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Πρώτα (δειλά) ανταμώματα με συγγενείς, φίλους, καινούργιες παρέες. 
Φωνές, γέλια, πειράγματα, έρωτας. Το ελληνικό καλοκαίρι  

είναι επιτέλους εδώ – και το κρασί είναι το αναντικατάστατο  
συστατικό του. Γνωρίστε το στο αφιέρωμα της «Citymag».
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Πριν από περίπου τρεις μήνες, ο κόσμος μας σταμάτησε 
ξαφνικά. Για να προστατεύσουμε την υγεία μας, 
θυσιάσαμε έναν τρόπο ζωής που έμοιαζε αδιαπραγμάτευτος. 
Για να τα καταφέρουμε, στερηθήκαμε ο ένας τον άλλο. 
Από αυτή τη δοκιμασία βγήκαμε όμως νικητές.  
Και κάπως έτσι, μένοντας μακριά, αντιληφθήκαμε  
τι είναι αυτό που μας ενώνει. Παίρνοντας απόσταση μεταξύ μας, 
δώσαμε χώρο σε αξίες που μέχρι τώρα παραβλέπαμε.

Έννοιες όπως η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη και η αίσθηση 
ενός καθήκοντος που ξεπερνάει τα μέτρα του ατομικού  
μπήκαν στη ζωή μας, για να μας θυμίσουν ό,τι πραγματικά 
έχει αξία. Ενωμένοι καταφέραμε να προστατεύσουμε 
τις ζωές τις δικές μας και όσων αγαπάμε.  
Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε και τώρα, για να κερδίσουμε 
ξανά έναν τρόπο ζωής που μας ταιριάζει πραγματικά.

Όχι για να επιστρέψουμε εκεί όπου ήμασταν, 
αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά.

Στην ΚΕΧΡΗΣ, από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίσαμε 
την επερχόμενη κρίση ως μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε 
τις αξίες μας, να εξελίξουμε τη δράση μας 
και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας.

Σήμερα, έχοντας συναίσθηση των προκλήσεων που 
θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να κερδίσουμε 
ξανά το χαμένο έδαφος, βρισκόμαστε δίπλα στους συνεργάτες 
μας του κλάδου της εστίασης, που πλήγηκε όσο κανείς άλλος 
την προηγούμενη περίοδο. Για τον λόγο αυτό,  
το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ, κάτω από την ομπρέλα  
του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ», 
σχεδίασε μία ειδική δράση για να στηρίξει  
τον κλάδο της εστίασης στο νέο του ξεκίνημα.

Αναγνωρίζοντας ότι η εταιρεία μας είναι οργανικό μέλος 
ενός ευρύτερου δικτύου, έχουμε την πεποίθηση ότι η ευημερία 
του ενός είναι προϋπόθεση για την επιτυχία όλων. 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντεπεξέλθουμε 
και σε αυτή την πρόκληση.  
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ.
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Μία από τις πλέον ακατανόητες (ως 
παθών οδηγός, θα μπορούσα να μη 
συμπεριλάβω καν την πρόθεση και 

το στερητικό άλφα…) αποφάσεις τής διοί-
κησης Μπουτάρη στον δήμο Θεσσαλονίκης 
ήταν η αιφνιδιαστική μετατροπή τής (τότε υπό 
ανάπλαση) οδού Αποστόλου Παύλου, μεταξύ 
Κασσάνδρου και Αγίου Δημητρίου, στο τμήμα 
της μπροστά από το τουρκικό προξενείο, από 
ήπιας κυκλοφορίας σε πεζόδρομο, με παράλ-
ληλη φραγή τής οδού Ολυμπιάδος στην έξοδό 
της προς τα ανατολικά. Αν είστε οδηγός που 
κινείστε στο κέντρο, είναι εύκολο να καταλάβε-
τε το παράλογο της απόφασης. Όσοι έμπαιναν 
στην Κασσάνδρου ερχόμενοι από την Ευαγγε-
λίστρια έπρεπε, για να κάνουν αναστροφή προς 
τα ανατολικά, να εισέλθουν υποχρεωτικά στην 
Κασσάνδρου (έναν δρόμο με δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας όλα κι όλα, από τα οποία το ένα 
είναι μονίμως κατειλημμένο από διπλοπαρκαρι-
σμένα, μέρα και νύχτα), να στρίψουν αριστερά 
δύο στενά παρακάτω (στην οδό Υπουργού Φί-
λιππου Δραγούμη, έναν δρόμο όπου μετά βίας 
χωράει ένα κανονικού μεγέθους αυτοκίνητο), 
να φτάσουν ώς την Αγίου Δημητρίου, να επιχει-
ρήσουν να μπουν στο ρεύμα κυκλοφορίας, αν 
τους το επέτρεπε κάποιος πονόψυχος οδηγός, 
και στη συνέχεια να συνεχίσουν τις ζωές τους. 
Όσοι πάλι, οδηγώντας επί της Ολυμπιάδος, 
ήθελαν να κινηθούν προς τα ανατολικά έπρεπε 
να κατεβούν υποχρεωτικά δεξιά στην Αγίας 
Σοφίας, να στρίψουν στην Κασσάνδρου (σε 
μια στροφή μπλοκαρισμένη μία στις δύο φορές 
από διπλοπαρκαρισμένα), να οδηγήσουν επί 
της Κασσάνδρου ώς την «Αίγλη» και την Αγίου 
Νικολάου και από εκεί (μετά από μια τεράστια 
παράκαμψη) να μπουν στο ρεύμα τής Αγίου 
Δημητρίου, επιβαρύνοντας με το όχημά τους 
μία ούτως ή άλλως επιβαρυμένη οδό. Παρά-
νοια! Ευτυχώς, μία από τις πρώτες κινήσεις τής 
διοίκησης Ζέρβα ήταν να αποκαταστήσει την 
κίνηση διαμπερώς στην Ολυμπιάδος, αλλά και 
στην Αποστόλου Παύλου. Έτσι, οι εκατοντάδες 
(ίσως και χιλιάδες) οδηγοί που διέρχονται από 
το σημείο αυτό καθημερινά σταμάτησαν να 
ανεβάζουν πίεση.

Ά λλη μία καλά ζυγισμένη κίνηση της ση-
μερινής δημοτικής αρχής ήταν, κατά 
την ταπεινή μου άποψη, η αναβολή 

(προσοχή: όχι η ματαίωση) τής πεζοδρόμησης 
της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή ώς τη λε-
ωφόρο Νίκης. Όχι επειδή ακόμη ένας πεζό-
δρομος δεν θα βελτίωνε σημαντικά το αστικό 
περιβάλλον· αλλά διότι άλλη μία αποκομμένη 

διέξοδος από το «κανάλι» τής Μητροπόλεως 
στη σημερινή συγκυρία, με την πόλη χωρίς ένα 
μέσο μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) σταθερής 
τροχιάς, με το μετρό να απέχει ακόμη τουλάχι-
στον τρία χρόνια ώς την ολοκλήρωσή του και 
με τον ΟΑΣΘ να απέχει παρασάγγας από το 
να αποτελεί τον ιδεώδη τρόπο μετακίνησης, θα 
σήμαινε επιβάρυνση της καθημερινότητας στο 
πολύπαθο κέντρο δυσανάλογα μεγάλη προς το 
όποιο όφελος θα είχε τοπικά το πεζοδρομημέ-
νο τμήμα τής Αγίας Σοφίας.

Γιατί τα θυμάμαι όλα αυτά; Αφορμή απο-
τέλεσε η συζήτηση που γίνεται τις τελευ-
ταίες ημέρες στην Αθήνα, με αφορμή τον 

λεγόμενο «Μεγάλο Περίπατο», ένα σχέδιο που 
φιλοδοξεί να ενοποιήσει το ιστορικό κέντρο τής 
πρωτεύουσας, τις γειτονιές και τους αρχαιολο-
γικούς της χώρους στο πλαίσιο μιας διαδρομής 
6,8 χλμ., η οποία υπολογίζεται ότι θα αποδώσει 
σε κατοίκους και επισκέπτες 50.000 τετρ.μ. 
ελεύθερου δημόσιου χώρου.

Τ ο σχέδιο ακούγεται γοητευτικό – θα 
ήταν γοητευτικό σε κάθε πόλη, μηδέ 
αυτής που ζούμε εξαιρουμένης, τηρου-

μένων των αναλογιών. Η τόσο γρήγορη μετα-
πήδηση, ωστόσο, από το όραμα στην πράξη 
γεννά ορισμένα ερωτήματα, που δίνουν κάποιο 
δίκιο σ’ εκείνους που αντιδρούν: έχουν μελε-
τηθεί σε βάθος οι συνέπειες των εξεταζόμενων 
συγκοινωνιακών ρυθμίσεων στην κυκλοφορία, 
στην οικονομία και στην καθημερινότητα της 
πόλης; Έχουν προβλεφθεί παρεμβάσεις (στο 
πράσινο, στα σημεία ανάπαυσης των περιπα-
τητών κοκ.) που θα καταστήσουν αυτές τις 
νέες αστικές διαδρομές ελκυστικές και φιλικές; 
Υπάρχει σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνί-
ες, χωρίς την ενδυνάμωση των οποίων κάθε 
τέτοιο εγχείρημα είναι θνησιμαίο (χωρίς καν να 
εξετάζουμε αν στη φάση αυτή αποτελεί σοφή 
κίνηση, λόγω κορωνοϊού, η παρότρυνση προς 
τους πολίτες να χρησιμοποιούν περισσότερο 
τα ΜΜΜ); Και, σε τελική ανάλυση: είναι μια 
τέτοια παρέμβαση αυτό που χρειάζεται το 
κέντρο μιας ελληνικής πόλης περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο στη συγκεκριμένη συγκυρία;

Πολλά τα ερωτήματα, λιγότερες (και δύ-
σκολες) οι απαντήσεις. Ένα είναι σίγου-
ρο: ο δημόσιος χώρος στις πόλεις μας 

αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση, για να παίρ-
νουμε αποφάσεις στο γόνατο.

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: Αστόρια (πλατεία Ναυ-
αρίνου 17) • Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου 
Σβώλου 24) • Δέκα Τραπέζια (Στρατη-
γού Καλλάρη 5) • Διεθνές (Μελενίκου 
13) • Έπαυλη Μαρόκκου (Βασιλίσσης 
Όλγας 113 με Πέτρου Συνδίκα) • Ζύθος 
(Κατούνη 5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ 
(πλατεία Τσιρογιάννη, Λευκός Πύργος) 
• Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • 
Η Μικρή Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) 
• Θερμαϊκός (λεωφόρος Νίκης 21) • 
Ιπποπόταμος (πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) 
• Καφέ Λουξ (Ολύμπου 83) • Μαγικός 
Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 155) • Μασ-
σαλία (Μανουσογιαννάκη 6) • Μπαρ 
/ Μπα / Μπεν (Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή 29) • Μπονμπονέλλα (Κωνστα-
ντίνου 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) • The 
Path (Βαφοπούλου 28) • Toms (Τσιμισκή 
22) • Tribeca (λεωφόρος Νίκης 21) • 
Urban Deli (Βασιλέως Ηρακλείου 7) 
• Valenio (Ικτίνου 6) • WonderWall 
(Αιγύπτου 18).
Άγιος Παύλος: Το Δέλτα (Ανθέων 24).
Άνω Τούμπα: Παραδοσιακό (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 20) • Το Νέον Καφενείον 
(Δημητρίου Τσιαπάνου 29 με Γρηγορίου 
Λαμπράκη).
Εύοσμος: Il Posto (πλατεία Ευόσμου) • 
U Bar Project (Μεγάλου Αλεξάνδρου 
93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 
81) • Coffice (Αιγαίου 62) • Enjoy (Με-
ταμορφώσεως 21) • Mercado (Μετα-
μορφώσεως 38 με Κομνηνών 45) • The 
Bar L.A.B (Νικολάου Πλαστήρα με 
Μυστακίδου 2) • ZAK – Contemporary 
Bistrot (Νικολάου Πλαστήρα με Ταξιαρ-
χών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45)
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76)
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδο-
πούλου 17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρα-
τιώτη 58) • Τριγωνάκι Coffee & More 
(Αγνώστου Στρατιώτου 56).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana 
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώ-
νη 18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1)

à
Οι καλές ιδέες θέλουν και καλό timing

now
the creativity platform

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

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

και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4Θερινή προβολή τού 

θρίλερ «Requiem for a 
dream» το ΣΑ 27.06, 
στις 21:00, στο αίθριο 
τρίγωνο του Πολυτε-
χνείου, στο ΑΠΘ.

Μαθήματα τάνγκο 
& μιλόνγκα με τον 
Αργεντίνο Φαμπιάν 
Μπαλέχος το ΣΑ 
27.06 στο καφέ τού 
«Μύλου». 

Μπαζάρ βιβλίων τού 
ΜΙΕΤ στη Βίλα Κα-
παντζή (Βασ. Όλγας 
108), την ΤΕ 01.07 
και την ΠΕ 02.07. 
Από τις 17:00-21:00.

Μαθήματα ζωγραφικής 
για αρχάριους την ΤΕ 
01.07, από τις 18:00 
ώς τις 20:00, στο 
«Pape Moe» (Μπιζανίου 
26, περιοχή Ευζώνων).

ΤΟ ROSÉ Grand Tasting@Thessaloniki 
επιστρέφει με τη δεύτερη διοργάνωσή του, 
στοχεύοντας να αναδείξει σε κοινό και 
επαγγελματίες την ποικιλομορφία των ροζέ 
κρασιών. Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στη βεράντα 
τού «Makedonia Palace», ακολουθώντας 
συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο, 
ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για 
επισκέπτες και εργαζόμενους.
Οι επισκέπτες –επαγγελματίες και κατα-
ναλωτές– θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία 
να δοκιμάσουν συγκεντρωμένα σε έναν 
χώρο τα ροζέ κρασιά τής εξαιρετικής 
σοδειάς τού 2019: κρασιά-εκπρόσωποι 
των κυριότερων ελληνικών ροζέ ονομασιών 
προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και 
ποικιλιών αμπέλου, πολλές νέες κυκλοφο-
ρίες, αλλά και σημαντικές ξένες ετικέτες 
τού διεθνούς αμπελώνα. Περισσότερα από 
80 κρασιά, ταξινομημένα ανάλογα με την 
ποικιλιακή τους σύνθεση, θα σερβίρονται 
στους επισκέπτες από μια ολόκληρη ομάδα 
οινολόγων και εξειδικευμένων συνεργατών 
τής Wine Plus, οι οποίοι θα επιμελούνται 
και τη σωστή εξέλιξη της γευστικής δοκι-
μής. Επιπλέον, οι λεπτομερείς πληροφορίες 
για κάθε κρασί θα βρίσκονται τυπωμένες 
δίπλα στη φιάλη έκθεσής του (συμπερι-
λαμβανομένης της τιμής του). Ασφαλώς, οι 
επισκέπτες θα έχουν την άνεση να δοκι-
μάσουν κάθε κρασί με την ησυχία τους, 
κρατώντας σημειώσεις στο εύχρηστο WP 
wine notebook.
INFO: Τη ΔΕ 06.07, στη βεράντα τού 
«Makedonia Palace». Ώρες λειτουργίας: 
18:30-20:30 και 21:00-23:00 (στο με-
ταξύ διάστημα, ο χώρος θα αδειάσει από 
τους επισκέπτες, ώστε να απολυμανθούν οι 
κοινόχρηστες επιφάνειες). Είσοδος: 5 ευρώ 
(περιλαμβάνεται το ατομικό ποτήρι γευστικής 
δοκιμής). Για τους επαγγελματίες τού κρασιού 
και της γαστρονομίας (Horeca, bars, wine 
bars), η είσοδος είναι δωρεάν, με την επίδειξη 
της επαγγελματικής τους κάρτας. Λόγω της 
ιδιαίτερης κατάστασης, θα τηρηθεί ανώτατος 
αριθμός επισκεπτών: για τον λόγο αυτό, οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν προκρά-
τηση, για την αποφυγή πιθανής καθυστέρη-
σης στην υποδοχή και την έκδοση εισιτηρίων. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στο: info@wineplus.gr.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γνωριμία με τους
ροζέ οίνους
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ΣΤΙΣ 27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ
Έρχεται το
1o Swap
Meet Festival
INFO: Το ΣΑ 27 και την ΚΥ 28.06, στις 
22:00, στα γήπεδα της ΧΑΝΘ. Είσο-
δος ελεύθερη. Για να κατοχυρώσετε το 
δικαίωμα εισόδου σας, κάνετε δωρεάν 
κράτηση θέσης στη σελίδα τού event στο 
Facebook, εδώ: https://bit.ly/2YcfEML. Οι 
εκθέτες μπορούν να καταθέτουν τις δικές 
τους αιτήσεις συμμετοχής εδώ: http://bit.
ly/swapmeetmarket

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 διοργανώνεται 
για πρώτη φορά στη χώρα μας, φιλοξε-
νώντας ένα ξεχωριστό, τεράστιο σκηνικό 
με τους καλύτερους DJs. Για δύο ημέ-
ρες, ένας υπέροχος χώρος στην καρ-
διά τής Θεσσαλονίκης, με τη δική του 
υπαίθρια αγορά, θα γεμίσει μουσικές, 
άφθονη μπίρα, ρυθμό, κόσμο, χάπε-
νινγκς και, φυσικά, το καλύτερο street 
food τής πόλης.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Η γιορτή τού βιβλίου
στη Νέα Παραλία
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στον Μανώλη Αναγνω-
στάκη και στους θεσσαλονικείς συγ-
γραφείς είναι η φετινή διοργάνωση του 
Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που 
θα διαρκέσει ώς την Κυριακή 12 Ιουλίου. 
Θα φιλοξενήσει 45 περίπτερα σε από-
σταση περίπου 2 μέτρων μεταξύ τους, 
από το Βασιλικό Θέατρο ώς το άγαλμα 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
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).

5 76 8 9Οι Partytura live βρα-
διές επιστρέφουν την 
ΤΕ 01.07, στο «Les 
Zazous» (Σοφούλη 
108). Οι πόρτες ανοί-
γουν στις 21:30.

Live reggae nights 
από τους R.o.M. στο 
«Λα Λατίνα» (πλατεία 
Ναυαρίνου 3), το ΣΑ 
04.07, από τις 22:00. 
Είσοδος ελεύθερη.

Ζουγανέλης, Δή-
μου, Παπαδόπουλος 
και Τσακνής το ΣΑ 
04.07 στην υπαίθρια 
σκηνή τού Πολυχώ-
ρου «Μύλος».

Την κινηματογραφική 
ταινία «Ευτυχία» την 
ΚΥ 28.06, στις 21:15, 
στο σινέ «Παράδει-
σος» (περιοχή Στρε-
μπενιώτη, Νεάπολη).

Σεμινάριο μαγειρικής 
«Hands on fresh pasta» 
με τον σεφ Αντώνη 
Αγγελόπουλο την ΤΕ 
08.07, στο CWC Pro 
(Λ. Σοφού 18).

à
Live comedy sketching show
ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ τού «WonderWall», ο σκιτσογράφος Σταύρος Κιουτσιούκης σκιτσάρει ζωντα-
νά στον προτζέκτορα τις ιστορίες που φτιάχνει το κοινό με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη. Opening 
act: Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου.
INFO: Την ΠΕ 02.07, στις 21:00, στο «WonderWall» (Αιγύπτου 18, Λαδάδικα, Τ. 2311-111.018). Λόγω 
των μέτρων προστασίας, οι θέσεις είναι περιορισμένες και προσαρμοσμένες στα τετραγωνικά τού χώρου, 
οπότε η κράτηση είναι απαραίτητη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήσεις στο Τ. 6942-288.346.

ONLINE ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Gypsy swing
μουσική
Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ κιθαρίστας gypsy jazz 
στην Ιταλία, Φάμπιο Λέπορε, παρουσι-
άζει ένα πρόγραμμα που «παντρεύει» 
τον gypsy jazz ρυθμό με τις ιταλικές 
και τις διεθνείς μελωδίες, ενώ η «The 
Speakeasies’ Swing Band!», μία από 
τις καλύτερες swing μπάντες τής Ελλά-
δας, θα παίξει δικά της κομμάτια, αλλά 
και διαχρονικά τραγούδια τού Μανώλη 
Χιώτη, του Νίνο Ρότα και του Ρενάτο 
Καροσόνε.
INFO: Τη ΔΕ 29.06, στις 19:00 στην 
ιστοσελίδα www.youtube.com/user/
Tchgreece

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

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

επικοινωνήστε μαζί μας στο agenda@citymagthess.gr  
Λατρεύουμε να μαθαίνουμε τα νέα σας!
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Πιο χαμηλά,
πιο χαμηλά,
πιο χαμηλά

Γράφει 
η CATHY

Ε γώ, ως γνωστόν, λα-
τρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώ-

στη μου, είμαι ένα κορίτσι τού 
λαού (εντάξει, δεν είμαι ακρι-
βώς «κορίτσι», έχω πατήσει τα 
50, αλλά τι είναι σήμερα τα 
50; Κάτι σαν τα 20 πριν από 
μία-δυο δεκαετίες). Δεν θα 
ασχολιόμουν με τα προβλήμα-
τα της μπουρζουαζίας, σήμε-
ρα όμως δεν μπορώ παρά να 
κάνω ειδική αναφορά σε ένα 
φαινόμενο που σαρώνει, εν 
μέσω θέρους, αρκετά σπίτια 
κυριών στα βόρεια προάστια 
της Θεσσαλονίκης.

Α ν τυχαίνει να έχεις, 
σέξι αναγνώστρια 
(εδώ το αναγνώ-

στης δεν κολλάει, πώς να το 
κάνουμε), κάποια (ή κάποιες) 
φίλη (φίλες) στο Πανόραμα, 
ίσως να έχεις γίνει κι εσύ 
μάρτυς τού… συνωστισμού 
στο κοσμικό «απουσιολόγιο» 
της Θεσσαλονίκης. Βλέπε-
τε, είναι πολλές οι επώνυ-
μες Θεσσαλονικιές, απ’ ό,τι 
μαθαίνω, που σημειώνουν 
«απουσίες» στο μητρώο 
τελευταία. Και δεν μιλάω για 
απουσίες ημερών: μιλάω για 
απουσίες εβδομάδων – τρι-
ών, ακόμη και τεσσάρων. 
Γιατί τόσο πολύ; Πιες μία 
γουλιά καφέ, φανατικό μου 
κοινό, και περνάω στο παρα-
σύνθημα.

Λοιπόν: την αλήθεια μου 
την «έσκασε» φίλη που 
μένει στο Πανόραμα 

και έχει μπόλικες φίλες που… 
απουσιάζουν τελευταία. Κυρίες 
και κύριοι, η μόδα που επανέ-
καμψε στους καλούς κύκλους 
ονομάζεται «cosmetic breast 
surgery», όπερ εστί μεθερμη-
νευόμενον «κοσμητική εγχείρη-
ση στήθους». Τι κάνουν, λοιπόν, 
διάφορες επώνυμες κυρίες 
περί τα πρώτα -ήντα; Παίζουν 
με το στήθος τους (αυτό ίσως 
ακούστηκε λάθος, επιτρέψτε 
μου να σας εξηγήσω τι εννοώ). 
Συγκεκριμένα, ολοένα και πε-
ρισσότερες συχνάζουν τελευ-
ταία σε εξειδικευμένο κέντρο 
τής πρωτεύουσας που ειδικεύ-
εται σε επεμβάσεις μεγέθυνσης, 
ανόρθωσης ή σμίκρυνσης 
στήθους, ώστε να είναι εγκαί-
ρως έτοιμες να υποδεχθούν το 
φθινόπωρο ριζικά ανανεωμένες. 
Απ’ ό,τι έμαθα, η επέμβαση 
γίνεται με τοπική ή ολική αναι-
σθησία, χρειάζεται παραμονή 
σε νοσοκομείο για 24 ώρες 
(καθώς η ασθενής χρειάζεται 
να λάβει προφυλακτικά ενδο-
φλέβια αντιβίωση, διαδικασία 
που γίνεται νόμιμα μόνον εντός 
νοσοκομείου, όπως πληροφο-
ρήθηκα) και τα ράμματα βγαί-
νουν μετά από 7 έως 14 ημέρες. 
Έτσι εξηγείται και η απουσία των 
κοσμικών κυριών για διάστημα 
περί τις τρεις εβδομάδες από τα 
γνωστά κοσμικά στέκια.

Π ροσοχή, λοιπόν: την 
επόμενη φορά που θα 
συναντήσετε κάποια 

γνωστή σας από το Πανόραμα 
και σας πει ότι έλειπε τρεις 
εβδομάδες σε κρουαζιέρα 
στα ελληνικά νησιά, στην 
Ευρώπη με τον σύζυγο, στην 
Καραϊβική με το… αίσθημα 
ή στην Ιταλία για shopping, 
προσέξτε τη λίγο καλύτερα 
στο στήθος… Ίσως να μάθετε 
κάτι περισσότερο για το πού 
πραγματικά έλειπε όλο αυτό 
το διάστημα.

Πάμε σε άλλα… «Οι 
παντρεμένοι δεν γιορ-
τάζουνε ποτέ» τρα-

γουδούσε παλαιότερα η Lady 
Άντζελα (συγγνώμη κιόλας αν 
μπερδεύω την αοιδό, αλλά 
δεν είμαι και φανατική τού 
«κλασσικού» ρεπερτορίου). Σε 
διαβεβαιώνω πάντως, λατρεμέ-
νη αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου, ότι αν η Lady 
ήταν το προηγούμενο Σάββατο 
σε γνωστό στέκι στην Καλλιθέα 
τής Χαλκιδικής θα ανακαλούσε 
αυτοβούλως το άσμα.

Γ νωστό ζεύγος τής 
Θεσσαλονίκης περνά 
τελευταίως κάποιες 

οικογενειακές φουρτούνες. 
Ιατροί αμφότεροι, επέστρεψαν 
προ ετών από τη βρετανική 
πρωτεύουσα, όπου έκαναν την 
ειδικότητά τους και άσκησαν 

και το επάγγελμα. Ταιριαστό 
ζευγάρι («ο ωραίος και η 
ωραία» τούς αποκαλούν φίλοι 
και γνωστοί), λαμπερό, από 
καλές οικογένειες, με κα-
λές δουλειές, με οικονομική 
επιφάνεια και με ένα υπέροχο 
οροφοδιαμέρισμα (στην Παλιά 
Παραλία), για να στεγάσουν 
τον έρωτά τους.

Τα πρώτα σύννεφα εμφα-
νίστηκαν στη διάρκεια 
του Μαΐου που πέρασε, 

όταν τα καβγαδάκια άρχισαν 
να ακούγονται ώς το διαμέ-
ρισμα των γονιών τής νύφης, 
που βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από το ρετιρέ τού νιόπαντρου 
ζεύγους. Τον λόγο τής έντασης 
δεν τον γνωρίζω, άκουσα όμως 
ότι ο νεαρός γιατρός ήταν «ευ-
άλωτος» στον ποδόγυρο, κάτι 
που τελικώς έφτασε στα αυτιά 
και της νεαρής και όμορφης 
συζύγου του (πώς γίνεται και 
όλες οι κερατωμένες το μαθαί-
νουμε τελευταίες, δεν το έχω 
καταλάβει ακόμη, λατρεμένη 
αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου).

Α πό τον Μάιο και μετά 
δεν είχα ακούσει κάτι. 
Ώς το περασμένο Σάβ-

βατο, οπότε βρέθηκα σε στέκι 
τής Καλλιθέας και είδα τον 
νεαρό ιατρό. «Με τη σύζυγό 
του;», θα με ρωτήσετε. «Όχι», 
θα σας απαντήσω. Ήταν με 
μια εντυπωσιακή ξανθιά, η 

οποία δεν ήταν το έτερον 
ήμισύ του. «Ε, καλά, βρε Κάθι 
μου…», θα μου πείτε. «Και 
αποκλείεις να ήταν απλώς κά-
ποια γνωστή του, ίσως και κα-
μιά συγγενής του που έσπευσε 
να του συμπαρασταθεί στις 
–ενδεχομένως– δύσκολες 
στιγμές που περνάει η σχέση 
του;». «Ναι, το αποκλείω», 
θα σου απαντήσω με έμφαση, 
φανατικό μου κοινό. Επειδή 
αποκλείεται τη συγγενή ή την 
«απλώς φίλη» του να την είχε 
στριμωγμένη σε καναπεδάκι σε 
σκοτεινή γωνιά τού μαγαζιού, 
με τα αγγίγματα, τα χαϊδέματα, 
τις πονηρές ματιές, τα φιλιά 
πίσω από το αυτί και τον χορό 
σώμα με σώμα λίγο αργότερα 
να δίνουν και να παίρνουν.

Δεν ξέρω τι έχει «παι-
χτεί». Να έχει συμβεί 
κάτι πιο τελεσίδικο στον 

γάμο του δεν άκουσα (θα είχε 
κυκλοφορήσει, είναι από τα 
γνωστά ζευγάρια τής Θεσσα-
λονίκης και ένα ενδεχόμενο 
διαζύγιο θα είχε κάνει πάταγο 
καλοκαιριάτικα). Εκείνος πά-
ντως τις επιλογές του φαίνε-
ται να τις έχει κάνει… Το έχει 
εκμυστηρευτεί και στη σύζυγό 
του; Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα 
πάντως δεν τους είδα μόνον 
εγώ στην Καλλιθέα. Θα έχουμε 
σύντομα εξελίξεις σε αυτό το 
«μέτωπο» – κι εγώ θα είμαι 
εδώ, για να σας τις μεταφέρω, 
μη μου ανησυχείτε.

ΑΝ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ, ΣΕΞΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ (ΕΔΩ  
ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ), 
ΚΑΠΟΙΑ (‘Η ΚΑΠΟΙΕΣ) ΦΙΛΗ (ΦΙΛΕΣ) ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 
ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ… ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ «ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
ΒΛΕΠΕΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΕΣ, 
ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ «ΑΠΟΥΣΙΕΣ»  
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
ΗΜΕΡΩΝ: ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ.

«ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝΕ ΠΟΤΕ» ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ Η LADY ΑΝΤΖΕΛΑ (ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΙΟΛΑΣ  
ΑΝ ΜΠΕΡΔΕΥΩ ΤΗΝ ΑΟΙΔΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΗ 
ΤΟΥ «ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ» ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ). ΣΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ 
ΠΑΝΤΩΣ, ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ – ΛΑΤΡΕΜΕΝΕ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ, ΟΤΙ ΑΝ Η LADY ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΣΕ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΤΟ ΑΣΜΑ.

Quiz! 21 3 4Ο κύριος (περί τα 70) 
είναι γνωστός εργα-
σιομανής. Έχει όμως 
και ακόμη ένα ασίγα-
στο πάθος: τον τζόγο 
– κάθε είδους.

Ακόμη ένα «μπαμ» θα 
ακουστεί σύντομα στο 
κέντρο τής Θεσσαλο-
νίκης. Θα αφορά ένα 
πολύ γνωστό πρόσωπο 
της πόλης.

Αυτό το πάθος τον έχει 
βάλει «μέσα». Παλιότερα 
ακούστηκε ότι «δανεί-
στηκε» ακόμη και από το 
ταμείο τής εταιρείας του, 
για να καλυφθεί.

Πρόσφατα μπόρε-
σε να κλείσει νο-
μίμως μέρος τού 
ανοίγματος, αλλά 
ξανακύλισε.  
Κρίμα…
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥΡΛΗ
Πρωταθλήτρια ποδηλασίας στις παγκορασίδες,  
στην ατομική χρονομέτρηση και στους αγώνες αντοχής.  
Φωτογραφήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, στον Κεδρινό λόφο.

Γιατί ασχολήθηκες με την πο-
δηλασία; Ξεκίνησα για τον αυ-
τονόητο λόγο: επειδή μου άρε-
σε η ποδηλασία. Δεν πίστευα 
όμως ότι θα την αγαπούσα 
τόσο πολύ και ότι θα έφτα-
να στο σημείο να έχω τόσες 
επιτυχίες. Ίσως βέβαια η σχέση 
μου με το ποδήλατο να είναι 
και καρμική… Ο προπάππους 
μου, Λάζαρος Αναγνώστου, 
είχε στη Θέρμη το πρώτο ιδιό-
κτητο εργοστάσιο κατασκευής 
ποδηλάτων στη Θεσσαλονίκη. 
Ονομαζόταν «Record» και 
η μητέρα μου θυμάται στα 
παιδικά της χρόνια να περνάει 
ακτίνες σε ρόδες και να ράβει 
δερμάτινες σέλες με τις κυρίες 
τής γειτονιάς. Προμήθευε με 
ποδήλατα τον «Κλαουδάτο». 
Η λέξη «ποδήλατο» υπήρχε 
πάντοτε στην οικογένειά μας. 
Στην αρχή πάντως είχα άγχος 
για το τι θα αντιμετωπίσω 
στους αγώνες. Φοβόμουν και 
την «αγριάδα» τού βουνού 

στις προπονήσεις. Στην πορεία 
κατάλαβα ότι δεν χρειαζόταν 
να έχω φόβο. Και έτσι συνέ-
χισα.

Φαντάζομαι ότι στον πρώ-
το αγώνα εξαφανίστηκαν οι 
φόβοι σου μια και καλή… Ο 
πρώτος μου αγώνας αποτέ-
λεσε μια τραυματική εμπειρία 
τόσο για εμένα όσο και για τη 
μητέρα μου. Ήμουν περίπου 
8 ετών – νομίζω πήγαινα στη 
δευτέρα δημοτικού. Ο αγώ-
νας γινόταν στο Ζαγκλιβέρι 
και είχε τρομερή ομίχλη. Δεν 
μπορούσες να δεις στο βάθος. 
Αναλογιστείτε πόσο τρομα-
κτικό ήταν να ποδηλατείς 
με περιορισμένη ορατότητα 
στα μονοπάτια, ανάμεσα στα 
δέντρα. Έτρεξα στη αρχή και 
στην πορεία εγκατέλειψα τον 
αγώνα. Η μητέρα μου από τον 
θυμό της πέταξε το ποδήλατο 
στον γκρεμό. Δεν μπορούσε να 
πιστέψει ότι ο πρώτος αγώνας 

τής κόρης της δεν ήταν όπως 
θα ήθελε να είναι. Είχα στε-
νοχωρηθεί πάρα πολύ, αλλά 
μετά από τρεις ημέρες το είχα 
ξεχάσει. Είχα πείσμα και είπα 
ότι αυτό δεν θα με σταματήσει.

Είναι και η αγωνία τής μητέ-
ρας... Σε έναν άλλον αγώνα 
είχε την αίσθηση ότι είχα 
αργήσει να επιστρέψω και, 
όπως μου είπε αργότερα, έτρε-
χε ανάμεσα στα δέντρα στο 
βουνό και φώναζε «Δέσποινα, 
Δέσποινα…».

Πώς καταφέρνεις να συνδυά-
ζεις το σχολείο με την ποδη-
λασία; Τις καθημερινές, μετά 
το σχολείο, τρώω μεσημεριανό 
και πηγαίνω για προπόνηση. 
Μπορεί να πάμε στο βουνό να 
κάνουμε mountain ή να βγού-
με για κούρσα. Στην κούρσα 
κάνουμε τις ασκήσεις που 
θα μας πει ο προπονητής. Το 
τέλος τής ημέρας με βρίσκει 
να γυρίζω στο σπίτι κουρα-
σμένη και πολύ πεινασμένη. Τα 
Σαββατοκύριακα βγαίνουμε 
για μεγάλες προπονήσεις, συ-
νήθως τετράωρες. Ας πούμε, 
πηγαίνουμε μέχρι το Κιλκίς και 
γυρνάμε. Παίρνουμε μαζί μας 
και τροφή – ειδικά τζελάκια, 
μπανάνες, μπάρες και αποξη-
ραμένα σύκα.

Το να πας μέχρι το Κιλκίς με 
το ποδήλατο και να γυρίσεις 
μου ακούγεται επικίνδυνο... 
Ο δρόμος είναι γενικότερα 
επικίνδυνος. Τους ποδηλάτες, 
βέβαια, μας ακολουθεί από 
πίσω αμάξι τής ομάδας. 
Παρότι οι περισσότεροι οδηγοί 
μάς δείχνουν τον απαραίτητο 
σεβασμό, δυστυχώς δεν είναι 
όλοι έτσι. Ένα άλλο μεγάλο 
πρόβλημα είναι τα σκυλιά. 
Υπάρχουν πολλά αδέσποτα 
σε ομάδες, που βλέπουν τις 
ρόδες και ορμούν. Κάποτε μας 
είχε επιτεθεί ένα ρότβάιλερ και 

Συνέντευξη:  
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφία:  
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ  
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. ΑΦΗΣΤΕ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ. ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ – ΜΠΟΡΕΙ  
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ ‘Η ΝΑ ΜΗΝ  
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΩΣΤΑ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 
ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΤΑΧΤΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ  
ΕΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΕΧΑΣΑ ΧΡΟΝΟ,  
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ…  
ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ, ΣΤΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗ, ΕΠΕΣΑ ΠΑΝΩ 
ΣΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΝΟΥΝ ΠΟΤΑ  
ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ‘Η ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΝΟΥΝ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ. 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ; 
ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ» ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ.
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μας είχε ρίξει κάτω. Για να μη 
θυμηθώ τα αγριογούρουνα 
που συναντήσαμε κάποιες 
φορές…

Είσαι λάτρης τού ποδηλάτου 
και όταν δεν είσαι εσύ πάνω 
στη σέλα; Ναι. Πριν από 
περίπου τρία χρόνια είχαμε 
πάει στη Γαλλία, για να 
παρακολουθήσουμε το «Tour 
de France». Είχε άπειρο 
κόσμο και δεν μπορούσες 
καλά καλά να δεις τους 
αθλητές. Εκεί μας ήρθε η 
ιδέα: την επόμενη φορά που 
θα πάμε στο εξωτερικό για 
να δούμε έναν αγώνα να 
πάρουμε μαζί μας ποδήλατα. 
Έτσι, την επόμενη χρονιά 
τρεις μπαμπάδες με τα παιδιά 
πήγαμε οδικώς στην Αυστρία, 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 
Κάναμε προπόνηση στις 
Άλπεις, σε ένα κομμάτι που 
ήταν μέρος τής αγωνιστικής 
διαδρομής. Ήταν όλο 
ανηφόρα, αλλά ήταν πολύ 
ωραία εμπειρία. Οι δρόμοι 
ήταν κλειστοί, με κάγκελα και 
αστυνομικούς. Στο εξωτερικό 
η ποδηλασία είναι μια γιορτή.

Στην Ελλάδα οι αγώνες 
πραγματοποιούνται μόνο 
με συγγενείς και φίλους; 
Κάπως έτσι… Τις ομάδες 
τις συντηρούν οι γονείς. 
Μπορεί να είμαστε αντίπαλοι 
στους αγώνες, αλλά στην 
πραγματικότητα είμαστε μία 
μεγάλη οικογένεια. Δεν υπάρχει 
κάποιος άσχετος με τους 
αθλητές που θα έρθει για να 
τον παρακολουθήσει. Αφήστε 
που πραγματοποιούνται 
αγώνες και σε χώρους που 
δεν είναι οι ιδανικοί. Έχουν 
συμβεί διάφορα – μπορεί ο 
δρόμος να είναι γεμάτος με 
λακκούβες ή να μην τον έχουν 
κλείσει σωστά. Σε έναν αγώνα 
χρονομέτρου στα Άβδηρα της 
Ξάνθης πετάχτηκε μπροστά 
μου ένα τρακτέρ. Δεν ήταν 
μόνον ότι έχασα χρόνο, θα 
μπορούσε να είχε συμβεί 
και κάτι πιο σοβαρό… Σε 
αγώνα στο στρατόπεδο, στη 
Μενεμένη, έπεσα πάνω σε 
σπασμένα γυαλιά από αυτούς 
που πίνουν ποτά τις νύχτες ή 
ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν. 
Ακολούθησε επίσκεψη στο 
«Γεννηματάς» για ράμματα. 
Διοργανώνεις αγώνα και δεν 
πας να ελέγξεις την πίστα; 
Έχω πολλά ράμματα ως 
«αναμνηστικά» από αγώνες.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Citymag Thessaloniki 
No 022  —  27.06-10.07.2020

«Το κρασί είναι
η μόνιμη απόδειξη

ότι ο Θεός
μας αγαπά
και θέλει

την ευτυχία μας»*
Αγαπάμε τον οίνο και τα αποστάγματα: τα θεωρούμε  

στοιχείο κοινωνικοποίησης, αφορμή συνεύρεσης  
και πηγή χαράς – όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή 

 που, ειδικά σήμερα, είναι σημαντικά 
 για τη συλλογική ανάταξη. Το κρασί δίνει χαρά, 

 φέρνει κοντά τους ανθρώπους, δημιουργεί συνθήκες 
 που ευνοούν την παρέα. Το κρασί είναι ευκαιρία 

 για γιορτή – κι αυτήν τη γιορτή θέλουμε να τιμήσουμε.
* ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ



THE WINE & SPIRITS ISSUE 12-13



Citymag Thessaloniki 
No 022  —  27.06-10.07.2020 THE WINE & SPIRITS ISSUE 14

Το μαγικό
ραβδάκι
της
ζωής μου
Ο πλούτος που βρίσκεται κρυμμένος 
σε λίγες γουλιές κρασί έχει τη δύναμη 
να μεταμορφώσει κάθε στιγμή και από 
ρουτίνα να την κάνει ενδιαφέρουσα.
Κείμενο:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΘΙΔΟΥ*

Π ολλές φορές μού 
έχουν κάνει την 
ερώτηση «τι ση-
μαίνει για εσένα 
το κρασί;». Συνή-

θως δίνω κλισέ απαντήσεις – 
ότι πρόκειται για ένα όμορφο 
προϊόν, ότι είναι πολιτισμός ή 
ότι μου αρέσει να το συνδυά-
ζω με το τρόφιμο ή το φαγητό 
που θα του ταιριάξει γάντι.
Όχι ότι δεν είναι όλα αυτά: 
απλά, είναι πολύ περισσότερα.
Ένα ποτήρι κρασί για εμένα 
είναι ένας ολόκληρος κόσμος. 
Το χρώμα του, λευκό, ροζέ ή 
ερυθρό, με τις όποιες αποχρώ-
σεις τους, αντιστοιχίζεται στο 
μυαλό μου με έναν πλούσιο σε 
χρώματα ιμπρεσιονιστικό πί-
νακα, όπου το ποτήρι αποτελεί 
την κορνίζα του. Μέσα σ’ αυτό 
το ποτήρι ξεχωρίζω καθαρά 
τον αμπελώνα, την κλίση τού 
εδάφους, τη διάταξη των κλη-
μάτων, το φύλλωμά τους που 
παιχνιδίζει από ένα αεράκι, το 
γόνιμο χώμα με το αποτύπωμα 
της μπότας τού αμπελουργού, 
τους καρπούς που γεννιούνται 
κάθε άνοιξη και τρυγούνται το 
φθινόπωρο, τα κλαδευτήρια 
που κινούνται στον δικό τους 

ρυθμό (στο δικό μου μυαλό 
αυτός είναι της acid jazz), 
τα τελάρα γεμάτα ζουμερό 
φρούτο.
Στη συνέχεια, το νοερό μου 
βλέμμα ανοίγει την πόρτα τού 
οινοποιείου και ακολουθεί τα 
τρυγημένα σταφύλια στη στα-
φυλοδόχο, στο ξεδιάλυμα, στο 
πιεστήριο και μετά –τον χυμό, 
πλέον– στις δεξαμενές ή στα 
βαρέλια, απ’ όπου ο οινοποιός 
θα περάσει ξανά και ξανά να 
δοκιμάσει την ωρίμανση ή την 
παλαίωση, άλλοτε για λίγες 
ημέρες, άλλοτε ολόκληρους 
μήνες και άλλοτε για χρόνια.
Στέκομαι για λίγο στους 
χώρους παλαίωσης με τα 
βαρέλια, που λατρεύω, ενώ τα 
δρύινα αρώματα προκαλούν 
τον νου μου να φανταστεί την 
εξέλιξη των χυμών που βρί-
σκονται στο σώμα τους, με 
βουτυράτες νύξεις και μπαχα-
ρικά, γλυκά και πιπεράτα.

Αρώματα και γεύσεις
παιδικής ηλικίας
Κάπου εδώ όμως το ταξίδι 
μέσα σ’ ένα ποτήρι –ήδη με 
την πρώτη γουλιά και την αί-
σθηση στο στόμα– γίνεται από 

νοερό, πραγματικότητα, με 
θύμησες από αρώματα (πότε 
από την παιδική ηλικία, πότε 
από το σήμερα) να ανακατεύ-
ονται. Το αγιόκλημα που είχαμε 
στο εξοχικό μας, ένα καλοκαί-
ρι στη Ζάκυνθο, όπου παντού 
μύριζε το μπουγαρίνι, τους 
δρόμους με τις νεραντζιές 
στον Βόλο, τη λεμονιά στο 
μπαλκόνι μου, τα γλυκά τού 
κουταλιού που έφτιαχνε η για-
γιά μου η Αλεξάνδρα με όποιο 
φρούτο, ακόμη και ζαρζαβα-
τικό, ήταν της εποχής, το λικέρ 
βύσσινο που έπινα κρυφά, 
γουλιά γουλιά, μικρούλα, τα 
ζαχαρωτά από το ψιλικατζίδικο 
πηγαίνοντας στο δημοτικό, τις 
μυρουδιές στην κουζίνα από 
τα ευλογημένα κυριακάτικα 
μεσημεριανά τραπέζια, την 
πληθώρα των μυρωδικών που 
έβαζε στα φαγητά της η γιαγιά 
μου η Έλλη, το φρεσκοψημένο 
ψωμί από τον φούρνο τής πα-
λιάς μου γειτονιάς, τη βενζίνη 
από το καθαριστήριο απέναντι 
από το πατρικό μου.
Όλος αυτός ο πλούτος –κι 
άλλος τόσος ακόμη– μέσα σε 
λίγες μόνο γουλιές από κρασί 
έχει τη δύναμη, σαν ένα μαγικό 
ραβδί, να μεταμορφώσει κάθε 
στιγμή και από ρουτίνα να γίνει 
ενδιαφέρουσα. Από καθημε-
ρινή, γιορτινή. Από αδιάφορη, 

χαρούμενη. Και ακόμη περισ-
σότερο: έχει τη δυνατότητα να 
μετουσιώνει ένα απλό φαγητό, 
ένα σάντουιτς ή μια σαλάτα 
σε ένα ευφάνταστο γεύμα, ένα 
γκουρμέ πιάτο σε ένα πραγμα-
τικό πάρτι πανδαισίας αρωμά-
των που ισορροπούν απόλυτα 
μεταξύ τους – και τότε, απλώς, 
τίποτα δεν είναι πια ίδιο: η 
στιγμή έχει μεταμορφωθεί, η 
μαγεία έχει ολοκληρωθεί.
Κι αν όλα αυτά μπορούν να 
συμβούν με τη φαντασία μας 
μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλε-
πτα, αναλογίζομαι πόσες εικό-
νες μπορεί να προσφέρει και 
πόσες αισθήσεις να ξεσηκώσει 
μία επίσκεψη σε οινοποιείο. 
Αν ένα και μόνο ποτήρι κρασί 
έχει αυτήν τη μαγική δύναμη, 
μπορούμε να αναλογιστούμε 
πως η εμπειρία που προσφέρει 
ο οινοτουρισμός είναι μονα-
δική και ασύγκριτη, φτάνει να 
έχουμε το μυαλό και την ψυχή 
ξεκλείδωτα και φιλόξενα.
(Πληροφορίες για το οινο-
τουριστικό δίκτυο επισκέψι-
μων οινοποιείων «Δρόμοι τού 
Κρασιού τής Βορείου Ελλά-
δος» μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα wineroads.gr).

* Η κυρία Αλεξάνδρα Ανθίδου 
είναι αρθρογράφος γεύσης και 
οίνου.

ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ  
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ  
ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ, ΛΕΥΚΟ, 
ΡΟΖΕ ‘Η ΕΡΥΘΡΟ, ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΤΑΙ  
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ  
ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ  
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ, 
ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ  
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΝΙΖΑ ΤΟΥ.
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Το ποτό
των θεών,

στη γη
των θεών

 Ταξιδεύοντας με οδηγό το κρασί  
στη Βόρεια Ελλάδα: επισκεφθείτε  

ορισμένους από τους πιο φημισμένους 
ελληνικούς αμπελώνες, σταματήστε  

σε ονομαστά οινοποιεία και δοκιμάστε  
τα αγαπημένα σας κρασιά στον χώρο  

όπου παράγονται, γνωρίζοντας  
τους ανθρώπους που τα φτιάχνουν.  

Σκέφτεστε κάτι καλύτερο; 
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Ο ι Δρόμοι τού 
Κρασιού είναι 
μια εκδρομική 
πρόταση προς 
τον σύγχρονο 

περιηγητή, μέσα από επιλεγ-
μένες διαδρομές που διασχί-
ζουν τα πιο γραφικά σημεία 
μιας αμπελουργικής ζώνης. 
Δρόμους τού Κρασιού βρί-
σκουμε σε σχεδόν όλες τις 
οινοπαραγωγές χώρες: στην 
Ελλάδα, η πρώτη προσπάθεια 
οργανώθηκε από δεκατρείς 
οινοπαραγωγούς τού βορει-
οελλαδικού χώρου, οι οποίοι 
το 1993 ίδρυσαν την Ένωση 
Οινοπαραγωγών τού Αμπελώ-
να τής Βορείου Ελλάδος υπό 
τον διακριτικό τίτλο «Δρόμοι 
τού Κρασιού τής Βορείου 
Ελλάδος».
Σήμερα, τα 29 μέλη της 
Ένωσης (που, πλέον, φέρει 
το όνομα «Οινοποιοί Βορεί-
ου Ελλάδος») προτείνουν 32 
επισκέψιμα οινοποιεία σε 8 
διαδρομές που διασχίζουν απ’ 
άκρου εις άκρο τη Βόρεια 
Ελλάδα, κάνοντας στάσεις 
στους σημαντικούς αμπελότο-
πους της Θεσσαλίας (Ραψάνη 
και Κρανιά), της Ηπείρου, της 
Μακεδονίας και της Θράκης. 
Πινακίδες δείχνουν τον δρόμο 
για αμπελώνες και οινοποιεία, 
ενώ ο χάρτης συμπληρώνε-
ται με αξιόλογα εστιατόρια, 
ταβέρνες, ξενώνες και ξενοδο-
χεία, καταστήματα με παραδο-
σιακά προϊόντα και χώρους με 
εναλλακτικές δραστηριότητες 
– όλα συνεργαζόμενα μέλη 
των Δρόμων τού Κρασιού τής 
Βορείου Ελλάδος, που έχουν 
αξιολογηθεί βάσει κοινών 
προδιαγραφών και φέρουν το 
αντίστοιχο ειδικό σήμα.

01
Διαδρομή τού Κρασιού 
των Θεών τού Ολύμπου
Η κοιλάδα των Τεμπών απο-
τελεί το φυσικό νότιο όριο 
των Δρόμων τού Κρασιού τής 
Βορείου Ελλάδος. Εδώ, στα 
κρυστάλλινα νερά των πη-
γών εξάγνισαν οι μούσες τον 
Απόλλωνα μετά τον θάνατο 
του δράκοντα Πύθωνα, όπως 
διηγείται η μυθολογία. Από 
εδώ ξεκινά η πρώτη διαδρομή 
των Δρόμων τού Κρασιού της 
Βορείου Ελλάδος, η Διαδρο-

μή των Θεών τού Ολύμπου, 
με σταθμούς το οινοποιείο τής 
εταιρείας Ε. Τσάνταλη ΑΕ στη 
Ραψάνη και το Κτήμα Κατσα-
ρού στην Κρανιά.
Σκαρφαλωμένη στα 800 
μέτρα από τους νοτιοανατο-
λικούς πρόποδες του Ολύ-
μπου, η Ραψάνη αγναντεύει 
το καταγάλανο Αιγαίο, τον 
Θερμαϊκό κόλπο, τις παραλίες 
τής Χαλκιδικής, τις κορυφο-
γραμμές τής Όσσας και τον 
θεσσαλικό κάμπο. Ο αμπελώ-
νας της απλώνεται σε ένα από 
τα ωραιότερα τοπία τής Ελ-
λάδας, στις βουνοπλαγιές τού 

Προφήτη Ηλία. Σ’ αυτές τις 
κορφές γεννήθηκε ο θρύλος 
τού νέκταρ, του ποτού των 
θεών τού Ολύμπου.
Στην πρώτη στάση του, ο επι-
σκέπτης θα ξεναγηθεί στο οι-
νοποιείο τής εταιρείας Τσάντα-
λη, ενώ στη συνέχεια μπορεί 
να απολαύσει –πεζοπορώντας 
ή με αυτοκίνητο– τις πλού-
σιες φυσικές ομορφιές τής 
περιοχής. Στην πλατεία τής 
Ραψάνης, κάτω από βαθύσκια 
αιωνόβια πλατάνια, θα γευθεί 
τις φημισμένες τοπικές νο-
στιμιές, παρέα με ένα ποτήρι 
κρασί: μεταξύ αυτών, εκλεκτά 
κρέατα, νοστιμότατα κατσι-
κάκια και τοπικό τυρί, ενώ οι 
νοικοκυρές φτιάχνουν θαυμά-
σιες γαλατόπιτες, κρεατόπιτες, 
τυρόπιτες και το «πλατσάρο» 
(μιαν ιδιόμορφη χορτόπιτα).
Από τη Ραψάνη κάποιος μπο-
ρεί πολύ εύκολα να επισκεφτεί 
την Κρανιά, χωριό χτισμένο 
στην ανατολική πλαγιά τού 
Κάτω Ολύμπου, σε υψόμε-
τρο 700 μέτρων. Μπροστά 
του απλώνεται πανοραμικά 
η πεδιάδα των εκβολών τού 
Πηνειού και το Αιγαίο. Στο 
Κτήμα Κατσαρού ο επισκέ-
πτης, αφού ξεναγηθεί, μπορεί 
να θαυμάσει τη μοναδική θέα 
που απλώνεται μπροστά του.
Συνεχίζοντας πάνω στον 
δρόμο που οδηγεί στη Θεσ-
σαλονίκη, ο ταξιδιώτης θα 
συναντήσει τις αμμουδερές 
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ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ, 
ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  
ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ,  
ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ  
ΤΟΥ ΔΙΟΥ, ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  
ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ.

Έργων
«Έργα και
Ημέραι» –
Δ’ μέρος

Γράφει  
ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

«Τ ο Μουσείο Ολο-
καυτώματος 
Ελλάδος είναι υπό 

κατασκευή μουσείο με θέμα 
το Ολοκαύτωμα στη Θεσσα-
λονίκη, στην Ελλάδα[…]. Ο 
θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε 
στις 30 Ιανουαρίου 2018» 
αναγράφει η Βικιπαίδεια. Στις 
13.03.2015 ένα προφητικό 
δημοσίευμα είχε ως τίτλο «Με 
αργούς ρυθμούς προχωρά η 
δημιουργία τού μουσείου για 
το Ολοκαύτωμα». Από την 
πλευρά του, ο τότε δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, εξέφραζε την 
ελπίδα του ότι το μουσείο 
θα ολοκληρωθεί κατά τη 
θητεία του, μέχρι την άνοιξη 
του 2019. Τον Ιανουάριο του 
2018 η ιστοσελίδα τού μου-
σείου ανακοίνωνε την άμεση 
έναρξη των εργασιών. Πέντε 
χρόνια μετά τον Μάρτιο του 
2015, στις 24.04.2020, 
μαθαίνουμε ότι «το 2021 ή 
το 2022 και βλέπουμε είναι 
το νέο χρονοδιάγραμμα 
έναρξης εργασιών για το 
Μουσείο Ολοκαυτώματος 
Θεσσαλονίκης, την περάτω-
ση του οποίου περιμέναμε 
το τρέχον έτος. Επιπλέον, θα 
πρέπει να θεμελιωθεί λίγο 
πιο πέρα από το σημείο που 
είχε αρχικά αναγγελθεί». «Το 

πρόβλημα ανακαλύφθηκε 
πριν από μερικούς μήνες, 
έγινε ένα λάθος…», δήλωσαν 
οι υπεύθυνοι, χωρίς να δίνουν 
λεπτομέρειες για το «λάθος».

Ο σχεδιασμός και 
η κατασκευή τού 
Μουσείου Ολοκαυ-

τώματος ήταν μια θαυμάσια 
ευκαιρία προβολής τής Θεσ-
σαλονίκης. Ένας διεθνής 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
υπό την αιγίδα τής Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων 
θα έδινε μιαν απρόβλεπτη 
δυνατότητα προβολής τής 
πόλης στα διεθνή μέσα και, 
σίγουρα, το αρχιτεκτονικά 
καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα. Αντ’ αυτού, υιοθε-
τήθηκε η επιλογή, για ένα 
κτίριο που θα έχει κόστος 
30 εκατ. ευρώ, να ανατεθεί 
η προμελέτη σε δύο άγνω-
στα γραφεία, ένα από τη 
Γερμανία και ένα δεύτερο 
από το Ισραήλ, επειδή θα 
το έκαναν δωρεάν (δηλαδή, 
εξοικονόμησαν το 1/300ό 
του προβλεπόμενου κόστους 
κατασκευής…). Θα ξοδέ-
ψουν 30 εκατ. ευρώ, για 
να υλοποιήσουν ένα σχέδιο 
που δεν αξιολογήθηκε από 
οποιαδήποτε επιτροπή, από 
οποιαδήποτε διαδικασία. Σε 
αυτά τα 30 εκατ. υπάρχουν 
10 εκατ. από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Την απόφα-
ση αυτή πήρε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης το 2015.

Π έρασαν πάνω από 5 
χρόνια και το μου-
σείο είναι στα χαρτιά, 

σε ένα οικόπεδο που ακόμη 
δεν υπάρχει. Αυτό δεν θα 
είχε συμβεί, αν είχαν εμπλακεί 
έλληνες μηχανικοί, γνώστες 
τής ελληνικής πραγματικό-
τητας. Όμως, ουδείς μιλά 
– βλέπετε, το θέμα είναι 
ευαίσθητο… Κάποιοι, βέβαια, 
θα πρέπει να νοιώθουν πολύ 
άβολα γι’ αυτήν την εξέλιξη, 
θα περιμένουν πολύ ακόμη 
τα 30 εκατ. ευρώ.

à Vice
versa



ακρογιαλιές τού Πλαταμώ-
να, όπου θα απολαύσει τις 
όμορφες παραλίες και φρέ-
σκα ψάρια σε παραθαλάσσια 
εστιατόρια και ταβέρνες. Στον 
Παντελεήμονα θα θαυμάσει 
τον παλαιό παραδοσιακό οι-
κισμό και το ενετικό κάστρο, 
ενώ στο αρχαίο Δίον θα επι-
σκεφθεί την πόλη με τα ιερά 
των θεών των Μακεδόνων – 
ένα μοναδικό δείγμα αρχαίας 
μακεδονικής αρχιτεκτονικής. 
Τέλος, ο μυθικός Όλυμπος, με 
τα καταφύγια και τα χιονο-
δρομικά κέντρα, αποτελεί 
μόνιμο πόλο έλξης για τους 
λάτρεις τής ορειβασίας, του 
καθαρού βουνίσιου αέρα και 
της ηρεμίας.
Οι επισκέπτες τού Δρόμου 
τού Κρασιού τού Ολύμπου, 
εκτός από τα οινοποιία τής 
περιοχής, τους ξενώνες, τα 
εστιατόρια, τα εργαστήρια πα-
ρασκευής τοπικών προϊόντων 
και τις επιχειρήσεις εναλλα-
κτικού τουρισμού, μπορούν 
να επισκεφθούν αξιόλογους, 
επισκέψιμους χώρους, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τον 
οικισμό τής Ραψάνης και το 
λαογραφικό της μουσείο, τον 
αρχαιολογικό χώρο τού Δίου, 
το κάστρο και τις παραλίες 
τού Πλαταμώνα, τους πα-
ραδοσιακούς οικισμούς τής 
Σκοτίνας και του Παλαιού 
Παντελεήμονα, το Λιτόχωρο 
και τον Όλυμπο (παραδείσους 

τού ορειβατικού τουρισμού), 
τα Τέμπη και τα Αμπελάκια.

02
Διαδρομή τού Κρασιού 
τής Ηπείρου
Η Ήπειρος, το βορειοδυτικό 
άκρο τής Ελλάδας, χαρα-
κτηρίζεται κυρίως από τους 
ορεινούς όγκους, τις γραφι-
κές λίμνες και τους ήρεμους 
κόλπους. Το μεγαλύτερο μέρος 
τής γης είναι ορεινό, με άγρια, 
πανύψηλα βουνά. Γεωγραφικά, 
η Διαδρομή τής Ηπείρου ανή-
κει στον νομό Ιωαννίνων και 
περιλαμβάνει τις αμπελοοινικές 
περιοχές τής Ζίτσας και του 
Μετσόβου. Τα οινοποιεία που 
βρίσκονται στη διαδρομή και 
συμμετέχουν στους Δρόμους 
τού Κρασιού είναι της Ζοίνος 
ΑΕ και το Κτήμα Γκλίναβος, 
στη Ζίτσα, και το Κατώγι & 
Στροφιλιά ΑΕ, στο Μέτσοβο.
O επισκέπτης φτάνει οδικά 
στο Μέτσοβο μέσω Γρεβενών 
(από την Εγνατία οδό) ή μέσω 
Τρικάλων, από την Καλαμπάκα 
και τα Μετέωρα. Διατηρητέος 
παραδοσιακός οικισμός, το 
Μέτσοβο, χτισμένο σε υψό-
μετρο 1.160 μέτρων, διαθέ-
τει αξιόλογη ξενοδοχειακή 
υποδομή και, μεταξύ άλλων 
αξιοθέατων, την πινακοθή-
κη Ε. Αβέρωφ, με πολλά και 
αξιόλογα έργα εικαστικών 
δημιουργών.
Το οινοποιείο τής Κατώγι & 
Στροφιλιά ΑΕ «Κτήμα Αβέ-
ρωφ» βρίσκεται κοντά στην 
πλατεία τού Μετσόβου. Η 
περιοχή αποτελεί κέντρο χειμε-
ρινού τουρισμού – ιδιαίτερα 
χειμερινού σκι, με δύο σημα-
ντικές πίστες. Τα βουνά τού 
Περιστερίου και τα ποτάμια 
Μετσοβίτικος και Καλαρίτικος 
δημιουργούν πανέμορφα ορει-
νά τοπία, ενώ η τεχνητή λίμνη 
των πηγών τού Αώου αποτελεί 
ακόμη ένα στολίδι τής ευρύτε-
ρης περιοχής. Από το φαράγγι 
τού Αώου, ο επισκέπτης απο-
λαμβάνει τον εθνικό δρυμό τής 
Βάλια Κάλντα, ένα διατηρητέο 
μνημείο τής φύσης. Επιπλέον, 
το Μέτσοβο έχει ξεχωριστή 
παράδοση στην κτηνοτροφία 
καιστην παραγωγή γαλακτοκο-
μικών προϊόντων ποιότητας.
Κατηφορίζοντας δυτικά του 
Μετσόβου, σε απόσταση περί-
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Κλειστό
καλοκαίρι

Γράφει  
η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Ηταν πολύ ωραία πριν 
από μερικές ημέρες, 
όταν βρέθηκα σε μια 

αναπάντεχα έρημη ακτή τής 
Κασσάνδρας. Τα νερά στον 
Τορωναίο ήταν κρυστάλλινα, 
μύριζε πεύκο και θυμάρι και 
είχε τόση ησυχία, ώστε μπο-
ρούσες να ακούσεις τα που-
λιά. Θυμήθηκα, φυσικά, τα 
πολύ παλιά καλοκαίρια στο 
Μάλτεπε, όπως λέγαμε κάπο-
τε την Καλλιθέα. Αν θυμάμαι 
σωστά, τα χρόνια εκείνα 
υπήρχαν μόλις τρία μεγάλα 
ξενοδοχεία σε ολόκληρο το 
πρώτο πόδι. Μας άρεσαν 
βέβαια πάρα πολύ, επειδή 
υποστήριζαν έναν τρόπο 
ζωής άγνωστο στους περισ-
σότερους, με τις μεγάλες σά-
λες πρωινού, τους βραδινούς 
χορούς και τις τάξεις για την 
εκμάθηση ελληνικών χο-
ρών. Υπήρχαν επίσης μερικά 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και, 
φυσικά, εξοχικά, στα οποία 
οι μπαμπάδες έρχονταν μόνο 
Σαββατοκύριακα και οι 
μαμάδες μαγείρευαν γεμιστά 
και στραπατσάδες. Υπήρχαν 
φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, 
μερικές ταβέρνες και μια 
υπαίθρια ντισκοτέκ – για ό,τι 
πιο ξέφρενο μπορούσες να 
διαλέξεις ένα καλοκαιρινό 
βράδυ.

Μ έσα στον χρόνο, 
η Χαλκιδική έγινε 
κάτι άλλο, κάτι 

πολύ πιο άγριο, δύσκολο και 

απαιτητικό – πολλές φορές 
τα είπαμε και τα γράψαμε. 
Ξενοδοχεία, εξοχικά, μπαρ, 
ταβέρνες, εστιατόρια, beach 
bars, ξαπλώστρες (ατέλειω-
τες ξαπλώστρες…), ομπρέ-
λες, φασαρία (απίστευτη 
φασαρία…), δρόμοι γεμάτοι 
αυτοκίνητα, κόρνες και 
μποτιλιαρίσματα γέμισαν τα 
καλοκαίρια της, με τη συμ-
μετοχή τη δική μας, βεβαί-
ως – επειδή στην περίπλοκη 
σχέση μας με τη Χαλκιδική 
περίσσεψε η υποκρισία.

Αυτός είναι ο κόσμος 
που σαρώνει φέτος η 
Covid και, μέσα από 

το κενό που αφήνει, ρίχνου-
με μια ματιά στις αναμνή-
σεις μας, ενώ από τα βάθη 
αναδύεται και πάλι το όραμα 
ενός άλλου τουρισμού και 
ενός άλλου καλοκαιριού. 
Ίσως κάποτε τα πράγματα 
θα μπορούσαν να είχαν γίνει 
αλλιώς και να είχαν εξελιχθεί 
διαφορετικά. Έγιναν όμως 
με τον τρόπο που έγιναν και 
σ’ αυτό το πλαίσιο το θέαμα 
των κλειστών ξενοδοχείων 
και των έρημων χώρων είναι 
ένα θέαμα αποκαρδιωτικό. 
Ίσως το επόμενο διάστημα 
να αλλάξει κάτι προς το κα-
λύτερο και η φασαρία στην 
περιοχή να επιστρέψει. Θα 
τα μάθουμε όλα αυτά πολύ 
σύντομα. Ελπίζω όχι με τον 
σκληρό τρόπο.

à Ιστορίες
μικρών
κόσμων 

ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΗΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΘΕΑΜΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΟ. 
ΙΣΩΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΚΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΚΑΙ Η ΦΑΣΑΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ.

που 55 χλμ., ο επισκέπτης θα 
συναντήσει τα Ιωάννινα, που 
απλώνονται στη δυτική όχθη 
τής λίμνης Παμβώτιδας. «Πυ-
ρήνας» τους, το κάστρο των 
Ιωαννίνων, με τις δύο ακρο-

πόλεις του να αγναντεύουν το 
μοναδικό για τις ομορφιές του 
νησί τής Παμβώτιδας, όπου, 
από τα ύστερα βυζαντινά χρό-
νια, αναπτύχθηκε μια αξιοπρό-
σεκτη μοναστική πολιτεία (σε 
μοναστήρια και ασκηταριά, 
τα οποία διασώζονται ώς και 
σήμερα).
Βορειοδυτικά τού λεκανοπεδί-
ου των Ιωαννίνων (έχοντας δυ-
τικά της τον ποταμό Καλαμά) 
αναπτύσσεται η περιοχή τής 
Ζίτσας και τα χωριά της (τη 
Ζίτσα ύμνησε με τους στίχους 
του ο λόρδος Βύρων, που 
φιλοξενήθηκε εκεί, στο περί-
φημο μοναστήρι τού Προφήτη 

Ηλία). Η ευρύτερη περιοχή 
είναι πασίγνωστη για τα ονομα-
στά κρασιά της: εδώ βρίσκεται 
το οινοποιείο τής Ζοίνος ΑΕ 
και το Κτήμα Γκλίναβος, που 
αποτελούν σταθμούς επίσκε-

ψης για τον περιηγητή τής 
Διαδρομής τού Κρασιού τής 
Ηπείρου. Το «θεογέφυρο», 
ένα φυσικό γεφύρι με βρά-
χους στον Καλαμά, αποτελεί 
ένα σπάνιο μνημείο τής φύσης 
–και στολίδι για ολόκληρη 
την περιοχή–, ενώ σε κοντι-
νή απόσταση βρίσκονται η 
ονομαστή μονή Πατέρων και 
η μονή Παλιουρής, γνωστή για 
το πανηγύρι της.
Η διαδρομή ανηφορίζει προς 
την περιοχή τού Ζαγορίου, 
στον εθνικό δρυμό Βίκου-Α-
ώου, με πιο χαρακτηριστικό 
στοιχείο τη μοναδικής ομορ-
φιάς χαράδρα τού Βίκου, αλλά 

και τις φυσικές πισίνες τού 
Πάπιγκου και τη Δρακόλιμνη 
της Γκαμήλας. Στην ευρύτερη 
περιοχή απλώνονται χωριά 
και παραδοσιακοί οικισμοί με 
ξενώνες, εστιατόρια και εργα-
στήρια τοπικών προϊόντων.
Τελευταίος σταθμός τής 
Διαδρομής τού Κρασιού τής 
Ηπείρου, η περιοχή τής Κόνι-
τσας, με ανεπανάληπτες φυσι-
κές ομορφιές που διαμορφώ-
νονται στους ορεινούς όγκους 
τού Γράμμου, του Σμόλικα και 
της Γκαμήλας και στο πέρα-
σμα των ποταμών Σαραντάπο-
ρου, Αώου και Βοϊδομάτη. Η 
περιοχή προσφέρεται για εναλ-
λακτικές μορφές αναψυχής, 
διασκέδασης και τουρισμού 
(πεζοπορία, ράφτινγκ, καγιάκ, 
αλεξίπτωτο πλαγιάς, χειμερινό 
σκι στη Βασιλίτσα κοκ.).

03
Διαδρομή τού Κρασιού 
τής Νάουσας
Η Διαδρομή τού Κρασιού της 
Νάουσας αποτελεί την πλέον 
διάσημη περιοχή παραγωγής 
κρασιού τής Βορείου Ελ-
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ΚΑΤΗΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ,  
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 55 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ, Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ  
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λάδος. Εδώ ωριμάζει η πιο 
εκλεκτή ερυθρή ποικιλία τού 
βορειοελλαδικού χώρου, το 
Ξινόμαυρο, ενώ στην περιοχή 
υπάρχει σημαντικός αριθμός 
επισκέψιμων οινοποιείων.
Η διαδρομή ξεκινά από 
τη Βέροια, 74 χλμ. από τη 
Θεσσαλονίκη, και το μικρό 
χωριό τής Βεργίνας, με το πα-
γκόσμιο αρχαιολογικό ενδι-
αφέρον για τα ευρήματα και 
το ομώνυμο μουσείο (όπου, 
μεταξύ άλλων, εκτίθενται τα 
κτερίσματα από τους τάφους 
των μακεδόνων βασιλέων). 
Στη συνέχεια φτάνουμε στη 
Νάουσα, την πόλη που έγινε 
γνωστή για τους καταρρά-
κτες, τα νηματουργεία, το 
καρναβάλι και, φυσικά, το 
κρασί της.
Ο περιηγητής τής συγκε-
κριμένης διαδρομής μπορεί 
να επισκεφθεί τα οινοποιεία 
Έλινος στη Φυτειά, Μπου-
τάρη στη Στενήμαχο, Κτήμα 
Φουντή στη Νέα Στράντζα, 
Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακο-
χώρι και Βαένι Νάουσα στην 
Επισκοπή.
Παράλληλα, στη Νάουσα 
λειτουργεί από τον Δημοτι-
κό Πολιτιστικό Οργανισμό 
Νάουσας το Μουσείο Οίνου 
και Αμπέλου. Το μουσείο 
στεγάζεται στο παραδοσια-
κό-διατηρητέο, ανακαινισμένο 
κτίριο Ι. Μπουτάρη: πρόκειται 
για ένα νεοκλασικό κτίριο που 
ανεγέρθηκε το 1908 (όπως 
φαίνεται και στη μαρμάρινη 
πλάκα στην πρόσοψή του) 
από τον Ιωάννη Μπουτάρη, 
ιδρυτή τής ομώνυμης εταιρεί-
ας, κατασκευάστηκε δε για να 
χρησιμοποιηθεί ως οινοποιείο 
(το πρώτο οργανωμένο οινο-
ποιείο στη Νάουσα). Στο μου-
σείο υπάρχουν εκθέματα που 
παρουσιάζουν στον επισκέπτη 
και τον μελετητή όλη την 
παραδοσιακή διαδικασία πα-
ραγωγής κρασιού –από τον 
αμπελώνα μέχρι την αποθή-
κευσή του σε βαρέλια–, όπως 
επίσης και μικροαντικείμενα 
απαραίτητα για τη διαδικασία 
παραγωγής και κατανάλωσης 
του κρασιού. Το μουσείο ανα-
βαθμίζει το τουριστικό προϊόν 
των Δρόμων τού Κρασιού 
τής περιοχής, προσφέρο-
ντας ακόμη ένα στοιχείο στο 
πολύμορφο τοπικό «παζλ» και 
εμπλουτίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την υφισταμένη υποδο-
μή των οινοποιείων.

Στη διάθεση των επισκεπτών 
βρίσκεται και μια μεγάλη 
λίστα επιλεγμένων ξενώνων, 
εστιατορίων, εργαστηρίων 
τοπικών προϊόντων και επι-
χειρήσεων που προσφέρουν 
εναλλακτικές δραστηριότη-
τες αναψυχής – τα μέλη τού 
δικτύου, που ολοκληρώνουν 
την αγροτουριστική πρόταση 
των Δρόμων τού Κρασιού τής 
Βορείου Ελλάδος. Ασφαλώς, 
απαραίτητη είναι μια επίσκε-
ψη και σε πλήθος άλλων αξι-
όλογων σημείων τής περιοχής, 
όπως το μουσείο και ο αρχαι-
ολογικός χώρος τής Βεργίνας, 
οι βυζαντινοί και μεταβυζα-
ντινοί ναοί και το αρχαιολο-
γικό μουσείο τής Βέροιας, η 
Νάουσα (με το πάρκο της, 
που προσφέρει πανοραμική 
θέα στον κάμπο, το Λαογρα-
φικό Μουσείο, τον καταρρά-
κτη των Σουμπάνων, ιστορικό 
χώρο θυσίας των ναουσαίων 
γυναικών το 1822, κ.ά.), τους 
μακεδονικούς τάφους των 
Λευκαδίων, τη Σχολή τού 
Αριστοτέλη στο Νυμφαίον τής 
Μίεζας, έξω από τη Νάουσα, 
τα χιονοδρομικά κέντρα στα 
Τρία Πέντε Πηγάδια και στο 
Σέλι, την Αραπίτσα και τον 
χώρο αναψυχής στον Άγιο 
Νικόλαο Νάουσας.

04
Διαδρομή τού Κρασιού 
Πέλλας-Γουμένισσας
Γεωγραφικά, η Διαδρομή Πέλ-
λας-Γουμένισσας ανήκει στους 
νομούς Κιλκίς και Πέλλας και 
περιλαμβάνει τις αμπελοοινικές 
περιοχές τής Γουμένισσας και 
των Γιαννιτσών. Τα οινοποιεία 
που βρίσκονται στη διαδρο-
μή (και συμμετέχουν στους 
Δρόμους τού Κρασιού) είναι 
της Μπουτάρη ΑΕ, της οικογέ-
νειας Τάτση και του Βαγγέλη 
Χατζηβαρύτη, στη Γουμένισσα 
Κιλκίς.
Στην κωμόπολη της Γουμένισ-
σας, πρωτεύουσας της επαρ-
χίας Παιονίας, υπάρχει η Ζώνη 
Ονομασίας Προελεύσεως 
Ανωτέρας Ποιότητας Γουμέ-
νισσας: βρίσκεται 70 χλμ. από 
τη Θεσσαλονίκη και εκτείνεται 
στις παρυφές τού Πάικου. 
Εδώ βρίσκονται τα οινοποι-
εία τής «Μπουτάρης ΑΕ», το 
Κτήμα Τάτση και το Κτήμα 
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Χατζηβαρύτη.
Κατηφορίζοντας προς τα 
Γιαννιτσά, ο περιηγητής θα 
επισκεφθεί στα ανατολικά τον 
αρχαιολογικό χώρο τής αρ-
χαίας Πέλλας, με τα μοναδικά 
ψηφιδωτά δάπεδα και το ομώ-
νυμο μουσείο. Η εξερεύνηση 
χώρων, γεύσεων και εμπειριών 
συνεχίζεται δυτικά προς την 
Αριδαία, για να καλύψει ολό-
κληρο τον νομό Πέλλας, μέχρι 
τα γραφικά χωριά γύρω από 
το χιονοδρομικό κέντρο τού 
Βόρα (Καϊμακτσαλάν): επι-
λεγμένοι ξενώνες, εστιατόρια, 
εργαστήρια τοπικών προϊόντων 
και επιχειρήσεις εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων αναψυχής 
καλωσορίζουν τους επισκέπτες 
τής περιοχής.
Άλλοι αξιόλογοι επισκέψιμοι 
χώροι στη Διαδρομή Πέλ-
λας-Γουμένισσας, που πλαισι-
ώνουν την περιήγηση στα οινο-
ποιεία και στα υπόλοιπα μέλη 
των Δρόμων τού Κρασιού, 
είναι ο παραδοσιακός ορεινός 
οικισμός τής Καστανερής, 
στο Πάικο, η πόλη τού Κιλκίς 
(με το Αρχαιολογικό και το 
Λαογραφικό Μουσείο, όπως 
επίσης και τα μουσεία Πολέ-
μου και Φυσικής Ιστορίας), το 
Λαογραφικό Μουσείο Γουμέ-
νισσας, η μονή τής Παναγίας 
Γουμένισσας, η μονή τού οσίου 
Νικόδημου στον Πεντάλοφο 
Γουμένισσας και η μονή Αγίου 
Ραφαήλ στον Γρίβα.

05
Διαδρομή τού Κρασιού 
των Λιμνών
Γεωγραφικά, η Διαδρομή 
των Λιμνών ταυτίζεται με 
τις αμπελοοινικές περιοχές 
τής Δυτικής Μακεδονίας. Τα 
οινοποιεία που βρίσκονται στη 
συγκεκριμένη διαδρομή (και 
συμμετέχουν στους Δρόμους 
τού Κρασιού τής Βορείου Ελ-
λάδος) είναι το Κτήμα Άλφα 
στη Βεγόρα Αμυνταίου και το 
Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό 
Κοζάνης. Στη Σιάτιστα Κοζά-
νης βρίσκεται το οινοποιείο 
«Οι Δύο Φίλοι», ενώ στον 
νομό Καστοριάς συμμετέχει 
το Κτήμα Στεργίου.
Η ζώνη αμπελοκαλλιέργειας 
του Αμυνταίου είναι χαρακτη-
ρισμένη ως ζώνη Ονομασίας 
Προελεύσεως Ανωτέρας Ποι-

ότητας (ΟΠΑΠ) και εκτείνεται 
στην περιοχή τού οροπεδίου 
τού Αμυνταίου. Το υψόμετρο 
της ζώνης είναι 570-750 
μέτρα και καταλαμβάνει 
περίπου 5.500 στρέμματα 
αμπελώνων. Χαρακτηριστικό 
τής περιοχής που καταλαμβά-

νει η ζώνη ΟΠΑΠ είναι οι δύο 
λίμνες της: η Βεγορίτιδα και η 
λίμνη των Πετρών. Στις όχθες 
τής Βεγορίτιδας ο επισκέπτης 
μπορεί να φάει στα ταβερνά-
κια τού Άγιου Παντελεήμονα 
με θέα τη λίμνη, όπως επίσης 
και να κάνει περίπατους στις 
όχθες. Για τη διαμονή των 

επισκεπτών προτείνονται επι-
λεγμένοι ξενώνες σε όλη την 
περιοχή.
Η λίμνη των Πετρών είναι μια 
περιοχή ενταγμένη στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Natura, 
λόγω της διαβίωσης σπάνιων 
ειδών πουλιών και αρπακτι-

κών (το πρόγραμμα έχει ως 
στόχο την προστασία των 
σπάνιων ειδών πουλιών τού 
υδροβιότοπου). Στη συγκε-
κριμένη περιοχή, ο δήμος 
Αμυνταίου έχει σχεδιάσει την 
κατασκευή παρατηρητηρίων 
πουλιών για τους επισκέ-
πτες, ενώ για την ενημέρωσή 
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ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΕΙΝΑΙ 570-750 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 
5.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ.

Ω, ήταν
ωραία
στον
παράδεισο

Γράφει  
ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Τ έτοιες εποχές είχα-
με ήδη ξεχυθεί στα 
beach bars, είχαμε 

φτάσει εγκαίρως με τα 
SUV και τις ανανεωμένες 
ζάντες, τσίτα τα αυτοσχέδια 
ρεμίξ, η σαμπανιέρα είχε 
ήδη κάνει κράτηση στην 
ξαπλώστρα, το διακριτι-
κό «D&G» στην επιμε-
λώς ατημέλητα αφημένη 
πετσέτα και οι πιθανότητες 
ο διπλανός ξένος να θεω-
ρήσει ότι το μοχίτο είναι το 
εθνικό μας ποτό, πολλές. 
Το κέφι πάνω στην υπαί-
θρια μπάρα προαιρετικό, 
αλλά η πόζα απαραίτητη. 
Υποσχόμενα βλέμματα και 
ζαρώματα (όσο αντέξουν 
μέχρι να ανοίξει το στό-
μα), κέφι, κέφι, κέφι, φίλοι 
μου αγαπημένοι. Εντάξει… 
Ήταν και οι οικογένειες, 
παιδιά ολόγυρα σε τρέντι 
εστιατόρια, όπου δέσποζε η 
κυριαρχία τού φιλεταρισμέ-
νου σολομού με ιρλανδική 
σος, εκεί όπου το σουβλάκι 
βαφτίζεται «μπουκίτσες 
χοιρινού». Πάντοτε με υπο-
κοριστικά πορευόμασταν: 
«Θα μου φέρετε ένα ακόμη 
ποτάκι;», «Έχουμε κλείσει 
τραπεζάκι», «Σε τι τιμούλα 
το έχετε;» (όχι, αυτό δεν το 
ρωτούσαμε, εξάλλου κάθε 
πράγμα είχε την τιμή του).

Γ ια πότε βρεθήκαμε 
με σκάφος εμείς, 
που ζαλιζόμαστε με 

τα κύματα και περνούσαμε 
τα καλοκαίρια στο χωριό, 
δεν το καταλάβαμε. Αυτό 
που καταλάβαμε ήταν ότι 
πλούτος και αρχοντιά δεν 
πάνε με τους άξεστους, 
όλο και κάποιο μεγάλο 
καλοκαιρινό γεγονός θα 
μας περιμένει – ενδιαμέ-
σως, μπουζούκι, λουλούδι 
και φιλότιμο. Αλήθεια: 
παλιά ακουμπούσαν το 
σώμα τους στην άμμο, 
ευτυχώς τώρα ούτε το 
στρώμα τής ξαπλώστρας 
δεν πατάνε… «Μη φάμε 
βαριά το μεσημέρι, καμιά 
παπαρδέλα με φούνγκι 
και σαλάτα θαλασσινών». 
«Να φορέσεις την άσπρη 
μπλου μαρίν που σου 
πήρα το βράδυ, θα βγάλει 
ψυχρούλα». «Πάμε κάπου 
ρομαντικά; Έχει ένα ωραίο 
παραθαλάσσιο μπαρ στην 
άκρη τού κόλπου, ελπίζω 
να βρούμε να δέσουμε». 
«Πάει και το καλοκαίρι, 
τελείωσε… Πού έγραψες 
φέτος το παιδί; Ναι, καλά 
είναι εκεί – μπαλέτο, 
φωνητική και σαξόφωνο 
απαραιτήτως. Αλλού είναι 
τα προβλήματα: πώς να 
χωρέσω τον καταρρά-
κτη τού φενγκ σούι στην 
πλευρά τού σαλονιού; Θα 
κρύψω τον Τσαρούχη. 
Ίσως να βγαίνει και σε 
μικρότερο, ποιος ξέρει…». 
«Σπα, νύχια και beauté να 
θυμηθώ – σε τι αποχρώ-
σεις βγαίνει το κραγιόν, 
είπαμε;».

«Τ ελικά, όλα αυτά 
μου θυμίζουν 
εκείνη την τρο-

μερή βραδιά, που είδα το 
Όσκαρ ντε λα Ρέντα μου 
φορεμένο από άλλη – κα-
λύτερα τώρα, με την κρίση. 
Να σοβαρευτούμε, να μην 
έχουμε αγωνίες και άγχη, 
καλύτερα…».

à Υπάρχει
λόγος



τους σχετικά με τη λίμνη των 
Πετρών έχει εκδοθεί ειδικό 
ενημερωτικό έντυπο.
Ο ταξιδιώτης μπορεί να συν-
δυάσει την επίσκεψή του στα 
οινοποιεία τής περιοχής με 
το Νυμφαίο, που βρίσκεται 
σε απόσταση 23 χλμ. από το 
Αμύνταιο. Το Νυμφαίο είναι 
ένας παραδοσιακός οικι-
σμός που έχει μετατραπεί σε 
θέρετρο ορεινού τουρισμού. 
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατό-
τητα να θαυμάσει το μαγευτι-
κό τοπίο, να περπατήσει στα 

καλντερίμια τού χωριού και 
να επισκεφτεί το λαογραφικό 
μουσείο. Σε μικρή απόσταση 
βρίσκεται το μονοπάτι Ε4, 
όπου προσφέρεται μια πανέ-
μορφη διαδρομή μέσα στο 
κοινοτικό δάσος οξιάς τού 
όρους Νυμφαίο. Επίσης, στο 
χωριό δίνεται η δυνατότητα 
στους λάτρεις των σπορ να 
κάνουν ιππασία στην οροσει-
ρά τής Πίνδου (ξεκινώντας 
από τον ιππικό όμιλο), να 
επιδοθούν στο άθλημα του 
αιωροπτερισμού ή να νοικιά-

σουν mountain bikes.
Τέλος, στην ίδια περιοχή 
δραστηριοποιείται και ο «Αρ-
κτούρος», η μη κερδοσκο-
πική αστική εταιρεία για την 
προστασία και διαχείριση της 
άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος, με τη δημι-
ουργία τού Κέντρου Ενημέ-
ρωσης για την Αρκούδα στον 
Αετό και τον δασικό σταθμό 
στο Νυμφαίο.

Στο Νυμφαίο (όπως και 
στο χωριό Σκλήθρο, στους 
πρόποδες του Βιτσίου, αλλά 
και σε ολόκληρη την περιοχή) 
υπάρχουν ξενοδοχεία, ξενώ-
νες και εστιατόρια, όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να δοκιμά-
σει τοπική παραδοσιακή κου-
ζίνα και διάφορες σπεσιαλιτέ.
Στη συνέχεια, ο ταξιδιώτης 
μπορεί να κατευθυνθεί προς 
την κωμόπολη του Βελβεντού, 
το οποίο βρίσκεται 33 χλμ. 
νοτιοανατολικά τής Κοζάνης, 
στους πρόποδες των Πιερίων, 

δίπλα στη λίμνη τού Πολυφύ-
του. Ο οικισμός έχει αξιόλογα 
βυζαντινά και μεταβυζαντινά 
μνημεία, ενώ παράλληλα μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το κά-
στρο τής γειτονικής κωμόπο-
λης των Σερβίων, καθώς και 
την Κοζάνη, η οποία διαθέτει 
ένα πολύ αξιόλογο μουσείο, 
βιβλιοθήκη και αγορά.
Η διαδρομή συνεχίζει προς 
την ακριτική Φλώρινα και 

φτάνει μέχρι την Καστοριά, 
μία από τις πιο όμορφες 
πόλεις τής μακεδονικής γης, 
καταλήγοντας στα Γρεβενά 
και την αρχοντική Σιάτιστα.
Σημαντικοί χώροι, με τους 
οποίους μπορεί να συνδυά-
σει τις δραστηριότητές του ο 
επισκέπτης τής αμπελοοινικής 
Διαδρομής των Λιμνών, είναι 
το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα 
και ο παραδοσιακός οικισμός 
τού Παλαιού Αγίου Αθανα-
σίου, τα λουτρά Αριδαίας, 
στο Λουτράκι (Πόζαρ), το 

Νυμφαίο και το καταφύγιο 
του «Αρκτούρου», η πόλη 
τής Φλώρινας, το χιονοδρο-
μικό κέντρο τής Βίγλας, οι 
λίμνες των Πρεσπών με τους 
οικισμούς των Ψαράδων, του 
Αγίου Αχιλλείου και του Αγίου 
Γερμανού, το μοναστήρι τής 
Κλεισούρας, ο προϊστορικός 
οικισμός και το οικομουσείο 
τού Δισπηλιού, η πόλη τής 
Καστοριάς και το απολιθωμέ-

νο δάσος Νόστιμου, η Κοζά-
νη, αλλά και η Αιανή (με τον 
αρχαιολογικό της χώρο και το 
μουσείο).

06
Διαδρομή τού Κρασιού 
του Διονύσου
Στην αρχαιότητα, το Παγγαίο 
όρος, διάσημο για τα ορυχεία 
χρυσού και αργύρου, ήταν 
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κέντρο τής διονυσιακής λα-
τρείας. Εδώ, σύμφωνα με την 
ελληνική μυθολογία, ανατρά-
φηκε ο θεός Διόνυσος και με 
κρασί τού τόπου μέθυσε τα 
σαρκοβόρα άλογα του τοπικού 
βασιλιά Λυκούργου. Έτσι, η 
επόμενη Διαδρομή των Δρό-
μων τού Κρασιού τής Βορεί-
ου Ελλάδος αρχίζει από το 
Παγγαίο όρος, το Κοκκινοχώρι 
(στον δήμο Ορφανού), και 
περνά από την πόλη τής Κα-
βάλας, για να συνεχίσει προς 
τη Δράμα, περνώντας από το 
Μικροχώρι. Στη συνέχεια, ανη-
φορίζοντας προς το Φαλακρό 
όρος, φτάνει στα Κοκκινόγεια, 
στον δήμο Προσοτσάνης, και 
διασχίζει προς τα δυτικά τον 
νομό Σερρών, προς τον πλού-
σιο υδροβιότοπο της Κερκίνης.
Επιστρέφοντας στην Καβάλα, 
ο επισκέπτης θα κατευθυνθεί 
ανατολικά προς τη Θράκη, 

με τελικό προορισμό τον 
νομό Έβρου. Στη διαδρομή, η 
κοιλάδα τού Νέστου, η παρα-
δοσιακή Ξάνθη, τα Άβδηρα 
(πατρίδα τού Δημόκριτου), η 
λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα με 
τον φυσικό όρμο τού Πόρτο 
Λάγος και η Κομοτηνή. Πιο 
ανατολικά, ο ταξιδιώτης θα 
συναντήσει τη Μαρώνεια, το 
όμορφο χωριό με τα παλιά 
αρχοντικά στις πλαγιές τού 
Ίσμαρου, ενώ θα κλείσει την 
περιήγησή του στο Σουφλί.
Στη διαδρομή (ερχόμενοι από 
τη Θεσσαλονίκη, περίπου στα 
110 χλμ.) θα συναντήσουμε 
πρώτα το περίφημο λιοντάρι 
και τα ερείπια της αρχαίας πό-
λης τής Αμφίπολης. Σε μικρή 
απόσταση, στην Κάρυανη, 
βρίσκεται το Κτήμα Χατζηγε-
ωργίου και λίγα χιλιόμετρα πιο 
βόρεια, στο Κοκκινοχώρι, το 
Κτήμα Βιβλία Χώρα. Συνεχίζο-

ντας παραλιακά τη διαδρομή 
θα συναντήσουμε την αμφι-
θεατρικά χτισμένη Καβάλα 
με το περίφημο βυζαντινό 
κάστρο, τα τείχη και το επιβλη-
τικό υδραγωγείο. Σε κοντινές 
τοποθεσίες θα απολαύσουμε 
ωραίες παραλίες και φρέσκο 
ψάρι στις ψαροταβέρνες.
Ο δρόμος που οδηγεί από την 
Καβάλα στη Δράμα περνά από 
τον αρχαιολογικό χώρο των 
Φιλίππων. Οι ανασκαφές στη 
θέση τής αρχαίας πόλης και 
στα περίχωρα αποκάλυψαν 
ίχνη τής Εγνατίας οδού, την 
περίφημη ρωμαϊκή αγορά, το 
αρχαίο θέατρο και πλήθος 
οικοδομημάτων. Πιο ψηλά, στο 
Παγγαίο όρος, βρίσκεται το 
βυζαντινό μοναστήρι τής Εικο-
σιφοίνισσας, με την αχειροποί-
ητη εικόνα τής Παναγίας.
Πριν φτάσουμε στη Δράμα, ο 
δρόμος κατευθύνεται για λίγο 
ανατολικά, στο Μικροχώρι. 
Εκεί, θα επισκεφθούμε το Κτή-
μα Τέχνη Οίνου Μικροχωρίου.
Η πόλη τής Δράμας είναι 
χτισμένη στους πρόποδες 
του Φαλακρού όρους, που οι 
ντόπιοι ονομάζουν «βουνό των 
λουλουδιών». Η περιήγηση 
στην περιοχή είναι ιδανική για 
όλους όσοι αγαπούν το βουνό 
και το δάσος: θα βρουν χιονο-
δρομικό κέντρο και τέσσερα 
ορεινά καταφύγια, το σπήλαιο 
του Μαρά με πολύχρωμους 
σταλακτίτες και αντανακλάσεις 
και το πανέμορφο δάσος τής 
Ελάτης. Συνεχίζουμε βορειοα-
νατολικά, προς τα Κοκκινόγεια 
Δράμας, μετά την Προσοτσά-
νη, για να επισκεφθούμε το 
Κτήμα Παυλίδη.
Στη συνέχεια ο δρόμος κατευ-
θύνεται προς τη Θράκη: περνά 
από την Ξάνθη, την πόλη με 
τα χίλια χρώματα, με στολίδι 
την ανέπαφη και διατηρητέα 
παλιά πόλη (όπου ένας περί-
πατος στα στενά σοκάκια και 
αρχοντικά που θυμίζουν το 
μεγαλείο της θα συναρπάσει 
τον επισκέπτη) και, φυσικά, 
τη νέα πόλη με τα μοντέρνα 
κτίρια και τα εμπορικά της 
κέντρα. Έπειτα, κατηφορίζει 
προς το Θρακικό πέλαγος και 
φτάνει στα Άβδηρα, για να επι-
σκεφθούμε το οινοποιείο τού 
Κτήματος Βουρβουκέλη, τον 
παραδοσιακό οικισμό, το λα-
ογραφικό και το αρχαιολογικό 
μουσείο και την αρχαία πόλη. 
Συνεχίζει δίπλα στη Βιστωνί-
δα (τη μοναδικής ομορφιάς 

λιμνοθάλασσα, παγκοσμίως 
γνωστή ως καταφύγιο άγριων 
πτηνών τής Μεσογείου), κάνει 
μία στάση στο γραφικό λιμάνι 
τού Πόρτο Λάγος και φτάνει 
στο κέντρο τής Θράκης, τη 
Ροδόπη, με τη Μαρώνεια και 
την ομηρική Ίσμαρο – την 
πατρίδα τού οίνου με τον 
οποίο, σύμφωνα με τον Όμηρο 
στην «Οδύσσεια», ο πολυμή-

χανος Οδυσσέας μέθυσε τον 
Κύκλωπα, απελευθερώνοντας 
τον ίδιο και τους συντρόφους 
του. Σήμερα, οι νεοφύτευτοι 
αμπελώνες αποδεικνύουν την 
προσπάθεια αναβίωσης και 
συνέχισης μιας πανάρχαιας 
οινοποιητικής παράδοσης.
Η διαδρομή τού Διονύσου 
συνεχίζεται στην ανατολική 
Βόρεια Ελλάδα, περνώντας 
από την Αλεξανδρούπολη, τις 
Φέρες και το Σουφλί, την πόλη 
με τη μεγάλη παράδοση στην 
παραγωγή μεταξιού. Κατά 
μήκος τής διαδρομής, επιλεγ-

μένοι ξενώνες, εστιατόρια και 
χώροι παραγωγής και διάθε-
σης τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων αναλαμβάνουν να 
φιλοξενήσουν και να περιποιη-
θούν τους περιηγητές.
Εκτός από τα οινοποιία τής 
περιοχής, οι επισκέπτες τής 
Διαδρομής τού Κρασιού τού 
Διονύσου μπορούν να επισκε-
φθούν πολλούς αξιόλογους 

χώρους αρχαιολογικού και 
φυσιολατρικού ενδιαφέροντος, 
όπως η Αμφίπολη, οι Φίλιπποι, 
το σπήλαιο της Αλιστράτης και 
το φαράγγι τού Αγγίτη, το σπή-
λαιο του Μαρά, το χιονοδρο-
μικό κέντρο τού Φαλακρού, το 
σπήλαιο των Ποταμών, το δά-
σος σημύδας στη Μικρομηλιά, 
το δάσος τής Ελάτης, το δέλτα 
τού Νέστου, το Πόρτο Λάγος, 
τη Θάσο, τα Άβδηρα (με το 
αρχαιολογικό και λαογραφικό 
μουσείο και τον παραδοσιακό 
οικισμό) και τον αρχαιολογικό 
χώρο τής Μαρώνειας.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ ΟΡΟΣ, ΔΙΑΣΗΜΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΗΤΑΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΕΔΩ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΡΑΦΗΚΕ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕΘΥΣΕ ΤΑ ΣΑΡΚΟΒΟΡΑ ΑΛΟΓΑ  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ. ΕΤΣΙ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ ΟΡΟΣ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ, 
ΚΑΙ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΡΑΜΑ, ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ.
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Διαδρομή τού Κρασιού 
της Χαλκιδικής
Η Διαδρομή τού Κρασιού της 
Χαλκιδικής ξεκινά από τον 
Άγιο Παύλο (με σταθμό το 
οινοποιείο τής εταιρείας Τσά-

νταλη), συνεχίζει στο Πόρτο 
Καρράς, στη Σιθωνία (και στο 
Κτήμα Πόρτο Καρράς), ανη-
φορίζει στην ορεινή Χαλκιδική, 
στην Αρναία (και στο Κτήμα 
Κλαούντια Παπαγιάννη), για να 
καταλήξει στο Άγιον Όρος, στη 
Χρωμίτσα (και στο οινοποιείο 
τού Μυλοπόταμου).
Στον Άγιο Παύλο ο περιηγη-
τής θα ξεναγηθεί στο οινο-
ποιείο τής «Τσάνταλη», ενώ, 
συνεχίζοντας τον δρόμο του, 
δεν πρέπει να παραλείψει να 
επισκεφθεί το σπήλαιο των 
Πετραλώνων, όπου βρέθηκε 

ο σκελετός τού αρχαιότερου 
ανθρώπου στην Ευρώπη, του 
Αρχάνθρωπου, όπως ονομά-
στηκε, ο οποίος έζησε πριν 
από τουλάχιστον 700.000 
χρόνια.
Στα παραθαλάσσια θέρετρα 
θα βρείτε ταβέρνες που απλώ-
νουν τα τραπέζια τους πάνω 
στο κύμα και θα απολαύσετε 
φρέσκο ψάρι με λαχταριστούς 

θαλασσινούς μεζέδες. Η Σι-
θωνία, η μεσαία χερσόνησος 
της Χαλκιδικής, είναι γεμάτη 
γραφικά λιμανάκια, παρα-
λίες με άμμο, καταπράσινες 
εκτάσεις και παραθαλάσσι-
ους οικισμούς. Μετά τον Νέο 
Μαρμαρά και το τουριστικό 
συγκρότημα Πόρτο Καρράς, 
ο επισκέπτης θα ξεναγηθεί 
στο Κτήμα Πόρτο Καρράς, 
στις ηλιόλουστες πλαγιές τού 
όρους Μελίτωνα. Εκτός από 
την ομορφιά των κολπίσκων 
με τα διάφανα νερά, ο περιη-
γητής θα βρει γήπεδα γκολφ, 

τένις, άλογα για ιππασία, 
σκάφη για ιστιοπλοΐα ή άλλα 
θαλάσσια σπορ και mountain 
bikes που θα ικανοποιή-
σουν κάθε ανάγκη του για 
άθληση. Θα επισκεφτεί τον 
Παρθενώνα, ένα κουκλίστικο 
ορεινό χωριό που, ενώ στη 
δεκαετία τού 1970 εγκατα-
λείφθηκε από τους κατοίκους 
του, σήμερα ξαναπαίρνει ζωή 

από τους πρωτοπόρους που 
αγόρασαν και αναστήλωσαν 
τα πέτρινα σπίτια του, προ-
τιμώντας το υγιεινό κλίμα 
τού βουνού, την ησυχία και 
τη θαυμάσια θέα. Στον Νέο 
Μαρμαρά θα βρείτε αρκετές 
ψαροταβέρνες που στρώνουν 
τα καρό τραπεζομάντιλά τους 
πάνω στην άμμο, σχεδόν 
μέχρι το κύμα, σερβίροντας 
καλοψημένο ψάρι και δροσε-
ρό κρασί.
Η περιήγηση στη Διαδρομή 
τού Κρασιού τής Χαλκιδικής 
συνεχίζεται βόρεια, στην κω-

μόπολη της Αρναίας και στο 
Κτήμα Κλαούντια Παπαγιάν-
νη. Μέσα από παραδοσιακά 
ορεινά χωριά, η διαδρομή 
φθάνει μέχρι τα αρχαία Στά-
γειρα, πατρίδα τού Αριστο-
τέλη, και την παραθαλάσσια 

Ολυμπιάδα, ένα πανέμορφο 
τουριστικό χωριό.
Επιστρέφοντας νοτιότερα, 
στην ανατολική χερσόνησο 
της Χαλκιδικής, βρίσκεται η 
Αθωνική Πολιτεία. Σχεδόν σε 
όλα τα μοναστήρια τού Αγίου 
Όρους υπάρχει μακρόχρονη 
παράδοση στην τέχνη τής 
αμπελουργίας και της παρα-
γωγής κρασιού. Η επίσκεψη 
στον αμπελώνα τού Άγιου 
Όρους μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί, ωστόσο, μόνον από 
άνδρες. Ο Ευάγγελος Τσά-
νταλης έκανε μιαν αξιόλογη 
προσπάθεια να αναβιώσει 
τον ιστορικό αμπελώνα στη 
Χρωμίτσα τού Άγιου Όρους, 
σε συνεργασία με τους μονα-
χούς. Αποτέλεσμα αυτής της 
συνεργασίας είναι ο πανέμορ-
φος αμπελώνας τού Άγιου 
Όρους, που καλλιεργείται από 
μοναχούς. Η ξενάγηση στο 
Άγιον Όρος συνεχίζεται στο 
οινοποιείο τού Μυλοποτάμου, 
ένα από τα νεότερα μέλη τής 
Ένωσης Οινοπαραγωγών 
τού Αμπελώνα τής Βορείου 
Ελλάδος.
Οι ταξιδιώτες τής Διαδρομής 
τού Κρασιού τής Χαλκιδικής 
μπορούν να συνοδεύσουν τις 
οινογευστικές περιπλανήσεις 
τους με φιλοξενία και γευ-
σιγνωσία τοπικών συνταγών 
υψηλού επιπέδου, όπως και με 
ποιοτικά τοπικά προϊόντα και 
εναλλακτικές δραστηριότητες 
αναψυχής στις συνεργαζό-
μενες επιχειρήσεις-μέλη των 
Δρόμων τού Κρασιού.
Η περιήγηση στη Διαδρομή 
τής Χαλκιδικής πλαισιώνεται 
από μια σειρά από αξιοθέατα 
και δραστηριότητες, όπως το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πο-
λύγυρου, τα αρχαία Στάγειρα, 
η Όλυνθος, το κάστρο τής 

Τορώνης, η Αρναία, το κά-
στρο τής Ρεντίνας, η Ιερισσός, 
η Καλλιθέα και η Ουρανού-
πολη, αλλά και μια επίσκεψη 
στις μονές τού Αγίου Όρους 
ή τον περίπλου τού Όρους με 
καραβάκι.

08
Διαδρομή τού Κρασιού 
της Θεσσαλονίκης
Στο κέντρο των Δρόμων τού 
Κρασιού τής Βόρειας Ελλάδας 
βρίσκεται η Θεσσαλονίκη – η 
κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, 
βυζαντινή και, σήμερα, βαλκά-
νια πόλη. Τη λαμπρή διαχρο-
νική παρουσία της μαρτυρούν 
οι ναοί, η αγορά, τα ανάκτορα, 
ο ιππόδρομος, οι βασιλικές, τα 
κάστρα, τα λουτρά, τα τεμένη 
και τα art deco κτίριά της.
Στη Διαδρομή τού Κρασιού 
τής Θεσσαλονίκης ο επισκέ-
πτης θα περάσει από το Κα-
λοχώρι και το Δέλτα τού Αξιού 
(με τον αξιόλογο υδροβιότοπο) 
με κατεύθυνση είτε βόρεια 
(στον Λαγκαδά και στην ορει-
νή Όσσα) είτε ανατολικά (στον 
Ασκό και στις λίμνες Κορώνεια 
και Βόλβη, μέχρι τον Στρυ-
μωνικό κόλπο). Πλησιέστερα 
στη Θεσσαλονίκη, η διαδρομή 
οδηγεί σε Περαία, Αγία Τρι-
άδα και Νέα Μηχανιώνα, για 
να καταλήξει στην Επανομή, 
στο ακρωτήρι στην άκρη τού 
Θερμαϊκού.
Τα οινοποιεία όπου μπορούν 
να ξεναγηθούν οι επισκέπτες 
τής περιοχής περιλαμβάνουν 
το Κτήμα Γεροβασιλείου στην 
Επανομή, το Κτήμα Μπαμπα-
τζιμόπουλου στην Όσσα Λα-
γκαδά και την Οινοποιία Κεχρή 
στο Καλοχώρι. Κατά μήκος τής 
διαδρομής, οι περιηγητές έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν 
ζεστή φιλοξενία, τοπικές γεύσεις 
και παραδοσιακά προϊόντα από 
τις επιλεγμένες επιχειρήσεις-μέ-
λη των Δρόμων τού Κρασιού 
τής Βορείου Ελλάδος.  
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ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΑ 
ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΤΕ ΒΟΡΕΙΑ (ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΟΣΣΑ) ΕΙΤΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (ΣΤΟΝ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ). 
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ 
ΠΕΡΑΙΑ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ, ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑÏΚΟΥ.



Citymag Thessaloniki 
No 022  —  27.06-10.07.2020

Οδηγός:
το αλφαβητάρι
του wine lover

Όλοι μας απολαμβάνουμε ένα ποτήρι καλό κρασί.  
Πόσοι όμως γνωρίζουμε τις ποικιλίες  

των σταφυλιών από τις οποίες παράγεται το ροζέ,  
τη διαδικασία που οφείλουμε να ακολουθήσουμε  

πριν σερβίρουμε το κόκκινο  
ή το είδος τού ποτηριού που είναι κατάλληλο  

για κάθε είδος κρασιού;  
H «Citymag» ετοίμασε για εσάς  
τον απόλυτο οδηγό για το κρασί  

(που προτείνουμε να κρατήσετε στο αρχείο σας),  
ώστε να γίνετε οι ερασιτέχνες connoisseurs  

που πάντοτε ονειρευόσασταν.
Κείμενο:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ*
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Ο σο ασχολείται 
κάποιος με ένα 
αντικείμενο τόσο 
περισσότερο 
το κάνει κτήμα 

του. Έτσι, η γνώση για το κρασί 
και γενικότερα για τη γαστρο-
νομία δεν τελειώνει ποτέ. Όπως 
σε κάθε επιστήμη, έτσι και στο 
κρασί καθημερινά εμφανίζονται 
νέα δεδομένα: το κλίμα αλλάζει, 
καινούργια κρασιά εμφιαλώ-
νονται, νέα αμπέλια καλλιερ-
γούνται και όλος ο κλάδος 
εκσυγχρονίζεται – καθημερινά. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, το επάγ-
γελμα του οινοχόου απαιτεί 
διαρκή αναζήτηση, συνεχές 
διάβασμα, καθημερινή τριβή 
με το αντικείμενο, ώστε να είναι 
πάντοτε ενήμερος και η γνώ-
ση του επίκαιρη. Εσείς, όμως, 
δεν θα χρειαστεί να περάσετε 
αμέτρητες ώρες στο θρανίο: 
στο αφιέρωμα της «Citymag» 
συμπυκνώσαμε τη γνώση, ώστε 
να σας την κάνουμε όσο το 
δυνατόν πιο κατανοητή.

Από το αμπέλι
στο ποτήρι
Το κρασί κατηγοριοποιείται σε 
λευκό, ροζέ και ερυθρό. Τα 
σταφύλια διακρίνονται σε λευκά 
και κόκκινα, εξ ου και τα κρα-
σιά που προκύπτουν. Τα ροζέ 
παράγονται κατά κύριο λόγο 
από σταφύλια ερυθρά, ενώ 
ορισμένες φορές συναντάμε και 
λευκές ποικιλίες σε ροζέ κρασιά 
που χρησιμοποιούν blend πε-
ρισσοτέρων σταφυλιών.
Οι πιο γνωστές ελληνικές λευκές 
ποικιλίες είναι το Ασύρτικο (που 
το συναντάμε κυρίως στη Σα-
ντορίνη, αλλά και στην υπόλοιπη 
επικράτεια), η Μαλαγουζιά (που 
καλύπτει πολλά στρέμματα, 
κατά κύριο λόγο στη Βόρεια 
Ελλάδα), αλλά και το Βιδιανό 
από την Κρήτη, το Μοσχάτο, το 
Μοσχοφίλερο, το Σαββατιανό, ο 
Ροδίτης και αρκετές ακόμα πα-
ραλλαγές. Ιδιαίτερα γνωστές στο 
ελληνικό καταναλωτικό κοινό 

EΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ. 
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ  
ΣΕ ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΥ ΚΡΑΣΙ  
– ‘Η ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ.  
ΛΕΥΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ.  
Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΩΣΤΟΣΟ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ 
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΑΛΤΣΕΣ  
‘Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ. 



είναι και πολλές διεθνείς ποικιλί-
ες, που είτε είναι πολυφυτεμένες 
στη χώρα μας είτε τις γνωρί-
ζουμε από τα (πολλά) κρασιά 
εισαγωγής που βρίσκουμε στα 
ράφια των σημείων λιανικής 
πώλησης, στις λίστες εστιατο-
ρίων και μπαρ. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά το Chardonnay, το 
Sauvignon Blanc, το Viognier, 
το Riesling, το Grüner Veltliner, 
το Gewürztraminer, το 
Semillon και το Pinot Grigio (ή 
Pinot Gris).

Περί ερυθρού
Ο ελληνικός αμπελώνας μπορεί 
να περηφανεύεται και για τον 
πλούτο των ερυθρών ποικιλιών 
του. Το Ξινόμαυρο της Νά-
ουσας και του Αμυνταίου (και 
γενικότερα της Βόρειας Ελλά-
δας) και το Αγιωργίτικο από τη 
Νεμέα και την Πελοπόννησο 
αποτελούν τα βαριά χαρτιά τού 
ελληνικού κρασιού. Το Λιάτικο, 
το Μαυρούδι, το Μαυροτράγα-
νο, η Μαυροδάφνη, η Λημνιώ-
να και το Λημνιό είναι ορισμένες 
από τις ερυθρές ποικιλίες που 
συμπληρώνουν τη «φαρέτρα» 
των ελλήνων παραγωγών. Όσον 
αφορά τις ερυθρές ποικιλίες 
με καταγωγή από τον υπόλοιπο 
κόσμο, σίγουρα έχουμε δοκι-
μάσει Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah και Pinot Noir, 
έχουμε ακούσει για το Malbec, 
το Grenache, το Nebbiolo, το 
Sangiovese, το Zinfandel και το 
Tempranillo. Φυσικά, υπάρχουν 
χιλιάδες ακόμη ποικιλίες, ωστό-
σο αυτές είναι μερικές από τις 
πιο γνωστές και με τη μεγαλύτε-
ρη κυκλοφορία στη χώρα μας.

Απλά μαθήματα
γεωγραφίας
Οφείλουμε να επισημάνου-
με ότι ο χάρτης τού κρασιού 
χωρίζεται σε δύο κόσμους: τον 
«παλαιό» και τον «νέο».
Στον παλαιό, στον οποίο ανήκει 
και η Ελλάδα, βρίσκουμε τις 
χώρες τής Ευρώπης με ση-
μαντική οινοπαραγωγή: πέραν 
της χώρας μας, συναντούμε τη 
Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, 
την Ισπανία, την Πορτογαλία, 
την Αυστρία και την Ουγγαρία. 
Στον «νέο» κόσμο, οι πιο διά-
σημες οινοπαραγωγικές ζώνες 
εντοπίζονται στη Βόρεια Αμε-
ρική (με επίκεντρο τη δυτική 
ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών), 
τη Νότια Αμερική (με έμφαση 
στην Αργεντινή και τη Χιλή), την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία 
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και τη Νότια Αφρική.
Στη Βόρεια Ελλάδα, οι μεγα-
λύτερες ζώνες απ’ όπου προ-
έρχεται το ελληνικό κρασί είναι 
οι περιοχές τής Νάουσας, της 
Νεμέας, του Αμυνταίου, της 
Δράμας, της Χαλκιδικής και της 
Καβάλας. Στην υπόλοιπη χώρα 
ξεχωρίζουν η Θεσσαλία και η 
Στερεά Ελλάδα, η Πάτρα και τα 
νησιά Σαντορίνη, Κρήτη, Κεφα-
λονιά, Σάμος και Τήνος.

Μυστικά γευσιγνωσίας
Αφού μάθαμε τη θεωρία για τις 
ποικιλίες και τις περιοχές, ήρθε 
η ώρα να περάσουμε στην 
πράξη και στη διαδικασία μιας 
γευσιγνωσίας κρασιού.
Ξεκινώντας από την όψη, παρα-
τηρούμε τη διαύγεια, το χρώμα, 
την πυκνότητα, τα «δάκρυα» 
που προκύπτουν από την 

ανακίνηση του ποτηριού στα 
τοιχώματα και το εάν το κρασί 
έχει αφρισμό ή όχι.
Περνώντας στη μύτη, διακρί-
νουμε αν το κρασί είναι υγιές, 
μιλάμε για ένταση, διάρκεια και 
ποιότητα αρωμάτων, ενώ προ-
σπαθούμε να αναγνωρίσουμε 
και ορισμένα εξ αυτών. Φρού-
τα, άνθη, βότανα, μπαχάρια, 
ζωικά και ξυλώδη στοιχεία είναι 
αυτά που εντοπίζουμε συχνότε-
ρα. Στα λευκά κρασιά συνήθως 
συναντάμε λευκόσαρκα, πυρη-
νόκαρπα, τροπικά και εξωτικά 
φρούτα, ανθικά και βοτανικά 
στοιχεία, ενώ στα ερυθρά απα-
ντούν αρώματα κόκκινων και 
μαύρων φρούτων, μπαχαρικά, 
ζωικά και ξυλώδη αρώματα, 
ως αποτέλεσμα της συχνότερης 
χρήσης τού βαρελιού. Στα ροζέ, 
συνηθέστερα είναι τα αρώματα 
κόκκινων και μαύρων φρούτων 
και γλυκών μπαχαρικών.
Καταλήγοντας στο στόμα, ασχο-
λούμαστε με τη δομή και την 
υφή τού κρασιού, την ισορροπία 
και την πολυπλοκότητά του, το 

πόσο «γεμάτο» σώμα έχει, την 
ένταση της οξύτητας και των 
τανινών (οι τανίνες υπάρχουν 
μόνο στα ερυθρά κρασιά, κα-
θώς προκύπτουν από τον φλοιό 
τού ερυθρού σταφυλιού), τη 
θερμότητα που μας βγάζει μέσω 
του αλκοόλ του, την ένταση και 
τη διάρκεια των αρωμάτων του, 
αλλά και της επίγευσης. Φυσι-
κά, το κατατάσσουμε σε ξηρό, 
ημίξηρο ή ημίγλυκο.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αρώ-
ματα, ισχύουν σε μεγάλο βαθμό 
όλα όσα προαναφέραμε και για 
τα αρώματα της μύτης.

Κανόνες σερβιρίσματος
Οι γενικοί κανόνες σερβιρίσμα-
τος κρασιού αναφέρουν ότι το 
λευκό κρασί σερβίρεται στους 
8-13 βαθμούς, ενώ το ερυθρό 
στους 14-18. Τα ροζέ ακολου-

θούν τα λευκά κρασιά. Ωστό-
σο, η θερμοκρασία διαφέρει 
ανάλογα με την οξύτητα των 
κρασιών. Σ’ αυτήν την περίπτω-
ση, προσεγγίζουμε τα κατώτερα 
όρια που προαναφέραμε, όταν 
είναι πιο όξινα, και τα ανώτερα 
όρια όταν είναι πιο στυφά και 
τανικά, ενώ το σώμα και η έντα-
ση αρωμάτων μπορούν και αυτά 
να μας βοηθήσουν στην επιλογή 
τής σωστής θερμοκρασίας.
Οι σαμπάνιες σερβίρονται στους 
6-10 βαθμούς. Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση, όσο μεγαλύτερη οξύτη-
τα και παρουσία διοξειδίου τού 
άνθρακα (αφρισμό) έχουν τόσο 
πλησιάζουμε τους 6 βαθμούς, 
ενώ όσο πιο «γεμάτο» σώμα και 
κρεμώδη υφή έχουν πλησιάζου-
με τους 8-10 βαθμούς.
Σημειωτέον ότι μεγάλες εται-
ρείες παραγωγής ποτηριών 
κρασιού έχουν δημιουργήσει 
ποτήρια με διαφορετικό σχήμα 
για κάθε ποικιλία κρασιού. Έτσι, 
συχνά βλέπουμε διαφορετικά 
ποτήρια ανάλογα με το τι κρασί 
πίνουμε, ώστε καθένα να ανα-

δεικνύει καλύτερα την ποικιλία 
για την οποία δημιουργήθηκε.
Κάτι επίσης σημαντικό: ερυ-
θρά κρασιά, κατά κύριο λόγο 
παλαιωμένα, τα μεταγγίζουμε 
σε γυάλινη καράφα περίπου μία 
ώρα πριν από την κατανάλωσή 
τους, ώστε να αποφύγουμε το 
ίζημα και να αναδείξουν τα 
αρώματά τους.

Food and wine
pairing
Κατά καιρούς θα έχετε ακού-
σει πολλά σχετικά με το ποια 
κρασιά ταιριάζουν καλύτερα 
με κάποια φαγητά. Η αλήθεια 

βρίσκεται κάπου στη μέση… Η 
δουλειά ενός οινοχόου σε ένα 
εστιατόριο, όσον αφορά το ταί-
ριασμα φαγητού και κρασιού, 
είναι να βοηθήσει τον πελάτη 
να κάνει την καλύτερη επιλογή, 
ώστε να πετύχει την αρμονία. 
Με λίγα λόγια: να «παντρέψει» 
φαγητό και κρασί χωρίς το ένα 
να υπερκαλύπτει το άλλο.
Ένας από τους βασικούς κα-
νόνες είναι να φροντίζουμε το 
κρασί να έχει παρόμοιο σώμα 
με το φαγητό. Αποφεύγουμε να 
πλαισιώνουμε ένα γεύμα πλούσιο 
σε σάλτσες και λιπαρά με ένα 
ελαφρύ κρασί – ή το αντίθετο. 

Επιπλέον, σημασία έχει το χρώ-
μα, χωρίς αυτό να θεωρείται πά-
ντοτε δεδομένο. Λευκά κρέατα 
και ψάρια συνηθίζεται να συνο-
δεύονται από λευκά κρασιά και 
κόκκινα κρέατα από ερυθρά. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, 
σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος 
μαγειρέματος και τυχόν σάλτσες 
ή στοιχεία που το συνοδεύουν.
Η ένταση του κρασιού πρέπει 
να «δένει» με την ένταση του 
πιάτου. Η ηλικία τού κρασιού, 
όπως και η προέλευσή του 
πολλές φορές επηρεάζουν ένα 
όμορφο ταίριασμα. Τέλος, η 
δομή ενός κρασιού βοηθά στο 
να συνοδεύσουμε το φαγητό 
που έχουμε στο τραπέζι μας: 
παραδείγματος χάριν, η οξύ-
τητα σε ένα κρασί βοηθά στο 
να διασπάσουμε τα λίπη, ενώ οι 
τανίνες ενός ερυθρού συντε-
λούν στο να μαλακώσουμε την 
πρωτεΐνη ενός κρέατος.

* Ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος 
είναι wine professional sommelier, 
Genius in Gastronomy.
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
ΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΤΑ «ΔΑΚΡΥΑ» ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΧΕΙ ΑΦΡΙΣΜΟ ‘Η ΟΧΙ. 
ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗ, ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΝΑΙ 
ΥΓΙΕΣ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ. ΦΡΟΥΤΑ, ΑΝΘΗ, ΒΟΤΑΝΑ, 
ΜΠΑΧΑΡΙΑ, ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ. ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΤΡΟΠΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΕΝΩ ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΑ 
ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ.
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Το «who
is who»

τού
ελληνικού
αμπελώνα

 Το μεσογειακό κλίμα τής χώρας μας,  
με τις έντονες ηλιοφάνειες  

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,  
με το παρατεταμένο και ξηρό καλοκαίρι, 
με τις εντυπωσιακές εναλλαγές ξηράς, 
θάλασσας και υψομέτρων, δημιουργεί 

ιδιαίτερες και σπάνιες συνθήκες,  
για να αναπτυχθούν και να δώσουν 
καρπό τα ντόπια κρασοστάφυλα.  

Κάθε επιμέρους terroir τής Ελλάδας 
μπορεί να υπογράψει ξεχωριστά κρασιά, 
με ασυνήθιστα μεγάλη πολυπλοκότητα. 
Επιτρέψτε μας να σας τα γνωρίσουμε.
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Κ άθε κρασότοπος 
της χώρας μας, 
με το δικό του 
μικροκλίμα και 
τις επιμέρους 

γηγενείς ποικιλίες, έχει αρχίσει 
να δίνει αξιόλογα κρασιά, με 
μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ 
ελπιδοφόρο μέλλον. Τα κρασιά 
τής Νάουσας (από Ξινόμαυρο) 
μεγαλουργούν στην Ελλάδα, 
ενώ στο εξωτερικό έχει ήδη 
αρχίσει η αναγνώρισή τους. Το 
ίδιο συμβαίνει με τα Αγιωργίτικα 
της Νεμέας, το Ασύρτικο και 
τα Vinsanto τής Σαντορίνης. Η 
ευρύτερη περιοχή της Μακε-
δονίας, της Πελοποννήσου, της 
Ηπείρου, της Κεντρικής Ελλά-
δας, των νησιών τού Αιγαίου, 
της Κρήτης και της Θεσσαλίας, 
όπως και μεγάλο τμήμα των Ιο-
νίων Νήσων, των Δωδεκανήσων, 
των νησιών τού Βόρειου Αιγαί-
ου και της Θράκης διαθέτουν 
μεγάλες εκτάσεις αμπελώνων, 
παράγοντας υψηλής ποιότητας 
κρασιά. Ας τα γνωρίσουμε.

C
Cabernet Franc
Ερυθρή ποικιλία τής Νοτιοδυτι-
κής Γαλλίας, η οποία πρωτοκαλ-
λιεργήθηκε στην Ελλάδα στην 
περιοχή τής Σιθωνίας. Σήμερα 
καλλιεργείται και σε αρκετές 
περιοχές τής Πελοποννήσου, 
της Αττικοβοιωτίας, της Ηπείρου 
και της Μακεδονίας, σε μικρή 
όμως έκταση. Ωριμάζει στα τέλη 
Αυγούστου.
Στον σωστό βαθμό ωριμότητας 
των σταφυλιών, το κρασί τής 
ποικιλίας αυτής παρουσιάζει 
καλή ισορροπία αλκοόλης οξύ-
τητας και καλό αρωματικό δυ-
ναμικό, που εξελίσσεται κατά την 
παλαίωση. Το χρώμα του είναι 
λιγότερο έντονο από αυτό τού 
Cabernet Sauvignon και το τα-
νικό του δυναμικό είναι χαμηλό-
τερο, γεγονός που του επιτρέπει 
να χρειάζεται πιο βραχύχρονη 
παλαίωση και να καταναλώνεται 
σε πιο νεαρή ηλικία.

Cabernet Sauvignon
Διεθνής ερυθρή ποικιλία κα-
ταγόμενη από το Μπορντό τής 
Γαλλίας, της οποίας η καλλιέρ-
γεια θεωρήθηκε απαραίτητη 
για τη βελτίωση των ερυθρών 
οίνων που παράγονταν από 

ορισμένες ελληνικές ποικιλίες.
Στην Ελλάδα πρωτοκαλλιεργή-
θηκε στο Μέτσοβο, ενώ γρή-
γορα η καλλιέργειά της επεκτά-
θηκε σε αρκετές περιοχές σε 
ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο 
(από την Κρήτη ώς τη Θράκη, 
είναι επιτρεπόμενη ή συνιστώ-
μενη σε 23 νομούς), χωρίς 
όμως να καταλαμβάνει ιδιαίτερα 
μεγάλη έκταση, λόγω της μικρό-
τερης παραγωγικότητάς της 
έναντι των ελληνικών ποικιλιών. 
Ωριμάζει στο πρώτο δεκαπενθή-
μερο του Σεπτεμβρίου.
Στον σωστό βαθμό ωριμότητας 
των σταφυλιών, το κρασί τής 
ποικιλίας αυτής παρουσιάζει 
καλή ισορροπία αλκοόλης 
οξύτητας. Η υπερωρίμανση 
των σταφυλιών έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην οξύτητα και 
στο αρωματικό δυναμικό. Στα 
κατάλληλα εδάφη (και πάντοτε 
σε σχέση με το επίπεδο της 
παραγωγής), δίνει κρασιά με 
έντονο χρώμα, υψηλό αρωμα-
τικό δυναμικό (το οποίο εξελίσ-
σεται σε πολύπλοκο μπουκέτο 
κατά την παλαίωση), σώμα και 
τανίνες που απαιτούν παρα-
μονή πολλών μηνών σε δρύινα 
βαρέλια, ώστε το κρασί να γίνει 
μαλακό, στρογγυλό και ισορρο-
πημένο.
Το Cabernet Sauvignon χρη-
σιμοποιείται σε αναμείξεις με 
κρασιά άλλων ποικιλιών, ενώ 
η παρουσία του (ακόμη και σε 
μικρό ποσοστό, που συνήθως 
κυμαίνεται από 5%-20%) ενι-
σχύει και στηρίζει το χρώμα, το 
άρωμα, το σώμα, τη γευστική 
ισορροπία και την πληρότητα, 
δίνοντας τον δικό του χαρακτή-
ρα στο τελικό προϊόν.

Chardonnay
Κοσμοπολίτικη, λευκή ποικιλία 
γαλλικής προέλευσης (Βουρ-
γουνδία). Στην Ελλάδα καλλιερ-
γείται σε 24 νομούς, κατανεμη-
μένους σε όλα τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της χώρας. Ωρι-
μάζει στο τελευταίο δεκαήμερο 
του Αυγούστου.
Η ποικιλία Chardonnay μπο-
ρεί να δώσει λευκούς οίνους, 
φρέσκους ή που έχουν ζυμωθεί 
και ωριμάσει σε δρύινα βαρέλια, 
με μια ευρεία παλέτα αρωμάτων, 
των οποίων η πολυπλοκότητα 
και η ποιότητα είναι συνάρτηση 
της στρεμματικής απόδοσης. Η 
γεύση τους είναι λιπαρή, δροσε-
ρή ώς ζωηρή, ισορροπημένη, με 
σώμα και διάρκεια. Στα κατάλ-

ληλα εδάφη μπορεί να φτάσει 
το βέλτιστο της ποιότητας ενός 
λευκού κρασιού.

G
Grenache Rouge
Ερυθρή μεσογειακή ποικιλία 
ισπανικής καταγωγής, καλλιερ-
γούμενη σε αρκετές ξηροθερμι-
κές περιοχές στον κόσμο.
Στην Ελλάδα είναι συνιστώμενη 
ως βελτιωτική σε 18 νομούς στα 
Δωδεκάνησα, τη Θράκη, τη 
Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την 
Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη 
Στερεά Ελλάδα. Ωριμάζει στις 
αρχές Σεπτεμβρίου.
Στα κατάλληλα εδάφη και με 
μέτρια παραγωγή, το κρασί 
τής ποικιλίας αυτής έχει καλό 
χρώμα, μέτριο σώμα, υψηλό 
αλκοολικό τίτλο και μέτρια οξύ-
τητα. Έχει την τάση, όμως, να 
γερνάει γρήγορα και να οξειδώ-
νεται εύκολα.

M
Merlot
Ερυθρή ποικιλία γαλλικής προ-
έλευσης, καλλιεργούμενη στην 
περιοχή τού Μπορντό, η οποία 
κατέλαβε τα τελευταία χρόνια 
σημαντικές εκτάσεις σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα 
καλλιεργείται σε 23 νομούς στην 
Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακε-
δονία, την Πελοπόννησο και τη 
Στερεά Ελλάδα. Ωριμάζει στα 
τέλη Αυγούστου.
Το κρασί τής ποικιλίας αυτής εί-
ναι υψηλόβαθμο, καλής οξύτη-
τας, με χαρακτηριστικό άρωμα, 
σώμα, μαλακή και ισορροπημέ-
νη γεύση, επιδεκτικό παλαίωσης. 
Στις αναμείξεις με άλλα κρα-
σιά βελτιώνει το χρώμα και το 
άρωμά τους και επιταχύνει τον 
απαιτούμενο χρόνο παλαίωσης, 
ώστε να είναι πιο σύντομα έτοιμα 
προς κατανάλωση.

S
Sauvignon Blanc
Λευκή, αρωματική ποικιλία 
γαλλικής προέλευσης, η οποία 
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Τα βύσσινα
του θέρους

Γράφει  
η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Μέσα με τέλη Ιούνιου 
(κάθε χρόνο, από 
τότε που με θυμά-

μαι) είχαμε στο σπίτι μας την 
ίδια αγωνία: θα έχει βύσσινα 
φέτος; Με το που τα βρίσκα-
με στη λαϊκή, ξεκινούσε η 
ιεροτελεστία για το βύσσινο 
λικέρ και το βύσσινο γλυκό. 
Θα πλένανε οι γυναίκες τα 
φρούτα με πολλά νερά και 
τα παιδιά θα βγάζαμε με 
μια φουρκέτα ή, αργότερα, 
με το τέλειο γκατζετάκι, τον 
«αποκουκουτσωτή» από το 
εξωτερικό (εποχή 80s), τα 
κουκούτσια από τα βύσσινα 
που προορίζονταν για γλυκό. 
Φυσικά, με παλιά μπλουζάκια 
ή φανέλες, επειδή τα βύσσινα 
πιτσιλάνε και το πορφυρό 
τους χρώμα λεκιάζει.

Τ ο γλυκό γινόταν εύ-
κολα, σε έναν ταβά, 
και την επομένη το 

απολαμβάναμε πάνω σε 
παγωτό καϊμάκι, καθισμένοι 
στη βεράντα. Αγαπημένη 
παιδική μνήμη, που αναγεν-
νιέται κάθε φορά που θα 
απολαύσω ή θα προσφέρω 
το ίδιο επιδόρπιο. Για το 
λικέρ έμπαιναν σε στρώσεις, 
εναλλάξ, τα φρούτα με τη 
ζάχαρη και ανάμεσα μπόλι-
κα ξυλαράκια κανέλας και 
γαρύφαλλα, σε μεγάλα βάζα 
που έκλειναν αεροστεγώς. 
Στοιχισμένα δίπλα δίπλα στο 
πέτρινο πεζούλι, στην πίσω 
αυλή, λιάζονταν επί μήνες 

κάτω από τον ελληνικό ήλιο, 
ενώ η μαμά μου τα αναπο-
δογύριζε κάθε τόσο, για να 
ανακατεύονται οι χυμοί με 
τη ζάχαρη και τα μπαχαρικά. 
Σεπτέμβριο θα σούρωναν 
τα φρούτα και στον έτοιμο 
χυμό θα πρόσθεταν κονιάκ, 
για να γίνει το λικέρ ή «κε-
ρασό». Το λικέρ έμπαινε στην 
κρυστάλλινη καράφα και 
σερβιριζόταν στα μίνι, ειδικά 
ποτηράκια, με ένα σοκολα-
τάκι πάνω στον ασημένιο δί-
σκο, ως καλωσόρισμα στους 
επισκέπτες. Πάντοτε.

Τα φρούτα τα πετούσαν. 
Κάποια στιγμή το πρό-
σεξα και πρότεινα να τα 

αποξηράνουμε. Έτσι και κά-
ναμε. Είναι πεντανόστιμα, πο-
τισμένα με ζάχαρη, γαρύφαλ-
λα και κανέλλα. Αποκάλυψη! 
Τα «ανακυκλωμένα», λοιπόν, 
βύσσινα τα χρησιμοποιώ 
σε μία από τις γνωστότερες 
σοκολάτες μου: το «καναπέ» 
μαύρης σοκολάτας με απο-
ξηραμένα βύσσινα. Μάλιστα, 
στη μπουτίκ σοκολάτας μου 
στο Βέλγιο έχω μια φωτογρα-
φία με τα βάζα, ολοκόκκινα 
από τα φρούτα, να λιάζονται. 
Μου αρέσει να τη δείχνω, 
όταν συστήνω τις σοκολάτες 
μου και εξηγώ τη διαδικασία 
επεξεργασίας τού βύσσινου, 
αλλά και την παράδοση του 
κεράσματος.

Ναι: χρησιμοποιώ 
ελληνικά βύσσινα σε 
δύο βασικές σοκολά-

τες μου: την τρούφα «Παυ-
λίνα» με το βύσσινο λικέρ 
και το «καναπέ» μου. Είναι 
νοστιμότερα, έχοντας μεγα-
λώσει κάτω από τον ελληνικό 
ήλιο. Ναι: έχω πάντοτε στη 
μπουτίκ μου μια κρυστάλλι-
νη καράφα και προσφέρω 
ενίοτε λίγο βύσσινο λικέρ, 
συνταγή της προ-προγιαγιάς, 
με ένα σοκολατάκι. Μου 
αρέσει πολύ να επικοινωνώ 
μέσα από τις σοκολάτες μου 
τον πολιτισμό μας.

à Mina
tastes καλλιεργείται σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Στην Ελλάδα η καλλι-
έργειά της ξεκίνησε στις αρχές 
τής δεκαετίας του 1990, για 
να φθάσει σήμερα να καλλιερ-
γείται σε 21 νομούς τής χώρας, 
γεωγραφικά κατανεμημένους 
σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο. Ωριμάζει στα τέλη Αυ-
γούστου.

Syrah
Ερυθρή ποικιλία (έγινε γνωστή 
χάρη στα θαυμάσια κρασιά 
που δίνει στην κοιλάδα τού 
Ροδανού), η οποία καλλιεργεί-
ται σήμερα σε πολλές περιοχές 
στον κόσμο. Στην Ελλάδα η 
καλλιέργειά της ξεκίνησε από 
τη Σιθωνία, ενώ τα τελευταία 
χρόνια καλλιεργείται ως συ-
νιστώμενη σε 16 νομούς τής 
χώρας, σε Πελοπόννησο, 
Κρήτη, Δωδεκάνησα, Μακεδο-
νία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα και 
Θεσσαλία. Ωριμάζει στα τέλη 
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμ-
βρίου.
Ανάλογα με τον κλώνο, το 
κλάδεμα, το έδαφος και την 
περιοχή, η ποικιλία αυτή μπορεί 
να δώσει λιγότερο ή περισσό-
τερο δυνατά κρασιά, μέτριας 
οξύτητας, με έντονο χρώμα, 
έντονα αρώματα, που γίνο-
νται πολυπλοκότερα κατά την 
παλαίωση.

U
Ugni Blanc
Λευκή ποικιλία ιταλικής προέ-
λευσης, καλλιεργούμενη σε με-
γάλη έκταση σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Στην Ελλάδα εισήχθη 
ως βελτιωτική τής οξύτητας 
των παραγόμενων οίνων από 
αμπελώνες πεδινών περιοχών. 
Ωριμάζει στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Το κρασί από την ποικιλία Ugni 
Blanc είναι ουδέτερο αρωματι-
κά, σχετικά χαμηλού αλκοολι-
κού τίτλου και καλής οξύτητας. 
Χρησιμοποιείται κυρίως σε 
αναμείξεις με κρασιά χαμηλής 
οξύτητας.

Α
Αγιωργίτικο
Μια από τις εκλεκτότερες 
ερυθρές ελληνικές ποικιλίες. 

Καλλιεργείται στον νομό Κο-
ρινθίας (κυρίως στη ζώνη τής 
Νεμέας) και σποραδικά στους 
νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας 
και Αττικής, καταλαμβάνοντας 
συνολικά έκταση που ξεπερνά 
τα 20.000 στρέμματα. Ωρι-
μάζει μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.
Το Αγιωργίτικο αποτελεί μια 
πολυδυναμική ποικιλία που 
χαρακτηρίζεται από βαθύ 
ερυθρό χρώμα και μαλακές 
τανίνες, η οποία μπορεί να 
δώσει διαφορετικούς τύπους 
προϊόντων, ανάλογα με το 
περιβάλλον στο οποίο καλλιερ-
γείται. Αξιόλογα ερυθρά γλυκά 
κρασιά. Φρουτώδη ερυθρά 
κρασιά πρώιμης κατανάλωσης 
(τύπου Nouveau). Βαθύχρω-
μα ερυθρά ξηρά κρασιά, είτε 

νεαρά, φρουτώδη και ευκολό-
πιοτα, με μαλακή και «στρογ-
γυλή» γεύση, είτε παλαιωμένα, 
με χαρακτηριστικά σύνθετο 
μπουκέτο κόκκινων φρούτων, 
αποξηραμένων δαμάσκηνων 
και μπαχαρικών και πλούσια, 
ισορροπημένη γεύση με βελού-
δινες τανίνες και μακρά επίγευ-
ση. Ακόμη, ζωηρόχρωμα ροζέ 
κρασιά με φρουτώδη αρώματα, 
γεμάτη και δροσερή γεύση.
Από την ποικιλία αυτή παρά-
γονται τα ξηρά, αλλά και τα 
ημίγλυκα και γλυκά ερυθρά 
κρασιά ονομασίας προελεύ-
σεως ανωτέρας ποιότητος 
«Νεμέα».

Αηδάνι Λευκό
Λευκή ποικιλία που καλλιεργεί-
ται στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα 
στη Νάξο, τη Σαντορίνη και την 
Πάρο. Ωριμάζει στα τέλη Αυ-
γούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. 
Το κρασί τής ποικιλίας Αηδάνι 
έχει μέτριο αλκοολικό τίτλο και 
οξύτητα, αλλά πλούσιο, ανθώ-
δες άρωμα.

Αθήρι
Παλιά λευκή ποικιλία τού 
Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου, 
που καλλιεργείται σήμερα σε 

αρκετές περιοχές τής χώρας, 
όπως η Χαλκιδική. Ωριμάζει 
στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Αυγούστου ή στις αρχές 
Σεπτεμβρίου. Το Αθήρι δίνει 
κρασιά με φρουτώδη αρώμα-
τα, μέτριο αλκοολικό τίτλο και 
οξύτητα, με ευχάριστη, απαλή 
και γεμάτη γεύση.

Ασύρτικο
Εξαιρετική, πολυδύναμη, λευκή 
ελληνική ποικιλία. Αρχικά 
καλλιεργούταν στα νησιά των 
Κυκλάδων και κυρίως στη 
Σαντορίνη, που είναι ο τόπος 
καταγωγής της. Από εκεί μετα-
νάστευσε με επιτυχία στη Χαλ-
κιδική, την Επανομή, τη Δράμα, 
το Παγγαίο, την Αττική και την 
Πελοπόννησο και έφτασε να 
καλλιεργείται σχεδόν σε όλη 
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την Ελλάδα, σε μια έκταση που 
ξεπερνά τα 11.500 στρέμματα.
Λόγω της υψηλής οξύτητας, 
του αρώματος και της ευκολίας 
προσαρμογής της σε διάφορα 
εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα, 
διατηρώντας τον χαρακτή-
ρα της, η ποικιλία αυτή έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στη 
δημιουργία νέων αμπελώνων σε 
ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.
Το Ασύρτικο δίνει οίνους υψη-
λόβαθμους με υψηλή οξύτητα 
– συνδυασμός σπάνιος για λευ-
κή μεσογειακή ποικιλία. Οι οίνοι 
από Ασύρτικο χαρακτηρίζονται 
από τη ζωηρή και γεμάτη γεύση 
και την ιδιαίτερη μύτη – πιο 
«μεταλλική» και γήινη στη Σα-
ντορίνη, έντονα φρουτώδη και 
ανθώδη στην ηπειρωτική και 
δη στη Βόρεια Ελλάδα. Παρου-
σιάζουν όμως τάση οξείδωσης 
και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή 
κατά την οινοποίηση.
Συμμετέχει στην παραγωγή των 
οίνων oνομασίας προελεύσεως 
ανωτέρας ποιότητος «Σαντο-
ρίνη» (του ξηρού, φρέσκου ή 
παλαιωμένου σε δρύινα βαρέλια 
και του γλυκού παλαιωμένου 
Vinsanto) και «Πλαγιές Με-
λίτωνα», αλλά και αρκετών 
τοπικών (Επανομής, Δράμας, 

Αγιορείτικος, Μακεδονικός, 
Πλαγιές Βερτίσκου, Αττικός 
κ.ά.) και επιτραπέζιων οίνων.

Β
Βερτζαμί
Μία από τις πλουσιότερες σε 
χρώμα ελληνικές ερυθρές 
ποικιλίες, που κυριαρχεί στη 
Λευκάδα και απαντά σπορα-
δικά στην Πρέβεζα, το Αγρίνιο 
και την Πάτρα. Ωριμάζει στα 
μέσα Σεπτεμβρίου.

Βηλάνα
Λευκή ποικιλία τής Κρήτης, η 
οποία απαντά στους νομούς 
Ηρακλείου και Λασιθίου και 
σποραδικά στους νομούς Ρεθύ-
μνης και Χανίων, καταλαμβάνο-
ντας συνολικά έκταση περίπου 
3.500 στρεμμάτων. Ωριμάζει 
μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Όταν η Βηλάνα καλλιεργεί-
ται στα κατάλληλα εδάφη, με 
μικρό φορτίο ανά πρέμνο, δίνει 
κρασιά μέτριου ώς υψηλού 
αλκοολικού τίτλου, υψηλής 
οξύτητας και μέτριου αρωματι-
κού πλούτου. Πρόκειται για μια 
ευοξείδωτη ποικιλία, η οποία 
απαιτεί πάντοτε προσοχή στην 
οινοποίηση.

Ζ
Ζουμιάτικο
Λευκή ποικιλία των Βαλκανίων 
(Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία), 
καλλιεργούμενη σε ολόκληρο 
τον μακεδονικό και θρακικό 
χώρο. Ωριμάζει στα μέσα Σε-
πτεμβρίου.
Το Ζουμιάτικο, εφόσον καλλι-
εργείται με μικρή απόδοση ανά 
πρέμνο, δίνει κρασιά μέτριου 
αλκοολικού τίτλου, μέτριας ώς 
χαμηλής οξύτητας, ελαφρά 
αρωματικά. Συμμετέχει στην 
παραγωγή ορισμένων τοπικών 
(Μεσημβριώτικος, Αβδήρων, 
Σερρών, Ισμαρικός) και επιτρα-
πέζιων οίνων.

Κ
Κοτσιφάλι
Μία από τις πιο αξιόλογες 

ερυθρές ποικιλίες τής Κρήτης, 
καλλιεργούμενη σε μεγαλύτερη 
έκταση στον νομό Ηρακλείου. 
Ωριμάζει στα τέλη Αυγούστου 
με αρχές Σεπτεμβρίου.
Το Κοτσιφάλι δίνει κρασιά υψη-
λόβαθμα, αρωματικά, χαμηλής 
οξύτητας και με ασταθές χρώ-
μα. Για τον λόγο αυτό συνοινο-
ποιείται με την ποικιλία Μαν-
δηλαριά, που χαρακτηρίζεται 
από έντονο χρώμα και υψηλό 
φανολικό δυναμικό, για την 
παραγωγή των ξηρών ερυθρών 
οίνων ονομασίας προελεύσεως 
«Πεζά» και «Αρχάνες».

Κρασάτο
Ερυθρή ποικιλία τής Θεσσα-
λίας, που καλλιεργείται κυρίως 
στην περιοχή τής Ραψάνης. 
Ωριμάζει στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Το Κρασάτο δίνει κρασιά υψη-

λόβαθμα, μέτριας οξύτητας και 
χρωματικής έντασης και πλού-
σια σε τανίνες, τα οποία γερνά-
νε γρήγορα. Συνοινοποιείται με 
τις ποικιλίες Σταυρωτό και Ξινό-
μαυρο για την παραγωγή τού 
ερυθρού, ξηρού οίνου ονομα-
σίας προελεύσεως ανωτέρας 
ποιότητος «Ραψάνη».

Λ
Λημνιό
Πολύ παλιά, γηγενής ερυθρή 
ποικιλία (που αναφέρεται ως 
«Λημνία Σταφυλή» στο «Ονο-
μαστικόν» τού Πολυδεύκη), 
κέντρο καλλιέργειας της οποί-
ας υπήρξε η Λήμνος. Σήμερα 
καλλιεργείται στη Λήμνο, τη 

Χαλκιδική, τον Έβρο, τη Ρο-
δόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα, 
τις Σέρρες, τη Λάρισα και την 
Καρδίτσα.
Το Λημνιό δίνει κρασιά σχετικά 
υψηλόβαθμα, μέτριας οξύ-
τητας, με ελαφρύ, ιδιαίτερο 
άρωμα (θυμίζει φασκομηλιά 
και δάφνη), μέτριο χρώμα και 
σώμα. Συμμετέχει στην ποικι-
λιακή σύνθεση των ερυθρών 
ξηρών οίνων ονομασίας προε-
λεύσεως ανωτέρας ποιότητος 
«Πλαγιές Μελίτωνα» μαζί με 
τα Cabernet Sauvignon και 
Cabernet Franc, καθώς και 
ορισμένων τοπικών (Αγιορείτι-
κος, Μακεδονικός, Ισμαρικός, 
Θρακικός) και επιτραπέζιων 
οίνων.

Λιάτικο
Ερυθρή ποικιλία καλλιεργού-
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μενη στους νομούς Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων 
και σποραδικά στις νότιες 
Κυκλάδες και την Κεφαλονιά. 
Ωριμάζει πρώιμα (εξ ου και 
η ονομασία της), μέσα στο 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Αυγούστου.
Το Λιάτικο δίνει ερυθρά, ξηρά 
κρασιά, υψηλόβαθμα, αρω-
ματικά, μέτριας οξύτητας (που 
υστερούν ωστόσο σε χρώμα), 
καθώς και θαυμάσιους γλυ-
κούς οίνους.

Μ
Μαλαγουζιά
Λευκή ποικιλία καταγόμενη 
από την Αιτωλοακαρνανία, η 
οποία καλλιεργείται στη Μακε-
δονία (Χαλκιδική, Θεσσαλονί-
κη) και διάσπαρτα στη Στερεά 
Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, 
Φθιώτιδα, Αττική) και την Πε-
λοπόννησο. Ωριμάζει στα τέλη 
Αυγούστου.
Η Μαλαγουζιά δίνει κρασιά, 
τα οποία μπορεί να έχουν 
ζυμωθεί ή ωριμάσει σε δρύινα 
βαρέλια, είναι υψηλόβαθμα, 
με ιδιαίτερο πλούσιο άρωμα, 
μέτρια οξύτητα, γεμάτη και 
«στρογγυλή» γεύση.

Μανδηλαριά
Από τις πιο πλούσιες σε χρώμα 
ποικιλίες αμπέλου, γηγενής 
τού αιγαιοπελαγίτικου χώρου. 
Καλλιεργούταν αρχικά στις 
Κυκλάδες, τη Ρόδο και την 
Κρήτη, ενώ κατόπιν η καλλι-
έργειά της επεκτάθηκε στην 
Πελοπόννησο, την Αττική, την 
Εύβοια, τη Θεσσαλία και τη 
Μακεδονία, καταλαμβάνοντας 
συνολικά έκταση που ξεπερνά 
τα 15.000 στρέμματα. Ωρι-
μάζει όψιμα (τέλη Σεπτεμβρί-
ου με αρχές Οκτωβρίου) και 
δίνει κρασιά με έντονο χρώμα, 
μέσου ώς χαμηλού αλκοολι-
κού τίτλου, μέτριας οξύτητας, 
πλούσια σε τανίνες.
Αποκλειστικά από Μανδηλαριά 
παράγεται ο ερυθρός ξηρός 
οίνος ονομασίας προελεύσεως 
ανωτέρας ποιότητος «Ρόδος». 
Η Μανδηλαριά συμμετέχει στην 
παραγωγή των ερυθρών ξηρών 
οίνων ονομασίας προελεύσεως 
ανωτέρας ποιότητος «Πεζά» 
και «Αρχάνες» (μαζί με την ποι-
κιλία Κοτσιφάλι) και «Πάρος», 
μαζί με την ποικιλία Μονεμβα-

σιά (συνοινοποίηση), καθώς και 
κάποιων τοπικών οίνων (Δωδε-
κανησιακός, Ηρακλειώτικος, 
Θραψανών κ.ά.).

Μαυροδάφνη
Ερυθρή ποικιλία που καλλιερ-
γείται στους νομούς Αχαΐας, 
Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λευ-
κάδας και σποραδικά στους 
νομούς Κέρκυρας, Αρκαδίας, 
Χαλκιδικής και Μαγνησίας, 
καταλαμβάνοντας συνολικά 
έκταση περίπου 6.500 στρεμ-
μάτων. Ωριμάζει στις αρχές με 
μέσα Σεπτεμβρίου και, όταν 
καλλιεργείται σωστά και στο 
κατάλληλο εδαφοκλιματικό 
περιβάλλον, μπορεί να δώσει 
ερυθρά κρασιά ξηρά, με καλό 
χρώμα και χαρακτηριστικό 
άρωμα, τα οποία επιδέχονται 
παλαίωση και συνήθως αναμει-
γνύονται με κρασιά ποικιλιών, 

όπως Cabernet Sauvignon, 
Αγιωργίτικο και Refosco.
Η Μαυροδάφνη παράγει 
εξαιρετικούς υψηλόβαθμους, 
γλυκούς οίνους λικέρ, οι 
οποίοι παλαιώνουν σε δρύινα 
βαρέλια (ορισμένοι υφίστανται 
μακρόχρονη παλαίωση με το 
σύστημα Solera) και χαρακτη-
ρίζονται από πολύπλοκο μπου-
κέτο αποξηραμένων φρούτων 
και πλούσια γεύση με μακρά 
διάρκεια. Η Μαυροδάφνη 
(μόνη της ή μαζί με την ποι-

κιλία Μαύρη Κορινθιακή, ώς 
49%) παράγει τους γλυκούς 
οίνους ονομασίας προελεύσε-
ως ελεγχομένη «Μαυροδάφνη 
Πατρών» και «Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνίας», ενώ συμμετέχει 
στην παραγωγή ορισμένων 
τοπικών οίνων (Λετρίνων, Πλα-
γιές Αίνου, Πλαγιές Πετρωτού, 
Μεταξάτων).

Μονεμβασιά
Λευκή ποικιλία, καλλιεργούμενη 
στις Κυκλάδες (ιδιαίτερα στην 
Πάρο) και σποραδικά σε αρ-
κετά νησιά τού Αιγαίου και την 
Εύβοια. Αν και κατάγεται από 
την ομώνυμη περιοχή, η καλ-
λιέργειά της στη Μονεμβασιά 
είχε εξαφανιστεί ολοκληρωτικά, 
για να επανέλθει πρόσφατα, σε 
περιορισμένη έκταση. Ωριμάζει 
στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου.
Το κρασί τής Μονεμβασιάς, 
όταν αυτή καλλιεργείται στο 
κατάλληλο εδαφοκλιματικό 
περιβάλλον, είναι υψηλόβαθμο, 
μέτριας οξύτητας, με χαρα-
κτηριστικό άρωμα, αλλά και 
έντονη τάση οξείδωσης (οπότε 
χρειάζεται προσοχή στην οινο-
ποίηση). Από τη συγκεκριμένη 
ποικιλία παράγεται ο λευκός 
ξηρός οίνος ονομασίας προε-
λεύσεως ανωτέρας ποιότητος 
«Πάρος» και, σε συνοινοποί-
ηση με την ερυθρή ποικιλία 
Μανδηλαριά, ο ερυθρός ξηρός 
οίνος τής ίδιας ονομασίας, κα-
θώς και ορισμένοι τοπικοί οίνοι 
(Θραψάνων).

Μοσχάτο Αλεξανδρείας
Λευκή ποικιλία, η οποία καλλι-
εργείται ευρύτατα σε ολόκληρο 
τον κόσμο για την παραγωγή 
επιτραπέζιων σταφυλιών, κρα-
σιού και σταφίδας. Στην Ελ-
λάδα καλλιεργείται κυρίως στη 
Λήμνο, αλλά και σε ορισμένα 
νησιά τού Ιονίου, τη Θεσσαλία, 
τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) 
και τελευταία στη Ρόδο, κατα-
λαμβάνοντας έκταση περίπου 
7.000 στρεμμάτων. Ωριμάζει 
στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι 
ευοξείδωτο και απαιτεί προσο-
χή κατά την οινοποίηση.
Το Μοσχάτο Αλεξανδρείας δίνει 
ξηρά κρασιά υψηλόβαθμα, με 
λεπτό, τυπικό μοσχάτο άρωμα, 
μέτρια ώς καλή οξύτητα και ευ-
χάριστη γεύση, καθώς και θαυ-
μάσια γλυκά κρασιά με πλούσιο 
άρωμα και γεμάτη γεύση.
Από το Μοσχάτο Αλεξαν-
δρείας παράγονται οι γλυκείς 
οίνοι ονομασίας προελεύσεως 

ελεγχόμενη «Μοσχάτος Λή-
μνου» και οι ξηροί, ημίξηροι 
και ημίγλυκοι οίνοι ονομασίας 
προελεύσεως ανωτέρας ποιό-
τητος «Λήμνος».

Μοσχάτο Λευκό
Πρόκειται για ποικιλία καλλι-
εργούμενη σε μεγάλη έκταση 
σε αρκετές χώρες τού κό-
σμου (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ρουμανία, Γερμανία, Τουρκία, 
Αυστραλία, Αμερική κ.α.). 
Στην Ελλάδα καλλιεργείται 
στη Σάμο, τη Βορειοδυτική 
Πελοπόννησο (Ρίο, Πάτρα), 
την Κεφαλλονιά, τη Ρόδο και 
σποραδικά στις Κυκλάδες, τα 
νησιά τού Ιονίου, τη Θεσσαλία, 
την Κρήτη και τελευταία στη 
Μακεδονία. Ωριμάζει στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου, είναι ευοξεί-
δωτο και απαιτεί προσοχή κατά 
την οινοποίηση.
Το Μοσχάτο μπορεί να δώσει 
ξηρά κρασιά με πλούσιο, τυπικό 

άρωμα, υψηλόβαθμα, με μέτρια 
οξύτητα, αλλά κυρίως εξαιρε-
τικά γλυκά κρασιά, είτε λιαστά 
είτε οίνους λικέρ, με πληθωρική 
μύτη και γεμάτη γεύση.

Μοσχόμαυρο
Ερυθρή ποικιλία, καλλιερ-
γούμενη σε μικρή έκταση στη 
Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, 
Κοζάνη) και σποραδικά στη 
Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκα-
λα). Είναι ζωηρή, εύρωστη, 
γόνιμη, παραγωγική, ευαίσθη-
τη στον βοτρύτη και την όξινη 
σήψη και σχετικά ανθεκτική 
στην ξηρασία. Ωριμάζει μετά 
τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Μοσχοφίλερο
Γκρι ποικιλία, καλλιεργούμε-
νη στην Πελοπόννησο (στους 
νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας 
και Λακωνίας) και σποραδικά 
στη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο, 
την Πρέβεζα, τη Μαγνησία και 



τελευταία στη Φλώρινα.
Πρόκειται για ποικιλία που 
παρουσιάζει έντονη παραλλα-
κτικότητα τόσο στα μορφολο-
γικά όσο και στα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά (χρώμα ραγών, 
εποχή ωρίμανσης, περιεκτι-
κότητα σε σάκχαρα, οξέα, 
αρωματικές ενώσεις). Ωριμάζει 
στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές 
Οκτωβρίου.
Το Μοσχοφίλερο μπορεί 
να δώσει λευκούς, ξηρούς, 
υψηλόβαθμους οίνους, νεα-
ρούς ή ζυμωμένους σε δρύινα 
βαρέλια, με πλούσιο αρωματι-
κό δυναμικό, καλή ώς υψηλή 
οξύτητα, λεπτή, ζωηρή γεύση, 
αλλά και ροζέ και φυσικώς 
αφρώδεις οίνους. Το Μοσχο-
φίλερο συμμετέχει στην παρα-
γωγή τού λευκού ξηρού οίνου 
ονομασίας προελεύσεως ανω-
τέρας ποιότητος «Μαντινεία» 
και ορισμένων τοπικών οίνων 
(Πελοποννησιακός).

Μπεκάρι
Ερυθρή ποικιλία, καλλιεργού-
μενη σε περιορισμένη έκταση 
στην Ήπειρο (κυρίως στον 
νομό Ιωαννίνων). Είναι ζωηρή, 
εύρωστη και παραγωγική, ευ-
αίσθητη στην ξηρασία. Ωριμά-
ζει στις αρχές με μέσα Σεπτεμ-
βρίου. Το κρασί τής ποικιλίας 
Μπεκάρι χαρακτηρίζεται από 
υψηλό αλκοολικό τίτλο, μέτρια 
οξύτητα και μέτριο χρώμα. 
Συμμετέχει στην παραγωγή τού 
τοπικού οίνου Ιωαννίνων.

Ν
Νεγκόσκα
Ερυθρή ποικιλία τού ευρύτερου 
μακεδονικού χώρου (γνωστή 
και ως «Ποπόλκα Ναούσης» ή 
«Νεγκόσκα Ποπόλκα»), η οποία 
καλλιεργείται σήμερα κυρίως 
στην περιοχή τής Γουμένισσας, 
σε έκταση που πλησιάζει τα 
700 στρέμματα, μεταφερόμενη 
εκεί από τη Νάουσα.
Ωριμάζει μετά τις 20 Σεπτεμβρί-
ου και δίνει κρασιά υψηλόβαθ-
μα, με καλό ερυθρό χρώμα, μέ-
τρια οξύτητα και μαλακή γεύση. 
Με αυτά της τα χαρακτηριστικά 
αμβλύνει την οξύτητα και την 
τανικότητα του Ξινόμαυρου, 
αυξάνοντας τον αλκοολικό 
τίτλο, τα φρουτώδη αρώματα 
και τη χρωματική ένταση στην 
παραγωγή τού ερυθρού ξηρού 
παλαιωμένου οίνου ονομασίας 
προελεύσεως ανωτέρας ποιότη-
τος «Γουμένισσα».

Ντεμπίνα
Λευκή, αξιόλογη ποικιλία τής 
Ηπείρου, που καλλιεργείται 
κυρίως στη Ζίτσα και σπορα-
δικά σε άλλες περιοχές (Αρκα-
δία, Θεσπρωτία, Θεσσαλονίκη, 
Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα), 
καταλαμβάνοντας συνολικά 
έκταση που φθάνει τα 7.500 
στρέμματα. Ωριμάζει μετά τα 
μέσα Σεπτεμβρίου και δίνει 
κρασιά ξηρά, μέτριου αλκο-
ολικού τίτλου, με ιδιαίτερο, 
φρουτώδες άρωμα και δροσε-
ρή γεύση, αλλά και αξιόλογα 
ημιαφρώδη κρασιά.
Από τη Ντεμπίνα παράγονται οι 
ξηροί, ήρεμοι οίνοι και οι ξηροί 
και ημίγλυκοι ημιαφρώδεις 
οίνοι ονομασίας προελεύσεως 
ανωτέρας ποιότητος «Ζίτσα», 
καθώς και ο τοπικός οίνος 
Ιωαννίνων.

Ξ
Ξινόμαυρο
Η ευγενέστερη ερυθρή ποικιλία 
τού βορειοελλαδικού χώρου, 
που καλλιεργείται κυρίως στη 
Νάουσα, τη Γουμένισσα, το 
Αμύνταιο, τη Ραψάνη, το Τρί-
κωμο, τη Σιάτιστα, το Βελβεντό, 
την Πέλλα και, σε μικρότερο 
βαθμό, στο Άγιο Όρος, την 
Όσσα, τα Ιωάννινα, τη Μαγνη-
σία, την Καστοριά και τα Τρίκα-
λα, καταλαμβάνοντας έκταση 
μεγαλύτερη από 18.000 
στρέμματα.
Το Ξινόμαυρο εμφανίζει ση-
μαντική παραλλακτικότητα, 
κυρίως όσον αφορά τα οινολο-
γικά χαρακτηριστικά (σάκχα-
ρα, χρώμα, αρωματικό δυνα-
μικό), που εντείνεται από τις 
διαφορετικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες κάτω από τις οποίες 
καλλιεργείται. Ωριμάζει μετά τις 
20 Σεπτεμβρίου.
Το Ξινόμαυρο είναι πολυδύ-
ναμη ποικιλία και μπορεί να 
δώσει διαφορετικούς τύπους 
προϊόντων. Σε περιοχές με κά-
ποιο υψόμετρο, όπου μπορεί 
να ωριμάσει, στα κατάλληλα 
εδάφη και με μικρές απο-
δόσεις ανά πρέμνο, έχει τη 
δυνατότητα να δώσει θαυμά-
σια ερυθρά, ξηρά κρασιά, με 
καλό χρώμα, τυπικά αρώματα, 
καλή οξύτητα, υψηλόβαθμα, 
πλούσια σε τανίνες και επιδε-
κτικά παλαίωσης. Σε περιοχές 
μεγάλου υψομέτρου έχει τη 
δυνατότητα να δώσει αξιόλογα 
ροζέ, ήρεμα, αλλά και αφρώ-
δη κρασιά, με χαρακτηριστικά 
αρώματα κόκκινων φρούτων 
και ιδίως φράουλας. Μπορεί 
ακόμη να δώσει και λευκούς 
οίνους (blanc de noirs), με 
χαρακτηριστικό χρώμα και 
άρωμα και ζωηρή γεύση.
Από σταφύλια τής ποικιλίας 
Ξινόμαυρο παράγονται οι 
οίνοι ονομασίας προελεύσεως 
ανωτέρας ποιότητος «Νάου-
σα» (ερυθρός ξηρός, ημίξηρος 
και ημίγλυκος), «Αμύνταιο» 
(ερυθρός και ροζέ, ξηρός, 
ημίξηρος και ημίγλυκος) και 
«Αμύνταιο» (ροζέ φυσικώς 
αφρώδης, ξηρός και ημίγλυ-
κος).
Το Ξινόμαυρο συμμετέχει 
στην παραγωγή των ερυθρών 
ξηρών οίνων ονομασίας προε-
λεύσεως ανωτέρας ποιότητος 

«Γουμένισσα» (μαζί με την ποι-
κιλία Νεγκόσκα), «Ραψάνη» 
(μαζί με τις ποικιλίες Κρασάτο 
και Σταυρωτό) και ορισμέ-
νων τοπικών (Μακεδονικός, 
Ημαθίας, Γρεβενών, Πλαγιές 
Βερτίσκου, Χαλκιδικής κ.ά.) 
και επιτραπέζιων οίνων.

Π
Παμίδι
Ερυθρωπή ποικιλία, η οποία 
καλλιεργείται σε ολόκληρο τον 
μακεδονικό και θρακικό χώρο, 
προερχόμενη από την Ανα-
τολική Θράκη. Ωριμάζει στις 
αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου.
Το Παμίδι δίνει ερυθρά κρασιά 
υψηλόβαθμα, μικρής οξύτη-
τας, φτωχά σε χρώμα. Χρη-
σιμοποιείται σε αναμείξεις για 
την παραγωγή ορισμένων ερυ-
θρών και ροζέ τοπικών οίνων 
(Αβδήρων, Θρακικός κ.α.) και 
επιτραπέζιων οίνων.

Πρικνάδι
Λευκή ποικιλία, καλλιεργούμε-
νη διάσπαρτα στη Θεσσαλία 
και στη Μακεδονία. Ωριμάζει 
στο πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου. Το Πρεκνιάρικο 
δίνει κρασιά υψηλού αλκοολι-
κού τίτλου, μέτριας ώς μικρής 
οξύτητας, ελαφρώς αρωμα-
τικά. Πρόκειται για ποικιλία 
που οξειδώνεται γρήγορα 
και χρειάζεται προσοχή στην 
οινοποίηση.

Ρ
Ροδίτης
Πολύ παλιά, γηγενής, ερυ-
θρωπή ποικιλία, καλλιερ-
γούμενη σε 32 νομούς τής 
χώρας – στη Βορειοδυτική 
Πελοπόννησο, την Αττική, 
τη Βοιωτία, την Εύβοια, τη 
Θεσσαλία, τη Μακεδονία και 
τη Θράκη. Εμφανίζει έντο-
νη παραλλακτικότητα, που 
εντείνεται από τα διαφορετι-
κά μικροκλίματα στα οποία 
καλλιεργείται. Προτιμά εδάφη 
ελαφρά, ασβεστώδη και μέ-
σης γονιμότητας και περιοχές 
με υψόμετρο, όπου η ποικιλία 
παρουσιάζει τον καλύτερο 
χαρακτήρα της. Ωριμάζει 
μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ρομπόλα
Λευκή ποικιλία των Ιονίων Νή-
σων, καλλιεργούμενη κυρίως 
στην Κεφαλονιά και σποραδικά 
στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την 
Πρέβεζα και τα τελευταία χρό-
νια στην Αρκαδία, σε έκταση 
που δεν ξεπερνά τα 5.000 
στρέμματα. Ωριμάζει στις αρχές 
Σεπτεμβρίου.

Σ
Σαββατιανό
Λευκή ποικιλία, καλλιεργού-
μενη κυρίως στους νομούς 
Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας και, 
σε μικρότερη έκταση, στις Κυ-
κλάδες, τη Δυτική Κρήτη, την 
Πελοπόννησο και τη Μακεδο-
νία, ξεπερνώντας συνολικά τα 
180.000 στρέμματα.
Είναι μέτρια ζωηρό, γόνιμο, 
παραγωγικό και ανθεκτικό 
στην ξηρασία. Προσαρμόζε-
ται σε διαφορετικούς τύπους 
εδαφών, δίνει όμως καλύτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά σε 
εδάφη ξηρά, ασβεστώδη, μέ-
σης γονιμότητας. Ωριμάζει στα 
μέσα Σεπτεμβρίου.
Αρκετά παρεξηγημένη ποικιλία, 
το Σαββατιανό μπορεί να δώσει 
αξιόλογα λευκά κρασιά με 
λεπτό άρωμα και ισορροπημέ-
νη γεύση, εφόσον φυτευτεί σε 
περιοχές με κάποιο υψόμετρο, 
δεν υπερφορτωθεί και τρυγη-
θεί στο βέλτιστο της τεχνολο-
γικής του ωριμότητας. Διαφο-
ρετικά, δίνει κρασιά μάλλον 
υψηλόβαθμα, μικρής οξύτητας.
Από το Σαββατιανό παράγονται 
οι ξηροί οίνοι ονομασίας προ-
ελεύσεως ανωτέρας ποιότητος 
«Αγχίαλος» (μαζί με Ροδίτη), 
αρκετοί τοπικοί οίνοι (Γερανίων, 
Καρυστινός, Μαρκόπουλου, 
Παλληνιώτικος, Παιανίτικος, Ρι-
τσώνας κ.ά.), ονομασίας κατά 
παράδοση ρετσίνα, καθώς και 
επιτραπέζιοι οίνοι.

Σέφκα
Ερυθρή ποικιλία βουλγαρικής 
προέλευσης, καλλιεργούμε-
νη από τις αρχές τού αιώνα 
σποραδικά σε ολόκληρο τον 
μακεδονικό και θρακικό χώρο. 
Ωριμάζει στις αρχές με μέσα 
Σεπτεμβρίου.
Η Σέφκα δίνει κρασιά φτωχά 
σε χρώμα, μέτριου αλκοολι-
κού τίτλου, μέτριας ώς μικρής 
οξύτητας.
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
Μπαίνοντας δυναμι-
κά στην καλοκαιρι-
νή περίοδο, έχουμε 
για εσάς τέσσερις 
νέες προτάσεις, 
ενδιαφέρουσες και 
δροσιστικές, που 
σίγουρα θα σας εν-
θουσιάσουν.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine Professional Sommelier, 
Genius in Gastronomy

ΩΡΑΙΑ τα κοκτέιλ, δροσιστι-
κή η μπίρα, στα φόρτε τους 
η βότκα, το τζιν και η τεκίλα, 
εμείς όμως επιμένουμε να 
πίνουμε τα αγαπημένα μας 
κρασιά. Ή, έστω, να δοκιμά-
ζουμε και κρασιά… Καθώς 
λοιπόν το συγκεκριμένο τεύχος 
είναι αφιερωμένο στο κρασί, 
δεν γινόταν να μη δώσουμε τον 
καλύτερό μας εαυτό, παρου-
σιάζοντας αγαπημένα κρασιά. 
Όπως συνηθίζουμε, έτσι κι αυ-
τήν τη φορά υπάρχει ποικιλία 
προτάσεων: κρασιά ελληνικά, 
κρασιά τού διεθνούς αμπε-
λώνα, λευκά και ροζέ. Αν δεν 
κάνω λάθος, θα είναι η πρώτη 
φορά που θα παρουσιάσουμε 
και ένα ημίξηρο κρασί, ενώ 
Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία 
θα έχουν για ακόμη μία φορά 
την τιμητική τους.
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«ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΘΥΣΕΙ,  
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΗΛΙΘΙΟΥΣ».
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕÏ
(αμερικανός συγγραφέας, 1899-1961)

Dr. L, Dr. Loosen, Mosel, 
Γερμανία

Ξεκινάμε από το αγαπημένο 
μας Μόζελ τής Γερμανίας και 
το οινοποιείο τού Dr. Loosen, 
ενός από τους σπουδαιότερους 
οινοπαραγωγούς τής περιοχής 
και της χώρας. Οι αμπελώνες 
μάς δίνουν ορισμένα από τα 
σπουδαιότερα Riesling τού κό-
σμου. Κι αν κάποιοι θεωρούν 
το Riesling «βασιλιά» των λευ-
κών ποικιλιών, είναι χάρη στα 
κρασιά αυτής της περιοχής. 
Πρόκειται για ένα κρασί ελάχι-
στα διαδεδομένο μέχρι και πριν 
από λίγα χρόνια στην ελληνική 
αγορά, όπου η συγκεκριμένη 
ποικιλία δεν είχε να παρουσιά-
σει πολλά δείγματα, λόγω της 
ιδιαιτερότητάς της («αγαπά» 
ψυχρά κλίματα). Εδώ έχου-
με ένα Riesling ημίξηρο, με 
υπολειμματικά σάκχαρα, με 
οξύτητα μοναδικά αναζωογο-
νητική, που «χορεύει» στον 
ουρανίσκο μας με φινέτσα και 
πάθος. Κρασί έντονα φρου-
τώδες, με τα εσπεριδοειδή και 
το γκρέιπφρουτ να κυριαρ-
χούν αρωματικά. Το χαμηλό 
αλκοόλ του, σε συνδυασμό με 
την τέλεια ισορροπία του, σας 
«αναγκάζουν» να ξαναγεμίσετε 
το ποτήρι σας.

Απλά Λευκό, Oenops 
Wines, Δράμα

Oenops Wines: ένα νέο 
οινοποιείο στην περιοχή τής 
Δράμας, με την υπογραφή 
τού Νίκου Καρατζά. Ένας 
επαγγελματίας τού χώρου (και 
γνώστης τού ελληνικού αμπε-
λώνα) αποφασίζει να φτιάξει 
το δικό του οινοποιείο, απο-
κτώντας παλιούς αμπελώνες 
ανά την επικράτεια, ανάλογα 
με το terroir κάθε ποικιλίας. 
Τα αποτελέσματα, εξαιρετικά. 
Η οικογένεια «Απλά», που 
αποτελείται από ένα λευκό, ένα 
ροζέ και ένα κόκκινο κρασί, 
έχει κλέψει ήδη τις καρδιές 
των οινόφιλων. Το λευκό μέλος 
της είναι ένα blend Ασύρτικου, 
Μαλαγουζιάς και Ροδίτη, που 
δίνουν ένα κρασί με δροσιστι-
κή οξύτητα, μακρά επίγευση, 
ισορροπία, φινέτσα και αί-
σθηση φρεσκάδας. Αρώματα 
πυρηνόκαρπων φρούτων, 
όπως το ροδάκινο και το 
βερίκοκο, εσπεριδοειδή, αλλά 
και κάποιες ανθικές νύξεις 
συμπληρώνουν το προφίλ 
του. Συνδυάζεται εξαιρετικά 
με δροσιστικές καλοκαιρινές 
σαλάτες, αλλά και ζυμαρικά με 
ελαφριές σάλτσες και θαλασ-
σινά.

Ξινόμαυρο Ροζέ, Κτήμα 
Γεροβασιλείου, Επανωμή

Οι συστάσεις για το Κτήμα 
Γεροβασιλείου είναι περιττές… 
Αυτή τη φορά θα ασχολη-
θούμε με το τελευταίο δημι-
ούργημα του οινοποιείου από 
την Επανωμή Θεσσαλονίκης 
– και πιο συγκεκριμένα το 
ροζέ από την ποικιλία Ξινό-
μαυρο, που φέτος κυκλοφο-
ρεί για δεύτερη χρονιά. Η νέα 
γενιά τής οικογένειας Γεροβα-
σιλείου αρχίζει να αφήνει το 
στίγμα της – η όρεξη και το 
πάθος τού Αργύρη Γεροβα-
σιλείου προσθέτει μια πινελιά 
ανανέωσης και φρεσκάδας. 
Το κρασί προέρχεται από το 
σταφύλι Ξινόμαυρο και έχει 
ανοιχτό ροζέ χρώμα, προσεγ-
γίζοντας σε στιλ τα κρασιά 
τής Νότιας Γαλλίας και της 
Προβηγκίας. Ωραία οξύτη-
τα και έντονος αρωματικός 
χαρακτήρας, με τα τροπικά 
φρούτα (όπως το μάνγκο και 
το passion fruit), αλλά και τα 
κόκκινα κεράσια και μούρα 
να κυριαρχούν στη μύτη και 
στο στόμα.

Alie, Frescobaldi,  
Τοσκάνη, Ιταλία

Όλοι γνωρίζουμε την Τοσκάνη 
για τα υπέροχα τοπία της και 
τα ακόμη πιο υπέροχα κόκκινα 
κρασιά της. Βρήκαμε όμως κι 
ένα ροζέ, που μας έκανε πολύ 
θετική εντύπωση. Από τον 
παραγωγό Frescobaldi (που 
είναι γνωστός για τα εξαιρετι-
κά ερυθρά κρασιά του στην 
περιοχή Τενούτα Αμιράλια) με 
το όνομα «Alie», όνομα που 
δανείζεται από μια Νηρηίδα, 
σύμβολο της ομορφιάς. Εκ 
πρώτης όψεως, θυμίζει γαλλικό 
ροζέ με ανοιχτό χρώμα – συ-
ναντάμε τις ποικιλίες Syrah και 
Vermentino. Στη μύτη και στο 
στόμα μάς εκπλήσσει ευχάρι-
στα χάρη στην πολυπλοκότητά 
του, την έντονη οξύτητα και 
τα αρώματα. Λουλούδια και 
κόκκινα φρούτα (όπως φρά-
ουλα και κόκκινα βατόμουρα) 
συμπληρώνουν ένα κρασί με 
φινέτσα και πολύ καλή σχέση 
ποιότητας-τιμής. Αγαπημένη 
καλοκαιρινή επιλογή, το απο-
λαμβάνουμε κρύο, συντροφιά 
με δροσιστικές σαλάτες, ζυμα-
ρικά ή θαλασσινά.



ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ»

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΕΥΣΗΣ
Πρώτες ύλες  
από διάφορα μέρη  
της χώρας
συνθέτουν σειρά 
γευστικών επιλογών 
βασισμένων
στην παραδοσιακή 
κουζίνα και 
«μπολιασμένων» 
με το μεσογειακό 
ταμπεραμέντο.
Ο ΖΕΣΤΟΣ χώρος, το φιλικό 
περιβάλλον, μα, πάνω απ’ όλα, 
το μεράκι και η διάθεση των 
ιδιοκτητών τού εστιατορίου 
«Ακαδημία», Κωνσταντίνου 
Μάρκου και Κωνσταντίνου 
Γαργάνη, φάνηκαν από την 
πρώτη κιόλας στιγμή, καθώς 
κατάφεραν να παντρέψουν 
με επιτυχία τις γεύσεις 
με την τέχνη. Επίπλωση 
παλιάς εποχής (με σπάνια 
έργα τέχνης κορυφαίων 
καλλιτεχνών να διακοσμούν 
τον χώρο τού εστιατορίου 
και της αυλής του) και 
πρώτες ύλες από διάφορα 
μέρη τής χώρας (οι οποίες 
συνθέτουν σειρά γευστικών 
επιλογών, βασισμένων στην 
παραδοσιακή κουζίνα και 
«μπολιασμένων» με το 
μεσογειακό ταμπεραμέντο) 
αποτελούν την «ταυτότητα» 
τής «Ακαδημίας».
Ο σεφ Κωνσταντίνος Μάρκου 
δημιουργεί το δικό του έργο 
τέχνης – μια πανδαισία 
γεύσεων την οποία ανανεώνει 
συνεχώς, προκαλώντας μας 
να τη γευθούμε. Καθημερινά, 
η «Ακαδημία» σερβίρει 
γεύματα με εκλεπτυσμένες 
μεσογειακές γεύσεις και 
ποιότητα που δύσκολα 
βρίσκει κάποιος στην εποχή 

τής κρίσης. Οι άνθρωποί 
της ανοίγουν τις πόρτες 
και την αυλή τους στους 
πελάτες τους, έτοιμοι να 
υποδεχθούν εξίσου θερμά 
όποια εκδήλωση θέλει να 
πραγματοποιήσει κάποιος.
Το αγαπημένο resto τού κέ-
ντρου διατίθεται για επαγγελ-

ματικά γεύματα. Επίσης, στον 
privé χώρο του φιλοξενούνται 
εικαστικές εκθέσεις, μουσικές 
βραδιές, αλλά και ποικίλα 
θεματικά events (π.χ., θέατρο 
κοκ.).
INFO: «Ακαδημία»,  
Αγίου Μηνά 3, Θεσσαλονίκη.  
Τ. 2310-521.803.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, Η «ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΓΕΥΜΑΤΑ  
ΜΕ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ  
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ,  
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΘΕΡΜΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.



Citymag Thessaloniki 
No 022  —  27.06-10.07.2020

ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ

BAR ETC. CITY TASTE 40
H Κατερίνα

Κωνσταντινίδου
προτείνει:

«Summer breeze» 21 3 4Παρασκευάζεται με 
φρέσκα φρούτα (φρά-
ουλες, ανανά, μάν-
γκο), φρεσκοστυμμέ-
νο χυμό λάιμ και δύο 
φύλλα δυόσμου.

Η πρόταση του 
«WonderWall» εί-
ναι ένα καλοκαιρινό, 
φρουτώδες κοκτέιλ με 
βάση το ρούμι.

Ρίχνετε όλα τα συστα-
τικά στο ποτήρι, προ-
σθέτετε πάγο και ανα-
κατεύετε, ώστε τα 
φρούτα να βγάλουν τα 
αρώματά τους.

Γαρνίρετε με 
φύλλα δυόσμου 
και φράουλες.

«WONDERWALL»

ΕΝΑΣ ALL-DAY
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ  
ΛΑΔΑΔΙΚΑ
Δεν θα ήταν υπέ-
ροχο να επισκεπτό-
σασταν τέσσερις 
τελείως διαφο-
ρετικούς χώρους 
για τον καφέ ή το 
ποτό σας, χωρίς 
να χρειαστεί να 
μετακινηθείτε; Το 
«WonderWall» σάς 
προσκαλεί να βιώ-
σετε τέσσερις δια-
φορετικές εμπειρίες 
διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Ε πί σχεδόν δύο 
δεκαετίες που πα-
ρουσιάζω εστια-
τόρια και μπαρά-
κια ίσως μόνο μία 

φορά να χρησιμοποίησα κατά 
το παρελθόν τη λέξη «πο-
λυχώρος». Και πολύ λογικό, 
αφού κανένα δεν μπορούσε 
να κερδίσει αυτόν τον χαρα-
κτηρισμό… Το all day fun bar 
«WonderWall», όμως, τον 
κέρδισε με την αξία του. Κι 
αυτό, επειδή έχει κάνει κάτι 
πολύ ιδιαίτερο: κάθε χώρος 
του έχει το δικό του στιλ και 
τη δική του φιλοσοφία. Είμαι 
απολύτως πεπεισμένος ότι 
(τουλάχιστον) ένας θα αγγίξει 
την καρδιά σας.
Το ισόγειο αποκαλείται 
«Ground zero» και είναι αυτό 
που θα αποκαλούσα «βαρύ» 
μπαρ. Είναι αυτό όπου τον 
χειμώνα φιλοξενούνται τα 
dj sets και τα πάρτι. Παρ’ 
όλα αυτά, ο χώρος δεν είναι 
καθόλου χειμερινός, αφού 

τα καλοκαίρια η εξωτερική 
τζαμαρία μαζεύεται και δεν 
σε χωρίζει τίποτα από την οδό 
Αιγύπτου και τον κόσμο που 
κάνει τις βόλτες του στα Λα-
δάδικα. Και μια και ανέφερα 
το λιθόστρωτο, να σημειώσω 
ότι ο χώρος τού πεζοδρομίου 
με τα σταντ και τις μαξιλά-
ρες-πουφ αποκαλείται «Front 
yard».
Ανεβαίνοντας στον πρώ-
το όροφο συναντάς το 
«Playroom». Οι επισκέπτες 
που έζησαν ως παιδιά τις 
δεκαετίες τού 1980 και 1990 
θα συγκινηθούν από τις ανα-
μνήσεις. Η διακόσμηση του 
χώρου παραπέμπει στα παλιά 
«ουφάδικα», στα οποία ξο-
δέψαμε αρκετά δεκάρικα και 
εικοσάρικα (και αναφέρομαι 
στα κέρματα των δραχμών, 
που απεικόνιζαν τον Δημό-
κριτο και τον Περικλή). Στη 
γωνία θα συναντήσεις και δύο 

arcades, στα οποία μπορείς 
να παίξεις, για να θυμηθείς 
τα νιάτα σου. Το ένα είναι το 
«NBA Jam» (δεν χρειάζεται 
να γράψω κάτι περισσότερο). 
Στην άλλη γωνία βρίσκεται ένα 
επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι για 
τους ακόμη παλαιότερους. Σ’ 
αυτόν τον χώρο φιλοξενείται 
και το ιντερνετικό ραδιόφωνο 
«Radio Nowhere».
Ο δεύτερος όροφος απο-
καλείται «Secret garden». 
Είναι ίσως ο πιο «χαλαρός», 
καθιστικός χώρος, όπου την 

πρώτη ματιά κλέβει η κούνια. 
Κατ’ εμέ είναι ο καταλληλό-
τερος για να απολαύσετε το 
πρωινό σας ή κάποιες ιδιαί-
τερες, υπέροχες γεύσεις τής 
κουζίνας, όπως ποσέ αβγά με 
χωριάτικο λουκάνικο και μανι-
τάρια ή μια σαλάτα με ένα 
ποτήρι κρασί (εσείς, βέβαια, 

μπορείτε να καταναλώσετε το 
φαγητό σας σε όποιον χώρο 
επιθυμείτε…). Να σημειώσω 
ότι τόσο ο πρώτος όσο και ο 
δεύτερος όροφος διαθέτουν 
από ένα μικρό μπαλκονάκι επί 
της Αιγύπτου, όπου μπορείτε 
να απολαύσετε διακριτικά τον 
καφέ ή το ποτό σας και να 
συζητήσετε με την παρέα σας.
Τέλος, στο «Rooftop» βρίσκε-
ται μία από τις ομορφότερες 
ταράτσες τής πόλης. Παρότι 
είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου, η εμπειρία 
τα βράδια τού καλοκαιριού 
είναι μοναδική. Δεν υπάρχει 
τίποτα καλύτερο από ένα 
κοκτέιλ με θέα τα Λαδάδικα, 
τη μουσική –από hip hop και 
r’n΄b μέχρι soul και funk– να 
πλημμυρίζει τα αυτιά σου και 
το αεράκι να σε φυσάει στο 
πρόσωπο. Υπέροχα.
INFO: «WonderWall», Αιγύπτου 
18, Λαδάδικα. Τ. 2311-111.018.
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ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,                  HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ για ένα 
όμορφο πρωϊνό στο δάσος 
τού Χορτιάτη; Η ΚΟΙΝΣΕΠ 
Ecoroutes ξεκινά τις δράσεις 
της και προτείνει ένα κυρια-
κάτικο πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων στη φύση, σχεδια-
σμένο για παιδιά ηλικίας από 
8 ετών και άνω, αλλά και για 
τους γονείς τους. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει διαδρο-
μή και ξενάγηση στο δάσος, 

αλλά και περιβαλλοντικά παι-
χνίδια που περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή τόσο των παιδιών 
όσο και των ενηλίκων.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 
περίπου τριών ωρών και προ-
σφέρεται δωρεάν με τη στή-
ριξη του Κέντρου «Εργάνη», 
καθώς εντάσσεται στο έργο 
«Families Share» που υλοποιεί 
το Κέντρο. Θα πραγματοποιη-
θεί, δε, σε τρεις ημερομηνίες: 

Κυριακή 28 Ιουνίου, Κυριακή 
5 Ιουλίου, Κυριακή 19 Ιουλίου. 
Το ραντεβού θα είναι στις 10 
το πρωί, στο καταφύγιο του 
Χορτιάτη, το οποίο προσφέρει, 
για όσους το επιθυμούν, φα-
γητό και ροφήματα. Για κάθε 
συνάντηση θα υπάρχει περιο-
ρισμένος αριθμός θέσεων (για 
έως 10 παιδιά), στο πλαίσιο 
των μέτρων πρόληψης κατά 
της Covid-19, ενώ θα τηρού-

νται οι απαραίτητες αποστά-
σεις ασφαλείας.
INFO: Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να δηλώσουν το ενδια-
φέρον τους συμπληρώνοντας 
την ειδική φόρμα https://bit.
ly/3hF96zb. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορεί να αντλή-
σει κάποιος από την ιστοσελίδα 
τής Ecoroutes, στη διεύθυνση 
ecoroutes.gr.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ  

Κυριακές στο δάσος τού Χορτιάτη



1917
Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες.
Παίζουν: Ντιν Τσαρλς Τσάπμαν, 
Τζορτζ ΜακΚέι, Ντάνιελ Μέις, 
Κόλιν Φερθ.
Διάρκεια: 119 λεπτά.
Είδος: Πολεμική, δραματική.

Η ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ται-
νία τού Σαμ Μέντες επιστρέφει 
στη μεγάλη οθόνη –αυτήν τη 
φορά όχι σε σκοτεινή αίθου-
σα, αλλά σε αυλή κάτω από 
τα άστρα. Αγαπητοί σινεφίλ, 
εκτός από την υπόθεση και τις 
ερμηνείες, προσέξτε και τον 
τρόπο κινηματογράφησης. Η 
ιστορία έχει ως εξής: οι λήψεις 
έγιναν με τέτοιον τρόπο, ώστε 
να φαίνεται σαν ένα συνεχό-
μενο πλάνο. Στην καρδιά τού 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου, 
δύο νεαροί βρετανοί στρατιώ-
τες, ο Σκόφιλντ και ο Μπλέικ, 
αναλαμβάνουν μια δύσκολη 
και επικίνδυνη αποστολή. Σε 
μια μάχη ενάντια στον χρόνο, 
πρέπει να περάσουν στα εδάφη 
τού αντιπάλου και να παραδώ-
σουν ένα μήνυμα που θα στα-
ματήσει μια θανάσιμη επίθεση 
σε εκατοντάδες στρατιώτες 
– ανάμεσα στους οποίους είναι 
και ο αδερφός τού Μπλέικ.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
(BAJO LA ROSA)
Σκηνοθεσία:  Χοσουέ Ράμος.

Παίζουν: Ραμίρο Μπλας, 
Πέδρο Καζαμπλάνκ, Ελίζαμπετ 
Τζελαμπέρτ, Ιγνάσιο Φερνάντεζ.
Διάρκεια: 99 λεπτά.
Είδος: Μυστηρίου, δράμα.

Η 10ΧΡΟΝΗ Σάρα εξαφανί-
ζεται μυστηριωδώς. Οι ημέρες 
περνούν χωρίς κάποιο ίχνος 
της. Μέχρι που ένα πρωινό 
οι γονείς της λαμβάνουν ένα 
γράμμα από τον απαγωγέα. 
Είναι διατεθειμένος να την 
αφήσει ελεύθερη, αν ικανο-
ποιηθεί ένα πολύ παράξενο 
αίτημά του: να τους συναντή-
σει. Ποιος είναι και τι θέλει να 
τους πει; Αυτό το τετ-α-τετ θα 
έχει μιαν αναπάντεχη εξέλιξη…

 

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ
(KIZ KARDESLER)
Σκηνοθεσία: Εμίν Αλπέρ.
Παίζουν: Σεμρέ Εμπουζίγια, Ετσέ 
Γιουκσέλ, Ελίν Καντεμίρ.
Διάρκεια: 108 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ, που είχαν 
σταλεί παρακόρες σε πλού-
σιες οικογένειες στην πόλη, 
συναντιούνται ξανά μετά από 
χρόνια, όταν αναγκάζονται 
για διαφορετικούς λόγους 
να επιστρέψουν στο πατρικό 
τους, σε ένα φτωχό χωριό 
τής ορεινής Ανατολίας. Στη 
σκιά των χιονισμένων βουνο-
κορφών και υπό το βλέμμα 
τού αυταρχικού πατέρα, οι 
τρεις γυναίκες μοιάζει να 
επαναλαμβάνουν τα λάθη τού 
παρελθόντος, σε ένα ζοφερό, 
υπνωτιστικό παραμύθι που 
συνδυάζει Τσέχοφ και αδερ-
φούς Γκριμ. Με φόντο ένα 
μαγευτικό, αλλόκοσμο τοπίο, 
που τη νύχτα μεταμορφώνεται 
σε τρομακτικό τόπο αθέατων 

κινδύνων, η ζωή αποτυπώνε-
ται ως αέναη κυκλική πορεία 
–πολλές σκηνές, μάλιστα, 
φαίνεται να επαναλαμβάνο-
νται–, η οποία οδηγεί αναπό-
δραστα στην καταστροφή.

ΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΔΕΣ
(DIE HEINZELS – RÜCKKEHR 
DER HEINZELMÄNNCHEN)
Σκηνοθεσία: Ούτε φον 
Μούνχοου-Πολ.
Με τις φωνές των: Βασίλη 
Μήλιου, Ζωής Ρηγοπούλου, 
Γιώργου Σκουφή, Στεφανίας 
Φιλιάδη, Παναγιώτη 
Αποστολόπουλου, Γιάννη 
Στεφόπουλου, Χρήστου Θάνου, 
Μελίνας Κατσακούλη, Βίνας 
Παπαδοπούλου.
Διάρκεια: 78 λεπτά.
Είδος: Κινούμενα σχέδια.

ΣΥΜΦΩΝΑ με έναν γερμανι-
κό θρύλο, τα σκανταλιάρικα 
ξωτικά τής Κολονίας ήταν 
πλάσματα που βοηθούσαν 
τους τεχνίτες κρυφά τη νύχτα. 
Πριν από 200 χρόνια όμως, 
η κακόβουλη σύζυγος ενός 
ράφτη τα έδιωξε. Από τότε, 
οι Σκανταλιάρηδες κρύβονται 
στις υπόγειες κατοικίες τους, 
όπου απαγορεύεται κάθε επα-
φή με τον κόσμο από πάνω. 
Μία μέρα η ζωηρούλα Έλφι 
αποφασίζει να μην ανεχτεί 
άλλο αυτούς τους περιορι-
σμούς. Μαζί με δύο φίλους 
της σκαρφαλώνει στην επιφά-
νεια της γης, αποφασισμένη 
να βρει τον προορισμό της 
στη ζωή. Μετά από ξεκαρ-
διστικές περιπέτειες, η Έλφι 
πιάνει φιλίες με τον γκρινιάρη 
ζαχαροπλάστη Θίο και όλοι 
μαζί καταλαβαίνουν ποιος 
είναι ο σκοπός τους στη ζωή: 
να βοηθάνε τους άλλους.

Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω... 4/7 7/7
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ,
ΜΑΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΤΑΚΤΑ
ΞΩΤΙΚΑ
Ο Μάρλον Μπρά-
ντο παίρνει τα 
πιστόλια του και 
ετοιμάζεται να πά-
ρει την εκδίκησή 
του. Οι θερινοί 
κινηματογράφοι 
μετατρέπονται σε 
πεδία μάχης, αφού 
επιστρέφει στις 
μεγάλες οθόνες και 
το «1917» τού Σαμ 
Μέντες. Από εκεί 
και πέρα, υπάρχουν 
ταινίες για όλα τα 
γούστα, για μικρούς 
και μεγάλους.
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ
(ONE-EYED JACKS)
Σκηνοθεσία: Μάρλον Μπράντο.
Παίζουν: Μάρλον Μπράντο, 
Καρλ Μάλντεν, Μπεν Τζόνσον.
Διάρκεια: 141 λεπτά.
Είδος: Γουέστερν, δράμα.

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κάτι που λα-
τρεύουμε –κι αυτό όχι μόνο 
στη μετακορωνοϊό εποχή, 
αλλά ανέκαθεν– είναι ότι στα 
θερινά σινεμά μπορείς να 
δεις εξαιρετικές επαναλήψεις. 

Και δεν αναφερόμαστε απο-
κλειστικά σε ταινίες τού πρό-
σφατου παρελθόντος, αλλά 
και της μακρινής δεκαετίας 
τού 1960. Οι παλαιότεροι θα 
θυμούνται ότι εκείνη την επο-
χή γυρίστηκαν μερικά από τα 
απολαυστικότερα (κάτι που 
δεν σημαίνει απαραίτητα και 
καλύτερα ποιοτικά…) γου-
έστερν, όπως τα «Ο καλός, 
ο κακός και ο άσχημος», 
«Κάποτε στη Δύση», «Και οι 
επτά ήταν υπέροχοι». Το 1961 
κυκλοφόρησε και το «One-
eyed Jacks», που μετα-
φράστηκε ελεύθερα ως «Η 
εκδίκηση είναι δική μου».
Η ιστορία τής ταινίας δεν δι-
εκδικεί βραβείο πρωτοτυπίας 
– ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει 
με γουέστερν… Όσοι δεν την 
έχετε δει (κάτι που θα μας 
φαινόταν παράξενο), δια-
βάστε και μάθετε. Κατά την 
προσπάθεια διαφυγής τους 
από μια ληστεία τράπεζας στο 
Μεξικό, ο Ρίο και ο Νταντ 
Λόνγκγουόρθ αποκόπτονται 
από μεξικανούς στρατιώτες. 
Το σχέδιο του Νταντ για να 
διαφύγουν είναι ιδιαίτερο: ο 
ένας θα πάρει το μοναδικό 
άλογο, αλλά και τη λεία τής 
ληστείας και θα πάει να βρει 
ένα άλλο άλογο για τον άλλο. 
Τελικά, ο Νταν είναι αυτός 
που θα φύγει, αλλά θα προ-
δώσει τον Ρίο, ο οποίος συλ-
λαμβάνεται και καταδικάζεται 
να εκτίσει ποινή 15 ετών. Στα 
πέντε χρόνια θα καταφέρει 
να δραπετεύσει με έναν και 
μοναδικό σκοπό (που μάλλον 
μπορείτε να μαντέψετε): να 
εκδικηθεί τον Νταντ.

            
TheCinema 

    lovers

Πεζοπορία και μπάνιο στο 
Πήλιο, στην πρώτη εξόρμηση 
της «Planet E» για το φετινό 
καλοκαίρι. Πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχής εδώ: 
https://www.facebook.com/
events/888270591686375

Ο συγγραφέας τής «Πολιτικής 
Φιλοζωίας», Νίκος Ράπτης, 
στο Φεστιβάλ Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης, στις 19:30, 
στο περίπτερο των εκδόσεων 
«Μεταίχμιο», για να υπογράψει 
το αντίτυπό σας.



Sebastien
Tellier/
«Dome-
sticated»

Γράφει  
ο DREAMACHINERY

Το έκτο στούντιο άλμπουμ τού εκκε-
ντρικότατου γάλ λου 
συνθέτη και τραγουδο-
ποιού Sébastien Tellier 
έρχεται να σφραγίσει την 
προσπάθεια «εξημέρω-
σης» –όπως υποδηλώνει 
και ο τίτλος– μέσα απ’ 
όλα τα στάδια μιας πολύ-
χρονης πορείας. Επι-
στρέφει ύστερα από το «L’ Aventura» 
τού 2014. Στο μυαλό του είχε μία μόνο 

φιλοδοξία: να συγκεντρώσει ένα πρω-
τότυπο «κτίσμα» ηχητικών παραγωγών, 
με σκοπό να δημιουργήσει έναν νέο, 
πλούσιο, φουτουριστικό ποπ ήχο – πα-
ρότι εξακολουθεί να κυριαρχείται από 
τις ιδιαίτερες, ξεχωριστές μελωδίες του, 
διατηρώντας το γνώριμο εύρος και τη 
μεταξένια του μορφή.
Όταν ο Sébastien κάθισε να ηχογρα-
φήσει το «Domesticated», επέλεξε να 
ξεκινήσει με το τραγούδι που, τελικά, 
έγινε η «καρδιά» τού άλμπουμ του. 
Το «Domestic Tasks» αφορά ένα 
θέμα που απασχολεί τη συντριπτική 
πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυ-
σμού: τις δουλειές των νοικοκυριών. 
Αυτό το τραγούδι, όπως επίσης και 
στο «Α balle», μεταφέρει τον πόνο 
και την ταλαιπωρία που μπορεί να 
δημιουργήσουν αυτές οι καθολι-
κές καθημερινές εργασίες, ειδικά 

σε ένα πλαίσιο όπως αυτό του 
πρόσφατου εγκλεισμού. Στο 
«Domestic Tasks» περιγράφει 
μερικούς εξωγήινους (ονομά-
ζονται «X») που σχεδιάζουν να 
καταλάβουν τη Γη – απογοη-
τευμένοι όμως από την ανακά-
λυψη μιας πολύ υποκειμενικής 
και εξημερωμένης ανθρωπό-

τητας, εγκαταλείπουν στο τέλος την 
προσπάθεια…

Prince
/«Purple
Rain»
Ήταν 25 Ιουνίου 1984, όταν ο Prince 
κυκλοφορούσε ένα από τα πιο θρυλικά 
και πολυβραβευμένα άλ-
μπουμ όλων των εποχών 
παγκοσμίως. Εμπορικό, 
με εκατομμύρια πωλήσεις, 
τρισεκατομμύρια (και 
βάλε) ακροάσεις, αλλά 
συνάμα τόσο μοναδι-
κά ιδιαίτερο, με εννέα 
ασυμβίβαστα κομμάτια 
(ευφυέστατα στη σύλληψη, δύσκολα 
στην παραγωγή τους). Μόνον ο πρίγκι-
πας αυτής της συμπαντικής μουσικής 
κοινότητας θα είχε καταφέρει (με την 
εμμονικοπαρανοϊκή, αστείρευτη διάθεσή 
του) να πετύχει ένα τέτοιο στιλιστικό πεί-
ραμα που τα περιελάμβανε όλα: τη μίξη 

των funk και R&B καταβολών του με 
τα pop, rock και heavy στοιχεία, δίνο-
ντας έναν αέρα ψυχεδελικού, εξωγήινου 
αγγίγματος που σφράγιζε διά παντός 
ένα sountrack με αρχή, μέση και τέλος, 
χωρίς στιγμή βαρεμαρικής ακρόασης.
Χαρακτηριστικές στιγμές, η εκπληκτι-
κή, πρωτότυπη εισαγωγή τού άλμπουμ 
με το «Lets go crazy», το επικό «When 
doves cry», με την πειραματική στα πα-

γκόσμια μουσικά χρονικά απου-
σία μπασογραμμής, χωρίς να γί-
νεται ούτε δευτερόλεπτο αισθητή 
(το λίκνισμα έπεφτε βροχή, right 
through...) και το κομμάτι δίχως 
τέλος: «Purple rain… Purple 
rain... Purple rainnnnnnn…». 
Η δική μας, ιδιαίτερη αδυναμία 
(στο repeat εδώ και 36 χρόνια); 

Το κομμάτι «The beautiful ones».
Ακούστε τα άφοβα, χωρίς προκατάλη-
ψη. So... Dream on, until next time…

à Musicola

<Flash   Back<

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ
ΤΟΥ THRASH
ΣΕ ΕΝΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
LIVE
Για τους λάτρεις 
(και μη) του thrash 
ήχου, οι Sodom 
αποτελούν ένα από 
τα «Big Four» σχή-
ματα του γερμανι-
κού thrash, παρέα 
με τους Kreator, 
Destruction & 
Tankard.
ΟΙ SODOM είναι σίγουρα μια 
μπάντα που δεν χρειάζεται 
συστάσεις.... Για τους λάτρεις 
(και μη) του thrash ήχου, οι 
Sodom αποτελούν ένα από 
τα «Big Four» σχήματα του 
γερμανικού thrash, παρέα με 
τους Kreator, Destruction & 
Tankard.
Με καινούργια, αλλά 
περισσότερο από ποτέ γνώριμα 
νέα μέλη στη μπάντα τους (σαν 
να γύρισαν από το παρελθόν…), 
θα επισκεφθούν για δύο 
εμφανίσεις τη χώρα μας, για 
δύο special anniversary old 
school shows, «μόνο για το 
ελληνικό κοινό, ένα από τα 
πιο αγαπημένα του, αλλά για 
την Ελλάδα», όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Τομ.
Στις 18 Μαΐου, στο Rock 
Hard Festival, στη Γερμανία, 
οι thrashers Sodom 
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά 

live με το νέο τους lineup. 
Μαζί με τον τραγουδιστή/
μπασίστα των Sodom, 
Thomas «Angelripper» Such, 
συμμετέχουν πλέον ο Frank 
«Blackfire» Gosdzik (πρώην 
Kreator, Assassin) στην 
κιθάρα, ο Stefan «Husky» 
Hüskens (Asphyx, Desaster) 
στα ντραμς και ο Yorck 
Segatz (Beyondition) στην 
κιθάρα. Μάλιστα, ο Blackfire 
έχει παίξει και προηγουμένως 
με τους Sodom, στα άλμπουμ 
«Persecution Mania», 
«Mortal Way Of Live» και 
«Agent Orange».
«Οι δύο κιθαρίστες μας 
δίνουν πολύ περισσότερες 
δυνατότητες σε live 
εμφανίσεις, οπότε στο μέλλον 
θα μπορούμε να παίζουμε 
κομμάτια που προηγουμένως, 
ως τρίο, δεν είχαμε τη 
δυνατότητα», δήλωσε ο 
Thomas «Angelripper» Such.
INFO: Οι Sodom live την 
ΚΥ 06.09, στις 20:00, στο 
«Principal Club Theater», στο 
«Fix» (26ης Οκτωβρίου 15. Τ. 
2310-428.088). Εισιτήρια: από 
23 ευρώ.
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 Στις 18 Μαΐου, στο Rock Hard Festival, στη Γερμανία, οι Sodom.
 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά live με το νέο τους lineup..

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ/
ΜΠΑΣΙΣΤΑ ΤΩΝ SODOM, 
THOMAS «ANGELRIPPER» 
SUCH, ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ 
Ο FRANK «BLACKFIRE» 
GOSDZIK (ΠΡΩΗΝ KREATOR, 
ASSASSIN) ΣΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ,  
Ο STEFAN «HUSKY» 
HÜSKENS (ASPHYX, 
DESASTER) ΣΤΑ ΝΤΡΑΜΣ 
ΚΑΙ Ο YORCK SEGATZ 
(BEYONDITION)  
ΣΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ.
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ που κρατάτε στα χέρια σας 
είναι αφιερωμένο στο κρασί. Πόσο ξεκά-
θαρα πρέπει να σας πούμε ότι έφτασε η 
ώρα να αφήσετε τις έγνοιες, να ανοίξετε ένα 

μπουκάλι κρασί στο σπίτι (ή στην ακρο-
θαλασσιά) και να το απολαύσετε με τους 
δικούς σας ανθρώπους; Εξάλλου, η Μαρι-
νέλλα ήταν ήδη από το 1974 σαφής: «Λίγο 

κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι (ή το 
κορίτσι) μου». Στα δικά μας: στις 28 Ιουνίου 
ο Άρης μπαίνει στον Κριό και ήρθε η ώρα 
να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. 

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 27.06-10.07.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Δεν σας πιάνει κανένας. Όλο το περα-
σμένο διάστημα (επί καραντίνας) κόβατε 
βόλτες χωρίς να σας νοιάζει τίποτα για 
τον ιό (είχατε στείλει άπειρα sms για 
σωματική άσκηση) και παρακαλούσατε 
να έρθει σύντομα η ευλογημένη ώρα που 
θα δροσίσετε το κορμί σας στις παρα-
λίες. Και τώρα, που η επιθυμία σας έγινε 
πραγματικότητα, αρχίσατε να γκρινιάζετε 
για τους τουρίστες που επέλεξαν τη χώρα 
μας για τις διακοπές τους. Την παροιμία 
με τον σκύλο και την πίτα τη γνωρίζετε. 
Φάτε την πίτα και αφήστε και κανένα 
ξεροκόμματο για τον σκύλο.

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Η αλήθεια είναι ότι δεν σας είχαμε για 
τσιφούτηδες. Θα το εκλάβουμε ως μια 
κακιά στιγμή στη γενικώς άριστη εικό-
να σας. Τι σας έπιασε τις προηγούμενες 
ημέρες; Γιατί υπεραναλύετε τα μικροέ-
ξοδα της αναψυχής σας και των παιδιών 
σας; Το ξέρετε πολύ καλά ότι κι εμείς εί-
μαστε κατά των αλόγιστων εξόδων, όχι 
όμως να υπολογίζετε και το δίευρο – αν 
βέβαια δεν υπάρχει σοβαρός λόγος που 
το κάνετε (σ’ αυτήν την περίπτωση, έχε-
τε δίκιο). Αλλάξτε ρότα: διασκεδάστε με 
μέτρο κι όσο σας επιτρέπει το (αχρεία-
στο με αυτές τις ζέστες) πάπλωμά σας. 

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Θυμάστε έναν συγκεκριμένο στίχο τού 
τραγουδιού «Όσο με μαλώνεις», που 
ερμήνευσε εξαιρετικά ο Πάνος Γαβαλάς; 
«Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά». 
Οι υπόλοιποι στίχοι τού ρεφρέν έχουν να 
κάνουν με τον έρωτα. Ο συγκεκριμένος, 
όμως, είναι η απάντηση στο ερώτημα που 
υποβάλλετε στον εαυτό σας, όταν βλέ-
πετε το είδωλό σας στον καθρέφτη και 
αναρωτιέστε τι μπορείτε να κάνετε, για να 
χάσετε τα περιττά κιλά. «Τώρα είναι αργά, 
αγάπη μου γλυκιά». Όταν έπρεπε να το 
ρίξετε στην ασκητική ζωή, με τα παξιμά-
δια και τα μαρούλια, εσείς προτιμούσατε 
τα πιτόγυρα. Κι εμείς το ίδιο κάναμε. Δε 
βαριέστε… Μία ζωή την έχουμε. 

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Τα αισθηματικά σας δεν είναι στην κα-
λύτερη φάση τους. Αυτό όμως δεν είναι 
λόγος για να τα βάψετε μαύρα (ειδικά το 
καλοκαίρι, το μαύρο τραβάει τις ακτίνες 
τού ήλιου και θα ζεσταίνεστε περισσότε-
ρο). Αν θέλετε σώνει και καλά να τα βά-
ψετε σε κάποιο χρώμα, προτείνουμε κάτι 
σε navy blue ή σε γαλάζιο. Πάντως, πριν 
πάρετε μπογιά και πινέλο, έχουμε να σας 
πούμε το εξής: το προσεχές διάστημα η 
κατάσταση θα βελτιωθεί, αρκεί εσείς και 
το έτερόν σας ήμισυ να συζητήσετε με 
ηρεμία για τα χαζοπροβλήματα που σας 
βασανίζουν. Πάντως, το κλειδί στη συζή-
τηση ονομάζεται «αλληλοκατανόηση».

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Ο πιο μεγάλος εχθρός σας δεν είναι 
άνθρωπος. Ονομάζεται «καθημερινότη-
τα» και κοντεύει να σας καταβάλει. Θα 
την αφήσετε να το κάνει ή θα πάρετε την 
κατάσταση στα χέρια σας; Για την οικο-
νομία τού κειμένου (και για το δικό σας 
καλό), επιλέγουμε την δεύτερη επιλογή. Το 
πρώτο βήμα είναι να το πάρετε απόφαση. 
Το δεύτερο είναι να καταγράψετε όλες 
εκείνες τις δραστηριότητες που αγαπάτε, 
τις οποίες είχατε παρατήσει λόγω των 
υποχρεώσεών σας. Το τρίτο, να επιλέξετε 
αυτήν που σας ευχαριστεί περισσότερο 
και να την ανακοινώσετε στον καλό/στην 
καλή σας. 

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Το παλικάρι έχει καημό… Το κείμε-
νο απευθύνεται και στις κυρίες, αλλά το 
κρατάμε όπως το έγραψε ο Μάνος Ελευ-
θερίου. Καημός, λοιπόν… Μεγάλος καη-
μός. «Ντέρτι» που θα έλεγαν και οι πα-
λαιότεροι. Γιατί, βρε αγόρι μου; Τι σου συ-
νέβη; Γιατί βουρκώνουν τα μάτια σου και 
σφίγγεται η ψυχή σου; Κι εμείς πάθαμε 
και μάθαμε (και δεν μάθαμε με την πρώ-
τη φορά, αλλά χρειάστηκε να φάμε το κε-
φάλι μας δύο-τρεις φορές). Βλέπεις ότι 
δεν αξίζει να κυνηγάς καταστάσεις που 
δεν πρόκειται να αλλάξουν. Την προσπά-
θειά σου την έκανες. Κοίτα τα ευχάρι-
στα που είναι μπροστά σου και τα ξαναλέ-
με σύντομα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24/10-21/11 
Θερινό σινεμά, χοτ ντογκ με μουστάρδα 
και αλάτι, μπόλικες χαρτοπετσέτες (επειδή 
«τρέχει» η μουστάρδα), μπίρες, πατατά-
κια (ή πόπκορν, για να τηρήσουμε και την 
παράδοση) και δύο μπουκαλάκια νερό. Τι 
θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμέ-
νος, έστω και για ένα βράδυ; Φροντίστε 
να περάσετε καλά μέχρι να αρχίσετε 
να ετοιμάζετε βαλίτσες για το νησί και 
αφήστε τις έγνοιες τής δουλειάς για τη 
δουλειά. Διαφορετικά, με την επιστροφή 
σας από τις διακοπές υπάρχει ο κίνδυνος 
να ονειροβατείτε για ένα ολόκληρο έτος 
στη δουλειά, κάτι που δεν θα εκτιμήσει ο 
εργοδότης σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η κακή οι-
κονομική διαχείριση είναι γνώρισμα σχε-
δόν όλων των ζωδίων. Δεν εξηγείται δια-
φορετικά το γεγονός ότι κάποιες φορές 
κάνετε άσκοπες αγορές χωρίς καν να τις 
σκεφτείτε. Θα μπορούσατε να αγοράσε-
τε ακόμη κι ένα μηχάνημα για να βγάζε-
τε ακτινογραφίες στο σπίτι, αρκεί να ήταν 
σε τιμή προσφοράς. Αξιολογήστε τις ανά-
γκες σας και μη πετάτε τα λεφτά σας σε 
άχρηστα αντικείμενα. Σ’ αυτά θα μπορού-
σα να συμπεριλάβω και ορισμένες γυναι-
κείες τσάντες: ναι, κυρίες μου, είναι άχρη-
στη μια τσάντα που κάνει 600 ευρώ, για 
να την κρατήσετε μία φορά σε έναν γάμο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Τα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται 
πάντοτε όπως τα επιθυμούμε. Το 
ξέρουμε ότι επί πολλά χρόνια θέλατε 
να κάνετε μια κρουαζιέρα στην Καρα-
ϊβική, αλλά, όπως γνωρίζετε, δεν είναι 
η καλύτερη εποχή για τέτοια… Εκτός 
κι αν είστε προετοιμασμένοι (και) για 
το χειρότερο, αν «στραβώσουν» τα 
πράγματα, να μείνετε αποκλεισμένοι 
για δύο εβδομάδες στη μικρή, εσωτε-
ρική καμπίνα που δεν βλέπει θάλασσα. 
Για το φετινό καλοκαίρι θυμηθείτε τα 
σοφά λόγια τού παππού σας: παπούτσι 
από τον τόπο σου κι ας είν’ και μπαλω-
μένο. Και, σε επίπεδο τουρισμού, μόνο 
μπαλωμένη δεν θα αποκαλούσαμε την 
Ελλάδα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Η επανάληψη είναι μητέρα τής μάθη-
σης, αλλά και θεία τής βαρεμάρας… Αι-
σθάνεστε λες και η ζωή σας είναι μια συ-
νεχής επανάληψη της ίδιας ημέρας. Σαν 
την «Ημέρα τής μαρμότας» με τον Μπιλ 
Μάρεϊ. Αναζητάτε διαρκώς κάτι που θα 
σας συγκινήσει και θα φέρει τα πάνω 
κάτω στη ζωή σας. Δεν θέλουμε να σας 
το χαλάσουμε, αλλά η συγκίνηση που 
περιμένετε δεν φαίνεται να έρχεται στο 
προσεχές διάστημα. Τώρα, βέβαια, αν γί-
νει η έκπληξη, θα είναι καλοδεχούμενη. 
Εσείς πάντως αντιμετωπίστε την με προ-
σοχή.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Έχετε πολύ καιρό να δείτε τους αγα-
πημένους σας. Και στους «αγαπημέ-
νους» μπορεί να είναι οι φίλοι από τον 
στρατό ή οι συγγενείς στο χωριό. Το 
καλοκαιράκι είναι πάντοτε μια καλή 
εποχή για το χωριό, αφού θα συνδυά-
σετε τη δροσιά του (εκτός κι αν οι δικοί 
σας ζουν στον θεσσαλικό κάμπο…) με 
υπέροχο κρέας κάτω από τη σκιά τού 
γεροπλάτανου. Να είστε σίγουροι ότι 
εκείνοι θα χαρούν περισσότερο. Μόνο, 
προσοχή: αν την τελευταία φορά που 
πήγατε στο χωριό ήσασταν αμούστακο 
αγόρι, θα δυσκολευτούν να σας ανα-
γνωρίσουν.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07
ΘΥΜΑΣΤΕ τι σας γράφαμε πριν 
από δύο εβδομάδες; Ότι θα πρέπει 
να σταματήσετε να αγχώνεστε για το 
παραμικρό; Οι περισσότεροι φαίνε-
ται να τα πήγατε καλά. Όχι, δεν σας 
παρακολουθούμε: απλώς ξέρουμε 
τους Καρκίνους. Για τους υπόλοιπους 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 
παρά μόνο να τους (ξανα)πούμε ότι 
έφτασε πια το πλήρωμα του χρόνου 
για να βάλουν το μαγιό. Το ξέρουμε 
ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, 
αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία για να 
μην κάνουν τουλάχιστον μία κοντινή 
εξόρμηση προς Χαλκιδική ή Πιερία. 
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CITY FACES

Δέσποινα
Κουμαντσιώτη
HAIR AND HEADPIECE DESIGNER. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  
4 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΛΑΔΑΔΙΚΩΝ 
ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ 
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΩ ΧΡΟΝΙΑ.  
ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΑΛΛΑ 
ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, 
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ.

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




