική αποδι-
δαχή και μπορχεσιανή παρα-
βολή (05.06-04.09.2020, 
με 14 εβδομαδιαίες συναντή-
σεις, κάθε Παρασκευή μετα-
ξύ 18:00-22:00). Στόχος, η 
συγγραφή δύο παραβολικών 
διηγημάτων από κάθε συμμε-
τέχοντα, με κόστος συμμετο-
χής στα 300 ευρώ.
INFO: Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και κρατήσεις 
στέλνετε email στο info@
thessalonikiwalkingtours.com ή 
καλείτε στα Τ. 6978-186.901 και 
6944-476.126.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ «ΠΑΙΔΙ»
ΤΗΣ THESSALONIKI WALKING TOURS ΚΑΙ ΤΗΣ ATHENS WALKING STORIES

Και εγένετο «Rembrandt and the Cat»
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Σε ποια διάθεση σας βρήκε 
η πανδημία, κ. Τσίγκα; Επη-
ρέασε τη δημιουργικότητά 
σας ο εγκλεισμός; Είστε από 
εκείνους που θεωρούν ότι 
έξω από το παράθυρό μας 
ανατέλλει ένας νέος κόσμος, 
διαφορετικός από τον προη-
γούμενο; Φυσικά και δεν ήμουν 
ανυποψίαστος –όπως όλοι μας, 
φαντάζομαι– σχετικά με αυτό 
που ερχόταν. Είδαμε πρώτα 
να στήνεται κάπου «μακριά», 
«αλλού», σαν σκηνικό έργου 
επιστημονικής φαντασίας, ό,τι 
συνέβαινε στη Γουχάν τής 
Κίνας. Κι έπειτα να εκτυλίσσε-
ται σαν βουβή τραγωδία στη 
Βόρεια Ιταλία. Οι νυχτερινές 
πομπές, μέσα στις άδειες πόλεις, 
στρατιωτικών φορτηγών που 
μετέφεραν τις σορούς των θυ-

μάτων δεν είχαν προηγούμενο 
βιωματικό ανάλογό τους σχεδόν 
σε κανέναν μας.
Όμως, ο «εγκλεισμός», που 
προέκυψε μοιραία στη συ-
νέχεια, δεν αποτελούσε για 
εμένα άγνωστη κατάσταση. Ο 
τρόπος που ζω έπαιρνε συχνά 
τέτοια χαρακτηριστικά – από 
την παιδική μου ηλικία ακόμη. 
Εδώ και δεκαετίες επιδιώκω να 
«μένω σπίτι», όταν μου επι-
τρέπεται να το διαλέξω, και να 
χαίρομαι όσες δυνατότητες μου 
παρέχει η «απομόνωση». Τούτη 
τη φορά, όμως, είχαν προστεθεί 
συναισθήματα φόβου, πανικού, 
απογοήτευσης και αληθινής 
αγωνίας απέναντι σε μεταφυ-
σικές ή τελεολογικές ανησυχίες 
που προκαλούσε η υπερπληρο-
φόρηση, η ολοφάνερη κα-

τάρρευση ακόμη και ισχυρών 
συστημάτων υγείας σε περιοχές 
όπου ο ιός διαδόθηκε γρήγο-
ρα και με μεγάλη ένταση, οι 
απροσδόκητα αλλοπρόσαλλοι 
σχεδιασμοί πολλών αναπτυγμέ-
νων χωρών, η φανερή έλλειψη 
ενός παγκόσμιου κεντρικού συ-
ντονισμού όλων των ενεργειών, 
η μουδιασμένη αντίδραση της 
ιατρικής κοινότητας. Η αδυνα-
μία όμως, κάτω από τις συνθή-
κες αυτές, να ανταποκριθώ και 
σ’ αυτό ακόμη το ιατρικό μου 
καθήκον μού προκαλούσε επι-
πλέον αρνητικά συναισθήματα.
Τι έκανα, λοιπόν, όλο αυτό το 
διάστημα; Καταπιάστηκα με 
το να διορθώνω, να υπομνη-
ματίζω, να σχολιάζω, να πολυ-
τονίζω πληκτρολογώντας λέξη 
προς λέξη, γράμμα το γράμμα 

(βαρείες, οξείες, περισπωμέ-
νες, πνεύματα, υπογεγραμμέ-
νες κτλ.) ένα κείμενο σχεδόν 
επτακοσίων σελίδων, το οποίο 
προορίζεται για μελλοντική 
έκδοση. Για μία φορά, λοιπόν, 
ακόμη μου δόθηκε η ευκαιρία 
να διαπιστώσω τι κακό έχουμε 
προξενήσει στη γλώσσα μας με 
το «ευκολάκι» τού μονοτονικού. 
Στερήσαμε τα Ελληνικά από τα 
διαδήματά τους, τον κυματισμό 
τους, τους κλέψαμε τη μουσική 
και άλλες ακόμη ιδιότητες, που 
προσφέρουν αληθινή αισθητική 
τέρψη. Κάποιες φορές ένοιωθα 
πως έβαζα με το χέρι ψηφίδες 
σε μια παρτιτούρα. Ύστερα 
απ’ αυτό, όλα τα κείμενα σε 
μονοτονικό (ακόμη και τα πιο 
«πλούσια» και σπουδαία) μου 
θύμιζαν απερημωμένο τοπίο… 

Το Βογατσικό,
οι παλαιοί
άνθρωποι,
η μικρή λάμψη
που λέγεται ζωή
Ο πεζογράφος Νώντας Τσίγκας μιλά για την πατρίδα 
των αφηγήσεών του, το ισόβιο ενδιαφέρον του  
για τον Ίωνα Δραγούμη, αλλά και για το πώς τελικά  
οι άνθρωποι των μικρών τόπων ίσως έχουν να πουν 
κάτι σημαντικό σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Συνέντευξη:
ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

THE BOOK LOVERS



Δυσκολευόμουν πολύ να τα 
διαβάσω.
Το τι θα επιφέρει στον κόσμο η 
πανδημία τής Covid-19, το πώς 
θα είναι ο κόσμος μας «μετά» 
είναι μάλλον πολύ νωρίς να 
το προκρίνουμε. Μας λείπουν 
πολλοί «άγνωστοι Χ» από την 
εξίσωση (παραγωγή εμβολίου, 
ανακάλυψη αποτελεσματικής 
θεραπείας), η λελογισμένη ή 
μη αντίδραση της ανθρω-
πότητας και άλλα. Ο φόβος, 
προς το παρόν, αποτελεί την 
απόλυτη σταθερά. Ίσως μπο-
ρώ να φανταστώ τον κόσμο 
πολύ φτωχότερο (μιλώντας με 
οικονομικούς όρους) ή ακόμη 
και τον άνθρωπο περισσότερο 
μόνο και, άρα, δυστυχέστερο, 
καθώς θα έχει στερηθεί ένα 
μέρος τής ουσίας τού «είναι», 
εκείνο της «ανθρωπινότητας» 

THE BOOK LOVERS THE GUIDE 40-41

Ο «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ»  
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ 
ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΖΩ 
ΕΠΑΙΡΝΕ ΣΥΧΝΑ ΤΕΤΟΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
– ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΟΜΗ. ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΩ 
ΝΑ «ΜΕΝΩ ΣΠΙΤΙ», ΟΤΑΝ 
ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ 
ΔΙΑΛΕΞΩ, ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ 
ΟΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΙ Η «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ». 
ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΟΜΩΣ, 
ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΦΟΒΟΥ, 
ΠΑΝΙΚΟΥ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ 
‘Η ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ Η 
ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ,  
Η ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ Ο ΙΟΣ 
ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΑΣΗ, 
ΟΙ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ 
ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΠΟΛΛΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
Η ΦΑΝΕΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΟΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, Η ΜΟΥΔΙΑΣΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
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και του «κοινωνείν». Όμως, η 
ζωή συχνά μας εκπλήσσει και 
ευχάριστα. Και μια τέτοια ελπί-
δα θέλω να κρατήσω.

Στα βιβλία σας αφήνει έντονο 
αποτύπωμα το Βογατσικό, ο 
τόπος όπου μεγαλώσατε – και 
όχι μόνον ως τόπος βιωμέ-
νος… Θα λέγατε πως το Βογα-
τσικό είναι και η πατρίδα των 
αφηγήσεών σας; Ο Τάκης Σι-
νόπουλος έγραψε: «Είμαι ένας 
άνθρωπος που έρχεται συνεχώς 
από τον Πύργο». Παραδέχομαι, 
λοιπόν, χωρίς περιστροφές: εί-
μαι ένας άνθρωπος που έρχεται 
συνεχώς από το Βογατσικό, με 
λεωφορείο ή με φορτηγό, και 
όλως τυχαίως κάθε φορά κατε-
βαίνει στη Θεσσαλονίκη.
Νιώθω έντονη την αχαριστία 
μου απέναντι στην πόλη που 
με δέχτηκε, με φιλοξενεί και 
με θρέφει από το 1978 και 
εντεύθεν, καθώς δεν της έχω 
παραχωρήσει παρά ελάχιστο 
χώρο στα διηγήματά μου, όσα 
έχουν μέχρι σήμερα τυπωθεί 
ή έχουν γραφτεί και περιμέ-
νουν. Θέλω με αυτό να πω πως 
δεν έχω καταφέρει να γράψω 
συστηματικά «αστικό διήγημα», 
με διακριτό, δηλαδή, το στίγμα 
τής πόλης μέσα του. Μόνιμους 
υποβολείς και τροφοδότες τής 
γραφής μου αποτελούν τα ανε-
ξάντλητα νταμάρια τής μνήμης: 

ο τόπος «Βογατσικό», οι πα-
λαιοί άνθρωποι, η μικρή λάμψη 
που λέγεται ζωή και, βέβαια, ο 
θάνατος. Παλιές φωτογραφίες 
ζώντων και τεθνεώτων, άλλοτε 
σε μονήρεις, πειθαρχημένες 
πόζες και άλλοτε σε συνάξεις 
γιορτινές, τα σιωπηλά βουνά 
που κατεβάζουν πέτρες με τις 
γερές βροχές, ο αέρας που 
σφυρίζει τις νύχτες τού χειμώ-
να, οι φωνές των πουλιών, η 
αδυσώπητη μοναξιά – αυτά 
γίνονται λέξεις που σφηνώνονται 
στα γραψίματά μου μέσα.
Ο γενέθλιος τόπος για καθέ-
ναν, καθώς ταυτίζεται και με τη 
γονεϊκή μνήμη, αποτελεί μιαν 
εξιστόρηση, μιαν ελεγεία των 
απουσιών. Είναι το σπίτι που 
αφέθηκε να πέσει, ένα δέντρο 
στην αυλή που αφανίστηκε, μια 
γειτονιά όλο κλειστά παράθυρα 
και χορταριασμένες εξώπορ-
τες, πεζούλια που βουβάθηκαν. 
Εμμονικά καταμετρημένες, 
πάλι και πάλι, απώλειες στο 
κοιμητήριο που σε κοιτάζουν 
μέσα από μια φωτογραφία 
πίσω από το τζαμένιο πορτάκι 
με το καντήλι. Διηγούμαι τη 
διαδρομή προς την απόκτηση 
της λύπης. Τα διηγήματά μου 
ας εννοηθούν όχι σαν νοσταλ-
γική ανάγκη, αλλά σαν διαδρο-
μή ανακάλυψης του εαυτού. 
Ο κόσμος τής επαρχίας σε 
βοηθά να ξαναβρείς το αληθι-

νό σου μέγεθος. Μπορεί όμως 
κάποτε να εκμηδενιστείς στο 
εγχείρημα αυτό.

«Εποχιακός διανομέας», 
«Πατριδογνωσία Ι» και «ΙΙ» 
μοιάζουν να εκπροσωπούν 
ένα όραμά σας για τη γλώσσα, 
την αφήγηση, τη λογοτεχνία, 
όπου η λόγια γλώσσα συναντά 
την παραδοσιακή, το πεζογρά-
φημα την ποίηση. Ποιο είναι 
το σκεπτικό πίσω από αυτές 
τις συνθέσεις; Το πρώτο μου 
βιβλίο «Ου απάν’ κι ου κάτ’ 
ου κόσμους» ήταν ένα μικρό 
(ευτράπελο) «μυθιστόρημα», 
γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα 
του Βογατσικού, που τυπώθη-
κε –εκτός εμπορίου, όπως και 
τα περισσότερα βιβλία μου– 
σχεδόν 20 χρόνια αφότου είχε 
γραφτεί. Με το βιβλίο εκείνο 
υποστήριζα (μάλλον) πως 
«γλώσσα ίσον τόπος».
Στα διηγήματα του «Εποχια-
κού διανομέα» προσπάθησα 
να συμπεριλάβω κείμενα που 
υπηρετούσαν τη μικρή φόρμα, 
με την παρείσφρηση ποιητικών 
στοιχείων. Εδώ, το ύφος ήταν ο 
τόπος... Τις ευσύνοπτες, μάλλον, 
διηγήσεις διατρέχουν τόποι, χώ-
ματα, νερά και πουλιά, άνθρω-
ποι σαν φωτογραφίες.
Στις «Πατριδογνωσίες» οι 
ιστορίες δομούνται με βάση 
μερικά αυτοβιογραφικά, κυρί-
ως, στοιχεία. Τα δρώμενα που 
παρουσιάζονται δεν έχουν κάτι 
συγκλονιστικό και δεν προσπα-
θούν την έκπληξη. Επιχειρούν 
την παλινόστηση εαυτού και 
αλλήλων σε μιαν εποχή αθωό-
τητας. Οι ιδιωματικές λέξεις, το 
ιδιοφυές σκώμμα και το φλέγμα 
των ανθρώπων τού τόπου μου 
είναι ο ούριος άνεμος που 
φυσά τα πανιά τής επιστροφής.
Η λέξη «όραμα» με σκιάζει 
κάπως… Ανήκει σε συγγραφείς 
με άλλου μεγέθους έργο. Εγώ 
«μειράκιον ειμί». Θα προτι-
μούσα να πω ότι όλα τούτα 
διέπονται από την επιθυμία να 
προσπαθήσω να γράψω σωστά 
Ελληνικά, χωρίς να φοβούμαι 
και την τυχόν παρείσφρηση 
λόγιων στοιχείων («της καθα-
ρευούσης»), απόδειξη της ενό-
τητας της γλώσσας, όπου όλα 
όσα μιλιούνται ή έχουν γραφτεί 
έχουν τη θέση τους. Να πετύχω 
στο να αποδώσω ρυθμό στο 
κάθε μου κείμενο. Προτιμώ φυ-
σικά την αφήγηση σε πρώτο ή 
τρίτο πρόσωπο, έχοντας πάντα 
κατά νου την υποδειγματική 
γραφή των μαϊστόρων Γιώργου 

Ιωάννου, Ε.Χ. Γονατά και Η.Χ. 
Παπαδημητρακόπουλου.

Έχετε επιμεληθεί τα ημερο-
λόγια του Ίωνα Δραγούμη – 
αναμένουμε και την έκδοσή 
τους;.. Πώς αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε μαζί του; Ποια 
χαρακτηριστικά σάς ελκύ-
ουν σ’ αυτόν; Τον γνωρίζουμε 
επαρκώς; Υπάρχουν πτυχές 
τού βίου ή του έργου του, 
που, αν φωτίζονταν, ίσως 
άλλαζε και ο τρόπος που τον 
κατανοούμε; Τα «κρυμμένα» 
ημερολόγια (1912-13) του Ίωνος 
Δραγούμη, με δική μου επι-
μέλεια και σχολιασμό, επρό-
κειτο να τυπωθούν μέσα στον 
φετινό Απρίλιο από τις εκδόσεις 
Πατάκη. Ωστόσο, εξαιτίας των 
ειδικών υγειονομικών συνθηκών 
που προέκυψαν, η έκδοσή τους 
προς το παρόν αναβλήθηκε.
Ο Ίων Δραγούμης υπήρξε 

μια αστραφτερή μορφή τής 
πολιτικής σκηνής των αρχών 
τού 20ού αιώνα, ένας flâneur 
διανοούμενος που πληρούσε 
όλα τα κριτήρια της «χορευτι-
κής ταυτότητας», ένας ιδαλγός. 
Ο Γιώργος Θεοτοκάς έγραψε 
γι’ αυτόν: «Το έργο τού Δρα-
γούμη είναι η πρώτη στροφή 
τής ελληνικής σκέψης προς τον 
εσωτερικό άνθρωπο». Υπήρξε 
μια απολύτως γοητευτική μορ-
φή, μια μαγματική οντότητα. 
Ερωτικός, ρομαντικός, μηδε-
νιστής, κυνηγός τής ουτοπίας, 
αισθητής, νάρκισσος, αντι-
φατικός, συνειδητός πολίτης, 
συστηματικά αυτοαναλυόμενος, 
ασυμβίβαστος, πατριώτης, αντι-
κληρικαλιστής, αριστοκράτης, 
οραματιστής, άνθρωπος της 
δράσης, αταξινόμητος. Πέρα-
σε από την αναμέτρηση με τις 
ιδέες στον «εθνισμό» και τη 
δράση και, στη συνέχεια, μέχρι 

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ, ΑΛΛΟΤΕ 
ΣΕ ΜΟΝΗΡΕΙΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΠΟΖΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ 
ΣΕ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ, ΤΑ ΣΙΩΠΗΛΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, Ο ΑΕΡΑΣ 
ΠΟΥ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ 
ΠΟΥΛΙΩΝ, Η ΑΔΥΣΩΠΗΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ – ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΦΗΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΨΙΜΑΤΑ ΜΟΥ ΜΕΣΑ. Ο 
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑΝ, ΚΑΘΩΣ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ΓΟΝΕÏΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑΝ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ, ΜΙΑΝ 
ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΑΦΕΘΗΚΕ ΝΑ 
ΠΕΣΕΙ, ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΠΟΥ ΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ, ΜΙΑ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΛΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΕΣ 
ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ, ΠΕΖΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΒΟΥΒΑΘΗΚΑΝ. ΕΜΜΟΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ, ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΕ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΕΝΙΟ ΠΟΡΤΑΚΙ ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΝΤΗΛΙ. ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ. ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΑΣ ΕΝΝΟΗΘΟΥΝ ΟΧΙ ΣΑΝ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΒΟΗΘΑ ΝΑ 
ΞΑΝΑΒΡΕΙΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ 
ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΥΤΟ.
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το τέλος τής ζωής του, στον 
«ανθρωπισμό – σοσιαλισμό 
αναρχισμό».
Υπήρξε από τους πρώτους 
μαχητικούς, όμως όχι ακραίους 
δημοτικιστές και στιλίστας συγ-
γραφέας εξαιρετικής πρόζας. 
Τα «ημερολόγιά» του αποτε-
λούν λαμπρό δείγμα γραφής 
τού συγκεκριμένου είδους και 
αποκτούν αξία τόσο τεκμηρίου 
όσο και λογοτεχνική. Ταυτό-
χρονα, φωτίζουν αλλιώς τη ζωή 
τού Δραγούμη, αποτυπώνοντας 
την περιπέτειά του στον χώρο 
των ιδεών κατά τη διάρκεια της 
σύντομης, ταραγμένης, τραγι-
κής και μοναχικής πορείας του 
στον κόσμο.
Η άδικη παραμέληση και 
αποσιώπηση του έργου του, η 
σκοπίμως ελλειμματική έκδοση 
των τετραδίων («ημερολογίων») 
του, η απουσία μιας αξιοπρε-
πούς έκδοσης των απάντων 

του, η κατασυκοφάντησή του 
από «αδιάβαστους» (λόγια τού 
Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος 
λάτρευε τον Δραγούμη) είναι 
φανερό ότι αποτελούσαν ένα 
είδος τιμωρητικής εξαφάνισής 
του, που υπαγορεύτηκε από την 
άγνοια, την αμηχανία και την 
εμπάθεια. Πολλοί σύγχρονοί 
μας, πραγματοποιώντας δυστυ-
χώς αναλυτικά άλματα, καταλή-
γουν να κατατάσσουν τον Ίωνα 
Δραγούμη και τον Περικλή 
Γιαννόπουλο (εισηγητές και οι 
δυο τους ενός αισθητικού-πο-
λιτιστικού και όχι κατακτητικού 
εθνικισμού) ως ιδεολογικούς 
πατέρες τού ελληνικού εθνικι-
σμού, αλλά και του φασισμού, 
αποδίδοντάς τους μάλιστα και 
τον χαρακτηρισμό των «πρω-
τοφασιστών». Το κίνημα αυτό 
ουδέποτε, φυσικά, έλαβε μαζικό 
χαρακτήρα στην Ελλάδα και 
παρουσιάστηκε στην Ιταλία 10 

χρόνια αφού είχε αυτοκτονήσει 
ο Γιαννόπουλος, τον καιρό που 
ο Δραγούμης δολοφονούταν με 
φρικαλέο τρόπο.
Η αδιαμαρτύρητη –και μάλ-
λον βολική– παράδοσή του 
επί δεκαετίες στους ακραίους, 
στους οποίους ο Δραγούμης 
οπωσδήποτε δεν θα αντιγύριζε 
ούτε ένα βλέμμα, ήταν η φυσική 
συνέπεια της διαστρέβλωσης 
αυτής.
Όλα τα παραπάνω με οδήγη-
σαν να σκύψω στο έργο του και 
να προχωρήσω στη συμπλήρω-
ση τουλάχιστον του ελλείμματος 
στην έκδοση των ημερολογίων 
(ημερολόγια 1902-1908 και 
1912-1913), οδηγημένος από 
αυτό που ο Δραγούμης είχε 
σημειώσει: «Στα ημερολόγιά 
μου μέσα θα με συναντήσεις 
ολόκληρον, ω αναγνώστη».
Εξακολουθώ να ελπίζω ότι 
τελικά το εγχείρημα θα επιτύ-

χει και ότι θα καταφέρω να 
ολοκληρώσω το χρέος μου 
απέναντι στον συντοπίτη μου 
Ίωνα Δραγούμη, με τον οποίο 
μας συνδέει και το εξής παρά-
δοξο: γεννηθήκαμε αμφότεροι 
στην Αθήνα (με διαφορά 80 
χρόνων), αλλά καταγόμαστε 
από το Βογατσικό. Εκείνος δεν 
έζησε παρά λίγες ημέρες στο 
Βογατσικό, ενώ εγώ σχεδόν 
καθόλου στην Αθήνα. Παρα-
μένω, σύμφωνα με το πτυχίο 
μου, ένας «εξ Αθηνών ορμώ-
μενος» που, αν τύχει και βρεθεί 
στην Αθήνα, διατρέχει μεγάλο 
κίνδυνο να χαθεί ακόμη και στο 
κέντρο τής πόλης.

Εκτός από συγγραφέας, είστε 
και γιατρός. Η δουλειά σας 
τροφοδοτεί και το λογοτεχνι-
κό σας έργο; Ασφαλώς! Στην 
καθημερινή ζωή ενός γιατρού 
περιμένουν προς επίλυση ζητή-

ματα που σχετίζονται με τη ζωή, 
αλλά και με τον θάνατο. Έχει 
κάποιος να διαχειριστεί (δικές 
του, αλλά και του ασθενούς 
και των οικείων του) αγωνίες, 
ελπίδες, απογοητεύσεις, βα-
θιά απόγνωση και απελπισία, 
θριάμβους, ήττες, ευγνωμοσύ-
νη, αχαριστία και πλείστα όσα 
ακόμη.
Η Νευρολογία, όπως γνωρίζετε, 
σχετίζεται άμεσα με την Ψυχι-
ατρική (κάποτε αποτελούσαν 
ενιαία ειδικότητα). Παράδοξα 
σύνδρομα της Νευρολογίας, 
ψυχιατρικές καταστάσεις που 
μιμούνται νευρολογικά νοσή-
ματα και η σχέση όλων αυτών 
με την ψυχανάλυση αποτελούν 
ιδανική δεξαμενή ιστοριών και 
μόνιμη πηγή έμπνευσης για τη 
συγγραφή διηγημάτων. Υπάρ-
χουν σχεδιάσματα για μελλοντι-
κές απόπειρες. Ελπίζω να μου 
δοθεί ο χρόνος…
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ΑÏΛΟ: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ
(AILO’S JOURNEY)
Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ 
Μαϊντατσέφσκι.
Με φωνή τού: Κώστα Αποστολίδη.
Διάρκεια: 86 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ το 
συγκλονιστικό ταξίδι ενός 
νεογέννητου ταράνδου και 
την πορεία του προς την 
ενηλικίωση στην παγωμένη 
απεραντοσύνη τής τάιγκα, 
στο Λάπλαντ τής Φινλανδίας. 
Ο Αϊλό θα συναντηθεί με 
αλεπούδες, λύγκες, αετούς, 
αρκούδες, λύκους και 
σκίουρους, με φίλους και 
εχθρούς, μαθαίνοντας να 
επιβιώνει και να αποφεύγει 
τους κινδύνους. Μια υπέροχη 
ιστορία με την ευαισθησία 
τού «Μπάμπι», τα χαριτωμένα 
πλάσματα του «Η εποχή 
των παγετώνων» και την 
περιπέτεια του ντοκιμαντέρ 
«Το ταξίδι τού αυτοκράτορα».
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ, 2
(A QUIET PLACE, PART II)
Σκηνοθεσία: Τζον Κρασίνσκι.
Παίζουν: Έμιλι Μπλαντ, Κίλιαν 
Μέρφι, Μίλισεντ Σίμοντς, Νόα 
Τζουπ, Ντζιμόν Χουνσού.
Διάρκεια: 95 λεπτά.
Είδος: Θρίλερ, τρόμου.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ τα 
θανατηφόρα γεγονότα στο 
σπίτι, η οικογένεια των Άμποτ 
(Έμιλι Μπλαντ, Μίλισεντ 
Σίμοντς, Νόα Τζουπ) πρέπει 
τώρα να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους τού έξω κόσμου, 
καθώς συνεχίζουν τον αγώνα 
για επιβίωση, σιωπηλοί. 
Αναγκασμένοι να κινούνται 
προς το άγνωστο, γρήγορα 
συνειδητοποιούν ότι τα 
πλάσματα που κυνηγούν 
βασισμένα στον ήχο δεν 
αποτελούν τη μοναδική απειλή 
που παραμονεύει πίσω από το 
μονοπάτι της άμμου.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

 

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ:  
Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ
(PETER RABBIT 2:  
THE RUNAWAY)
Σκηνοθεσία: Ουίλ Γκλουκ.
Παίζουν: Ρόουζ Μπερν, Ντόναλ 
Γκλίσον, Ντέιβιντ Ογιελόβο, Τάρα 
Μορίς.
Διάρκεια: 105 λεπτά.
Είδος: Οικογενειακή.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ του «Πίτερ 
Ράμπιτ: ο λαγός το ‘σκασε», 
ο αξιαγάπητος κατεργάρης 
είναι πάλι πίσω. Εδώ, η Μπία, 
ο Τόμας και οι υπόλοιποι 
λαγοί έχουν φτιάξει μια μικρή 
οικογένεια, ο Πίτερ είναι 
όμως και πάλι εκείνος που 
με τις σκανταλιές του μοιάζει 
παράταιρος. Μακριά από τον 
κήπο, ο Πίτερ βρίσκει έναν 
κόσμο που οι σκανταλιές 
εκτιμώνται: αλλά, όταν η 
οικογένειά του θα ρισκάρει 
τα πάντα για να τον βρει, 
πρέπει και ο ίδιος να επιλέξει 
τι είδους λαγός θέλει να 
είναι.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
(CAPTAIN SABERTOOTH AND 
THE MAGIC DIAMOND)
Σκηνοθεσία: Ράσμους Α. Σίβερ-
τσεν, Μάριτ Μοουμ Ον.
Με τις φωνές των: Αλεξάνδρας 
Λέρτα, Πηνελόπης Σκαλκώτου, 
Τζίνης Παπαδοπούλου, Χρήστου 
Θάνου, Υρώς Λούπη, Σοφίας 
Καψαμπέλη, Αργύρη Παυλίδη, 
Γιάννη Τσούτσια, Στέφανου Γεωρ-
γόπουλου, Γιώργου Ματαράγκα, 
Φώτη Πετρίδη, Θανάση Κουρλα-
μπά, Βαγγέλη Ζαπαντιώτη, Ντίνου 
Σούτη, Μελίνας Κατσακούλη.
Διάρκεια: 82 λεπτά.
Είδος: Κινουμένων σχεδίων.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον θρύλο, το 
μαγικό διαμάντι εκπληρώνει 
όλες τις ευχές τού κατόχου 
του κάθε φορά που έχει παν-
σέληνο. Ο κακόβουλος πρί-
γκιπας της ζούγκλας Μάγκα 
Καν και η δαιμόνια βασίλισσα 
του Σιρίμα το έχουν, επιτέ-
λους, αποκτήσει. Όμως, πριν η 
σελήνη «γεμίσει», ο μικρούλης 
Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυ-
φλός από θυμό, ο Μάγκα Καν 
εξαπολύει τους στρατιώτες-πι-
θήκους του, για να εντοπίσουν 
τον νεαρό ληστή. Ο χαλαρός 
Πίνκι, στο μεταξύ, ζει ήρεμα 
σε ένα χωριό, ενώ η Βερόνι-
κα βαριέται και ονειρεύεται 
περιπέτειες. Το όνειρό της θα 
εκπληρωθεί, όταν ο πειρα-
τής Μαυροδόντης κάνει την 
εμφάνισή του, αναζητώντας 
το διαμάντι, για να γεμίσει τα 
σεντούκια του χρυσό και πο-
λύτιμα πετράδια. Ο Πίνκι και η 
Βερόνικα θα βρεθούν εν πλω 
μαζί του σε μιαν αναπάντεχη 
περιπέτεια προς αναζήτηση 
του μαγικού διαμαντιού.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.
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Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω... 16/5 16/5
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Με τους κινη-
ματογράφους 
κλειστούς λόγω 
κορωνοϊού, σας 
παρουσιάζουμε 
κάποιες από τις 
ταινίες που θα 
ανοίξουν κάποια 
στιγμή στο άμεσο 
(ελπίζουμε) μέλλον.
Η ΚΡΙΣΗ τού κορωνοϊού 
εξακολουθεί να μας ταλαιπω-
ρεί την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (και για 
κάποιες εβδομάδες ακό-
μη, όπως όλα δείχνουν). Η 
προσοχή όλων επιβάλλεται, 
όπως επιβάλλεται σ’ αυτήν τη 
δύσκολη περίοδο να φερ-
θούμε όλοι όπως συνέστησε 
ο εκπρόσωπος του υπουργεί-
ου Υγείας για τον κορωνοϊό, 
λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσι-
όδρας: «Υπευθυνότητα είναι 
να συμπεριφέρεσαι σαν να 
έχεις ήδη τον ιό και φοβάσαι 
μήπως τον μεταδώσεις».
Οι κινηματογραφικές αίθου-

σες παραμένουν κλειστές 
– και ορθώς. Εμείς ωστόσο 
επιλέγουμε να κρατήσουμε 
την επαφή μας με την κα-
νονικότητα (χωρίς να απο-
στασιοποιούμαστε από την 
επιφυλακή που καλούν οι 
ημέρες), παρουσιάζοντάς 
σας στο φύλλο που κρατάτε 
στα χέρια σας μιαν επιλογή 
από τις καλύτερες ταινίες που 
έρχονται στο αμέσως προ-
σεχές μέλλον – συνθηκών 
επιτρεπουσών… Κρατάμε, 
λοιπόν, την αισιοδοξία μας και 
προσβλέπουμε στην άνοιξη 
που έρχεται (μεταφορικά και 
κυριολεκτικά)..

Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
(THE KINDNESS  
OF STRANGERS)
Σκηνοθεσία: Λόνε Σέρφιγκ.
Παίζουν: Ζόι Καζάν, Άντρια Ρά-
ισμπορο, Ταχάρ Ραχίμ, Κάλεμπ 
Λάντρι Τζόουνς, Τζέι Μπαρου-
σέλ, Μπιλ Νάι.
Διάρκεια: 112 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια φαντασίας.

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ τού 
σήμερα, το ρωσικό εστιατό-
ριο του εκκεντρικού ιδιοκτήτη 
Τίμοφι (Μπιλ Νάι) αποτελεί 
κομβικό σημείο για τις ζωές 
τεσσάρων αγνώστων, μεταξύ 
τους, προσώπων. Σε και-
ρούς ραγδαίας κοινωνικής 
ανασφάλειας, ακόμη και οι 
μικρότερες συμπτώσεις μπο-
ρούν να φέρουν εκπληκτικά 
αποτελέσματα για τους ήρωες 
της ιστορίας.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

            
TheCinema 

    lovers

Διαδικτυακή ημερίδα «Τέχνη και συμπερί-
ληψη ατόμων με οπτική αναπηρία: πρακτι-
κές και προτάσεις για εφαρμογή» μέσω της 
πλατφόρμας Zoom, στις 11:00, με διερμη-
νεία στη νοηματική. Δήλωση συμμετοχής 
δωρεάν, εδώ: https://bit.ly/2SAYF52

Την ανοιχτή, διαδικτυακή 
δράση «Ένα άλμα πιο μεγά-
λο από τη φθορά» διοργανώ-
νουν το βιβλιοπωλείο-εκδόσεις 
«Σαιξπηρικόν». Πληροφορίες: 
https://bit.ly/2WGLuAG



CINEMA ΤHE GUIDE 44-45

16/5
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΑΤΙ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΑ
Το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
τής Βενετίας θα 
πραγματοποιηθεί 
τον Σεπτέμβριο, 
ανακοίνωσε  
ο κυβερνήτης  
του Βένετο.
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Φεστιβάλ τής Βενετίας  
θα πραγματοποιηθεί όπως 
είναι προγραμματισμένο, 
στις αρχές Σεπτεμβρίου, 
ανακοίνωσε ο Λούκα Τζάια, 
ο κυβερνήτης  
της περιφέρειας στην οποία 
ανήκει η ιταλική πόλη, 
καθώς η διάδοση του νέου 
κορωνοϊού επιβραδύνεται 
στην Ιταλία.
Το Φεστιβάλ τής Βενετίας 
οργανώνεται από την 
εταιρεία «Biennale 
di Venezia» και είναι 
το παλαιότερο στον 

κόσμο κινηματογραφικό 
φεστιβάλ. Τον Ιανουάριο 
ανακοινώθηκε ότι 
πρόεδρος του φετινού, 
77ου Φεστιβάλ  
της Βενετίας θα είναι  
η Κέιτ Μπλάνσετ.
Εξαιτίας του lockdown 
που επιβλήθηκε (και) 
στην κινηματογραφική 
βιομηχανία σε όλο τον 
κόσμο, για να περιοριστεί  
η διάδοση του ιού,  
«στο φεστιβάλ θα λάβουν 
μέρος πιθανόν λιγότερες 
παραγωγές», δήλωσε  
ο Τζάια, ο οποίος 
είναι επίσης μέλος τού 
συμβουλίου τής Μπιενάλε 
τής Βενετίας.
Το Κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ των Καννών,  
το μεγαλύτερο στον κόσμο, 
υποχρεώθηκε να αναβάλει 
τη φετινή έκδοσή του τον 
Μάιο εξαιτίας της επιδημίας 
Covid-19. Η Ιταλία σχεδιάζει 
να άρει όλους τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς 
από τις 3 Ιουνίου και οι 
ταξιδιώτες από τις χώρες 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) θα μπορούν να 
εισέρχονται στη χώρα χωρίς 
να τεθούν σε καραντίνα.

            
TheBook  lovers

ΦΡΑΟΥΛΕΣ
Συγγραφέας: Τζόζεφ Ροθ.
Σελίδες: 104.
Εκδότης: Άγρα.
Τιμή: 10,49 ευρώ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ και η πείνα 
την ξεκλήρισαν τη μικρή 
μας πόλη… Και σήμερα 
βόσκουν γελάδια εκεί όπου 
πριν έπαιζαν παιδιά. Είναι 
παράξενο να χάνεις την 
πόλη όπου γεννήθηκες. 
Νιώθεις σαν να ‘σαι εκατό 
φορές εκατό χρόνων, σαν 
να ξαναγυρίζεις από τον 
τάφο. Όταν με ρωτούν πού 
γεννήθηκα, δεν ξέρω τι να 
απαντήσω. 

ΝΕΑΡΟ ΑΣΠΡΟ ΕΛΑΦΙ
Συγγραφέας: Χρήστος  
Α. Χωμενίδης.
Σελίδες: 320.
Εκδότης: Πατάκης.
Τιμή: 16,60 ευρώ.

«ΤΟ ΑΣΠΡΟ, όμως, ελάφι… 
Όποιος το έχει δοκιμάσει θα 
σε διαβεβαιώσει ότι η ευτυχία 
μπορεί να εδρεύει και στον 
ουρανίσκο. Όποιος το έχει 
γευτεί, έχει γευτεί παράδεισο. 
Τη στιγμή τού βίαιου θανάτου 
του, το νεαρό άσπρο 
ελάφι εκκρίνει μια ουσία 
ψυχοτρόπο, αγχολυτική, 
αφροδισιακή, που δεν έχει 
ανιχνευτεί πουθενά αλλού 
στη φύση. Που δεν έχει 
παρασκευαστεί σε κανένα 
εργαστήριο. Το νεαρό άσπρο 
ελάφι σκλαβώνει ισόβια 
όσους ποτέ το έφαγαν…

Μαθήματα τάνγκο και μιλόνγκα 
«Del Arte» στο καφέ τού «Μύλου» 
(Α. Γεωργίου 56), από τις 18:30. Για 
πληροφορίες και κρατήσεις στα  
Τ. 2310-522.822 και 2310-541.806 
ή εδώ: https://bit.ly/3fA9UEz 

 

BLOODSHOT
(BLOODSHOT)
Σκηνοθεσία: Ντέιβ Ουίλσον.
Παίζουν: Βιν Ντίζελ, Έιζα Γκον-
ζάλες, Σαμ Χιούαν, Τόμπι Κέμπελ, 
Γκάι Πιρς.
Διάρκεια: 115 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια φαντασίας.

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ στο ευπώλητο 
κόμικ, ο Βιν Ντίζελ 
πρωταγωνιστεί ως Ρέι 
Γκάρισον, ένας στρατιώτης 
που πρόσφατα σκοτώθηκε 
σε μια μάχη και έρχεται πίσω 
στη ζωή ως ο υπεράνθρωπος 
«Bloodshot». Με μια 
«στρατιά» νανοτεχνολογίας 
να ρέει στις φλέβες του, είναι 
μια ασταμάτητη και ατρόμητη 
δυναμική μηχανή που έχει 
την ικανότητα να επουλώνει 
αμέσως τις πληγές του. Όμως, 
ελέγχοντας το σώμα του, η 
RST εξουσιάζει παράλληλα 
και το μυαλό του. Τώρα, ο Ρέι 
αδυνατεί να ξεχωρίσει τι είναι 
αληθινό και τι όχι – και αυτή 
είναι η τωρινή του αποστολή.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

ANTLERS
(ANTLERS)
Σκηνοθεσία: Σκοτ Κούπερ.
Παίζουν: Κέρι Ράσελ, Τζέσι Πλέ-
μονς, Τζέι Τι Κόρμπιτ.
Διάρκεια: 105 λεπτά.
Είδος: Τρόμου.

ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ πόλη τού 
Όρεγκον, το Άντλερς, μια 
δασκάλα (Κέρι Ράσελ) 
και ο αδελφός της (Τζέσι 
Πλέμονς), ο τοπικός 
σερίφης, ανακαλύπτουν 
ότι ένας νεαρός μαθητής 
(Τζέι Τι Κόρμπιτ) κρύβει 
ένα επικίνδυνο μυστικό, με 
τρομακτικές συνέπειες.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

 

ΠΙΝΟΚΙΟ
(PINOCCHIO)
Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε.
Παίζουν: Ρομπέρτο Μπενίνι, 
Φεντερίκο Ιελάπι, Ρόκο Παπαλέο, 
Μάσιμο Τσεκερίνι, Μαρίν Βακτ, 
Τζίτζι Προϊέτι.
Διάρκεια: 125 λεπτά.
Είδος: Φαντασίας.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟ 
παραμύθι τής ιταλικής 
λογοτεχνίας στα χέρια τού 
δεξιοτέχνη σκηνοθέτη Ματέο 
Γκαρόνε μεταμορφώνεται σε 
ένα αισθητικά πανέμορφο 
και μαγικό κινηματογραφικό 
ταξίδι. Πρωταγωνιστεί ο 
βραβευμένος με Όσκαρ 
Ρομπέρτο Μπενίνι στον ρόλο 
τού Τζεπέτο. Ο Πινόκιο, μια 
μαριονέτα, αρχίζει να μιλά 
και να συμπεριφέρεται σαν 
άνθρωπος. Ο δημιουργός 
του, ο Τζεπέτο, τον έχει σαν 
γιο του. Όταν ο Πινόκιο 
περιπλανηθεί και χάσει τον 
δρόμο του, θα του τύχουν 
ένας σωρός μπελάδες. Στο 
ταξίδι τής αναζήτησης του 
εαυτού του θα έχει για 
μοναδικό του σύμμαχο μια 
νεράιδα. Η επιθυμία τού 
Πινόκιο, όμως, να μοιάσει 
στα υπόλοιπα αγόρια 
παραμένει…
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Εν αναμονή.

Την ανοιχτή, διαδικτυακή 
δράση «Ένα άλμα πιο μεγά-
λο από τη φθορά» διοργανώ-
νουν το βιβλιοπωλείο-εκδόσεις 
«Σαιξπηρικόν». Πληροφορίες: 
https://bit.ly/2WGLuAG
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΣΤΕ: πραγματικά 
δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχε κόσμος που 
θα επέλεγε να φύγει για διακοπές τις πρώ-
τες ημέρες τού Ιουνίου. Προφανώς κουρα-

στήκατε από το διάστημα του αναγκαστι-
κού εγκλεισμού. Και καλά κάνετε… Το μόνο 
που έχουμε να σας ευχηθούμε είναι να 
περάσετε καλά. Κρατήστε μία ημερομηνία: 

στις 3 Ιουνίου ο Ήλιος βρίσκεται σε σύνοδο 
με την Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει αγαπησιά-
ρικη διάθεση και ερωτισμό. Αφορά κυρίως 
Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθείς.

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 30.05-12-06.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Κάνετε σαν να μην υπήρξε ποτέ ο κο-
ρωνοϊός. Γιατί επιμένετε να μην κρατάτε 
αποστάσεις; Μήπως θέλετε να κάνετε την 
επανάστασή σας ή ανήκετε σ’ αυτούς 
που θεωρούν ότι η Γη είναι επίπεδη και 
ότι ο άνθρωπος δεν πήγε ποτέ στη Σε-
λήνη; Ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που 
έχουμε φάει τον γάιδαρο και βγήκαμε 
πάλι στους δρόμους. Κοιτάξτε να απο-
λαύσετε το καλοκαιράκι με σύνεση και 
αφήστε την επανάσταση για τον χειμώνα. 
Στα αισθηματικά σας διακρίνουμε κά-
ποια γκρίζα συννεφάκια στον ορίζοντα. 
Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και 
ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. 

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Παντελόνια αγοράσατε, φούστες αγο-
ράσατε, έναν σκληρό δίσκο, για να απο-
θηκεύσετε τις φωτογραφίες τού κα-
λοκαιριού, αγοράσατε… Επίσης, έχε-
τε φάει ήδη στα αγαπημένα σας εστιατό-
ρια, παρότι καλά καλά δεν άρχισε η λει-
τουργία τους. Ε, γιατί λοιπόν είστε στε-
νοχωρημένοι; Όλα σας φταίνε: το έτε-
ρόν σας ήμισυ, η γκρίνια των παιδιών, οι 
φίλοι που δεν παίρνουν τηλέφωνο, οι γο-
νείς που ζητούν διαρκώς πράγματα από 
εσάς… Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν 
βρίσκεται στους άλλους, αλλά σ’ εσάς;  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Τι θα γίνει, βρε Καρκίνοι; Δεν σας βγαί-
νουν τα οικονομικά; Κοιτάτε και ξανα-
κοιτάτε τις τσέπες σας, αλλά δεν υπάρχει 
πουθενά χαρτονόμισμα... Επειδή όμως 
σας ξέρουμε καλά, γνωρίζουμε ότι έχετε 
το κομπόδεμα για τις δύσκολες ώρες 
ή, στην προκειμένη περίπτωση, για την 
απόδραση που επιθυμείτε. Η διαφορά 
σας με τις γιαγιάδες είναι ότι δεν κρύβετε 
τα λεφτά κάτω από το στρώμα, αλλά στο 
άδειο μπουκάλι μαλακτικού, δίπλα στο 
πλυντήριο. Εδώ όμως έρχεται και το κα-
λύτερο: είναι πιθανό να μη χρειαστεί να 
πιάσετε καν το μπουκάλι, επειδή υπάρχει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν 
λεφτά από το πουθενά. Πείτε και κανένα 
«ευχαριστώ»…  

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Αφού πήξατε στις βιντεοκλήσεις με τους 
γονείς (τους οποίους στείλατε στο χω-
ριό λόγω πανδημίας) και ακούγατε εκ 
του μακρόθεν τα παράπονά τους, ήρθε 
η ώρα να μπείτε στο αυτοκίνητο και να 
τους επισκεφθείτε. Στην περίπτωση που 
έχουν και εγγονάκια, εσείς θα περάσετε 
σε δεύτερη μοίρα. Και όχι άδικα. Αν δεν 
έχετε παιδιά, ετοιμαστείτε να ακούσετε 
τον γνωστό εξάψαλμο, για να αποκτήσε-
τε: «Βρε, εγώ στην ηλικία σας είχα τρία 
παιδιά και ο θείος Αργύρης τέσσερα…». 
«Ναι, ρε μάνα, αλλά ο θείος Αργύρης 
πήγε στην Αμερική και έκανε λεφτά». Τη 
συνέχεια την ξέρετε...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Αν είστε ελεύθερος επιχειρηματίας, τα 
πράγματα για εσάς αναμένεται να είναι 
κομματάκι δύσκολα. Φυσικά, η πρώτη 
σκέψη που κάνετε είναι η εξής: «Άσε 
μας, ρε φίλε, εσένα περιμέναμε να μας τα 
πεις…». Και δεν έχετε άδικο. Απλώς, εμείς 
δεν σας το λέμε έχοντας κάποιες εξειδι-
κευμένες οικονομοτεχνικές γνώσεις, αλλά 
κοιτάζοντας τα άστρα. Και θα ξαναπείτε: 
«Και χρειαζόταν να δούμε τα άστρα, για 
να δούμε τα χάλια μας;». Επειδή δεν θα 
βγάλουμε άκρη, σταματάμε εδώ. Θυμη-
θείτε όμως τη σοφή λαϊκή ρήση: «Όποιος 
χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη».

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από τον 
έρωτα. Και δεν αναφερόμαστε απο-
κλειστικά στους νέους έρωτες, αλλά και 
στους ήδη υπάρχοντες. Ναι, αναφερό-
μαστε σ’ αυτόν τον έρωτα, με τον οποίο 
μοιράζεστε και ένα ζευγάρι βέρες στο 
δεξί. Το προσεχές διάστημα θα είναι πολύ 
ενδιαφέρον για εσάς, αφού ο συναισθη-
ματικός σας κόσμος αναμένεται να δι-
αταραχθεί ευχάριστα. Γιατί δεν κανονί-
ζετε ένα υπέροχο γεύμα στο αγαπημένο 
σας εστιατόριο; Τι θα λέγατε να κάνατε κι 
ένα μικρό δωράκι; Δεν έχει σημασία αν η 
επέτειός σας είναι ακόμη μακριά – ας εί-
ναι έτσι, για το καλό… Και, την ώρα που 
θα πίνετε το κρασάκι σας, σχεδιάστε και 
τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24/10-21/11 
Δεν θα ήταν ωραία να βρισκόμασταν 
κάτω από μια ομπρελίτσα στη Σαντορίνη 
και να απολαμβάναμε την καϊπιρίνια μας; 
Μην απαντήσετε, ξέρουμε… Τα προβλή-
ματα που παρουσιάζονται μπροστά μας 
είναι δύο: από τη μία, πιθανότατα στη 
Σαντορίνη δεν θα βρείτε ούτε κρεβάτι, 
αφού οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι του-
ρίστες από τη Γηραιά Ήπειρο θα έχουν 
καπαρώσει τα πάντα. Από την άλλη, τα 
ελεύθερα δωμάτια θα έχουν τιμές-φω-
τιά. Εκτός κι αν είστε εφοπλιστής και δεν 
έχετε πρόβλημα. Αλλά, αν είστε εφοπλι-
στής, γιατί να μπλεχτείτε με δωμάτια και 
να μην πάτε με τη θαλαμηγό σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Εντάξει: ούτε εμείς ήμασταν καλοί στα 
μαθηματικά –ειδικά σε ό,τι αφορά το 
μάθημα περί ολοκληρωμάτων–, τουλά-
χιστον όμως δεν παρουσιάζαμε τον εαυ-
τό μας ως αυθεντίες. Από τη στιγμή που 
δεν το γνωρίζετε το αντικείμενο, γιατί επι-
μένετε να δίνετε συμβουλές στους φίλους 
σας για το άνοιγμα επιχείρησης; Θα θέ-
λατε να έχετε το κρίμα στον λαιμό σας, αν 
κάτι πάει στραβά; Πείτε τη γνώμη σας και 
αφήστε τον φίλο να πάρει τις αποφάσεις 
του. Το επόμενο διάστημα θα είναι άκρως 
ενδιαφέρον στα αισθηματικά σας. Αφή-
στε τα οικονομικά και πιάστε τα ερωτικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει στις πα-
ραλίες και να κάνει τις πρώτες βουτιές. 
Και, όπως κάθε χρόνο, έφτασε εκείνη η 
εποχή που κοιτάτε τον εαυτό σας στον 
καθρέφτη και αρχίζετε τους μονολόγους: 
«Έβαλα κιλά, δεν είμαι για την παρα-
λία, τι θα κάνω;». Εμ, όταν τρώγατε τα 
πατατάκια στη καραντίνα δεν το σκεφτό-
σασταν… Τώρα σας πείραξε. Πάρτε το 
απόφαση: δεν προλαβαίνετε να κάνετε 
κάτι. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα βγείτε 
στην παραλία με το κορμί τής Αντριάνα 
Λίμα. Το ζητούμενο είναι να πάρετε τη 
μεγάλη απόφαση, για να αράξετε στην 
ξαπλώστρα με το κορμί που θέλετε το 
2021. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Ας αφήσουμε τα άστρα κι ας πιάσου-
με το φλιτζάνι. Αφού ασημώσετε (για να 
φύγει ο καπνός, ώστε να δούμε καθα-
ρά), θα σας πούμε το εξής: μεγάλο δρό-
μο θα διαβείτε (αλλά δεν θα μπορείτε να 
κινηθείτε γρήγορα…). Και θα είναι κι άλ-
λος κόσμος μαζί σας. Καλά, βρε παιδιά, 
είναι δυνατόν να ξεκινάτε για Χαλκιδι-
κή το Σάββατο στις 11 το μεσημέρι; Τόσα 
χρόνια δεν μάθατε τίποτα; Το επόμε-
νο διάστημα θα είναι ιδανικό για να κά-
νετε ταξίδια και κοντινές εξορμήσεις, θα 
χρειαστεί ωστόσο να οπλιστείτε με υπο-
μονή, για να αντιμετωπίσετε τις μικροα-
ναποδιές που θα εμφανιστούν στο διά-
βα σας.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Το τελευταίο διάστημα αισθάνεστε ιδιαι-
τέρως κουρασμένοι. Αυτό δεν οφείλεται 
σε σωματική κούραση, αλλά σε ψυχο-
λογική, που σωματοποιείται. Από τη μία 
είναι οι δυσκολίες τής δουλειάς, από την 
άλλη τα προβλήματα στο σπίτι . Δεν νομί-
ζετε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου 
να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας; 
Κάντε μια λίστα με τις πηγές των προβλη-
μάτων που σας απασχολούν και αρχίστε 
να τα λύνετε ένα ένα. Κάποιοι προτιμούν 
να αρχίσουν από τα μικρά. Άλλοι προ-
τιμούν να διώξουν τα μεγάλα. Κάντε ό,τι 
θεωρείτε καλύτερο – αλλά κάντε...

Το ζώδιο του μήνα: 

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
ΑΦΟΥ ΓΚΡΙΝΙΑΖΑΤΕ επί αρκε-
τές εβδομάδες, το όνειρό σας έγινε 
πραγματικότητα: μπορείτε και κινείστε 
χωρίς περιορισμούς. Και τώρα δεν ξέ-
ρετε τι να κάνετε αυτήν την ελευθερία. 
Αντί να είστε πανέτοιμοι για το πού θα 
πάτε, με ποιους θα πάτε και πόσο θα 
καθίσετε, μόλις αρχίσατε να κάνετε 
τις πρώτες σκέψεις επί των προανα-
φερθέντων ερωτημάτων. Aυτό είναι 
χαρακτηριστικό τού ζωδίου σας. 
Επειδή όμως είμαστε εδώ για να 
δίνουμε λύσεις, θα σας προτείνουμε 
δύο-τρεις: κοντινές παραλίες, Πιερία 
και «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει».
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CITY FACES

Χριστίνα
Σεραφείμ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΘ, COACH 
ΑΥΤΟΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗ-
ΣΗΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ  
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑÏΟΥ, 
ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 
ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΩ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΞΥΠΝΑ. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, 
ΟΠΟΥ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΩΣΑ, Ο ΕΡΩΤΑΣ 
ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ. Η 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ 
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ.

Θέλετε να είστε το επόμενο 
πρόσωπο που θα φωτογρα-
φίσουμε; Γνωρίζετε κάποια 
ή κάποιον, που πιστεύετε ότι 
αξίζει να φιλοξενηθεί στις σε-
λίδες μας; Στείλτε μας μήνυμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
contact@citymagthess.gr, 
αναφέροντάς μας το πρόσω-
πο που προτείνετε, συνοδεία 
φωτογραφίας και τηλεφώνου 
επαφής. Θα επικοινωνήσουμε 
σύντομα μαζί σας.




