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Το free press της πόληςNo 025

the guide ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ

Πότε θα μπορέσουμε να αγοράσουμε τα πρώτα εισιτήρια;
Η «CT» συνομιλεί με τον πρόεδρο της «Αττικό Μετρό», Νίκο Ταχιάο, 

κάνει αυτοψία στα εργοτάξια και αναζητά απαντήσεις.

METΡΟ: ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΣΤΑΣΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
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Δ εν χωράει αμφιβολία: η ακύρωση 
της 85ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι πλήγμα 

για την πόλη – και όχι απλώς στο γόητρό 
της. Προφανώς, η δημόσια υγεία αποτελεί 
προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη κι 
αν υπήρχε μία στις εκατό πιθανότητες η 85η 
ΔΕΘ να αποτελούσε, αν πραγματοποιούταν, 
εστία υπερμετάδοσης του κορωνοϊού, η 
Έκθεση επιβαλλόταν να ακυρωθεί και καλώς 
αποφασίστηκε ό,τι αποφασίστηκε. Χωρίς 
–επαναλαμβάνω– αυτό να σημαίνει ότι η 
οικονομική απώλεια δεν θα είναι τεράστια 
για τα ξενοδοχεία, για τα εστιατόρια, για 
τα καφέ και τα μπαρ, αλλά και για όλες τις 
εμπορικές επιχειρήσεις εν γένει, οι οποίες 
δεν θα υποδεχθούν στο διάστημα 5 με 13 
Σεπτεμβρίου όλες εκείνες τις δεκάδες χιλιάδες 
επισκέπτες, τους οποίους ανέμεναν.

Τ ούτου λεχθέντος (και αφού 
συμφωνήσουμε ότι η πολιτεία  
–σε επίπεδο κεντρικό ή ακόμη και 

τοπικό– οφείλει να αναζητήσει τρόπους 
να μετριαστούν, στο μέτρο τού δυνατού, οι 
απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις), ίσως 
κάποια στιγμή θα έπρεπε να αναζητήσουμε 
απαντήσεις στο ερώτημα «τι Έκθεση 
θέλουμε». Ίσως έχει έρθει η ώρα να 
συνομολογήσουμε ότι η εποχή των γενικών 
εκθέσεων έχει παρέλθει (με την εξαίρεση, 
ίσως, των Expo, οι οποίες συνιστούν μόνες 
τους μία κατηγορία, καθώς αποτελούν 
εξαιρετικά δαπανηρά εγχειρήματα που 
αναλαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο από 
ισχυρά, κατά κανόνα, κράτη) και ότι πλέον 
η προσοχή μετατοπίζεται προς θεματικά 
εκθεσιακά γεγονότα, τα οποία μπορούν να 
επιφυλάσσουν στον εαυτό τους το δικαίωμα 
να ισχυρίζονται ότι αποτελούν τα πλέον 
εξειδικευμένα φόρα στο αντικείμενό τους, 
όποιο κι αν είναι αυτό (αυτοκίνητο, βιβλίο, 
τουρισμός, τεχνολογία, τρόφιμα, πρωτογενής 
τομέας, μόδα κοκ.).

Τ ιμώμενο κράτος στην περσινή ΔΕΘ 
ήταν η Ινδία, με ένα περίπτερο γεμάτο 
με ό,τι πιο νέο, ό,τι πιο καινοτομικό, ό,τι 

πιο ενδιαφέρον έχει να παρουσιάσει σήμερα 
αυτή η μεγάλη χώρα. Αντίστοιχη παρουσία 
είχαν στο περίπτερό τους και άλλες τιμώμενες 
χώρες, όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα, στα χρόνια 
που προηγήθηκαν. Μερικές εκατοντάδες 
μέτρα πιο πάνω, στη σκιά τού Παλέ ντε Σπορ, 
πλήθος κόσμου συνέρρεε για να αγοράσει 

ινδικά λαχούρια σε τιμές οκαζιόν. Λίγο πιο 
δίπλα, κρήτες παραγωγοί πουλούσαν ρακή 
και ξεροτήγανα, ενώ, στο πλαίσιο της περσινής 
ή προηγούμενων ΔΕΘ, πιτσιρικάδες ζητούσαν 
από τους γονείς τους να επισκεφθούν την 
Έκθεση για να απολαύσουν ομοιώματα 
των θεών τού Ολύμπου ή καταρράκτες 
σοκολάτας να κυλούν προς τέρψη τού 
φιλοθεάμονος (και λιχούδικου) κοινού. Όλα 
μπερδεύονται γλυκά…

Π ροσοχή: όλες αυτές οι σκέψεις δεν 
επιχειρούν να θέσουν στο στόχαστρο 
τη διοίκηση της ΔΕΘ. Το αντίθετο. 

Στη διοίκηση του φορέα οφείλονται 
συγχαρητήρια και έπαινοι, καθώς σε μια 
δύσκολη περίοδο, με μνημόνια, ανατροπές, 
οικονομική στενότητα, επισφάλειες και 
ελάχιστα μέσα στη διάθεσή τους, κατάφεραν 
να οργανώσουν γεγονότα που «έκοψαν» 
εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια. Το πραγματικό 
ζητούμενο όμως, κατά την ταπεινή μου 
άποψη, δεν περιορίζεται στο να οργανώσουμε 
μια πανήγυρη που θα έχει έσοδα. Το θέμα 
είναι (και σ’ αυτό δεν μπορώ να φανταστώ 
ποιος θα διαφωνούσε) η πόλη να φιλοξενεί 
κάθε Σεπτέμβριο ένα γεγονός πραγματικά 
εθνικής –και, γιατί όχι, υπερεθνικής– 
σημασίας, που όντως θα αποτελεί 
αναπτυξιακό εργαλείο και το οποίο θα αφήνει 
ένα πραγματικό αποτύπωμα στην πολιτική 
και την οικονομική ζωή τού τόπου. Που δεν 
θα περιορίζεται σε κάποιες ανακοινώσεις 
(όταν κι αυτές γίνονται από τη Θεσσαλονίκη 
και δεν έχουν προοικονομηθεί από την 
Αθήνα), σε μερικές απευθείας συνδέσεις των 
πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών 
με την πόλη και σε κάποια τραπεζώματα, με 
στόχο να τραβηχτούν χαριτωμένα ενσταντανέ 
παραγόντων μεταξύ μυδοπίλαφου, ούζου και 
μπουγιουρντί.

Τ ο 1ο Thessaloniki Helexpo Forum θα 
μπορούσε να αποτελέσει εναρκτήριο 
λάκτισμα μιας νέας εποχής για την 

Έκθεση, για τη Θεσσαλονίκη, για τη χώρα 
ολόκληρη – και αυτό το πιστεύω ακράδαντα. 
Αναμένουμε με ανυπομονησία να δούμε σε 
μερικές ημέρες από σήμερα (από τις 11 ώς τις 
20 του μήνα) πώς θα αξιοποιηθεί η ευκαιρία. 
Ελπίζουμε για το καλύτερο – και θα είμαστε 
εδώ, για να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο 
μπορούμε.

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

Σημεία διανομής
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (εντός 
του λιμανιού) • Βασιλικό Θέατρο 
(πλατεία Λευκού Πύργου) • Θέατρο 
«Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 
2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136, 
πλατεία ΧΑΝΘ) • Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής 
Αμύνης 2) • Θέατρο «Κολοσσαίον» 
(λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150) • 
Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 με 
Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • 
Θέατρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματο-
θέατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστο-
τέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία 
ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (25ης Μαρτίου με Νέα Παραλία) 
• Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 
Σταυρούπολη) • Μύλος – Πολυχώρος 
Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 
3) • Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • 
Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • 
Δέκα Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 
5) • Διεθνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη 
Μαρόκκου (Βασιλίσσης Όλγας 113 με 
Πέτρου Συνδίκα) • Ζύθος (Κατούνη 
5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ (πλατεία 
Τσιρογιάννη, Λευκός Πύργος) • Ζώγια 
(Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • Η Μικρή 
Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) • Θερμαϊκός 
(λεωφόρος Νίκης 21) • Ιπποπόταμος 
(πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ 
(Ολύμπου 83) • Μαγικός Κόσμος (Βα-
σιλίσσης Όλγας 155) • Μασσαλία (Μα-
νουσογιαννάκη 6) • Μπαρ / Μπα / Μπεν 
(Κωνσταντίνου Καραμανλή 29) • Μπο-
νμπονέλλα (Κωνσταντίνου Καραμανλή 
21) • Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 3, στη 
συμβολή με την Τσιμισκή) • Παραδοσια-
κό (Κούσκουρα 4) • Πλατεία Θεάτρου 
(Εθνικής Αμύνης 4) • Υφήλιος (Προξέ-
νου Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 5) • 
Apallou (Μητροπόλεως 51) • Arrogant 
Bar (Ίωνος Δραγούμη 35) • Balkan 
(Προξένου Κορομηλά 3) • Blacklime 
(Τσιμισκή 24, στη στοά Χιρς) • Brothers 
in Law (Παύλου Μελά 30) • Bulldogs 
and the Beast (Αλεξάνδρου Σβώλου 
1) • Candy Bar (Αγίας Θεοδώρας 4) • 
Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 10, στο 
ξενοδοχείο «Excelsior») • Cin Cin (Ικτί-
νου 22) • City Café (Τσιμισκή 43, στο 
εμπορικό κέντρο «Πλατεία») • Classico 
(Θεμιστοκλή Σοφούλη 15) • De Facto 
(Παύλου Μελά 19) • Father Coffee and 
Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 9) • Garçon 
Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • Hermanos 
espresso wine bar (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 18) • Join (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος Νίκης 
73) • Kanel Café (Γεωργίου Σταύρου 9) 
• Kazbah (Παλαιών Πατρών Γερμα-
νού 12) • Kitchen Bar (Αποθήκη Β’, 
στην Α’ προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika 
(Γεωργίου Παπανδρέου 53) • Lena’s 
Bistrot (Κατούνη 7, Λαδάδικα) • Local 
Espresso Bar (Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού 17) • Mon Frère (Καρόλου Ντηλ 
6) • Navona (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2) 
• Nectar Distillery rooftop bar@«Zeus 
Is Loose» hostel (Κλεισούρας 13) • 
Olicatessen (Βίκτωρος Ουγκώ 4, Άνω 
Λαδάδικα) • Oval (Φιλικής Εταιρείας 1) • 
Padrino (λεωφόρος Νίκης 79) • Poselli 
Pizza (Βηλαρά 2) • Souel (Παύλου 
Μελά 16) • Spoon (Παύλου Μελά 38) • 
Stretto (Καρόλου Ντηλ 18) • The Blues 
Bar (Ολύμπου 84) • The Caravan B&B 
(Ρεμπέλου 1) • The Garden Bar (Αγίου 
Μηνά 16) • The Last Slice (Προξένου 
Κορομηλά 1) • The Path (Βαφοπούλου 
28) • Toms (Τσιμισκή 22) • Tribeca 
(λεωφόρος Νίκης 21) • Urban Deli (Βα-
σιλέως 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) • Cottage 
(Μιαούλη με Μιχαλακοπούλου 2) • 
Enjoy (Μεταμορφώσεως 21) • Mercado 
(Μεταμορφώσεως 38 με Κομνη-
νών 45) • The Bar L.A.B (Νικολάου 
Πλαστήρα με Μυστακίδου 2) • ZAK 
– Contemporary Bistrot (Νικολάου 
Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
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
Ουδέν κακόν αμιγές καλού

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

Και τον Σεπτέμβριο, 
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 4To Acid and Rave επι-

στρέφει στο «Block 33» 
με τους «11 Void» των 
Christian Cambas και 
Desmond Kind το ΣΑ 
05.09, στις 23:30.

Ο Αλέξανδρος Χρι-
στόπουλος επιστρέφει 
στο «Shark» για ένα 
μοναδικό Sun:Set 
event την ΚΥ 06.09, 
στις 19:00.

Την ΚΥ 06.09 ξεκινά 
νέος κύκλος ξεναγή-
σεων στην έκθεση του 
Λουτσεζάρ Μπογιατζί-
εφ στο ΜOMus. Κάθε 
ΚΥ, στις 12:00.

Συναυλία-αφιέρωμα 
στον Μανώλη Ρασού-
λη στο Μέγαρο Μου-
σικής την ΚΥ 06.09, 
στις 21:00. Εισιτήρια: 
€10, €5 (μειωμένο).



  BEST OF THE CITΥ 04-05

ΕΚΘΕΣΗ
Η ταχυδρομική
ιστορία τής
Θεσσαλονίκης
INFO: Στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης τού ΜΙΕΤ (βίλα Καπαντζή), Βασιλίσ-
σης Όλγας 108, Τ. 2310-295.170, ώς τις 
10.10. Ημέρες & ώρες λειτουργίας: ΤΕ-ΠΑ 
09:00-16:00, ΔΕ, ΤΡ, ΣΑ 14:00-21:00. 
Είσοδος ελεύθερη.

«ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, επιστολές, γραμματόση-
μα: Η ταχυδρομική ιστορία τής Θεσ-
σαλονίκης» είναι ο τίτλος έκθεσης που 
θα φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης τού ΜΙΕΤ ώς τις 10.10. Σε 
αυτήν παρουσιάζεται πληθώρα πρωτό-
τυπων ταχυδρομικών τεκμηρίων: φάκελοι 
αλληλογραφίας, επιστολές, βεβαιώσεις 
φορτωτικής, επιστολικά δελτάρια (καρτ 
ποστάλ), γραμματόσημα, σφραγίδες, 
εφημερίδες, επιταγές, αποδείξεις συστη-
μένων, βραχείες επιστολές, κηρασφαλί-
σεις (βουλοκέρια) και πλίκοι (επιστολές 
διπλωμένες ως αυτοσχέδιος φάκελος).

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
σόλο στο Θέατρο Γης
ΜΟΝΟΣ επί σκηνής, ο Αλκίνοος 
Ιωαννίδης παίζει και τραγουδά τα 
τραγούδια του στην απλούστερη 
μορφή τους, μεταφέροντάς μας 
στη στιγμή τής δημιουργίας τους. 
Ακολουθώντας μια παράδοση 
αιώνων, αυτήν των τροβαδούρων, 
ταξιδεύει με μία κιθάρα ή ένα λαούτο 
και μοιράζεται αισθήματα, σκέψεις, 
εμπειρίες, όνειρα και πραγματικότητες 
που αφορούν όλους μας.
INFO: Την ΤΕ 09.09, στις 21:00, στο 
Θέατρο Γης. Είσοδος: 15 ευρώ (μέσω του 
viva.gr).

5 76 8 9Κάθε Κυριακή, από 
τις 20:30, ο dj Μakis 
Metaxiotis μάς
ταξιδεύει στη 
#Guadeloupe, στο 
Τελλόγλειο.

Μαθήματα τάνγκο 
για αρχάριους στο 
«Tangosalonika» (Γαμ-
βέττα 20) ΔΕ, ΤΡ, ΤΕ 
& ΠΑ, 20:30-21:30. 
Συμμετοχή: 2 ευρώ.

Outdoor training στη 
Νέα Παραλία, ΔΕ-ΠΑ 
στις 19:00. Συμμε-
τοχή: 25 ευρώ/μήνα. 
Info εδώ: https://bit.
ly/2YQkv7z

Οι ΛΑΡΓΚΟ, με τον ιδι-
αίτερο και πολυσυλλε-
κτικό ήχο, έρχονται στο 
«Rover Bar» την ΤΕ 
09.09, μετά τις 22:00. 
Είσοδος ελεύθερη.

«Το θέατρο ξανά»: 
τριήμερη θεατρική εκ-
δήλωση στο αίθριο του 
Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού από την ΠΕ 
10 ώς το ΣΑ 12.09.

à
Οι «πρίγκιπες» του thrash
OI SODOM είναι μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Για τους λάτρεις τού thrash ήχου, 
αποτελούν ένα από τα «Big Four» σχήματα του γερμανικού thrash, παρέα με τους Kreator, 
Destruction & Tankard. Με καινούργια, αλλά πολύ γνώριμα πλέον νέα μέλη στη μπάντα τους 
επισκέπτονται τη χώρα μας για 2 special anniversary old school shows.
INFO: Την ΚΥ 06.09, στις 20:00, στο «Principal Club Theater» (στο «Fix»).  
Εισιτήρια: από 23 ευρώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ
H Ελεωνόρα Ζουγανέλη
στη Μονή Λαζαριστών
ΝΑ ‘ΜΑΣΤΕ λοιπόν για ακόμη μία 
φορά live, παρέα με την Ελεωνόρα. 
Για να υποκλιθούμε στο τραγούδια 
που θέλουμε να τραγουδάμε παρέα. 
Τραγούδια δικά της, αλλά και άλλα, 
σαν δικά της, που όλα έχουν μέσα τους 
αυτό που θα ήθελε να μας πει φέτος: 
να κάνουμε την ενέργειά μας ένα, 
τραγουδώντας.
INFO: Την ΠΑ 18.09, στις 21:30, στη 
Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια: από 13 ώς 17 
ευρώ (προπώληση μέσω viva.gr).

ΘΕΑΤΡΟ
H «Γκόλφω» επιστρέφει
στη Θεσσαλονίκη
Η «ΓΚΟΛΦΩ», το γνωστό έργο τού 
Σπυρίδωνος Περεσιάδη, αποτελεί 
τη δεύτερη μεγάλη καλοκαιρινή 
παραγωγή τού Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος. Η παράσταση, 
που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία 
και δραματουργική επεξεργασία τού 
Χρήστου Παπαδημητρίου, επιστρέφει 
για δύο παραστάσεις στη Μονή 
Λαζαριστών.
INFO: Την ΠΑ 11.09 και το ΣΑ 12.09, στις 
21:00, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια: 
από 8 ευρώ.

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!

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ξαναχτί- 
ζοντας
τον κόσμο
των εικόνων
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ και πλέον 
έργα όλων των εικαστικών 
μέσων –ζωγραφική, σχέδιο, 
κατασκευές, εγκαταστάσεις, 
βίντεο, φωτογραφία (συνή-
θως ψηφιακά επεξεργασμέ-
νη), περφόρμανς/ξεναγήσεις 
(Schadenfreude)– αποτυπώ-
νουν την πολυσχιδή και ποικι-
λόμορφη καλλιτεχνική πορεία 
30 χρόνων τού βούλγαρου 
εικαστικού Λουτσεζάρ Μπο-
γιατζίεφ, στην πρώτη ατομική 
και αναδρομική έκθεση που 
οργανώνεται στη χώρα μας με 
τίτλο «Ξαναχτίζοντας τον κό-
σμο των εικόνων. 1991-2019». 
Η έκθεση θα φιλοξενείται 
στους δύο ορόφους τού 
MOMus – Μουσείου Σύγ-
χρονης Τέχνης – Συλλογές 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγ-
χρονης Τέχνης και Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
(εντός τής ΔΕΘ-Helexpo) ώς 
τις 27 Σεπτεμβρίου.
Ο Μπογιατζίεφ είναι ένας 
από τους πιο γνωστούς και 
εξέχοντες καλλιτέχνες που 
γεννήθηκαν και μένουν στη 
Βουλγαρία. Πρόκειται για 
καλλιτέχνη με εκτεταμένη 
διεθνή πρακτική, μια δημό-
σια φιγούρα με ξεκάθαρη, 
κριτική στάση απέναντι στην 
τοπική (βαλκανική) και τη 
διεθνή εικαστική σκηνή. Έργα 
του αποτελούν μέρος μουσει-
ακών, εταιρικών και ιδιωτικών 
συλλογών σε όλο τον κόσμο.
INFO: Στο MOMUS – Μακεδο-
νικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(Εγνατία 154, εντός τής ΔΕΘ-
Helexpo, Τ. 2310-240.002) 
ώς τις 27.09. Ημέρες και ώρες 
λειτουργίας: ΤΡ, ΤΕ, ΠΑ, ΣΑ, 
ΚΥ 10:00-18:00, ΠΕ 10:00-
22:00. Είσοδος: 4 ευρώ.
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Η αποθήκη
των
στεναγμών

Γράφει 
η CATHY

Είναι ένα από τα πολύ 
γνωστά μαγαζιά τής 
Θεσσαλονίκης (και όταν 

λέω γνωστά εννοώ γνωστά, 
λατρεμένη αναγνώστρια – 
λατρεμένε αναγνώστη μου). Σε 
μεγάλο εμπορικό κέντρο τής 
πόλης. Οι υπάλληλοί του, αρκε-
τοί (μια που το κατάστημα είναι 
«μαγαζί γωνία», το εμπορικό 
κέντρο είναι επίσης «μαγαζί 
γωνία», ο κόσμος που περνάει 
είναι καθημερινά πολύς και 
έτσι χρειάζεται μέγα πλήθος, 
για να καλύψει τις ανάγκες τού 
αγοραστικού κοινού). Ευτυχώς, 
στο εν λόγω κατάστημα (παρά 
την κρίση, παρά τον ανάδρομο 
Ερμή και την Αφροδίτη στον 
Ζυγό) οι δουλειές πάνε καλά.

«Κ αλά για τον κα-
ταστηματάρχη, 
Κάθι μου, που 

βλέπει το χρήμα να μπαίνει 
στο ταμείο…» θα σπεύσεις να 
σχολιάσεις, κοινωνικά αλ-
ληλέγγυο κοινό μου. «Ρώτα 
όμως και τους υπαλλήλους, 
που ξεροσταλιάζουν ολημερίς 
στην ορθοστασία, φτάνοντας 
στο τέλος τής ημέρας κατά-
κοποι και καταπονημένοι…». 
Υπό άλλες συνθήκες θα είχες 
δίκιο, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου. 
Κι εγώ τον συμπονάω τον 
πωλητή και την πωλήτρια, κι 
εγώ συμμερίζομαι τον καημό 
και τον πόνο τους. Έλα όμως 

που οι συγκεκριμένοι πωλητές 
και πωλήτριες αποτελούν μιαν 
ειδική κατηγορία…

Δεν θα σε ταράξω 
στις «σάλτσες» (έχω 
πάρει και δύο κιλά-

κια τελευταία και δεν κάνει) 
και στις φιοριτούρες: θα μπω 
κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν… 
Οι συγκεκριμένοι πωλητές και 
οι συγκεκριμένες πωλήτριες, 
μαθαίνω, δεν περνούν και τόσο 
χάλια. Σαφώς, το ωράριο δεν 
είναι βραχύ, οι συνθήκες δεν εί-
ναι ιδανικές, οι πελάτες δεν είναι 
πάντοτε εύκολοι. Ωστόσο, το εν 
λόγω μαγαζί έχει ένα ιδιότυπο 
«μπόνους» για το προσωπικό 
του (όχι το «επίσημο» μαγα-
ζί, επειδή είμαι σίγουρη ότι οι 
μάνατζέρ του δεν έχουν ιδέα): 
την αποθήκη που χρησιμο-
ποιεί η επιχείρηση στο υπόγειο 
του εμπορικού κέντρου όπου 
φιλοξενείται, πλησίον σταθμού 
αυτοκινήτων που λειτουργεί 
στον ίδιο χώρο.

Τ η γέφυρα των στεναγ-
μών στη Βενετία τη 
γνωρίζετε; Ε, αυτό που 

δεν γνωρίζετε είναι ότι και η 
Θεσσαλονίκη έχει κάτι αντί-
στοιχο – όχι γέφυρα, αλλά… 
αποθήκη των στεναγμών. 
Μαθαίνω λοιπόν ότι, αφού 
κατεβούν τα κεπέγκια και λίγο 
πριν το μαγαζί αδειάσει για τη 
μέρα, κάποιοι από το προσωπι-
κό (οι οποίοι/οποίες, σημειωτέ-
ον, είναι «by default» ευειδείς 

νέοι και καλλίγραμμες νέες) 
συνεχίζουν υπερωρίες στην 
αποθήκη. Μάλιστα, οι υπερω-
ρίες είναι προφανώς εντατικές, 
αφού κόσμος από το πάρκινγκ 
τού υπογείου έτυχε να ακού-
σει, ως αυτήκοος μάρτυρας, 
τον οργασμό (της δουλειάς, 
λατρεμένη αναγνώστρια – 
λατρεμένε αναγνώστη μου, 
πού πήγε πάλι το μυαλό σου;) 
και έτσι άρχισε να κυκλοφορεί 
το νέο στην πόλη. Πού ξέρετε; 
Ίσως βρισκόμαστε ενώπιον 
ενός νέου (ιδιοφυούς;) τρόπου 
αύξησης της αποδοτικότητας 
του εργατικού δυναμικού.

Πάμε σε άλλα… Εγώ 
κουτσομπόλα δεν είμαι. 
Απλώς έχω, αν θέλε-

τε, μιαν ελαφρώς αυξημένη 
ευαισθησία για όσα συμβαίνουν 
γύρω μου. Στο πλαίσιο αυτό 
πάντοτε, φροντίζω να πληρο-
φορούμαι όλα τα τελευταία 
νέα που «παίζουν» στη Θεσ-
σαλονίκη (πολλές φορές κατά 
τύχη, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου, 
σου τ’ ορκίζομαι. Να μη σώσω 
να αποκτήσω τη Birkin από 
πορτοκαλί κροκό δέρμα και 
παλλάδιο στις μεταλλικές της 
λεπτομέρειες, την οποία έχω 
βάλει στο μάτι).

Τ ο κοινωνικό σχόλιο 
που έχω πληροφορη-
θεί τελευταίως από τη 

φίλη μου τη Μίρκα (που είναι 
σερραϊκής καταγωγής και, 

συνεπώς, ξέρει καλά τι λέει σε 
τέτοια θέματα) αφορά έναν 
εξαιρετικά γνωστό –τουλάχι-
στον στους επιχειρηματικούς 
κύκλους– Θεσσαλονικιό 
(τώρα που το ξανασκέφτομαι, 
λατρεμένη αναγνώστρια – λα-
τρεμένε αναγνώστη μου, καλά 
έκανα και διευκρίνισα ότι είναι 
γνωστός στους επιχειρηματι-
κούς κύκλους. Αν το καλοσκε-
φτώ, ως physique είναι μάλλον 
άγνωστος στους περισσότε-
ρους μη «επαΐοντες»). Και συ-
νεχίζω: ο γνωστός (ονομαστικά, 
τουλάχιστον) θεσσαλονικιός 
επιχειρηματίας έχει κάποιες 
προτιμήσεις, οι οποίες τελευ-
ταίως άρχισαν να συζητιούνται 
εντόνως σε αρκετά σαλόνια 
τού Πανοράματος (αχ, τι κάνα-
τε; Με αναγκάσατε να πω πού 
μένει… Να, τέτοιοι είστε).

Όχι, ο άνθρωπος δεν 
είναι ούτε καταχρα-
στής ούτε μοιχός 

ούτε εγκληματίας. Απλώς, του 
αρέσουν οι «πικάντικες» ταινίες 
(δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι 
η αγαπημένη του θεματολογία, 
φανατικό μου κοινό, δεν κάνω 
και θαύματα… Μου είπαν όμως 
ότι συχνά οι πρωταγωνίστριες 
στις ταινίες τής αρεσκείας του 
έχουν βαθύ σοκολατί χρώμα). 
Έτσι, για να ικανοποιήσει το 
πάθος του έχει γίνει τελευταία 
τακτικός σε τρία sex shops, τα 
οποία βρίσκονται σε σχετικώς 
κοντινή απόσταση από τα γρα-
φεία τής επιχείρησής του (όχι, 

όσο και να με πιέσετε δεν πρό-
κειται να σας πω ότι το ένα είναι 
στη Μιχαήλ Καλού, το άλλο στη 
Γιαννιτσών και το τρίτο στη δυ-
τική είσοδο της Θεσσαλονίκης. 
Μην επιμένετε, σας λέω). 

«Μ  α καλά, Κάθι 
μου… Άνθρωπος 
ευκατάστα-

τος, έχει, απ’ ό,τι μας λες, τα 
μέσα του, δεν μπορεί να βρει 
κάποιον άλλο, πιο διακριτι-
κό τρόπο να ικανοποιήσει 
τις επιθυμίες του χωρίς να 
εκτίθεται;» θα με ρωτήσετε. 
«Προφανώς, όχι» θα σου 
απαντήσω, λατρεμένη αναγνώ-
στρια – λατρεμένε αναγνώστη 
μου. Απ’ ό,τι λέει η Μίρκα, 
φοβάται όσο τίποτε άλλο το 
σκάνδαλο και έτσι δεν θέλει να 
αγγαρέψει κάποιον υπάλληλό 
του να πάει και να του αγο-
ράσει τα «ξινά». Όσο για το 
ίντερνετ, που θα αποτελούσε 
μια κάποια (διακριτική) λύση, 
μαθαίνω ότι, λόγω ηλικίας (έχει 
προ πολλού πατήσει τα πρώτα 
«-ήντα» και βαδίζει ολοταχώς 
προς τα δεύτερα), δεν έχει 
εξοικείωση με το «σπορ» τού 
e-surfing. Εντάξει, φανατικό 
μου κοινό, μην αντιδράς έτσι, 
δεν έκανε και έγκλημα ο άν-
θρωπος… Σε τελική ανάλυση, 
ας το δει και αλλιώς η κυρία 
τού κυρίου (που είναι μια πολύ 
γνωστή grande damme τού 
Πανοράματος): ο καλός της 
κάνει ιδιαίτερα, για να αναζωο-
γονήσει τον γάμο τους.

ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;  
Ε, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΧΕΙ  
ΟΧΙ ΓΕΦΥΡΑ, ΑΛΛΑ… ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ. ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΤΑ ΚΕΠΕΓΚΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ  
ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ: «BY DEFAULT» ΕΥΕΙΔΕΙΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΕΣ 
ΝΕΕΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ.

ΟΧΙ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΣ ΟΥΤΕ ΜΟΙΧΟΣ 
ΟΥΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ. ΑΠΛΩΣ, ΤΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ «ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ» 
ΤΑΙΝΙΕΣ (ΕΝΤΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ  
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΙΝΟ,  
ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ. ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΣΥΧΝΑ  
ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ  
ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΥ ΣΟΚΟΛΑΤΙ ΧΡΩΜΑ).

Quiz! 21 3 4Αρνητικός πρωτα-
γωνιστής, ένας από 
τους πλέον δυναμι-
κούς επιχειρηματί-
ες τής συγκεκριμένης 
αγοράς.

Ένα επερχόμενο 
επιχειρηματικό 
ναυάγιο συζητιέται 
εσχάτως στον κλάδο 
τής εστίασης στη 
Θεσσαλονίκη.

Δραστήριος και πο-
λυσχιδής, όλα δεί-
χνουν ότι το τελευ-
ταίο διάστημα ανοί-
χτηκε πέρα από τις 
δυνάμεις του.

Δυστυχώς, τα δια-
δοχικά λουκέτα δεί-
χνουν αναπόδραστα. 
Κρίμα, επειδή ειδικά 
κάποια μαγαζιά του 
είναι στέκια.
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Μ ε αίσθημα 
ευθύνης 
απέναντι στη 
δημόσια υγεία 
και με γνώμο-

να την προστασία τού κοινού, το 
φεστιβάλ  σύγχρονης μουσικής 
και συνέδριο νέων ιδεών διοργα-
νώνει για πρώτη φορά μιαν ειδι-
κή, διαδικτυακή έκδοση, μέσω 
ενός νέου πρότζεκτ. Το όνομά 
του: reworks connekt.
Το reworks connekt, η ψηφιακή 
πλατφόρμα των reworks και 
reworks agora, θα προβάλλει 
διάφορες δράσεις (όπως μουσι-
κές εμφανίσεις, DJ sets, συζητή-
σεις, Q&As) που θα συνθέσουν 
τις φετινές, ειδικές εκδόσεις των 
reworks και reworks agora, τις 
οποίες θα μπορούμε όλοι να πα-

ρακολουθήσουμε από την οθόνη 
μας. Στην πρώτη του έκδοση το 
reworks connekt θα είναι δωρε-
άν για όλους, ωστόσο θα υπάρχει 
και η δυνατότητα δωρεάς, με 
μέρος των εσόδων να διατίθεται 
σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Μια ειδική διοργάνωση
«Τους τελευταίους μήνες παρα-
κολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη 
στο θέμα τής Covid-19 και τα 
επακόλουθα μέτρα» σημειώ-
νουν στελέχη τής οργανωτικής 
επιτροπής τού φεστιβάλ. «Ως 
διοργάνωση, τις περισσότερες 
χρονιές ύπαρξής μας συναντή-
σαμε αρκετές προκλήσεις – από 
την εδραίωση ενός φεστιβάλ 
σύγχρονης μουσικής στην Ελ-
λάδα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι 

την οικονομική κρίση. Αυτές οι 
προκλήσεις μάς ενίσχυσαν ακό-
μη περισσότερο τη φιλοσοφία 
ότι στις δύσκολες περιόδους η 
συμβολή τού πολιτισμού μπο-
ρεί να είναι πολύ σημαντική και 
απαραίτητη. Αυτή η φιλοσοφία 
επέτρεψε στο reworks να λαμ-
βάνει χώρα σταθερά εδώ και 16 
χρόνια, χωρίς διακοπή, γεγονός 
που το καθιστά το μακροβιότε-
ρο φεστιβάλ στο είδος του στην 
Ελλάδα.
»Έτσι και σ’ αυτήν την πρόκλη-
ση, παρ’ όλες τις δυσκολίες, 
δουλέψαμε εντατικά, ώστε το 
reworks να πραγματοποιηθεί και 
να μην ακυρωθεί. Δουλέψαμε με 
την πεποίθηση και διάθεση ότι 
θα μπορούσαμε να πραγματο-
ποιήσουμε μιαν ειδική διοργά-
νωση, με απόλυτη ασφάλεια για 
όλους. Εργαστήκαμε σκληρά 
όλο αυτό το διάστημα, σχεδι-
άσαμε και επανασχεδιάσαμε 
το φεστιβάλ πολλές φορές, πιο 
πολλές από κάθε άλλη φορά, 
ανάλογα με τις νεότερες προδια-
γραφές, οι οποίες ορίζονταν από 
τις αρμόδιες αρχές – πολλές 
φορές εβδομάδα ανά εβδομά-
δα. Οι τελευταίες εξελίξεις που 
έχουν προκύψει γύρω από τον 
κορωνοϊό και οι περιορισμοί που 
έχουν οριστεί για την αντιμετώ-
πισή του καθιστούν μια φυσική 
διοργάνωση αδύνατη. Όμως 
αυτό δεν μας έκανε να κάνουμε 
πίσω».

Τι θα περιλαμβάνει
Στο reworks connect η σύνθεση 
και η γενικότερη φιλοσοφία τού 
line up παραμένει σταθερή. Στο 
μουσικό σκέλος θα φιλοξενη-
θούν αναγνωρισμένοι, αλλά και 
ανερχόμενοι καλλιτέχνες από την 
εγχώρια και τη διεθνή σκηνή, οι 
οποίοι θα δημιουργήσουν ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα τού 
μεγάλου φάσματος της σύγ-
χρονης μουσικής. Αντίστοιχα, 
τα πάνελ και οι συζητήσεις θα 
απαρτίζονται από προσωπικό-
τητες του πολιτισμού, των νέων 
τεχνολογιών και ιδεών.
Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν 
τη δυνατότητα είτε να μεταφέ-
ρουν τα εισιτήριά τους στην επό-
μενη διοργάνωση των reworks 
& reworks agora (το 2021) 
είτε να αιτηθούν επιστροφή των 
χρημάτων από τον πάροχο από 
τον οποίο αγόρασαν τα εισιτήρια 
τους. Περισσότερες πληροφο-
ρίες και λεπτομέρειες γύρω από 
τη συγκεκριμένη διαδικασία 
θα ανακοινωθούν τις επόμενες 
ημέρες.

REWORKS
IS ALIVE
Σε μία από τις πιο
αναπάντεχες κρίσεις
παγκοσμίως και με την
πλειονότητα των πολιτιστικών
γεγονότων και φεστιβάλ
να έχουν ακυρωθεί
ή αναβληθεί, το reworks
και το reworks agora 
θα δώσουν το «παρών» 
και φέτος τον Σεπτέμβριο 
στη Θεσσαλονίκη, 
για 16η συνεχή χρονιά, 
προκρίνοντας έναν 
πρωτοποριακό, ασφαλή 
τρόπο παρακολούθησης 
πολιτισμού.
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Με λένε Φιξ

Γράφει  
ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Κ ατοικώ στη Θεσ-
σαλονίκη εδώ και 
πολλές δεκαετίες, 

έχω εκατοστίσει προ πολλού 
και νιώθω κουρασμένη και 
απογοητευμένη. Δούλεψα 
σκληρά για πολλά χρόνια, 
υπήρξα η αγαπημένη σας 
ζυθοποιία. Με λένε Φιξ. Εχω 
μάθει ότι υπάρχουν κι άλλοι 
κι άλλες που βρίσκονται στη 
δική μου θέση, δεν μας θέλε-
τε πια, κατά καιρούς έρχεστε 
και παίρνετε τα τελευταία 
υπάρχοντά μας, για να τα 
πουλήσετε στα παλιατζίδικα. 
Μας απογυμνώνετε απ’ ό,τι 
μας έχει μείνει. Μου μίλη-
σαν για την Υφανέτ και τον 
Μύλο Αλλατίνι (βρίσκονται 
σε άλλες γειτονιές), την παλιά 
δόξα τής Θεσσαλονίκης που 
ονομάζεται «Τελωνείο» (το 
πρώτο κτίριο που κτίστηκε με 
οπλισμένο σκυρόδεμα και δε-
σπόζει στο λιμάνι τής Θεσσα-
λονίκης), μου μίλησαν για κάτι 
κυρίες στην άγρια δύση τής 
Θεσσαλονίκης («Αποθήκες 
Γεωργικών Συνεταιρισμών» 
τις ονομάζουν), για να μη σας 
μιλήσω για τα λαϊκά παιδιά τής 
Σταυρούπολης, των Αμπελο-
κήπων και της Τερψιθέας, τα 
λεγόμενα «Καπνομάγαζα». 
Αυτά δεν είναι στολισμένα: 
είναι γυμνά και ρωμαλέα κορ-
μιά, σκορπισμένα και εγκατα-
λειμμένα στη μοίρα τους.

Ε χετε ακούσει για τον 
παλιό Μύλο τής Γιαν-
νιτσών; Σε 4 χρόνια 

θα τα εκατοστίσει. Τον άλλο 

Μύλο, τον γνωστό, τον αγά-
πησε κάποιος, του έδωσε μια 
δεύτερη ευκαιρία κι εμείς τον 
χαιρόμαστε εδώ και 30 χρό-
νια. Μήπως τα αιματοβαμμέ-
να Σφαγεία και το Μουσείο 
Ύδρευσης δεν κοσμούν τη 
γειτονιά μας; Το εκπληκτικό, 
αποκατεστημένο κτίριο, τον 
πολυχώρο πολιτισμού τής 
πρώην Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων Χαμιδιέ-Ισλα-
χανέ, να υποψιαστώ ότι δεν 
τον γνωρίζετε; Θα πρέπει 
να τον επισκεφτείτε, για να 
διαπιστώσετε πώς ένα κτίριο 
μπορεί να ζωντανέψει μια 
ολόκληρη περιοχή. Μια άλλη 
ύπαρξη μου εκμυστηρεύ-
θηκε πρόσφατα ότι κάποτε 
φιλοξενούσε πολλά γυμνά 
κορμιά (πάντοτε για λόγους 
υγείας και ευεξίας), έχει δει 
πολλά στη ζωή της και κά-
ποτε θα μιλήσει. Πλέον, δεν 
πηγαίνει κανείς και ρημάζουν 
τα λουτρά Θέρμης. Αν νομί-
ζετε ότι ξεχνώ τον Αριγκόνι, 
που μας χάρισε (εκτός των 
άλλων) τις εγκαταστάσεις τής 
Εταιρείας Τροχιοδρόμων και 
Ηλεκτροφωτισμού τού τραμ, 
κάνετε λάθος. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν έχω κάποια 
κενά μνήμης…

Μ αθαίνω ότι κάνετε 
σχέδια για νέες κα-
τασκευές, ενώ θα 

μπορούσατε να μας αποκα-
ταστήσετε και να ξαναζωντα-
νέψετε τη μνήμη τής πόλης 
μας. Σκέφτομαι να επικοινω-
νήσω με τους άλλους και τις 
άλλες και να δημιουργήσουμε 
το κίνημα των ανεπιθύμητων 
κτιρίων, να ζητήσουμε την 
καθιέρωση της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Ανεπιθύμητων Κτι-
ρίων, τα όμορφα γερασμένα 
κορμιά αυτής της πόλης. Να 
διαδηλώσουμε και να δηλώ-
σουμε την επιθυμία μας να 
συμβάλουμε στην αισθητική 
αναβάθμιση της πόλης μας, 
γιατί τώρα τελευταία τα έχετε 
κάνει θάλασσα. Με αγάπη, 
κυρία Φιξ.

à Vice
versa
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Μετά και την περιπέτεια του 
νέου κορωνοϊού, ισχύει το 
χρονοδιάγραμμα για παράδο-
ση του μετρό την άνοιξη τού 
2023; Κόστισε χρονικά στην 
πρόοδο του έργου η περίοδος 
της καραντίνας; Σας το ρωτάω 
και με δεδομένο ότι, όπως σί-
γουρα γνωρίζετε, σε περίπτωση 
που το υφιστάμενο deadline 
αποδειχθεί ανέφικτο, θα βρε-
θούμε μία ανάσα από το χρο-
νικό σημείο που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μας ζητά πίσω ποσό 
τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από τη 
χρηματοδότηση του έργου… Η 
καραντίνα εμάς δεν μας κόστισε 
– καθόλου. Το έργο προχω-
ρούσε κανονικά, δεν είχαμε και 
κάποιο κρούσμα κορωνοϊού σε 
εργαζόμενο. Δούλευαν και τα 
συνεργεία τού αναδόχου και οι 
εργαζόμενοι της «Αττικό Με-
τρό» χωρίς να υπάρξει κάποιο 
πρόβλημα που να επηρεάσει το 
χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως, σε 
ό,τι αφορά το μέλλον δεν μπορώ 
να κάνω οποιαδήποτε εικασία, 
αλλά θεωρώ ότι τυχόν καθυστε-
ρήσεις που μπορεί να οφείλονται 

στο θέμα τού κορωνοϊού είναι 
απορροφήσιμες. Είμαστε on 
track.

Αναφερθήκατε πρόσφατα σε 
«καθυστερήσεις στο μετρό τής 
Θεσσαλονίκης που φέρουν τη 
σφραγίδα τού ΣΥΡΙΖΑ και της 
προηγούμενης διοίκησης της 
‘Αττικό Μετρό’». Συνδέσατε 
μάλιστα το ζήτημα και με τη 
διεκδίκηση από την κατασκευ-
άστρια εταιρεία αποζημίωσης 
ύψους 100 εκατ. ευρώ για 
ζητήματα που αφορούν τόσο 
τη βασική γραμμή όσο και την 
επέκταση προς Καλαμαριά. 
Πού βρισκόμαστε σήμερα σε 
αυτό το μέτωπο, σε ό,τι αφορά 
τόσο το ζήτημα του χρονο-
διαγράμματος –μια νομική 
διεκδίκηση θα μπορούσε να 
οδηγήσει ενδεχομένως σε κα-
θυστερήσεις– όσο και εκείνο 
του συνολικού κόστους τού 
έργου; Κατ’ αρχάς, πρέπει να 
πούμε ότι προφανώς υπάρχει 
εκτροχιασμός από το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα του έργου, 
αλλά και από το αναθεωρημένο 

χρονοδιάγραμμα που είχε η 
προηγούμενη διοίκηση για τον 
πολύ απλό λόγο ότι σε αυτά 
δεν συμπεριλαμβάνονταν οι 
καθυστερήσεις από την Αγίας 
Σοφίας και τη Βενιζέλου. Ο 
ανάδοχος έχει εγείρει απαιτή-
σεις. Η «Αττικό Μετρό» τού 
έχει αναγνωρίσει ένα κλάσμα 
των απαιτήσεών του ως εύλογο. 
Βεβαίως, είναι προφανές ότι 
όλο αυτό είναι μία υπόθεση 
που θα καταλήξει στη διαιτη-
σία, είναι όμως σαφέστατο ότι 
υπάρχουν καθυστερήσεις που 
οφείλονται είτε σε αντικειμενι-
κούς λόγους (διότι η εύρεση 
των αρχαιολογικών ευρημάτων 
είναι, όντως, ένας αντικειμενικός 
λόγος) είτε σε καθυστερήσεις 
που είναι αδικαιολόγητες. Οι 
αδικαιολόγητες καθυστερή-
σεις ξεκινούν με την απόφαση 
της γενικής γραμματέως τού 
υπουργείου Πολιτισμού τον 
Οκτώβριο του 2015, λίγο μετά 
τις δεύτερες εκλογές εκείνης 
της χρονιάς, να αναπέμψει στο 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο (ΚΑΣ) την προηγούμενη 
απόφαση περί απόσπασης και 
επανατοποθέτησης, παρά το 
γεγονός ότι αυτή η ίδια απόφα-
ση κρίθηκε νόμιμη έναν χρόνο 
μετά από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. Κατά συνέπεια, 
αυτό που ουδείς μπορεί να μη 
λάβει υπόψη του στην αξιολό-
γηση της διαχείρισης του έργου 
είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
τεσσάρων ετών σε ό,τι αφορά 
τις αποφάσεις και την εκτέλεση 
του έργου στη Βενιζέλου.

Πού οφείλεται αυτό, κατά τη 
δική σας εκτίμηση; Στη μεγάλη 
πολιτικοποίηση του θέματος 
και στο γεγονός ότι επελέγη 
μία λύση, η οποία αποδεικνύ-
εται ότι είναι ανέφικτη. Η μόνη 
τεχνικά εφικτή και οικονομικά 
αντιμετωπίσιμη λύση είναι αυτή 
της απόσπασης και επανατο-
ποθέτησης των αρχαιοτήτων, η 

οποία μας δίνει ακριβώς το ίδιο 
αποτέλεσμα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, ώστε να λειτουργήσει 
το μετρό.

Παραμένοντας στο θέμα τού 
χρονοδιαγράμματος… Στα 
μέσα Σεπτεμβρίου έχουμε την 
εξέταση της αίτησης αναστο-
λής που κατέθεσαν από κοινού 
στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας (ΣτΕ) η Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
και η Χριστιανική Αρχαιολο-
γική Εταιρεία – αν δεν κάνω 
λάθος, η εξέταση των προ-
σφυγών με τις οποίες ζητείται 
η κατά χώραν διατήρηση των 
αρχαιοτήτων στον σταθμό 
«Βενιζέλου» θα γίνει πιθανότα-
τα κάποια στιγμή στον προσεχή 
Δεκέμβριο. Θα μπορούσε μια 
απόφαση που δικαιώνει τους 
προσφεύγοντες να αποτελέσει 
«βόμβα» που θα τινάξει στον 
αέρα το έργο, τόσο χρονικά 
όσο και χρηματοδοτικά; Έχετε 
κάποιο «plan B» στο ενδεχό-
μενο που η κρίση του ΣτΕ δεν 
είναι αυτή στην οποία προσβλέ-
πετε, με δεδομένο και το ότι, 
όπως έχετε δηλώσει, «για τη 
λειτουργία τού μετρό η Βενιζέ-
λου είναι κρίσιμη, δεν μπορεί 
να λειτουργήσει το μετρό χωρίς 
τον σταθμό τής Βενιζέλου»; 
«Plan B» δεν υπάρχει, θέλω να 
είμαι ξεκάθαρος γι’ αυτό. Θα 
είναι όντως μία «βόμβα» για 
το έργο τυχόν απόφαση του 
Συμβουλίου τής Επικρατείας η 
οποία θα ανέστελλε τις εργασίες 
στη Βενιζέλου ή θα ακύρωνε 
την απόφαση του υπουργείου 
Πολιτισμού. Αυτό οφείλω να το 
ξεκαθαρίσω. Και δεν υπάρχει 
plan B, διότι αποδείχθηκε ότι η 
εκπόνηση της μελέτης τής δή-
θεν in situ κατασκευής είναι μια 
υπόθεση εξαιρετικά περίπλοκη, 
ιδιαίτερα δαπανηρή και, στο 
πλαίσιο της λογικής, ανέφικτη, 
όπως είχαν εξαρχής υποστηρί-
ξει οι πρώτοι αξιολογητές μιας 
σχετικής πρότασης.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ 
ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΔΙΟΤΙ Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ, ΟΝΤΩΣ, ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ) ΕΙΤΕ 
ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ. ΟΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
ΤΟΥ 2015, ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, 
ΝΑ ΑΝΑΠΕΜΨΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΙΔΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΡΙΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΜΗ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΝΙΚΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ
Πρόεδρος της «Αττικό Μετρό». Φωτογραφήθηκε στο γραφείο του,  
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Αν ισχύει αυτό που λέτε, τότε 
όλοι όσοι ακόμη και σήμερα 
υποστηρίζουν ότι η λύση με 
κατά χώραν διατήρηση των 
αρχαιοτήτων και τεχνικά εφι-
κτή είναι και χρονικά μπορεί 
να επιτρέψει την έγκαιρη 
ολοκλήρωση του μετρό γιατί 
επιμένουν; Υπάρχει κάτι που 
δεν γνωρίζουν; Κοιτάξτε… 
Πρέπει κατ’ αρχήν να γίνει κα-
τανοητό το εξής: ότι η τεχνο-
γνωσία τής κατασκευής έργων 
μετρό στην Ελλάδα υπάρχει 
μόνο μέσα στην εταιρεία μας. 
Στην εταιρεία αυτή, εξ αρχής, 
οι υπηρεσίες ουδέποτε είδαν 
θετικά το έργο τής in situ κα-
τασκευής…

Και επί των προηγούμενων 
διοικήσεων; Και επί των 
προηγούμενων διοικήσεων. 
Να μην ξεχνάμε ότι η αξιολό-
γηση της οριστικής μελέτης 
με μάλλον αρνητικό τρόπο, 
που ουσιαστικά αποτελούσε 
εν τοις πράγμασι απόρριψή 
της, έγινε επί της προηγούμε-
νης διοίκησης, δεν έγινε επί 
της διοίκησης της σημερινής. 
Ουδέποτε βρήκαν ότι αυτή η 
λύση είναι εφικτή. Ουσιαστικά, 
όταν ελήφθη η απόφαση της 
in situ κατασκευής δεν εκλήθη 
στη συζήτηση στο Κεντρι-
κό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
η «Αττικό Μετρό» και δεν 
παρέστη. Ελήφθη μια πολιτική 
απόφαση, ουσιαστικά, χωρίς 
καν εισήγηση, με μία επιστολή 
τού δήμου. Και μετά αυτό που 
παρουσιάστηκε ως μελέτη κα-
τασκευής ήταν ουσιαστικά μια 
αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία 
όμως δεν έλυνε τα τεράστια 
προβλήματα κατασκευασιμό-
τητας και λειτουργικότητας 
του σταθμού, τα οποία προ-
έκυπταν, και το γεγονός ότι 
αυτό που η «Αττικό Μετρό» 
οφείλει να παραδώσει στη 
Θεσσαλονίκη δεν είναι μεμο-
νωμένα, με βάση τη σύμβαση 
της βασικής γραμμής, δεκα-
τρείς σταθμοί και κάποια χι-
λιόμετρα σήραγγας, αλλά ένα 
ενιαίο δίκτυο μετρό, το οποίο 
θα μπορεί να εξυπηρετεί τους 
Θεσσαλονικείς.
Κατά συνέπεια, εγώ δεν μπορώ 
να εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή 
η επιμονή. Μπορώ να απο-
δεχθώ, όμως, ότι ένα μεγάλο 
μέρος τού κοινού τής Θεσσα-
λονίκης είναι εντελώς αποπρο-
σανατολισμένο και έχει μια 
λάθος εικόνα και για το έργο 
και για την ιστορία του.

Αποπροσανατολισμένη λοιπόν, 
λέτε, η κοινή γνώμη. Αυτοί που 
βρίσκονται στην πρωτοπορία 
των αντιδράσεων; Αποπροσα-
νατολισμένοι και αυτοί; Όχι. 
Προφανώς, υπάρχουν σκοπι-
μότητες. Κατ’ αρχάς, από πίσω 
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει 
με αυτόν τον τρόπο να δικαιολο-
γήσει τις προηγούμενες επιλογές 
του. Είναι, επίσης, μια ομάδα 
ανθρώπων που έχουν προσω-
ποπαγή κίνητρα για το συγκε-
κριμένο θέμα – είτε αυτοί είναι 
στον χώρο των αρχαιολόγων 
είτε σε άλλους χώρους. Είναι 
γνωστό ότι, παλαιότερα, υπήρχε 
παραίνεση προς προηγούμενο 
πρόεδρο της «Αττικό Μετρό», 
για συγκεκριμένα πρόσωπα, 
«δώσ’ τους ένα εκατομμύριο, 
να σου κάνουν αυτοί τη μελέτη 
και θα βρεις τη λύση» – και 
μάλιστα από πολιτικό πρόσωπο 
της Θεσσαλονίκης.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν 
πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι 
ειλικρινά πιστεύουν ότι η «Αττικό 
Μετρό» θέλει να καταστρέψει 
τα αρχαία. Οφείλω να πω ότι 
σε αυτό υπάρχει ευθύνη και 
προηγουμένων διοικήσεων της 
«Αττικό Μετρό», οι οποίες μπή-
καν σε εκείνο το χαζό δίλημμα 
«ή μετρό ή αρχαία», το οποίο 
ούτως ή άλλως είναι ξεπερασμέ-
νο. Πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι η «Αττικό Μετρό» έχει την 
τεχνογνωσία τής συνύπαρξης 
των αρχαιοτήτων με τα έργα της 
και ότι, βεβαίως, δεν έχει καμία 
πρόθεση να κατασκευάσει έναν 
τεράστιο χώρο κάτω από την 
Εγνατία, τον οποίο θα αφήσει 
κενό και δεν θα εξυπηρετεί τον 
σταθμό για όσους πιστεύουν ότι 
δεν θα επανέλθουν τα αρχαία 
στη θέση τους.

Δεν αισθάνεστε επομένως, 
όπως διαβάζω σε κάποια 
κοινωνικά μέσα, «ο Έλγιν τής 
Θεσσαλονίκης»… Ούτε εγώ 
αισθάνομαι Έλγιν ούτε πιστεύω 
και ότι από την άλλη πλευρά 
υπάρχουν σκοταδιστές. Ζούμε 
τη συνήθη παθογένεια της Θεσ-
σαλονίκης, όπου πάντα πρέπει 
να βρίσκουμε κάτι, για να τρω-
γόμαστε. Έχω την εμπειρία πλέον 
του Πειραιά, όπου προχωράμε 
αντίστοιχο έργο και όπου υπήρ-
χαν, για τα μέτρα τού Πειραιά, 
πολύ σημαντικά ευρήματα: εκεί 
η διαχείριση ήταν πολύ διαφο-
ρετική από τους φορείς τής 
πόλης. Αλλά και από την ιστορία 
τής «Αττικό Μετρό» στη διαχεί-
ριση αντίστοιχων θεμάτων στην 
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Αθήνα ξέρω ότι μάλλον πρέπει 
να αναζητήσουμε κάποιες ερ-
μηνείες τού θεσσαλονικιώτικου 
φαινομένου στη γνωστή παθογέ-
νεια της πόλης.

Να ρωτήσω κάτι ακόμη για 
τη Βενιζέλου… Ακόμη και 
στην περίπτωση που η κρίση 
τού ΣτΕ είναι σύμφωνη με τις 
προσδοκίες σας, στον συγκε-
κριμένο σταθμό θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν –μετά την 
απόσπαση των αρχαιοτήτων 
και σε επίπεδο χαμηλότερο από 
αυτό, στο οποίο βρίσκονται 
σήμερα– ακόμη δύο ανασκα-
φές, οι οποίες θα αφορούν 
την ελληνιστική περίοδο της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και όλο 
το προηγούμενο διάστημα της 

ιστορίας της. Φοβάστε ενδε-
χόμενο επανάληψης του ίδιου 
σεναρίου; Πράγματι εκκρεμούν 
αυτές οι δύο ανασκαφές, για 
τις δύο εισόδους – αυτή προς 
τη μεριά τού Μπεζεστενίου 
και εκείνη προς το Καραβάν 
σαράι. Είναι το κομμάτι το 
οποίο πρέπει τώρα να ξεκινήσει. 
Πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη 
γίνει αποσπάσεις τμημάτων τού 
Decumanus Maximus (σ.σ.: 
η κεντρική ρωμαϊκή λεωφό-
ρος, μετέπειτα Μέση Οδός και 
σημερινή Εγνατία) τόσο στην 
Αγία Σοφία όσο και στη Βενιζέ-
λου, οπότε οι αρχαιολόγοι έχουν 
εικόνα τι θα βρουν στο επίπεδο 
της ελληνιστικής περιόδου, κα-
θώς έχουν φτάσει ήδη σε πολύ 
μεγαλύτερο βάθος. Δεν νομίζω 
ότι υπάρχει κάποια πραγματική 

απειλή από αυτό το γεγονός. Άλ-
λωστε, έχουμε και την προϊστο-
ρία τής Αγίας Σοφίας. Υπάρχουν 
καθηγητές πολλοί και κάποιοι 
ανάμεσα στους αρχαιολόγους 
που ισχυρίζονται ότι τα ευρή-
ματα της Αγίας Σοφίας ήταν 
πολύ σημαντικότερα αυτών, τα 
οποία έχουμε στην Εγνατία – 
και πιθανότατα τα ψηφιδωτά, 
τα οποία έχουν διασωθεί, το 
επιβεβαιώνουν.

Αυτήν τη στιγμή σε ποιο στάδιο 
βρίσκεστε στη Βενιζέλου; Έχει 
κλείσει ήδη ο δρόμος για τα 
οχήματα. Έχει ξεκινήσει η 
απόσπαση των αρχαιοτήτων; Η 
απόσπαση δεν προχωράει και 
δεν πρόκειται να προχωρήσει 
πριν εκδικαστεί και ληφθεί η 

απόφαση, μέσα στον Σεπτέμβριο 
ή τον Οκτώβριο, επί της αίτησης 
αναστολής των εργασιών που 
έχει κατατεθεί. Αυτό που γίνεται 
σήμερα είναι οι πρόδρομες ερ-
γασίες. Άλλωστε, ακόμη δεν έχει 
εγκριθεί η μελέτη απόσπασης 
και επανατοποθέτησης από το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο, κάτι που αναμένεται να 
συμβεί μετά τις 9 Σεπτεμβρίου. 
Κατά συνέπεια, διευκρινίζω ότι 
δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια 
πρόθεση για όλους εκείνους 
που νόμιζαν ότι «καουμπόικα» 
η «Αττικό Μετρό» θα αφαιρού-
σε τις αρχαιότητες μέσα στον 
Δεκαπενταύγουστο και γι’ αυτό 
έσπευσαν στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας.
Σήμερα βρισκόμαστε στο ση-
μείο όπου η άμμος που σκέπαζε 

τις αρχαιότητες έχει αφαιρεθεί 
εντελώς και πλέον πραγματοποι-
ούμε τις πρόδρομες εργασίες 
για την κατασκευή των εισόδων.

Ο πολίτης αντιλαμβάνεται την 
πρόοδο των έργων κατασκευής 
τού μετρό λιγότερο απ’ όσα 
κατασκευάζονται υπογείως και 
περισσότερο από τον δημόσιο 
χώρο που απελευθερώνεται 
στην επιφάνεια του εδάφους. 
Τι προβλέπει σε αυτό το πεδίο 
το χρονοδιάγραμμα; Πότε θα 
δούμε να απομακρύνονται και 
άλλες λαμαρίνες; Καταβάλλου-
με μια προσπάθεια να περιορί-
σουμε όσο περισσότερο γίνεται 
τα εργοτάξια. Ακόμη χρειαζόμα-
στε, ωστόσο, τα φρεάτια επίσκε-
ψης των σταθμών για τον πολύ 
απλό λόγο ότι από εκεί πρέπει να 

κατεβεί στο έργο ηλεκτρομηχα-
νολογικός εξοπλισμός, ογκώδη 
μηχανήματα. Αναλογιστείτε ότι 
το έργο έχει πάρα πολύ μεγάλες 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Κατά συνέπεια, θα αποδίδονται 
τμήματα σταδιακά, όχι όμως 
στην έκταση την οποία θα θέ-
λαμε. Πάντως, στόχος μας είναι 
να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα 
γίνεται με αυτό το μέρος τής 
εργασίας.

Ποιες είναι οι εξελίξεις στη 
γραμμή προς Καλαμαριά; 
Είχατε δηλώσει στην αρχή τής 
θητείας σας ότι δεν είχαν γίνει 
καν διαγωνισμοί για τον ηλε-
κτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 
Πού βρισκόμαστε σήμερα; Δεν 
υπήρχαν καν μελέτες, δεν είναι 
ότι δεν είχαν γίνει απλώς οι δια-

γωνισμοί… Εμείς βρήκαμε μόλις 
δύο διαγωνισμούς και έλειπαν 
άλλες εννέα μελέτες. Τις ομα-
δοποιήσαμε και τώρα θα βγει 
στον αέρα αυτός ο διαγωνισμός. 
Στη γραμμή τής Καλαμαριάς 
συμβαίνει το εξής παράδοξο: 
εξαιτίας αυτής της αβελτηρίας 
να προωθηθούν μελέτες και δι-
αγωνισμοί, ο ανάδοχος παραμέ-
νει στο έργο χωρίς, ουσιαστικά, 
να έχει σημαντικό αντικείμενο να 
εκτελέσει και διεκδικεί αποζημι-
ώσεις. Αυτό αποτελεί ακόμη μία 
καθυστέρηση της προηγούμε-
νης διοίκησης, την οποία πλη-
ρώνουμε. Πιθανότατα η προ-
ηγούμενη διοίκηση είχε δώσει 
μεγαλύτερο βάρος στην προώ-
θηση των μελετών τής γραμμής 
4 της Αθήνας, προσανατολίζο-
ντας εκεί τις δραστηριότητες της 
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ΜΕΤΡΟ», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΧΑΖΟ ΔΙΛΗΜΜΑ «’Η 
ΜΕΤΡΟ ‘Η ΑΡΧΑΙΑ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΤΩΣ ‘Η ΑΛΛΩΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ.



εταιρείας, με αποτέλεσμα αυτές 
τις καθυστερήσεις.

Αυτό επηρεάζει το χρονοδι-
άγραμμα για το 2023 στην 
Καλαμαριά; Η Καλαμαριά 
ούτως ή άλλως θα τελειώσει 
μετά τη βασική γραμμή, διότι, 
επειδή θα υπάρχουν και υπάρ-
χουν ήδη διαφορετικοί ανάδοχοι 
από αυτούς που έχουμε στη 
βασική γραμμή, θα πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι το σύστημα 
θα έρθει να «κουμπώσει» πάνω 
στα συστήματα των άλλων. Αυτό 
δεν μπορεί να γίνει πριν τεθεί σε 
εμπορική λειτουργία η βασική 
γραμμή.

Τι ισχύει σήμερα για τη μελ-
λοντική επέκταση του μετρό 
προς τις βορειοδυτικές περι-

οχές τού πολεοδομικού συ-
γκροτήματος; Η προηγούμενη 
διοίκηση της «Αττικό Μετρό» 
είχε προχωρήσει σε συμφωνία 
για πρόδρομες εργασίες στις 
συγκεκριμένες περιοχές, στη 
βάση μιας χάραξης που περιε-
λάμβανε μια κυκλική γραμμή. 
Τελικώς, θα δουν οι κάτοικοι 
στα δυτικά μετρό; Προχωράει 
αυτή η ιστορία; Κοιτάξτε… Αυτή 
είναι μια ιστορία που πρέπει να 
προχωρήσει. Γι’ αυτό και αποτε-
λεί και δική μας προτεραιότητα. 
Η πραγματικότητα έχει ως εξής: 
η κυκλική γραμμή αποτελεί 
ένα ερώτημα, το οποίο δεν έχει 
ακόμη απαντηθεί – δηλαδή, 
δεν υπάρχουν συγκοινωνιακές 
μελέτες, οι οποίες να την τεκ-
μηριώνουν. Προφανέστατα, αν 
γίνει αυτή η κυκλική γραμμή, 
είναι σαφές ότι οποιαδήποτε 
άλλη επέκταση του μετρό προς 
τη Χαριλάου ή την Τούμπα παύει 
να αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο, 
από τη στιγμή που η βασική 
γραμμή θα κληθεί να σηκώ-
σει το σύνολο της κίνησης στη 
Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν είναι 
δυνατόν.

Άρα, σύμφωνα με αυτά που 
λέτε, η κυκλική γραμμή, στην 
περίπτωση που στόχος είναι να 
αποκτήσουμε κάποια στιγμή 
ένα μετρό που θα πηγαί-
νει παντού στην πόλη, ήταν 
δομικά, στην «καρδιά» της, 
μια λάθος επιλογή; Κατά την 
προσωπική μου άποψη, ναι. 
Η κυκλική γραμμή προέκυψε 
κυρίως μέσω διαβουλεύσεων με 
τους τοπικούς δήμους. Ωστόσο, 
όπως αντιλαμβάνεστε, το μετρό 
είναι ένα μητροπολιτικό μέσο, το 
οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να διασφαλίζει και την επεκτα-
σιμότητά του. Δεν μιλάμε για 
λεωφορεία, ώστε οι στάσεις να 
προκύπτουν με διαβουλεύσεις 
με τη μία ή την άλλη γειτονιά. 
Αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει 
να αξιολογήσουμε καλύτερα αυ-
τήν τη λύση ή την προηγούμενη 
λύση ή μιαν εναλλακτική λύση, 
η οποία έχει ακουστεί πολύ (και 
η οποία επιτρέπει την επέκταση 
και προς την Τούμπα και προς 
τη Χαριλάου, σε συνδυασμό με 
τις βορειοδυτικές περιοχές τής 
πόλης), είναι η μελέτη ανάπτυξης 
του μετρό Θεσσαλονίκης, την 
οποία είχε προκηρύξει η προη-
γούμενη διοίκηση – ένας διαγω-
νισμός, ο οποίος καταλήγει τώρα 
σε αποτέλεσμα και πρόκειται να 
υπογράψουμε σύμβαση μέσα 
στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Η μελέτη που θα προκύψει από 
αυτόν τον διαγωνισμό –η οποία, 
ουσιαστικά, αποτελεί την επικαι-
ροποίηση της γενικής κυκλοφο-
ριακής μελέτης τής Θεσσαλονί-
κης ή, εν πάση περιπτώσει, του 
μεγαλύτερου μέρους της– είναι 
αυτή που θα τεκμηριώσει τη 
σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα 
των επεκτάσεων του έργου.

Συνεπώς, η κυκλική γραμμή 
στα δυτικά, ως σχέδιο, είναι 
στον αέρα; Μπορεί να υλοποι-
ηθεί ή ενδέχεται και να μην 
υλοποιηθεί ποτέ και απομένει 
να φανεί αν μπορεί να υπάρξει 
κάποια άλλη λύση, η οποία θα 
είναι πιο πρόσφορη; Μπορεί 
να υπάρχουν και άλλες εναλ-
λακτικές λύσεις, οι οποίες θα 
εξυπηρετούν ακριβώς τις ίδιες 
περιοχές, αλλά συγχρόνως θα 
επιτρέπουν και την επεκτασιμό-
τητα του έργου.

Πότε υπολογίζετε να έχετε μια 
εικόνα γι’ αυτό το ζήτημα; Αυτή 
(σ.σ.: η μελέτη) χρειάζεται τον 
χρόνο της, δηλαδή μία διετία. 
Εκείνο το οποίο θα κάνουμε 
εμείς μέσα στο αμέσως προ-
σεχές διάστημα είναι ότι, μέσω 
της συμφωνίας-πλαίσιο που θα 
υπογράψουμε για τις πρόδρομες 
εργασίες, θα προσπαθήσουμε 
να αξιοποιήσουμε τον χρόνο, 
ώστε να εκπονήσουμε μελέτες 
για τους σταθμούς που μοιά-
ζει να συμπίπτουν και στα δύο 
ενδεχόμενα.

Κάτι τελευταίο: υπάρχει κά-
ποιος προγραμματισμός για τη 
γραμμή προς το αεροδρόμιο; 
Και εκεί έχουμε προχωρήσει 
κάποιες μελέτες…

Μιλάμε για υπέργεια γραμμή; 
Δεν μιλάμε απλώς για υπέργεια, 
μιλάμε για εναέρια γραμμή, 
υπό την έννοια ότι θα είναι επί 
υποστυλωμάτων. Αυτό είναι 
ένα διαφορετικό έργο, με τις 
δικές του δυσκολίες. Εν πάση 
περιπτώσει και αυτό έχει κάποια 
προβλήματα χάραξης, κυρίως 
σε ό,τι αφορά την είσοδό του 
στον χώρο τού πανεπιστημιακού 
αγροκτήματος και τον αρχαιο-
λογικό χώρο που υπάρχει στον 
δρόμο τού αεροδρομίου, τη 
γνωστή τούμπα που συναντάμε 
περίπου στα μισά τής διαδρο-
μής.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη 
συνομιλία μας. Εγώ σας ευχα-
ριστώ.
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Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΠΡΙΝ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΛΗΦΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
‘Η ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ 
ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ «ΚΑΟΥΜΠΟΪΚΑ» Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΣΕ 
ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ Η ΑΜΜΟΣ ΠΟΥ ΣΚΕΠΑΖΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ.
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Μετρό
Επόμενη
στάση: 
Απρίλιος
2023
Προχωράει το πολύπαθο έργο; 
Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα; 
Πότε θα φύγουν τα εργοτάξια, 
ώστε να ανακτήσει η πόλη 
τον ζωτικό της χώρο; Πολλές 
οι ερωτήσεις... Το ρεπορτάζ τής
«Citymag» αναζητά απαντήσεις.
Κείμενο:  Εικόνες:
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Υ πάρχουν πολλά πράγματα που γνωρίζουμε οι Θεσσαλονικείς για το υπό 
κατασκευή μετρό τής πόλης μας. Όπως οι αλλεπάλληλες ανακολουθίες 
στις ημερομηνίες παράδοσης του έργου, το οποίο, αν σε ένα πράγμα 
παραμένει μέχρι στιγμής σταθερό, αυτό είναι η διάψευση του ενός χρο-
νοδιαγράμματος μετά το άλλο. Όπως η ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί 

όλοι ανεξαιρέτως οι Θεσσαλονικείς (πεζοί και εποχούμενοι) τα τελευταία 14 χρόνια σε 
όλα εκείνα τα σημεία όπου έχουν στηθεί εργοτάξια (και δεν είναι λίγα, όλα χωροθε-
τημένα πάνω σε κεντρικές οδικές αρτηρίες τής πόλης). Όπως η «λυπητερή» για την 
κατασκευή του, η οποία κάθε χρόνο που περνά γίνεται και πιο «αλμυρή» κατά μερικά 
εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και όπως –τα τελευταία χρόνια αυτής της μακράς διαδρο-
μής– η διαμάχη μεταξύ «αρχαιολατρών» και «αρχαιομάχων» (στη βάση τού διλήμ-
ματος «ή μετρό ή αρχαία», το οποίο ίσως και να έχει ήδη ξεπεραστεί από την ίδια την 
πραγματικότητα), με αφορμή τα ευρήματα στον υπό κατασκευή σταθμό «Βενιζέλου».
Υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για το μετρό τής Θεσσα-
λονίκης…
Πιθανότατα ορισμένοι δεν γνωρίζουν ότι οι εργασίες κατασκευής του δεν σταμάτη-
σαν καθ’ όλο το διάστημα της πρόσφατης καραντίνας, με όλο το διοικητικό και τε-
χνικό προσωπικό να παραμένει στις θέσεις του, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας 
(δεν είναι τυχαίο ότι καθ’ όλη αυτήν την περίοδο δεν παρατηρήθηκε έστω και ένα 
κρούσμα τού νέου κορωνοϊού στους εργαζόμενους στα εργοτάξια και στα γρα-
φεία τής «Αττικό Μετρό», με το πιο πρόσφατο γενικό τεστ για τον SARS-CoV-2 να 
πραγματοποιείται –από τον πρόεδρο της εταιρείας, Νίκο Ταχιάο, ώς τον τελευταίο 
εργαζόμενο σε διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, συνολικά περίπου 500 άτομα– 
ελάχιστες ημέρες πριν κυκλοφορήσει η «Citymag» που κρατάτε στα χέρια σας). 
Αυτός είναι και ο λόγος που, στην πραγματικότητα, το έργο δεν έμεινε πίσω στον 
προγραμματισμό του στη διάρκεια του «annus horribilis» 2020: αρκεί, ενδεικτικά, 
ένα πέρασμα από το εργοτάξιο στην πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου, στη θέση τού 
τεράστιου ορύγματος που δέσποζε μέχρι και πριν από κάποιους μήνες, το μόνο που 
βλέπει κάποιος πλέον είναι η πλάκα οροφής τού σταθμού και τα δύο κλιμακοστά-
σια, στις δύο πλευρές τής Εγνατίας, που οδηγούν στο επίπεδο ακύρωσης εισιτηρίων 
τού σταθμού, σχεδόν 10 μέτρα βαθύτερα. Μάλιστα, η μεταλλική πεζογέφυρα που 
επιτρέπει την κίνηση κατά μήκος τής Εγνατίας με κατεύθυνση ανατολικά θα απο-
μακρυνθεί σύντομα, με το κανονικό πεζοδρόμιο να αποδίδεται και πάλι στη χρήση 
των περαστικών.
Πιθανότατα ορισμένοι δεν γνωρίζουν το «κέντημα» που αποτελεί η τοποθέτηση των 
σιδηροτροχιών, πάνω στις οποίες θα ταξιδεύουν οι συρμοί τού μετρό. Για να μπουν 
στην τελική τους θέση 100 μέτρα σιδηροτροχιάς απαιτείται μία εβδομάδα – και 
αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι μεταλλικές ράγες, πάνω στις οποίες θα κινούνται οι συρμοί, 
είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στο μετρό τής Αθήνας ή στο δίκτυο του 
ΟΣΕ – με μία διαφορά: σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η μία ράγα τοποθετείται σε 
σταθερό επίπεδο, με το ύψος να μεταβάλλεται κατά χιλιοστά στη δεύτερη ράγα, σε 
όλες τις στροφές τής τροχιάς τού συρμού, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή κλίση 
που θα επιτρέπει στο όχημα να μην εκτροχιάζεται λόγω τής φυγόκεντρου. Στο με-
τρό Θεσσαλονίκης, λόγω της μικρότερης διατομής των σηράγγων, ήταν επιβεβλη-

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ «ΚΕΝΤΗΜΑ» ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ. 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ 100 ΜΕΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΓΕΣ 

ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ‘Η ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΣΕ – ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ: 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΜΙΑ ΡΑΓΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΑΓΑ, 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΕΤΑΙ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΗΤΑΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 

ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ GPS, ΩΣΤΕ Ο ΣΥΡΜΟΣ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Στη δεξιά σελίδα: Ένα από τα σημεία τής ολοκληρωμένης σήραγγας τής κεντρικής γραμμής τού 
μετρό Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τον σταθμό «25ης Μαρτίου» (τέως «Πατρικίου»), με τις ράγες των 
συρμών τοποθετημένες και έτοιμες για τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια.
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Επάνω αριστερά: Οι τελευταίες πινελιές στους 
συρμούς που παραδίδονται στο αμαξοστάσιο της Πυ-
λαίας μπαίνουν από ιταλούς τεχνικούς τής κατασκευ-
άστριας εταιρείας. 
Κάτω αριστερά: Μία από τις χιλιάδες βάσεις όπου 
εδράζεται η σιδηροτροχιά. Το μεράκι και η εμμονή 
στη λεπτομέρεια φαίνονται και στο «Thessaloniki 
Metro» που έχει αποτυπωθεί σε κάθε μία από αυτές.
Κάτω αριστερά, στο κέντρο: Ένας από τους 
ολόφωτους συρμούς δέχεται τις τελευταίες επεμβά-
σεις των ιταλών τεχνικών στο συνεργείο ελαφρών 
βλαβών τού αμαξοστασίου τής Πυλαίας.
Επάνω δεξιά: Οι ράγες που οδηγούν στο συνερ-
γείο βαρέων βλαβών στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας. 
Κάθε βλάβη –μικρή ή μεγάλη– θα επιδιορθώνεται in 
situ, από εξειδικευμένο προσωπικό τής εταιρείας.
Επάνω δεξιά, στο κέντρο: Το εσωτερικό ενός 
από τους συρμούς που έχουν ήδη παραδοθεί. Λόγω 
της εγγύτητας μεταξύ των σταθμών τού μετρό Θεσ-
σαλονίκης έγινε η επιλογή να αφαιρεθούν ορισμένα 
από τα καθίσματα που προέβλεπε ο κατασκευαστής, 
ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα του συρμού με τη 
φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού ορθίων επιβατών.
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τοποθέτηση των σιδηροδρομικών γραμμών από το αμαξοστάσιο της Πυλαίας ώς τον 
σταθμό στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα γίνει 
η τοποθέτηση των γραμμών και στο υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή ώς τον τερματικό 
τού Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού. Επίσης, πρέπει να γίνουν οι καλωδιώσεις και 
στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν πάρα πολλές δοκιμές, οι οποίες θα χρειαστούν 
τουλάχιστον ενάμιση χρόνο για να ολοκληρωθούν. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια 
για να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει: τον Απρίλιο του 2013 η Θεσσαλονίκη 
να έχει μετρό σε λειτουργία με όλους τους σταθμούς τής βασικής γραμμής και λίγους 
μήνες αργότερα να συνδεθεί με την επέκταση της Καλαμαριάς».

Μια ιστορία 47 χρόνων

Η πρωτοβουλία για την κατασκευή τού μετρό Θεσσαλονίκης ανήκει στον Κωνστα-
ντίνο Πυλαρινό, ο οποίος, από τη θέση τού νομάρχη Θεσσαλονίκης, είχε καταφέρει 
να περιληφθεί στον προϋπολογισμό τού 1976 (επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή του πρεσβύτερου) κωδικός με θέμα «Μετρό Θεσσαλονίκης».
Η πρώτη απόπειρα κατασκευής τού μετρό έγινε την τριετία 1986-1989, επί δημαρχί-
ας Σωτήρη Κούβελα. Το σχέδιο προέβλεπε την κατασκευή μετρό κάτω από το οδό-
στρωμα της Εγνατίας, κατ’ αρχήν στο τμήμα μεταξύ τής οδού Καυτανζόγλου και 
της πλατείας Δημοκρατίας. Το πρώτο τμήμα τής κατασκευής ξεκίνησε στη βόρεια 
πλευρά τού campus τής ΔΕΘ, επί της Εγνατίας οδού, προχώρησε ωστόσο με εξαι-
ρετικά αργούς ρυθμούς για μόλις έναν χρόνο, λόγω της δυσκολίας χρηματοδότη-
σης του εγχειρήματος. Λίγο πριν εγκαταλείψει το αξίωμα του δημάρχου, ο Σωτήρης 
Κούβελας όρισε ως φορέα διαχείρισης το δημοτικό ραδιόφωνο FM 100. Τελικώς 
η κατασκευή δεν προχώρησε, αφού κρίθηκε άσκοπη – μάλιστα, από μερίδα Θεσ-
σαλονικέων τής δόθηκε το προσωνύμιο «η τρύπα τού Κούβελα».
Το έργο ξεκίνησε να δημοπρατείται εκ νέου το 1992, με τη μέθοδο της συγχρημα-
τοδότησης με σύμβαση παραχώρησης. Η επιλογή των δύο προσωρινών αναδόχων 
έγινε το 1994. Δύο χρόνια αργότερα, το 1996, οι συνομιλίες με τον αρχικό μειοδότη 
(κοινοπραξία «Μακεδονικό Μετρό») διακόπηκαν, κάτι που οδήγησε σε προσφυγές 
εκ μέρους τής κοινοπραξίας και στις πρώτες καθυστερήσεις.
Δύο χρόνια αργότερα (το 1998) υπογράφηκε σύμβαση με την κοινοπραξία «Θεσ-
σαλονίκη Μετρό». Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων χρόνων, ωστόσο (ώς το 
2002), η εν λόγω κοινοπραξία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους 
πόρους και έτσι το έργο ακυρώθηκε.
Χρειάστηκε να περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια, ώσπου να γίνει (το 2006) η δη-
μοπράτηση του μετρό ως δημόσιου έργου, με φορέα κατασκευής την «Αττικό 
Μετρό» και αντικείμενο την κατασκευή μίας βασικής γραμμής μήκους 9,6 χιλιο-
μέτρων, με δεκατρείς σταθμούς και αμαξοστάσιο στην Πυλαία. Ανάδοχος του έρ-
γου (συνολικού προϋπολογισμού 1,052 δισ. ευρώ) ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία 
ΑΕΓΕΚ Impregilo / Ansaldo TSF / Seli-Ansaldobreda. Η σύμβαση υπογράφηκε 
στις 7 Απριλίου τού 2006 και οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου τής ίδιας 
χρονιάς, με την εγκατάσταση του εργοταξίου στον σιδηροδρομικό σταθμό τής 
Θεσσαλονίκης. Η περίοδος κατασκευής υπολογιζόταν αρχικώς στα εξήμισι χρόνια, 
με προβλεπόμενη ολοκλήρωση του έργου τον Οκτώβριο του 2012 (μια ημερομηνία 
συμβολική, καθώς θα συνέπιπτε με τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της 
πόλης, στις 26.10.1912).

μένη η ρύθμιση και των δύο σιδηροτροχιών με αποκλίσεις χιλιοστών που ελέγχονται 
μέσω GPS, ώστε ο συρμός να κινείται στο εσωτερικό τους με ταχύτητα και απόλυτη 
ασφάλεια (από τη στιγμή, μάλιστα, που κάθε τρένο θα ελέγχεται εξ αποστάσεως 
από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας/ΚΕΛ στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, χωρίς τη 
φυσική παρουσία οδηγού). Υπενθυμίζεται ότι στο καθ’ ημάς μετρό υπάρχουν δύο 
ξεχωριστά τούνελ, μέσω των οποίων οι συρμοί θα κινούνται προς τα ανατολικά και 
τα δυτικά, με την αποβάθρα για τους επιβάτες να χωροθετείται ανάμεσά τους, ενώ 
στο μετρό τής Αθήνας προτιμήθηκε η λύση μίας κεντρικής, φαρδύτερης σήραγ-
γας, μέσα στην οποία κινούνται πλάι πλάι οι συρμοί προς κάθε κατεύθυνση, με τις 
αποβάθρες των επιβατών να βρίσκονται στη μία και στην άλλη πλευρά αυτής της 
σήραγγας.
Πιθανότατα ορισμένοι δεν γνωρίζουν ότι σε περισσότερα από 10 σημεία τής κε-
ντρικής γραμμής η πλάκα τού τσιμέντου πάνω στην οποία βρίσκεται η αποβάθρα 
των επιβατών και οι γραμμές είναι… πλωτή. Όχι, δεν επιπλέει πάνω σε κάποια πισίνα: 
απλώς, στηρίζεται πάνω σε μία άλλη πλάκα, με ένα ειδικό συνθετικό υλικό (πάχους 
2-3 εκατοστών), το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφά τους κραδασμούς, να 
έχει τοποθετηθεί ανάμεσά τους. Η κατασκευή αυτή έχει προτιμηθεί σε σημεία που 
βρίσκονται κάτω από σχολικές μονάδες, από πανεπιστημιακές σχολές ή από αρχαι-
ολογικά μνημεία, με στόχο να μειώνει τις δονήσεις και την ηχητική όχληση που θα 
αισθανόμαστε στην επιφάνεια. Και, όπως δείχνουν οι πιστοποιημένες μετρήσεις που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, το καταφέρνουν εξαιρετικά.
Πιθανότατα ορισμένοι δεν γνωρίζουν ότι οι συρμοί τού μετρό τής Θεσσαλονίκης (στο 
αμαξοστάσιο της Πυλαίας έχουν ήδη παραδοθεί 9 από τους συνολικά 18, με τους 
ιταλούς τεχνικούς τού κατασκευαστή να κατακλύζουν τους χώρους όπου φυλάσσο-
νται οι συρμοί, τόσο στο αμαξοστάσιο όσο και στα δύο συνεργεία για τις ελαφρές και 
τις βαριές βλάβες) θα διαθέτουν λιγότερες θέσεις καθημένων από όσες είχε αρχικώς 
προβλέψει ο κατασκευαστής (οι συρμοί κατασκευάζονται στη Νότια Ιταλία από ιτα-
λική θυγατρική τής ιαπωνικής Hitachi). Ο λόγος; Οι σταθμοί στη γραμμή της Θεσ-
σαλονίκης είναι τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, που κρίθηκε προτιμότερο να αυξηθεί 
η χωρητικότητα μέσω της δυνατότητας φιλοξένησης περισσότερων ορθίων, με τις 
θέσεις καθημένων να διατίθενται για τους μεγαλύτερης ηλικίας επιβάτες ή για όσους 
θα έχουν να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις.
Για την ιστορία, κάθε συρμός θα έχει τέσσερα βαγόνια, με συνολικό μήκος 55 μέ-
τρων. Θα διέρχεται από κάθε σταθμό ανά 3 λεπτά τις ώρες αιχμής και ανά 7 λεπτά 
τις υπόλοιπες ώρες τής ημέρας, θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 450 επιβατών, 
ενώ η επιβίβαση και η αποβίβαση θα γίνεται από οκτώ θύρες σε κάθε πλευρά.

Η σημερινή κατάσταση

«Υπάρχει μια ‘ομίχλη’ γύρω από το έργο τού μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο εκτε-
λείται υπογείως και έτσι δεν μπορούν να γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς πώς εξελίσσε-
ται. Κυρίως όμως υπάρχει μια ψευδής εικόνα που έχει καλλιεργηθεί από την προη-
γούμενη κυβέρνηση, για να δοθεί στον κόσμο τής πόλης» σημειώνει, μιλώντας στη 
«Citymag», ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό», Νίκος Ταχιάος. «Δεν έχω κανέναν 
λόγο να μπω σε αντιδικία μαζί τους. Το μόνο που θέλω είναι να λέμε τις αλήθειες. Η 
αλήθεια είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έργα τού πολιτικού μηχανικού, δηλαδή 
οι σήραγγες, είναι προχωρημένα και το τελευταίο διάστημα, παρά τις δυσκολίες που 
προκλήθηκαν από την επιδημία τής Covid-19, το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς 
ρυθμούς».
Στην παρούσα φάση, έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη των σηράγγων και στις δύο γραμ-
μές του έργου, τη βασική γραμμή (μήκους 9,6 χλμ.) και τη γραμμή τής επέκτασης 
προς την Καλαμαριά (με μήκος 4,8 χλμ.). Δεκαέξι σταθμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
ως προς τα έργα πολιτικού μηχανικού και σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση των 
ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων και τα αρχιτεκτονικά τε-
λειώματα.
Στον σταθμό «Αγία Σοφία», μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών, συνεχίζεται η 
κατασκευή. Ώς τα προσεχή Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί και τα αρχιτε-
κτονικά μέρη τού σταθμού, αποδίδοντας παράλληλα μεγάλο μέρος τού υπέργειου 
χώρου σε χρήση.
Στον σταθμό «Βενιζέλου» έχει συντελεστεί η αποκάλυψη των αρχαιοτήτων από τις 
προστατευτικές κατασκευές, με τις εργασίες να έχουν προσωρινά σταματήσει μέχρι 
την εκδίκαση των προσφυγών, εντός τού τρέχοντος μηνός. Παράλληλα, έχει ολοκλη-
ρωθεί η μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στον σταθμό, 
δίνοντας, σύμφωνα με στελέχη τής «Αττικό Μετρό», «τη βέλτιστη λύση για την παρά-
δοση ενός ολοκληρωμένου έργου, εξασφαλίζοντας και μετρό και αρχαία».
Όπως εξηγούν τα ίδια στελέχη, «σε αυτήν τη φάση τού έργου καταφθάνουν άπει-
ρα μηχανολογικά υλικά, τα οποία πρέπει να εγκατασταθούν. Αυτά τα υλικά έπρεπε 
να μετακινηθούν στους σταθμούς με τρένο και αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνονται οι 
γραμμές, ώστε να μετακινηθούν μέσα από τις σήραγγες. Έχουμε ολοκληρώσει την 
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ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 
ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ 9 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 18, ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ, 
ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΡΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕΣ 
ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ HITACHI). Ο ΛΟΓΟΣ; 
ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ, 
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΡΘΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΄Η ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΝΥΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.
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Αριστερά επάνω: Ένα από τα crossovers τής 
κύριας γραμμής (εν προκειμένω, στον σταθμό 
«Ανάληψη»). Εδώ θα γίνεται η διακλάδωση προς 
τη γραμμή τής Καλαμαριάς. 
Αριστερά κάτω: Γυάλινοι τοίχοι με αυτόμα-
τες πόρτες θα διασφαλίζουν ότι ουδείς επιβάτης 
θα μπορεί να γλιστρήσει από την αποβάθρα στις 
γραμμές τού μετρό. Οι γυάλινες συρόμενες πόρτες 
θα ανοίγουν αυτόματα μόνον όταν ο συρμός βρί-
σκεται ακριβώς πίσω τους, χωρίς επικίνδυνα κενά 
μεταξύ συρμού-αποβάθρας.
Δεξιά επάνω: Διαρκής η παρουσία εξειδικευ-
μένου προσωπικού στα εργοτάξια. Ευχαριστούμε 
θερμά για την πολύωρη και εξαιρετικά διαφωτιστι-
κή ξενάγηση της «Citymag».

Δεξιά κάτω: Το επίπεδο της αποβάθρας (-4) 
έχει ήδη σκυροδετηθεί στον σταθμό «Αγία Σο-
φία».
Στη δεξιά σελίδα: Πανοραμική άποψη των 
κυλιόμενων κλιμάκων που διατρέχουν τον σταθμό 
«Ευκλείδης» τού μετρό Θεσσαλονίκης. Όλα είναι 
έτοιμα για να αρχίσουν να λειτουργούν.
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κλίμακες και τον ανελκυστήρα. Το σύνολο του μεσοπατώματος, επιφάνειας περί-
που 440 τετρ.μ., λειτουργεί ως χώρος έκθεσης ευρημάτων και εισαγωγής στον 
διδακτικό τομέα (με βιτρίνες εκθεμάτων, οθόνες προβολής, επιφάνειες επεξηγη-
ματικών κειμένων κοκ.). Στη στάθμη τού μεσοπατώματος τοποθετείται διάδρομος 
που γεφυρώνει τη βόρεια και τη νότια πρόσβαση του σταθμού, εντός τού αρχαιο-
λογικού χώρου, από μεταλλικό σκελετό αναρτημένο από την οροφή με επικάλυψη 
από υαλοπίνακες ασφαλείας – μια ελαφριά κατασκευή που επιτρέπει τη βέλτιστη 
θέαση των αρχαιοτήτων.
Επίπεδο αρχαιοτήτων (επίπεδο -1). Στο επίπεδο αυτό, που είναι προσβάσιμο από 
τις κυλιόμενες και σταθερές κλίμακες των εισόδων, όπως επίσης και μέσω του 
ανελκυστήρα, εκτίθενται οι αρχαιότητες που έχουν βρεθεί, σε άμεση γειτνίαση με 
τη διαδρομή των επιβατών τού μετρό. Από τη νότια πρόσβαση παρέχεται και η δυ-
νατότητα εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, εξασφαλίζοντας μιαν άμεση και βιω-
ματική εμπειρία. Στον χώρο και των δύο εισόδων, σε αυτό το επίπεδο, προβλέπεται 
η επανατοποθέτηση αρχαιολογικών ευρημάτων από τη μελλοντική ανασκαφή, σε 
συνέχεια του υφιστάμενου αρχαιολογικού χώρου.
Επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων-κίνησης επιβατών (επίπεδο -2). Στο επίπεδο αυτό, 
που είναι τυπικό των σταθμών τής Θεσσαλονίκης, καταλήγουν οι σταθερές και 
κυλιόμενες κλίμακες και ο ανελκυστήρας των προσβάσεων από το επίπεδο οδού 
και ξεκινούν οι σταθερές και κυλιόμενες κλίμακες και ο ανελκυστήρας προς την 
αποβάθρα. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις έκδοσης 
και επικύρωσης των εισιτηρίων, οι χώροι προσωπικού και μηχανολογικοί χώροι. 
Τέλος, διατίθεται χώρος 60 τετρ.μ. στη βόρεια πρόσβαση και 80 τετρ.μ. στη νό-
τια πρόσβαση για την ανάδειξη αρχαιοτήτων και πληροφοριακού υλικού.
Επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικών χώρων (επίπεδο -3). Στο επίπεδο αυτό τοποθε-
τούνται όλες οι υπόλοιπες, απαιτούμενες για τη λειτουργία τού σταθμού ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Επίπεδο αποβάθρας (επίπεδο -4). Στο επίπεδο αυτό βρίσκεται η κεντρική απο-
βάθρα και εκατέρωθεν οι σιδηροτροχιές των συρμών. Από το επίπεδο αποβά-
θρας ξεκινούν τα δύο κλιμακοστάσια κινδύνου, που βρίσκονται στα δύο άκρα 
τού σταθμού.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα με τις αρχαιότητες στον σταθμό «Βενιζέλου», αυτό προέ-
κυψε το 2012. Η αρχική πρόταση προέβλεπε προσωρινή απόσπαση και επανατο-
ποθέτηση του μεγαλύτερου μέρους των ευρημάτων (κάτι ανάλογο έγινε άλλωστε 

Η επέκταση της βασικής γραμμής από τον σταθμό «25ης Μαρτίου» (τέως «Πατρι-
κίου») προς την Καλαμαριά δημοπρατήθηκε το 2012, ενώ η υπογραφή τής σύμβα-
σης με τον ανάδοχο (την κατασκευαστική εταιρεία «Άκτωρ») έγινε στις 26 Ιουνίου 
2013. Την ίδια χρονιά αρχίζει και η συζήτηση για τη διατήρηση ή την απόσπαση 
των αρχαιοτήτων από τον σταθμό «Βενιζέλου». Ωστόσο, το 2014 ο ανάδοχος της 
βασικής γραμμής έρχεται να υποβάλει αίτημα διάλυσης της σύμβασης του μετρό 
Θεσσαλονίκης (δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει το έργο, το οποίο είχε υλοποιηθεί ώς 
τότε σε ποσοστό περίπου 40%), ζητώντας σταδιακά αποζημιώσεις στο ύψος τού 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου(!).
Οι εργασίες σταματούν για ακόμη μία φορά και μπαίνουμε στη διαδικασία των διαι-
τησιών (οι προειδοποιήσεις για «πάγωμα» των έργων είχαν αρχίσει ήδη από το 2013, 
με τον επικεφαλής τής κοινοπραξίας να επικαλείται καθυστερήσεις στις απαλλοτρι-
ώσεις και στις αρχαιολογικές έρευνες). Το 2016 οι απαιτήσεις τού αναδόχου υπο-
χώρησαν –μέσω μιας διαδικασίας που περιελάμβανε δεκάδες ενστάσεις– στα 720 
εκατ. ευρώ, με το σκεπτικό ότι δεν είχε τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που 
προέβλεπε την ολοκλήρωση των έργων το 2012. Τελικώς, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία τού υπουργείου Υποδομών, το συνολικό 
ποσό που καταβλήθηκε από το Δημόσιο ήταν γύρω στα 185 εκατ. ευρώ.
Στα τέλη τού 2015 το υπουργείο Πολιτισμού εγκρίνει τη νέα πρόταση για τον σταθ-
μό «Βενιζέλου», που προβλέπει διατήρηση των αρχαιοτήτων. Και ενώ οι διαιτησί-
ες ολοκληρώνονται, ο εργολάβος (ΑΕΓΕΚ) καταρρέει οικονομικά, με συνέπεια να 
αναλάβουν το έργο οι τράπεζες και στη συνέχεια (το 2017) να αντικατασταθεί ορι-
στικά από την εταιρεία «Άκτωρ».

Ο σταθμός Βενιζέλου

Έξι χιλιάδες επτακόσιους πενήντα επιβάτες σε ώρα αιχμής και 85.000 επιβάτες 
ημερησίως υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί ο σταθμός «Βενιζέλου» (ο τρίτος από 
τα βορειοδυτικά σταθμός τού δικτύου και πλέον απαιτητικός από άποψη κατα-
σκευής), ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης μετά την 
απόφαση της κυβέρνησης για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων 
που βρέθηκαν στο σημείο, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η κατασκευή του.
Ως προς το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές εργασίες, ενώ η κατασκευή τού σταθμού 
θα διαρκέσει 18 μήνες. Όπως προβλέπεται, τα υφιστάμενα αρχαιολογικά ευρήμα-
τα θα επανατοποθετηθούν σχεδόν στο σύνολό τους (σε ποσοστό περίπου 92%), 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στην ίδια ακριβώς θέση όπου βρέθηκαν. Για 
να επιτευχθεί αυτό, η πλάκα τού επιπέδου -1 τοποθετείται σε υψόμετρο χαμηλότε-
ρο από τη συμβατικά προβλεπόμενη θέση της.
Το κτίριο του σταθμού θα αποτελείται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τα εξής 
επίπεδα:
Επίπεδο οδού (επίπεδο 0). Ο σταθμός έχει δύο ισοδύναμες προσβάσεις εκατέ-
ρωθεν της Εγνατίας. Και οι δύο προσβάσεις κατασκευάζονται ώς το επίπεδο -2, 
εξυπηρετώντας τον αρχαιολογικό χώρο και το επίπεδο διακίνησης των επιβατών 
τού μετρό. Μέρος των προσβάσεων παραμένει ανοικτό, με κάλυψη γυάλινων στε-
γάστρων, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή και φυσικός φωτισμός προς το επίπεδο 
-1 τού αρχαιολογικού χώρου. Οι προσβάσεις διαθέτουν κυλιόμενες και σταθερές 
κλίμακες, ενώ η νότια διαθέτει και ανελκυστήρα.
Επίπεδο θέασης αρχαιοτήτων (μεσοπάτωμα). Το μεσοπάτωμα διαμορφώνεται 
στον χώρο των εισόδων, στο ενδιάμεσο του ύψους μεταξύ τής πλάκας οροφής 
τού σταθμού και του αρχαιολογικού χώρου. Είναι προσβάσιμο από τις σταθερές 

Επάνω: Το κλιμακοστάσιο της βόρειας πρόσβασης στον σταθμό «Αγία Σοφία» τού 
μετρό Θεσσαλονίκης (δεξιά και αριστερά του εκκρεμεί η τοποθέτηση των κυλιόμε-
νων κλιμάκων). Πρόκειται για το μακρύτερο κλιμακοστάσιο μεταξύ όλων των σταθ-
μών τού δικτύου. Το εντυπωσιακότερο απ’ όλα; Στην οροφή του έχει προβλεφθεί η 
τοποθέτηση ευρημάτων από αυτά που βρέθηκαν στον συγκεκριμένο σταθμό, ώστε 
οι χρήστες τού μετρό να μπορούν να τα απολαμβάνουν κατά τις καθημερινές τους 
μετακινήσεις.
Κάτω αριστερά: Η πρόοδος στον σταθμό «Αγία Σοφία» είναι εντυπωσιακή τους 
τελευταίους 8-9 μήνες.
Στο κέντρο: Το επίπεδο αγοράς και ακύρωσης εισιτηρίων στον σταθμό «Ευκλεί-
δης», με τον εντυπωσιακό φωταγωγό που λούζει με φυσικό φως τον χώρο.
Στο κέντρο δεξιά: Πανοραμική άποψη ενός εκ των δύο ανελκυστήρων στον 
σταθμό «Ευκλείδης».
Κάτω δεξιά: Άμεσα ξεκινά η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών στις σήραγγες 
από τον σταθμό «Αγία Σοφία» ώς τον τερματικό στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Θεσσαλονίκης τού ΟΣΕ.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ, ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΜΗΚΟΥΣ 9,6 ΧΛΜ.) ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΜΕ ΜΗΚΟΣ 4,8 ΧΛΜ.). ΔΕΚΑΕΞΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ. ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΩΣ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, 

ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», «ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ».
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Αριστερά επάνω: Πανοραμική 
άποψη μέρους τού αμαξοστασίου στην 
Πυλαία. Διακρίνονται κάποιοι από τους 
συρμούς που φυλάσσονται εκεί. 
Αριστερά κάτω: Αεροφωτογραφία 
τού αμαξοστασίου Πυλαίας, κοιτάζοντας 
προς τα δυτικά. Σε πρώτο πλάνο, το συ-
γκρότημα όπου θα σταθμεύουν οι συρ-
μοί, αλλά και όπου βρίσκεται το Κέντρο 
Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ). Στο κτίριο 
που διακρίνεται σε δεύτερο πλάνο 
φιλοξενούνται οι διοικητικές υπηρεσίες 
(αριστερά) και τα συνεργεία ελαφρών 
και βαρέων βλαβών (κέντρο και δεξιά, 
αντίστοιχα). Μια μεταλλική πεζογέφυ-
ρα ενώνει τις δύο εγκαταστάσεις. Η 
κυκλική γραμμή που διακρίνεται στο 
κάτω μέρος τής εικόνας θα είναι αυτή 
από την οποία οι συρμοί θα οδηγούνται 
στα συνεργεία, προς αποκατάσταση της 
ομαλής λειτουργίας τους.
Δεξιά επάνω: Εξωτερική άποψη του 
Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας.
Δεξιά κάτω: Τμήμα των αποθηκών, 
όπου θα φυλάσσονται ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα.
Στην απέναντι σελίδα: Το εσωτερι-
κό τού Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας. 
Σύντομα αυτός ο τεράστιος χώρος 
θα αρχίσει να γεμίζει με μηχανήματα, 

από τα οποία θα ελέγχεται κάθε πτυχή 
λειτουργίας αυτού του πολύπλοκου 
συγκοινωνιακού δικτύου. Σημειωτέον 
ότι μεταξύ τού ΚΕΛ και του εξωτερικού 
τοίχου έχει προβλεφθεί διάδρομος, 
μέσω τού οποίου οι εγκαταστάσεις θα 
είναι επισκέψιμες καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου (από σχολεία κοκ.)

Δείτε περισσότερες 
φωτογραφίες 
επισκεπτόμενοι
το www.citymagthess.gr 
ή σκανάροντας 
με τη σχετική εφαρμογή 
τού smartphone σας 
το QR code 
που ακολουθεί:



«Αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε περίπτωση το μετρό να λειτουργούσε το 2020 ή 
το 2021, καθώς μόνον οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον φορέα λειτουργίας 
απαιτούν τουλάχιστον 2,5 χρόνια» ήταν το σχόλιο του υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, σε απάντηση της κριτικής που ασκείται στην κυ-
βέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση όσον αφορά το προηγούμενο και το 
ισχύον χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλα τα βήματα θα γίνουν 
με μεγάλη προσοχή και διαφάνεια, καθώς και ότι το υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών θα ενημερώνει τους πολίτες τής Θεσσαλονίκης για όλες τις κινήσεις και 
τις αποφάσεις του.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι οι συρμοί τού μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 
χωρίς οδηγό περιορίζει αρκετά, σε διεθνές επίπεδο, τον αριθμό των εταιρειών που 
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, με την ιταλική Trenitalia («συγγενή» εται-
ρεία τής ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και τη γαλλική Kreolis να βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων. 
Στο πεδίο τής συντήρησης των συρμών επικρατέστερες υποψήφιες, σύμφωνα με 
πληροφορίες, είναι η γαλλική Alstom, αλλά και η Hitachi Rail Italy, η οποία άλλωστε 
είναι και η κατασκευάστρια των 18 συρμών τού μετρό Θεσσαλονίκης.

και στον σταθμό «Αγία Σοφία»). Η πρόταση αυτή πέρασε από το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) το 2014, έλαβε ΦΕΚ, ακολούθησε ωστόσο η αλλαγή 
κυβέρνησης. Αυτή η νέα συνθήκη οδήγησε σε ακύρωση της πρότασης από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που προέκρινε τη λύση τής κατασκευής τού σταθμού 
χωρίς την απομάκρυνση των αρχαιοτήτων. Και αυτή η πρόταση εγκρίθηκε από το 
ΚΑΣ (τον Φεβρουάριο του 2017), αλλά ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Πλέον, η νυν 
κυβέρνηση επιστρέφει στην πρόταση του 2014.

Οι επεκτάσεις

Στην περίπτωση που εξευρεθούν οι πόροι, η «Αττικό Μετρό» σχεδιάζει την επέκταση 
του δικτύου προς το αεροδρόμιο (μια διαδρομή μήκους 5 χλμ., με πέντε σταθμούς 
και προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ). Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνονται επί-
σης οι επεκτάσεις προς Σταυρούπολη (με εκτιμώμενη διαδρομή 6,5 χλμ., έξι σταθ-
μούς και προϋπολογισμό περί τα 650 εκατ. ευρώ), προς Εύοσμο και Κορδελιό μέσω 
Αμπελοκήπων και Μενεμένης (εκτιμώμενη διαδρομή 4,4 χλμ., με τέσσερις σταθμούς 
και κόστος 440 εκατ. ευρώ), αλλά και προς Τούμπα και Χαριλάου (με εκτιμώμενο 
συνολικό μήκος 5,5 χλμ., τρεις σταθμούς και κόστος περί τα 400 εκατ.).

Πώς θα λειτουργήσει η εταιρεία

Ήδη, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε αναζήτηση του βέλ-
τιστου μοντέλου λειτουργίας τού μετρό Θεσσαλονίκης (μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του), στο πλαίσιο ενός σχήματος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού 
φορέα ή μέσω της δημιουργίας μιας εταιρείας συμμετοχών (holding). Ο φορέας 
λειτουργίας θα προκύψει μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, κατά τα πρότυπα των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών συστημάτων μετρό χωρίς οδηγό (σε αρκετές ευρωπαϊκές 
πόλεις, η εποπτεία και η οργάνωση του συγκοινωνιακού έργου γίνονται από δημόσια 
αρχή, ενώ ο operator είναι ιδιωτική εταιρεία ή κοινοπραξία).
Ένα από τα σημεία-κλειδιά που χρειάζεται να αποσαφηνιστεί είναι ο τρόπος αποζημί-
ωσης και η διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να παραγνωρίζεται και η ανάγκη για ειδικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό (εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η πρόσληψη περίπου τριακοσί-
ων ατόμων). Όλα αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν υπό ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, 
ώστε, με την παράδοση του έργου (σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα) 
τον Απρίλιο του 2023, το μετρό να μπορεί να τεθεί και σε εμπορική λειτουργία.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (HOLDING). Ο ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ (ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ, 
ΕΝΩ Ο OPERATOR ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ).
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Π αρούσα στις 
ραγδαίες εξελίξεις 
των τελευταίων 
μηνών δηλώνει η 
ΔΕΘ-Helexpo με 

τη διοργάνωση του πολιτικοοικο-
νομικού «Thessaloniki Helexpo 
Forum», το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί σε αντικατάσταση τής 
ακυρωθείσας λόγω κορωνοϊού 
85ης Διεθνούς Έκθεσης της 
πόλης.
Στο Thessaloniki Helexpo 
Forum, που θα πραγματοποιη-
θεί από τις 11 ώς τις 20 Σεπτεμ-
βρίου, στο συνεδριακό κέντρο 

BUSINESS
AND

POLITICS
The old ΔΕΘ is dead, long live Thessaloniki Helexpo 

Forum: με ένα μεγάλο πολιτικό και οικονομικό φόρουμ, 
που θα διαρκέσει επί δεκαήμερο, η Θεσσαλονίκη επιχειρεί 
να μετριάσει τις απώλειες από την αναγκαστική ακύρωση 

–λόγω κορωνοϊού– της 85ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις 

για έναν νέο θεσμό, ο οποίος θα μπορούσε 
να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη θέση και τη σημασία 

της πόλης στα χρόνια που ακολουθούν.

ΣΤΟ THESSALONIKI HELEXPO FORUM, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΩΣ ΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ» ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO, ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 19:00, ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, 
ΘΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙ ΟΜΙΛΙΑ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ.
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«Ι. Βελλίδης» τής ΔΕΘ-Helexpo, 
έχει ήδη δηλώσει ότι θα δώσει 
το «παρών» η πολιτική ηγεσία 
τής χώρας. Το πολιτικό σκέλος 
τού φόρουμ ξεκινά το Σάββατο 
12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, με 
την ομιλία τού πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρω-
θυπουργός θα παραχωρήσει 
και την καθιερωμένη συνέντευξη 
Τύπου την Κυριακή 13 Σεπτεμ-
βρίου.
Το επόμενο Σάββατο 19 Σε-
πτεμβρίου, ο επικεφαλής τού 
κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, 

θα εκφωνήσει ομιλία, ενώ την 
επόμενη ημέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 
θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 
20:00, θα μιλήσει ο γραμ-
ματέας τού ΜέΡΑ25, Γιάνης 
Βαρουφάκης, την Τετάρτη 16 
του μηνός, επίσης στις 20:00, 
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη 
Γεννηματά, και την Πέμπτη 17 Σε-
πτεμβρίου ο γενικός γραμματέας 
τού ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσού-
μπας.
Στις 18 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 
20:00, το Thessaloniki Helexpo 
Forum θα φιλοξενήσει τον 

αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

Το οικονομικό σκέλος
Πέραν του πολιτικού σκέλους 
τού φόρουμ, προγραμματίζο-
νται πολλές ακόμη συζητήσεις 
και στρογγυλά τραπέζια με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων φορέων 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, θε-
σμικών παραγόντων τής αγοράς, 
εκπροσώπων μεγάλων εταιρειών 
κοκ. Στην αιχμή τού δόρατος 
των εργασιών θα βρεθούν τα 
ζητήματα της οικονομίας και της 
ανάπτυξης, ενώ οι συζητήσεις θα 

περιλαμβάνουν και τομείς όπως 
η ενέργεια, το περιβάλλον, οι 
σύγχρονες τεχνολογίες κ.ά. Προ-
φανώς, επί τάπητος θα τεθούν 
και όλα τα ανοιχτά ζητήματα που 
απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και 
την ενδοχώρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
καταβάλλεται προσπάθεια 
ώστε να διοργανωθούν θεμα-
τικά debates με τη συμμετοχή 
υπουργών και των αντίστοιχων 
τομεαρχών των κομμάτων τής 
αντιπολίτευσης. Το πρόγραμμα 
θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
πρεσβευτών από χώρες οι οποίες 

συμμετείχαν τα προηγούμενα 
χρόνια στη ΔΕΘ ως τιμώμενες, 
όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ, η 
Κίνα και η Ρωσία, αλλά και από 
χώρες που πρόκειται να παρα-
λάβουν αυτήν τη σκυτάλη τα 
αμέσως προσεχή χρόνια, όπως 
η Γερμανία (η οποία θα ήταν 
η τιμώμενη χώρα τής φετινής 
διοργάνωσης), η Γαλλία κοκ. 
Παράλληλα, καταβάλλεται προ-
σπάθεια να υπάρξει και διεθνής 
συμμετοχή στο φόρουμ από 
επιφανείς εκθεσιακούς, οικο-
νομικούς και αυτοδιοικητικούς 
φορείς τής Ευρώπης.
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Μ έσα στη δύσκολη 
χρονικά περίοδο 
που βιώνει παγκό-

σμια η ανθρωπότητα, με το 
φαινόμενο της πανδημίας του 
κορωνοϊού, μια νέα, ελπιδο-
φόρα ιδέα αρχίζει να συζη-
τείται ιδιαίτερα έντονα: αυτή 
της Κυκλικής Οικονομίας 
(Circular Economy).

Ε ίμαστε στην ευχάριστη 
θέση, ως Περιφερει-
ακός Φορέας Διαχεί-

ρισης Αποβλήτων, να μπο-
ρούμε να πούμε πια ότι στην 
Κεντρική Μακεδονία κάνουμε 
πράξη την ολοκληρωμένη 
διαχείριση απορριμμάτων. 
Πρόσφατα ολοκληρώσαμε 
το δεύτερο σημαντικό περι-
βαλλοντικό έργο αξιοποίησης 
εκλυόμενου βιοαέριου των 
χώρων ταφής των απορριμ-
μάτων του, προς παραγωγή 
ηλεκτρισμού, μετατρέποντας 
έτσι ένα περιβαλλοντικό πρό-
βλημα σε μια χρήσιμη μορφή 
ενέργειας. Το έργο ενεργεια-
κής αξιοποίησης του παραγό-
μενου βιοαερίου στον ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης θα τροφοδοτεί 
τη νέα μονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης, κατάλληλης 
δυναμικότητας για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ικανής για την κάλυψη των 
ετησίων αναγκών σε ηλεκτρι-
σμό περίπου 5.500 νοικοκυ-
ριών. Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης 
καθίσταται πλέον όχι μόνον 
απόλυτα σύμφωνος με τις 
επιταγές της εθνικής νομο-
θεσίας, αλλά μετατρέπεται 

και σε μια σημαντική πηγή 
ανανεώσιμης ενέργειας, με 
πολλαπλά περιβαλλοντικά και 
οικονομικά οφέλη.

Ή δη από πέρσι 
λειτουργεί υποδειγ-
ματικά η Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
στις Σέρρες. Ένα έργο πού 
πήρε βράβευση ως ένα από 
τα έξι καλύτερα έργα κοινής 
ωφέλειας διεθνώς. Η μονάδα 
θα δέχεται και θα επεξεργά-
ζεται, επίσης, τα προδιαλεγ-
μένα οργανικά απόβλητα από 
τη διαλογή στην πηγή, που θα 
εφαρμόζουν οι δήμοι (καφέ 
κάδος), ώστε να παράγει 
υψηλής ποιότητας κομπόστ, 
κατάλληλο ακόμη και για 
γεωργική χρήση.

Ε ίμαστε εν αναμονή της 
κατασκευής του επό-
μενου μεγάλου έργου, 

της Μονάδας Επεξεργασίας 
Αποβλήτων Δυτικού Τομέα. 
Η κατασκευή και η λειτουρ-
γία μιας σύγχρονης μονάδας 
επεξεργασίας αποβλήτων θα 
έχει σημαντικά οφέλη για την 
περιφέρειά μας, καθώς:
• θα μειώσει δραστικά τον 
όγκο των προς διάθεση απο-
βλήτων,
• θα μειώσει δραστικά την 
επικινδυνότητα των προς 
διάθεση αποβλήτων,
• θα περιορίσει δραστικά την 
πιθανότητα ρύπανσης των 
υδροφόρων οριζόντων.
• Τέλος, θα εξαλείψει τις ανά-
γκες διαρκούς αναζήτησης 

νέων εκτάσεων για υγειονομι-
κή ταφή και τις συνδεόμενες 
με αυτό το θέμα κοινωνικές 
αντιδράσεις, αποτελώντας ένα 
έργο που θα δώσει πραγματι-
κά ανάσα στο περιβάλλον.
Έτσι ολοκληρώνεται ένας 
κύκλος έργων στην Κεντρι-
κή Μακεδονία που προωθεί 
την κυκλική οικονομία και, 
κυρίως, φροντίζει για την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος. Με τον τρόπο αυτόν 
επιτυγχάνεται ο στόχος που 
έχει θέσει η Κεντρική Μακε-
δονία για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων: να οδηγού-

νται σε σύμμεικτη μορφή στα 
τρία προαναφερθέντα εργο-
στάσια των απορριμμάτων 
(MEA Σερρών, ΜΕΑ Δυτικού 
Τομέα, ΜΕΑ Ανατολικού 
Τομέα ΠΚΜ) λιγότερο από τα 
μισά παραγόμενα απορρίμ-
ματα, αφού δίνεται έμφαση 
σε δημοτικό επίπεδο στην 
επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωσή τους με διαλογή 
στην πηγή.

Σε περιόδους κρίσης γεν-
νιούνται ευκαιρίες. Ως 
χώρα, είναι η στιγμή να 

βγούμε από την εσωστρέφεια 

και να αναδείξουμε το πώς η 
Ελλάδα στη νέα εποχή που δι-
ανύουμε στρέφει τη ματιά της 
στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μα-
κεδονία μας και ειδικότερα στη 
Θεσσαλονίκη, ως πρωτεύουσα 
των Βαλκανίων, ώστε να κατα-
στεί το επίκεντρο της οικονο-
μικής ανάπτυξης της περιοχής 
στο μέγα θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων.

Έ να μεγάλο όραμά 
μας γίνεται πράξη. Η 
πρότασή μας για την 

«Εγνατία Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων», με πρωτοβουλία 
του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, έχει ήδη 
ενταχθεί στο νέο εθνικό σχε-
διασμό. Μια πρόταση που συ-
νενώνει 5 περιφέρειες, ώστε 
να γυρίσουμε οριστικά σελίδα 
στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, διασφαλίζοντας:
• βέλτιστη αξιοποίηση των 
πόρων,
• αποφυγή παράλληλων επεν-
δύσεων και
• υψηλή αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών διαχείρισης.

Αποδεικνύουμε στην 
πράξη ότι μπορούμε να 
γίνουμε μια σύγχρονη 

ευρωπαϊκή περιφέρεια, με συν-
δετικό κρίκο την Εγνατία Οδό, 
που θα μπορεί να διαχειρίζεται 
κεντροβαρικά τα υπολείμμα-
τα των άλλων περιφερειών. Η 
Κεντρική Μακεδονία μπορεί 
να συμβάλλει στην αναπτυξια-
κή λογική της έξυπνης εξει-
δίκευσης που ο ΦΟΔΣΑΚΜ 
είναι πια σε θέση να εγγυηθεί, 
επειδή καταφέραμε η διαχείρι-
ση στερεών αποβλήτων να μην 
αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα, 
αλλά μια ευκαιρία ευρύτερης 
ανάπτυξης.

* Ο κ. Μιχάλης Γεράνης είναι 
πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρι-
κής Μακεδονίας και πρόεδρος 
του δ.σ. Πυλαίας-Χορτιάτη.

à The guest  
editor
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Μετατρέποντας  
ένα περιβαλλοντικό  
πρόβλημα σε χρήσιμη 
μορφή ενέργειας
Γράφει
ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ*

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 5.500 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ. Ο ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ  
ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ.

 Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής.
 Μακεδονίας και πρόεδρος του δ.σ..
 Πυλαίας-Χορτιάτη, Μιχάλης Γεράνης..



Είστε ένας πολύ νέος άνθρω-
πος, που κινείται ήδη πολύ 
δυναμικά σε ένα απαιτητι-
κό αντικείμενο. Ποια είναι η 
ιστορία σας; Πώς αποφασίσατε 
να δραστηριοποιηθείτε στον 
συγκεκριμένο τομέα; Η ιστορία 
μου δεν ξεκινάει και πολύ πίσω, 
αφού, όπως σωστά επισημάνατε, 
είμαι σχετικά νέος, άρα νέος και 
στον χώρο. Το background μου 
είναι προγραμματιστικό – και 
μάλιστα back-end προγραμμα-
τιστή. Δηλαδή, με τον «άσχη-
μο» κώδικα, όχι με τα όμορφα 
designs. Αυτό με κάνει να 
λειτουργώ πιο μαθηματικά και 
λογικά και δεν έχω την τέχνη του 
«πωλητή». Νομίζω ότι είναι κάτι 
που με έχει βοηθήσει αρκετά 
στις επαγγελματικές μου σχέσεις, 
καθώς μιλάω πιο πραγματιστικά 
απ’ όσο συνήθως πρέπει.
Έχω δουλέψει σε διαφορετικού 
τύπου εταιρείες στον χώρο του 
web, αποκτώντας έτσι τις απα-
ραίτητες εμπειρίες για να μπορώ 
να κάνω τα δικά μου βήματα. 
Είναι δύσκολο, αν δεν έχεις κι-
νηθεί στον χώρο, να μπορείς να 
βρεις πώς πρέπει να κινηθείς, 
πού στηρίζονται οι επιτυχημένες 
εταιρείες, πού χάνουν κάποιες 
άλλες κοκ.
Το εγχείρημα της δικής μου 

επιχειρηματικής προσπάθειας 
το ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια, 
εργαζόμενος το πρώτο εξάμη-
νο από το σπίτι μου. Όμως, ο 
αυξανόμενος φόρτος εργασίας 
και η ανάγκη για ραντεβού με 

τους πελάτες σε έναν εργασια-
κό χώρο με υποχρέωσε γρήγο-
ρα να νοικιάσω το πρώτο μου 
γραφείο και να προσλάβω τον 
πρώτο μου συνάδελφο – συνει-
δητά δεν χρησιμοποιώ τον όρο 

«υπάλληλος», αφού για εμένα 
είναι σαν συνάδελφοι.

Οι επιτυχημένες εταιρείες 
είναι, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, μια δυνατή και 
έξυπνη ιδέα, η οποία υποστη-
ρίζεται από μια εξίσου δυνατή 
ομάδα. Ποια είναι η δική σας 
ομάδα; Σίγουρα το μεγαλύ-
τερο κομμάτι της επιτυχίας 
μας οφείλεται στη δυνατή μας 
ομάδα. Αυτήν τη στιγμή δεν 
κυνηγάμε έξυπνες ιδέες για να 
ξεχωρίσουμε, αλλά ποντάρου-
με πάνω στην επιτυχία και την 
ικανοποίηση των πελατών μας. 
Αυτό θέλουμε να είναι το σήμα 
κατατεθέν μας και αυτό που θα 
κάνει ξεχωριστή την εταιρεία 
μας σε έναν χώρο με τεράστιο 
ανταγωνισμό, όπως αυτός του 
web development και του 
digital marketing.
Η ομάδα μας αποτελείται 
από 7 σταθερά, νέα άτομα 
(εγώ, ο Θοδωρής, ο Βαγγέ-
λης, ο Μπρούνο, η Ελένη, η 
Ιωάννα και ο Αναστάσης) και 
από εξωτερικούς συνεργάτες. 
Φιλοσοφία όλων μας είναι να 
προσφέρουμε το καλύτερο 
αποτέλεσμα για τον συνεργά-
τη μας. Το ξέρω ότι ακούγεται 
κοινότοπο, αλλά πραγματικά 

αυτός ήταν ο στόχος μας όταν 
ξεκινήσαμε και τουλάχιστον ώς 
τώρα το κρατάμε ως γνώμονα 
για τις συνεργασίες μας. Γι’ 
αυτό άλλωστε κάποιες φορές 
απορρίπτουμε συνεργασίες, αν 
δεν μπορούμε να δώσουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία σας δραστηριο-
ποιείται σε ένα ευρύ πεδίο 
αντικειμένων – από την 
κατασκευή ιστοσελίδων και 
e-shops ώς την υλοποίηση 
custom εφαρμογών, το digital 
marketing και το branding. 
Τι είναι αυτό που σας ξεχω-
ρίζει από τον ανταγωνισμό; 
Ποιο είναι αυτό το «συν» που 
προσφέρετε στους πελάτες 
σας; Αυτήν τη στιγμή αυτό 

που μας κάνει να ξεχωρίζουμε 
είναι η γνώση μας πάνω στο 
development, αφού μπορούμε 
να προσφέρουμε υπηρεσίες 
που δεν υπάρχουν εύκολα στην 
αγορά, όπως η δημιουργία 
plugins και custom εφαρμογών. 
Μάλιστα, δεν κατασκευάζουμε 
e-shop και ιστοσελίδες σε ό,τι 
πλατφόρμα θέλει ο πελάτης, 
αλλά μόνο σε WordPress και 
WooCommerce, καθώς έχουμε 
επιλέξει στρατηγικά να εξειδι-
κευτούμε πάνω σ’ αυτές, για να 
γίνουμε τέλειοι.
Ακόμη, πιστεύω ότι μας ξε-
χωρίζουν οι ώρες που έχουμε 
αφιερώσει, ώστε να προσέξου-
με λεπτομέρειες των πρότζεκτ 
μας, για να δώσουμε σωστό 
αποτέλεσμα. «Σπαταλάμε» 
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Δημιουργώντας
ένα καλύτερο
web
Μιλά στη «CT» ο Δημήτρης  
Χατζημιχαηλίδης, CEO και project  
manager του βορειοελλαδικού  
web agency «Digital Challenge_».
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ. 
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ 
ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΙΔΕΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΜΕ, 
ΑΛΛΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.



αρκετές ώρες, για να έχουμε 
ένα πιο γρήγορο e-shop, πιο 
σωστό design, ένα marketing 
plan που να ταιριάζει με τη 
φιλοσοφία και το budget του 
πελάτη. Μπορεί να μην έχουμε 
άμεσο οικονομικό όφελος από 
αυτό, αλλά μας έχει βοηθήσει 
να δημιουργήσουμε σταθερές 
συνεργασίες. Άλλωστε, από 
την πρώτη στιγμή, το καλύτερο 
κανάλι μας για νέα πρότζεκτ 
ήταν η σύσταση προηγούμενων 
συνεργατών μας.

Το επιχειρείν μέσω διαδικτύου 
αποτελεί ήδη έναν δυναμικό 
κλάδο σε μια σειρά από χώ-
ρες. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε 
ακόμη σε νηπιακό στάδιο – 
ίσως να πήραμε μια καλύτερη 

«γεύση» των δυνατοτήτων που 
προσφέρει στη διάρκεια της 
πρόσφατης καραντίνας. Τι θα 
συμβουλεύατε κάποιον που 
θέλει να ξεκινήσει τώρα μιαν 
επιχείρηση ή κάποιον που είναι 
ήδη ενεργός μέσα από παρα-
δοσιακά κανάλια; Για ποιον 
λόγο θα έπρεπε να αποτολ-
μήσει το ψηφιακό εγχείρημα; 
Ας μιλήσουμε καλύτερα για τα 
e-shops, που είναι πολύ «της 
μόδας», ειδικά μετά την περί-
οδο της καραντίνας, καθώς 
η ηλεκτρονική προβολή μιας 
επιχείρησης που δεν πουλάει 
ηλεκτρονικά είναι διαφορετική 
και πιο δύσκολο να αναλυθεί 
σ’ αυτήν τη συνέντευξη. Σε ό,τι 
αφορά τα e-shops, λοιπόν, 
ευτυχώς ή δυστυχώς στις μέρες 
μας υπάρχουν πάρα πολλά 
στην αγορά, για οτιδήποτε 
σκεφτεί κάποιος να πουλήσει. 
Ειδικά με την ευκολία που, πλέ-
ον, πλησιάζουμε και αγορές του 
εξωτερικού, οι δυνατότητές μας 
να αγοράσουμε ηλεκτρονικά 
είναι πλέον απεριόριστες.
Από την άλλη, όπως σωστά 
επισημάνατε, αυτήν τη στιγμή 
στην Ελλάδα είμαστε αρκετά 
πίσω σ’ αυτό το κομμάτι, ειδικά 
σε σχέση με αγορές όπως η 
Αμερική – και δεν αναφέρομαι 
σε εισόδημα, αλλά σε αγορα-
στική συμπεριφορά. Ο Έλληνας 
δεν έχει εμπεδώσει ακόμη καλά 
τις δυνατότητες και τα πλεο-
νεκτήματα των online αγορών. 
Απλά, πήραμε μια γεύση μέσα 
στην καραντίνα, όταν όλοι 
υποχρεωθήκαμε να ψάξουμε 
online αυτά που ψωνίζαμε από 
το μαγαζί της γειτονιάς.
Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι 
υπάρχει πολύς χώρος για βελτί-
ωση και ηλεκτρονικό επιχειρείν. 
Απλώς έχει πεθάνει η ιδέα να 
φτιάξουμε ένα e-shop για να 
πλουτίσουμε. Αυτό που συμ-
βουλεύω και εγώ ανθρώπους 
με τους οποίους συζητάω είναι 
να γνωρίζουν ότι το e-shop 
είναι ένα καινούργιο μαγαζί, 
που δεν έχει οποιαδήποτε σχέση 
με το κανονικό κατάστημα. Έχει 
δική του φιλοσοφία, δικό του 
τρόπο προώθησης και σίγουρα 
χρειάζεται διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης από ένα φυσικό 
μαγαζί.
Περαιτέρω, το πιο σωστό είναι 
να ψάξεις να δημιουργήσεις 
ένα σωστό πλάνο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει και ένα e-shop 
και όχι απλά να φτιάξεις το 
e-shop, επειδή γεννιούνται 
πολλά ερωτήματα, τα οποία, αν 

δεν είσαι έτοιμος να απαντή-
σεις, ίσως δεν είσαι έτοιμος να 
επιχειρήσεις ηλεκτρονικά. Για 
παράδειγμα, πώς θα το προω-
θήσεις ηλεκτρονικά; Πουλάει το 
προϊόν σου μέσω marketplaces 
(τύπου Skroutz); Ποια είναι τα 
συγκριτικά σου πλεονεκτήματα 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό; 
Οπότε, αυτά τα ερωτήματα είτε 
πρέπει να τα απαντήσεις είτε 
να πληρώσεις κάποιον να τα 
απαντήσει για εσένα.

Υπάρχουν παραδοσιακές επι-
χειρήσεις που δελεάζονται από 
την προοπτική δραστηριοποίη-
σής τους μέσω διαδικτύου, τις 
αποτρέπει όμως ο φόβος για 
το πιθανό κόστος μιας τέτοιας 
προσπάθειας. Αλήθεια ή μύ-
θος ότι το web, τα e-shops, τα 
apps και το digital marketing 
είναι αποκλειστικά για εκείνους 
που το αντέχει η τσέπη τους; 
Δεν θα το έλεγα. Είναι πάντοτε 
ανάλογα με τον στόχο κάθε 
επιχείρησης. Μια σωστή ιστο-
σελίδα, για παράδειγμα, έστω 
και αρκετά απλή, μπορεί να 
δώσει κύρος και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε μια εταιρεία και 
το κόστος να μην υπερβεί τα 
1.000 ευρώ. Άρα, σ’ αυτήν την 
περίπτωση αξίζει να επενδύσει 
κάποιος. Οπότε, είναι πάντοτε 
ανάλογα με το τι κομμάτι της 
πίτας θέλεις να δοκιμάσεις να 
πάρεις.
Βέβαια, από την άλλη, θα ήθελα 
να σημειώσω ότι δεν γίνεται με 
δεκάρες να στήσεις μια σωστή 
ηλεκτρονική παρουσία… Όπως 
το συζήτησα πρόσφατα σε ένα 
ραντεβού μου, μπορείτε να 

σκεφτείτε την ιστοσελίδα μιας 
εταιρείας σαν έναν ηλεκτρονικό 
πωλητή, που πουλάει όλο το 
24ωρο. Το πόσο θα επενδύσετε 
σ’ αυτήν εξαρτάται από τη δική 
σας τσέπη, αλλά και από το πού 
θέλετε να φτάσετε.

Πιστεύετε ότι σήμερα το e-ε-
πιχειρείν στη χώρα μας μπορεί 
να σταθεί αυτοτελώς ή είναι 
απλώς μια πολυτέλεια για επι-
χειρήσεις που έχουν ήδη φυσι-
κή παρουσία; Σίγουρα υπάρ-
χουν πολλά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα επιχειρήσεων που 
δουλεύουν πολύ περισσότερο (ή 
και μόνον) online – και το κά-
νουν πολύ πετυχημένα. Μάλιστα, 
συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις 
κρατούν το φυσικό τους μαγαζί 
μόνον ως σημείο παραλαβής και 
αποθήκης και δεν ασχολούνται 

με την προώθησή του. Οι περισ-
σότεροι πελάτες μας έχουν πολύ 
μεγαλύτερους τζίρους ηλεκτρο-
νικά, από τα ηλεκτρονικά τους 
μαγαζιά, ενώ έχουμε και κά-
ποιους που δραστηριοποιούνται 
μόνον ηλεκτρονικά και μάλιστα 
πολύ πετυχημένα.

Πόσο κοστίζει σήμερα ένα 
e-shop; Έχουμε δει προ-
σφορές από εταιρείες από 
εκατοντάδες ευρώ μέχρι 
πολλές χιλιάδες… Είναι ο πιο 
ακριβός και ο καλύτερος; 
Δυστυχώς, αυτή η ερώτηση 
δεν έχει μιαν εύκολη απάντη-
ση. Από την εμπειρία μου γύρω 
από τα e-shops μπορώ να πω 
ότι οποιαδήποτε προσφορά 
κάτω από 1.000 ευρώ είναι 
εξωπραγματική - δεν μπορεί 
να γίνει σωστή δουλειά με τις 
εργατοώρες που αντιστοιχούν 
σε αυτό το κόστος. Από την 
άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι 
το ακριβότερο θα είναι και το 
καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι το 
πιο σωστό είναι να βρεις σ’ αυ-
τήν την περίπτωση τον συνερ-
γάτη που ταιριάζει στην τσέπη 
σου, αλλά και στα χαρακτηρι-
στικά που θα ήθελες για έναν 
συνεργάτη, καθώς, αν όλα 
πάνε καλά, θα δημιουργήσετε 
μια μακροχρόνια επαγγελματι-
κή σχέση. Συνεπώς, καλό είναι 
να πάμε και λίγο πιο κοντά στο 
feeling μας και σ’ αυτόν που 
νιώθουμε ότι μπορούμε να 
εμπιστευτούμε καλύτερα.
INFO: «Digital Challenge_», 
Μακεδονίας 40, Πυλαία, 
Τ. 2311-822.485. E. info@dicha.gr, 
W. www.dicha.gr
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 του βορειοελλαδικού web agency.

 «Digital Challenge_»,.
 Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης..

ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ Η ΙΔΕΑ  
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ E-SHOP 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΜΕ. ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΖΗΤΑΩ 
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ E-SHOP ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΓΑΖΙ,  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 
ΕΧΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ  
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ.

 Η ομάδα.
 της «Digital Challenge_»..



O ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΣ ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ
Ένα διαμέρισμα σε προνομιακή θέση στο θαλάσσιο 
μέτωπο της πόλης διαμορφώθηκε σε μια κατοικία  
που καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες  
μιας τετραμελούς οικογένειας.
Φωτογραφίες:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «URBAN SOUL PROJECT»/KIMΠΕΡΛΙ ΠΑΟΥΕΛ.
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Τ ο διαμέρισμα 
που ανέλαβε να 
διαμορφώσει το 
θεσσαλονικιώτι-
κο αρχιτεκτονικό 

γραφείο «Urban Soul Project» 
καλύπτει τις ανάγκες μιας 
τετραμελούς οικογένειας – 
συγκεκριμένα, ενός ζευγαριού 
με δύο μικρά παιδιά, το οποίο 
εργάζεται από το σπίτι.
Η θέση του στη Νέα Παραλία 
τής Θεσσαλονίκης όρισε τη 
διαχείριση της θέας ως βασική 
παράμετρο τού σχεδιασμού. 
Οι άμεσες οικογενειακές 
ανάγκες ήταν τα τρία υπνο-
δωμάτια (ένα εκ των οποίων 

θα έπρεπε να διαθέτει ιδιωτικό 
WC και βεστιάριο), αρκετοί 
αποθηκευτικοί χώροι, αλλά και 
ένας επιπλέον, μικρός χώ-
ρος εργασίας για δύο άτομα, 
ηχομονωμένος με τον αποτελε-
σματικότερο δυνατό τρόπο.
Η προφανής προσέγγιση του 
βραβευμένου αρχιτεκτονικού 
γραφείου τής Θεσσαλονίκης 
ξεκίνησε από τη συνειδητο-
ποίηση της ανάγκης μεγιστο-
ποίησης του ανοίγματος προς 
τη θέα. Η γραμμική διάταξη 
της κάτοψης του διαμερί-
σματος, κάθετη προς τη θέα 
στη θάλασσα, αμφισβήτησε 
αυτήν την πρόθεση. Οι ιδι-
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΙΣΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ  
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΗΤΑΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ (ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ  
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ WC ΚΑΙ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ),  
ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ,  
ΜΙΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ, ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ.
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ωτικοί χώροι βρίσκονται στο 
πίσω τμήμα τού σπιτιού, ενώ 
το καθιστικό, ο χώρος τού 
φαγητού και η κουζίνα συ-
γκεντρώνονται σε έναν ενιαίο, 
μεγάλο χώρο μπροστά. Ένας 
γραμμικός άξονας διατρέχει το 
διαμέρισμα, συνδέοντας όλα 
τα τμήματά του.
Τα ανοίγματα στην περίμετρο 
και το εσωτερικό τζάμι μεταξύ 
κουζίνας και γραφείου μεγι-
στοποιούν τις οπτικές φυγές 
προς τη θέα, επιτρέποντας 
ακόμη και από τον εσωτε-
ρικό χώρο τού γραφείου ή 
από την είσοδο της κατοικίας 
την απρόσκοπτη θέα προς 
τη θάλασσα. Την ίδια στιγμή, 
η επένδυση καρυδιάς γύρω 
από την «καρδιά» τού σπιτιού 
(τον χώρο τού φαγητού) σε 
δάπεδο, οροφή και τοίχους 
«αγκαλιάζει» τον χώρο και τον 
καθιστά κεντρικό.

› ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣ 
ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ

Γλυκό
φθινό-
πωρο

Γράφει  
η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Δ εν καταλαβαίνω 
αυτές τις μοντέρ-
νες ευχές σαν το 

«καλό αποκαλόκαιρο» 
– σαν να πρέπει να πεις 
με τρόπο στον άλλον ότι 
το καλοκαίρι τελειώνει, αν 
πράγματι τελειώνει. Βέβαια, 
υπάρχει με το θέρος αυτό 
το ψυχικό δέσιμο, σαν μια 
ανάγκη για ξεγνοιασιά και 
ανάταση που, ακόμη κι αν 
δεν καλύπτεται, μας γυρίζει 
πίσω στην αληθινή βάση 
των πραγμάτων, που είναι η 
παιδική ηλικία. 

Ω στόσο, δεν ανή-
κω σ’ αυτούς που 
θρηνούν για το τέ-

λος τού καλοκαιριού, όχι 
μόνον επειδή έχω διαρρή-
ξει τον ψυχικό δεσμό μαζί 
του, αλλά για ακόμη έναν 
λόγο. Είναι επειδή δεν 
υπάρχει εποχή πιο γλυκιά 
και βαθιά από το φθινό-
πωρο για τη Θεσσαλονίκη, 
δεν υπάρχει εποχή που να 
της ταιριάζει καλύτερα, 
φως που να της πηγαίνει 
περισσότερο, το ονειρικό 
θάμπος τού Σεπτεμβρί-
ου και του Οκτωβρίου 
έχει ντύσει τις πιο βαθιές 
προσδοκίες μας.

Μ ερικοί από εμάς 
ζήσαμε αυτήν 
την εποχή στα 

ωραία μπαρ τής πόλης, εκεί 
όπου στήνονταν οι φιλίες 
και οι έρωτες που θα μας 
κρατούσαν όρθιους στους 
μουντούς χειμώνες. Ήρθαν 
και επόμενοι, που την 
έζησαν με τον δικό τους 
τρόπο, και αυτοί που τώρα 
ετοιμάζονται να γνωρίσουν 
τα συναρπαστικά 
φθινοπωρινά ξεκινήματα, 
μια μυστική ανταμοιβή, 
ίσως ακόμη και μια 
συγγνώμη για τις χίλιες 
δυο δυσκολίες που έχει η 
ζωή τής Σαλονίκης. Δεν 
ξέρω αν κάποιοι φέτος 
θρηνούν στ’ αλήθεια για 
το καλοκαίρι που τελειώνει, 
δεν ξέρω καν αν πρόλαβαν 
να το ζήσουν, τι άφησε 
πίσω του, πώς μπήκε μέσα 
στο μυαλό και τη δουλειά 
που έκανε εκεί μέσα.

Π άντως, το 
φθινόπωρο έχει 
χαρακτηριστεί 

ήδη δύσκολο (μερικοί 
τολμούν και, πριν το δουν, 
το λένε) και σκληρό και 
μέσα μας ξέρουμε πως 
δεν θα είναι παίξε γέλασε. 
Θα χρειαστεί υπομονή 
και ακόμη περισσότερο 
θάρρος. Αλλά θα τα 
καταφέρουμε.

à Ιστορίες
μικρών
κόσμων

ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ  
ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ,  
ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΕΙΔΗ  
ΕΧΩ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙ ΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟ 
ΔΕΣΜΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥ,  
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΝ ΛΟΓΟ. 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΠΟΧΗ ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΑ  
ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΑΠΟ  
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Απολαμβάνουμε το ρεθυμνιώτικο Βιδιανό
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου δοκι-
μάζουμε σε ένα open wine tasting το 
νέο-παλαιό (από προφυλλοξηρικούς 
αμπελώνες) Βιδιανό, πολύ μικρής πα-
ραγωγής και πολύ μεγάλης αξίας.
Ο αμπελουργός Σπύρος Χρυσός και η 
οινολόγος Ηλιάνα Μαλίχιν επιστρέφουν 
στις ρίζες τους, αναζητώντας παλαιά, 
προφυλλοξηρικά αμπέλια, καλλιερ-
γώντας βιολογικά και ακολουθώντας 

βιοδυναμικές πρακτικές και μεθόδους 
ήπιας φυσικής οινοποίησης, αναδει-
κνύοντας τα δύο κορυφαία terroirs τής 
Κρήτης και της Σαντορίνης.
Στις Μέλαμπες Ρεθύμνου καλλιερ-
γούν αμπέλια διαφορετικής ηλικίας 
και υψομέτρου, για να παράγουν δύο 
μοναδικές εκφράσεις καθαρού Βιδι-
ανού: μία στα 650 μέτρα υψόμετρο, 
με 5-15 ετών αμπέλια (Vidiano Young 

Vines) και μία στα 800 μέτρα υψόμε-
τρο, σε προφυλλοξηρικούς αμπελώνες 
90-140+ ετών, αποκλειστικά από έναν 
αμπελώνα (Βιδιανό old vines, Single 
terroir Αμύγδαλος). Το πλέον ανερ-
χόμενο ελληνικό σταφύλι στην πλέον 
αυθεντική έκφρασή του.
INFO: Στο «Moby Dick or The Whale» 
(Μοργκεντάου 5) το ΣΑ 05.09.2020, 
από τις 12:00 ώς τις 20:00.
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ΑΓΟΡΑ
Η πιο γλυκιά ταράτσα
της πόλης
Στο «Little Big House» της Ανδοκίδου.
ΕΝΑ από τα πιο ευχάριστα νέα αυτής της σεζόν ήταν ότι άνοι-
ξε ξανά το «Little Big House» με την όμορφη ταράτσα του. 
Εξακολουθεί να προσφέρει μοναδικές γευστικές εμπειρίες. 
Δοκιμάστε άφοβα όλα τα γλυκά τού καταλόγου (είναι μαγεία), 
σας προτείνουμε ωστόσο κι ένα πιάτο που συμπυκνώνει τη 
γεύση τού καλοκαιριού: αβγά ποσέ πάνω σε δύο φρυγανι-
σμένες φέτες ψωμιού σικάλεως, συνοδεία λαδιού, ρίγανης και 
τοματινιών. Είτε τη διαλέξεις ημέρα είτε την ώρα τού ηλιοβα-
σιλέματος ή ακόμη και το βράδυ, η ταράτσα τού «Little Big 
House» προσφέρει ελευθερία αισθήσεων.
INFO: Ανδοκίδου 24, Άνω Πόλη, Τ. 6944-730.895.

ΤΑΣΕΙΣ
Τροπική «όαση»
Στο «ΑνφάνΓκατέ in Guadeloupe».
ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ τη διαπολιτισμική ατμόσφαιρα, το «Αν-
φανΓκατέ», στην αυλή τού Τελόγλειου, αποτελεί την πιο 
intellectual πρόταση καλοκαιρινής διάθεσης στην πόλη. Με 
φαγητό και ποτό για όλα τα γούστα (δοκιμάσαμε το εξαιρε-
τικό cheesecake), μπορείς να συνδυάσεις το μοχίτο σου με 
μια τζαζ εκδήλωση, που μπορείς 
να παρακολουθήσεις από τις 
κερκίδες τού μαγαζιού, καθι-
σμένος πάνω σε πολύχρωμα 
ριχτάρια και μαξιλάρες, 
κάτω από τ’ αστέρια. Επει-
δή δεν έχει πιο καλοκαίρι 
από το να μπορείς να κά-
τσεις (ή και να ξαπλώσεις) 
στο έδαφος…
INFO: Αγίου Δημητρίου 159Α, 
Τ. 2310-247.307.

ΑΓΟΡΑ
Ένα μαγαζί όπου νιώθεις
ότι είσαι σε διακοπές
Το αγαπημένο «Whope» στα Λαδάδικα.
ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ σχεδιασμένο 
σε εντελώς καλοκαιρινή, «by 
the beach» λογική, με περιο-
ρισμένη χρονική περίοδο λει-
τουργίας (από την άνοιξη ώς 
τις αρχές τού φθινοπώρου), 
δημιουργεί ένα ονειρεμένο 
σκηνικό, είτε κάτσεις για ποτό 
είτε για φαγητό. 
Η κουζίνα του είναι εκπληκτι-
κή, με πολλές επιλογές (πρω-
ινό, πίτσα και μπρουσκέτα, 
αλλά και μεγάλη ποικιλία από 
finger food), ενώ το σκηνικό 
δένει τέλεια με την εμπειρία 
που προσφέρει. Δοκιμάσαμε 

το club sandwich με ψωμά-
κι φοκάτσια, ένα εξαιρετικά 
ισορροπημένο πιάτο, ιδανι-
κό να το μοιραστείτε με την 
παρέα. Προτείνουμε επίσης 
το mini burger black Angus 
με σος ταρτάρ, καθώς και τα 
caribbean chicken skewer 
guacamoles, με ψητό καλα-
μπόκι και γκουακαμόλε. Πριν 
το καλοκαίρι μάς αποχαιρετί-
σει οριστικά, αξίζει να ζήσετε 
την εμπειρία. Whope, one 
tribe!
INFO: Λουδία 2, Λαδάδικα,  
Τ. 6945-720.808.

Ο,ΤΙ ΩΡΑΙΟ
ΠΑΙΖΕΙ
Το καλοκαίρι μάς αποχαιρετά – κι εμείς 
σπεύδουμε να απολαύσουμε υπέροχους 
εξωτερικούς χώρους στην πόλη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΥΛΗ, ΛΟΓΩ 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 
ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΕΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
(ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ) ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 
ΤΟΝ AΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ. ΠΑΡΟΤΙ 
ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟ 
ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΟΥ «ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ» ΝΑ 
ΞΕΧΑΣΤΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΜΙΑ ΔΡΟΣΕΡΗ ΑΥΛΗ. ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡΙΖΟΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ 
ΛΙΑΣΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΠΣ 
ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ (ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΙΑΤΟ, ΠΟΥ 
ΘΥΜΙΖΕΙ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ BRUNCH 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΜΥΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ PANCAKES. 
ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ ΤΑ PANCAKES ΜΕ 
ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΚΑΙ 
ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, 
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ.
INFO: «Cin Cin», Ικτίνου 22,  
T. 2310-223.350.

THE FOODIES



ΜΕ ΘΕΑ τον Θερμαϊκό στο 
τέλος τού δρόμου, σε ένα 
όμορφο στενό τής πόλης, το 
«Burrito» (ένας άξιος εκπρό-
σωπος της έθνικ γαστρονομι-
κής σκηνής) μάς «ταξιδεύει» 
στο Μεξικό. Στο υπέροχο εξω-
τερικό καθιστικό (ο ορισμός 
τού cute) μπορούμε να απο-
λαύσουμε αυθεντική μεξικάνι-
κη κουζίνα, με προτάσεις όπως 
η σαλάτα με μάνγκο (ensalada 

de mango) και τα κεσαδίγιας 
με κοτόπουλο (quesadillas 
con polo), ενώ για την εποχή 
ξεχωρίσαμε το χορτοφαγικό 
μπουρίτο (el flaco), που δεν εί-
ναι πικάντικο, είναι όμως εξίσου 
γευστικό και χορταστικό, όπως 
τα υπόλοιπα μπουρίτος τού 
καταλόγου, που είναι σήματα 
κατατεθέντα τού μαγαζιού.
INFO: Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, 
Τ. 2310-220.622.

ΤΑΣΕΙΣ
Μπάο μπαν
στο ηλιο-
βασίλεμα
Στο «Asian 
House»  
της Κορομηλά.
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ στην 
έθνικ γαστρονομική σκηνή 
τής πόλης το «Asian 
House», με δύο μαγαζιά 
για τους λάτρεις τής 
ασιατικής κουζίνας. Στο 
πρώτο –από χρονικής 
άποψης– μαγαζί, στην 
περιοχή του «Ποσειδωνίου» 
(στις «Πεταλούδες» για 
τους παλιούς), το «Asian 
House» έχει μιαν αυλή 
με θέα τη Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης. Πρότασή 
μας είναι να πάτε στη μαγική 
ώρα τού ηλιοβασιλέματος 
και να δοκιμάσετε τα 
γουόν τον, ένα χρυσαφένιο 
τηγανητό πουγκί με λεπτό 
φύλλο, γέμιση τυριού και 
δύο προτάσεις για dip sause 
(μία γλυκόξινη και μία πιο 
πικάντικη, ταιριαστές και 
οι δυο). Το καταλληλότερο 
συνοδευτικό μπίρας.
Ένα σχετικά καινούργιο πιά-
το είναι και τα μπάο μπαν με 
πανσέτα, ένα είδος αφρά-
του ψωμιού ασιατικής προέ-
λευσης στον ατμό με γέμιση 
μαριναρισμένη πανσέτα, 
συνοδευόμενο από σος με 
ξηρούς καρπούς. Είναι μια 
πρόταση για κάποιον που 
θέλει μια διαφορετική και 
πρωτότυπη πρόταση. Wok 
this way.
INFO: Κορομηλά 3,  
Τ. 2310-864.005.

ΑΓΟΡΑ
Μια μεξικάνικη «αυλή»
Στο «Εl Burrito» τής Χρυσοστόμου  
Σμύρνης.

ΑΓΟΡΑ
Πίτες τής γιαγιάς
σε αστική χασιέντα
Στο «Cottage» τής Νέας Κρήνης.
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ χασιέντα στην πόλη, με γωνιές βγαλμένες 
κατευθείαν από το Pinterest, με έναν εξαιρετικής αισθητικής 
εξωτερικό χώρο για όλες τις ώρες, με πολλές λεπτομέρειες. Στο 
μενού προσφέρονται πλούσιες επιλογές σε κοκτέιλ, ενδιαφέρου-
σες προτάσεις φαγητού, δύο ποικιλίες για καφέ (Mrs. Rose και 
J.M.B.) και συνοδευτικά για καφέ η μπίρα που σερβίρονται όλη 
την ημέρα. Συνοδεύσαμε τον αρωματικό Jamaica εσπρέσο μας 
με την κρεμόπιτα σε φύλλο σφολιάτας, ενώ για τη draft μπίρα 
«Νύμφη» προτιμήσαμε μια χωριάτικη πίτα με φέτα, πιπεριές 
Φλωρίνης, ντομάτα και ρίγανη. Tο μότο τους, «Let’s find some 
beautiful place to get lost», δεν θα μπορούσε να είναι πιο περι-
γραφικό γι’ αυτό που σου μένει από το «Cottage».
INFO: Μιαούλη με Μιχαλακοπούλου 2, Καλαμαριά, Τ. 2310-441.143.

ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΧΡΟΝΟ, 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 
– ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ. AΣ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΜΕ: ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΒΑΡΕΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ… ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 
ΤΟ «ΟΝΑΡ» (ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΑΜΑΞΙ 
ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΟ), ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ 
ΚΟΛΠΟ ΣΤΟΝ ΟΜΟΡΦΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟ, Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΙΚΗ 
ΓΟΗΤΕΙΑ, ΜΕ ΤΑ ΜΠΟΧΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΕΚΦΑΝΣΗ. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
(ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΩΣ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ), Η 
ΤΙΜΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΟΝΑΡ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 
‘Η ΠΟΤΟ. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΕ ΛΑΤΡΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ‘Η 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΝ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ…
INFO: Café «Όναρ», εντός 
τού πρατηρίου καυσίμων 
«Aegean», στη λεωφ. 
Γεωργικής Σχολής 80, στον 
δρόμο για το αεροδρόμιο.

Αξίζει να δοκιμάσετε τα κοκτέιλ 
τού καταλόγου, τα οποία είναι 

ξεκάθαρα προσαρμοσμένα στις 
γεύσεις τής μεξικάνικης κουζί-

νας, σε ένα ισορροπημένο food 
pairing γεύσεων.

 34-35

ΑΓΟΡΑ
The most
«Instagram»
place to be
Το μοδάτο 
«Kokonat Bay».
ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ η φαντασία 
και το μεράκι που έχουν βάλει οι 
άνθρωποι του «Kokonat Bay». 
Σ’ αυτό το σερφάδικο beach 
bar στην είσοδο της πόλης, με 
το δικό του πάρκινγκ, ο επισκέ-
πτης, εκτός από την καλοκαιρι-
νή διάθεση (που θα σε συνο-
δεύει και την επόμενη ημέρα), 
μπορεί να δοκιμάσει μια μεγάλη 
λίστα από κοκτέιλ και φαγητό. 
Top πρόταση, η ασφαλής επι-
λογή τού open steak sandwich. 
Για πιο «περιπετειώδεις» γευ-
στικούς πειραματισμούς υπάρ-
χει ως επιλογή το χοιρινό με 
κρουστά από βρώμη με πουρέ 
μελιτζάνας. «Αέρας» αμερικάνι-
κης Ριβιέρας στη Θεσσαλονίκη, 
που αξίζει να δοκιμάσεις, πριν 
κλείσει για τον χειμώνα.
INFO: Λητούς 1,  
Τ. 6944-062.045.

ΤΑΣΕΙΣ
Μποέμικο
beach bar
Το «Μπαρ Μπα 
Μπεν»,  
στην Κ. Καραμανλή.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ να πας με 
το βρεγμένο μαγιό σου, για να 
πιείς τη μπίρα σου, να ξαπλώ-
σεις στα μεγάλα, αφράτα μα-
ξιλάρια, να πιείς κοκτέιλ μέσα 
σε tiki ποτήρια γεμάτα πάγο. Η 
όλη αισθητική και τα τραπεζά-
κια του σε κάνουν να νομίζεις 
ότι είσαι κάπου στην Καραϊβι-
κή. Στο «Μπαρ Μπα Μπεν» ο 
χρόνος σταματά κι εσύ απο-
λαμβάνεις την υπέροχη στιγμή 
λεπτό προς λεπτό. Συμβουλή: 
η όμορφη κροκάλα, που 
διαμορφώνει το πάτωμα του 
μαγαζιού, απαιτεί αυστηρά ίσιο 
παπούτσι.
INFO: λεωφ. Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή 29, Τ. 6947-808.848.
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Αυτόπτης 
μάρτυρας 21 3 4Το μενού αλλάζει συ-

χνά (ακόμη και από 
το μεσημέρι ώς το 
βράδυ), ανάλογα με 
τις διαθέσιμες πρώ-
τες ύλες.

Οι ιδιοκτήτες τού «Συν 
Τροφή» προέρχονται 
από το γνωστό 
εστιατόριο «Μούργα».

Τα κρέατα φέρουν 
πιστοποίηση 
βιολογικής 
εκτροφής.

Η λίστα κρασιών και 
αποσταγμάτων είναι 
μεγάλη. Όλα τα κρα-
σιά και τα τσίπουρα 
φτιάχνονται από βιο-
λογικά σταφύλια.

«ΣΥΝ ΤΡΟΦΗ»

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
VIRTUOSITÉ
ΜΕ «ΟΧΗΜΑ»
ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
Ένας ολοκαίνουρ-
γιος χώρος στα 
Λαδάδικα ποντάρει 
στη γαστρονομική 
δεξιοτεχνία και την 
ποιότητα των υλι-
κών για να προσφέ-
ρει μια μοναδική 
γευστική εμπειρία. 
Κείμενο-φωτογραφίες:
ΑΛΕΞANΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο σο κι αν 
ακούγεται 
παράξενο, τον 
Αύγουστο μου 
αρέσει πολύ 

να κυκλοφορώ στο κέντρο 
τής πόλης. Μου αρέσει πολύ, 
επειδή υπάρχει σχετική ησυχία 
για τα δεδομένα τού κέντρου, 
στοιχείο που πολλαπλασιάζει 
την ευχαρίστηση που αποκο-
μίζω κάνοντας τη βόλτα μου. 
Σε μία από τις βόλτες αυτές, 
περνώντας από τα Λαδάδικα, 
διαπίστωσα ότι άνοιξε ένα νέο 
εστιατόριο-μεζεδοπωλείο, το 

οποίο μάλιστα ήταν γεμάτο 
κόσμο. Μου έκανε εντύπωση 
το γεγονός ότι ένα νέο εστι-
ατόριο έκανε το ντεμπούτο 
του στο κέντρο τής πόλης στα 
μέσα τού καλοκαιριού, σε μια 
περίοδο δηλαδή που ο περισ-
σότερος κόσμος λείπει και η 
πλειονότητα των εστιατορίων 
κλείνει για διακοπές. Εντύ-
πωση μου προκάλεσε επίσης 
το γεγονός ότι το εσωτερικό 
τού εστιατορίου ήταν, επί της 
ουσίας, η κουζίνα και ότι τρα-
πεζοκαθίσματα υπήρχαν μόνο 
στον εξωτερικό χώρο. Μετά 
απ’ όλα αυτά, όπως αντιλαμ-
βάνεστε, η ανάγκη να το επι-
σκεφθώ κατέστη επιτακτική.

Η εμπειρία
Κυριακή μεσημέρι, λοιπόν, 
βρέθηκα στην οδό Δόξης 
9, στα Λαδάδικα, στο νέο 
εστιατόριο «Συν Τροφή». Τα 
ξύλινα τραπεζοκαθίσματα, 
που ήταν τακτοποιημένα στον 
εξωτερικό χώρο τού μαγα-
ζιού, έδεναν αρμονικά με τον 
περιβάλλοντα χώρο. Με το 
που καθίσαμε στο τραπέζι 
μας, ο σερβιτόρος μάς έφερε 

το μενού και προθυμοποιή-
θηκε να λύσει κάθε απορία 
μας.
Αρχίσαμε λοιπόν να μπαίνου-
με στη διαδικασία να αποφα-
σίσουμε τι καλό θα φάμε. Οι 
επιλογές ήταν σχετικά λίγες, 
αλλά πολύ ενδιαφέρουσες. 
Για αρχή επιλέξαμε ψωμάκι 
ζέας με λιναρόσπορο, κο-
λοκυθόσπορο και σπόρους 
κάνναβης, συνοδευόμενο 

από φρέσκο τυρί κρέμα και 
σαλάτα με ντομάτες, ντομα-
τάκια, καρπούζι, αρσενικό 
Νάξου, φράουλες τουρσί και 
φρέσκο βασιλικό. Ως κυρίως 
πιάτα επιλέξαμε μυλοκόπι φι-
λέτο με πατάτες και κολοκυ-
θάκια στη γάστρα και μαύρο 
χοίρο βιολογικής εκτρο-
φής με μελάσα χαρουπιού, 
σκορδοβούτυρο και κεφίρ. 
Στο τέλος, ολοκληρώσαμε το 
γεύμα μας με σουφλέ σοκο-
λάτας και παγωτό, το οποίο 
ήταν προσφορά τού κατα-
στήματος.
Ομολογουμένως, όλα τα 
πιάτα ήταν μοναδικά – όχι 
μόνο λόγω στησίματος, αλλά 
κυρίως χάρη στη νοστιμιά 
τους. Απ’ ό,τι πληροφορη-
θήκαμε μετά, το εστιατόριο 
συνεργάζεται με βιοκαλλιερ-
γητές από περιοχές στα πέριξ 
τής Θεσσαλονίκης, ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιεί 
άριστες πρώτες ύλες για τα 
πιάτα που παρουσιάζει στους 
πελάτες του. Γνώμη μου είναι 
να το επισκεφθείτε σύντομα, 

όχι μόνον επειδή πρόκειται να 
αποτελέσει το επόμενο «talk 
of the town» (αν δεν έχει γίνει 
ήδη), αλλά και επειδή προ-
σφέρει κάτι που λίγα εστια-
τόρια καταφέρνουν: νόστιμη, 
δημιουργική και ποιοτική 
κουζίνα.
INFO: «Συν Τροφή», Δόξης 9 
με Ναυμαχίας Έλλης, Λαδάδικα. 
Τ. 2310-540.260. W. https://
bit.ly/2QC9GBx

Μου άρεσε

Η άριστη εξυπηρέτηση.

Δεν μου άρεσε
Η έλλειψη μουσικής.

Check, please

Με μέσο όρο τιμών τα 10 
ευρώ, θα το χαρακτήριζα 
έως και φθηνό για την 
ποιότητα που προσφέρει.

 Το σουφλέ σοκολάτας.
 και το παγωτό ήταν προσφορά.

 του καταστήματος..

 Ψωμάκι ζέας με λιναρόσπορο,.
 κολοκυθόσπορο και σπόρους.
 κάνναβης, συνοδευόμενο.
 από φρέσκο τυρί κρέμα..

 Μυλοκόπι φιλέτο.
 με πατάτες.
 και κολοκυθάκια.
 στη γάστρα..

 Σαλάτα με ντομάτες,.
 ντοματάκια, καρπούζι,.

 αρσενικό Νάξου,.
 φράουλες τουρσί.

 και φρέσκο βασιλικό..
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Ω, σύκο!

Γράφει  
η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Ν α σας πω ένα μυστι-
κό; Ήμουν άτακτη. 
Φέτος κατάφερα να 

σταματήσω και να «κλέψω» 
σύκα από μια συκιά στον 
δρόμο, καθώς γυρνούσα-
με από την παραλία και το 
τελευταίο μας μπάνιο. Το 
δέχτηκα ως «δώρο» πριν επι-
στρέψω στο Βέλγιο. Εμπειρία 
που με έκανε να ξανανιώσω 
παιδί – και δη σκανταλιάρι-
κο. Να γελάσω και να χαρώ 
χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτές 
οι παιδικές αναμνήσεις και 
οι μυρωδιές από τα μικράτα 
μας, που μας αναζωογονούν 
καλύτερα κι από μια επίσκε-
ψη σε σπα. Ευλογία.

Σ ύκα, συκόμελο, συ-
κομαΐδα, συκόπαστα, 
παστελαριά. Σύκα 

φρέσκα, σύκα αποξηραμέ-
να. Όλα τ’ αγαπώ. Τα δικά 
μας, δε, τα ελληνικά, είναι 
πιστεύω από τα καλύτερα 
στον κόσμο. Φημισμένα 
είναι της Κύμης και του 
Ταξιάρχη στην Εύβοια, όπως 
και αυτά από τη Βραυρώνα 
Μαρκόπουλου.

Τ ο φρούτο αυτό συμ-
βολίζει για εμένα όλα 
τα καλά. Αφθονία με 

τα εκατοντάδες σποράκια 
του. Γλύκα και απόλαυση με 
το μέλι του. Μεγαλοπρέπεια 
και δυνατή προσωπικό-
τητα με το βαθύ κόκκινο, 
αυτοκρατορικό χρώμα και 
τη βαθιά νοστιμιά του. Για 
τους αρχαίους Έλληνες, δε, 

συμβόλιζε τη γονιμότητα και 
τον θεό Διόνυσο. Τα σύκα 
τ’ αγαπώ, τα σέβομαι και τα 
χρησιμοποιώ αποξηραμένα 
(αυτά της Κύμης) για πέντε 
από τις σοκολάτες μου: την 
«Αθηνά», την «Amandine», 
το καρέ, το καναπέ με το 
αμύγδαλο και τη μαύρη 
jenka. Πολλές φορές, όταν 
στο μέσον τής εργάσιμης 
ημέρας, στην παραγωγή, 
χρειάζομαι ενέργεια, φτιάχνω 
δύο «σαντουιτσάκια» με 
σύκο ανοιγμένο στη μέση και 
γεμισμένο με 3-4 φρεσκο-
καβουρντισμένα αμύγδαλα 
Καβάλας. Πεντανόστιμο, 
ελαφρύ, αλλά δυναμωτικό 
γεύμα. Άλλες φορές πάλι θα 
κεράσω τους πελάτες μου, 
για να καταλάβουν και να 
ανακαλύψουν τη γεύση τού 
ελληνικού, καλού σύκου και 
το μεγαλείο του – και χωρίς 
τη σοκολάτα.

Ξ έρατε ότι η συκιά εί-
ναι αρχαία; Προϊστο-
ρική; Στην Ελλάδα 

είναι ένα από τα τρία σημα-
ντικότερα και αρχαιότερα 
δέντρα, μαζί με την ελιά 
και την άμπελο. Οι αρχαίοι 
απολάμβαναν τους καρπούς 
και των τριών στη διατρο-
φή τους. Αυτό ακριβώς με 
έκανε να εμπνευστώ και να 
δημιουργήσω το 2010 την 
«Αθηνά», την τρούφα μου 
με μαυροδάφνη και σύκο, 
που με εκπροσώπησε στην 
Ιαπωνία πρόσφατα.

Α γαπώ τα σύκα και 
τα έχω, φυσικά, στο 
σπίτι μου. Εκτός από 

τα προαναφερθέντα «σα-
ντουιτσάκια ενέργειας», τα 
βάζω σε πράσινες σαλάτες 
(συνήθως με αμύγδαλα ή 
καρύδια και ένα ντρέσινγκ με 
ξύδι, ελαιόλαδο και συκό-
μελο ή πετιμέζι), στη γάστρα 
με κοτόπουλο και, φυσικά, 
στην πιατέλα με τα τυριά. Σας 
προτείνω να πειραματιστείτε 
κι εσείς.

à Mina
tastes

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΜΥΔΙΑ
ΑΧΝΙΣΤΑ
Η αγαπημένη φίλη 
και συνεργάτις 
τής «Citymag», 
Ελένη Πεταλίδου, 
μοιράζεται μαζί μας 
μια συνταγή 
του majeriko.gr
για μερακλήδες.
Food styling, φωτογραφίες, 
κείμενο: 
WWW.MAJERICO.GR – ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

ΥΛΙΚΑ:
1 κιλό μύδια (πολύ καλά καθα-
ρισμένα) | 1 φλ. κρασί λευκό | 
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο | 1 κ.σ. 
πολτός σκόρδου | 2 κ.σ. ελαι-
όλαδο | 1/2 φλ. μαϊντανός | 1 
πιπεριά τσίλι | 1 λεμόνι (το ξύσμα).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Πάνω σε δυνατή φωτιά, 
αφήνουμε το τηγάνι να κά-
ψει καλά. Ρίχνουμε τα μύδια 

και αμέσως προσθέτουμε το 
κρασί, το πιπέρι και το σκόρδο.

2 Μαγειρεύουμε για περί-
που 10 λεπτά, μέχρι να 
ανοίξουν όλα τα μύδια. 

Πριν να τα αποσύρουμε από 
τη φωτιά, ρίχνουμε το ελαιό-
λαδο και πασπαλίζουμε με τον 
μαϊντανό, το τσίλι και το ξύσμα 
λεμονιού.

3 Σερβίρουμε με φρυγανι-
σμένο ψωμί (ιδανικό για 
«βουτιές» στο πεντανό-

στιμο ζουμάκι) και με μερικά 
επιπλέον φύλλα μαϊντανού, για 
διακόσμηση.
Παρότι έχουμε πατήσει (ημε-
ρολογιακά) στο φθινόπωρο, 
επιμένουμε προτείνοντας μια 
συνταγή που μοσχοβολάει 
θάλασσα και καλοκαίρι. Εμείς 
τη δοκιμάσαμε (και την αγα-
πήσαμε) στο «Da Leonardo» 
στην Πυλαία τής Θεσσαλονί-
κης και σας την «προσφέρου-
με» με τον δικό μας τρόπο.
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Η mixologist 

προτείνει: 
«Mansion Paloma» 21 3 4Ρίξτε στο σέικερ όλα 

τα υλικά μαζί με πάγο 
και ανακινήστε καλά.

Τα υλικά που θα 
χρειαστείτε για το 
κοκτέιλ είναι τεκίλα, 
στυμμένο λάιμ και 
πουρές σταφυλιού.

Βάλτε αλάτι στο χεί-
λος τού ποτηριού 
και αδειάστε το σέ-
ικερ. Συμπληρώστε 
με pink grapefruit 
soda.

Γαρνίρετε με μία 
φέτα γκρέιπφρουτ 
και σερβίρετε.

«ΕΠΑΥΛΗ 
ΜΑΡΟΚΚΟΥ»

SUMMER
MOOD
LIVES ON
Μπορεί ο Σεπτέμ-
βριος να είναι ήδη 
εδώ, η καλοκαιρινή 
διάθεση συνεχίζε-
ται, ωστόσο, στην 
«Έπαυλη Μαρόκ-
κου». Κρασί, ποτά, 
κοκτέιλ και εξαι-
ρετικά πιάτα μάς 
περιμένουν να τα 
απολαύσουμε στο 
διατηρητέο τής Βα-
σιλίσσης Όλγας.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Σ τη συμβολή τής 
λεωφόρου Βασι-
λίσσης Όλγας με 
την Πέτρου Συν-
δίκα υπάρχει ένα 

από τα ομορφότερα νεοκλα-
σικά κτίρια της Θεσσαλονί-
κης, που ευτυχώς διασώθηκε 
από το κύμα αντιπαροχής τής 
δεκαετίας τού 1960. Ο χώρος 
αυτός, που μέχρι και πριν από 
μερικά χρόνια λειτουργού-
σε ως τμήμα Τροχαίας, έχει 
μετατραπεί σε έναν –κατά 
την ταπεινή μου άποψη– κο-
ρυφαίο προορισμό γι’ αυτούς 
που επιθυμούν να απολαύ-
σουν από έναν καφέ ή κρασί 
μέχρι μοσχαρίσια ταλιάτα 
20ήμερης ωρίμανσης.
Το πρώτο πράγμα που οφείλω 
να διευκρινίσω είναι η σωστή 
ορθογραφία στην ονομασία 
τού καταστήματος: «Έπαυλη 
Μαρόκκου». Το επιπλέον κάπ-
πα δεν μπαίνει τυχαία, αφού 
η ονομασία δεν αναφέρεται 
στη βορειοαφρικανική χώρα, 
αλλά στο επίθετο του Ιωάννη 
Μαρόκκου. Ο (αυστριακής 
υπηκοότητας) Μαρόκκος 

αγόρασε το 1896 το συγκε-
κριμένο οικόπεδο, για να 
χτίσει την έπαυλή του, που 
ολοκληρώθηκε το 1906. Στη 
συνέχεια το ακίνητο πέρασε 
στην κόρη του, Μαρία Τερέ-
ζα, η οποία «δάνεισε» έναν 
αιώνα αργότερα το όνομά 
της σε κοκτέιλ και πιάτα τού 
καταστήματος.

The great outdoors
Όσο ο καιρός είναι καλός, 
καθίστε σε μία από τις δύο 
αυλές. Αν η έξοδός σας είναι 
για καφέ ή ποτό, θα πρότει-
να τη μπροστινή αυλή που 
«βλέπει» στην Όλγας, ενώ, 
αν επιθυμείτε να φάτε, θα 
ήταν καλό να προτιμήσετε τη 
«μυστική» αυλή που βρίσκε-
ται στο πίσω μέρος, με τα 
μεγάλα τραπέζια (εννοείται ότι 
μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε 
από τα δύο, οπουδήποτε κι αν 
επιλέξετε να καθίσετε).
Σε ό,τι αφορά το κτίριο, αυτό 
χωρίζεται σε τρία επίπεδα: το 
κελάρι είναι ο υπόγειος χώρος 
με τις βιτρίνες κρασιών. Το 
ισόγειο (παρότι ανεβαίνεις λίγα 

σκαλοπάτια…) είναι ο κυρίως 
χώρος. Είναι σχετικά μίνιμαλ 
και κυριαρχεί το ξύλο και το 
μέταλλο. Ο πρώτος όροφος 
είναι το μπαρ-salumeria, το 
οποίο θα ανοίξει και πάλι με 
τα πρώτα κρύα.
Το κατάστημα ανοίγει στο 
08:30 το πρωί, για να απο-
λαύσετε τον πρώτο καφέ τής 
ημέρας. Καθημερινά, από τις 
09:00 ώς τις 14:00, δια-
τίθεται η κάρτα τού brunch, 
που περιλαμβάνει πλήθος 
επιλογών, όπως το αγαπημέ-
νο μου English beakfast με 
αβγά, μπέικον, φασόλια και 
ψητή ντομάτα. Από τις 12:30 
προσφέρεται το street food 
menu (είναι διαθέσιμο όλη την 
ημέρα), στο πλαίσιο του οποί-
ου θα απολαύσετε μπέργκερς, 
κλαμπ σάντουιτς, πίτσες κοκ.

Από τη μία το μεσημέρι, με το 
που ανοίγει η κουζίνα, έχετε 
τη δυνατότητα να απολαύσετε 
ένα ποτήρι κρασί. Η «Έπαυλη 
Μαρόκκου» συνεργάζεται με 
οινοποιείο τής Μακεδονίας, 
ώστε να προσφέρει στους επι-
σκέπτες της τη δική της σειρά 
κρασιών, που αποτελείται από 
έξι ποικιλίες οίνων (φυσικά, 
έχετε τη δυνατότητα να βρείτε 
και μια τεράστια ποικιλία κρα-
σιών τού ελληνικού και του 
ξένου αμπελώνα). Οι κυρίες 
μπορούν να συνοδεύσουν το 
κρασί τους με μια δροσερή 
σαλάτα και κάποιο ριζότο 
ή ζυμαρικό, ενώ οι άντρες, 
κρίνοντας από τον εαυτό μου, 
θα περάσουν στην κατηγορία 
«Grill», που περιλαμβάνει από 
χοιρινά spare ribs και δραμι-
νά κεμπάπ (με μοσχαρίσιο και 
αρνίσιο κιμά) μέχρι περισσό-
τερο «ευγενείς» γεύσεις, όπως 
ψητό σολομό και γαρίδες με 
λάιμ και sweet chili.
Κι όταν η μέρα πέσει, απο-
λαύστε το αγαπημένο σας 
ποτό, special spirit ή κο-
κτέιλ. Θα σας πρότεινα ένα 
από τα signatures, όπως το 
«Mansion Paloma» που σας 
παρουσιάζουμε. Το βράδυ, 
οι συνήθεις, χαλαροί ρυθμοί 
ανεβαίνουν σε ένταση και 
διάθεση, παρατείνοντας το 
υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι.
INFO: «Έπαυλη Μαρόκκου», 
Βασιλίσσης Όλγας 133 με Πέ-
τρου Συνδίκα. Τ. 2310-836.233.
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WINE & SPIRITS
ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΙΑ
ΜΕΣΑ,
ΠΟΤΗΡΙΑ
ΣΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙ
Επιστροφή στην 
πόλη και μπαίνουμε 
σε φθινοπωρινούς 
ρυθμούς.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine Professional Sommelier, 
Genius in Gastronomy

ΚΑΝΑΜΕ τις διακοπές μας, 
γεμίσαμε μπαταρίες και 
επιστρέφουμε ανανεωμένοι. 
Φυσικά, το κρασί μάς κράτησε 
συντροφιά όλο αυτό το διά-
στημα – καταναλώσαμε ενδι-
αφέρουσες φιάλες, πάντοτε με 
υπευθυνότητα. Έτσι, επιστρέ-
φουμε στην καθιερωμένη μας 
στήλη εδώ, στη «Citymag», 
παρουσιάζοντας τις προτάσεις 
μας και προσπαθώντας να 
καλύψουμε όλα τα γούστα, 
σε κάθε έκδοση – έντυπη ή 
ηλεκτρονική.
Την εβδομάδα αυτή θα σας 
παρουσιάσω τέσσερα κρα-
σιά, τα οποία δοκιμάσαμε στη 
διάρκεια των διακοπών και 
μας άρεσαν. Ένα αφρώδες με 
προέλευση από τη Γερμανία, 
ένα λευκό από την Ημαθία, μια 
Σαντορίνη και ένα Vinsanto, 
επίσης από τη Σαντορίνη. Τα 
δύο τελευταία κρασιά είχα 
την ευκαιρία να τα δοκιμάσω 
στο οινοποιείο τού Κτήματος 
Αργυρού, στη διάρκεια επίσκε-
ψής μου στο νησί.
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«ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ».

ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
(σκωτσέζος συγγραφέας, 1850-1894)

Riesling Sparkling,  
Dr. Loosen,  
Mosel, Γερμανία.

Μπορεί η Γερμανία να μη 
φημίζεται για τα αφρώδη 
κρασιά της, φημίζεται όμως 
για τα εκπληκτικά Riesling. 
Εδώ, ωστόσο, έχουμε ένα 
εξαιρετικό value-for-money 
αφρώδες που μας εξέπληξε 
ευχάριστα, από τον master των 
Riesling (και έναν από τους 
σημαντικότερους γερμανούς 
παραγωγούς), τον Dr. Loosen. 
Φινέτσα, ισορροπία και πολυ-
πλοκότητα είναι τα τρία χαρα-
κτηριστικά που το διακρίνουν. 
Οινοποιείται με τη μέθοδο 
Charmat και έχει υπολειμμα-
τικά σάκχαρα που του δίνουν 
μια γλυκιά επίγευση. Η οξύτη-
τά του είναι ιδιαίτερα αναζω-
ογονητική, σε συνδυασμό με 
τις πλούσιες φυσαλίδες που 
τρέχουν προς την επιφάνεια 
του ποτηριού. Πυρηνόκαρπα 
φρούτα και εσπεριδοειδή δημι-
ουργούν ένα ωραίο αρωματικό 
μπουκέτο, μαζί με κάποιες 
ανθικές νότες και τον Petrol 
χαρακτήρα του.

Άτι,  
Οινοποιείο Αργυράκης,  
Ημαθία.

Στο Άτι τού Αργυράκη τής 
σοδειάς τού 2019 συναντάμε 
ένα blend που συνηθίζουμε να 
βλέπουμε σε κρασιά τής Βό-
ρειας Ελλάδας. Η Μαλαγουζιά 
δένει αρμονικά με το Ασύρτικο 
σε ένα κρασί που μας έρχεται 
από τον Τριπόταμο Ημαθίας. 
Δροσιστική οξύτητα και ωραία 
επίγευση το καθιστούν ιδανικό 
για ταίριασμα με φαγητό, ενώ 
πίνεται ευχάριστα και μόνο του. 
Τα πυρηνόκαρπα φρούτα, όπως 
το ροδάκινο και το βερίκοκο, 
αλλά και εσπεριδοειδή, όπως 
το μοσχολέμονο (λάιμ) και το 
λεμονόχορτο, γίνονται αντιληπτά 
σε μύτη και στόμα, ενώ κάποιες 
πράσινες νότες λουλουδιών 
συμπληρώνουν το αρωματικό 
προφίλ τού κρασιού. Συνδυ-
άζεται τόσο με μικρά ψάρια, 
ζυμαρικά με ελαφριές σάλτσες 
και κοτόπουλο όσο και με μα-
γειρευτά λαδερά.

Ασύρτικο Cuvée 
Monsignori, Κτήμα  
Αργυρού, Σαντορίνη.

Λένε ότι «οχυρό» τού ελ-
ληνικού αμπελώνα είναι η 
Σαντορίνη. Οι περισσότεροι 
σκέφτονται την καλντέρα και 
το ηφαίστειο. Αν την επισκε-
φθούν, θα θυμούνται και τα 
ατέλειωτα αμπελοτόπια που 
βρίσκονται σε κάθε γωνιά τού 
νησιού. Ένα από τα μεγαλύ-
τερα οινοποιεία είναι αυτό 
του Κτήματος Αργυρού. Το 
συγκεκριμένο Ασύρτικο, το 
Cuvée Monsignori, έχει πάρει 
το όνομά του από τον αμπε-
λώνα τής Επισκοπής, με ηλικία 
που ξεπερνά τα 200 έτη. Η 
οξύτητά του κόβει σαν μαχαίρι, 
ενώ ο ορυκτός χαρακτήρας 
του είναι μοναδικός, χάρη στο 
ηφαιστειογενές υπέδαφος. Η 
πολυπλοκότητα και το πλούσιο 
σώμα του, η ωραία δομή και 
η λιπαρή υφή του δένουν με 
εξαιρετική αρμονία, χαρίζο-
ντάς μας ένα κρασί με τρομε-
ρές δυνατότητες παλαίωσης. 
Ψάρια ψητά, όστρακα, θα-
λασσινά και λευκά κρέατα θα 
καθίσουν όμορφα δίπλα σε ένα 
Ασύρτικο Cuvée Monsignori 
τού 2017.

Vinsanto τεσσάρων ετών, 
Κτήμα Αργυρός,  
Σαντορίνη.

Κορωνίδα των ελληνικών γλυ-
κών κρασιών είναι τα Vinsanto, 
επίσης από τη Σαντορίνη. Το 
Κτήμα Αργυρού μπορεί να φη-
μίζεται για τα εξαιρετικά λευκά 
κρασιά του (παραγόμενα κατά 
κύριο λόγο από την ποικιλία 
Ασύρτικο), ωστόσο όποιος 
δοκιμάσει τα Vinsanto μακράς 
παλαίωσης θα αντιληφθεί το 
μεγαλείο τους. Ένα από τα 
πολλά που δοκιμάσαμε (και το 
πιο προσιτό οικονομικά) είναι το 
συγκεκριμένο, που έχει παλαι-
ώσει σε βαρέλι για τέσσερα 
χρόνια. Γλυκό, αλλά ταυτόχρο-
να με πολύ ωραία οξύτητα και 
μακρά, γλυκιά επίγευση. Παρά-
γεται από ένα blend με κυρίαρ-
χο το Ασύρτικο, το Αηδάνι και 
το Αθήρι, από σταφύλια που 
στεγνώνουν στον ήλιο. Αρώμα-
τα αποξηραμένων, μαρμελα-
διασμένων φρούτων (όπως το 
βερίκοκο), καραμέλας, πορ-
τοκαλιού και βοτάνων. Ιδανικό 
ταίριασμα με γλυκά όπως ένα 
τσίζκέικ, αλλά και εναλλακτικός 
συνδυασμός με φουά γκρα. Το 
απολαμβάνουμε δροσερό, σε 
θερμοκρασία 5-8 βαθμών.
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Bubble Tea 
and Ciga-  
rettes/«5AM 
Empanada 
with you»

Γράφει  
ο DREAMACHINERY

Αν το καλοκαίρι κρατούσε 
για πάντα και στην ίδια 
συμπαντική συχνότητα 
(μαζί με τις αγάπες και 
τους έρωτές του) και ήθε-
λες να ντύσεις το εν λόγω 

ονειρικό σκηνικό με ένα και μοναδικό 
τραγούδι, του οποίου η επαναληψι-
μότητα θα σου έδινε την ίδια αίσθη-
ση και τον ίδιο αστείρευτο ενθουσι-
ασμό που είχες την πρώτη φορά που 
το άκουσες, τότε η πολύ πρόσφατη 
κυκλοφορία αυτού του διαμαντένιου 
dream pop δημιουργήματος των 
«Bubble Tea and Cigarettes» είναι 
αυτό που χρειάζεσαι.
Μαγικά συγχορδιακά συμπλέγμα-
τα, δεμένα άρτια με τη γαλήνια, 
ψυχοπονιάρικη ενορχηστρωτική 
αύρα, όπου το μόνο που έχετε να 
κάνετε –καθώς σας παραθέτω 
ένα μέρος των στίχων– είναι να 
πατήσετε το play, αφιερώνοντάς 
το ατέρμονα όπου αγαπάτε: «If 
time could ‘ve stayed forever/ 
if summer never ended/ would 

you forever have been 
mine/ and you told me 
love would set me free/ 
to a place that nobody 
knows/ now I’m still 
holding on alone/ 
without you it means 
none».

Simple Minds/ 
«New Gold 
Dream (81-
82-83-84)»
Τον Σεπτέμβριο του 1982 κυκλοφο-
ρεί το πρωτοποριακό, 5ο άλμπουμ 
των Σκωτσέζων «Simple 
Minds» με τίτλο «New 
Gold Dream (81-82-83-
84)». Αποτέλεσε έμπνευ-
ση για άπειρες μπάντες, 
ανάμεσά τους και οι 
U2, οι οποίοι ανέφεραν 
ότι κατά τη δημιουργία 
τού «The Unforgettable 
Fire», το 1984, το είδαν ως επιρροή. 
Από την αρχή των πρώτων στροφών 
ακρόασης, ξεκινώντας με το ανε-
πανάληπτο «Someone Somewhere 
in Summertime», και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του άλμπουμ το δισκο-
γραφικό τους αποτύπωμα είναι 
μια απόλυτη ονειρική απογείωση, 
συνδυάζοντας τα synth pop, new 
wave και art pop στοιχεία με έντονο 

το ηχοληπτικό άρωμα ηχογράφησης 
disco ρυθμών (πιο αργών, σαφέ-
στατα, στο τέμπο). Κάθε μπάντα έχει 
στην πορεία της ένα δισκογραφικό 
«ιερό σύμβολο»: για τους «Simple 
Minds» αυτό ήταν το «New Gold 
Dream», που δημιούργησε τη δική 
του μυθολογία.
Χρυσό κυριολεκτικά (όπως και ο τίτ-
λος του) στις πωλήσεις, έλαβε παγκο-
σμίως, στο σύνολό του, διθυραμβικές 

κριτικές, συμπεριλαμ-
βανόμενο σε πάμπολλες 
λίστες με τα καλύτερα 
άλμπουμ. Αγαπημέ-
νες στιγμές ευλαβικής 
ακρόασης τα «Promised 
You a Miracle», «New 
Gold Dream (81-82-83-
84)», «Hunter and the 

Hunted», αλλά και το μαγευτικό 
ορχηστρικό τού δίσκου, «Somebody 
Up There Likes You».
Ακούστε τα άφοβα, χωρίς προκα-
τάληψη. So... Dream on, until next 
time…

à Musicola

<Flash   Back<

LIVE

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
Για δύο μοναδικά, 
υπέροχα live (σε 
Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα) έρχονται 
στη χώρα μας οι 
εκρηκτικοί Hillbilly 
Moon Explosion.
ROCK’N’ROLL, rockabilly, 
psychobilly; Πείτε το όπως θέ-
λετε… Είναι όλα αυτά και πολύ 
περισσότερα, γιατί, αν ψάξετε 
στον ήχο τους, θα βρείτε ακό-
μη και punk, ska, soul, swing, 
garage, μέχρι και pop καταβο-
λές. Τελικά, δεν υπάρχει ταμπέ-
λα: είναι απλά οι Hillbilly Moon 
Explosion και είναι υπέροχοι.
Ορμώμενοι από την Ελβετία, 
αλλά με δύο Άγγλους και έναν 
γάλλο ντράμερ στη σύνθεσή 
τους, η πολυεθνική πληθωρική 
μπάντα έρχεται στη χώρα μας 
για δύο εμφανίσεις (σε Θεσσα-
λονίκη και Αθήνα, στις 11 και 
12 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα), 
για να μας ξεσηκώσουν με 
τους ρυθμούς τους. Όσοι τούς 
έχουν δει στο σανίδι γνωρίζουν 
ότι πρόκειται περί μοναδικής 
εμπειρίας: περίσσευμα ενέρ-
γειας, τρελό κέφι και χορός με 
frontwoman την Εμανουέλα 
Χάτερ, μιαν αληθινή «βασίλισ-
σα» του rock’n’roll, που δεν σε 
αφήνει να πάρεις τα μάτια σου 
από πάνω της. Θα μας παρου-
σιάσουν τραγούδια απ’ όλη 
τους τη δισκογραφία, το νέο, 
έβδομο άλμπουμ τους (με τίτλο 
«The Sparky Sessions»), που 

κυκλοφόρησε το 2019, αλλά 
και κεφάτες διασκευές, όπως 
μόνον αυτοί γνωρίζουν.

Ποιοι θα κάνουν 
support
Μαζί τους στην Αθήνα θα 
βρεθούν οι Vanila Swing, οι 
οποίοι κινούνται στον χώρο 
τού swing και του rock’n’roll, 
με αναφορές στο χθες και 
στο σήμερα, μια μείξη από 
rock’n’roll, rockabilly των 50s 
και swing των 40s, εμπλουτι-
σμένα από τον  σημερινό ήχο, 
διατηρώντας ταυτόχρονα μια 
vintage αισθητική. Διασκευά-
ζουν με το δικό τους, ιδιαίτερο 
ύφος από Queen μέχρι Clash 
και από CCR μέχρι Violent 
Femmes και White Stripes.
Τη συναυλία θα ανοίξουν οι 
Jumberingas, ένα dark folk/
country blues project τής 
τραγουδίστριας και τραγου-
δοποιού Martzi, που ξεκίνησε 
το 2013 στη Θεσσαλονίκη. Το 
2018 κυκλοφορεί το πρώτο 
άλμπουμ (με ομώνυμο τίτλο) με 
τα δικά τους whiskey songs, που 
ηχογραφήθηκαν στο Blueberry 
Productions Co. Αποτελείται 
από οκτώ original δημιουργίες 
που σε ταξιδεύουν σε αισιόδοξα, 
αδιέξοδα, σκοτεινά μονοπάτια, 
και μια διασκευή με ρίζες στα 
blues τού 1930 (Sittin’ on top 
of the world). Έχουν εμφανιστεί 
πολλές φορές σε μικρές και με-
γάλες μουσικές σκηνές, αλλά και 
σε πολλά φεστιβάλ (Los Almiros, 
Βρύσης Τιρνάβου, Άμεσης Δη-
μοκρατίας, schooLa κ.ά.).
INFO: Την ΠΑ 11.09, στο 
Eightball Club (στην Αθήνα θα 
εμφανιστούν στο «Κύτταρο», μία 
ημέρα αργότερα). Εισιτήρια: 18 
ευρώ (αγορά μέσω viva.gr).

 Όσοι έχουν δει τους Hillbilly Moon Explosion στο σανίδι γνωρίζουν.
 ότι πρόκειται περί μοναδικής εμπειρίας: περίσσευμα ενέργειας, τρελό κέφι.
 και χορός με frontwoman την Εμανουέλα Χάτερ, μιαν αληθινή «βασίλισσα».
 του rock’n’roll, που δεν σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της..
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ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ BREVET ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Ποδηλάτες απ’ όλη τη χώρα κάνουν μαζί πετάλι
ΤΟ BREVET, ο νέος θεσμός τής πόλης, 
είναι ξανά προ των πυλών. Για τέταρτη συ-
νεχόμενη χρονιά αναμένεται να αποτελέσει 
πόλο έλξης παλαιών και νέων ποδηλατών 
από ολόκληρη την Ελλάδα: έμπειροι που 
θέλουν «χαλαρό» πετάλι, αλλά και αρχάριοι 
που αναζητούν ένα εισαγωγικό brevet, για να 
εισέλθουν στον χώρο των μεγάλων αποστά-
σεων. Όλοι μαζί, σαν μία παρέα, θα κάνουν 

πετάλι από νωρίς το πρωί ώς αργά το βράδυ 
τού Σαββάτου 05.09, επί 216 χιλιόμετρα, σε 
υπέροχα μέρη τού κάμπου τής Μακεδονίας, 
την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.
Η διαδρομή χαρακτηρίζεται από μικρό 
βαθμό δυσκολίας και είναι ιδανική για όποιον 
επιθυμεί να εισαχθεί ομαλά στον κόσμο των 
brevets, με ανεκτά υψομετρικά: θα ξεκινήσει 
από τον Λευκό Πύργο, για να διασχίσει μια 

σειρά από πόλεις και χωριά, με κυριότερες το 
Κιλκίς, το Πολύκαστρο και την Αλεξάνδρεια, 
όπου θα βρίσκονται τοποθετημένα τα τρία 
σημεία ελέγχου (controls). Ο τερματισμός τής 
διαδρομής είναι επίσης στον Λευκό Πύργο.
INFO: Η διαδρομή θα ξεκινήσει το πρωί τού 
ΣΑ 05.09, στις 08:00, στον Λευκό Πύργο 
και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 21:30, στον 
ίδιο χώρο.
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Μ ετά την 
επιτυχία των 
τριών προ-
ηγούμενων 
χρόνων, η 

δημιουργική ομάδα τού Soul 
Food Thessaloniki (Upnloud 
και Black Radio Berlin), σε 
συνεργασία με τη διεθνούς 
φήμης The Hoppy Pub, δημι-

ουργούν και φέτος, με πολλή 
όρεξη και μεράκι, το καλύτερο 
φεστιβάλ μπίρας, μέσα από 
καινοτομίες και αλλαγές στον 
τρόπο διεξαγωγής του.
Για την απόλαυσή μας και μό-
νον, η ομάδα παραγωγής τού 
φεστιβάλ έχει φροντίσει να μας 
περιμένουν περισσότερα από 
28 ζυθοποιεία με κάθε είδος 

μπίρας και 7 street food επι-
λογές με κλασσικές, αλλά και 
ιδιαίτερες γεύσεις, κατάλληλες 
για να συνοδεύσουμε τη μπίρα 
μας, ανεξαρτήτως είδους. Πα-
ράλληλα, θα υπάρχουν 5 rest 
areas – μία από αυτές η μεγα-
λύτερη beer garden rest area 
που είχε ποτέ η διοργανώτρια 
ομάδα σε φεστιβάλ.

Το Thessaloniki Beer Festival 
αποτελεί μια στοχευμένη 
προσπάθεια να γνωρίσει ο 
κόσμος την εξαιρετική δου-
λειά που γίνεται στον χώρο τής 
ελληνικής ζυθοποιίας και της 
craft μπίρας ανά τον κόσμο, 
γενικότερα. Επί τέσσερις 
ημέρες στον προαύλιο χώρο 
τής ΔΕΘ-Helexpo θα ζωντα-

νέψει ένα «γευστικό χωριό» 
με εκατοντάδες είδη ζύθου, 
διαφορετικές κουζίνες, μουσι-
κή από DJs και συγκροτήματα 
της πόλης. Μια γιορτή γεύσεων 
και πολιτισμού, που θα βιώ-
σουν για ακόμη μία χρονιά οι 
χιλιάδες επισκέπτες του.

Τα μέτρα ασφαλείας
Το Thessaloniki Beer Festival 
αποτελεί ένα από τα λίγα 
mega events τής πόλης που 
θα διοργανωθούν υπό τις νέες 
υγειονομικές συνθήκες. Όπως 
σημειώνουν οι διοργανωτές 
του, «με πλήρη σεβασμό 
στις υγειονομικές διατάξεις 
και ακολουθώντας τα ειδικά 
πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου που έχουν τεθεί 
σε ισχύ μετά την παγκόσμια 
κρίση τής Covid-19, σκοπό 
έχει να συμβάλει στη διασκέ-
δαση με ασφάλεια».
Στο πλαίσιο αυτό, ο χώρος 
τού φεστιβάλ θα είναι διπλά-
σιος από πέρσι, για να χω-
ρούν οι επισκέπτες άνετα, με 
ταυτόχρονη αύξηση των rest 
areas. Κάθε βράδυ θα πραγ-
ματοποιείται απολύμανση του 
χώρου. Επιπλέον, θα τοπο-
θετηθούν στις εισόδους, στα 
booths, στα stands και στις 
rest areas συσκευές απολύ-
μανσης χεριών. Οι τουαλέτες 
θα απολυμαίνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ενώ το 
προσωπικό τού φεστιβάλ θα 
ενημερώνει με τη βοήθεια των 
εθελοντών το κοινό και θα 
συμβάλλει στην ηρεμία και την 
τήρηση των μέτρων, έτοιμο 
να απαντήσει σε κάθε απορία. 
Το αγαπημένο και πιστό κοινό 
τού Thessaloniki Beer Festival 
καλείται από την πλευρά του 
να φέρει την υπέροχη διάθε-
σή του, αλλά και να συμβάλει, 
σεβόμενο τις οδηγίες των 
ειδικών, στο να τηρηθούν οι 
αποστάσεις και οι κανόνες 
προσωπικής υγιεινής.
INFO: Το Thessaloniki Beer 
Festival 2020 θα φιλοξενηθεί 
στον υπαίθριο χώρο τής ΔΕΘ-
Helexpo από τις 17 ώς τις 20.09. 
Ώρες λειτουργίας: 18:00-
00:00. Γενική είσοδος: 3 ευρώ 
(5 ευρώ με ποτήρι δοκιμής). 
Τετραήμερο εισιτήριο: 10 ευρώ 
(με ποτήρι δοκιμής). Ελεύθερη 
είσοδος για παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 ετών. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο Τ. 2311-243.505 
και στην ιστοσελίδα www.
thessalonikistreetfoodfestival.
com.

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΝΕΤΑ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ REST AREAS. ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, ΣΤΑ BOOTHS, ΣΤΑ STANDS 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ REST AREAS ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ. 
ΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ.

ΤΟ BEER
OR NOT
TO BEER?
Το τετραήμερο από 
την Πέμπτη 17 ώς και την 
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 
ο προαύλιος χώρος τής 
ΔΕΘ-Helexpo μετατρέπεται 
στο μεγαλύτερο beer 
garden τής Ελλάδας: 
το μεγαλύτερο φεστιβάλ 
μπίρας στη χώρα, το 
Thessaloniki Beer Festival, 
έρχεται και φέτος 
με την τέταρτη, ακόμη 
πιο εξελιγμένη εκδοχή του, 
προσφέροντας για ακόμη 
μία χρονιά την απόλυτη 
εμπειρία ποιοτικού ζύθου 
σε όλους τους λάτρεις 
τής μπίρας.
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INTERVIEW
Είπε:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Με γέμισε ευθύνη. Είχα 
πολλά χρόνια να κάνω 
τραγωδία και δεν ήξερα πώς 
θα ανταποκριθώ».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ:
«Με απασχόλησε ο χρόνος 
τής Εκάβης – αυτή η 
αίσθηση του χρόνου που 
μεταβάλλεται διαρκώς».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΙΑΣΟ:
«Ό,τι προερχόταν από εμένα 
ήταν απόλυτα συνδεδεμένο 
με τους συναδέλφους μου 
στη σκηνή».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ:
«Η Εκάβη είναι μια ηρωίδα σε 
απόλυτη συντριβή – συντριβή 
σωματική, πνευματική και 
ψυχική».

PERSONA ΤHE GUIDE 43

ΓΙΩΤΑ ΦΕΣΤΑ

«Οι ‘Τρωάδες’ είναι  
και κάτι προσωπικό»
Οι «Τρωάδες» τού Ευριπίδη επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη  
στις 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρώσουν την  
καλοκαιρινή τους περιοδεία. Η Γιώτα Φέστα, που υποδύεται  
την Εκάβη, μιλά στη «CT» μεταξύ άλλων για την ομοιότητα 
των «Τρωάδων» με τη σημερινή εποχή, αλλά και για το τραγικό 
πρόσωπο που κλήθηκε να ενσαρκώσει.
Συνέντευξη:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

μισε με φόβο και ευθύνη. Είχα 
πάρα πολλά χρόνια να κάνω 
αρχαία τραγωδία και δεν ήξερα 
πώς θα ανταποκριθώ. Και είναι 
κι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
προς τον Γιάννη Παρασκευό-
πουλο, που με εμπιστεύθηκε για 
κάτι στο οποίο και εγώ δυ-
σκολευόμουν να δω τον εαυτό 
μου. Θα έλεγα πως δεν ήμουν 
ακριβώς κι ένα type cast…
Η Εκάβη είναι μια ηρωίδα σε 
απόλυτη συντριβή – σωματική, 
πνευματική και ψυχική. Βλέ-
πουμε κατά τη διάρκεια του 
έργου να της απαγγέλλονται 
μία μία οι συμφορές. Από την 
άλλη, είναι μια ηρωίδα που έχει 
την ευγένεια και το κύρος μιας 
βασίλισσας, αλλά παράλληλα 
έχει και το πάθος μιας γυναί-
κας που κατακλύζεται από την 
οδύνη. Η Εκάβη έχει έναν δη-
μόσιο κι έναν προσωπικό λόγο. 
Με απασχόλησε πολύ ο χρό-
νος τής Εκάβης – η αίσθηση 
του χρόνου που μεταβάλλεται 
διαρκώς. Αυτό το πρόσωπο 
ενώνει στη διάρκεια του έργου 
όλες τις σκηνές. Είναι σαν να 
διηγείται μιαν ιστορία. Στην πα-
ράστασή μας, η διήγηση αυτή 
μοιράζεται σε όλους, όλοι μας 
διηγούμαστε την ιστορία.
Πολύ συχνά σκεφτόμασταν μια 
κουβέντα τής Αρβελέρ, που 
λέει: «Θέλω να πάρω ένα ρού-
χο παλιό που πολύ το αγαπάω 
και να αρχίσω να το μπαλώ-
νω – κι αυτό είναι η ιστορία 
τού τόπου που υποτίθεται ότι 
ξέρω». Υπάρχει μια φράση τής 
Εκάβης, που λέει: «Θέλω να 
πω για την ευτυχία μου πρώτα, 
για να δείξω το μέγεθος της 
πτώσης μου». Ήταν η φράση 
που μου άνοιξε τον δρόμο, για 
να πλησιάσω αυτό το πρόσωπο, 
που τα είχε όλα και δεν έχει 
τίποτα. Από την άλλη, όλα αυτά 
είναι πάντοτε σε μιαν εξέλιξη, 
μια διαδικασία που ποτέ δεν 
τελειώνει, όσες παραστάσεις κι 
αν κάνεις.
Ένα άλλο στοιχείο που με 
απασχόλησε ήταν ο χρόνος. 
Άλλοτε έχει την αίσθηση ότι 
βρίσκεται στο παρελθόν και 
άλλοτε στο παρόν. Λέει κάπου 
αλλού τη φράση: «Αλίμονο που 

τα μάτια μου βλέπουν ακόμη». 
Επειδή, λόγω απόστασης, δεν 
μπορούσαμε να έχουμε επαφή, 
υπήρχαν στιγμές που αισθανό-
μουν ότι αυτή η γυναίκα βλέπει 
και άλλοτε ότι αρνείται να δει. 
Και το μόνο που της μένει για 
να εκφραστεί είναι η φωνή, ο 
λόγος. Αλλά ο λόγος προέρ-
χεται από αυτά που ακούει. 
Ακούμπησα πρωτίστως σ’ αυτά 
που ακούει η Εκάβη και δευ-
τερευόντως σε εκείνα που λέει. 
Ό,τι προερχόταν από εμένα 
ήταν απόλυτα συνδεδεμένο –ή, 
έστω, προσπαθούσα να είναι 
απόλυτα συνδεδεμένο– με 

τους υπόλοιπους συναδέλφους 
μου στη σκηνή. Δεν ένιωθα 
ποτέ μόνη μου. Ήξερα ότι θα 
ζητήσω ένα βλέμμα και ήξερα 
ότι θα βρω ανταπόκριση. Οπό-
τε, δεν φοβήθηκα να εκτεθώ, 
δεν σκέφτηκα πώς θα με κρί-
νουν. Κάπως έτσι ανέλαβα την 
ευθύνη αυτού του ρόλου.

INFO: Στις 17, 18 και 19 Σε-
πτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. 
Έναρξη: 21:00. Εισιτήρια: 10 
ευρώ (προπώληση μέσω ηλε-
κτρονικής κράτησης και στα 
ταμεία), 15 ευρώ (κανονικό εισι-
τήριο), 10 ευρώ (φοιτητικό, άνω 
των 65, ομαδικό), 8 ευρώ (ΑμΕΑ 
και συνοδοί). Για τους ανέργους 
διατίθενται 20 δωρεάν θέσεις 
ανά παράσταση.

Ο ι «Τρωάδες» 
τού Ευριπί-
δη είναι μια 
συμπαραγωγή 
τού Κρατικού 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
(ΚΘΒΕ) με το Κέντρο Πολιτι-
σμού τής περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και το ΔΗΠΕ-
ΘΕ Βεροίας, σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Παρασκευόπουλου.

Πόσο επίκαιρες είναι οι 
«Τρωάδες»; Θεωρείτε ότι το 
κοινό βλέπει στο έργο στοι-
χεία τής καθημερινότητας; 
Όπως, για παράδειγμα, τους 
πρόσφυγες; Είναι σαφές ότι 
κάποιος μπορεί να ταυτίσει το 
έργο αυτό με τους πρόσφυ-
γες, οι ταυτίσεις ωστόσο δεν 

σταματούν εκεί. Είναι και χώ-
ρες και άνθρωποι που έχουν 
υποστεί καταστροφές, όπως η 
πρόσφατη στη Βηρυτό. Όταν 
βλέπαμε εκείνες τις εικόνες, 
κάτι μας θύμιζαν. Ο θεατής 
μπορεί επίσης να συνδεθεί με 
το έργο εξαιτίας μιας προσωπι-
κής του συντριβής.
Οι «Τρωάδες» σίγουρα έχουν 
να κάνουν με νοήματα οικουμε-
νικά, αλλά και με κάτι απόλυτα 
προσωπικό. Το πρώτο πράγμα 
που βλέπει κάποιος είναι αυτές 
τις γυναίκες μετέωρες. Κι αυτό 
που λέει πολύ συχνά ο Γιάννης 
Παρασκευόπουλος: «Σε ένα 
σύμπαν, όπου δεν ανήκουν σε 
κανέναν και δεν τους ανήκει τί-
ποτα». Σίγουρα θυμίζει πολλούς 
από τους ανθρώπους αυτούς, 

που μπαίνουν σε μια βάρκα και 
διασχίζουν ένα πέλαγος, για να 
φτάσουν στο άγνωστο με ρίσκο 
τη ζωή τους. Οι «Τρωάδες» 
είναι, κατ’ αρχήν, μια διαμαρτυ-
ρία κατά της αυθαιρεσίας των 
νικητών απέναντι στους ηττημέ-
νους, κατά της τυραννίας, κατά 
της ανθρώπινης σκληρότητας, 
κατά της ασφυκτικής πίεσης 
ενός κόσμου που μας περιβάλ-
λει και που τις περισσότερες 
φορές δεν μπορούμε να κάνου-
με κάτι για να τον αλλάξουμε.

Υποδύεστε την Εκάβη, προφα-
νώς στη χειρότερη στιγμή τής 
ζωής της. Πόσο απαιτητικός 
είναι ο ρόλος αυτής της συ-
ντετριμμένης γυναίκας; Ήταν 
και είναι απαιτητικός και με γέ-

 «Οι ‘Τρωάδες’ είναι, κατ’ αρχήν,.
 μια διαμαρτυρία κατά της αυθαιρεσίας.
 των νικητών απέναντι στους ηττημένους,.
 κατά της τυραννίας, κατά της ανθρώπινης.
 σκληρότητας, κατά της ασφυκτικής πίεσης.
 ενός κόσμου που μας περιβάλλει.
 και που τις περισσότερες φορές.
 δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
 για να τον αλλάξουμε»..

Διαβάστε ολόκληρη τη 
συνέντευξη της κυρίας 
Φέστα επισκεπτόμενοι  
το www.citymagthess.gr  
ή σκανάροντας με τη 
σχετική εφαρμογή τού 
smartphone σας το QR 
code που ακολουθεί:
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AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
(AFTER WE COLLIDED)
Σκηνοθεσία: Ρότζερ Καμπλ.
Παίζουν: Τζόζεφιν Λάνγκφορντ, 
Χίρο Φάινς Τίφιν, Λουίζ Λόμπαρντ.
Διάρκεια: 105 λεπτά.
Είδος: Αισθηματικό δράμα.

Η ΤΑΙΝΙΑ βασίζεται στο ομώ-
νυμο μυθιστόρημα του 2014. 
Ο Χάρντιν είναι ένας ιδιαίτερος 
χαρακτήρας. Είναι στ’ αλήθεια 
ο ευαίσθητος τύπος που η Τέσα 
ερωτεύτηκε παράφορα ή είναι 
ένας άγνωστος; Η Τέσα εύχεται 
να μπορούσε να εξαφανιστεί, 
αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. 
Ειδικά όταν θυμάται τις γεμά-
τες πάθος νύχτες τους. Όμως, 
δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να 
αντέξει ακόμη μία προδοσία. 
Αφοσιώνεται στις σπουδές 
της και κάνει την πρακτική 
της στον εκδοτικό οίκο που 
ονειρευόταν. Την ίδια στιγμή, 
ένας όμορφος συνάδελφός 
της, ο Τρέβορ, την πολιορκεί. 
Είναι ακριβώς το αγόρι που θα 
έπρεπε να έχει. Ο Χάρντιν ξέρει 
ότι έκανε λάθος, ίσως το μεγα-
λύτερο της ζωής του… Δεν θα 
χάσει την Τέσα χωρίς μάχη. 

ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟΥ
(THE PEANUT BUTTER FALCON)
Σκηνοθεσία: Τάιλερ Νίλσον, Μίχαελ 
Σβαρτζ.
Παίζουν: Ζακ Γκότσαγκεν, Αν Όου-

εν, Ντακότα Τζόνσον.
Διάρκεια: 97 λεπτά.
Είδος: Δραματική κομεντί.

Η ΤΑΙΝΙΑ αφηγείται την 
ιστορία τού Ζακ, ενός νεαρού 
αγοριού με σύνδρομο Ντάουν, 
που δραπετεύει από το νοσο-
κομείο, για να ακολουθήσει το 
όνειρό του και να γραφτεί στην 
επαγγελματική σχολή πάλης 
τού ειδώλου του, του Σαλ 
Γουότερ Ρέντνεκ. Αναπάντεχα, 
στον δρόμο του θα βρεθεί ο 
Τάιλερ, ένας μικροκακοποιός 
που τρέχει να σωθεί, ο οποίος 
θα γίνει ο πιστός προπονητής 
και φίλος τού Ζακ. Μαζί θα πε-
ράσουν ποτάμια, θα γλιτώσουν 
από ενέδρες, θα πιουν ουίσκι, 
θα ανακαλύψουν την πίστη και 
τον Θεό, θα ψαρέψουν και θα 
πείσουν την Ελέανορ να τους 
ακολουθήσει στο ταξίδι του.

 

SCOOBY DOO!
(SCOOB!)
Σκηνοθεσία: Τόνι Σέρβον.
Με τις φωνές των: Γουίλ Φόρ-
τε, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζέισον 
Άιζακς.
Διάρκεια: 93 λεπτά.
Είδος: Κινούμενα σχέδια.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ το καινούργιο που 
φέρνει η ταινία στον μύθο τού 
Σκούμπι Ντου και της παρέας 
του; Αποκαλύπτει πώς συνα-
ντήθηκαν για πρώτη φορά οι 
αχώριστοι φίλοι Σκούμπι και 
Σάγκι και πώς συνεργάστηκαν 
με τους νεαρούς ντετέκτιβ 
Φρεντ, Βέλμα και Δάφνη, για 
να φτιάξουν το «Mystery Inc.». 
Έχοντας λύσει εκατοντάδες μυ-
στήρια, ο Σκούμπι και η παρέα 
του έρχονται τώρα αντιμέτωποι 
με το πιο δύσκολο της καριέρας 
τους: την απελευθέρωση του 

σκύλου-φάντασμα Κέρβερους. 
Καθώς παλεύουν για να σταμα-
τήσουν μια παγκόσμια «σκυλο-
αποκάλυψη», ανακαλύπτουν τη 
μυστική «κληρονομιά» και τον 
προορισμό τού Σκούμπι. 

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ BELLE ÉPOQUE
(LA BELLE ÉPOQUE)
Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεντός.
Παίζουν: Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ 
Κανέ, Ντοριά Τιλιέ, Φανί Αρντάν.
Διάρκεια: 115 λεπτά.
Είδος: Δραματική κομεντί.

ΒΕΒΑΙΟΣ ότι τα καλύτερα 
έχουν πια περάσει, ο Βικτόρ, 
ένας 60χρονος γελοιογρά-
φος, βυθίζεται στη μελαγχολία. 
Αποκαμωμένος και εξορισμέ-
νος από τη συζυγική εστία, ο 
Βικτόρ απευθύνεται σε έναν 
θίασο που αναπλάθει με αδι-
ανόητη πειστικότητα ενστα-
ντανέ από περασμένες εποχές, 
επιθυμώντας να ξαναζήσει την 
πιο σημαντική στιγμή τής ζωής 
του: την ημέρα που γνώρισε 
τη γυναίκα του σε ένα καφέ 
τής Λιόν. Ένας ευφάνταστος 
φόρος τιμής στη λυτρωτική 
μαγεία τού σινεμά.

ΕΥΤΥΧΙΑ
Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής.
Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέ-
τη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων 
Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης.
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Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω... 7/9 11/9
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Με ταινίες πρώτης 
προβολής (και αρ-
κετά υψηλού μπά-
τζετ) επιστρέφουμε 
στις σκοτεινές αί-
θουσες. Μπορεί η 
κανονικότητα να 
απέχει ακόμη αρ-
κετά, εμείς όμως 
θα ευχηθούμε 
καλή κινηματογρα-
φική σεζόν (και όχι 
«καλό φθινόπω-
ρο», αφού οι θερι-
νοί κινηματογράφοι 
θα μείνουν στη ζωή 
μας για λίγο καιρό 
ακόμη). 
ΜΟΥΛΑΝ
(MULAN)
Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο.
Παίζουν: Λιου Γιφέι, Ντονι Γιεν, 
Γκονγκ Λι, Τζετ Λι, Τζέισον Σκοτ Λι.
Διάρκεια: 115 λεπτά.
Είδος: Δραματική περιπέτεια.

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ τι μας 
ξημερώνει σε ό,τι έχει να κάνει 
με τον κορωνοϊό, φαίνεται 
όμως ότι, σε επίπεδο δια-

νομής ταινιών, έχει αρχίσει 
να αχνοφαίνεται ένα φως 
ελπίδας. Η «Μουλάν» τής 
Ντίσνεϊ αποτελεί ένα λαμπρό 
παράδειγμα. Ο αμερικανικός 
γίγαντας αποφάσισε να βγάλει 
στις σκοτεινές αίθουσες το 
ριμέικ τής ταινίας κινουμένων 
σχεδίων τού 1998. Βέβαια, 
αυτήν τη φορά γυρισμένη με 
πραγματικούς ηθοποιούς, 
στον δρόμο που χάραξαν η 
«Πεντάμορφη και το τέρας», 
ο «Αλαντίν» και ο «Βασιλιάς 
των λιονταριών» (πάντως, για 
να είμαστε ακριβείς, η τελευ-
ταία ταινία είναι εξ ολοκλήρου 
φτιαγμένη σε υπολογιστή, 
απλώς τα ζώα είναι ρεαλιστι-
κά και όχι κινούμενα σχέδια).
Κατ’ αρχήν, οφείλουμε να 
πούμε ότι η ταινία ήταν 
προγραμματισμένη να προ-
βληθεί στις 26 Μαρτίου. Με 
την έξαρση της πανδημίας, 
ωστόσο, η Ντίσνεϊ πήρε την 
έγκαιρη (και σοφή) απόφαση 
να την αναβάλει για κάποια 
στιγμή στο μέλλον. Τελικώς 
αποφάσισε, σε ό,τι αφορά 
τις ΗΠΑ, να πάρει τον δρόμο 
όχι για τις αίθουσες, αλλά 
για τη νέα, συνδρομητική της 
υπηρεσία Disney Plus (αλλά 
με επιπλέον χρέωση και όχι 
ως δωρεάν προβολή, παρότι 
οι συνδρομητές πληρώνουν 
τη μηνιαία συνδρομή τους). 
Στον υπόλοιπο κόσμο (και 
στην Ελλάδα) η ταινία θα 
βγει κανονικά στις αίθουσες 
στις 10 Σεπτεμβρίου.

            
TheCinema 

    lovers

Η Ματούλα Ζαμάνη στο Θέατρο 
Γης, στις 21:00. Οι πόρτες ανοί-
γουν στις 19:00. Εισιτήρια: €13, €11 
(early bird). Η συναυλία είναι απο-
κλειστικά για καθήμενους. 

Οι εξ Ελβετίας ορμώμενοι 
Hillbilly Moon Explosion με 
rock’n’roll, punk, ska, soul, 
swing και garage ήχους στο 
Eightball Club, στις 21:00.
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TheBook  lovers

ΜΑΚΡΥ ΠΕΤΑΛΟ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ
Συγγραφέας: Ιζαμπέλ Αλιέντε.
Σελίδες: 400.
Εκδότης: Ψυχογιός.
Τιμή: 17,70 ευρώ.

ΤΟ 1936 ξεσπά στην Ισπα-
νία ο εμφύλιος. Όταν ο 
Φράνκο επικρατεί, εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
παίρνουν τον δρόμο τής αυ-
τοεξορίας, περνώντας από 
τα Πυρηναία στη Γαλλία. 
Ανάμεσά τους η νεαρή πιανί-
στρια Ροσέρ και ο αδελφός 
τού νεκρού αγαπημένου της, 
ο γιατρός Βίκτορ Νταλμάου. 
Για να επιβιώσουν, ενώνο-
νται σε έναν γάμο που ουδείς 
τους θέλησε.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ  
ΟΙ ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
Συγγραφέας: Ντέλια Όουενς.
Σελίδες: 466.
Εκδότης: Δώμα.
Τιμή: 20,00 ευρώ.

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, οι φήμες 
για την Πιτσιρίκα τού Βάλ-
του έδιναν κι έπαιρναν στο 
Μπάρκλι Κόουβ, ένα ήσυχο 
ψαροχώρι τής Βόρειας Κα-
ρολίνας. Ο θάνατος του νεα-
ρού Τσέις Άντριους τις έκα-
νε να φουντώσουν ακόμη πε-
ρισσότερο. Ποιος θα μπο-
ρούσε να τον είχε σκοτώσει, 
αν όχι εκείνο το αγριοκόρι-
τσο που ζούσε μονάχο του 
στα βάθη τού βάλτου; Αλλά 
την Κάια δεν την είχαν κατα-
λάβει…

Aυτοσχεδιαστικό comedy show 
με τους Λάμπρο Φισφή, Δημήτρη 
Μακαλιά και Ζήση Ρούμπο στο 
ανοιχτό θέατρο Συκεών «Μάνος 
Κατράκης», στις 21:30.

Διάρκεια: 123 λεπτά.
Είδος: Βιογραφία.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ οι βιογραφί-
ες ήταν πάντοτε «παρεξηγημέ-
νες». Η «Ευτυχία» αποτέλεσε 
μια μεγάλη έκπληξη. Εξιστο-
ρεί την ιστορία τής Ευτυχίας 
Παπαγιαννοπούλου, ίσως της 
κορυφαίας ελληνίδας στιχουρ-
γού. «Δυο πόρτες έχει η ζωή», 
«Φεύγω με πίκρα στα ξένα» 
και «Γυάλινος κόσμος» είναι 
μερικά από τα τραγούδια που 
έγραψε. Ο Άγγελος Φραντζής 
–προφανώς αγαπώντας και ο 
ίδιος την καλλιτέχνιδα– τόλ-
μησε να μας κάνει γνωστή τη 
ζωή της. Η ταινία αρχίζει με 
την καταστροφή τής Σμύρνης 
και το πέρασμα της Ευτυχίας 
στην Ελλάδα και αφηγείται μια 
ολόκληρη ζωή. Οι δύο πρω-
ταγωνίστριες είναι εξαιρετικές: 
η Κάτια Γκουλιώνη (τη θυμό-
μαστε από την «Πολυξένη»), 
που υποδύεται τη στιχουργό 
σε νεαρή ηλικία, αλλά και η 
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, που 
υποδύεται την ώριμη Παπα-
γιαννοπούλου, δίνουν ρεσιτάλ 
ερμηνείας. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ:  
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
(THE KING’S MAN)
Σκηνοθεσία: Μάθιου Βον.
Παίζουν: Τζέμα Άρτερτον, Άαρον 
Τέιλορ Τζόνσον, Μάθιου Γκουντ, 
Ραλφ Φάινς.
Διάρκεια: 120 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια, δράσης.

ΟΤΑΝ ένας στρατός από τους 
χειρότερους τυράννους και 
ικανότερους εγκληματίες όλων 
των εποχών συγκεντρώνεται, 
για να εξολοθρεύσει εκατομμύ-
ρια, ένας άνθρωπος πρέπει να 

αγωνιστεί ενάντια στον χρόνο, 
για να τους σταματήσει. Ανα-
καλύψτε την αρχή τής πρώτης 
ανεξάρτητης υπηρεσίας πληρο-
φοριών στην ταινία «Ο άνθρω-
πος του βασιλιά: Το ξεκίνημα».

TENET
(TENET)
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν.
Παίζουν: Τζον Ντέιβιντ Ουάσιν-
γκτον, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ρόμπερτ 
Πάτινσον, Κένεθ Μπράνα.
Διάρκεια: 150 λεπτά.
Είδος: Επιστημονική φαντασίας.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΙΛΜ που συνεχίζει 
από την περασμένη εβδομάδα. 
Η συγκεκριμένη ταινία, βέβαια, 
έχει μεγάλο παρασκήνιο σε ό,τι 
έχει να κάνει με τη διανομή 
της. Ο Νόλαν ήθελε να βγει 
στις αμερικανικές αίθουσες 
στα μέσα τού περασμένου 
Ιουλίου. Η εταιρεία τον πίεζε 
προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση, επειδή πίστευε ότι θα πάει 
άπατη (όπως και τα διακόσια 
και βάλε εκατομμύρια που 
δαπανήθηκαν…). Στη συνέχεια 
άρχισαν να τον πιέζουν να τη 
μοσχοπουλήσουν σε υπηρεσία 
streaming (όπως έγινε και με 
τη νέα ταινία τού Τομ Χανκς), 
αυτός όμως άρχισε να βγάζει 
σπυριά. Τελικά αποφάσισαν η 
ταινία να βγει στην Αμερική 
στα τέλη Σεπτεμβρίου, πολύ 
αργότερα από την πρεμιέρα 
της στην Ευρώπη. Η υπόθεση 
(χονδρικά): ο πρωταγωνιστής 
αναλαμβάνει μια μυστηριώδη 
αποστολή για να σώσει τον 
κόσμο, με φόντο τον αινιγ-
ματικό κόσμο τής διεθνούς 
κατασκοπείας, σε συνθήκες 
που τέμνουν τη διάσταση του 
χρόνου. Να είστε ξεκούραστοι 
όταν θα τη δείτε.

Καλοκαίρι
στο γόνατο

Γράφει  
ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Ε ν μέσω καλοκαι-
ριού, επάνω σ’ έναν 
παραλιακό πηλιορεί-

τικο βράχο, είδα άξαφνα το 
γόνατό μου να φεύγει – την 
ώρα που έφευγε και ο κο-
ρωνοϊός, νόμιζα. Αντιθέτως 
με την πανδημία, δεν χρει-
άστηκε πολύς καιρός για 
να καταλάβω ότι τούτο το 
καλοκαίρι θα έφευγε πολύ 
γρήγορα, θα το ζούσα κυ-
ριολεκτικά στο γόνατο.

Ε ντάξει, κάτι υπο-
ψιάζεσαι στις 
άδειες πιάτσες τού 

καλοκαιριού, ότι δηλα-
δή δεν είναι μονάχα η 
δική σου κατάσταση που 
συντομεύει την ηδονή 
αυτού του καλοκαιριού. 
Και εν απουσία δικού μου, 
ένιωσα σαν τον Ζαν Κλοντ 
Μπριαλί, που ήθελε τόσο 
να χαϊδέψει το γόνατο της 
Κλαίρης σ’ εκείνη τη χα-
μηλότονα ερωτική ταινία 
τού Ερίκ Ρομέρ, αλλά όχι 
μόνο δεν μπορούσα να το 
κάνω, έπρεπε να θυμηθώ, 
σχεδόν ψυχαναγκαστικά, 
πόσο απελπίστηκα όταν 
διαπίστωσα ότι δεν υπάρ-
χει Πράσινη Αχτίδα για 
να περπατήσουν πάνω της 
οι ερωτευμένοι… Αλλά 
στα είκοσί σου πιστεύεις 
τα πάντα, ειδικά όταν στα 
λέει ένας γάλλος νεοκυμα-
τιστής…

Σ το γόνατο, πάντως 
(και αυτό έχει πολ-
λάκις επιβεβαιωθεί), 

έχουν γραφεί πολλά αυτό 
το καλοκαίρι. Κορωνοϊός, 
Ερντογάν, Αγιά Σοφιά, 
Τραμπ και συνωμοσιο-
λογία – δεν θέλει πολλά 
το γονατογράφημα για 
να υπάρξει… Αυτά γρά-
φω τώρα και θυμάμαι τα 
γόνατα του Καμμένου. Όχι 
τα δικά του, των άλλων 
(«στα τέσσερα εσείς, στα 
τέσσερα»), που οι άλλοι 
πάντοτε είναι απέναντι και 
νενέκοι, οσφυοκάμπτες 
και προδότες. Μονάχα 
που να, έτσι όπως ορμά-
με απάνω στους άλλους, 
γέρνουμε λίγο προς τα 
πίσω και δεν βλέπουμε 
τους δικούς μας και ανα-
ρωτιόμαστε: εμείς, τελικά, 
ποιοι είμαστε; Κι έρχεται 
ο χρόνος (που λέει και 
ο Κρίστοφερ Νόλαν στο 
«Tenet») και τα σαρώνει 
όλα και τη μορφή τού 
Καμμένου ακόμα ακόμα.

Ε τσι ο χρόνος… Κι 
ας προσπέφτεις 
γονυκλινής, γο-

νυπετής, κλίνεις το γόνυ 
άλλως πως, παρακαλώντας 
για λίγο αληθινό καλοκαίρι 
– ας είναι εν ανάγκη και 
του 2015, με referendum 
και κυβιστήσεις. Αλλά, 
φευ, αυτό έχεις φέτος, 
μ’ αυτό θα πορευτείς και 
μόνον αυτή η σκέψη μού 
κόβει τα γόνατα (το δεξί, 
συγκεκριμένα), γιατί, όπως 
λέει και η παροιμία, αυτός 
που δεν κουράσει γόνατα 
κοιλιά δεν θεραπεύει… 
Παραμένω, ωστόσο, αισι-
όδοξος, τραγουδώ το «…
εγώ δεν ζω γονατιστός…» 
και αναμένω εμβολια-
σμούς και μάσκες – κι ας 
έχουν και τσιπάκια. Κι ας 
σαρκάζει η άλλη παροιμία: 
«Του φτωχού το κέρατο 
στο κούτελο και του άρχο-
ντα στο γόνατο»…

à Υπάρχει
λόγος
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ και κάθε 
κατεργάρης θα πρέπει να καθίσει στον 
πάγκο, ή στον γωνιακό καναπέ με το 
ύφασμα που είναι αποσπώμενο για να 

πλένεται (και να φεύγουν έτσι οι λεκέδες 
από την πίτσα που έπεσε, όταν βλέπατε 
τα παιχνίδια τού Champions League). Οι 
μοναδικοί ευνοημένοι τις επόμενες ημέρες 

πιθανότατα δεν θα έχουν να κάνουν με τα 
ζώδια, αλλά θα είναι οι μαθητές. Ακόμη 
κι αν αρχίσουν τα σχολεία, πιθανότατα θα 
είναι με τον τρόπο που τελείωσαν.

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 05-18.09.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Μια φορά κι έναν καιρό, οι παρεξηγή-
σεις λύνονταν με τα εξάσφαιρα. Και αυτό 
το έχουμε μάθει καλά από τον Τζον Γου-
έιν, τον Κλιντ Ίστουντ και όλους αυτούς 
τους κλασικούς ήρωες της μεγάλης οθό-
νης. Στην πραγματική ζωή, οι παρεξηγή-
σεις μπορούν να λυθούν με μιαν ειλικρινή 
συζήτηση, ακόμη κι αν πρόκειται για μια 
βεντέτα που συνεχίζεται σε κάποιο ορεινό 
χωριό τής λεβεντογέννας Κρήτης. Αρκεί 
να μην υπάρχουν στη μέση οι εγωισμοί 
και να υπάρχει καλή διάθεση. Αν υπάρ-
χουν ρακή και μεζέδες, ακόμη καλύτερα.

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Ορισμένοι από εσάς έχουν το βλέμμα τού 
Νίκου Ξανθόπουλου στην ταινία «Ο άν-
θρωπος που γύρισε από τον πόνο». Μπο-
ρεί να ήταν βέβαια και στον «Απόκληρο 
της κοινωνίας». Γιατί όμως το έχετε, βρε 
παιδιά; Αν δεν είναι κάτι σοβαρό, όπως 
ένα πρόβλημα υγείας, στην πραγματικό-
τητα όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Ακό-
μη κι αν χρειαστεί να παλέψετε με αρ-
κούδα, όπως ο Νίκος Ξανθόπουλος στην 
«Οδύσσεια ενός ξενιτεμένου». Το καλύ-
τερο που έχετε να κάνετε είναι να συζη-
τήσετε ειλικρινά με έναν φίλο που αγαπά-
τε και σέβεστε. Μπορεί να εκπλαγείτε με 
τις λύσεις που θα προταθούν… 

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Ήδη από τη δεκαετία τού 1960 μάς το 
είχε πει η Ελένη Ροδά μέσα από τους 
στίχους τού Λευτέρη Παπαδόπουλου: 
«Η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, 
το πηλοφόρι, το μυστρί». Βέβαια, με την 
πτώση στον κλάδο τής οικοδομής, κά-
ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν 
υπάρχουν άντρες, αφού δεν υπάρχουν 
πλέον γιαπιά. Βεβαίως και υπάρχουν, 
κυρίες μου! Απλώς, για να τους δείτε, θα 
πρέπει να βάλετε κι εσείς το χεράκι σας. 
Συν Αθηνά και χείρα κίνει. Μην τους 
περιμένετε να έρθουν διά μαγείας. Δεν 
έρχονται. Οι παντρεμένες ρίξτε και μια 
ματιά μέσα στο σπίτι σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Εμ… Αντί να παντρευτείτε στα 30, να κά-
νετε τα παιδάκια σας στο ηλικιακό διάστη-
μα 30-35 και να έχετε τις αντοχές για να 
τα μεγαλώσετε, μου θέλατε dolce vita και 
να κυνηγάτε πιτσιρίκες στα μπαράκια. Δεν 
λέμε ότι ήταν κακό. Κάνατε τη ζωή σας, 
με γεια σας και χαρά σας. Τώρα όμως που 
πιάσατε τα 45 και το μωρό έχει αρχίσει να 
αλωνίζει στο σπίτι και να κάνει ένα διαρκές 
«ιιιιιι…», αφού ακόμη δεν μπορεί να μι-
λήσει, εσείς αισθάνεστε κουρασμένοι και 
απορείτε που ένα τόσο δα μικρό πλασμα-
τάκι μπορεί να κρύβει τόση ενέργεια. Με 
λίγα λόγια: οπλιστείτε με υπομονή και απο-
λαύστε την οικογένειά σας.

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08
Τα προσωπικά σας θυμίζουν τα λογιστικά 
γραφεία τής δεκαετίας τού 1980, όπου 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές «έτρεχαν» 
ακόμη σε περιβάλλον MS-DOS. Το 
γραφείο τού καημένου τού λογιστή ήταν 
γεμάτο με φακέλους, έγγραφα, αποδεί-
ξεις και άπειρη χαρτούρα. Ήταν απορίας 
άξιο πώς έβρισκε άκρη μέσα σ’ αυτό το 
χάος, αλλά και το ντουμάνι από τον κα-
πνό που έβγαζε το τσιγάρο τού θεριακλή 
λογιστή. Κάπως έτσι, χωρίς το τσιγάρο, 
είναι και τα προσωπικά σας. Οι υπολογι-
στές «φόρεσαν» Windows και MacOS 
και η χαρτούρα πήγε περίπατο. Εσείς θα 
πρέπει να μιλήσετε με το έτερόν σας ήμι-
συ και να προσπαθήσετε να βρείτε λύση.  

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Η Πάρος και η Νάξος είναι δύο υπέρο-
χα νησιά των Κυκλάδων. Η πρώτη είναι η 
ιδιαίτερη πατρίδα τού τροβαδούρου τού 
έρωτα, Γιάννη Πάριου, ενώ η δεύτερη το 
μέρος όπου κατά τη μυθολογία έσμιξε ο 
Διόνυσος με την Αριάδνη, τη θεά τής γο-
νιμότητας. Αμφότερα έχουν υπέροχες 
παραλίες, ταβερνάκια και, κυρίως, αξιο-
θέατα. Αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη, επει-
δή εκεί περάσατε το φετινό σας καλοκαί-
ρι. Και τώρα, επιτέλους, βγάλτε τα από το 
μυαλό σας, επειδή έχετε επιστρέψει στην 
πόλη και δεν μπορείτε να συγκεντρωθεί-
τε στη δουλειά σας. Σταματήστε να ονει-
ροπολείτε, επειδή, έτσι όπως πάει, θα τα 
ακούσετε...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24/10-21/11 
Πάντα γνωρίζαμε ότι ανήκετε στην κατη-
γορία των ανθρώπων που νοιάζονται για 
το ντύσιμό τους και δεν βγαίνουν από το 
σπίτι τους σαν τον λέτσο. Ότι ανήκετε σ’ 
εκείνους που ξέρουν ότι δεν κουμπώνεις 
το τελευταίο κουμπί τού σακακιού σου 
και μπορούν να συνδυάσουν υφάσματα, 
χρώματα και τάσεις. Το πρόβλημα αρ-
χίζει από το σημείο όπου μπήκε στη ζωή 
μας η μάσκα για τον κορωνοϊό. Μήπως 
υπερβάλλετε λιγάκι που προσπαθείτε να 
βρείτε μάσκες με χρώματα, σχέδια και 
στάμπες, για να τα συνδυάσετε με τα 
ρούχα σας; Μήπως το στιλιστικό αρχίζει 
να γίνεται εμμονή; Μήπως;

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Ορισμένοι από εσάς έχουν την κακή συ-
νήθεια να τρώνε, να πίνουν, να ξανατρώ-
νε, να ξαναπίνουν (θα μπορούσαμε να 
το συνεχίσουμε για αρκετές ακόμη σει-
ρές, αλλά θεωρούμε ότι το πιάσατε το νό-
ημα…) και να διαμαρτύρονται, όταν βλέ-
πουν τη ζυγαριά τους να δείχνει 7 κιλά πε-
ρισσότερα απ’ όσα ήταν πριν φύγουν για 
διακοπές. Από τον κινηματογράφο μάθα-
με ότι τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα και 
από τη ζωή ότι οι θερμίδες εκδικούνται. 
Κάντε ένα τσεκ απ, πάρτε το «ΟΚ» από 
τον γιατρό σας και «οργώστε» πάνω κάτω 
τη Νέα Παραλία, για να επιστρέψετε στα 
κιλά σας. Βοήθειά σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Αγαπάμε την προσήλωσή σας στο δόγμα 
«τα μπάνια τελειώνουν, όταν αρχίσουν οι 
βροχές». Μακάρι να είχαμε το κουράγιο 
να σας ακολουθήσουμε στις παραλίες 
ακόμη και τον Οκτώβριο. Το θέμα είναι 
ότι δεν ασχολείστε ακόμη και με τα μι-
κροπράγματα της καθημερινότητας και 
τα μεταθέτετε όλα για μετά τα μπάνια. Εί-
ναι λογικό ορισμένοι να έχουν αρχίσει να 
βαρυγκωμούν με τη συμπεριφορά σας. 
Έχετε χάρη που ο πρότερος βίος σας 
ήταν έντιμος και δεν θέλουν να χαλάσετε 
τις καρδιές σας. Και να έλεγε κάποιος 
ότι είναι δύσκολα πράγματα που θέλουν 
ώρες και ώρες συζητήσεων… Απλώς 
σηκώστε το κινητό σας και μιλήστε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Θυμάστε που ο Doctor Strange στις ται-
νίες τής Marvel είχε ένα πράσινο πε-
τράδι που ονομαζόταν «time stone» και 
ήταν ένα από τα έξι που χρησιμοποίησε 
ο Thanos για να… Τέλος πάντων, δείτε τις 
ταινίες. Εκείνο το πράσινο πετράδι μπο-
ρούσε να κάμψει τον χρόνο, να τον πα-
ρατείνει και διάφορα άλλα τέτοια παρά-
ξενα. Ε, αυτήν τη στιγμή θα θέλατε να εί-
χατε το συγκεκριμένο πετράδι, αφού οι 
24 ώρες τής ημέρας δεν σας φτάνουν. 
Θέλετε να δουλέψετε, να δουλέψετε, να 
δουλέψετε… Θα σας δώσουμε όμως μία 
συμβουλή: η πολλή δουλειά τρώει τον 
αφέντη. Πράξτε αναλόγως.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Ο λαός ισχυρίζεται ότι όποιος δεν θέλει 
να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει. Το 
πρόβλημα ξεκινά, όταν εσείς είστε ο 
φούρναρης και το προσωπικό σας 
απουσιάζει ακόμη σε διακοπές. Οι πελά-
τες έχουν επιστρέψει στην πόλη και η πα-
ραγωγή δεν επαρκεί. Αλλά ας αφήσουμε 
την κυριολεκτική ερμηνεία τής παροιμίας 
κι ας δούμε το νόημα. Επιμένετε διαρκώς 
να κάνετε προχειροδουλειές, με αποτέλε-
σμα να μην τελειώνετε οποιαδήποτε από 
τις υποχρεώσεις σας με την ποιότητα που 
συνηθίζατε. Προσπαθήστε να βρείτε τι 
σας απασχολεί, επειδή πολύ σύντομα το 
ρυάκι των προβλημάτων θα γίνει ποτάμι.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
ΔΕΝ ΞΕΡΩ αν θα έπρεπε να σας 
ευχηθούμε «καλό χειμώνα». Πιθανό-
τητα επειδή μπροστά μας έχουμε το 
φθινόπωρο. Αλλά, όπως λένε και οι 
γηραιότεροι, «σάματις έχουμε σήμε-
ρα εποχές; Καταστρέψαμε τον πλα-
νήτη… Πού είναι τα χρόνια τα δικά 
μας, που την άνοιξη μπαίναμε στην 
‘Ιουλία’ και πηγαίναμε τα Σάββατα 
βαρκάδα στον Μπαξέ, που κάναμε 
τα μπάνια μας, τρώγαμε σουτζου-
κάκια στο ταβερνάκι και γυρίζαμε 
αποκαμωμένοι το βράδυ στο σπίτι,;». 
Υ.Γ.: Προσέξτε την υγεία σας μετά 
την καλοκαιρινή κραιπάλη.
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CITY FACES

Βασίλης
Φωτσεινός
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ARTIST ALLEY 
ΣΤΟ «THE COMIC CON».  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΤΗΝ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,  
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ, 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, 
ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ. ΩΣΤΟΣΟ, 
ΟΤΑΝ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ‘ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ’, 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΗΝ 
ΤΡΑΒΟΥΝ ΠΙΣΩ. ΟΤΑΝ ΔΟΘΟΥΝ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ 
ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ.

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




