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Το free press της πόληςNo 021

FUTURE PREVIEW
Μια νέα «πόλη» τεχνολογίας με 7.000 «κατοίκους» 

θα αρχίσει να κατασκευάζεται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 
σε απόσταση αναπνοής από την Περαία. Η «Citymag» 

παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα αυτού του συναρπαστικού 
πρότζεκτ, που φιλοδοξεί να βάλει τη Θεσσαλονίκη

στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.

the guide ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ
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Το περιστατικό, του οποίου υπήρξα 
αυτόπτης μάρτυρας, συνέβη πριν 
από ακριβώς δύο Σάββατα. Τόπος 

τού «εγκλήματος», το ντεκ τής Νέας 
Παραλίας μπροστά από το Βασιλικό 
Θέατρο και τον Λευκό Πύργο, το οποίο 
στη διάρκεια των προηγούμενων ετών είχε 
καταστραφεί σε επικίνδυνο για τη σωματική 
ασφάλεια των περαστικών βαθμό, κυρίως 
λόγω της φθοράς από τις «πασαρέλες» 
των τουριστικών πλοιαρίων που δένουν 
στο σημείο. Μετά από αρκετά χρόνια 
αδιαφορίας, βρέθηκε ο (ιδιώτης) χορηγός, ο 
οποίος προσέφερε το ποσό που απαιτούταν 
(αν δεν κάνω λάθος, 30.000 ευρώ) για να 
αποκατασταθεί το ντεκ στην προηγούμενη 
κατάστασή του. Δύο Παρασκευές πριν, 
βραδάκι, επιστρέφοντας στο κέντρο από το 
γραφείο, το ντεκ ήταν σε άψογη κατάσταση 
(άλλωστε, δεν είχε καν παραδοθεί ακόμη 
– την πρόσβαση στο σημείο εμπόδιζαν 
προσωρινά μεταλλικά κιγκλιδώματα, πάνω 
στα οποία ήταν αναρτημένο το μπάνερ 
τού χορηγού). Δύο Σάββατα πριν, στις 
12 το μεσημέρι, κάποιος είχε μετακινήσει 
μέρος των κιγκλιδωμάτων, ενώ το ντεκ 
(που, υπενθυμίζω, δεν είχε καν παραδοθεί 
ακόμη) θύμιζε την προ αποκατάστασης 
εικόνα του: βαθιές «πληγές» πάνω στις 
σανίδες, γρατζουνιές σε διάφορα σημεία και 
σπασμένα ξύλα. Χάλι μαύρο.

Ούτε ντετέκτιβ είμαι ούτε 
αστυνομικός, για να γνωρίζω 
ποιος ευθύνεται για τη φθορά. 

Η πόλη έχει αρμόδιες αρχές, οι οποίες 
μπορούν να ερευνήσουν το ζήτημα και να 
καταλογίσουν ευθύνες – ενδεχομένως και 
τη «λυπητερή» τής εκ νέου αποκατάστασης, 
αν ο υπεύθυνος εντοπιστεί (μια μικρή 
λεπτομέρεια, που έχει την αξία της: τρεις-
τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση 
του θέματος στα social media και παρά την 
κατακραυγή από ένα εξαιρετικά ευρύ κοινό 
πολιτών, οι ζημιές πολλαπλασιάστηκαν. 
Κάτι που δείχνει ότι ο ένοχος –όποιος 
κι αν είναι– όχι απλώς δεν αισθάνθηκε 
μεταμέλεια, όχι απλώς δεν ίδρωσε το αυτί 
του, αλλά συνέχισε απτόητος το βιολί του. 
Άνευ περαιτέρω σχολίων…).

Το περιστατικό στο ντεκ τής Νέας 
Παραλίας είναι και κραυγαλέο και 
εξοργιστικό, δυστυχώς όμως δεν 

είναι το μόνο. Μερικές εκατοντάδες μέτρα 

παρακάτω, κάποιος πεινασμένος θεώρησε 
σκόπιμο να μοιραστεί το αίσθημα πείνας 
που ένιωθε σε καμιά ντουζίνα παγκάκια, 
«κοσμώντας» τα με πελώρια «Πεινάω». 
Στο ακριβώς επόμενο παγκάκι, κάποιος 
ευσυγκίνητος συμπολίτης μας ένιωσε το 
δράμα του και ζωγράφισε αβγά μάτια 
(ναι, στα τηγανητά αναφέρομαι) πάνω 
σε ένα ολόκληρο καθιστικό. Ολόκληρη 
η Νέα Παραλία είναι γεμάτη από τέτοιες 
«αισθητικές» παρεμβάσεις – αλλά μη 
γελιέστε: δεν είναι η Νέα Παραλία το θέμα. 
Όλη η πόλη, κάθε γειτονιά, κάθε δρόμος, 
κάθε τοίχος υποφέρουν από αντίστοιχους 
βανδαλισμούς.

Και κάπου εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. 
Στην αδυναμία μερικών ανθρώπων 
να νιώσουν τι σημαίνει «ζω μαζί 

με άλλους», «μοιράζομαι τον δημόσιο 
χώρο, που είναι όλων μας και κανενός» 
(υπό την έννοια ότι το δικαίωμα χρήσης 
του από εμάς τελειώνει εκεί όπου αρχίζει 
το δικαίωμα χρήσης από τον συμπολίτη 
μας. Και ναι: κάθε κατάχρηση αυτού του 
δικαιώματος πρέπει και να επισημαίνεται 
και να τιμωρείται). Στην ανικανότητά 
τους να εκτιμήσουν το αντικειμενικά 
ωραίο (ναι: το γκραφίτι είναι τέχνη – 
και μάλιστα μία από τις πιο σύγχρονες 
εκφράσεις της. Τα tags, που αφορούν μια 
χούφτα περιφερόμενους βάνδαλους, οι 
οποίοι αφήνουν το ίχνος τους σαν άλλα 
αδέσποτα που ανακουφίζονται στις γωνιές 
των δρόμων –μόνο που εκείνα το κάνουν 
αόρατα και άοσμα– δεν είναι τέχνη. Είναι 
βανδαλισμός).

Πώς μπορεί να λυθεί ένα τέτοιο 
πρόβλημα; Κατά βάση, μέσω της 
παιδείας – μόνον έτσι υπάρχει 

ελπίδα κάποιος να μπορέσει να αντιληφθεί 
μερικά θεμελιώδη πράγματα. Ώς τότε, 
χρειάζεται επιτήρηση και αστυνόμευση, 
αλλά και βούληση να σπάσουμε αβγά. Η 
δημοκρατία έχει τη δύναμη να επιβάλλει 
τις συλλογικές αποφάσεις, για το καλό 
όλων. Αν δεν το κάνει (υποκύπτοντας σε 
πολιτικό κόστος ή προσωπικές γνωριμίες), 
φοβάμαι πως δεν είναι δημοκρατία. Ή, εν 
πάση περιπτώσει, είναι μια δημοκρατία 
ευνουχισμένη.

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

Σημεία διανομής
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (εντός 
του λιμανιού) • Βασιλικό Θέατρο 
(πλατεία Λευκού Πύργου) • Θέατρο 
«Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 
2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136, 
πλατεία ΧΑΝΘ) • Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής 
Αμύνης 2) • Θέατρο «Κολοσσαίον» 
(λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150) • 
Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 με 
Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • 
Θέατρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματο-
θέατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστο-
τέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία 
ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (25ης Μαρτίου με Νέα Παραλία) 
• Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 
Σταυρούπολη) • Μύλος – Πολυχώρος 
Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: 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
Όλοι μαζί ή ό,τι μας φανεί;

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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και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4Το πρώτο afternoon party 

τού καλοκαιριού το ΣΑ 
13.06, από τις 16:30, στο 
art café «Λαζαριστές», 
με afro house, melodic 
house και techno.

Το πρώτο Lan Tourna-
ment τής «The Web – 
House of Gamers» το 
ΣΑ 13.06, στις 18:00. 
Πληροφορίες εδώ: 
https://bit.ly/3cJlz0Y

Μαθήματα τάνγκο και 
μιλόνγκα «Del Arte» 
στο καφέ τού «Μύ-
λου» το ΣΑ 13.06, στις 
18:30. Εισιτήρια εδώ: 
https://bit.ly/2MDflW1

Ανακύκλωση παλιών 
παιχνιδιών για καλό 
σκοπό στη «Montessori 
Toys» (Βασ. Όλγας 
107) το ΣΑ 13.06, 
ώρες 09:00-21:00.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Με 45 περίπτερα
ανοίγει στις 26 Ιουνίου
τις πύλες του
το φετινό, 39ο Φεστιβάλ
Βιβλίου Θεσσαλονίκης

INFO: Λόγω τής πανδημίας, το φετινό 
φεστιβάλ θα έχει εκθεσιακό χαρακτήρα, 
χωρίς παράλληλες εκδηλώσεις. Τα περίπτε-
ρα θα είναι ανοιχτά για το κοινό καθημερι-
νά (ώρες: 19:00-23:00).

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στον Μανώλη 
Αναγνωστάκη και στους θεσσαλονικείς 
συγγραφείς θα είναι το 39ο Φεστιβάλ 
Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα 
πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία 
από την Παρασκευή 26 Ιουνίου ώς 
και την Κυριακή 12 Ιουλίου, τηρώντας 
τους κανόνες ασφάλειας που έχουν 
οριστεί. Θα φιλοξενήσει 45 περίπτερα 
σε απόσταση περίπου 2 μέτρων μεταξύ 
τους, από το Βασιλικό Θέατρο ώς το 
άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
πριν από τις «Ομπρέλες» τού 
Ζογγολόπουλου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Κινηματογράφος
στο στρατόπεδο
ΦΕΤΟΣ το καλοκαίρι, ο δήμος 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης δίνει τη 
δυνατότητα στους σινεφίλ να ζήσουν 
όμορφες κινηματογραφικές στιγμές 
στο τέως στρατόπεδο «Μέγας 
Αλέξανδρος», με την προβολή γνωστών 
και αγαπημένων ταινιών τού ελληνικού 
και του παγκόσμιου κινηματογράφου.
INFO: Από τη ΔΕ 15.06 ώς την ΤΡ 
04.08, κάθε ΔΕ και ΤΡ, στις 21:00. 
Είσοδος ελεύθερη.

5 76 8 9Πάρτι «We came to 
rock again» με τον dj 
DrLove στο «Μπολιβάρ 
rock café bar» (πλ. 
Ναυαρίνου 3) το ΣΑ 
13.06, από τις 22:00.

«Κυριακή στις λεβά-
ντες» για τους λάτρεις 
τής φωτογραφίας την 
ΚΥ 14.06, στο Μεσημέ-
ρι. Πληροφορίες εδώ: 
https://bit.ly/30fn4BI

«Tarantino» Birthday 
X Street Outdoors 
Soundsystem την ΚΥ 
14.06, από τις 16:00, 
με πολλή μουσική από 
DJs. Είσοδος ελεύθερη.

Εξειδικευμένη προ-
πόνηση ενδυνάμωσης 
για αρχάριους και 
προχωρημένους τη ΔΕ 
15.06, στις 17:00, στο 
Γυμναστήριο ΑΠΘ.

Παρουσίαση βιβλίου 
«Ο Κήπος, μια ιστορία 
τρόμου» τού Γ. Τσιρα-
κίδη την ΤΡ 16.06, στις 
18:00, στον θερινό κινη-
ματογράφο «Απόλλων».

à
Electro swing με Στέλαρ, Gramatik
ΤΟ «FIX Factory Of Sound Open Air» θα χορέψει απ’ άκρου εις άκρον με τις επιτυχίες τού πιο 
διάσημου αυστριακού καλλιτέχνη και της καταπληκτικής μπάντας του, σε μια βραδιά αποθέωση 
της διασκέδασης. Μαζί του, ακόμη ένα σπουδαίο όνομα: ο «μάγος τής κονσόλας», Gramatik.
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 (τηλεφωνικά στο 11876, online στο www.viva.gr 
και στο www.fixfactoryofsound.gr και στα καταστήματα «Reload» και «Wind»).

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Προς νέα
γυμνή
ποδηλατο-
δρομία
ΠΡΟΣ τη διοργάνωση και φέτος 
γυμνής ποδηλατοδρομίας φαί-
νεται να κινούνται οι διοργανω-
τές των προηγουμένων αντίστοι-
χων εκδηλώσεων, με διαφαινόμε-
νη ημερομηνία πραγματοποίησης 
του 13ου event στη σειρά την Πα-
ρασκευή 19 Ιουνίου, στις 19:00, 
χωρίς ώς και την ώρα που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές να έχουν 
γίνει γνωστά περισσότερα για το 
σημείο τού ραντεβού.
Η γυμνή ποδηλατοδρομία είναι 
ένα διεθνές κίνημα, στο οποίο 
συμμετέχουν περισσότερες από 
70 πόλεις ανά τον κόσμο. Στη 
χώρα μας πραγματοποιείται από 
το 2008, με συναυλίες, δρώμε-
να και παράλληλες εκδηλώσεις. 
«Γιατί γυμνές και γυμνοί;» ρω-
τούν οι εμπνευστές του. «Αντιμε-
τωπίζουμε την κίνηση των αυτο-
κινήτων με τα γυμνά μας κορμιά 
ως τον καλύτερο τρόπο να υπε-
ρασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας 
και να δείξουμε συμβολικά πόσο 
ευάλωτοι είμαστε απέναντι στη 
ρύπανση και τη βία. Για να απε-
λευθερωθούμε από τα πρότυπα 
του σώματος που προτάσσει η βι-
ομηχανία των ΜΜΕ, του κινημα-
τογράφου, της μόδας και του σεξ. 
Είμαστε όλοι όμορφοι, όλοι δια-
φορετικοί, όλοι ίσοι. Στη σημερι-
νή κοινωνία τής κλειδαρότρυπας, 
το γυμνό σώμα είναι προϊόν εκ-
μετάλλευσης. Εμείς το απελευθε-
ρώνουμε με μια δυναμική δράση 
που κερδίζει την προσοχή όλων 
με απόλυτα ειρηνικό, μη βίαιο 
τρόπο. Ελάτε όσο γυμνοί και γυ-
μνές τολμάτε! Όπως σας γέννησε 
η μητέρα φύση έως και μαγιό».
INFO: Μάθετε περισσότερα στη σε-
λίδα τού event στο Facebook, εδώ: 
https://bit.ly/30m0YgI 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ένας θρύλος
της reggae live
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.

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 
«Κολοσσαίον».

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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Το διαζύγιο 
που θα 
συζητηθεί

Ε κείνος είναι δικηγό-
ρος, από τους πολύ 
γνωστούς τής Θεσ-

σαλονίκης. Επίσης, εξ όσων 
είμαι σε θέση να γνωρίζω, 
ο νεαρός κύριος δεν είναι 
απολιτίκ (ουκ ολίγες φορές 
έχει εμπλακεί στα πολιτικά – 
κομματικά, πάντοτε με συ-
γκεκριμένη παράταξη, καθώς 
προέρχεται από «τζάκι» τής 
πόλης που δραστηριοποιείται 
στον εν λόγω χώρο). Είναι 
από τα πολύ αγαπητά πρό-
σωπα στους κοινωνικούς και 
κοσμικούς κύκλους, καθώς 
είναι πάντοτε ευγενικός και 
χαμογελαστός (απ’ ό,τι λένε, 
είναι killer στη δουλειά του. 
Στην παρέα όμως, όπου τον 
έχω πετύχει εγώ, είναι μια 
χαρά παιδί).

Ε κείνη είναι νέα και 
ωραία. Με πολύ ιδι-
αίτερο, δικό της στιλ, 

που εκφράζεται τόσο μέσα 
από το ντύσιμό της όσο και 
από το κατά καιρούς χρώμα 
και μήκος των μαλλιών της 
(ένα είναι σίγουρο: δεν θα 
μπορούσες ποτέ να την απο-
καλέσεις «συντηρητική», αν 
την έβλεπες σε κάποιον από 
τους χώρους τής Θεσσαλονί-
κης όπου συχνάζει). Πάντοτε 
χαμογελαστή και προσηνής, 
ασχολείται –με την ευρεία 
έννοια– με την τέχνη (έχο-
ντας καταφέρει να κάνει την 

καλλιτεχνική της έκφραση 
επάγγελμα – και μάλιστα 
προσοδοφόρο).

Φ ίλη μού είπε τα νέα 
πριν από μερικές 
ημέρες: «Κάθι μου, 

χωρίζουν…». Μάλιστα, απ’ 
ό,τι έμαθε, το διαζύγιο δεν 
θα είναι «όμορφο». Θα είναι 
αιμοβόρο και «bitter», που 
λένε και φίλοι στο Λονδίνο. 
Παρά το ότι έχουν πέσει πάνω 
τους συγγενείς, φίλοι και γνω-
στοί, για να αποτρέψουν το 
ράγισμα του γυαλιού, οι δύο 
φαίνονται αποφασισμένοι. «Οι 
κακές γλώσσες, Κάθι μου», 
μου είπε η φίλη, «λένε ότι ο 
σύζυγος, που φαινόταν ‘σιγα-
νό ποταμάκι’, πιάστηκε στα 
πράσα από τη σύζυγο ‘επί το 
έργον’ με νεαρή, ασκούμενη 
συνάδελφό του. Έτσι, εκείνη 
είναι πλέον αποφασισμένη 
να τελειώσει μια και καλή τον 
γάμο τους, μια που σε θέμα-
τα απιστίας δηλώνει άτεγκτη. 
Πάντως, Κάθι μου, κι εκείνον 
δεν τον βλέπω να αγωνιά… 
Μάλιστα, πάντοτε απ’ ό,τι μου 
λένε, συνεχίζει να τη βλέπει 
τακτικά την ασκούμενη». Τι να 
πω εγώ; Ειλικρινά θεωρούσα 
–και θεωρώ– ότι πρόκειται 
για ένα από τα ομορφότερα 
ζευγάρια τής Θεσσαλονίκης. 
Ελπίζω το φετινό καλοκαίρι να 
μην τους βρει τελικώς χώρια. 
Όποια κι αν είναι η εξέλιξη της 
ιστορίας, πάντως, εγώ θα σας 
κρατάω ενήμερους.

Σ υνεχίζουμε… Η είδηση 
είναι αρκετά γνωστή 
στη δημοσιογραφική 

πιάτσα τής πόλης, έτσι θα 
είμαι έξτρα προσεκτική, για 
να μην εκθέσω πρόσωπα και 
πράγματα, λατρεμένη ανα-
γνώστρια – λατρεμένε ανα-
γνώστη μου. Αφορά γνωστό 
θεσσαλονικιό δημοσιογράφο 
(ο οποίος μάλιστα εντυπωσί-
ασε εσχάτως με τη θεαματική 
μεταβολή που προσεκτική 
διατροφή και άσκηση επέ-
φεραν στην εμφάνισή του) 
και νεαρή μαθητευομένη του 
(νομίζω ότι είναι απόφοιτος 
ιδιωτικής σχολής δημοσιο-
γραφίας, δεν το έχω διπλο-
τσεκάρει, ωστόσο, οπότε επι-
φυλάσσομαι να σας πω στα 
σίγουρα σε επόμενο τεύχος), 
την οποία έχει θέσει κάτω 
από τις «φτερούγες» του.

Ο κύριος είναι ύπαν-
δρος (μάλιστα, 
επίσης με δημοσι-

ογράφο – τυχαίνει να την 
έχω συναντήσει πολλάκις και 
μπορώ να σας διαβεβαιώσω 
ότι, έτσι και μάθει τι βρωμο-
δουλειές κάνει ο καλός της, 
δεν θα τον ξεπλένουν ούτε οι 
καταρράκτες τού Νιαγάρα), 
αυτό όμως δεν τον εμποδί-
ζει από το να φροντίζει με 
ιδιαίτερη στοργή τη νεαρά 
«προτεζέ» του. Απ’ ό,τι μου 
είπαν (η πόλη είναι μικρή 
και όλα τα νέα –καλά και 
κακά– κυκλοφορούν στο 

λεπτό), πολύ συχνά περνά και 
την παραλαμβάνει το πρωί 
από τη γκαρσονιέρα της στις 
Σαράντα Εκκλησιές, για να 
κατεβούν μαζί στο γραφείο 
(δεν μπορώ να σας πω αν 
πρόκειται για εφημερίδα, 
ραδιόφωνο ή τηλεοπτικό 
σταθμό, καταλαβαίνετε…). Τη 
δουλειά της δεν την ελέγχει 
άλλος: όλα όσα την αφορούν 
περνούν αποκλειστικώς από 
τα δικά του μάτια (προφανώς, 
θέλει να αφήσει τη «σφραγί-
δα» του στο υπό διαμόρφωση 
δημοσιογραφικό «φυντάνι»). 
Συχνά «τυχαίνει» να περνά 
από το γραφείο της την ώρα 
τού μεσημεριανού, για να τη 
ρωτήσει είτε αν θα ήθελε να 
κατεβούν μαζί σε εστιατόριο 
που βρίσκεται κοντά στον 
χώρο τής δουλειάς τους «για 
να τσιμπήσουν κάτι» είτε αν 
ενδιαφέρεται για φαγητό από 
delivery (αγαπημένη τους 
επιλογή, όπως μου μαρτύρησε 
συνάδελφός τους που βρί-
σκεται στον ίδιο χώρο, είναι 
μαγαζί με έθνικ κουζίνα πλη-
σίον τής Ίωνος Δραγούμη). 
Και στο τέλος τής ημέρας, 
με τη στοργή τού δασκάλου 
και την ανεπιτήδευτη μέριμνα 
του προϊσταμένου, «προσφέ-
ρεται» να την πετάξει μέχρι 
το σπίτι της (όχι: ομολογώ ότι 
ούτε το δικό μου μάτι ούτε το 
μάτι κάποιου δικού μου προ-
σώπου τους έχει πετύχει έξω 
μαζί, φανατικό μου κοινό).

Η πλάκα είναι ότι ο 
κύριος (ο οποίος έχει 
αφήσει προ πολλού 

πίσω του τα «-άντα» και 
κινείται ήδη προς τα πρώτα 
«-ήντα» του) πιστεύει ειλικρι-
νά ότι ουδείς τούς έχει πάρει 
μυρωδιά. «Προφανώς δεν 
αντιλαμβάνεται την ειρωνεία 
τού κόσμου στο γραφείο, που 
σιγοτραγουδάει το ‘σ’ αγαπώ, 
σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία’ 
κάθε φορά που ο… ερωτο-
χτυπημένος περνάει ανάμεσα 
στους συναδέλφους του», 
μου λέει η «πηγή» μου μέσα 
από τη «φωλιά τού πάθους». 
«Το χειρότερο γι’ αυτόν», 
συμπληρώνει, «είναι ότι η μι-
κρή έχει μεγάλο στόμα: όπου 
σταθεί κι όπου βρεθεί, τόσο 
μέσα στη δουλειά όσο και σε 
δημοσιογραφικά πηγαδάκια 
στα οποία τυχαίνει να βρεθεί 
στην πόλη, το έχει ένα και 
καλό ότι ‘έχει την υπογραφή 
σύμβασης αορίστου χρόνου 
στο τσεπάκι της’ (σ.σ.: δεν 
είναι το τσεπάκι της αυτό, 
λατρεμένη αναγνώστρια – 
λατρεμένε αναγνώστη μου, 
αλλά ας μη γίνω αθυρόστο-
μη)». Το γαρ πολύ τού έρω-
τος γεννά παραφροσύνη, θα 
πω εγώ. Τέλος πάντων… Ας 
ελπίσουμε να μη πάρει τίποτα 
μυρωδιά η γυναίκα του, γιατί 
σας το εγγυώμαι: οι φωνές 
θα ακουστούν ώς τα πέριξ 
τής Καβάλας (και ο νοών, 
νοείτω…).

Γράφει 
η CATHY

ΦΙΛΗ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ: 
«ΚΑΘΙ ΜΟΥ, ΧΩΡΙΖΟΥΝ…». ΜΑΛΙΣΤΑ, ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΕΜΑΘΕ, 
ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ «ΟΜΟΡΦΟ». ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΜΟΒΟΡΟ 
ΚΑΙ «BITTER», ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΙ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΡΑΓΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΟΙ ΔΥΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΝΔΡΟΣ (ΜΑΛΙΣΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ – ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ 
ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ΟΤΙ, 
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΜΑΘΕΙ ΤΙ ΒΡΩΜΟΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΤΗΣ, 
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ), ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΤΟΡΓΗ 
ΤΗ ΝΕΑΡΑ «ΠΡΟΤΕΖΕ» ΤΟΥ.

Quiz! 21 3 4Περί γνωστότατου στο 
κέντρο Θεσσαλονικιού 
ο λόγος, ο οποίος προ-
σφάτως κέρδισε ένα 
αρκετά μεγάλο ποσό 
σε τυχερό παιχνίδι.

Οι ξαφνικές χαρές (όπως 
και οι ξαφνικές λύπες) 
μπορεί να επιδράσουν 
αναπάντεχα σε έναν άν-
θρωπο. Πόσα να αντέξει 
το νευρικό του σύστημα...

Στην αρχή άλλαξε 
κούρεμα (έβαψε και 
το μαλλί). Μετά άλλαξε 
τη γκαρνταρόμπα του. 
Εν συνεχεία απέκτησε 
ένα θηριώδες 4Χ4...

Τελευταίο κρούσμα; 
Εγκατέλειψε τη 
συζυγική εστία για 
τα μάτια νεαρής και 
αιθέριας ύπαρξης. 
Και μη χειρότερα...
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Είστε επαγγελματίας;
Το portal Citymagthess.gr
σας προσφέρει δωρεάν προβολή 
για την ταχύτερη επανεκκίνηση
της επιχείρησής σας. Χωρίς όρους
και «ψιλά γράμματα».
Επειδή μαζί είμαστε πιο δυνατοί.
Ενδιαφέρεστε; Στείλτε μας μήνυμα, για να μάθετε 
περισσότερα, στο contact@citymagthess.gr



ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ
Υποδηματοποιός. Φωτογραφήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου,  
στη βιοτεχνία της.

Πώς βρέθηκε μια νέα γυναίκα 
στον χώρο τής κατασκευής 
χειροποίητου ενδύματος;
Μεγάλωσα μέσα στο χειροποίη-
το ένδυμα – συγκεκριμένα, στη 
βιοτεχνία τού πατέρα μου. Έτσι, 
από μικρή αγάπησα τη δουλειά 
και προσπαθούσα να τη μάθω. 
Έμαθα το επάγγελμα εμπειρικά. 
Αφού πέρασαν τα χρόνια και 
έχοντας ασχοληθεί με ένα-δύο 
πράγματα έξω από συγκεκριμέ-
νη δουλειά, διαπίστωσα ότι ήταν 
αυτό που ήθελα να κάνω.

Τι ήταν αυτό που σε ιντρίγκαρε 
περισσότερο;
Το ότι μπορείς να πάρεις ένα 
κομμάτι δέρμα που δεν έχει 
μορφή και σιγά σιγά να το 
μεταμορφώσεις σε ένα παπού-
τσι που θα το κοιτάς και θα σε 
ευχαριστεί.

Σε μιαν εποχή που τα μηχανή-
ματα μπαίνουν όλο και περισ-
σότερο στη ζωή μας, εσείς επι-
μένετε ακόμη στο χειροποίητο.
Επιμένουμε στο χειροποίητο, 
επειδή είναι άλλη η ποιότητά 
του. Η παραγωγή δεν είναι 
μαζική και έτσι μπορούμε να 

προσέξουμε περισσότερο 
κάθε παπούτσι, ακόμη και την 
παραμικρή λεπτομέρεια. Κάθε 
ζευγάρι που φεύγει από εμάς 
είναι προσεγμένο, καθαρό και 
περιποιημένο.

Μπορείτε όμως να ανταγω-
νιστείτε σε επίπεδο τιμών τα 
παπούτσια τής μαζικής παρα-
γωγής;
Παρότι τα παπούτσια μας είναι 
χειροποίητα, προσπαθούμε να 
κρατάμε τις τιμές μας όσο το 
δυνατόν χαμηλότερα, ώστε να 
είναι περισσότερο προσιτές για 
το ευρύ κοινό. Παρατηρούμε 
επίσης ότι ο κόσμος έχει αρχίσει 
να γυρίζει και πάλι στην ελληνι-
κή παραγωγή και στο χειροποί-
ητο παπούτσι, επειδή αναγνωρί-
ζει πια και την ποιότητα που το 
συνοδεύει.

Ο όρος «ποιότητα» είναι 
αρκετά γενικός… Πού ακριβώς 
έγκειται αυτή η υπεροχή;
Στην ποιότητα των δερμάτων 
και των υπόλοιπων υλικών, 
αλλά και στις λεπτομέρειες 
της ραφής και γενικότερα του 
μονταρίσματος. Το μοντάρισμα 

δεν γίνεται με μηχανή, αλλά στο 
χέρι. Το κόψιμο των δερμάτων 
με λεπιδάκι ή με μαχαίρια-μή-
τρες, που τα βάζουμε στην 
πρέσα. Κάποιοι χρησιμοποιούν 
λέιζερ, που τα κόβει μόνο του.
Οφείλω να σημειώσω ότι 
σχεδόν το σύνολο των πρώτων 
υλών μας προέρχεται από την 
ευρύτερη περιοχή τής Θεσ-
σαλονίκης. Για να σας δώσω 
ένα παράδειγμα, στα δέρματα 
υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία 
και πολύ μεγάλο εύρος τιμών. 
Εμείς χρησιμοποιούμε εξαιρετι-
κή ποιότητα.

Ποια είναι τα είδη παπουτσιών 
που παράγετε;
Βγάζουμε αποκλειστικά γυναι-
κεία παπούτσια. Το καλοκαίρι 
χαμηλά πεδιλάκια, ψηλά πέδιλα 
και πέδιλα για νύφες, ενώ τον 
χειμώνα παράγουμε μποτάκια, 
αρβυλάκια και γόβες. Είμα-
στε φημισμένοι για τις γόβες 
μας. Γενικά, βγάζουμε ό,τι θα 
φορέσει μια γυναίκα. Αυτό που 
οφείλω να σημειώσω είναι ότι 
δεν σχεδιάζουμε παπούτσια 
κατά παραγγελία, αλλά βγάζου-
με τα δικά μας σχέδια.

Ποιο είδος αγαπάς περισσό-
τερο;
Νομίζω ότι είναι τα σχέδια που 
έχουν μια «πινελιά» ρετρό. Το 
ρετρό ταιριάζει παντού – σε 
πέδιλα, σε γόβες, σε μποτάκια.

Υπάρχουν «ιδιαίτεροι» πελά-
τες;
Από τη στιγμή που οι πελά-
τισσές μας είναι αποκλειστικά 
γυναίκες, τότε ναι, είναι όλες 
ιδιαίτερες. Πάντως, οι νύφες 
είναι μια ειδική κατηγορία. 
Επειδή η ημέρα τού γάμου 
είναι «η ημέρα τους», φροντί-
ζουν όλα να είναι στην εντέλεια. 
Βλέπω αυτές που έρχονται στο 
εργαστήριο και ψάχνουν για τα 
καλύτερα δέρματα, προσέχουν 
τις λεπτομέρειες, τα φιογκάκια… 

Συνέντευξη:  
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφία:  
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΙΣΘΗΤΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ  
ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΤΑΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ 
ΜΠΗΚΕ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ 1970, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 12 ΕΤΩΝ,  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΧΙΛΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ. ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ, 
ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΜΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΑΝ  
2-3 ΑΤΟΜΑ, ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ. Η ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 
ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ. Σ’ ΑΥΤΟ ΙΣΩΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ 
ΤΗΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ  
– ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
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Θέλουν τα πάντα να είναι όπως 
τα ονειρεύονται.

Αναγνωρίζεις τα υποδήματά 
σου από μακριά;
Βέβαια! Άλλωστε, όλα τα σχέδια 
περνάνε από εμένα. Κατά μία 
έννοια, είναι τα «παιδάκια» μου. 
Το τι ικανοποίηση παίρνω, όταν 
βλέπω να τα φοράει μια κοπέ-
λα, δεν λέγεται. Χαίρομαι όμως 
πάρα πολύ, όταν τα βλέπω και 
στις βιτρίνες των καταστημά-
των, με την «καρδούλα», το 
σήμα κατατεθέν μας, να ξεπρο-
βάλλει από μέσα.

Παρότι είσαι αρκετά νέα 
ηλικιακά, δραστηριοποιείσαι 
ήδη αρκετά χρόνια στον χώρο. 
Τι έχεις δει να αλλάζει όλον 
αυτόν τον καιρό;
Κατ’ αρχήν, έχει μειωθεί αισθη-
τά ο αριθμός των βιοτεχνιών 
τού υποδήματος στη Θεσσα-
λονίκη. Όταν ο πατέρας μου 
μπήκε στη δουλειά το 1970, σε 
ηλικία 12 ετών, στην πόλη υπήρ-
χαν περισσότερες από χίλιες 
βιοτεχνίες υποδημάτων. Ακού-
γεται πολύ μεγάλος ο αριθμός, 
υπήρχαν όμως βιοτεχνίες που 
απασχολούσαν 2-3 άτομα, 
βγάζοντας μικρές παραγωγές. 
Η Τριανδρία ήταν γεμάτη από 
βιοτεχνίες. Σήμερα στη Θεσσα-
λονίκη είναι λιγότερες από πενή-
ντα. Σ’ αυτό ίσως ευθύνεται και 
η πολιτεία, που δεν βοηθά τις 
τέχνες. Σήμερα δεν υπάρχει μια 
σχολή όπου κάποιος μπορεί να 
μάθει την υποδηματοποιία, σε 
αντίθεση με το ένδυμα – του-
λάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. 
Οπότε, δεν υπάρχει νέο «αίμα» 
στους τεχνίτες. Κι αυτή είναι μια 
ανησυχία μου για το μέλλον.
Επίσης, παλαιότερα στη χονδρι-
κή υπήρχε η ελάχιστη παραγγε-
λία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό.
Άφησα για το τέλος το ίντερ-
νετ… Έχει αλλάξει ριζικά ο τρό-
πος που λανσάρεις το προϊόν 
σου στην αγορά. Σήμερα τον 
σημαντικότερο ρόλο τον παίζει 
το διαδίκτυο – είναι το τέλειο 
μέσο διαφήμισης. Μέχρι να 
καταλάβει ο πατέρας μου το 
ίντερνετ, πέρασε μεγάλο διά-
στημα. Οι αναγνώστες σας μπο-
ρούν να πάρουν μια ιδέα για τα 
υποδήματά μας στη σελίδα μας, 
fabricafabrica.gr
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Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

FUTURE PREVIEW
Μια νέα «πόλη» υπερυψηλής τεχνολογίας 761 στρεμμάτων, με 7.000 «κατοίκους», 

εκατοντάδες δυναμικές επιχειρήσεις, ακόμη και τη δική της τεχνητή λίμνη(!)
επιφάνειας 15.000 τετραγωνικών μέτρων, θα αρχίσει να κατασκευάζεται μέσα στην επόμενη διετία 

σε απόσταση αναπνοής από την Περαία. Η «Citymag» παρουσιάζει τις λεπτομέρειες του συναρπαστικού
πρότζεκτ, που αναμένεται να βάλει δυναμικά τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.
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FUTURE PREVIEW
Μια νέα «πόλη» υπερυψηλής τεχνολογίας 761 στρεμμάτων, με 7.000 «κατοίκους», 

εκατοντάδες δυναμικές επιχειρήσεις, ακόμη και τη δική της τεχνητή λίμνη(!)
επιφάνειας 15.000 τετραγωνικών μέτρων, θα αρχίσει να κατασκευάζεται μέσα στην επόμενη διετία 

σε απόσταση αναπνοής από την Περαία. Η «Citymag» παρουσιάζει τις λεπτομέρειες του συναρπαστικού
πρότζεκτ, που αναμένεται να βάλει δυναμικά τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.
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Ο ποιος επισκέ-
πτεται σήμερα 
την περιοχή 
«Τσαΐρια», στα 
νοτιοανατολικά 

παράλια της Θεσσαλονίκης, 
στην Περαία, εκεί όπου παλαι-
ότερα ήταν εγκατεστημένες οι 
κεραίες τής εκπομπής «Φωνή 
τής Αμερικής», πιθανότατα 
δεν μπορεί να φανταστεί πόσο 
διαφορετικό θα είναι το τοπίο, 
αλλά και η προοπτική του στο 
κοντινό μέλλον – ήδη από το 
2023.
Εκεί, σε έκταση 761 στρεμ-
μάτων, πρόκειται να δημι-
ουργηθεί μέσα στα επόμενα 
χρόνια το πρώτο στη χώρα 
μας τεχνολογικό πάρκο 4ης 
γενιάς «Thess INTEC», που 
αναμένεται να αλλάξει άρ-
δην την εικόνα τής περιοχής, 
καθώς σε πλήρη ανάπτυξη 
θα απασχολούνται στον χώρο 
7.000 άνθρωποι, ως επί το 
πλείστον υψηλής εξειδίκευσης, 
θα έχει γίνει πλήρης ανάπλαση 
και θα στεγάζονται εκατοντά-
δες δυναμικές επιχειρήσεις, 
ερευνητικά κέντρα και «βρα-
χίονες» ελληνικών και ξένων 
πανεπιστημίων.
Παράλληλα, στην τεχνητή λί-

μνη (εμβαδού 15.000 τετρα-
γωνικών μέτρων) που προβλέ-
πεται να δημιουργηθεί στην 
έκταση (και η οποία, μεταξύ 
άλλων, θα συγκεντρώνει προς 
επαναχρησιμοποίηση το βρό-
χινο νερό) δεν αποκλείεται να 
καθρεφτίζονται οι επιγραφές 
των κτιρίων καινοτόμων εται-
ρειών παγκόσμιας εμβέλειας: 
μετά τον Σεπτέμβριο αρχίζει 
ένα ιδιαίτερο «roadshow» 
για την ενημέρωση πολυεθνι-
κών, ερευνητικών κέντρων 
και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
σχετικά με τις νέες δυνατότη-
τες που διανοίγει η δημιουρ-
γία τού πάρκου, το οποίο σε 
χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, 
εκτιμάται ότι θα έχει συνολική 
συνεισφορά 11 δισ. ευρώ στην 
εθνική οικονομία.

Τι θα έχει προχωρήσει
ώς το 2023
Τα πρώτα βαρέα οχήματα 
αναμένεται να μπουν στην 
έκταση των 761 στρεμμάτων το 
2022, οπότε προβλέπεται να 
αρχίσουν οι εργασίες δημιουρ-
γίας τού «Τhess INTEC», όπως 
γνωστοποιεί ο πρόεδρος του 
Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσα-
λονίκης (και συντονιστής τής 

πρωτοβουλίας υλοποίησης του 
έργου), επιχειρηματίας Νίκος 
Ευθυμιάδης, παρουσιάζο-
ντας το χρονοδιάγραμμά του: 
«Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε 
ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη για την 85η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ), αναμένεται να έχουμε 
ετοιμάσει την εταιρεία (σ.σ.: 
πρόκειται για την Εταιρεία 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικού 
Πάρκου – ΕΑνΕΠ) και τις 
διαδικασίες για τις μεταβι-
βάσεις δικαιώματος χρήσης. 
Στη συνέχεια θα συνταχθεί 
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο και 
θα καθοριστούν οι χρήσεις 
γης, πώς θα πολεοδομηθεί ο 
χώρος κοκ., ώστε ακολούθως 
να πάρει άδεια ως επιχειρημα-
τικό πάρκο», επισημαίνει ο κ. 

Ευθυμιάδης, προσθέτοντας 
ότι στόχος είναι το 2023 να 
έχει ολοκληρωθεί όλη η υπο-
δομή, οι δρόμοι, τα πάρκινγκ, 
η λίμνη και οι χώροι πρασίνου, 
να έχει χτιστεί το 10% των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων (περί 
τα 20.000 τετρ.μ.) και να 
έχουν εγκατασταθεί περίπου 
100 επιχειρήσεις και 20-30 
ερευνητικά κέντρα.

ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 761 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
«THESS INTEC», ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΡΔΗΝ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 7.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 
ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΑΙ «ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ (ΕΜΒΑΔΟΥ 
15.000 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ, ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΛΛΩΝ, ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟ ΒΡΟΧΙΝΟ ΝΕΡΟ) ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ «ROADSHOW» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΟΙΓΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ, ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 11 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.



«Ο χρόνος τρέχει: μια εται-
ρεία που θέλει να επενδύσει 
τώρα στην περιοχή δεν θα 
μας περιμένει, αν υπάρχουν 
εγκαταστάσεις στην Κωνστα-
ντινούπολη ή στη Σόφια, οπότε 
όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα 
και σωστά. Στόχος είναι αυτή η 
πρώτη φάση να ολοκληρωθεί 
έναν χρόνο μετά την έναρξη 
των εργασιών» σημειώνει.

Τα κριτήρια επιλογής
για το «Thess INTEC»
Στα χρόνια που θα ακο-
λουθήσουν την έναρξη του 
κατασκευαστικού τμήματος 
του πρότζεκτ, το 2022, όπως 
εκτιμά ο κ. Ευθυμιάδης, δεν 
αποκλείεται να έχουν προ-
σέλθει και επενδυτές που 
επιθυμούν να δημιουργήσουν 
τις δικές τους εγκαταστάσεις, 

καθώς τον Σεπτέμβριο αρχίζει 
εντατική προσπάθεια για την 
προσέλκυση εταιρειών, στο 
πλαίσιο της οποίας θα προ-
σεγγιστούν ακόμη και επιχει-
ρήσεις μεγάλου μεγέθους και 
παγκόσμιας επιρροής, όπως η 
Pfizer, η Tesla και η Google: 
«Αν έρθει μια εταιρεία και μας 
ζητήσει 10 ή 50 στρέμματα, 
για να δημιουργήσει εντός τού 

πάρκου, με δικά της έξοδα, 
ένα ερευνητικό κέντρο, για 
παράδειγμα, τότε η πρόταση 
θα αξιολογείται με αυστηρά 
κριτήρια ως προς την αριστεία, 
τις συνεργασίες με ελληνικές 
επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασί-
ας κτλ. Εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, θα δίδονται οι 
εγκρίσεις» εξηγεί.
Σημειωτέον ότι το 10% της 

χρηματοδότησης του πάρκου 
θα προέλθει από ιδιωτικά, 
μη κερδοσκοπικά κεφάλαια 
και ευρωπαϊκούς πόρους 
και αφορά την πρώτη φάση 
ανάπτυξης της απαραίτητης 
υποδομής. Το υπόλοιπο 90% 
θα προέλθει αποκλειστικά από 
ιδιωτικά κεφάλαια που θέλουν 
να εγκατασταθούν στο «Thess 
INTEC».
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 Το «Thess INTEC» (στη φωτογραφία, πανοραμική απεικόνιση.
 τού πώς θα μπορούσε να δείχνει ολοκληρωμένο το συγκρότημα).

 θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Τσαΐρια», στα νοτιοανατολικά παράλια.
 της Θεσσαλονίκης, στην Περαία, εκεί όπου παλαιότερα.

 ήταν εγκατεστημένες οι κεραίες τής εκπομπής «Φωνή τής Αμερικής»..
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Ήδη, έχει καταγραφεί εγγρά-
φως το ενδιαφέρον 70 επι-
χειρήσεων και 17 ερευνητικών 
εργαστηρίων για εγκατάσταση 
στο «Thess INTEC», ενώ 
έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από το Texas University, από 
τη Βαρκελώνη και από την 
Καρλσρούη, αλλά και από το 
Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασί-
λειο. Στον χώρο αναμένεται να 
δημιουργηθεί και συνεδριακό 
κέντρο δυναμικότητας 500 
θέσεων.

Χέρι χέρι δημόσιος
και ιδιωτικός τομέας
Κατά τον κ. Ευθυμιάδη, πέρα 
από το οικονομικό όφελος 
για την πόλη και την εθνική 
οικονομία, το «Thess INTEC» 
έρχεται να αναδείξει και τα 
οφέλη τής συνεργασίας δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς «για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα παραγωγικοί φορείς 
συνεταιρίζονται στην περί-
πτωση τέτοιας υποδομής». Οι 
φορείς θα είναι μέτοχοι και 
θα εισφέρουν το ποσό που 
τους αναλογεί, ενώ η εικόνα 
ως προς το ποιοι θα συμμε-
τάσχουν εκτιμάται ότι θα έχει 
ξεκαθαρίσει μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο, οπότε η μετοχική σύνθε-
ση της εταιρείας αναμένεται 
να ολοκληρωθεί.
Ο κ. Ευθυμιάδης εξέφρασε 
παράλληλα την ικανοποίησή 
του για την ταχύτητα με την 

οποία ελήφθησαν οι αποφά-
σεις και προχώρησαν οι απαι-
τούμενες ρυθμίσεις: «Η ρύθ-
μιση που έγινε υπερκάλυψε τις 
πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας 
ως προς τον χρόνο που απαι-
τήθηκε, επειδή χρειάστηκε να 
γίνουν διαδικασίες με τέσσερα 
υπουργεία – και το γεγονός ότι 
όλο αυτό ολοκληρώθηκε σε 
7-8 μήνες είναι κατόρθωμα…» 
επισημαίνει – και προσθέτει: 
«Η δημιουργία τού πάρκου θα 
σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη γί-
νεται ένα ‘λιμάνι’ νέων τεχνολο-
γιών, στο οποίο οι επιχειρήσεις 
θα μπαίνουν με συγκεκριμένα 
κριτήρια, δημιουργώντας έτσι 
ένα περιβάλλον πολύ ελκυ-
στικό για συνεργασίες μεταξύ 
επιχειρήσεων, ερευνητητικών 
ιδρυμάτων και πανεπιστη-
μίων, ελληνικών και ξένων. 
Ουσιαστικά δημιουργείται μια 
νέα μετρική για τον πήχη τού 
μέλλοντος στη Θεσσαλονίκη 
σε ό,τι αφορά τον τομέα τής 
τεχνολογίας».
Υπενθυμίζεται ότι το οικόπεδο 
παραχωρήθηκε το βράδυ τής 
29ης Μαΐου 2020 από το 
υπουργείο Οικονομικών στην 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομί-
ας (ΑΖΚ). Μετά τη μεταβίβαση 
του ακινήτου στην ΑΖΚ, η δι-
οίκησή της θα προβεί σε όλες 
τις προβλεπόμενες από τον 
νόμο ενέργειες για τη σύσταση 
δικαιώματος επιφάνειας για 99 
χρόνια υπέρ της ΕΑνΕΠ. 
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 761 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟ 2022, 
ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΤHESS INTEC». ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΤΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, 
ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΘΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΟΚ., ΩΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ 
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2023 ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
ΟΛΗ Η ΥΠΟΔΟΜΗ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΤΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, Η ΛΙΜΝΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΤΕΙ ΤΟ 10% 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙ ΤΑ 20.000 ΤΕΤΡ.Μ.) 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ 20-30 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

 Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν την έναρξη του κατασκευαστικού.
 τμήματος του πρότζεκτ, το 2022, δεν αποκλείεται να έχουν προσέλθει.

 και επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν τις δικές τους.
 εγκαταστάσεις, καθώς τον Σεπτέμβριο αρχίζει εντατική προσπάθεια.

 για την προσέλκυση εταιρειών, στο πλαίσιο της οποίας θα προσεγγιστούν.
 ακόμη και επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και παγκόσμιας επιρροής,.

 όπως η Pfizer, η Tesla και η Google. Ήδη, έχει καταγραφεί εγγράφως.
 το ενδιαφέρον 70 επιχειρήσεων και 17 ερευνητικών εργαστηρίων.

 για εγκατάσταση στο «Thess INTEC», ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
 από το Texas University, από τη Βαρκελώνη και από την Καρλσρούη,.

 αλλά και από το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον χώρο αναμένεται.
 να δημιουργηθεί και συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 500 θέσεων..
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΖΚ

Ο ΡΟΛΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
«Ο ρόλος τής ΑΖΚ 
στο ‘Thess INTEC’ 
είναι να διασφαλίσει 
ότι το έργο θα γίνει 
για να εξυπηρετήσει 
τους σκοπούς 
για τους οποίους 
δόθηκε η έκταση, 
δηλαδή 
τη λειτουργία 
ενός τεχνολογικού 
πάρκου 
τέταρτης γενιάς, 
αφιερωμένου 
στην προσέλκυση 
επενδύσεων».

ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ότι το 
«Thess INTEC» μπορεί να 
προσφέρει τεράστιες υπη-
ρεσίες στην πόλη τής Θεσ-
σαλονίκης (γι΄ αυτό άλλωστε 
και η Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας/ΑΖΚ το στή-
ριξε από την πρώτη στιγμή) 
διατυπώνει ο πρόεδρος της 
ΑΖΚ, δρ. Κυριάκος Λουφά-
κης, σημειώνοντας ότι στα 
τεχνολογικά πάρκα τέταρτης 
γενιάς συνυπάρχουν ερευνη-
τικά εργαστήρια –δημόσια 
ή ιδιωτικά– και ερευνητικά 
εργαστήρια επιχειρήσεων. 
Το δυνατό στοιχείο είναι ότι 
αυτή η συνύπαρξη και η δι-
αρκής ζύμωση μεταξύ τόσων 
ερευνητών και επιχειρημα-
τικών στελεχών στον ίδιο 
χώρο δημιουργεί πρόσφο-
ρο έδαφος για συνέργειες, 
ακόμη και διεπιστημονικού 
χαρακτήρα.
«Ο ρόλος τής Αλεξάνδρει-
ας Ζώνης Καινοτομίας στο 
‘Thess INTEC’ είναι να δια-
σφαλίσει ότι το έργο θα γίνει 
για να εξυπηρετήσει τους 

σκοπούς για τους οποίους 
δόθηκε η έκταση, δηλαδή τη 
λειτουργία ενός τεχνολογικού 
πάρκου τέταρτης γενιάς, αφι-
ερωμένου στην προσέλκυση 
επενδύσεων» διευκρινίζει.
Ο δρ. Λουφάκης υπενθυμίζει 
ότι η δημιουργία τού «Thess 
INTEC» αποτέλεσε πρωτο-
βουλία τού Τεχνολογικού 
Πάρκου Θεσσαλονίκης και 
του προέδρου του, Νίκου 
Ευθυμιάδη, στη βάση τής 
οποίας «σηκώθηκαν» κά-
ποια ιδιωτικά κεφάλαια για 
την εκπόνηση των πρώτων 
μελετών και έτσι πείστηκαν 
οι αρμόδιοι φορείς για τα 
οφέλη από την ίδρυση και 
λειτουργία του. Η διαδικα-
σία για τη μεταφορά τού 
ακινήτου στην ΑΖΚ άρχισε 
πριν από ενάμιση χρόνο και 
επιταχύνθηκε τους τελευταί-
ους μήνες, χάρη στο γεγονός 
ότι ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, στήριξε το 
έργο και έδωσε ώθηση προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Ση-
μαντική ήταν και η συμβολή 

τού υπουργείου Εσωτερικών 
(τομέας Μακεδονίας-Θρά-
κης).
«Για την Αλεξάνδρεια Ζώνης 
Καινοτομίας, η λειτουργία 
τού ‘Thess INTEC’ είναι 
πλήρως εναρμονισμένη με 
το όραμά της για την ελαχι-
στοποίηση (ή και αναστρο-
φή) τού brain drain» εξηγεί 
ο δρ. Λουφάκης. «Για να 
ανασχεθεί το brain drain 
χρειάζονται ενέργειες προς 
δύο κατευθύνσεις: η πρώτη 
είναι η προσέλκυση επενδύ-
σεων, ελληνικών και ξένων, 
στην έρευνα, την τεχνολογία 
και την καινοτομία – και το 
‘Thess INTEC’ κινείται προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Η 
δεύτερη είναι η ενθάρρυνση 
της καινοτόμου νεανικής επι-
χειρηματικότητας, την οποία 
η ΑΖΚ ανέκαθεν στηρίζει, 
μεταξύ άλλων εισφέροντας 
στο οικοσύστημα ‘ΟΚ!Thess’, 
το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη 
του ‘Thess Inno Hub’, μιας 
πρωτοβουλίας τής ΑΖΚ» 
καταλήγει. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ 761 ΣΤΡEΜMATΩΝ 
ΤΟ 2022, ΟΠΟΤΕ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ 
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ «ΤHESS INTEC». 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, 
ΟΤΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.
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Οπως ανακοι-
νώθηκε από 
τις υγειονομι-
κές αρχές της 
γείτονος, τις πε-

ρασμένες 24 ώρες καταγρά-
φηκαν 125 νέα κρούσματα, 

με αποτέλεσμα ο συνολικός 
αριθμός των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων στη χώρα να 
ανέρχεται πλέον στα 3.364. 
Τα περισσότερα από τα 125 
νέα κρούσματα καταγρά-
φονται στην πρωτεύουσα, 

Σκόπια (89 κρούσματα).
Επίσης, επτά άνθρωποι που 
είχαν προσβληθεί από τον κο-
ρωνοϊό κατέληξαν κατά το τε-
λευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας 
στους 164 τον αριθμό των 
θυμάτων στη χώρα αυτή των 

δύο εκατομμυρίων κατοίκων.
Το αεροδρόμιο των Σκοπί-
ων έκλεισε στις 18 Μαρτίου 
2020 εξαιτίας της πανδημίας 
Covid-19, ενώ μία ημέρα νω-
ρίτερα έκλεισαν και οι συνορι-
ακές διελεύσεις.
Σε διάστημα μόλις επτά ημε-
ρών, τα Σκόπια ξεπέρασαν σε 
αριθμό ενεργών κρουσμάτων 
όλες τις χώρες των Βαλκανί-
ων, ακόμη και την Ελλάδα!

Ανησυχία στην Ελλάδα
Στην χώρα μας υπάρχει μεγά-
λη ανησυχία, καθώς από τη 
Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν 
τα χερσαία σύνορα, χωρίς 
επιβολή καραντίνας και μόνο 
με δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους που ουδείς μπορεί να 
βεβαιώσει ότι θα είναι επαρ-
κείς, για να προστατέψουν 
τους Έλληνες πολίτες.
Το ενδεχόμενο ροής 
κρουσμάτων, ιδιαίτερα στη 
Βόρεια Ελλάδα, δεν μπορεί 
να αποκλειστεί. Η έντονη 
ανησυχία εκφράζεται για 
όσους Βορειοελλαδίτες θα 
επιχειρήσουν να βρεθούν μετά 
τις 15 Ιουνίου στα Σκόπια, 

έστω και για λίγες ώρες.
Κακές συνήθειες όπως οι 
αγορές από καταστήματα των 
Σκοπίων ή επισκέψεις στα συ-
νοριακά καζίνο μπορούν να 
μετατρέψουν τους επισκέπτες 
σε «υγειονομικές βόμβες», 
που ενδέχεται να μεταφέρουν 
το πρόβλημα στις οικογένειές 
τους και στις τοπικές κοινό-
τητες.
Ο υπουργός Υγείας της 
Βόρειας Μακεδονίας, Βένκο 
Φιλίπτσε, δήλωσε ότι ο αυ-
ξημένος αριθμός των κρου-
σμάτων τις τελευταίες ημέρες 
οφείλεται στη μη τήρηση των 
μέτρων προστασίας από ένα 
μέρος του πληθυσμού και σε 
μαζικές οικογενειακές συνε-
στιάσεις κατά την προηγούμε-
νη περίοδο.
Τέλος, ο υπουργός Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της 
χώρας, Γκόραν Σουγκάρεφ-
σκι, δήλωσε ότι το άνοιγμα 
των δύο αεροδρομίων της 
γείτονος και των συνοριακών 
διελεύσεων συζητείται αυτήν 
την περίοδο, ωστόσο, όπως 
είπε, είναι νωρίς ακόμη για να 
ληφθούν τέτοιες αποφάσεις.
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«ΚΑΛΠΑΖΕΙ»
Ο ΚΟΡΩΝΟÏΟΣ
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός 
των νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού 
τις τελευταίες δέκα ημέρες  
στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ υψηλός  
είναι και ο αριθμός αυτών που έχασαν 
τη ζωή τους από επιπλοκές της νόσου.

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ  
ΡΟΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ, 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ,  
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ.  
Η ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΕΣ  
ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ  
ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΕΤΑ  
ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ,  
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ.
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Ο ήχος 
τής σιωπής

Γράφει  
ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΚΟΥΟΜΟ

Κ άθε πόλη έχει τους 
ήχους της, πολύ ή 
λιγότερο θορυβώδεις 

– η κυκλοφορία, οι σειρή-
νες, οι πλανόδιοι πωλητές, τα 
κορναρίσματα, οι γεννήτριες, 
οι κυλιόμενες βαλίτσες… Θα 
έχετε σίγουρα παρατηρήσει 
ότι η μουσική, για παράδειγ-
μα, είναι σχεδόν πανταχού 
παρούσα, χωρίς στο τέλος να 
θυμόμαστε την πραγματική 
της διάσταση και το περιεχό-
μενό της. Λες και η μουσική 
είχε το καθήκον να καλύπτει 
ανεξαιρέτως όλα τα κενά. Η 
μουσική είναι παντού – μέσα 
σε καφετέριες, στα εστιατόρια, 
στα καταστήματα, μερικές 
φορές στους ανελκυστήρες. 
Εισβάλλει κυριολεκτικά στον 
δημόσιο χώρο τη νύχτα σε 
κάποιες περιοχές, που ζουν 
στον ρυθμό των μπιτ, των 
ντεσιμπέλ και των ήχων, των 
μελωδιών που αναμειγνύονται 
μέχρι να γίνουν εκκωφαντικές, 
εφιαλτικές για τους περίοικους. 
Οι πελάτες των μπαρ που, 
αναγκαστικά, παραμένουν σι-
ωπηλοί δεν ακούγονται μεταξύ 
τους, δεν καταλαβαίνει πια ο 
ένας τον άλλον.

Ο ι πόλεις, ωστόσο, 
εμπλουτίζονται από 
τον δυναμισμό που 

απορρέει από την ποικιλο-
μορφία, από τη συνύπαρξη 
χρήσεων και δραστηριοτήτων. 
Δεν πρόκειται πια για πόλεις 
αποκλειστικά κατοικιών ούτε 

για γειτονιές γραφείων που 
αδειάζουν μόλις έρθει η νύχτα. 
Όταν, άλλοτε, οι πάγκοι των 
καταστημάτων τής Αγοράς 
Μοδιάνο μαζεύονταν αργά το 
απόγευμα στο εσωτερικό των 
καταστημάτων, ο ημιώροφος 
ετοιμαζόταν να υποδεχτεί 
τους νυχτερινούς θαμώνες. Η 
στέγη των καταστημάτων, τα 
θορυβώδη σοκάκια, τότε σκο-
τεινά και σιωπηλά, μετατρέπο-
νταν σε εκπληκτικό σκηνικό 
τής νυχτερινής ζωής.

Ο ι πόλεις δεν υποφέ-
ρουν από το ανακά-
τεμα των λειτουργιών 

ή τις διαφορές μεταξύ των 
δραστηριοτήτων ημέρας και 
νύχτας – αντίθετα: οι πόλεις 
υποφέρουν από υπερβάσεις 
μίας χρήσης και λειτουργίας, 
που σπάει αυτήν την εύθραυ-
στη ισορροπία και δεν επιτρέ-
πει πια τη συνύπαρξη τόσο 
διαφορετικών λειτουργιών.

Κ άτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και στις 
οργανωμένες παρα-

λίες, εκεί όπου οι ομπρέλες, 
οι ξαπλώστρες, τα ντεσιμπέλ 
και η εντατικοποίηση της 
εκμετάλλευσης σβήνουν 
τους ήχους τής θάλασσας 
και διώχνουν μακριά όλους 
αυτούς που έχουν τη θάλασ-
σα και τους ήχους της μέσα 
τους. Αυτούς που θέλουν 
να ακούσουν τα κύματα ή 
και τη σιωπή της, αυτούς 
που θέλουν να ακούσουν τα 
τζιτζίκια, αυτούς που θέλουν 
να ακούσουν τον άνεμο που 
τόσο αρμονικά συνεργάζεται 
με τα πεύκα και μας δίνουν 
ήχους από μακρινά ταξίδια.

Σ την ερώτηση «τι σας 
εξέπληξε περισσότε-
ρο το διάστημα του 

περιορισμού στο σπίτι;», που 
έθεσε δημοσιογράφος στο 
ραδιόφωνο, ο φιλόσοφος 
συγγραφέας Αλέν Φινκελκρότ 
απάντησε: «Η απροσδόκητη 
επιστροφή τής σιωπής».

à Στιγμιό- 
τυπα
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«H NEA MOY 
ZΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ»
Τι υποστηρίζουν 
Θεσσαλονικείς 
που άλλαξαν 
επαγγελματική 
κατεύθυνση λόγω 
τού κορωνοϊού.

ΟΤΑΝ, λόγω πανδημίας, 
ακυρώθηκαν τα σχέδιά της για 
την τουριστική σεζόν και δεν 
μπορούσε να εργαστεί ως ταμίας 
όπως τα δύο προηγούμενα 
καλοκαίρια σε ξενοδοχεία στην 
Κύπρο και την Κω, η Χρύσα 
διάβασε μιαν ανάρτηση στο 
διαδίκτυο που τράβηξε την προ-
σοχή της: «Έχεις βρεθεί ξαφνικά 
(λόγω κορωνοϊού) με αρκετό 

ελεύθερο χρόνο, καθαρό μυαλό 
και ηρεμία από τις καθημερινές 
δραστηριότητες; Ίσως είναι οι 
ιδανικές συνθήκες για να ‘ψα-
χτείς’ λίγο μέσα σου, να δώσεις 
μια απάντηση στα θέματα που 
σε προβληματίζουν και να κάνεις 
ένα σχέδιο για ένα επαγγελματικό 
μέλλον που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες σου».
Το μήνυμα αυτό, που καλούσε 
νέους και νέες ηλικίας από 18 
έως 29 ετών για συμμετοχή σε 
δωρεάν online ατομικές συνα-
ντήσεις για συμβουλευτική επαγ-
γελματικού προσανατολισμού 
και career coaching, κινητοποί-
ησε άμεσα την 28χρονη Χρύσα 
Σέρφου, η οποία αποφάσισε να 
δει πιο καθαρά τις επαγγελμα-

τικές προοπτικές της. Η πρώτη 
online συνάντηση με έναν από 
τους 22 συμβούλους επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
υπήρξε καθοριστική. Το γεγο-
νός ότι κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Συμβουλευτική και 
τον Επαγγελματικό Προσανα-
τολισμό, αλλά και στοιχεία τού 
χαρακτήρα της, όπως η ηρεμία 
και η δυνατότητα να ακούει 
προσεκτικά τον συνομιλητή της, 
οδήγησαν τον σύμβουλο με τον 
οποίο μιλούσε στην πρόταση να 
συμμετέχει και η ίδια ως σύμ-
βουλος στο πρόγραμμα.
«Μπήκα στο σεμινάριο για να 
αναζητήσω συμβουλευτική και 
τελικά βρέθηκα να την παρέ-
χω» αναφέρει η ίδια, προσθέ-
τοντας ότι, πέραν της αλλαγής 
επαγγελματικής πορείας, η 
διαδικασία αυτή τη βοήθησε να 
αντιληφθεί τι επιθυμεί πραγ-
ματικά να κάνει στη ζωή της. 

Σήμερα η Χρύσα αποκτά επαγ-
γελματική εμπειρία στον χώρο 
τής συμβουλευτικής επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού, 
εμπλουτίζει το βιογραφικό της 
με εθελοντική δραστηριότητα, 
δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψει 
στον τομέα τού τουρισμού και 
υπογραμμίζει ότι, μόλις ολοκλη-
ρώσει το μεταπτυχιακό της, θα 
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο.

Μια 24χρονη που μιλάει
«από την καρδιά της»
Σε μιαν εντελώς διαφορετική πε-
ρίπτωση, μια 24χρονη γυναίκα 
που είχε για τον εαυτό της την 
εντύπωση ότι είναι εσωστρε-
φής και περνά πολλές φορές 

απαρατήρητη, εξεπλάγη όταν, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, ζήτησε την άποψη των 
κοντινών της ανθρώπων για τα 
δυνατά της σημεία. Δύο από 
αυτούς ανέφεραν ότι μπορεί 
να μη μιλάει συχνά, αλλά, όταν 
το κάνει, μιλάει μέσα από την 
καρδιά της και έτσι προσελκύει 
το ενδιαφέρον των συνομιλητών 
της. Μέσα από την επικοινω-
νία της με τον σύμβουλο του 
προγράμματος, αποφάσισε 
να υποβάλει αίτηση για θέση 
φροντίστριας ασυνόδευτων 
ανηλίκων σε ξενώνες που έχουν 
φτιαχτεί για τα παιδιά αυτά, ώστε 
να αποκτήσει προϋπηρεσία στο 
Προσφυγικό και στη συνέχεια 
να προσεγγίσει την αντίστοιχη 
αγορά εργασίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος, φοι-
τήτρια που ολοκληρώνει τις 
σπουδές της στην ειδική αγωγή 
διαπίστωσε ότι δεν έχει τις ψυχο-
λογικές αντοχές που απαιτούνται 
για την εκπαιδευτική ενασχόληση 
με παιδιά που αντιμετωπίζουν 
από ελαφρά ώς σοβαρά προ-
βλήματα. Από τη διαδικασία 
τού επαγγελματικού προσανα-
τολισμού προέκυψαν η αγάπη 
της για το τραγούδι, αλλά και η 
επαγγελματική κατεύθυνσή της 
προς τον τομέα τής μουσικοθε-
ραπείας, ώστε να συνδυάσει το 
αντικείμενο των σπουδών της, 
την αγάπη της για τη μουσική 
και την ενασχόληση με τα παιδιά 
με τέτοιον τρόπο, που να μην 
επιβαρύνεται ψυχολογικά και να 
μπορεί να προσφέρει.

Διακόσιες πέντε αιτήσεις,
είκοσι δύο σύμβουλοι
Το πρόγραμμα συμβουλευτι-
κής που ξεκίνησε η αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία νέων 
«Συμμετέχω» στις αρχές Απριλί-
ου, λίγο μετά το lockdown, έχει 
δεχτεί 205 αιτήσεις από νέες 
και νέους, ενώ σ’ αυτό συμμετέ-
χουν εθελοντικά 22 σύμβουλοι, 
που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους δωρεάν. Σημείο αιχμής εί-
ναι να αντιληφθούν οι συμμετέ-
χοντες ότι οι επιμέρους προσπά-
θειές τους στον επαγγελματικό 
τομέα θα πρέπει να εξυπηρετούν 
έναν κοινό στόχο, ο οποίος θα 
βρίσκεται σε συμφωνία με τα 
στοιχεία τού χαρακτήρα και 
τις προσωπικές δεξιότητες και 
επιθυμίες τους, προσφέροντας 
παράλληλα δυνατότητες βιοπο-
ρισμού και προσωπικής εξέλι-
ξης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN, 
ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ 205 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ, ΕΝΩ 
Σ’ ΑΥΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ 22 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, 
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Ενας Δραμινός
για το Γκίνες
Μία θέση στο διάσημο βιβλίο των ρεκόρ 
ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής
διεκδικεί 74χρονος από τη Δράμα.

E κλεισε πριν από τέσσε-
ρις μήνες τα 74 χρόνια 
του – και τα τελευταία 63 
«γράφει» χιλιόμετρα στα 
γήπεδα: ο Πρόδρομος Μη-

νασίδης είναι ο μεγαλύτερος εν ενεργεία 
ποδοσφαιριστής με δελτίο στον κόσμο 
και διεκδικεί μία θέση στο βιβλίο Γκίνες.
«Έμαθα ότι το ρεκόρ Γκίνες κατέχει 
ένας ισραηλινός τερματοφύλακας – και, 
μάλιστα, δύο χρόνια νεότερος από εμέ-
να. Εγώ, αν ήμουν τερματοφύλακας, θα 
έπαιζα μέχρι τα 95 μου, ακόμη και με 
μπαστούνι», υποστηρίζει ο ποδοσφαι-
ριστής από τη Δράμα, που λατρεύει το 
ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να φαντα-
στεί τη ζωή του χωρίς γκολ και φάσεις.
Από το 1957 έως σήμερα στα γήπεδα 
(αν και από τη θέση τού κεντρικού 
αμυντικού), έχει χάσει το μέτρημα στα 
γκολ. Το αγαπημένο του όμως ήταν αυτό 
που σημείωσε σε έναν αγώνα κυπέλλου 
τού Εδεσσαϊκού με τον Πανιώνιο: έκανε 
μια εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι, με τη 
μπάλα να πηγαίνει αρχικά στη συμβολή 
των δοκών τού τέρματος και, εν συνε-
χεία, να καταλήγει χαμηλά στα δίχτυα.

Τα «ζαρκάδια»
και τα «ελάφια»
Κρατά στα χέρια του το αθλητικό δελτίο 
που αποδεικνύει την ενεργό δράση του 
και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κάτι που 
να τον πτοεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
ούτε και υστερεί σε τίποτα από τους 
κατά πολύ νεότερους συμπαίκτες και 
αντιπάλους του, όπως λέει: «Έχω παίξει 
σε δεκατρείς ομάδες με δελτίο και σε 
άλλες δέκα χωρίς δελτίο, σε ομάδες και 
αγώνες όπου έδιναν τα χρήματα 

σε φιλανθρωπικούς σκοπούς», λέει ο 
κ. Μηνασίδης, χαρακτηρίζοντας «ζαρ-
κάδια» και «ελάφια» τούς 20χρονους 
αντιπάλους του. Ωστόσο, δίπλα τους 
νιώθει κι αυτός ακούραστος.
Η ποδοσφαιρική καριέρα τού κ. Μη-
νασίδη ξεκίνησε στα έντεκά του, από 
τα Σεβαστιανά Σκύδρας. Στη συνέχεια 
βρέθηκε στον Εδεσσαϊκό, ο οποίος 
έκανε πορεία πρωταθλητισμού στην 
(τότε) Β’ εθνική κατηγορία και αμέσως 
μετά σε ομάδες τής Δράμας. Παράλ-
ληλα, συμμετείχε και στο πρωτάθλημα 
των ενόπλων δυνάμεων, ως μέλος τής 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κορωνοϊός έβαλε απότομο τέλος στο 
φετινό πρωτάθλημα, ωστόσο ο κ. Μη-
νασίδης δεν αφήνει έστω και μία ημέρα 
χωρίς προπόνηση. Καθημερινά συμμε-
τέχει σε φιλικούς αγώνες στη Δράμα 
μεταξύ παλαιμάχων, βγάζοντάς τους 
όλους, όπως αναμενόταν, νοκάουτ: «Δεν 
αντέχουν όλοι οι συμπαίκτες μου τα 90 
λεπτά. Εγώ τους παρακινώ να παίξουν 
λίγο παραπάνω και τους παρακαλώ να 
μείνουν μέχρι το σφύριγμα της λήξης», 
λέει ο ακούραστος αθλητής, συμπλη-
ρώνοντας ότι, αν δεν καταφέρει να τους 
πείσει, συνεχίζει τρέχοντας γύρω από το 
γήπεδο.
Ο Πρόδρομος Μηνασίδης έχει κάνει 
ήδη αναφορά στην ΕΠΣ, καταθέτοντας 
όλα τα χαρτιά που αποδεικνύουν ότι έχει 
αξιώσεις για τη θέση στο Γκίνες: «Δεν 
θέλω να συγκριθώ με τα μεγαθήρια του 
ελληνικού ποδοσφαίρου,

αλλά, αν μπω στο βιβλίο Γκίνες, θα είναι 
τιμή για τη χώρα μας», δηλώνει. Ωστό-
σο, όπως τονίζει, η μεγαλύτερη χαρά 
και ικανοποίηση για τον ίδιο, όπως και 
για κάθε ποδοσφαιριστή, είναι η στιγμή 
που μπαίνει στο γήπεδο και εισπράττει 
το θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο, 
αλλά και από τους συμπαίκτες του. Πηγή: 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ 
ΤΑ 90 ΛΕΠΤΑ. ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΩ 
ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ. 
ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣΩ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ».
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Ήρεμη
θάλασσα

Γράφει  
η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Τ ο απέραντο γαλάζιο 
συναντά μιαν έρημη 
ακτή και ίσα που 

διακρίνεται επάνω ένα αν-
θρώπινο σώμα σε συνθήκη 
χαλάρωσης – τόσο ονειρι-
κής που σχεδόν δεν μοιάζει 
αληθινή. «Το ελληνικό κα-
λοκαίρι είναι μια κατάσταση 
του μυαλού» είναι η δραστι-
κή φράση τού νέου σποτ τού 
ΕΟΤ για το φετινό, δύσκολο 
τουριστικό καλοκαίρι – και 
εκείνη που πυροδότησε το 
πάρτι των σχολίων στα κοι-
νωνικά δίκτυα.

Ε ίναι αλήθεια ότι δύ-
σκολα μπορεί να μας 
παρασύρει μια τέτοια 

καμπάνια – δεν απευθύνε-
ται καν σ’ εμάς. Πίσω όμως 
από το σποτ, ο ιδεότυπος 
της καλοκαιρινής ξενοιασιάς 
μοιάζει να αναζητά τη νέα 
του έκφραση – και αυτό μας 
αφορά όλους σε ένα καλο-
καίρι που δεν προβλέπεται να 
είναι και τόσο ξένοιαστο. Έτσι 
κι αλλιώς, η συγκεκριμένη 
ιδέα, αν το κατάλαβα σωστά, 
μοιάζει να επενδύει περισ-
σότερο στο κοντινό μέλλον 
παρά στο γεμάτο αντιφατικά 
μηνύματα σήμερα.

Θ α ήθελα πολύ να 
είμαι ο άνθρωπος 
της έρημης ακτής, 

γνωρίζοντας καλά ότι δεν θα 
είμαι, γι’ αυτό και αναζητώ 
ακόμη το παρηγορητικό αφή-

γημα του φετινού καλοκαι-
ριού. Και αυτό μέχρι προχθές, 
όταν βρέθηκα σχεδόν τυχαία, 
ψάχνοντας για άλλα πράγμα-
τα, στην «Ήρεμη θάλασσα» 
του Γκουστάβ Κουρμπέ. Στα 
1869, ο ζωγράφος βρέθη-
κε σε μια μικρή πόλη στην 
ακτογραμμή τής Νορμανδίας, 
την Ετρετά. Το φως ήταν τόσο 
καθηλωτικό, τα νερά τού 
ωκεανού είχαν υποχωρήσει 
τόσο πολύ, που δύο βάρκες 
στην ακτή έμειναν να στέκουν 
πάνω στην αμμουδιά. Δεν 
υπάρχει ίχνος ανθρώπου στην 
όλη σύνθεση: υπάρχει όμως ο 
ουρανός, καλοκαιρινός, αλλά 
νεφοσκεπής και χαμηλός, μια 
διαρκής υπενθύμιση για τα 
καλοκαίρια που ακολούθη-
σαν, για το δικό μας φετινό 
καλοκαίρι και για εκείνα που 
θα έρθουν στο μέλλον.

Ζ αλισμένοι ακόμη 
από τα πρόσφατα 
βιώματα, ανασφα-

λείς και ανήσυχοι, στρεφό-
μαστε και πάλι στη τέχνη, 
για να βάλει σε σειρά τις 
σκέψεις μας ακριβώς τη 
στιγμή που πυροδοτεί τα πιο 
τρελά όνειρά μας.

à Ιστορίες
μικρών
κόσμων
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΦΟΒΟΣ;
Με έργα περίπου
60 καλλιτεχνών, που
θα παρουσιαστούν 
υπό τη μορφή διαδι-
κτυακών εκθέσεων, 
online workshops 
και live streaming, 
το Thessaloniki 
Queer Arts Festival.

ΤΟ THESSALONIKI Queer 
Arts Festival (TQAF) συνιστά μια 
πρωτοβουλία που στοχεύει να 
μεταμορφώσει τις βαθιά ριζωμέ-
νες παρανοήσεις σε σχέση με την 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μέσω καλλιτε-
χνικών και πολιτιστικών δράσεων. 
Μέσω μιας σειράς διαδικτυα-
κών παρεμβάσεων, το TQAF 
2020 ελπίζει να προσφέρει την 
ευκαιρία σε υποεκπροσωπούμε-
νους και υποεκπροσωπούμενες 
καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, 
συγγραφείς και ακτιβιστές/
ακτιβίστριες-μέλη τής ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητας να μοιραστούν το 
έργο τους από τις 20 ώς τις 28 
Ιουνίου. Στην τρίτη του ετήσια 
έκδοση, το TQAF θα παρουσι-
άσει, μεταξύ άλλων, επιλεγμένα 
έργα, performances και εργα-
στήρια – διαδικτυακά.
«Μετά από ανοιχτό κάλεσμα» 
σημειώνουν οι διοργανωτές του, 
«λάβαμε μεγάλο αριθμό προτά-
σεων από μέλη τής κοινότητας σε 
Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, 
Κίνα, Κούβα, Αίγυπτο, Γεωρ-

γία, Γουατεμάλα, Ιράν, Μεξικό, 
Νιγηρία, Παραγουάη, Πολωνία, 
Ρουάντα και Ουκρανία, μεταξύ 
άλλων. Στη φετινή διοργάνω-
ση του TQAF με θέμα ‘Τι είναι 
φόβος;’, θα παρουσιαστούν έργα 
περίπου 60 καλλιτεχνών, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στις εικαστι-
κές τέχνες, τον κινηματογράφο, 
το βίντεο, τον ήχο, τη συγγραφή 
και την performance, τα οποία 
θα παρουσιαστούν ως μια σειρά 
επιμελημένων δράσεων στις πλατ-
φόρμες κοινωνικής δικτύωσης 
και σε ιστοσελίδες, υπό τη μορφή 
διαδικτυακών εκθέσεων, online 
workshops και live streaming.
»Με το ερώτημα ‘Τι είναι φόβος;’ 
ενθαρρύνουμε τους συμμετέχο-
ντες καλλιτέχνες να αποτυπώσουν 
την εμπειρία τού φόβου, που 
εκδηλώνεται τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Κατά τη διάρκεια οκτώ ημε-
ρών τον Ιούνιο (20-28.06), οι 
καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν 
έργα και δράσεις που αγγίζουν 
το ζήτημα του φόβου μέσα από 
ένα εύρος αναζητήσεων που 
έχουν να κάνουν με πτυχές τού 
φαινομένου, όπως τον θάνατο 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
το τραύμα, τη μνήμη, την πολι-
τική τού σώματος, τις έμφυλες 
ταυτότητες, την trans ταυτότητα, 
τη συνθήκη τού ύστερου καπι-

ταλισμού, τον δημόσιο χώρο και 
τη δράση και την πρωτοβουλία 
αντίστασης. Στις φετινές συμμε-
τοχές περιλαμβάνονται έργα όπου 
η χρήση τής εικονικής πραγμα-
τικότητας, η ψηφιακή αφήγηση, 
τα GIFs και οι ποικίλες εφαρμογές 
και λογισμικά, ως θεμελιώδη κομ-
μάτια τού καλλιτεχνικού έργου, 
υπερβαίνουν τα όρια μιας συμβα-
τής διαδικτυακής παρουσίασης 
και τείνουν να αποτελέσουν μια 
πλούσια ψηφιακή εμπειρία.
»Η καταναγκαστική καραντίνα», 
καταλήγουν οι διοργανωτές, 
«είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να 
βιώσουμε την απομόνωση και 
την κοινωνική αποστασιοποίη-
ση. Την ίδια στιγμή, μπορεί να 
μοιάζει εξωφρενικό, αλλά είναι 
αυτή η κατάλληλη στιγμή να 
επαναπροσδιοριστεί ο δημόσιος 

χώρος, όχι μέσω της απαγόρευ-
σης της ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας, αλλά ενθαρρύνοντας την 
ύπαρξη τη διαφορετικότητας 
στη δημόσια σφαίρα. Σε αυτούς 
τους ταραχώδεις καιρούς, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
οι ψηφιακές πλατφόρμες, μετα-
τρέπονται σε απαραίτητοι χώροι, 
ενώ ο φόβος διαχέεται όλο και 
περισσότερο. Ωστόσο, ο κυβερ-
νοχώρος συνεχίζει να προσφέρει 
νέες ευκαιρίες επικοινωνίας και 
προώθησης της τέχνης».

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΗΜΕΡΩΝ, ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ, ΤΗ ΜΝΗΜΗ, 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΟΤΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ 
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
– ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΝ 
Σ’ ΕΜΑΣ. ΠΙΣΩ ΟΜΩΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΠΟΤ, Ο ΙΔΕΟΤΥΠΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ 
ΞΕΝΟΙΑΣΙΑΣ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΕΚΦΡΑΣΗ – ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ 
ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ.
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Δύο ποδήλατα 
ειδικά σχεδι-
ασμένα για να 
απολαμβάνουν 
τη βόλτα τους 

με συνεπιβάτη άτομα με κι-
νητικά προβλήματα θα βρί-
σκονται σε λίγες ημέρες στη 
Θεσσαλονίκη – και θα δι-
ατίθενται δωρεάν σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους: 
«Είναι μια πρωτοβουλία που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του 
έργου ‘Change’, με στόχο 
να ενισχύσει τοn ρόλο των 
μετακινήσεων με ποδήλατα 
κοινής χρήσης στα αστικά 
κέντρα», αναφέρει ο επι-
στημονικός υπεύθυνος του 
έργου, επίκουρος καθη-
γητής στο ΑΠΘ Γιάννης 
Πολίτης. «Φιλοδοξούμε 
μέχρι το τέλος τού μήνα να 
έχουμε φέρει στη Θεσσα-

λονίκη τα δύο ποδήλατα, 
ώστε ομάδες που νοιώθουν 
αποκλεισμένες να έρθουν 
πιο κοντά στον κόσμο τού 
ποδηλάτου. Τα δύο ειδικά 
σχεδιασμένα οχήματα, κό-
στους περίπου 4.000 ευρώ 
το καθένα, θα διατεθούν 
δωρεάν για ένα χρονικό 
διάστημα σε ομοσπονδίες 
ΑμΕΑ, ώστε αυτές να δια-
χειριστούν τη χρήση τους 
από μέλη τους», εξήγησε ο 
κ. Πολίτης.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του 
έργου «Change» που αφορά 
την επιλογή τού ποδηλάτου 
κοινής χρήσης για τη μετακί-
νηση στις αστικές περιοχές, 
θα αναπτυχθούν μέσα στο 
καλοκαίρι ανάλογες πρω-
τοβουλίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα: «Ήδη είμαστε 
σε επαφή με δήμους, για να 

παροτρύνουμε τους εργα-
ζόμενους να κινούνται από 
την οικία στην εργασία τους 
με ενοικιαζόμενα ποδήλατα, 
λαμβάνοντας ένα κουπόνι 5 
ευρώ, το οποίο θα εξαργυρώ-
νουν με επιπλέον χρόνο στην 
εταιρία ενοικίασης», διευκρι-
νίζει ο κ. Πολίτης, προσθέτο-
ντας ότι σχετικά κουπόνια θα 
δοθούν σε χίλιους εργαζόμε-
νους. Το ίδιο ανταποδοτικό 
σύστημα θα εφαρμοστεί και 
σε τουρίστες που επισκέπτο-
νται τη Θεσσαλονίκη, πα-
ροτρύνοντάς τους, με ενη-
μερωτικά φυλλάδια που θα 
μοιραστούν σε ξενοδοχεία και 
στο αεροδρόμιο, να επισκε-
φτούν σημεία ενδιαφέροντος 
στην πόλη με κοινόχρηστα 
ποδήλατα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, 
ΩΣΤΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ 
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ. ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4.000 ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΜΕΑ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΕΣ 
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ.
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> Ένα «Change»
κάνει τη διαφορά

ΒΑΣΙΚΟ αντικείμενο του 
έργου «Change» είναι η 
ανάπτυξη στοχευμένων δρά-
σεων βιομηχανικής έρευνας 
και πειραματικής ανάπτυξης 
για την παρακολούθηση, 
την ερμηνεία, την ανάλυση 
και την αξιολόγηση των πιο 
σημαντικών παραμέτρων 
που μπορούν να συμβάλλουν 
στην προώθηση και ενδυ-
νάμωση της αγοράς διαμοι-
ρασμού (sharing economy 
market) των ποδηλάτων 
κοινής χρήσης.

ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤA ΣΤΕΓΑΝΑ
Τα πρώτα κοινόχρηστα ποδήλατα για άτομα με αναπηρία 
θα διατίθενται σε λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
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ΦΤΙΑΞΕ
ΚΙ ΕΣΥ
ΕΝΑΝ
ΚΑΘΕΤΟ
ΚΗΠΟ.
ΜΠΟΡΕΙΣ!

  Περισσότερο πράσινο σε τοίχους, 
  ταράτσες και μπαλκόνια οραματίζεται
  ο δήμος Θεσσαλονίκης – προσφέρει  
  μάλιστα και κίνητρα στους δημότες,
  για να βάλουν λίγη περισσότερη
  φύση στην καθημερινότητά τους.

Τ η μείωση των 
δημοτικών τελών 
κατά 20% σε 
πολίτες που επιθυ-
μούν να δημιουρ-

γήσουν κάθετους κήπους και 
φυτεμένα δώματα ανακοίνωσε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη δι-
άρκεια συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε στο δημαρχιακό 
μέγαρο με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Ο κ. Ζέρβας τόνισε ότι επιθυ-
μία της διοίκησής του είναι να 
ενισχυθεί ο θεσμός τής «υιοθε-

σίας» παρτεριών, δέντρων και 
πάρκων, με παροχή κινήτρων 
προς τους δημότες και υλικο-
τεχνική υποστήριξη από την 
αντιδημαρχία Περιβάλλοντος: 
«Θέλουμε τους πολίτες δίπλα 
σ’ αυτήν την προσπάθεια. Να 
αλλάξουμε όλοι μαζί συνήθειες 
ετών και να αναπτύξουμε το 
δίκτυο εθελοντών», υπογράμ-
μισε. Παράλληλα, ο κ. Ζέρβας 
παρουσίασε τις δράσεις και τις 
ενέργειες για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος που έγι-
ναν στους πρώτους εννέα μήνες 
από την ανάληψη από τον ίδιο 

της διοίκησης του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, δίνοντας έμφαση 
κυρίως στη δημιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόμων, στην ενίσχυ-
ση του πρασίνου, αλλά και στην 
ηλεκτροκίνηση, αναφέροντας 
ότι εντός του 2020 ο δήμος 
θα προμηθευτεί 50 ηλεκτρικά 
οχήματα.
Για την ανακύκλωση, ο κ. 
Ζέρβας σημείωσε ότι η Θεσσα-
λονίκη βρίσκεται στο 21% και ότι 
μπορεί να πετύχει τον στόχο τού 
35% με την ενίσχυση με επιπλέ-
ον 2.000-3.000 μπλε κά-
δους από την Ελληνική Εταιρεία 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ» 
ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ, ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
«ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΠΛΑ Σ’ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ.



Για την 
ηθική τής 
ευθύνης

Γράφει  
ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Τ ους τελευταίους 
μήνες πέφτω συχνά 
πυκνά πάνω σε φρά-

σεις, όπως αυτή: «Σήμερα 
η πραγματική πρόκληση εί-
ναι να μεταβάλουμε αυτήν 
την κρίση σε μια ευκαιρία 
για ατομική και συλλογική 
μεταμόρφωση, έτσι ώστε 
η συνειδητοποίηση της 
τρωτότητάς μας, του γεγο-
νότος ότι ανήκουμε σε έναν 
κόσμο ευρύτερο από τον 
εαυτό μας, της σύνδεσής 
μας με τη ζωντανή ύλη, να 
γίνει μια ενσαρκωμένη και 
βιωμένη γνώση που θα αλ-
λάξει τη συμπεριφορά μας» 
(η συγκεκριμένη ανήκει στη 
γαλλίδα φιλόσοφο Κορίν 
Πελισόν).

Ε ίχαμε γράψει πριν 
από λίγο καιρό για 
την επόμενη μέρα 

τής πανδημίας και για τα 
σημάδια μιας επανόδου 
που ουδόλως μοιάζει με 
τις ανάγκες που προτάσ-
σει η Πελισόν. Ωστόσο, 
αυτό που τώρα οφείλει να 
επισημάνει κάποιος είναι 
το πόσο εύκολα διανύ-
σαμε την απόσταση από 
την «υπεύθυνη στάση» σε 
ένα απλόχερο και οικονο-
μικώς μετρήσιμο «άνοιγ-
μα». Μοιάζει σαν όλος 
αυτός ο προβληματισμός 
και ο αναστοχασμός, στον 

οποίο –πιθανολογού-
σαμε– είχε προσφύγει 
σύμπασα η ανθρωπότη-
τα, να έχει ολοκληρωθεί, 
αναζητώντας τον χαμένο 
χρόνο.

Α πό την ηθική τής 
ευθύνης των επαγ-
γελμάτων που, από 

την εξορία τού βλέμματος, 
έγιναν ηρωικά ορατά, πολ-
λοί πέρασαν με μία δρα-
σκελιά στην ανήθικη ανευ-
θυνότητα της μη τήρησης 
των μέτρων, των εξυπνα-
κισμών και κορδακισμών, 
αλλά και –εντέλει– του 
αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Καφέ και εστιατόρια που, 
αφού επεκτάθηκαν, δεν 
τηρούν οποιαδήποτε από-
σταση, θερινά σινεμά που 
λειτουργούν ακριβώς όπως 
πριν, επαγγελματίες που 
φέρουν τη μάσκα στον 
λαιμό (σε μιαν αναλογία 
με το κράνος που ένας 
δικυκλιστής φέρει στον 
αγκώνα) και μια βαθιά 
αίσθηση ότι καλό είναι να 
αφήσουμε τις υπερβολές. 
Αυτό συμβαίνει με την επι-
τυχία. Θεωρείται συνήθως 
αυτονόητη και την επικα-
λούνται με στρεβλό τρόπο 
όσοι δεν συμμετείχαν σ’ 
αυτήν: «Είδατε», λένε, 
«είχαμε τελικά υπερβολική 
αντίδραση».

Ε τσι, μ’ έναν αναπά-
ντεχο(;) τρόπο, η 
ηθική τής ευθύνης 

επιστρέφει στις ατομικές 
επιλογές: πηγαίνω και 
ενισχύω μόνον όσους 
επαγγελματίες τηρούν τα 
μέτρα και δεν παρασιτούν. 
Διαμαρτύρομαι και –ναι– 
καταγγέλλω όσους δεν τα 
τηρούν. Αλλάζοντας τη 
συμπεριφορά μου, μπορεί 
να αλλάξω και το παρά-
δειγμα. Γιατί, όπως λέει 
ο Μπερνανός, «η ελπίδα 
είναι η απελπισία που έχει 
υπερνικηθεί»…

à Υπάρχει
λόγος
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Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ενώ 
ανακοίνωσε στοιχεία με μειωμέ-
νους ρύπους κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας, κάνοντας λόγο 
για «δίμηνη ανάπαυλα και ‘ανά-
σα’ για το περιβάλλον».

Πράσινες δράσεις
Η συνέντευξη Τύπου πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία τριών 
αντιδημάρχων –και, συγκεκρι-
μένα, των Σωκράτη Δημητρι-
άδη (Περιβάλλοντος), Νίκου 
Ζεϊμπέκη (Καθαριότητας) και 
Πέτρου Λεκάκη (Αθλητισμού 
και Εθελοντισμού)–, οι οποίοι 

προγραμματίζουν κοινές δρά-
σεις στην πόλη για την προστα-
σία τού περιβάλλοντος.
Ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε 
εκτενέστερα σε όσα έγιναν για 
τη συντήρηση, την κλάδευση 
και τη φύτευση των χώρων πρα-
σίνου, τις αναπλάσεις των πάρ-
κων, τη φύτευση των τριάντα 
υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων 
στην οδό Αγγελάκη, το πρό-
γραμμα φροντίδας των αδέσπο-
των ζώων, την καταγραφή της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος της πόλης κ.ά.
«Κάθε μέρα είναι ημέρα περι-

βάλλοντος για την υπηρεσία Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης. 
Πρέπει να συντηρούμε την πόλη 
και να αναπτύξουμε το κομμάτι 
τής ανακύκλωσης. Κάνουμε με-
γάλη προσπάθεια» είπε από την 
πλευρά του ο κ. Ζεϊμπέκης.
Ο κ. Λεκάκης πρόσθεσε ότι η 
διοίκηση του δήμου «βάζει ψηλά 
στην ατζέντα τον εθελοντισμό στη 
μετά-Covid εποχή» και ανέφερε 
ότι αυτήν τη στιγμή ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης έχει εγγεγραμμένους 
1.900 εθελοντές, τους οποίους 
θέλει να αυξήσει το επόμενο  
διάστημα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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ΦΩΣ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΡΙΧΝΕΙ
Η ΠΑΛΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ
Οι παλιές 
εγκαταστάσεις της, 
που βρίσκονται
στον προαύλιο χώρο
τού νέου κτιρίου
τής περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας, 
θα μετατραπούν 
σε συνεδριακό 
κέντρο 
και αίθουσα 
κοινωφελούς χρήσης.



 ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ URBAN STORIES 26-27

Ζ ωή θα 
αποκτήσουν 
ξανά τα 
διατηρητέα 
κτίρια της 

παλιάς Εταιρείας Φωταερίου, 
που βρίσκονται στον προαύ-
λιο χώρο τού νέου κτιρίου 
τής περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην οδό 26ης 
Οκτωβρίου. Εκεί όπου στις 
αρχές τού 1890 γινόταν η 
καύση τού λιθάνθρακα για 
να παραχθεί φωταέριο και 
τοποθετούνταν οι δεξαμενές 
που το φιλοξενούσαν θα 
εγκατασταθούν τα πλέον 
σύγχρονα οπτικαακουστικά 
συστήματα για την υπο-
στήριξη του συνεδριακού 
κέντρου και της αίθουσας 
κοινωφελούς χρήσης, που 
θα λειτουργήσουν σε λίγο 
καιρό. Τα διατηρητέα (με τα 
μεγάλα, καμπυλωτά ανοίγ-
ματα, την κεραμωτή στέγη 
και τον ελαφρύ διάκοσμο) 
θα αποκατασταθούν πλή-
ρως, ώστε με τη λειτουργία 
τους να θυμίζουν σε όσους 
υποδέχονται τη βιομηχανική 
ιστορία τής περιοχής.
Η Οικονομική Επιτροπή 
τής περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ενέκρινε το 
σχέδιο σύμβασης-συμφωνίας 
χορηγίας από τον αγωγό TAP 
(Trans Adriatic Pipeline AG) 
προς την περιφέρεια για την 
κατασκευή τού συνεδριακού 
κέντρου και της αίθουσας 
κοινωφελούς χρήσης. Είχε 
προηγηθεί (το 2016) η 
αποστολή σχετικής επιστολής 
από την περιφέρεια στην 
εταιρεία τού αγωγού TAP, ενώ 
τη δράση αυτή υποστήριξαν 
με επιστολές τους σύλλογοι, 
σύνδεσμοι και επιμελητήρια.

Από την πλευρά της, η 
εταιρεία, στο πλαίσιο της 
πολιτικής εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης, εκδήλωσε 
ενδιαφέρον να συνδράμει 
στην αποπεράτωση της κα-
τασκευής τού συνεδριακού 
κέντρου και της αίθουσας 
κοινωφελούς χρήσης μέσω 
της χρηματοδότησης για 
την πραγματοποίηση των 
έργων αυτών στα δύο από 
τα τρία διατηρητέα κτίρια. Ο 
προϋπολογισμός τού έργου 
εκτιμάται στο 1,3 εκατ. ευρώ 
και θα καλυφθεί εξ ολοκλή-
ρου από την εταιρεία.
Η εγκατάσταση της πα-
λιάς Εταιρείας Φωταερίου 
τροφοδοτούσε τις λάμπες 
φωτισμού των δρόμων τής 
Θεσσαλονίκης, αλλά και τα 
νοικοκυριά. Μετά το 1907, 
όταν άρχισε να υπερισχύει η 
ηλεκτροδότηση, η χρήση τού 
φωταερίου περιορίστηκε στα 
νοικοκυριά για λόγους θέρ-
μανσης και για τη χρήση τής 

κουζίνας. Το 1917 η μεγάλη 
πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη 
έδωσε τη χαριστική βολή στο 
φωταέριο, καθώς κατέστρε-
ψε το δίκτυο των αγωγών 
διανομής. Το εργοστάσιο, το 
οποίο είχε δημιουργήσει αρ-
χικά η Οθωμανική Εταιρεία 
Παραγωγής Αερίου, σταμά-
τησε να λειτουργεί, το δίκτυο 
ουδέποτε επισκευάστηκε και 
ο χώρος ερήμωσε.
Τα τρία κτίρια κηρύχθηκαν 
διατηρητέα το 1994 από την 
4η Εφορεία Νεοτέρων Μνη-
μείων τού υπουργείου Πο-
λιτισμού, ενώ η περιφέρεια 
προχώρησε στη μερική απο-
κατάστασή τους, εκτελώντας 
εργασίες κυρίως για την 
ενίσχυση της στατικότητάς 
τους και τη συντήρηση των 
εξωτερικών τους επιφανειών. 
Δεν εκτελέστηκαν ωστόσο 
εργασίες στο εσωτερικό των 
κτιρίων.
Μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών, που υπολογίζεται 
στα τέλη Μαρτίου 2021, 
στο ένα κτίριο θα στεγαστεί 
αίθουσα συνεδριάσεων 
με βοηθητικούς χώρους 
(φουαγιέ, αίθουσες με-
τάφρασης, αποθήκη και 
αίθουσα οπτικοακουστι-
κού υλικού), ενώ στο άλλο 

κτίριο θα λειτουργήσουν 
γραφεία και χώροι για την 
υποστήριξη της λειτουργίας 
τού πρώτου κτιρίου. Στον 
εξοπλισμό που θα εγκα-
τασταθεί σ’ αυτά περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, 
μεταφραστικά συστήματα, 
μικροφωνικές και μεγαφω-
νικές εγκαταστάσεις, λογι-
σμικό εγγραφής συνεδρίου, 
διαχείρισης ψηφοφορίας 
και καταγραφής συνέδρων, 
συστήματα μετάδοσης 
εικόνας, μονάδα ελέγχου 
αυτοματισμών κ.ά. Πηγή: 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.



O ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ

ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ανθεκτικά υλικά σε ουδέτερους τόνους χρησιμοποι-
ούνται σε μια κατοικία λειτουργική, αλλά και εξαιρετι-
κά κομψή, που εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας εξαμελούς 
οικογένειας στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Κείμενο:	 Φωτογραφίες:
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ  NORMLESS STUDIO/ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Η βασική φιλοσο-
φία πίσω από την 
ανάπτυξη του συ-
γκεκριμένου έρ-
γου (που αφορά 

μια κατοικία 186 τετραγωνικών 
μέτρων στο Πανόραμα Θεσ-
σαλονίκης) βασίστηκε στην 
εφαρμογή αρχών που, υπό 
κανονικές συνθήκες, διέπουν 
την οργάνωση μιας εξοχικής 
κατοικίας στον χώρο ενός δια-
μερίσματος, το οποίο φιλοξενεί 
μιαν εξαμελή οικογένεια. Στο 
πλαίσιο αυτό, η πρόταση του 
θεσσαλονικιώτικου αρχιτεκτο-
νικού γραφείου «Normless 
Studio» περιελάμβανε πολλούς 
μικρούς και λειτουργικούς 
ιδιωτικούς χώρους για κάθε 
μέλος τής οικογένειας, χωρίς 
να λείπουν και οι περισσότερο 
σύνθετοι, πάντοτε όμως ευρύ-
χωροι κοινόχρηστοι χώροι σε 
διάφορα σημεία τής κατοικίας, 
που ενθαρρύνουν τις κοινές 
οικιακές δραστηριότητες.

Η διαρρύθμιση
Το σπίτι αποτελείται από έναν 
μεγάλο, ενιαίο χώρο που φιλο-
ξενεί τον χώρο υποδοχής, την 
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τραπεζαρία και το καθιστικό, 
μία κουζίνα, δύο υπνοδωμά-
τια για τα τέσσερα παιδιά, ένα 
master bedroom, τρία μπάνια 
και μία σοφίτα.
Η εκτεταμένη χρήση 
Kourasanit για την επένδυση 
των επιφανειών αποπνέει μιαν 
αίσθηση στιβαρότητας σχε-
δόν μονολιθικής, παρέχοντας 
ωστόσο ταυτόχρονα την ευε-
λιξία μιας «γλυπτικής» χρήσης 
τού υλικού σε μια σειρά από 
εφαρμογές στους εσωτερικούς 
χώρους τής κατοικίας. Οι 
αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν 
μια παλέτα «ήσυχων» χρω-
μάτων (λιγότερο φωτεινών και 
περισσότερο σκούρων), για 
να δημιουργήσουν ένα άνετο 
περιβάλλον, πειραματιζόμενοι 
με διαφορετικές υφές στους 
τοίχους και στην οροφή.
Μεταξύ τού σαλονιού και της 
τραπεζαρίας, ένας κλειστός 
χώρος που απομονώνεται με 
γυάλινες πόρτες με μεταλλικό 
πλαίσιο χρησιμοποιείται ως 
οικιακό γραφείο.
Ο πάγκος τής κουζίνας και τα 
ντουλάπια επενδύθηκαν επίσης 
με Kourasanit σε ουδέτερη, 

γκρι χρωματική παλέτα, που 
επιτρέπει στο μαύρο μέταλλο 
και στις ξύλινες λεπτομέρειες 
να ξεχωρίζουν. Ένα επίμηκες 
τραπέζι με επιφάνεια από μω-
σαϊκό (και με επιπλέον αποθη-
κευτικό χώρο) χρησιμεύει ως 
καθημερινή τραπεζαρία.

Αισθητική συνοχή
Η ενιαία δαπεδόστρωση 
από την είσοδο ώς το σαλό-
νι δημιουργεί μιαν αίσθηση 
συνέχειας και αρμονίας, η 
οποία υπογραμμίζεται ακόμη 
περισσότερο από την επέκταση 
της επένδυσης του πατώματος 
στους χτιστούς πάγκους κάτω 
από τα παράθυρα. Ένας κανα-
πές διπλής όψης λειτουργεί 
ως διαχωριστικό για τους δύο 
χώρους τού καθιστικού, ενώ 
ξύλινα σκαλοπάτια κρέμονται 
από τον τοίχο, δημιουργώντας 
ακόμη ένα «καθιστικό» για τις 
μεγάλες οικογενειακές συγκε-
ντρώσεις.
Τα δύο υπνοδωμάτια για 
τα τέσσερα κορίτσια τής 
οικογένειας έχουν κρεβά-
τια-κουκέτες, επιτρέποντας τη 
μεγιστοποίηση του ωφέλιμου 

Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
KOURASANIT  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΜΙΑΝ 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΕΔΟΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ, 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣΤΟΣΟ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
ΜΙΑΣ «ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ»  
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ  
ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. 
ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ  
ΜΙΑ ΠΑΛΕΤΑ  
«ΗΣΥΧΩΝ» ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
(ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΚΟΥΡΩΝ),  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΕΝΑ ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ  
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΦΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
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χώρου και την εκμετάλλευση 
των περιορισμένων τετραγω-
νικών στο έπακρο. Ο χώρος 
που δημιουργείται κάτω από 
τη σκάλα χρησιμοποιείται ως 
επιπλέον αποθηκευτικός χώ-
ρος. Λουστραρισμένο ξύλο και 
επίστρωση Kourasanit χρησι-
μοποιούνται και στις παιδικές 
κρεβατοκάμαρες, με έναν πιο 
παιχνιδιάρικο τόνο αυτήν τη 
φορά όσον αφορά τα χρώμα-
τα και τις υφές.
Μια σχεδόν λευκή παλέτα 
αποτελεί τον «καμβά» για το 
κυρίως υπνοδωμάτιο, με ελά-
χιστες ορειχάλκινες και ξύλινες 

λεπτομέρειες. Πίσω από το 
κρεβάτι, μια custom made 
κατασκευή χωρίζει το δωμάτιο 
από το δικό του μπάνιο, όπου 
μεταλλικοί νιπτήρες κατά πα-
ραγγελία είναι τοποθετημένοι 
στον πάγκο από μωσαϊκό.

Ανεπιτήδευτη
κομψότητα
Τα ξύλινα σκαλοπάτια και το 
δάπεδο από ανοιχτόχρωμη 
βελανιδιά μαζί με την εκτε-
ταμένη χρήση Kourasanit, 
η ψηλοτάβανη οροφή και οι 
φωτεινοί χώροι διαβίωσης 
υπογραμμίζουν με έμφαση 

τη φιλοσοφία αυτής της πολύ 
ιδιαίτερης κατοικίας ως ενός 
απλού, αλλά ιδιαίτερα κομψού 
διαμερίσματος με αέρα εξο-
χής. Και είναι ακριβώς αυτός 
ο συνδυασμός φιλικών στο 
μάτι υλικών, άνετων γωνιών σε 
διάφορα σημεία τού σπιτιού, 
αλλά και μεγάλων παραθύρων 
(τα οποία παρέχουν συγκλο-
νιστική, πανοραμική θέα στη 
Θεσσαλονίκη) που επιτρέπουν 
στη συγκριμένη κατοικία να 
αποπνέει αυτήν την αίσθηση 
ηρεμίας που δημιουργεί η ζωή 
στην ύπαιθρο, παρότι βρίσκε-
ται τόσο κοντά στην πόλη.
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Η ΕΝΙΑΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΩΣ ΤΟ 
ΣΑΛΟΝΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΤΙΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ. ΕΝΑΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΕΝΩ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ «ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΗ «THE HOPPY PUB»

Bazaar ποτηριών για τους φανατικούς τής μπίρας
Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ τής μπίρας δεν 
περιλαμβάνει, προφανώς, απλώς το 
αγαπημένο ποτό… Συμπαρασύρει 
και μια σειρά από παραφερνάλια, τα 
οποία συντελούν στην ολοκληρωμέ-
νη απόλαυση για εκατομμύρια beer 
lovers ανά τον κόσμο. Στη χορεία 
αυτών των «αξεσουάρ», την πρώτη 
θέση καταλαμβάνουν, ασφαλώς, τα 
ποτήρια τού αγαπημένου ποτού.

Αυτό το cult item τιμά η «Hoppy 
Pub» τής Θεσσαλονίκης, διοργα-
νώνοντας για ακόμη μία φορά ένα 
πολύ ιδιαίτερο παζάρι ποτηριών 
μπίρας. Εκατοντάδες ποτήρια  
–σπάνια, συλλεκτικά, μικρών και 
μεγάλων ζυθοποιείων από τη χώρα 
μας και από εξωτερικό– θα βρί-
σκονται στη διάθεση των φανατι-
κών τής μπίρας που θα θελήσουν 

να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους 
με collector’s items, σε εξαιρετικά 
ελκυστικές τιμές.
INFO: Τη ΔΕ 15.06, από τις 12:30 ώς τις 
20:30, στη «The Hoppy Pub» (Νικηφό-
ρου Φωκά 6, στην περιοχή τού Λευκού 
Πύργου). Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα τού event στο Facebook, 
εδώ: https://www.facebook.com/
events/587372002180009/
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Θρυλικό cheesecake
(Εξακολουθούμε να) το βρίσκουμε στο 
«Little Big House» τής Άνω Πόλης – και 
είμαστε πανευτυχείς γι’ αυτό.
Ο ΚΑΙΡΟΣ είναι πλέον ξεκάθαρα καλοκαιρινός και οι βόλτες 
ευνοούνται. Αν ο δρόμος σας σάς φέρει στην Άνω Πόλη, η 
συμβουλή μας είναι μία στάση για μια δροσερή λεμονάδα στην 
ταράτσα τού «Little Big House», που άνοιξε ξανά τις πόρτες 
του – μία από τις πιο ευχάριστες ειδήσεις τού 2020. Μην 

ξεχάσετε να δοκιμάσετε το 
«σπιτικό» peanut butter 
cheesecake – ένας από 
τους λόγους που το «Little 
Big House» δεν έπρεπε να 
κλείσει ποτέ.
INFO: «Little	Big	House»,	
Ανδοκίδου	24.		
Τ.	2313-014.323.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μυστικό επιτυχίας
Η πρώτη ύλη για την τέλεια  
μελιτζανοσαλάτα.
Η ΨΗΤΗ μελιτζάνα τής Αλμωπίας σε 
βαζάκι αποτελεί την ιδανική λύση για 
την παρασκευή σπιτικής μελιτζανο-
σαλάτας, αφού έχει εξαιρετική γεύση 
και αποφλοιωμένη σάρκα, έτοιμη για 
να φτιάξετε τη μελιτζανοσαλάτα τής 
αρεσκείας σας. Η αίσθηση που αφήνει 
στον ουρανίσκο είναι της μελιτζάνας 
που έχει ψηθεί με τον πλέον παραδοσι-
ακό τρόπο, στα κάρβουνα, αναδεικνύ-
οντας την πλούσια γεύση τού λαχα-
νικού. Θα τη βρείτε σε όλα τα καλά 
delicatessen.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κρέπες… overloaded
Ανακαλύψτε την απόλυτη κρέπα  
στην Τούμπα και στην Καλαμαριά.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ δίλημμα που 
έχει καθένας μας, όταν πρό-
κειται για κρέπα, είναι το εξής: 
γλυκιά ή αλμυρή; Ανήκετε σ’ 
αυτούς που λατρεύουν να 
παραγεμίζουν την κρέπα τους 
με τυριά, μπέικον, πατάτες και 
ντομάτα ή σε εκείνους τους 
μερακλήδες που αγαπούν 
γλυκούς συνδυασμούς με 
φράουλες, λευκή σοκολάτα 
και Bueno;
Μη σπάτε το κεφάλι σας… 
Όποια κι αν είναι η προτίμη-
σή σας, το προσωπικό τού 
«Enjoy» θα χαρεί να δημιουρ-
γήσει τις αγαπημένες σας γεύ-
σεις. Άλλωστε, κατά καιρούς 

έχουν ετοιμάσει απίστευτες 
παραγγελίες – μέχρι και κρέπα 
που ζυγίζει 2,5 κιλά. Εσείς κά-
ντε το τηλεφώνημα και αφήστε 
τους διανομείς να μεταφέ-
ρουν το βάρος τής γευστικής 
απόλαυσης. Κι αν σας πιάσει η 
πείνα αργά το βράδυ, κανένα 
πρόβλημα: μπορείτε να απο-
λαύσετε την κρέπα που έκανε 
την πόλη να παραμιλάει μέχρι 
πολύ αργά το βράδυ. Δεν λέμε 
«καλή όρεξη», επειδή είμαστε 
σίγουροι ότι την έχετε…
INFO: «Enjoy»,	Κλεάνθους	45,	
Τούμπα	(Τ.	2310-914.914)	και	
Μεταμορφώσεως	21,	Καλαμαριά	
(Τ.	2310-455.445).

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ: 
«ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΠΙΚΑΝΙΑ».  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ  
Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ,  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ, 
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ,  
ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΑΝ,  
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 
ΤΟ PICANHA STEAK  
ΣΤΟ «PICANHA MEAT AND MORE», 
ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ.  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΟΥΝ  
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ.  
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ.  
ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΟΥΣ  
– ΘΑ ΜΑΣ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ…
INFO: «Picanha	Meat	and	
More»,	Αιγύπτου	3,	Λαδάδικα.		
Τ.	2310-555.458.

THE FOODIES



ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ την καλύτε-
ρη πρόταση για τη βραδινή 
έξοδο με τα φιλαράκια σας 
– στα 18 ευρώ, μια εξαιρετική 
value-for-money πρόταση για 
φαγητό που μοιράζεται η πα-
ρέα (και που άνετα μπορεί να 
χορτάσει τρία άτομα με… όρε-
ξη, όπως οι αφεντιές μας). Η 
ζεστή πιατέλα τού «Dubliner» 

περιλαμβάνει ποικιλία από 
μπουκιές, φτερούγες κοτό-
πουλου, δύο ειδών λουκάνικα, 
τραγανό, πικάντικο χοιρινό, 
σπιτικά onion rings, spring 
rolls, στικ μοτσαρέλας, πιτού-
λες και ποικιλία από ντιπ. Το 
απόλυτο συνοδευτικό μπίρας.
INFO: «Dubliner»,	Κατούνη	16,	
Λαδάδικα.	Τ.	2310-517.865.

ΑΓΟΡΑ
Η Ama-
triciana
του
«Οβελίξ»
Ακόμη ένας λόγος 
να οδηγήσουμε ώς 
τη Βουρβουρού 
τής Χαλκιδικής.
Η ΠΙΤΣΑ τού	cult	εστιατο-
ρίου	«Οβελίξ»	στον	ξυλό-
φουρνο,	σήμα	κατατεθέν	
τού	καλοκαιριού	στη	Χαλ-
κιδική,	είναι	ξακουστή	για	
το	μέγεθος	της	(ταΐζει	άνετα	
4	άτομα	–και	σας	μιλάμε	
εμείς,	που	το	τρώμε	όλο	το	
φαγάκι	μας–	και	ό,τι	πε-
ρισσέψει	το	παίρνεις	πακέτο	
μαζί	σου.	Τίμια	πράγμα-
τα	–	μιλημένα,	ξηγημένα),	
αλλά	και	για	το	εξαιρετικά	
γρήγορο	σερβίρισμά	της.
Αυτό	που	δεν	είναι	και	τόσο	
γνωστό	στους	μη	παροι-
κούντες	τη	Χαλκιδική	είναι	
η	επιλογή	της	πικάντικης	
(σε	λογικά	πλαίσια,	παρότι	
δηλώνουμε	λάτρεις	των	
καυτερών)	μακαρονάδας	
Amatriciana,	με	πρωταγω-
νιστές	τη	ντομάτα,	το	μπέι-
κον	και	μια	μικρή	καυτερή	
πιπεριά.	Πρόκειται	για	μια	
εξαιρετική	εναλλακτική	για	
όλους	εκείνους	που	(περιέρ-
γως…)	δεν	θέλουν	να	φάνε	
πίτσα,	ενώ	και	η	ποσότητα	
της	μερίδας	συνεχίζει	στη	
φιλοσοφία	τού	«Οβελίξ»,	
«μοιράζομαι	το	πιάτο	μου»:	
είναι	εξαιρετικά	χορταστική	
και	μπορεί	να	κορέσει	άνετα	
τη	λιγούρα	δύο	ατόμων.
INFO: «Οβελίξ»,	Βουρβουρού	
Χαλκιδικής.	Τ.	23750-91.028.

ΑΓΟΡΑ
Μία πιατέλα για την παρέα
Το πλατό κρεατικών (και όχι μόνο)  
του «Dubliner».

ΑΓΟΡΑ
Η απόλαυση  
της υπερβολής
Μπιφτέκι γεμιστό με γύρο; Ναι, υπάρχει,  
σε ένα θρυλικό, πλέον, στέκι τής Κάτω  
Τούμπας.
ΤΟ «EXPRESS GRILL» στην Κάτω Τούμπα αποτελεί μόνο του ένα 
μαγαζί-εμπειρία. Μία από τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει 
είναι και ένα απίθανα γευστικό μπιφτέκι, γεμισμένο με κασέρι, μα-
νιτάρια, αλλά και φρεσκοψημένο γύρο στα κάρβουνα, που αποτε-
λεί σπεσιαλιτέ τού καταστήματος. Η σπιτική αλοιφή από ροκφόρ, 
που συνοδεύει το πιάτο, ολοκληρώνει την απόλαυση.
INFO: «Express	Grill»,	Μαλακοπής	7,	Κάτω	Τούμπα.		
Τ.	2310-932.543.

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗΤΗ,  
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΨΑΚΟΥΔΙΑ, 
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, ΤΟ 
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
«ΓΙΩΡΓΟΣ» ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ, ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΓΛΥΚΟ, ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ  
ΤΟΥ ΚΡΟΝΑΤ (ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΡΟΝΑΤ ΓΙΝΕΙ 
VIRAL): ΤΗΝ ΚΡΕΜΟΠΙΤΑ. 
ΣΦΟΛΙΑΤΑ «ΣΚΛΗΡΗ»  
ΓΙΑ ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ,  
ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΓΛΥΚΙΑΣ 
ΚΡΕΜΑΣ ΑΠΟ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ.  
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΝΕΤΣΑΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,  
ΣΕ ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ,  
ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΤΥΧΗ  
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙ…  
ΕΥΤΥΧΩΣ, ΚΑΘ’ ΟΛΗ  
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ,  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ  
ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ.  
ΑΞΙΖΕΙ ΟΜΩΣ  
Η ΑΝΑΜΟΝΗ.
INFO: Καφεζαχαροπλαστείο	
«Γιώργος»,	Ψακούδια	Χαλ-
κιδικής.	Τ.	23710-52.320.

Με τα πρωταθλήματα ποδοσφαί-
ρου να επανεκκινούν (και με πιάτα 

όπως η συγκεκριμένη πιατέλα), το 
«Dubliner» γίνεται ο αδιαφιλονίκητος 
προορισμός για όλους τους football 

lovers. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο;
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ΑΓΟΡΑ
Για pancakes
στο «Whope»
Μια τροπική αυλή 
με γαστρονομικές 
εκπλήξεις στο κέ-
ντρο τής πόλης.
ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ,	σε	μία	από	
τις	λίγες	αυλές	το	κέντρο	τής	
Θεσσαλονίκης,	λειτουργεί	ένα	
«beach	bar	πόλης»	με	κουζίνα	
για	όλες	τις	ώρες	–	από	νωρίς	
το	πρωί	ώς	αργά	το	βράδυ.	
Περί	του	«Whope»	(προφέρε-
ται:	«Γούπι»)	ο	λόγος,	στον	ανα-
νεωμένο	κατάλογο	του	οποίου	
ξεχωρίζει	η	δυνατότητα	πρωι-
νού,	με	τα	pancakes	να	έχουν	
πρωταγωνιστικό	ρόλο.	Γιαμ…
INFO: «Whope»,	Λουδία	2.		
Τ.	6945-720.808.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα μπισκότα
με θαλασσινό
αλάτι
του Λεμονή
Μοναδική ισορ-
ροπία γλυκού και 
αλμυρού σε ένα 
γλυκάκι που αξίζει 
τον δρόμο ώς την 
Ποτίδαια.
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ πόδι τής Χαλκιδι-
κής, πάνω στον κεντρικό δρόμο 
τής Νέας Ποτίδαιας, στον 
φούρνο τού Λεμονή, ανάμεσα 
σε μια πλούσια ποικιλία από 
μπισκότα και βουτήματα, ξεχω-
ρίσαμε ένα: το μπισκοτάκι με 
μαύρη σοκολάτα και θαλασσινό 
αλάτι. Η ισορροπία τού γλυ-
κού με το αλμυρό αφήνει στο 
στόμα μια μοναδική επίγευση 
που δύσκολα συναντάς σε άλλα 
μπισκότα. Τολμήστε την επιλογή.
INFO: O	φούρνος	τού	Λεμονή,	
Νέα	Ποτίδαια	Χαλκιδικής.		
Τ.	23730-41.400.
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Αυτόπτης 
μάρτυρας 21 3 4Το εστιατόριο ήταν στη 

λίστα των κορυφαίων 
γαστρονομικών 
προορισμών τού 2016 
από τους «New York 
Times».

«Σέμπρικο» 
στις σλαβικές 
γλώσσες σημαίνει 
«συνεταιριστικό».

Μπορείτε να αγορά-
σετε πρώτες ύλες για 
το σπίτι: τυριά απ’ 
όλη τη χώρα, σαλά-
μια, σύγκλινα, ακόμη 
και γλυκά κουταλιού.

Τις καθημερινές 
το «Σέμπρικο» 
λειτουργεί από 
τις 9 το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά το 
βράδυ για φαγητό.

«ΣΕΜΠΡΙΚΟ»

ΑΞΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Το resto στην προς 
δυσμάς απόληξη 
της οδού Φράγκων 
ήταν η πρώτη επι-
λογή μας μετά την 
καραντίνα – και δεν 
μας απογοήτευσε.
Κείμενο-φωτογραφίες:
ΑΛΕΞANΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Είναι η πρώτη 
εβδομάδα μετά 
την άρση απα-
γόρευσης της 
λειτουργίας των 

εστιατορίων και, όπως ίσως 
φαντάζεστε, ένα είναι το ερώ-
τημα (με μια σειρά από υπο-
ερωτήματα) που βασανίζει το 
μυαλό μου: σε ποιο εστιατόριο 
να πάω, όπου α) θα αισθά-
νομαι ασφάλεια σχετικά με τα 
του κορωνοϊού, β) θα απο-
λαύσω γευστικότατο φαγητό, 
γ) οι τιμές θα είναι καλές και 
δ) θα προσφέρεται ως επιλογή 
για να καθίσουμε ένας όμορ-
φος εξωτερικός χώρος;
Ομολογώ ότι δεν δυσκολεύ-
τηκα πολύ να αποφασίσω. Το 
μυαλό μου πήγε αμέσως στο 
«Σέμπρικο». Κι αυτό επειδή 
γνώριζα καλά ότι, τουλάχιστον 
μέχρι και πριν από την καρα-
ντίνα, το συγκεκριμένο εστια-
τόριο φρόντιζε να προσφέρει 
νόστιμα πιάτα σε καλές τιμές, 
με έναν ωραίο και άνετο εξω-
τερικό χώρο, όπου η χωροθέ-
τηση των τραπεζοκαθισμάτων 
δεν σου δημιουργεί αίσθημα 
συνωστισμού. Να ισχύουν όλα 
αυτά άραγε και τώρα; Δεν 
έμενε παρά να το διαπιστώσω 
από κοντά.

Η επίσκεψη
Κυριακή μεσημέρι και τα 
τραπέζια ήταν σχεδόν γεμάτα. 
Ευτυχώς, είχα προνοήσει να 

κάνω κράτηση τρεις ημέρες 
νωρίτερα, αλλιώς θα έπρε-
πε να περιμένω στην ουρά 
μαζί με άλλες παρέες που 
βρίσκονταν ήδη σε αναμονή. 
Αν εξαιρέσεις τους σερβιτό-
ρους (που νιώθω ότι πολύ 
ταλαιπωρούνται φορώντας 
τις μάσκες…), το σκηνικό 
είναι απολύτως γνώριμο, στο 

φαρδύ πεζοδρόμιο με θέα το 
βυζαντινό τείχος.
Ας περάσουμε όμως στο «διά 
ταύτα»: το μενού περιλαμβά-
νει χίλια δυο καλούδια – από 
τυριά και αλλαντικά μέχρι 
μεζέδες, ορεκτικά και κυρίως 
πιάτα. Αφού μελετήσαμε την 
κάρτα ενδελεχώς, αποφασίσα-
με να παραγγείλουμε πατάτες 
οφτές με ξινοτύρι, παστουρμα-
δοπιτάκι με γιαούρτι και γλυκό 
τού κουταλιού κυδώνι, ντομα-
τοσαλάτα Καλύμνου με ψητή 
μελιτζάνα, αγγουράκι, κάπαρη, 
παξιμάδι, ελιές και ξινοτύρι, 
σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια 
στη σχάρα με μουστάρδα 
μούστου και λάδι τρούφας και 
φιλέτο κοτόπουλο με εστρα-
γκόν, πουρέ γλυκοπατάτας και 
μαρμελάδα μπέικον.
Όλα τα πιάτα ήταν ομολογου-
μένως γευστικά, αυτά όμως 
που κέρδισαν την ψυχή και το 
μυαλό μας ήταν το παστουρ-
μαδοπιτάκι, η σπαλομπριζόλα 
(τέλεια ψημένη) και το φιλέτο 
κοτόπουλο. Στα «συν» τού 
μαγαζιού, το σοκολατένιο 
γλύκισμα που φέρνουν στο 
τέλος με τον λογαριασμό.
Ευτυχώς, παρά τις αντιξοότη-
τες και τις δύσκολες συγκυ-
ρίες, ορισμένες αξίες εξα-
κολουθούν να παραμένουν 
σταθερές στο πέρασμα του 
χρόνου. Στον γαστρονομικό 
χάρτη τής πόλης, το «Σέμπρι-
κο» φαίνεται να είναι μία από 
αυτές.
INFO: «Σέμπρικο», Φράγκων 2, 
Θεσσαλονίκη. Τ. 2310-557.513. 
W: https://bit.ly/2YaC54V 

Μου άρεσε

Που, ενώ είχε πολύ κόσμο, 
εξυπηρετηθήκαμε άμε-
σα από το ευγενικό προ-
σωπικό.

Δεν μου άρεσε
Που θα ήθελα να με συ-
ντροφεύει (εκτός από την 
καλή παρέα μου) κι ένα 
ωραίο μουσικό «χαλί». Εξ 
όσων γνωρίζω, πάντως, 
η μουσική απαγορεύεται 
(προς το παρόν).

Check, please

Με μέσο όρο τιμής τα 9 
ευρώ, αποτελεί μια πολύ τί-
μια επιλογή σε σχέση με την 
ποιότητα των εδεσμάτων.

 Το κέρασμα: το σοκολατένιο.
 γλύκισμα που φέρνουν στο τέλος.

 με τον λογαριασμό..

 Παστουρμαδοπιτάκι.
 με γιαούρτι και γλυκό.
 τού κουταλιού κυδώνι..

 Ντοματοσαλάτα Καλύμνου με ψητή μελιτζάνα,.
 αγγουράκι, κάπαρη, παξιμάδι,.
 ελιές και ξινοτύρι..

 Σπαλομπριζόλα μοσχαρίσια στη σχάρα.
 με μουστάρδα μούστου.
 και λάδι τρούφας..



Η γαστρο-
νομική
κουλτούρα

Γράφει  
η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Ε λλάδα, ΗΠΑ, Μέση 
Ανατολή, Βέλγιο: είναι 
οι περιοχές όπου έζη-

σα μέχρι στιγμής τη ζωή μου, 
από το 1991 ώς σήμερα. Είμαι 
τυχερή, καθώς ταξίδεψα και 
σε πολλές ακόμη. Ανέκαθεν 
παρατηρούσα πώς παρου-
σιαζόταν η ελληνική κουζίνα 
και τα προϊόντα της από εστι-
άτορες, σεφ, παραγωγούς. 
Μέχρι πρόσφατα, αυτά που 
συναντούσες στο εξωτερικό 
ήταν τα κλασικά – σπανα-
κόπιτα, μουσακάς, χωριάτικη 
να έχουν μετατραπεί σε κάτι 
«άλλο», που να ταιριάζει με 
τις τοπικές γεύσεις. Έτσι, χά-
νουν την αυθεντικότητά τους. 
Λάθος εικόνα Ελλάδας.

Α πό τα μέσα τής 
δεκαετίας τού 1990 
ξεκίνησε μια συνει-

δητοποιημένη προσπάθεια 
από σεφ, δημοσιογράφους 
και κριτικούς γεύσης για την 
ανάδειξη ενός γαστρονο-
μικού πολιτισμού άνω των 
2.500 χρόνων. Γύρω στο 
1995 αρχίσαμε να βιώνουμε 
την αναγέννηση της εθνικής 
κουζίνας, χάρη στη γλυκιά 
«τρέλα» μιας νέας γενιάς 
ελλήνων σεφ, που θέλησαν 
να εξελίξουν την ελληνική 
κουζίνα ανατρέχοντας στις 
ρίζες, αναδεικνύοντας ξεχα-
σμένα προϊόντα, χρησιμο-
ποιώντας τα στα πιάτα τους. 

Από το 2000 μέχρι σήμε-
ρα, πολλοί νεότεροι έλληνες 
σεφ με μεράκι και γνώσεις 
κατάφεραν να οδηγήσουν 
τη γαστρονομία σε ακόμη 
πιο υψηλό επίπεδο, συνδυά-
ζοντας τη σύγχρονη τεχνο-
γνωσία με την ουσία τής 
ελληνικότητας. Αυτά είναι 
καταπληκτικά πράγματα. Το 
μόνο που με νοιάζει όταν έρ-
χομαι στη Θεσσαλονίκη είναι 
να ανακαλύπτω καινούργια 
γαστρονομικά «διαμάντια» 
τής πόλης μας.

Σ το εξωτερικό υπάρ-
χουν φωτεινά παρα-
δείγματα που παρου-

σιάζουν σωστά, με σεβασμό 
και ευθύνη, τις εθνικές 
γαστρονομίες, λειτουργώντας 
ως πρεσβευτές τής χώρας 
τους. Έχει γίνει όμως πολλή 
δουλειά, που απαιτεί μεράκι 
για το λειτούργημα του να 
προσφέρεις τροφή στην κα-
λύτερη δυνατή ποιότητα.

Ζ ω στις Βρυξέλλες. 
Εδώ βρίσκεις απ’ 
όλα όσον αφορά 

τα ελληνικά εστιατόρια, 
με μια (ελπιδοφόρα) τάση 
σεβασμού και προσπάθειας 
για ανάδειξη της εθνικής 
μας γαστρονομίας: από το 
σούπερ μάρκετ ώς τους 
εισαγωγείς ελληνικών προ-
ϊόντων, κάποιος μπορεί να 
βρει εύκολα ένα καλό λάδι, 
ένα ελληνικό γιαούρτι, μια 
σοβαρή φέτα. Αυτά είναι οι 
βάσεις για να ξεκινήσουμε, 
έχουμε όμως μακρύ δρόμο.

Σ το επόμενο τεύχος, 
με το καλό, θα σας 
μιλήσω για τα βιολο-

γικά βύσσινα που αγοράζω 
από παραγωγό κάτω από 
τον Όλυμπο και για το πώς 
τα αξιοποιώ για τις σοκολά-
τες μου, στο πλαίσιο αυτής 
της ευθύνης απέναντι στον 
γαστρονομικό μας πολιτισμό, 
μέσα ή έξω από την ευλογη-
μένη χώρα μας.

à Mina
tastes
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MASTERCLASS

ΓΙΝΕ
PIZZAIOLO
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Ένα σεμινάριο 
στη Θεσσαλονίκη 
«υπόσχεται» να μας 
αποκαλύψει μικρά 
και μεγάλα «κλειδιά» 
επιτυχίας τού 
αγαπημένου ιταλικού 
εδέσματος.

ΕΝΑ 40ΩΡΟ, ταχύρυθμο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, που 
θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον 
Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, έρχε-
ται να δώσει την απάντηση σε 
όλους όσοι επιθυμούν να μά-
θουν την τέχνη τού pizzaiolo, 
ώστε να εργαστούν σε πιτσα-
ρίες 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 θεωρητι-
κή γνώση με την πρακτική εξά-
σκηση, ώστε να εξασφαλίσει 
τους μαθησιακούς στόχους σε 
όλες τις πτυχές τής παρασκευ-
ής πίτσας υψηλής ποιότητας 
και διαφορετικών τύπων. Τα 
θεωρητικά μαθήματα εξηγούν 
τις ειδικές χημικές διεργασί-
ες κατά την παρασκευή και 
προετοιμασία ποιοτικής ζύμης, 
διδάσκοντας στους συμμετέ-
χοντες 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 ηλεκτρι-
κού κυκλικής σχεδίασης σε πε-
ριστρεφόμενη κεραμική πλάκα, 
που θα είναι διαθέσιμοι στον 
χώρο τού σεμιναρίου. Όσο για 
τις πρώτες ύλες που θα χρησι-

μοποιηθούν, προέρχονται από 
την Ιταλία (από την εταιρεία 
Global Food), καλύπτοντας 
όλη τη γκάμα, ώστε οι σπουδα-
στές να έχουν πλήρη γνώση και 
να μάθουν να ξεχωρίζουν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Θεωρία στην πράξη
Θεωρία. Αλεύρι: τα διαφορετι-
κά είδη στα άλευρα και πώς θα 
τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. 
Χημικές διεργασίες ανάμειξης 
ζύμης και σχετικές τεχνικές. 
Μαγιά: τα διαφορετικά είδη 
μαγιάς, ποιες είναι οι καλύτερες 
για χρήση. Διαχείριση ζύμης: 
προετοιμασία, προγραμματι-
σμός και τρόποι να την αποθη-
κεύσετε. Ζύμωμα ζύμης: χρήση 

ζυμωτήριων και πρακτική 
εξάσκηση με το χέρι. Αντιμε-
τώπιση προβλημάτων. Διαφο-
ρετικοί τύποι ζυμαριών: λεπτό, 
τραγανό, με παχιά κρούστα 
ή σε ναπολιτάνικο στιλ. Επαγ-
γελματικός εξοπλισμός 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 
συμμετοχής: 980 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες 
εδώ: https://bit.ly/2M0KqT3

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ MASTERCLASS ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ 
ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ. ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΞΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΖΥΜΗΣ, 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΥΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ

BAR ETC. CITY TASTE 36
Faces

signature
cocktail 21 3 4Αποτελείται	από	τζιν,	

λάιμ,	χυμό	πορτοκαλιού,	
χυμό	ανανά,	creme	
de	mure	και	μια	δόση	
από	το	μυστικό	μείγμα	
φρούτων	«Faces».

Το	κοκτέιλ	«Faces»	εί-
ναι	μια	φρουτώδης	
(και	άκρως	καλοκαιρι-
νή)	απόλαυση	με	βάση	
το	τζιν.

Αναμειγνύετε	καλά	
τα	συστατικά	με	
πάγο	στο	σέικερ,	
ώστε	να	ενωθούν	οι	
γεύσεις	και	τα	αρώ-
ματα.

Γαρνίρετε	με	φύλλα	
δυόσμου	και	σερβί-
ρετε	σε	ψηλό	ποτή-
ρι,	κατά	προτίμηση	
με	οικολογικό	καλα-
μάκι.

«FACES»

SUMMER
LOUNGE
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Απολαυστικά κο-
κτέιλ, φοίνικες 
και easy listening 
μουσική δεν θα 
απολαύσετε μόνο 
στα παραθαλάσσια 
θέρετρα στη νότια 
ακτή τής Μεσογεί-
ου, αλλά και σε ένα 
από τα πιο όμορφα 
café bar στην Τρι-
ανδρία. Το «Faces» 
είναι ο κατάλληλος 
χώρος, για να ξεκι-
νήσετε το καλοκαίρι 
σας.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Σε ένα από τα κε-
ντρικότερα σημεία 
τού πολεοδομικού 
συγκροτήματος 
της Θεσσαλονί-

κης, στη συμβολή των οδών 
Αγίου Δημητρίου και Κατσιμί-
δη, βρίσκεται το all day café 
bar «Faces». Ναι: είναι εκείνο 
το κατάστημα που βλέπετε 
περιμένοντας στο φανάρι για 
να στρίψετε προς τον περι-
φερειακό και πάντοτε λέγατε 
ότι κάποια στιγμή πρέπει να 
σταματήσετε για έναν καφέ. 
Έφτασε η ώρα.
Για τους κατοίκους τής ευ-
ρύτερης περιοχής τής Τριαν-
δρίας αποτελεί το απόλυτο 
meeting point. Και όχι άδικα: 
διαθέτει έναν άνετο εξωτερικό 
χώρο, ένα ξύλινο κατάστρω-
μα μέσα στην πρασινάδα των 
φοινίκων και των φυτών και 
άπλετο χώρο για να παρκά-

ρετε το αυτοκίνητό σας χωρίς 
να χρειαστεί να ψάχνετε με τις 
ώρες. Πριν όμως αναφωνή-
σετε «και, φυσικά, ξέρω πού 
βρίσκεται το ‘Faces’», θα σας 
προτείναμε να το ξανασκε-
φθείτε. Γνωρίζετε το «Faces», 
όχι όμως έτσι όπως έχει γίνει 
μετά τη ριζική ανακατασκευή 
του. Τοποθετήθηκε καινούρ-
γιο πάτωμα, πέτρα στους 
τοίχους, καθρέπτες στο μπαρ 
(και πολλά άλλα που δεν 
χρειάζεται να τα αναφέρου-
με), ώστε να καταστήσει την 
επίσκεψή σας μια νέα, μονα-
δική εμπειρία.
Το café bar ανοίγει στις 7:30 
το πρωί, ώστε να απολαύσετε 

τον πρώτο καφέ τής ημέρας 
σας ή να τον πάρετε στο 
αυτοκίνητο, πηγαίνοντας προς 
τη δουλειά (και με τιμή πακέ-
του μόλις στο 1,5 ευρώ). Αν 
πεινάτε, μπορείτε να παραγ-
γείλετε κλαμπ σάντουιτς, τοστ 
ή βάφλες. Σύντομα θα έχετε 
την ευκαιρία να απολαύσετε 
ένα πλήρες πρωινό, brunch 
και μπέργκερ.

Λίγο κρασί, λίγοι  
φοίνικες και μια  
πιατέλα αλλαντικών
Το μεσημέρι είναι η καλύτερη 
ώρα για ένα ποτήρι κρασί 
(από τον μεγάλο κατάλογο 
τού καφέ μπαρ), συνοδεία 

μιας δροσερής σαλάτας ή 
της σχετικής πιατέλας για το 
κρασί. Και όλα αυτά υπό τους 
ήχους χαλαρωτικών ρυθμών, 
lounge και easy listening. 
Ειδικά τα μεσημέρια τού κα-
λοκαιριού, κάτω από τη σκιά, 
η εμπειρία είναι μοναδική.

Κι όταν πέσει ο ήλιος, το 
«Faces» μεταμορφώνεται 
σε ένα καθαρόαιμο μπαρ. 
Παρότι θα βρείτε το αγαπημέ-
νο σας ποτό, προτείνουμε να 
επιλέξετε ένα κοκτέιλ από τη 
σχετική κάρτα. Μάλιστα, μπο-
ρείτε να απολαύσετε μερικά 
από τα πιο δημοφιλή κοκτέιλ 
με μόλις πέντε ευρώ (ίσως η 
καλύτερη τιμή τής Θεσσαλο-
νίκης). Αν ανήκετε σ’ αυτούς 
που αναζητούν διαρκώς νέες 
γεύσεις, πιο περίτεχνες και 
εξεζητημένες, τα signature 
cocktails που επιμελήθηκε 
ο mixologist Άρης Σαββί-
δης (έχει εργαστεί σε μερικά 
από τα πιο δημοφιλή μπαρ 
τής Θεσσαλονίκης) θα σας 
ενθουσιάσουν. Μάλιστα, μπο-
ρείτε να τον συναντήσετε διά 
ζώσης κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο και να του ζητήσετε 
να δημιουργήσει κάτι ειδικά 
για εσάς.
Κλείνοντας, δεν πρέπει να 
παραλείψω το εξής: ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, 
πραγματοποιούνται events. 
Ο καλύτερος τρόπος για να 
μείνετε ενημερωμένοι είναι να 
ακολουθήσετε τη σελίδα τού 
«Faces» στο Facebook.
INFO: «Faces»,	Πολυτεχνείου	1,	
Τριανδρία.	Τ.	2310-913.677.
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WINE & SPIRITS
ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΠΟΧΗΣ
Επιστροφή στην 
κανονικότητα  
– και στην εστίαση.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine	Professional	Sommelier,	
Genius	in	Gastronomy

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ εστίασης 
άνοιξαν τις πόρτες τους και 
υποδεχτήκαν το «διψασμένο» 
κοινό τους, τηρώντας στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις περιο-
ρισμούς, μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας. Εστιατόρια, καφέ, 
μπαρ και ταράτσες άρχισαν να 
«αναπνέουν» ξανά, μετά από 
δύο και πλέον μήνες. Σειρά 
παίρνουν τα μπιτς μπαρ (ελέω 
και του καλού καιρού) και τα 
κλαμπ. Ο κόσμος, εμφανώς 
κουρασμένος από τη μακρά 
παραμονή στο σπίτι, γέμισε τα 
μαγαζιά και τα πεζοδρόμια, 
για να απολαύσει τον καφέ, το 
ποτό, το φαγητό με την παρέα 
και, φυσικά, το κρασί του. Αν 
κι αυτήν την περίοδο την τιμη-
τική τους έχουν τα κοκτέιλ και 
τα ποτά, το κρασί δεν παύει να 
αποτελεί την αγαπημένη συνή-
θεια πολλών. Πάμε να δούμε 
κρασιά ιδανικά γι’ αυτήν την 
εποχή: θα ξεκινήσουμε με δύο 
αφρώδεις οίνους και στη συ-
νέχεια θα δούμε ένα ροζέ και 
ένα κόκκινο κρασί, που δοκι-
μάσαμε και σας προτείνουμε.
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«ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ».
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕÏ
(αμερικανός	συγγραφέας,	1899-1961)

Zardetto Prosecco  
Doc Brut, 
Ιταλία

Την	εποχή	αυτή,	οι	σαμπάνιες	
και	οι	αφρώδεις	οίνοι	έχουν	
την	τιμητική	τους	χάρη	στο	
δροσιστικό	στιλ	που	τους	δί-
νουν	οι	φυσαλίδες.	Ας	δούμε	
έναν	αφρώδη	οίνο	που	μας	
έρχεται	από	το	Βένετο	της	
Ιταλίας	–	πιο	συγκεκριμένα,	
από	αμπελώνες	ανατολικά	
τού	Βαλντομπιαντένε.	Ένα	
Prosecco	Brut	(δηλαδή,	
ξηρό)	από	την	ποικιλία	Glera,	
από	τα	πιο	φημισμένα	τής	
γείτονος	χώρας.	Φινετσάτο,	
ντελικάτο,	με	τονισμένη	την	
ένταση	της	φυσαλίδας,	έντονη	
οξύτητα	και	αρώματα	εσπε-
ριδοειδών	(όπως	λεμονιού	
και	λάιμ),	αλλά	και	βοτάνων,	
αποτελεί	μια	ιδιαίτερα	εν-
διαφέρουσα	επιλογή	αυτήν	
την	περίοδο.	Απολαύστε	το	
κρύο	(στους	6-8	βαθμούς),	
ως	απεριτίφ,	ή	συνοδευόμενο	
από	όστρακα,	όπως	στρείδια	
και	γυαλιστερές.

Karanika Rosé Brut, 
Αμύνταιο, 
Ελλάδα

Η ελληνική εκδοχή ενός ροζέ 
αφρώδους οίνου αποτυπώνε-
ται εξαιρετικά από το Κτήμα 
Καρανίκα. Προερχόμενο από 
το Αμύνταιο και την ποικιλία 
Ξινόμαυρο, ξεχωρίζει για το 
απαλό ροζ χρώμα του και 
για τα κόκκινα φρούτα, όπως 
η φράουλα, που ξεπηδούν 
από το ποτήρι στη μύτη και 
στο στόμα μας. Η τραγανή 
οξύτητα ισορροπεί όμορφα 
τη γλυκύτητα και το καθιστά 
ιδανικό απεριτίφ. Ορεκτικά με 
σολομό και καρπάτσιο λα-
βράκι με χυμό γκρέιπφρουτ ή 
ακόμη και μια φρουτοσαλάτα 
θα «απογειώσουν» τη γευστική 
εμπειρία σας.

Château de Pampelonne 
Legende, Côtes de 
Provence, Γαλλία

Από	την	πιο	φημισμένη	για	
τα	ροζέ	κρασιά	της	περιοχή	
τού	πλανήτη	θα	δοκιμάσεις	
σίγουρα	εξαιρετικά	κρα-
σιά.	Το	«Legende»	από	το	
Château	de	Pampelonne	είναι	
ένα	από	αυτά.	Το	Château	
de	Pampelonne	έχει	πάρει	
το	όνομά	του	από	τον	λόφο	
Παμπελόν,	που	καταλήγει	στην	
Πλαζ	ντε	Παμπελόν,	δίπλα	στο	
Σεν	Τροπέ.	«Legende»	επειδή	
αποτελεί	ένα	μικρό	«διαμά-
ντι»	για	το	οινοποιείο.	Ένα	
blend	των	ποικιλιών	Grenache	
και	Cinsault,	παράγεται	από	
επιλεγμένα	σταφύλια	επιλεγ-
μένων	αμπελώνων.	Ανοιχτό	
ροζ	χρώμα,	χαρακτηριστικό	
των	κρασιών	τής	Προβηγκίας,	
δροσιστική	οξύτητα,	αρώματα	
κόκκινων	φρούτων	και	μακρά	
επίγευση,	μας	έκαναν	να	το	
αγαπήσουμε.	Το	ήπιαμε	σκέ-
το,	το	ήπιαμε	με	μια	νόστιμη	
φρουτοσαλάτα,	το	δοκιμάσαμε	
με	θαλασσινά,	αλλά	και	με	
ψάρι.	Σε	κάθε	περίπτωση,	το	
προτείνουμε.

Pinot Noir, 
Villa Wolf, 
Γερμανία

Πάμε να δούμε κι ένα ερυθρό 
κρασί με καταγωγή από το 
Πφαλτς τής Γερμανίας, που 
μπορούμε να πιούμε το καλο-
καίρι και να μας εκπλήξει. Το 
Pinot Noir, από τη φύση του 
ως ποικιλία, ξεχωρίζει για την 
ωραία οξύτητα και τις βελού-
δινες τανίνες του. Έτσι κι εδώ, 
σε συνδυασμό με τα κόκκινα 
και τα μαύρα φρούτα (όπως 
το κεράσι), αλλά και τα μπα-
χαρικά, αποτελεί αγαπημένη 
καθημερινή συνήθειά μας. 
Τώρα που ο καιρός ζεσταί-
νει, δοκιμάστε να δροσίσετε 
λίγο το συγκεκριμένο κρασί, 
για να σπάσουμε το ταμπού 
ότι το κόκκινο κρασί πίνεται 
σε θερμοκρασία δωματίου 
(14-16 βαθμούς). Δεν θα το 
παρακάνουμε, όμως… Στους 
12-14 βαθμούς, μόνο του ή με 
μια ταλιάτα μόσχου και πουρέ 
σελινόριζας, θα αποτελέσει 
ένα κρασί που θα αναζητάτε 
συχνά.
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Jessie Ware/
«What’s your
pleasure?»

Γράφει		
ο	DREAMACHINERY

Μετά από δύο χρόνια 
απουσίας, η βρετανίδα 
τραγουδίστρια μοιάζει 
να είναι αναγεννημένη. 
Επανέρχεται για να ξεπε-
ράσει τη μέχρι πρότινος 
αυτοαμφιβολία της για 
το εάν θα συνέχιζε την 
ήδη επιτυχημένη, κατά 
πολλούς (αλλά όχι για την ίδια), 
πορεία της.

Από	το	πρώτο	single,	«Spotlight»,	
και	τη	συνέχειά	του,	«Save	a	kiss»,	
να	είναι	το	ίδιο	ενθουσιώδης	στο	
άκουσμα	μέχρι	και	την	τελευταία	
μελωδική	γραμμή	δευτερολέπτου,	
λέμε	το	μεγάλο	«ναι».	Δείχνει	να	
επαναλαμβάνεται	η	προ	ολίγου	
καιρού	διαπίστωσή	μας	ότι,	ενώ	τα	
πρώτα	τρία	άλμπουμ	της	ήταν	πιο	
γνωστά	ως	ένα	αποτέλεσμα	ενιαίου	
soundtrack	(με	τραγούδια	όπως	το	
«Wildest	moments»,	«Say	you	love	
me»	και	«Selfish	love»),	η	τελευταία	
ενσάρκωση	της	Jessie	Ware	δίνει	
τα	ακουστικά	δείγματα	για	τις	πιο	
αυθεντικές	groovy	παραγωγές	των	
τελευταίων	χρόνων.	Οι	μουσικοπε-
νταγραμμικές	δονήσεις	είναι	πράγ-

ματι	πολύ	υψηλές	σε	κάθε	
κομμάτι	στο	«What’s	your	
pleasure?»,	αφήνοντας	
έντονα	τα	σημάδια	σε	μιαν	
απαράμιλλη	θετικότητα	
στην	παραγωγή	τού	άλ-
μπουμ	της,	πάνω	ακριβώς	
σε	μιαν	εποχή	που	την	
χρειαζόμαστε	περισσότε-

ρο	από	ποτέ.	Κυκλοφορεί	από	την	
PMR	Records	στις	19	Ιουνίου.

Scritti Politti
/«Cupid &
Psyche 85»
Με την ίδια ακουστική δίψα που 
είχαμε νιώσει τότε, ακούγοντας το 
1985 το κορυφαίο λευκής reggae 
soul διαμαντένιο δείγμα «World girl» 
των βρετανών Scritti Politti, με την 
ίδια ακριβώς δίψα ξανα-
θυμόμαστε και το επανα-
φέρουμε στις μνήμες μας. 
Αφορμή, η 35η επέτειος 
κυκλοφορίας τής –τότε, 
δεύτερης– δισκογραφι-
κής, απόλυτα επιτυχη-
μένης απόπειράς τους, 
«Cupid & Psyche 85», 
που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο από τη Virgin Records στις 10 
Ιουνίου 1985. Συμπαραγωγός ήταν ο 
θρύλος τής soul pop, Arif Mardin, 
βγάζοντας έτσι συνολικά πέντε 
singles, εκ των οποίων τα τρία ήταν 
μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στα 

charts τής Βρετανίας, κατακτώντας 
παράλληλα και την άλλη πλευρά τού 
Ατλαντικού.
Από τις σπάνιες περιπτώσεις που, 
στο σύνολό του, είχε να λαμβάνει 
διθυραμβικές κριτικές από κοινό και 
κριτικούς, με τα δεκάρια να πέφτουν 
βροχή και τον Έλτον Τζον, σε ένα 
από τα τελευταία του update δηλώ-
σεων, να λέει ότι είναι το καλύτερο 
ηλεκτρονικό άλμπουμ τής δεκαετίας 
τού 1980. Αυτό μας βρίσκει σύμφω-

νους σε μεγάλο μέρος, στη 
λογική (σύμφωνα με τον 
Dave Lewis τής AllMusic) 
ότι «κανένα προηγούμενο 
ποπ άλμπουμ μέχρι τότε 
δεν είχε ενσωματώσει τις 
τεχνικές δειγματοληψίας 
και ηχητικής αλληλουχίας 
σε τόσο μεγάλο βαθμό».

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

à Musicola

<Flash   Back<

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΟΙ PSYCHOTIC
WALTZ ΣΤΟ
«PRINCIPAL
CLUB
THEATER»
Μοναδικοί και ασύ-
γκριτοι, επιστρέφουν 
στη χώρα μας για 
μία ζωντανή εμφάνι-
ση στη Θεσσαλονί-
κη την Παρασκευή 
30 Οκτωβρίου.
ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στη 
Θεσσαλονίκη (στο Principal 
Club Theater) και στις 31 
Οκτωβρίου (στην Αθήνα και 
το «Gagarin 205», τον τόπο 
τού «πρώτου εγκλήματος» 
και το μέρος όπου γράφτηκε 
η υπέροχη, προ οκταετίας 
ανάμνηση), οι Psychotic Waltz 
αναμένεται να δώσουν άλλη 
μία αφοπλιστική απάντηση στο 
γιατί θεωρούνταν πάντοτε ιδιαί-
τεροι και ασύγκριτοι, αλλά και 
γιατί μπήκαν βαθιά στις καρ-
διές τού κόσμου. Είναι βέβαιο 
ότι θα το θυμόμαστε (και πάλι 
για χρόνια) και θα τραγουδάμε 
παραφρασμένο τον διάσημο 
στίχο του «I Remember» από 
το «A Social Grace».
Οι Psychotic Waltz δημιουρ-
γήθηκαν το 1986, από τις στά-
χτες των Aslan, με τον πυρήνα 
τής τότε αρχικής τους μπάντας 
να παραμένει ο ίδιος. Ο Buddy 
Lackey (νυν Devon Graves) 
στα φωνητικά και το φλάου-
το, οι Dan Rock και Brian 
McAlpin στις κιθάρες, ο Ward 
Evans στο μπάσο και ο Norm 
Leggio στα τύμπανα.
Ύστερα από μια σειρά demo, 
ήρθε η ώρα τού ντεμπούτου 
τους, «A Social Grace», το 
1990 να τους καταστήσει μία 
από τις μεγαλύτερες «μεταλλι-

κές» ελπίδες τής εποχής. Πολλοί 
έσπευσαν να τους κατατάξουν 
στο κλασικό US metal ή το 
progressive: ωστόσο, η ουσία 
ήταν ότι η μουσική τους υπήρξε 
τόσο ευθεία που κάθε χαρακτη-
ρισμός ωχριούσε μπροστά της.

Αλλαγή ρότας
Δύο χρόνια μετά άλλαξαν 
ρότα με το πιο κλειστοφοβι-
κό και πειραματικό «Into The 
Everflow», ένα άλμπουμ που 
οδηγούσε τη μπάντα σε άλλο 
ήχο και θεωρήθηκε ως ένα 
από τα πιο «δύσκολα» άλ-
μπουμ σε αφομοίωση για την 
εποχή. Το 1994, με τους πάντες 
να μαλακώνουν τη μουσική 
τους (ή να προσπαθούν να 
μοιάσουν στους Pantera), οι 
Psychotic Waltz κυκλοφό-
ρησαν το «Mosquito» - για 
πολλούς, η πιο απλοϊκή και 
ελεύθερη σε ερμηνείες δου-
λειά τους. Δύο χρόνια μετά, το 
«Bleeding» έγινε το αγαπημένο 
άλμπουμ των νεότερων οπα-
δών τής μπάντας. Και εκεί που 
όλα έδειχναν ότι το συγκρότη-
μα θα λάμβανε τη μεγαλύτερη 
δυνατή εμπορική επιτυχία, μια 
αιφνίδια διάλυση το 1997 έβα-
λε τέλος στα όνειρα μεγάλης 
μερίδας οπαδών.
Το 2010 ανακοινώθηκε η 
επανασύνδεσή τους. Και φτάσα-
με στο 2020, οπότε η μπάντα 
κυκλοφορεί το πολυπόθητο 
«The God-shaped void»: ένα 
αριστουργηματικό άλμπουμ, το 
οποίο έχει ήδη αποσπάσει διθυ-
ραμβικές κριτικές παγκοσμίως, 
με τον Τύπο να μιλά (ήδη από τον 
Φεβρουάριο) για το «πιθανό άλ-
μπουμ τής χρονιάς». Το πέμπτο 
τους άλμπουμ συνεχίζει από εκεί 
όπου σταμάτησε το «Bleeding», 
οδηγώντας τους (ελπίζουμε) σε 
ένα λαμπρό μέλλον.
INFO: Οι	Psychotic	Waltz		
την	ΠΑ	30.10,	στις	21:00,		
στο	«Principal	Club	Theater»	
(26ης	Οκτωβρίου	15,		
Τ.	2310-428.088).
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ΣΤΙΣ 27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ 1ο SWAP MEET FESTIVAL

Μια υπέροχη γιορτή στα γήπεδα της ΧΑΝΘ
ΛΙΓΟ πριν από τα πρώτα καλοκαιρινά 
βράδια έρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1° 
Swap Meet Festival (SMF) τής πόλης, με 
δωρεάν είσοδο, γύρω από τα γήπεδα της 
ΧΑΝΘ. Το φεστιβάλ (που αποτελεί ετή-
σια παράδοση για μια σειρά από πόλεις 
τής Γηραιάς Ηπείρου) διοργανώνεται για 
πρώτη φορά στη χώρα μας το Σάββατο 27 

και την Κυριακή 28 Ιουνίου, φιλοξενώντας 
ένα ξεχωριστό, τεράστιο σκηνικό με τους 
καλύτερους DJs. Για δύο ημέρες, ένας 
υπέροχος χώρος στην καρδιά τής Θεσσα-
λονίκης, με τη δική του υπαίθρια αγο-
ρά, θα γεμίσει μουσικές, άφθονη μπίρα, 
ρυθμό, κόσμο, χάπενινγκς και, φυσικά, το 
καλύτερο street food τής πόλης.

INFO: Το ΣΑ 27 και την ΚΥ 28.06, στις 
22:00, στα γήπεδα της ΧΑΝΘ. Είσοδος 
ελεύθερη. Για να κατοχυρώσετε το δικαίωμα 
εισόδου σας κάντε κράτηση δωρεάν θέσης 
στη σελίδα τού event στο Facebook, εδώ: 
https://bit.ly/2YcfEML. Οι εκθέτες μπορούν να 
καταθέτουν τις δικές τους αιτήσεις συμμετο-
χής εδώ: http://bit.ly/swapmeetmarket
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Σ τους τρεις μήνες 
που ήταν κλειστό 
το μουσείο, οι 
άνθρωποι του 
Τελλόγλειου κρά-

τησαν την επαφή με φίλους 
και επισκέπτες μέσα από το 
Facebook, το blog του, το 
Instagram, το YouTube και 
το Soundcloud – και ήρθε η 
μέρα που η ψηφιακή παρου-
σία γίνεται φυσική:
Η μεγάλη έκθεση του Νο-
βέλο Φινότι «Finotti. Fine 
Notte. Το τέλος τής νύχτας» 
θα μείνει για λίγο καιρό ακόμη 
μαζί μας, ώστε ο κόσμος που 
δεν πρόλαβε να τη δει να έχει 
την ευκαιρία να επισκεφτεί 
από κοντά τα μνημειώδη 
έργα τού ιταλού γλύπτη. Στο 
Τελλόγλειο παρουσιάζεται ένα 
αντιπροσωπευτικό σύνολο 
έργων του – τα περισσότερα 
σε μάρμαρο Καράρα, άλλα σε 
μαύρο Βελγίου, ροζ Πορτογα-
λίας και σε χαλκό. Κάποια από 
τα έργα είναι μεγάλων διαστά-
σεων, ξεπερνώντας τα δυόμισι 
μέτρα. 

Στην έκθεση τονίζεται η σημα-
σία τής δεξιοτεχνικής τεχνικής 
τού Φινότι στο μάρμαρο, που 
σχετίζεται με τη μαθητεία 
του πλάι σε παραδοσιακούς 
ιταλούς μαρμαρογλύπτες 
(ιδιαίτερα στην κατεργασία 
τού μάρμαρου τής Καράρα), 
αλλά και με την επίδραση της 
ελληνικής αρχαιότητας στο 
έργο του.
«Σπίτια & άνθρωποι»: ανα-
δρομική έκθεση της ζωγράφου 
Ναταλίας Θωμαΐδη με περίπου 
60 έργα που παρουσιάζουν 
τη σαραντάχρονη διαδρομή 
της στα εικαστικά πράγματα 
της Θεσσαλονίκης. Έμφαση 
δίνεται στα έργα τής τελευταίας 
δεκαετίας, όπου «Σπίτια και 
Άνθρωποι» πρωταγωνιστούν 
στη ζωγραφική τής καλλιτέχνι-
δας, κάτω από τον απόηχο της 
«Κίχλης» τού Σεφέρη.
«Η αυλή των γλυπτών»: από τις 
συλλογές τού Τελλόγλειου πα-
ρουσιάζονται στον αύλειο χώρο 
τού ιδρύματος εννέα γλυπτά σε 
μεγάλο μέγεθος και διάφορα 
υλικά (μάρμαρο, ορείχαλκο, 
σίδερο, αλουμίνιο) των Κώστα 
Ανδρέου, Κώστα Δικέφαλου, 
Ανδρέα Κουλεντιανού, Κυριά-
κου Ρόκου, Αριστείδη Πατσό-
γλου και Μανόλη Τζομπανάκη, 
παράλληλα με τα μόνιμα εγκατε-
στημένα γλυπτά τής Ναυσικάς 
Πάστρα, του Κώστα Ανδρέου 
και του Κωστή Γεωργίου.

Στο κατάστημα εντός του 
ιδρύματος θα πωλούνται 
μικρά γλυπτά-πορτρέτα τού 
Νίκου Μπαχαρίδη και εξαιρε-
τικά κοσμήματα – δημιουρ-
γίες τού Κωστή Μπαχαρίδη. 
Παράλληλα, το εξωτερικό 
αμφιθέατρο του Τελλόγλειου, 
που βρίσκεται στον πίσω χώρο 
τού ιδρύματος, είναι έτοιμο 
και θα ανοίξει στο κοινό για 
εξαιρετικές βραδιές μουσικής 
και θεάτρου. Τέλος, το υπαί-
θριο εστιατόριο «ΑνφανΓκατέ 
in Gouadeloupe» μάς περιμέ-
νει ανοιχτό και ανανεωμένο.
INFO: Τελλόγλειο Ίδρυμα, 
Αγίου Δημητρίου 159A, 
Θεσσαλονίκη. Τ. 2310-991.377, 
Ε. press@teloglion.gr. 
Ωράριο λειτουργίας: ΤΡ, ΠΕ, ΠΑ 
20:00-23:00, ΤΕ 11:00-14:00 
& 20:00-23:00, ΣΑ 11:00
-14:00. ΚΥ & ΔΕ κλειστά. 
Έχουν ληφθεί όλα τα απαραί-
τητα μέτρα υγιεινής προστασίας 
για εργαζόμενους και επισκέπτες 
στους χώρους εντός και εκτός 
κτιρίου. Για τον λόγο αυτόν, είναι 
απαραίτητη η κράτηση για την 
είσοδο στις εκθέσεις. Κρατήσεις 
στο Τ. 2310-991.610.

«RESTART»
ΣΤΟ
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ
Ο πολυδιάστατος πολιτιστικός 
φορέας τής Θεσσαλονίκης ανοίγει ξανά 
τις πύλες του για το κοινό 
την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μετά από τρίμηνη 
αναστολή των επισκέψεων.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΟΥΤΥΡΑ
Διευθύντρια Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών. Μίλησε στη «Citymag Thessaloniki» 
με αφορμή την επαναλειτουργία τού ιδρύματος την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 
μετά από τρίμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας τού νέου κορωνοϊού.
Συνέντευξη:
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ

INTERVIEW

Σε λίγες ημέρες, στις 17 Ιου-
νίου, το Τελλόγλειο ανοίγει και 
πάλι τις πύλες του για το κοινό 
μετά από τρεις μήνες αναστο-
λής τής λειτουργίας του λόγω 
του νέου κορωνοϊού. Πώς 
προετοιμάζεστε γι’ αυτήν την 
επανεκκίνηση; Πιστεύετε ότι 
θα είναι εύκολο να πιάσετε το 
νήμα από εκεί όπου το αφή-
σατε; Κανονικά, θα έπρεπε να 
ανοίξουμε από το σημείο που 
το αφήσαμε – και αυτό θα συμ-
βεί, εν μέρει. Αφορά τη μεγάλη 
έκθεση γλυπτικής τού Novello 
Finotti, «Fine notte», η οποία 
άνοιξε και έκλεισε σε λιγότερο 
από έναν μήνα. Ήταν σαν να 
«πέτρωσαν» τα γλυπτά –τα πε-
ρισσότερα είναι ούτως ή άλλως 
από πέτρα και μάρμαρο– και να 
έμειναν στην ίδια θέση. Είναι μια 
απίστευτη ακινησία, γοητευτική 
από μιαν άποψη, τρομακτική 
εν τέλει, όταν πέρασαν τέσσερις 
μήνες «μοναξιάς» των έργων. Εν 
πάση περιπτώσει, κλείσαμε τα 
έργα που είχαμε στον εξωτερικό 

χώρο. Τώρα τα ξαναβγάζουμε 
και για εμάς αυτό είναι μια πολύ 
μεγάλη χαρά, επειδή αυτή η 
έκθεση δίνει πραγματική χαρά 
στον επισκέπτη.
Σκεφτήκαμε πώς θα ξανα-
πιάσουμε το νήμα από εκεί 
όπου το αφήσαμε. Υπάρχουν 
μεγάλα πρότζεκτ που ακυρώ-
θηκαν λόγω του κορωνοϊού. Η 
έκθεση του Ακριθάκη έφυγε 
μόλις λίγες ημέρες πριν, επειδή 
δεν μπορούσαμε να στείλουμε 
πίσω τα έργα. Είχαμε σημαντι-
κά προβλήματα, παρόμοια με 
αυτά που αντιμετώπισαν όλα τα 
μουσεία από τις 13 Μαρτίου, 
μια ημέρα που θα μας μείνει 
αξέχαστη.
Ξεκινούμε με ένα πρόγραμμα 
που είχαμε από πριν, απλά μετα-
τέθηκε λίγο χρονικά. Έχουμε μια 
καινούργια έκθεση ζωγραφικής 
τής Ναταλίας Θωμαΐδου, μιας 
εξαιρετικής από κάθε άποψη 
ζωγράφου, πολύ γνωστής στους 
Θεσσαλονικείς, παρότι επιλέγει 
να μην κάνει συχνές εκθέσεις 

παρά μόνον όταν έχει κάτι να 
πει. Είμαστε γοητευμένοι από τη 
δουλειά της, η οποία καλύπτει 
τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι μια 
Ναταλία που δεν έχουμε ξα-
ναδεί, με έργα σε πολύ μεγάλο 
μέγεθος και με νέο περιεχόμενο, 
όπου ανακαλύπτουμε στοιχεία 
από προηγούμενες δουλειές της, 
αλλά και την εξαιρετική δεξιο-
τεχνία που τη χαρακτηρίζει. Η 
έκθεσή της θα περιλαμβάνει και 
σειρά πορτραίτων.
Επίσης, αποφασίσαμε να αξι-
οποιήσουμε τα «καλά χαρτιά» 
τού Τελλόγλειου, που είναι η 
πολύ μεγάλη αυλή μας και ο 
περιβάλλων χώρος, όπου το 
εστιατόριό μας έχει ξανανοίξει 
– και αποδεικνύεται και πολύ 
δημοφιλές… Εκεί θα εκθέσουμε 
κάποια μεγάλα γλυπτά τής συλ-
λογής μας, δημιουργώντας την 
«αυλή των γλυπτών». Η έκπληξη 
θα είναι ότι στο πωλητήριό μας 
θα διατίθενται μικρά γλυπτά τού 
Μπαχαρίδη, σε πολύ προσιτές 
τιμές.
Ταυτόχρονα, ετοιμαζόμαστε τον 
Ιούλιο –όταν θα επιτρέπονται 
οι υπαίθριες εκδηλώσεις– να 
λειτουργήσουμε το δεύτερο 
αμφιθέατρό μας με μουσικές 
και θεατρικές εκδηλώσεις, 
ενδεχομένως και με κινημα-
τογραφικές προβολές. Έτσι 
δημιουργούμε ένα ενδιαφέρον 
«πακέτο» δραστηριοτήτων, 
αφορμή για να ξανάρθει κά-
ποιος στο μουσείο.

Στους τρεις μήνες που το 
Τελλόγλειο παρέμεινε κλειστό 
για το κοινό, διατηρήσατε την 
επαφή με τους φίλους τού 
ιδρύματος μέσω του ίντερνετ 
και των κοινωνικών μέσων. 
Πόσο και με ποιους τρόπους 
εκτιμάτε ότι θα διαφοροποιήσει 
τη δράση σας στη νέα εποχή 
που ξεκινά αυτή η εμπειρία που 
αποκτήσατε; Υπάρχουν κάποια 
νέα πρότζεκτ που ξεκινάτε; 

Πρέπει να πω εδώ ότι αυτό 
ήταν το μεγάλο κέρδος από 
την πανδημία – επειδή πιστεύω 
ακράδαντα ότι όλα τα πράγματα 
έχουν δύο όψεις, ακόμη και το 
αρνητικό έχει πάντοτε κάτι καλό 
να μας δώσει. Αυτή η απομόνω-
ση, από την πρώτη στιγμή που 
κλείσαμε, έγινε η αφορμή για να 
σκεφθούμε τι θα κάνουμε για να 
κρατήσουμε επαφή με το κοινό 
μας, με όσους ενδιαφέρονται για 
τις δραστηριότητές μας – και 
είναι πολύς αυτός ο κόσμος. Η 
ξαφνική διακοπή ήταν ένα σοκ 
και έπρεπε να αντιμετωπιστεί 
άμεσα. Όλοι οι συνεργάτες τού 
Τελλόγλειου ανασκουμπώθηκαν 
και δούλεψαν πολύ, κατά κύριο 
λόγο ηλεκτρονικά, ξεκινώντας 
με τα γνωστά εργαλεία που 
μέχρι τώρα μας χρησίμευαν 
μόνο βοηθητικά, όπως το site, 
το blog και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Όλα αυτά απέκτη-
σαν ξαφνικά άλλες διαστάσεις 
και μας έκαναν εφευρετικούς. 
Είδαμε τα έργα των συλλογών 
μας με άλλη ματιά και τα πα-
ρουσιάσαμε έτσι, με διάφορες 
αφορμές: δημιουργήσαμε μικρά 
βίντεο και οργανώσαμε ψηφια-
κές περιηγήσεις σε παλαιότερες 
εκθέσεις, κάτι που μας επέτρεψε 
να ξαναθυμηθούμε λεπτομέ-
ρειες και στοιχεία που μας είχαν 
ξεφύγει. Μιλάμε για ένα υπέροχο 
αρχειακό υλικό.
Εξαιτίας αυτού προέκυψε και 
η ωραία ιδέα τής δημιουργί-
ας podcasts, δηλαδή μικρών, 
θεματικών, ηχογραφημένων 
εκπομπών με βάση αυτό το 
αρχειακό υλικό. Στην αρχή ο 
όρος «podcast» μάς ήταν τε-
λείως άγνωστος, σύντομα όμως 
διαπιστώσαμε ότι είναι ένας 
εξαιρετικός τρόπος για διαφο-
ρετική προβολή των εκθέσεων. 
Ο ήχος βοηθά για βαθύτερη 
περιγραφή. Ανακαλύψαμε τη 
φωνή στα βωβά έντυπα – ξαφ-
νικά, τα έντυπα απέκτησαν 

ΕΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΩΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΜΕ. ΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΣΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 
ΜΕ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΣΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΑΜΕ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΗΔΗ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ, 
ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ, ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ. ΠΙΣΤΕΥΩ 
ΟΤΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΘΕΛΟΥΜΕ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ, ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕ 
ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΕΔΩ . ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. ΑΥΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ.



φωνή! Είναι μια πολύ ωραία 
ανακάλυψη, την οποία και θα 
συνεχίσουμε.
Θέλω επίσης να αναφερθώ 
στην οργανωμένη δουλειά που 
έγινε για την έκθεση «Φιλίας 
δώρα», που πραγματοποιή-
θηκε για να ευχαριστήσουμε 
τους συλλέκτες, δωρητές και 
καλλιτέχνες που δώρισαν έργα 
στο Τελλόγλειο. Ζητήσαμε από 
αυτούς να μας στείλουν ένα 
μικρό, ερασιτεχνικό βίντεο για 
τη δωρεά τους. Έτσι, απέκτησαν 
μορφή και ήχο και έγιναν πιο 
προσιτοί. Η ανταπόκριση του 
κόσμου σ’ αυτήν τη δραστηριό-
τητα ήταν πολύ μεγάλη.

Ποιες είναι οι εκθέσεις τις οποί-
ες προτείνετε στους Θεσσαλονι-
κείς στο διάστημα που ακο-
λουθεί; Πρέπει να πούμε κάτι 
με ειλικρίνεια: όλα τα μουσεία 
αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρό-
βλημα του προγραμματισμού. 
Ό,τι μεγάλο είχαμε προγραμματί-
σει για το φθινόπωρο μετατίθεται 
για το 2021.
Εμείς είμαστε τυχεροί που 
έχουμε την έκθεση του Finotti, 
η οποία και θα παραμείνει. Απο-
φασίσαμε στα επάνω επίπεδα 
του Τελλόγλειου να τολμήσουμε 
να αλλάζουμε κάθε μήνα κι έναν 
καλλιτέχνη – μιλάμε για κατα-
ξιωμένους, αλλά και για νέους 
καλλιτέχνες. Μετά, Συμπληγά-
δες… Τη Ναταλία Θωμαΐδου θα 
ακολουθήσει η Ρηνιώ Μουρέ-
λου, τον Οκτώβριο θα φιλοξενή-
σουμε τον Τσαγκάρη, ακολου-
θούν ο Εδουάρδος Σακαγιάν 
και η Άννα-Μαρία Τσακάλη 
και μετά θα έχουμε τον γνωστό 
θεσσαλονικιό καλλιτέχνη Χρή-
στο Αλαβέρα. Η δουλειά όλων 
αυτών των καλλιτεχνών σχετίζε-
ται και με την αντίδρασή τους 
στην καραντίνα. Όλοι έχουν 
να πουν κάτι για το πρόσφατο 
διάστημα της απομόνωσής τους 
λόγω της πανδημίας.

Μιλώντας για την πανδημία… 
Η επόμενη ημέρα προκαλεί 
ανησυχία και για τις οικονομι-
κές επιπτώσεις της στην αγο-
ρά. Η επαπειλούμενη οικονομι-
κή στενότητα θα μπορούσε να 
έχει επιπτώσεις και στον πολι-
τισμό – ορισμένοι θεωρούν ότι 
ίσως λείψουν οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης σημαντικών 
πρότζεκτ, κάποιοι άλλοι βλέ-
πουν την ευκαιρία να γίνουμε 
πιο δημιουργικοί, κάνοντας 
περισσότερα με λιγότερα. Ποια 
είναι η δική σας άποψη; Εμείς 

ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε 
νιώσει οικονομικά ασφαλείς, 
από την ώρα που ανοίξαμε. 
Οπότε, ζούμε συνεχώς με τη 
σκέψη πώς θα αξιοποιήσουμε 
όσα διαθέτουμε με τα λιγότε-
ρα δυνατά μέσα. Γι’ αυτό και 
επενδύσαμε σε ανθρώπους 
και υποδομές. Οι δυσκολίες 
ήδη φαίνονται, οι περικοπές θα 
υπάρξουν, ελπίζουμε όμως ότι 
έχουμε και τη δύναμη και την 
ευελιξία να βρούμε τρόπους να 
περάσουμε ανάμεσα από τις 
Συμπληγάδες. Πιστεύω ότι, εφό-
σον καταφέρουμε να μείνουμε 
όρθιοι, έχουμε τους ανθρώπους 
που στέκονται κοντά μας και 
στους οποίους προσφέρουμε 
πραγματικό έργο.
Θέλουμε ο κόσμος να έρθει, να 
νιώσει καλά και να σκεφτεί ότι 
άξιζε τον κόπο που ξεπέρασε 
τους φόβους του, που άφησε 
το σπίτι του και ήρθε εδώ – και 
πέρασε καλά. Νομίζω ότι αυτό 
είναι που δικαιολογεί την ύπαρ-
ξη του πολιτισμού, την ύπαρξη 
του μουσείου. Αυτό παλεύουμε 
να συνεχίσουμε.

Η όξυνση της πανδημίας, με 
την αναγκαστική κοινωνική 
απομόνωση και αποστασιο-
ποίηση που επέβαλε, έδωσε 
σε όλους μας την ευκαιρία για 
αναστοχασμό και ανασχεδιασμό 
των στόχων μας. Πώς βρίσκει 
εσάς προσωπικά η επόμενη 
ημέρα αυτής της μεγάλης 
περιπέτειας; Ξαφνικά, εκεί που 
λέγαμε ότι δεν έχουμε χρόνο για 
οτιδήποτε, αποκτήσαμε εκ των 
πραγμάτων πολύ χρόνο. Ακυρώ-
σαμε υποχρεώσεις και ταξίδια 
και ήμασταν όλοι εδώ παρόντες. 
Απαντούσαμε στα τηλέφωνα. 
Μπορούσαμε να μιλήσουμε 
περισσότερο, να έχουμε χρόνο 
να σκεφθούμε περισσότερο.
Ο κορωνοϊός είχε και μια πολύ 
θετική πλευρά. Εκεί που όλοι 
τρέχαμε και δεν είχαμε τον 
χρόνο να σταθούμε λίγο, για να 
δούμε ξανά αυτό που είχαμε 
κάνει, αποκτήσαμε ξαφνικά 
χρόνο να σκεφθούμε και να 
μιλήσουμε με τον διπλανό μας. 
Για εμένα, αυτό ήταν θείο δώρο: 
που σταματήσαμε το τρέξιμο 
και μπορούμε πια να κινηθούμε 
πιο ανθρώπινα, με εμπειρίες που 
κερδίσαμε σ’ αυτό το διάστημα. 
Δεν σημαίνει ότι θα ξανανοί-
ξουμε και θα το ξεχάσουμε όλο 
αυτό το διάστημα. Αντιθέτως, 
πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε τα θετικά του, 
τα οποία και θα μείνουν.
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Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας.
Παίζουν: Τάσος Νούσιας, Λήδα 
Πρωτοψάλτη, Ευγενία Δημη-
τροπούλου, Γιλμάζ Γκρουντά, 
Γιούλικα Σκαφιδά, Τζεμ Ακσακάλ, 
Πέτρος Λαγούτης, Χάρης Εμμα-
νουήλ, Κώστας Καζανάς, Αϊσάν 
Σουμερτζάν, Γιάννης Θωμάς.
Διάρκεια: 97 λεπτά.
Είδος: Δραματική, ρομαντική.

ΣΜΥΡΝΗ, 1922: η	Ρόζα,	
κόρη	εύπορης	οικογένειας,	
παντρεύεται	εσπευσμένα.	
Αθήνα,	1987:	η	Ρόζα	ζει	με	
την	εγγονή	της,	Μαριάννα,	
κουβαλώντας	ένα	επτασφρά-
γιστο	μυστικό	που	δεν	θέλει	
να	μοιραστεί	με	οποιονδήπο-
τε.	Το	συλλεκτικό	πάθος	τού	
Δημήτρη,	ενός	αρχιτέκτονα,	
τον	οδηγεί	στα	παράλια	της	
Μικράς	Ασίας	και	στα	χνάρια	
τής	αινιγματικής	Ρόζας.	Μια	
παλιά	φωτογραφία	και	ένα	
νυφικό	είναι	αρκετά,	για	να	
ανασυρθεί	μια	ερωτική	ιστο-
ρία	από	το	παρελθόν	και	να	
γεννηθεί	μια	καινούργια.

ΕΥΤΥΧΙΑ
Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής.
Παίζουν:	Καρυοφυλλιά Καραμπέ-
τη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων 
Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης.
Διάρκεια:	123 λεπτά.
Είδος: Βιογραφία, δράμα.

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ	μικροπαντρε-
μένο	ταξιδεύει	από	το	Αϊδίνι	
στην	Ελλάδα	με	τη	μητέρα	και	
τις	δύο	κόρες	της.	Στο	πλοίο	
τού	ξενιτεμού,	παίρνει	απόφα-
ση	να	μην	αφήσει	τη	ζωή	να	
την	προσπεράσει,	αλλά	να	τη	
ζήσει	όπως	θέλει.	Και	πραγμα-
τικά	τη	ζει.	Γράφει	ακατάπαυ-
στα	όπου	πιάνει	το	μελάνι	–	
από	χαρτοπετσέτες	και	κουτιά	
από	τσιγάρα	μέχρι	υπόλοιπα	
λογαριασμών.	Καπνίζει,	ερω-
τεύεται	με	πάθος,	χαρτοπαίζει	
σε	πολυτελή	σαλόνια,	αλλά	
και	σε	παράνομα	υπόγεια.	
Μια	δασκάλα	που	γίνεται	
ηθοποιός	στα	μπουλούκια	και	
στο	θέατρο,	μια	ποιήτρια	που	
γίνεται	η	μεγαλύτερη	ελληνίδα	
στιχουργός	τού	λαϊκού	τρα-
γουδιού.	Συνεργάζεται	με	όλες	
τις	διάσημες	μουσικές	προ-
σωπικότητες	της	χώρας	–από	
τον	Βασίλη	Τσιτσάνη	και	τον	
Απόστολο	Καλδάρα	ώς	τον	
Μανώλη	Χιώτη,	τον	Αντώνη	
Ρεπάνη	και	τον	Μάνο	Χατζι-
δάκι–	υψώνοντας	θαρραλέα	
ανάστημα	σε	έναν	σκληρό	
και	τυπικά	ανδροκρατούμενο	
κόσμο.

	

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς.
Παίζουν: Χρήστος Λούλης, Αλέ-
ξανδρος Μπουρδούμης, Ούλριχ 
Τούκουρ, Ντάαν Σούρμανς, Βαλέ-
ρια Γκολίνο.
Διάρκεια: 124 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ	της	ταινίας	εί-
ναι	του	Γιάνη	Βαρουφάκη	και	
του	Κώστα	Γαβρά.	Πίσω	από	
κλειστές	πόρτες,	μια	ανθρώπι-
νη	τραγωδία	εξελίσσεται.	Ένα	
παγκόσμιο	θέμα,	μια	ιστορία	
ανθρώπων	παγιδευμένων	σε	

ένα	απρόσωπο	δίκτυο	εξου-
σίας.	Οι	σκληροπυρηνικές	
συναντήσεις	του	Eurogroup	
επιβάλλουν	στην	Ελλάδα	μια	
«δικτατορία»	λιτότητας,	δίχως	
να	νοιαστούν	για	την	επιβίωση	
των	Ελλήνων.	Μια	κλειστοφο-
βική	παγίδα	δίχως	διαφυγή	
ασκεί	πίεση	στους	πρωταγωνι-
στές	των	διαπραγματεύσεων,	
ώστε	να	προκαλέσει	διχόνοια	
μεταξύ	τους.	Μια	τραγωδία	
σύμφωνα	με	την	αρχαία	ελλη-
νική	έννοια,	όπου	οι	χαρακτή-
ρες	δεν	είναι	ούτε	καλοί	ούτε	
κακοί,	αλλά	καθοδηγούμενοι	
από	τις	συνέπειες	της	δικής	
τους	αντίληψης	για	το	τι	είναι	
σωστό	να	κάνουν.

	

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	πρωταγω-
νιστεί	ως	Ρέι	Γκάρισον,	ένας	
στρατιώτης	που	πρόσφατα	
σκοτώθηκε	σε	μια	μάχη	και	
έρχεται	πίσω	στη	ζωή	ως	ο	
υπεράνθρωπος	«Bloodshot».	
Με	μια	«στρατιά»	νανοτεχνο-
λογίας	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	ξεχω-
ρίσει	τι	είναι	αληθινό	και	τι	όχι	
–	και	αυτή	είναι	η	τωρινή	του	
αποστολή.
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Να θυμηθώ
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ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ
(ΚΑΙ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ)
Οι θερινοί κινη-
ματογράφοι έχουν 
ανοίξει – έστω 
και με τους σχετι-
κούς περιορισμούς 
ασφαλείας. Παρ’ 
όλα αυτά, αποτε-
λούν κορυφαία 
επιλογή καλοκαι-
ρινής ψυχαγωγί-
ας, έστω κι αν οι 
ταινίες που προ-
βάλλουν δεν είναι 
πρώτης προβολής. 
Είναι όμως ταινίες 
πρώτης ποιότητας.
ΤΖΟΚΕΡ
(JOKER)
Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς.
Παίζουν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 
ντε Νίρο.
Διάρκεια: 122 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ με κάτι πολύ βα-
σικό, αν υποθέσουμε ότι τα 
βραβεία λένε όντως κάτι για 

μια ταινία… Αν συμφωνείτε με 
την άποψη αυτή, ο «Τζόκερ» 
απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα 
στη Βενετία, ενώ ο πρωτα-
γωνιστής του, Χοακίν Φοίνιξ, 
κατέκτησε μεταξύ άλλων το 
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου 
και το αντίστοιχο βραβείο 
στις «Χρυσές Σφαίρες» και 
στα βραβεία BAFTA.
Ακολούθως, οφείλουμε 
ένα μεγάλο «μπράβο» στον 
σκηνοθέτη Τοντ Φίλιπς, ο 
οποίος άφησε πίσω του τα 
«Hangover» (που μπορεί μεν 
να ήταν εισπρακτικές επιτυχί-
ες, αλλά δεν ήταν κάτι περισ-
σότερο…). Πήρε το ρίσκο για 
μια δραματική ταινία που θα 
στηριζόταν σε έναν «χάρτινο» 
ήρωα, τον Τζόκερ, τον μεγά-
λο αντίπαλο του Μπάτμαν, 
αλλά με μια ιστορία αρκετά 
«πειραγμένη» σε σχέση με 
αυτήν που γνωρίζουν οι φίλοι 
των κόμικς – και μάλιστα 
χωρίς να υπάρχει Μπάτμαν. 
Ο Τζόκερ τής ταινίας είναι 
ένας αποτυχημένος stand-
up κωμικός. Και η κωμωδία 
τελειώνει εκεί. Έχουμε να κά-
νουμε με ένα δράμα για την 
ψυχική νόσο και τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό.
Η ιστορία έχει ως εξής: σε 
μια ταραγμένη Γκόθαμ Σίτι, 
ο Άρθουρ Φλεκ είναι ένας 
κοινωνικά απροσάρμοστος, 
μοναχικός άνδρας που ζει με 
τη μητέρα του και δουλεύ-
ει ως κλόουν. Ονειρεύεται 
καριέρα κωμικού, αλλά, 
όταν η ασφυκτική πίεση του 
περιβάλλοντός του κορυφω-
θεί, η έκρηξή του θα λάβει 
απρόβλεπτες διαστάσεις.

            
TheCinema 
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«Μανέδες	παθητικώτατοι,	τα	τρα-
γούδια	τού	‘Καφέ	Αμάν’,	διάφο-
ρα	σαρκί:	ιδού	τι	θα	ακούουν	οι	
θαμώνες	τού	καφενείου	τούτου»	
στο	καφέ-εστιατόριο	«Ανατολι-
κόν»	(Κλεισούρας	1),	στις	21:30.

Έφτασε	η	στιγμή	που	περιμέναμε	
καιρό:	το	«La	La	Land»	στη	μεγά-
λη	οθόνη	τού	θερινού	«Απόλλων»	
(Σαρανταπόρου	4).	Ελάτε	στις	
21:00,	για	να	ζήσουμε	ξανά	τη	μα-
γεία	κάτω	από	τον	έναστρο	ουρανό.
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ΣΕ ΕΝΑ λίγο διαφορετικό, 
πιο… αραιό, αλλά όχι απόμα-
κρο σκηνικό, στη σκιά ενός 
μη κινηματογραφικού ιού, 
ο δήμος Νεάπολης-Συκε-
ών προσαρμόζεται στα νέα 
δεδομένα, επιμένοντας να 
ταξιδεύει τους πολίτες ολό-
κληρης της πόλης, για ακόμη 
ένα καλοκαίρι, με «Θέα στον 
κόσμο». Με κινηματογραφι-
κές επιτυχίες από τον ελλη-
νικό, τον ευρωπαϊκό και τον 
διεθνή κινηματογράφο για 
μεγάλους, αλλά και μικρούς 
κινηματογραφόφιλους, με 
άψογες τεχνικές προδιαγρα-
φές εικόνας και ήχου, μέσα 
σε ένα καταπράσινο περι-
βάλλον (στο δημοτικό άλσος 
Συκεών/Δενδροφυτεία και 
στην περιοχή Στρεμπε-
νιώτη), τηρώντας όλα τα 
μέτρα ασφαλείας, ο δήμος 
Νεάπολης-Συκεών ανοίγει 
την αυλαία των δημοτικών 
θερινών κινηματογράφων 
του, καλώντας τους λάτρεις 
τής 7ης τέχνης να απολαύ-
σουν τη μαγεία τής θερινής 
μορφής της κάτω από τον 
έναστρο ουρανό, στο Σινέ 
«Παράδεισος» και στο Σινέ 
«Άλσος».
«Η Κοινωφελής Επιχείρη-
ση Υπηρεσιών (ΚΕΥΝΣ) 
του δήμου μας συνεχίζει 
να πρωτοπορεί κοινωνικά 
και καλλιτεχνικά και να 
προσφέρει στους σινεφίλ 
ολόκληρης της πόλης απο-
λαυστικές ανάσες δροσιάς, 
αποφόρτισης και κινημα-
τογραφικής περιπλάνησης 
κάτω από το φως των 

αστεριών» σημειώνουν στο 
μήνυμά τους ο δήμαρχος 
Νεάπολης-Συκεών, Σίμος 
Δανιηλίδης, και ο πρόε-
δρος της ΚΕΥΝΣ, Δημή-
τρης Απατσίδης, καλώντας 
μικρούς και μεγάλους «να 
βυθιστούν στη μαγεία τής 
κινηματογραφικής οθόνης 
και να απολαύσουν μονα-
δικές καλοκαιρινές βρα-
διές τέχνης και ψυχαγωγίας 
υψηλών προδιαγραφών, 

στις δύο μικρές ‘οάσεις’ 
τής 7ης τέχνης τού δήμου 
μας».

Το πρόγραμμα
Είκοσι κινηματογραφικές 
επιτυχίες από τον ελληνικό, 
τον ευρωπαϊκό και τον διε-
θνή κινηματογράφο για τους 
μεγάλους, αλλά και παιδικές 
ταινίες για τους μικρούς 
κινηματογραφόφιλους επιλέ-
χθηκαν και θα προβληθούν 
στο Σινέ «Παράδεισος» 
και το Σινέ «Άλσος» από 
τις 22 Ιουνίου ώς τις 30 
Αυγούστου. Η αρχή γίνεται 
με την ταινία «Ενήλικοι στην 
αίθουσα» («Adults in the 
Room») στο Σινέ «Παράδει-
σος» και «Ευτυχία» στο Σινέ 
«Άλσος».
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Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
Συγγραφέας:	Τζορτζ Πελεκάνος.
Σελίδες:	324.
Εκδότης: Πατάκης.
Τιμή: 15,50 ευρώ.

Ο ΜΑΪΚΛ Χάντσον	περνά	τις	
ατελείωτες	ώρες	στη	φυλακή	
«καταβροχθίζοντας»	τα	βι-
βλία	που	του	προτείνει	η	νεαρή	
βιβλιοθηκάριος.	Η	Άννα	τρο-
φοδοτεί	διαρκώς	με	βιβλία	τον	
Μάικλ,	που	εξελίσσεται	στον	
καλύτερο	«πελάτη»	της.	Ώς	
την	ημέρα	τής	αιφνίδιας	απο-
φυλάκισής	του,	χάρη	στη	χει-
ραγώγηση	του	μάρτυρα	της	
υπόθεσής	του	από	τον	ιδιωτι-
κό	ερευνητή	Φιλ	Ορνέιζιαν.

Ο ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Συγγραφέας: Γιώργος Σανιδάς.
Σελίδες: 506.
Εκδότης:	Πηγή.
Τιμή: 16,00 ευρώ.

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ	μισό	τού	16ου	
αιώνα,	όταν	ο	Σουλεϊμάν	ο	Με-
γαλοπρεπής	εδραίωνε	την	πα-
ντοκρατορία	του,	η	μοναδική	
πόλη-φρούριο	της	μικρής	και	
άσημης	Σκιάθου	βρισκόταν	
χτισμένη	πάνω	σ’	έναν	θαλασ-
σόπληκτο	βράχο,	όπου	είχαν	
καταφύγει	οι	κάτοικοι	για	τον	
φόβο	των	πειρατών.	Το	νησί	
τελούσε	αιώνες	υπό	την	«προ-
στασία»	των	Ενετών.	Τότε,	ο	
κουρσάρος	Μπαρμπαρόσα	
ανέλαβε,	για	λογαριασμό	τού	
σουλτάνου,	«να	εκκαθαρίσει	
την	Άσπρη	Θάλασσα»	από	τις	
ενετικές	κτήσεις.

Το	αριστουργηματικό	ψυχολογι-
κό	θρίλερ	τού	Άλφρεντ	Χίτσκοκ	«Το	
χέρι	που	σκοτώνει»	στις	21:30,	στον	
θερινό	κινηματογράφο	«Απόλλων»,	
από	την	κινηματογραφική	λέσχη	ερ-
γαζομένων	ΕΡΤ	3	και	το	ΚΕΜΕΣ.

ΤΙ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ, ΘΕΕ ΜΟΥ!
(CHE BELLA GIORNATA)
Σκηνοθεσία: Τζενάρο Νουνζιάντε.
Παίζουν: Τσέκο Ζαλόνε, Λουίτζι 
Λουτσιάνο, Ναμπίχα Ακάρι, Ρόκο 
Παπαλέο.
Διάρκεια: 97 λεπτά.
Είδος: Κωμωδία.

Ο ΤΣΕΚΟ,	ένας	αμόρφωτος,	
αλλά	αυτάρεσκος	άνδρας	από	
το	Μιλάνο	ονειρευόταν	να	
γίνει	αστυνομικός.	Αποτυχαίνει	
όμως	στις	εξετάσεις	–	για	
τρίτη	φορά.	Έτσι,	αποφασίζει	
να	γίνει	ό,τι	πιο	κοντινό	σε	
αστυνομικό:	αναλαμβάνει	χρέη	
υπεύθυνου	ασφαλείας	ενός	
καρδινάλιου	και	γίνεται	στόχος	
ισλαμιστών	τρομοκρατών,	
οι	οποίοι	θέλουν	να	τον	
χρησιμοποιήσουν	για	να	
ανατινάξουν	τον	καθεδρικό	
ναό	τής	πόλης.

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…

THE WAITER
Σκηνοθεσία: Στηβ Κρικρής.
Παίζουν:	Άρης Σερβετάλης, Γιάν-
νης Στάνκογλου, Κιάρα Τζενσίνι, 
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, 
Mαρία Καλλιμάνη.
Διάρκεια: 97 λεπτά.
Είδος:	Δραματική, μυστηρίου.

Ο ΡΕΝΟΣ είναι	ένας	μοναχι-
κός	και	φιλήσυχος	σερβιτό-
ρος,	«ξένος»	προς	τον	εαυτό	
του,	«ξένος»	και	προς	την	
κοινωνία	στην	οποία	ζει.	Η	
ρουτίνα	τής	επανάληψης	τον	
απελευθερώνει	από	την	αγω-
νία	τής	αναζήτησης.	Κάποια	
στιγμή,	η	ξαφνική	εξαφάνιση	
του	γείτονά	του	θα	τον	ανα-
στατώσει.	Μέχρι	που	η	αιφνί-
δια	παρουσία	του	στο	διαμέρι-
σμά	του	θα	τον	ξαφνιάσει.	Το	
αναπάντεχο	που	έρχεται	στη	
ζωή	του	επιφυλάσσει	εκπλή-
ξεις.	Θα	τον	αλλάξει	ή	θα	
παραμείνει	ο	ίδιος;

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Στις 22 Ιουνίου ανοίγει η αυλαία  
για τους θερινούς κινηματογράφους 
του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

ΕΙΚΟΣΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ.
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, αυτό το διάστημα κατα-
στρώνετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, 
παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά σας δεν 
βρίσκονται και στην καλύτερή τους κα-

τάσταση. Προσέξτε όμως το εξής: στις 18 
Ιουνίου ο Ερμής θα βρίσκεται σε ανάδρο-
μη πορεία στον Καρκίνο. Αυτό σημαίνει νο-
σταλγικές και συναισθηματικές συζητήσεις. 

Προσέξτε μη θυμηθείτε τον ή την πρώην 
σας. Και όχι μόνο δεν θα πάτε διακοπές με 
τον ή τη νυν, αλλά μπορεί να βρεθείτε και 
με τη βαλίτσα στον δρόμο… Προσοχή!

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 13-26.06.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Έχετε αρχίσει να τρίβετε τα χέρια σας 
από ικανοποίηση. Το ερώτημα είναι το 
εξής: είστε ξενοδόχος μικρού ξενοδο-
χείου και μπαίνετε στην «αρένα» των 
αλλοδαπών τουριστών; Ετοιμάζεστε να 
βγάλετε (κατά το δυνατόν) τα σπασμέ-
να των δύο προηγούμενων μηνών; Ή 
ανήκετε στους τυχερούς τού πρώτου 
κύματος τουριστών, που τακτοποιούν τις 
τελευταίες εκκρεμότητες της δουλειάς 
και ετοιμάζονται να πουν «αριβεντέρτσι»; 
Ό,τι και να συμβαίνει, για τις επόμενες 
δύο εβδομάδες να είστε προσεκτικοί και 
όλα θα πάνε κατ’ ευχήν. 

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Κατεβάστε	ρυθμούς	και	κάντε	μια	βόλτα	
το	απόγευμα	στην	παραλία,	για	να	δείτε	
το	ηλιοβασίλεμα,	αλλά	και	το	επισκευα-
σμένο	ντεκ	(που	καταστράφηκε	και	πάλι	
σε	μια	νύχτα	εξαιτίας	της	ανευθυνότη-
τας	ορισμένων).	Επιστρέψατε	στη	δου-
λειά	μετά	την	καραντίνα	και	δεν	λέτε	να	
σηκώσετε	κεφάλι.	Δεν	ξέρετε	την	παροι-
μία	που	λέει	ότι	η	πολλή	δουλειά	τρώει	
τον	αφέντη;	Εσείς	είστε	ο	αφέντης	και	η	
δουλειά	ετοιμάζεται	να	σας	καταβροχθί-
σει.	Φροντίστε	να	απολαύσετε	τις	μικρές	
χαρές	τής	ζωής,	επειδή	τα	χρόνια	φεύ-
γουν	και	πίσω	δεν	γυρνάνε.		

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Σταματήστε να αγχώνεστε για το παραμι-
κρό. Αγχώνεστε για κάθε είδους χαζο-
μάρα. Το γεγονός ότι έχετε να περάσετε 
ΚΤΕΟ μέσα στην επόμενη εβδομάδα 
σάς τρώει τη ζωή. Τι θα κάνετε, αν κά-
ποια στιγμή βρεθείτε μπροστά σε κάποιο 
πραγματικά σοβαρό πρόβλημα; Θα 
δέσετε μια πέτρα στον λαιμό σας και θα 
βουτήξετε στον Θερμαϊκό; Αρχίστε να 
κοιτάτε το πρόβλημα κατάματα, επειδή 
αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να 
το νικήσετε. Κι αν δεν μπορείτε να το νι-
κήσετε από την αρχή, πάρτε παράδειγμα 
το ποδόσφαιρο – μπορείτε να πάτε για 
την ισοπαλία… Αλλά, ακόμη κι αν χάσετε 
στο πρώτο πρόβλημα, μην ανησυχείτε: 
υπάρχει πάντοτε και επαναληπτικός. 

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Δεν	κρατιέστε!	Το	μυαλό	σας	τρέχει	στις	
καλοκαιρινές	διακοπές.	Όχι	άδικα…	Και	
το	δικό	μας	το	μυαλό	εκεί	τρέχει.	Απλώς	
εσείς	το	έχετε	παρακάνει.	Τουλάχιστον	
φροντίστε	οι	σκέψεις	σας	να	είναι	εποι-
κοδομητικές.	Κάντε	μια	λίστα,	για	να	μη	
ξεχάσετε	τα	βασικά:	αντηλιακό,	αντικου-
νουπικό	και,	καλού	κακού,	αντισηπτικό.	
Ο	ιός	μπορεί	να	μην	κάνει	πια	έντονη	την	
παρουσία	του,	αλλά	καλό	είναι	να	παίρ-
νουμε	τα	μέτρα	μας.	Άλλωστε,	ο	σοφός	
λαός	το	λέει	ξεκάθαρα:	των	φρονίμων	τα	
παιδιά	πριν	πεινάσουν	μαγειρεύουν.	Και	
δεν	θέλετε	να	πεινάσετε	στην	Αμοργό...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Σας το έχουμε πει ότι είστε αναβλητι-
κοί, ε; Όλο αυτό το διάστημα κρύβατε 
τη σκόνη κάτω από το χαλί, λέγοντας 
εξυπνάδες τού τύπου «κάθε πράγμα 
στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγου-
στο». Ε, λοιπόν, μπορεί να είμαστε ακόμη 
στον Ιούνιο, αλλά ο Αύγουστος δεν είναι 
μακριά. Φροντίστε πια να σταθείτε στο 
ύψος των περιστάσεων και μην αναβάλ-
λετε (κι άλλο) τα πάντα για το μέλλον. 
Όπως όλα δείχνουν, το μέλλον έρχεται 
κάποια στιγμή. Και ίσως τότε ο μπελάς 
να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Και κάτι 
ακόμη: μην κάνετε τολμηρές κινήσεις το 
επόμενο δεκαήμερο.

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Βρε,	πώς	αλλάζουν	οι	καιροί...	Πριν	από	
μερικά	χρόνια	θα	παρακαλούσαμε	το	πα-
λικάρι	να	απαρνηθεί	τον	εργένικο	βίο,	να	
κάνει	τη	θυσία	και	να	ανεβάσει	επιτέλους	
το	κορίτσι	στης	εκκλησιάς	τα	σκαλοπά-
τια.	Σήμερα	ο	λεβέντης	σας	παρακαλά-
ει	για	να	σας	στεφανωθεί	κι	εσείς	σφυρί-
ζετε	αδιάφορα.	Γιατί,	κυρία	μου,	δεν	θέ-
λετε	τον	νεαρό;	Γιατί	τον	ταλαιπωρείτε;	Αν	
είναι	οικονομικά	τα	ζητήματα,	να	τα	βά-
λετε	κάτω	και	να	βρείτε	μια	λύση.	Μή-
πως	όμως	υπάρχει	κάποιος	άλλος	και	θα	
σας	διαβάζουμε	σύντομα	στη	στήλη	τής	
Cathy;	Αν	δεν	το	θες	το	παλικάρι,	άφησέ	
το,	μπας	και	γίνει	κάποια	άλλη	η	τυχερή.	
Και	κοίτα	καλού	κακού	και	το	ράφι…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24/10-21/11 
Το καλοκαίρι μπορεί να είναι η περίοδος 
που οι μαχητές αφήνουν κάτω το σπαθί 
και την ασπίδα –σ’ εσάς αναφερόμα-
στε–, στην πραγματικότητα όμως είναι η 
εποχή για να περάσετε περισσότερο χρό-
νο με τα παιδιά σας. Ναι: ξέρουμε ότι θα 
πάτε διακοπές σε περίπου έναν μήνα. Θα 
πρέπει όμως να τα αφήνετε ώς τότε να ξε-
ροσταλιάζουν; Από τη στιγμή που άνοιξαν 
τα θερινά σινεμά, γιατί δεν τα παίρνετε να 
δείτε μια ταινιούλα ή να περάσετε εποι-
κοδομητικό χρόνο; Η δουλειά μπορεί να 
περιμένει. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε 
σ’ αυτήν τη ζωή είναι να ζητάτε στα γερά-
ματα ένα ποτήρι νερό και τα παιδιά σας 
να συμπεριφέρονται όπως στη γνωστή 
ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Τα	λέμε	χρόνια:	οι	εταιρείες	παγωτών	δεν	
έχουν	την	ίδια	έμπνευση	που	είχαν	στα	
παιδικά	μας	χρόνια.	Και	έτσι,	δυστυχώς,	
η	φετινή	χρονιά	είναι	μία	από	τα	ίδια…	Κι	
εμάς	μας	αρέσουν	τα	παγωτά	και	αναζη-
τούμε	τις	νέες	γεύσεις,	αλλά	δεν	θα	αφή-
σουμε	κάθε	ανούσια	χαζομάρα	τής	καθη-
μερινότητας	να	μας	χαλάει	τη	διάθεση.	Κι	
αυτό	δεν	έχει	να	κάνει	μόνο	με	τα	παγωτά,	
αλλά	και	με	οτιδήποτε	ασήμαντο	σας	«χα-
λάει».	Αξιολογήστε	τα	πραγματικά	σοβα-
ρά.	Σ’	όλα	τα	άλλα	απλώς	χαμογελάστε	για	
την	κακοτυχία	σας	και	συνεχίστε…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Είπαμε να ανοίξουν τα εστιατόρια, να 
βγούμε επιτέλους και να φάμε, αλλά 
εσείς το παρακάνατε. Δεν αφήσατε ψη-
σταριά, τσιπουράδικο, ουζερί, ταβέρνα, 
ρεστοράν και pasteria που να μην έχετε 
επισκεφθεί. Αν έχετε τα κότσια, τολμή-
στε να ανεβείτε στη ζυγαριά. Ο αριθμός 
που θα δείτε μπορεί να σας τρομάξει. Το 
καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να 
συνεχίσετε να τρώτε, αποκλειστικά όμως 
σαλάτες πράσινες, κόκκινες, κίτρινες και 
μπλε (αν τρώγονται κάποια συγκεκριμένα 
φυτά τής Ασίας). Και περιορίστε το ελαι-
όλαδο: κάνει καλό, όχι όμως όταν ρίχνεις 
ενάμισι λίτρο σε κάθε σαλάτα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Το	ξέρουμε	ότι	τα	οικονομικά	σας	δεν	εί-
ναι	στην	κατάσταση	που	θα	επιθυμού-
σατε.	Μεταξύ	μας,	ούτε	τα	δικά	μας	εί-
ναι…	Το	γεγονός	όμως	ότι	ο	πλανόδι-
ος	καλαμποκάς	στη	Νέα	Παραλία	που-
λάει	φέτος	το	καλαμπόκι	στα	δυόμι-
σι	ευρώ	δεν	είναι	λόγος	για	να	πιαστείτε	
στα	χέρια.	Ούτε	το	γεγονός	ότι	τα	παίρνει	
«μαύρα»	και	δεν	δίνει	απόδειξη.	Φρο-
ντίστε	να	συγκρατήσετε	τα	νεύρα	σας.	Η	
δουλειά	σας	και	τα	«γκρίζα»	οικονομικά	
σάς	επηρεάζουν	πολύ.	Αν	η	δουλειά	που	
κάνετε	δεν	σας	ικανοποιεί,	γιατί	δεν	την	
αλλάζετε;	Φυσικά,	θα	πρέπει	να	τα	βάλε-
τε	κάτω	και	να	τα	σκεφτείτε	–	πολύ	σχο-
λαστικά,	για	να	μη	ξεχνιόμαστε…

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Το τελευταίο διάστημα δεν μπορείτε να 
συγκεντρωθείτε. Το μυαλό σας τρέχει 
από εδώ κι από εκεί. Δοκιμάσατε να 
πάρετε βιταμίνες. Δεν έκαναν κάτι... 
Δοκιμάσατε να αλλάξετε διατροφή, μπας 
κι έφταιγαν τα παϊδάκια και τα τριγλυκε-
ρίδια. Ούτε κι από εκεί βρέθηκε λύση… 
Μήπως τελικά υπάρχει κάποια αιθέρια 
ύπαρξη που σας πήρε το μυαλό και δεν 
θέλετε να το παραδεχτείτε; Μήπως είναι 
έρωτας η αιτία; Μην κάνετε σαν μικρό 
παιδί. Οπλιστείτε με όσο θάρρος μπορεί 
να έχετε και πηγαίνετε να της εξομολογη-
θείτε το αίσθημά σας. Προσοχή, όμως: 
με τρόπο και στρατηγική. 

Το ζώδιο του μήνα: 

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, σας αρέσουν 
τα καβούρια. Και όχι τα μικρά: τα 
μεγάλα. Σαν αυτά που είχατε φάει 
στο ταξίδι σας στον μήνα τού μέλιτος 
στην Ταϊλάνδη. Όμως, στην προκει-
μένη περίπτωση δεν αναφερόμαστε 
σε πραγματικά καβούρια, αλλά σ’ 
αυτά που έχετε στην τσέπη σας. 
Μασούρια τα κάνετε; Μας θυμίζετε 
τον κύριο Μπεϊζάνη, τον χαρακτήρα 
τού Θανάση Βέγγου στην ταινία «Θα 
σε κάνω βασίλισσα». Παρότι είχε τα 
χρήματα, ήταν μεγάλος «σπάγκος». 
Αλλάξτε ρότα και ξοδέψτε (πάντοτε 
με μέτρο). 
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CITY FACES
Βαγγέλης
Σωφρονάς
DIGITAL MARKETING 
EXECUTIVE. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑÏΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝΘ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΩ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ, 
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ. 
ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ 
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ, 
ΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ, 
ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ 
ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑÏΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.

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