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Το free press της πόληςNo 028

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

 Πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας 
ως πολιτών; Έχει όρια η ελευθερία έκφρασης –έκφρασης πολιτικής, 

κοινωνικής ή καλλιτεχνικής– στον δημόσιο χώρο; Πόσο αντιμετωπίζουμε 
το πεζοδρόμιο, την οδό ή την πλατεία ως προέκταση του ιδιωτικού μας 

χώρου; Η «CT» ανοίγει τον διάλογο για την πόλη των ονείρων μας. 

ΤΙ ΠΟΛΗ ΘΕΛΟΥΜΕ;

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 

('Η ΓΙΑΤΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΠΟΤΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
σελ.03
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Τ ο περιστατικό προέκυψε ενώ ήδη δουλεύ-
αμε το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
– και, κυριολεκτικά, δεν θα μπορούσε 

να συμπυκνώσει με τρόπο παραστατικότερο την 
πραγματικά οριακή κατάσταση που επικρατεί 
στον δημόσιο χώρο τής Θεσσαλονίκης. Αφορά 
το «Αγόρι που Σφυρίζει», το ορειχάλκινο άγαλμα 
του διεθνώς βραβευμένου γλύπτη Νικόλα Παυ-
λόπουλου, που βρίσκεται στο κέντρο τής πλατείας 
Ναυαρίνου, στο μέσον ενός σιντριβανιού που κα-
τασκευάστηκε εκεί το 1968. Πανομοιότυπο άγαλ-
μα υπάρχει στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, 
ενώ η αρχική ιδέα ανήκει στον Ζερόμ Ντίκεσνόι, 
ο οποίος το 1618 τοποθέτησε το άγαλμα ενός 
αγοριού που ουρεί σφυρίζοντας σε κεντρικό ση-
μείο των Βρυξελλών, κοντά στη Μεγάλη Πλατεία 
– ένα άγαλμα που έμεινε γνωστό ως «Μάνεκεν 
Πις», αποτελώντας ώς τις μέρες μας παγκόσμιο 
σύμβολο της πρωτεύουσας του Βελγίου.

Τ ο δικό μας αγόρι που ουρεί σφυρίζοντας 
δεν ήταν τυχερό σαν το «αδελφάκι» του 
των Τρικάλων (πολλώ δε μάλλον, σαν τον 

«πρώτο διδάξαντα» των Βρυξελλών). Το σιντρι-
βάνι, υποκύπτοντας στην κατάρα τής Θεσσα-
λονίκης που, για κάποιον μεταφυσικό λόγο, είτε 
δεν θέλει σιντριβάνια εξ αρχής είτε, αν τελικά τα 
κατασκευάσει, «φροντίζει» να τα εγκαταλείψει 
άνυδρα και κακοποιημένα), έμεινε άδειο και 
παραμελημένο, επιτρέποντας σε κάθε βάνδαλο 
την πρόσβαση στο άγαλμα. Στην πορεία των 
χρόνων το γλυπτό γέμισε tags, βάφτηκε, τσιγάρα 
τοποθετήθηκαν στο στόμα και στα γεννητικά του 
όργανα, «διακοσμήθηκε» με χαρτί υγείας. Αρκε-
τές φορές έγιναν απόπειρες αποκατάστασής του, 
οι οποίες ωστόσο (καθώς το σιντριβάνι παρέμενε 
στεγνό και η πρόσβαση στο γλυπτό ανεμπόδιστη) 
δεν άντεξαν στον χρόνο – χρόνο όχι μεγαλύτερο 
των λίγων ωρών, σε κάποιες περιπτώσεις.

Η πλέον πρόσφατη απόπειρα αποκα-
τάστασης του γλυπτού έγινε πριν από 
μερικές ημέρες, στο πλαίσιο προσπάθει-

ας που καταβάλλει ο δήμος Θεσσαλονίκης για 
επιδιόρθωση και επανάθεση σε λειτουργία των 
σιντριβανιών που βρίσκονται στα όρια αρμοδι-
ότητάς του. Μάλιστα, αυτή η τελευταία αποκα-
τάσταση προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων, 
που διατείνονται ότι το λαμπερό, ολόχρυσο 
χρώμα που έχει πλέον το άγαλμα δεν έχει σχέση 
με το αρχικό γλυπτό, το οποίο έφερε πατίνα 
στην επιφάνειά του – επικαλούνται μάλιστα το 
παράδειγμα του «δίδυμου» αγάλματος, του «Νι-
κολάκη» των Τρικάλων (προς τιμήν τού γλύπτη), 
το οποίο φέρει ακόμη αυτήν την πατίνα. Σε κάθε 

περίπτωση, έστω και με πιθανές αστοχίες, το 
γλυπτό καθαρίστηκε. Για να βανδαλιστεί το ίδιο 
βράδυ από αγνώστους (είναι εκπληκτικό το χά-
ρισμα αυτών των κυρίων –ή κυριών–, που κα-
ταφέρνουν να βιαιοπραγούν εν μέση οδώ χωρίς 
να υπάρχει έστω και ένας αυτόπτης μάρτυρας), 
οι οποίοι «κόσμησαν» με tags τα οπίσθιά του.

Ο υδέποτε αντιλήφθηκα την ανάγκη κά-
ποιων ανθρώπων να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους – έστω και διά 

βανδαλισμού, αν δεν μπορούν να βρουν κά-
ποιον δημιουργικό τρόπο. Μου θυμίζουν τους 
σκύλους που ουρούν στις γωνίες των δρόμων, 
για να σημαδέψουν την περιοχή τους – μόνο 
που οι σκύλοι το κάνουν με τρόπο αόρατο και 
άοσμο στις μύτες όλων εμάς των ανθρώπων και 
σίγουρα πολύ πιο οικολογικό. Αυτοί οι περιφε-
ρόμενοι τραμπούκοι δεν έχουν άλλο τρόπο να 
δηλώσουν την παρουσία τους παρά μόνο μέσα 
από μια μουντζούρα – ίσως αυτό να είναι και 
το πιο δημιουργικό που μπορούν να κάνουν. 
Και καλά κάνουν, αφού τους το επιτρέπουμε.

Αυτό όμως είναι και το πραγματικό ερώ-
τημα: για πόσο καιρό θα επιτρέπουμε σε 
μια θλιβερή μειονότητα να αποφασίζει 

για το κοινό σπίτι όλων μας; Για πόσο καιρό θα 
μένουμε άπραγοι μπροστά στην αυθαιρεσία, δί-
νοντάς της το σιωπηρό «ΟΚ» να εξακολουθήσει 
να κάνει αυτό που γουστάρει; Πότε θα αποφασί-
σουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχει το 
οργανωμένο κράτος (ως εκτελεστικός βραχίο-
νας μιας κοινωνίας που οφείλει να συνυπάρχει 
με σεβασμό προς τα δικαιώματα, αλλά και τις 
υποχρεώσεις των μελών της), για να αποτρέ-
ψουμε αυτήν την αυθαιρεσία – και ναι: αυτά 
τα μέσα περιλαμβάνουν και την αστυνόμευση 
και την επιβολή προστίμων και την κοινωνική 
εργασία και ό,τι άλλο θα μπορούσε να κάνει τη 
δουλειά; Και ώς πότε θα επιτρέπουμε στο τίποτα 
να παριστάνει το κάτι, όσο όλοι εμείς θα αναμα-
σάμε ένα αμήχανο «και τι να κάνουμε;».

Ώ ς τότε, ίσως θα ήταν καλύτερη ιδέα να 
απομακρύνουμε το «Αγόρι που Σφυ-
ρίζει» από τη Ναυαρίνου. Ίσως να είχε 

καλύτερη τύχη παρέα με το «αδελφάκι» του, 
στα Τρίκαλα. Ή ίσως κάποια άλλη ευρωπαϊκή 
πόλη, στα πρότυπα των Βρυξελλών, να το περι-
μένει, για να το καταστήσει παγκόσμιο σύμβολό 
της. Εμείς δεν ανεχόμαστε αγόρια που ουρούν 
σε δημόσιο χώρο.

 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 «Αριστο-
τέλειον» (Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο 
«Αυλαία» (Τσιμισκή 136, πλατεία ΧΑΝΘ) 
• Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών (Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο «Κο-
λοσσαίον» (λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 
150) • Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 
5 με Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • 
Θέατρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματοθέ-
ατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστοτέλους 
10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία ΧΑΝΘ) • 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης 
Μαρτίου με Νέα Παραλία) • Μονή Λαζα-
ριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη) 
• Μύλος – Πολυχώρος Πολιτισμού 
(Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 3) 
• Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • Δε-
καεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • Δέκα 
Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 5) • Διε-
θνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μαρόκ-
κου (Βασιλίσσης Όλγας 113 με Πέτρου 
Συνδίκα) • Ζύθος (Κατούνη 5, Λαδάδικα) 
• Ζύθος Ντορέ (πλατεία Τσιρογιάννη, 
Λευκός Πύργος) • Ζώγια (Αλεξάνδρου 
Σβώλου 54) • Η Μικρή Φρίντα (Αχει-
ροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λεωφόρος 
Νίκης 21) • Ιπποπόταμος (πλατεία Αγίου 
Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ (Ολύμπου 83) 
• Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 
155) • Μασσαλία (Μανουσογιαννάκη 
6) • Μπαρ / Μπα / Μπεν (Κωνσταντί-
νου Καραμανλή 29) • Παραδοσιακό 
(Αριστοτέλους 3, στη συμβολή με την 
Τσιμισκή) • Παραδοσιακό (Κούσκουρα 4) 
• Πλατεία Θεάτρου (Εθνικής Αμύνης 4) 
• Στάζει Μέλι (Στρωμνίτσης 56, περιοχή 
Βούλγαρη) • Τερψιλαρύγγιο (Μάρκου 
Μπότσαρη 14) • Υφήλιος (Προξένου 
Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 5) • 
ACOSTA Flavors Factory (Κύπρου 2, 
Άγιος Παύλος)• Apallou (Μητροπόλεως 
51) • Arrogant Bar (Ίωνος Δραγούμη 35) 
• Blacklime (Τσιμισκή 24, στη στοά Χιρς) 
• Brothers in Law (Παύλου Μελά 30) 
• Bulldogs and the Beast (Αλεξάνδρου 
Σβώλου 1) • Candy Bar (Αγίας Θεοδώ-
ρας 4) • Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 
10, στο ξενοδοχείο «Excelsior») • Cin 
Cin (Ικτίνου 22) • City Café (Τσιμισκή 
43, στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία») 
• Classico (Θεμιστοκλή Σοφούλη 15) • 
De Facto (Παύλου Μελά 19) • Donkey 
Breakfast (Σκρα 3)• Father Coffee and 
Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 9) • Garçon 
Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • Hermanos 
espresso wine bar (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 18) • Join (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος Νίκης 
73) • Kanel Café (Γεωργίου Σταύρου 9) 
• Kazbah (Παλαιών Πατρών Γερμανού 
12) • Kitchen Bar (Αποθήκη Β’, στην Α’ 
προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika (Γεωργί-
ου Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistrot 
(Κατούνη 7, Λαδάδικα) • Local Espresso 
Bar (Παλαιών Πατρών Γερμανού 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 (Κα-
ρόλου Ντηλ 18) • Tabya (Κ. Μελενίκου 
14Γ, έναντι πλατείας Χημείου) • 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) • Youkali 
(Εθνικής Αμύνης 6).
Άγιος Παύλος: Το Δέλτα (Ανθέων 24).
Άνω Τούμπα: Παραδοσιακό (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 20) • Το Νέον Καφενείον 
(Δημητρίου Τσιαπάνου 29 με Γρηγορίου 
Λαμπράκη).
Εύοσμος: Il Posto (πλατεία Ευόσμου) • U 
Bar Project (Μεγάλου Αλεξάνδρου 93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 
81) • Μαϊάμι (Θέτιδος 18) • Coffice 
(Αιγαίου 62) • Cottage (Μιαούλη με 
Μιχαλακοπούλου 2) • Enjoy (Μεταμορ-
φώσεως 21) • Mercado (Μεταμορφώσε-
ως 38 με Κομνηνών 45) • The Bar L.A.B 
(Νικολάου Πλαστήρα με Μυστακίδου 
2) • Tre (Θεμιστοκλή Σοφούλη 57)• ZAK 
– Contemporary Bistrot (Νικολάου 
Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45)
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76)
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδοπού-
λου 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
Όλα (πρέπει να) έχουν ένα όριο

now
the creativity platform

Αν είστε αναγνώστης και διαπιστώσατε ότι  
η «Citymag» εξαντλήθηκε στα αναφερόμενα 
σημεία διανομής ή αν είστε επαγγελματίας  
και θα θέλατε να φιλοξενείτε τη «Citymag»  
στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας  
στο E. contact@citymagthess.gr
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και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4«Βρες μέσα στα σχήματα 

μυστικά & σύμβολα»: δρά-
ση για παιδιά 4-12 ετών στο 
«Τελλόγλειο» το ΣΑ 17.10, 
στις 10:30, στις 12:30 & 
στις 16:00.

«The Kiss Venture – 
Poems & Drawings» 
το ΣΑ 17.10, από τις 
15:00, στο «Πικάπ». 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3152OlY 

Ο Αλέξανδρος Τζο-
βάνης σε ένα μουσικό 
πρόγραμμα γεμάτο 
Μεσόγειο στο «Μπεν-
σουσάν Χαν» το ΣΑ 
17.10, στις 21:00.

Οι «Nightstalker» live 
στη Θεσσαλονίκη το 
ΣΑ 17.10, στις 20:30, 
στο «Principal Club» 
(26ης Οκτωβρίου 15, 
εντός τού Φιξ).

ΔΕΙΤΕ TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μέγαρο επιστρέφει 
(έστω και μερικώς) 
στην κανονικότητα
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, μουσικές παραστάσεις 
και πρωτότυπα θεάματα με σπουδαία 
έργα, μεγάλα ονόματα και έξοχες 
ερμηνείες (μεταξύ αυτών, η συναυλία 
τού συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου, ο 
οποίος ανοίγει το πρόγραμμα διευ-
θύνοντας τη μουσική παράσταση «5 
λαϊκές μορφές με τρόπον εντόνως 
ερωτικόν», με εμβληματικά έργα των 
Μάρκου Βαμβακάρη, Μίκη Θεο-
δωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου 
Χατζιδάκι, αλλά και του ίδιου, στις 
24.10) θα μπορέσει να απολαύσει 
το κοινό στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης την περίοδο Οκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου 2020. Μέσα στη 
ρευστή και συνεχώς μεταβαλλόμενη 
κατάσταση όσον αφορά τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων, ο καλλιτεχνικός προ-
γραμματισμός τού Μεγάρου για το 
επόμενο διάστημα σηματοδοτεί την 
επιστροφή σε μια κάποια κανονικό-
τητα.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του δ.σ. 
τού Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), Βασίλης 
Γάκης, για την έναρξη της χειμερινής 
σεζόν, «το Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, έπειτα από επτά μήνες, 
επανέρχεται με εκδηλώσεις στους 
κλειστούς χώρους του. Όπως πήραμε 
τα εύσημα για την απόλυτη τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά 
τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις μας, 
έτσι και τώρα θα ακολουθήσουμε πι-
στά τις υποδείξεις τής πολιτείας, ώστε 
να διασφαλίσουμε την υγειονομική 
προστασία των θεατών, των εργαζό-
μενων και των καλλιτεχνών. Καλούμε 
το κοινό να έρθει στις εκδηλώσεις 
τού Μεγάρου, να απολαύσει τις μου-
σικές προτάσεις μας, να ψυχαγωγηθεί 
και να συμμετάσχει ξανά στη μυστα-
γωγία τού ΄ζωντανού’ θεάματος».
INFO: Σκανάρετε με τη σχετική εφαρ-
μογή τού smartphone σας το QR code 
παραπλεύρως και δείτε αναλυτικά όλο 
το πρόγραμμα του Μεγάρου ώς το τέλος 
τής χρονιάς.
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«ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»
Ένας παθιασμένος
έρωτας ανεβαίνει
στο θεατρικό σανίδι
INFO: Το ΣΑ 17.10 στις 18:00 και στις 
21:00 και την ΚΥ 18.10 στις 18:00, στο 
θέατρο «Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύ-
νης 2, Τ. 2310-262.051). Εισιτήρια: €20 
(Α’ ζώνη), €17 (Β’ ζώνη), €15 (φοιτητικό, 
εκπτωτικό). Ώρες ταμείου: καθημερινά 
10:30-14:00 και 17:30-21:00. Προπώλη-
ση από το viva.gr.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, που «γεννήθηκε» 
στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο 
Δεκέμβριο, ανοίγει τη φετινή, αρκετά 
περιπετειώδη, ομολογουμένως, 
θεατρική σεζόν στην πόλη, 
αφηγούμενη τον θυελλώδη έρωτα του 
Ίωνα Δραγούμη και της Πηνελόπης 
Δέλτα, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. 
Στον ρόλο τού Ίωνα Δραγούμη θα 
απολαύσουμε τον Τάσο Νούσια, ενώ 
την Πηνελόπη Δέλτα υποδύονται (σε 
δύο διαφορετικές εποχές τής ζωής 
της) η εξαιρετική Μπέτυ Λιβανού και η 
αποκαλυπτική ΜαρίαΠαπαφωτίου.

ΘΕΑΤΡΟ
Η τραγική ιστορία
του Ακάκιου Ακακίεβιτς
Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ παράσταση 
«Το παλτό» τού Νικολάι Γκόγκολ, 
σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη, 
επιστρέφει με τους Κρίτωνα Ζαχαριάδη 
και Βασίλη Κανελλόπουλο. Το τραγούδι 
τής παράστασης ερμηνεύει η Ναντίνα 
Κυριαζή.
INFO: Το έργο έκανε πρεμιέρα την ΠΑ 
16.10 στο Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζού-
ντος 5, Καλαμαριά). Παραστάσεις κάθε 
ΠΑ, ΣΑ & ΚΥ στις 21:00. Εισιτήρια: €12, 
€10 (μειωμένο). Προπώληση μέσω viva.gr 
και στο Τ. 2310-423.925.

5 76 8 9«100 χρόνια... 
Μελίνα» με την Τίνα 
Αλεξοπούλου, το ΣΑ 17 
στις 21:00 και την ΚΥ 
18.10 στις 20:00, στο 
θέατρο «Κολοσσαίον».

Σεμινάριο βεντάλιας 
Wudang Kung Fu με 
τον Μάνο Καντιδάκη το 
ΣΑ 17.10, στις 11:00, 
στο «Prajna Shala» (Ι. 
Δραγούμη 1).

Τα roller disco parties 
επιστρέφουν στο «WE» 
το ΣΑ 17.10, στις 
21:00. Είσοδος με δικά 
σας rollers: €2. Με 
rollers τού «WE»: €5.

Ανοιχτή ξενάγηση κοι-
νού την ΚΥ 18.10, στις 
12:00, στις εκθέσεις 
«Forever Now» και 
«Finotti. Fine Notte» 
στο «Τελλόγλειο».

Το dj σχήμα των 
«Team Cave» με nerdy 
μουσικές επιλογές την 
ΚΥ 18.10, στις 19:00, 
στην «Αστερόεσσα» 
(Αλ. Σβώλου 11).

à
Wild Mediterranean Cosmos
ΕΩΣ και τις 7 Νοεμβρίου, το Mediterranean Cosmos μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε τον 
εντυπωσιακό κόσμο των δεινοσαύρων: τα γιγαντιαία πλάσματα, που κυριαρχούσαν στη Γη 
τη μεσοζωική περίοδο, έρχονται στον απόλυτο προορισμό για shopping και διασκέδαση στη 
Θεσσαλονίκη, για να μας ταξιδέψουν στο παρελθόν. Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν τους τεράστιους δεινόσαυρους, που με εντυπωσιακές κινήσεις, 
χρώματα, υφές και επιβλητικούς ήχους θα μας παρασύρουν στα χνάρια τους.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Κοσμάς Ξενάκης:
Χασάπηδες & Κριοφόροι
ΕΝΑΣ ερμητικός και, συγχρόνως, 
καινοτόμος καλλιτέχνης τής πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς. Στην έκθεση θα 
παρουσιαστούν περισσότεροι από 60 
πίνακες ζωγραφικής και περίπου 80 
σχέδια με θέμα τον χασάπη, από τις 
πρώτες προσπάθειες του καλλιτέχνη 
ώς τα σχεδόν αφηρημένα έργα τής 
παρισινής περιόδου.
INFO: Στο ΜΙΕΤ (Βασιλίσσης Όλγας 108), 
από τις 21.10.2020 ώς τις 09.01.2021. 
Ώρες λειτουργίας: ΔΕ-ΣΑ 11:00-19:00.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Για λουλούδια
θα μιλάμε τώρα;
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ παρουσιάζονται 
έργα που δημιουργήθηκαν με αφορμή 
τα λουλούδια, από καλλιτέχνες που 
ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, 
προέρχονται από διαφορετικούς 
τόπους και χρησιμοποιούν 
διαφορετικά εικαστικά μέσα.
INFO: Η έκθεση θα φιλοξενείται στο 
βιβλιοπωλείο τού ΜΙΕΤ (Τσιμισκή 11) από 
τις 20.10.2020 ώς τις 09.01.2021. 
Ώρες λειτουργίας: ΔΕ, ΤΕ 10:00-15:30, 
ΤΡ, ΠΕ, ΠΑ 10:00-20:00, ΣΑ 10:00-
16:00.

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

επικοινωνήστε μαζί μας στο agenda@citymagthess.gr  
Λατρεύουμε να μαθαίνουμε τα νέα σας!
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Shopaholic
και...
παζαρτζού

Γράφει 
η CATHY

Ε ντάξει, λατρεμένη 
αναγνώστρια – λατρε-
μένε αναγνώστη μου: κι 

εγώ γυναίκα είμαι και γνωρίζω 
καλά τον εθισμό που μπορεί να 
σου προκαλέσει το shopping 
therapy. Προσωπικώς, οφείλω 
να ομολογήσω ότι έχω ελάχι-
στες αδυναμίες σ’ αυτήν την 
κατηγορία (συγκεκριμένα, 
ζευγάρια υποδημάτων από 
έναν συγκεκριμένο σχεδιαστή 
–αγαπημένο και μιας βορει-
οελλαδίτισσας, πολύ comme 
il faut τέως υπουργού– και 
συλλεκτικές τσάντες συγκεκρι-
μένου ευρωπαϊκού οίκου. Ώς 
εκεί, όμως). Αντιλαμβάνομαι 
ωστόσο την ακατανίκητη έλξη 
που νιώθουν ορισμένες κυρίες 
προς τις βιτρίνες (και η Θεσσα-
λονίκη έχει μερικές πολύ ωραίες 
βιτρίνες) και δεν με ενοχλεί 
κιόλας – όταν ο άλλος έχει τα 
απαιτούμενα να διαθέσει και 
δεν τα παίρνει από την τσέπη 
μου, ισχύει το «περί ορέξεως, 
κολοκυθόπιτα».

Ό ταν έχει τα απαιτού-
μενα να διαθέσει 
όμως, φανατικό μου 

κοινό… Επειδή υπάρχουν και 
κάποιοι συμπολίτες μας (εν 
προκειμένω: κάποιες συμπο-
λίτισσές μας) που ρέπουν 
προς το ανελέητο shopping 
ακόμη κι όταν είναι η τσέπη 
τους εκείνη που χρειάζεται 
έλεος. Ομιλώ περί συγκεκρι-

μένης θεσσαλονικιάς grande 
dame, συζύγου γνωστότατου 
επιχειρηματία, όστις δραστη-
ριοποιείται με περισσότερα 
τού ενός καταστήματα στο 
κέντρο τής πόλης. Ο συγκε-
κριμένος βορειοελλαδίτης 
businessman μετρά πίσω του 
αρκετές δεκαετίες γάμου μετά 
τής εντυπωσιακής (με ξανθή 
κόμη) συζύγου του. Και ουδέν 
στάθηκε ικανό να σκιάσει τον 
ανέφελο γάμο των δύο – μέχρι 
και πριν από δύο χρόνια.

«Τι έγινε πριν από δύο 
χρόνια, Κάθι μου;» 
θα με ρωτήσεις 

(δικαιολογημένα), διψασμένο 
για την αλήθεια κοινό μου. 
Πολύ απλά, λατρεμένη αναγνώ-
στρια – λατρεμένε αναγνώστη 
μου, ο κύριος της κυρίας τής 
αφαίρεσε την πρόσβαση στις 
άνευ ορίου πιστωτικές κάρτες, 
τις οποίες είχε στην κατοχή της, 
μετά από ένα πρωτοφανές μπα-
ράζ shopping εντός και εκτός 
συνόρων, που έφερε στο σπίτι 
λογαριασμούς ύψους πολλών 
χιλιάδων ευρώ (μου μεταφέρο-
νται πληροφορίες για εξαψήφιο 
νούμερο). Προφανώς, η θεσ-
σαλονικιά grande dame δεν 
έμεινε στον άσσο… Ωστόσο, τα 
ποσά που έχει πλέον στην κα-
τοχή της γι’ αυτές τις «μικρές», 
καθημερινές πολυτέλειες, στις 
οποίες είχε συνηθίσει, απέχουν 
παρασάγγας από τα κονδύλια 
που νεμόταν μέχρι προσφάτως.

Ε πειδή όμως, όπως και ο 
σοφός λαός μας λέει, πιο 
εύκολα βγαίνει η ψυχή 

παρά το χούι, η εν λόγω κυρία 
(πασίγνωστη στους κοσμικούς 
κύκλους τής Θεσσαλονίκης) 
βρήκε άλλο μονοπάτι. Μαθαίνω 
λοιπόν ότι εσχάτως έχει ταράξει 
στο φέσι αρκετά μεγάλα κα-
ταστήματα της Θεσσαλονίκης 
(πρόκειται για μεγάλες μπουτίκ, 
που εμπορεύονται ενδύματα 
πανάκριβων γαλλικών, ιταλικών 
και γερμανικών οίκων μόδας, 
αλλά και για τρία γνωστά κο-
σμηματοπωλεία τού κέντρου, 
από τα οποία προμηθεύεται 
συλλεκτικά ρολόγια χειρός και 
κοσμήματα – με προτίμηση 
στους αδάμαντες, οι οποίοι, 
όπως είχε πει και η Μέριλιν, 
«are a girl’s best friend»).

Η περίπτωση της εν λόγω 
κυρίας έχει αρχίσει 
ήδη να γίνεται ευρύ-

τερα γνωστή, ενώ και οι ίδιοι 
οι επιχειρηματίες αρχίζουν να 
κρατούν μικρό καλάθι και να 
φυλάνε τα ρούχα τους (τουτέ-
στιν: κομμένο το επί πιστώσει). 
Η πίεση, ωστόσο, εκ μέρους 
τής grande dame συνεχίζεται 
– με ρυθμό ανάλογο εκείνου 
με τον οποίον συσσωρεύονται 
τα βερεσέδια. Θαρρώ πως ο 
κύριος της κυρίας έχει αντιλη-
φθεί ήδη τι συμβαίνει και θα 
λάβει τα μέτρα του (εξάλλου, 
είναι γνωστός στους επιχειρη-
ματικούς κύκλους τής πόλης 

για τη σκληρότητα και την 
αποφασιστικότητά του, όταν 
πρόκειται για θέματα επιχειρείν). 
Η συνέχεια, προσεχώς…

Κ αι περνάμε στα πιο 
«πικάντικα»… Ιδιοκτή-
της ακινήτου, το οποίο 

ενοικιάζουν φοιτητές, που να 
μη δέχθηκε ποτέ όχληση από 
τους γείτονες της συγκεκριμέ-
νης κατοικίας για τη φασαρία 
που προκαλούν τα πάρτι των 
νεαρών ενοίκων της μάλλον 
δεν υπάρχει, λατρεμένη ανα-
γνώστρια – λατρεμένε ανα-
γνώστη μου. Και είναι, ώς έναν 
βαθμό, λογικό. Νέος, φοιτητής 
σε άλλη πόλη, μακριά από τον 
γονικό έλεγχο και να μην κάνει 
και λίγη ντόλτσε βίτα μάλλον 
δεν «λέει», φανατικό μου κοι-
νό. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι 
σε τέτοιες περιπτώσεις τείνουν 
να δείχνουν μια σχετική ανοχή 
(επικαλούμενοι λογικές τού 
στιλ «παιδιά είναι, δεν πειράζει, 
θα μεγαλώσουν»).

Αυτά ισχύουν για τα 
μικρότερης ηλικίας 
party animals, λατρεί-

ες... Επειδή για τα μεγαλύτερης 
ηλικίας το πράγμα αλλάζει. Περί 
γνωστότατου θεσσαλονικιού 
(και single) υπηρέτη τής Θέμι-
δος ο λόγος, ο οποίος (αν και 
μακράν απέχει της πρώτης του 
νεότητας – και της δεύτερης, 
μη σας πω) αποφάσισε να το 
ρίξει ξανά έξω. Ή μάλλον, να το 

ρίξει... μέσα, μια που η option 
ξεσαλώματος που προτιμά 
περιλαμβάνει τη διοργάνωση 
ξέφρενων πάρτι στο πολυτελές 
διαμέρισμα που διατηρεί στο 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης.

Κ αλλίπυγες νεαρές (και 
νεαροί), μοντέλα, αλλά 
και θεραπαινίδες τού 

λαϊκού πενταγράμμου αποτε-
λούν το σταθερό κοινό αυτών 
των πάρτι, λατρεμένη αναγνώ-
στρια – λατρεμένε αναγνώστη 
μου. Πάρτι που προκαλούν 
την προσοχή όχι μόνο λόγω 
των διαφόρων περσόνων που 
τα τιμούν(;) με την παρουσία 
τους, αλλά και εξαιτίας των 
πολλών ντεσιμπέλ (ακόμη και 
τις μικρές πρωινές ώρες) που 
ολοκληρώνουν την οπτικοα-
κουστική πανδαισία. Κι αν ο 
ίδιος ο υπηρέτης τής Θέμιδος 
εκτιμά την… προσπάθεια, δεν 
κάνουν το ίδιο και οι γείτονές 
του – τουλάχιστον αν κρίνει 
κάποιος από τη συχνότητα 
με την οποία καλούν εσχάτως 
στον γνωστό, τριψήφιο αριθμό 
(αυτόν με τα δύο μηδενικά, 
καλέ…), όχι για να καλέσουν 
και άλλους θαμώνες στα θεμα-
τικά πάρτι τού –πάλαι ποτέ 
νεαρού– δικηγόρου, αλλά 
για να… λιγοστέψουν και τους 
υπάρχοντες. Και όχι τίποτε 
άλλο, φανατικό μου κοινό: με 
τους φοιτητές έχεις πάντοτε 
την ελπίδα ότι κάποια στιγμή 
θα αποφοιτήσουν...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ (ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ:  
ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΕΣ ΜΑΣ) ΠΟΥ ΡΕΠΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΕΛΕΗΤΟ 
SHOPPING ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΟΣ. ΟΜΙΛΩ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ 
GRANDE DAME, ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ,  
ΟΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ (ΚΑΙ SINGLE) ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΗΣ 
ΘΕΜΙΔΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΕΧΕΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ, ΜΗ ΣΑΣ ΠΩ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  
ΝΑ ΤΟ ΡΙΞΕΙ ΞΑΝΑ ΕΞΩ. ‘Η ΜΑΛΛΟΝ, ΝΑ ΤΟ ΡΙΞΕΙ... ΜΕΣΑ,  
ΜΙΑ ΠΟΥ Η OPTION ΞΕΣΑΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΦΡΕΝΩΝ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Quiz! 21 3 4Τα κιλάκια που την 
ταλαιπωρούσαν 
παλαιότερα έχουν 
σχεδόν εξαφανιστεί, 
μετά κόπων και 
βασάνων.

Άλλος άνθρωπος είναι 
εδώ και λίγο καιρό 
γνωστή publicist 
τής Θεσσαλονίκης. 
Έρωτας είναι η αιτία.

Το μέσο; Ώρες πολλές 
στο γυμναστήριο. 
Το κίνητρο; Νέος, 
ωραίος, με πράσινα 
μάτια, τον οποίο 
ηράσθη.

Τι κι αν εκείνος 
είναι ύπανδρος; Η 
φιλόδοξη publicist 
εξακολουθεί να 
γυμνάζεται (και να 
ελπίζει…).





Η στήλη ονομάζεται «Οι 
Θεσσαλονικείς». Πώς ένας 
Γερμανός κατέληξε «Θεσσα-
λονικιός»; Είμαι μετανάστης. 
Ερωτικός… Με τη γυναίκα μου 
γνωριστήκαμε το 1984 στη 
Στουτγάρδη. Μεταξύ άλλων, 
είναι και τραγουδίστρια. Γνωρι-
στήκαμε μέσα από τη μουσική 
– τα υπόλοιπα είναι ιστορία… 
Περίπου στα 15 μου κατάλαβα 
ότι κάτι δεν πάει καλά μ’ εμένα, 
σε σχέση με τη Γερμανία. Όταν 
γνωρίστηκα με τη γυναίκα μου, 
η Ελλάδα εμφανίστηκε σαν μια 
ευκαιρία να αλλάξω τη ζωή μου.

Πώς προκύπτει η επαφή σας 
με τα ελληνικά κείμενα και 
γενικότερα με την ελληνική 
γλώσσα; Όταν κάτι δεν πάει 
καλά μ’ εσένα, ψάχνεις απα-
ντήσεις. Από τα 15 άρχισα να 
διαβάζω όλους τους γερμα-
νούς ποιητές και φιλοσόφους. 
Έγραψα τραγούδια, μελοποίη-
σα ποιήματα του Μπρεχτ, του 
Τουχόλσκυ, του Ρίλκε και μετά 
ξεκίνησα να σπουδάζω κάποια 
χρόνια Γερμανική Φιλολογία 
και Φιλοσοφία. Παρότι δεν 
τελείωσα, ο λόγος διαδραμα-
τίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
ζωή μου. Καθώς ασχολούμαι 
από μικρός με τη γλώσσα, δεν 
δυσκολεύτηκα πολύ να μπω 

και στην ελληνική γλώσσα.
Αυτό που κατάλαβα από την 
αρχή είναι ότι το ελληνικό 
έντεχνο τραγούδι έχει πραγμα-
τικό στίχο. Η ελληνική ποίηση 
και τα ελληνικά τραγούδια μού 
έδωσαν τις απαντήσεις που 
ζητούσα – και βρήκα και κά-
ποια πράγματα που εμείς δεν 
τα εκφράζουμε στα Γερμανικά. 
Είναι και θέμα προτεραιότη-
τας, τι θεωρεί κάθε άνθρωπος 
σημαντικό στη ζωή του. Ο τρό-
πος σκέψης στην Ελλάδα δίνει 
μεγαλύτερη βάση στην επικοι-
νωνία, στα συναισθήματα. Τα 
συναισθήματα τα εκφράζουμε 
με τον λόγο. Και αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει να ξέρουμε πολύ 
καλά τη γλώσσα, ώστε να μπο-
ρούμε να τα εκφράσουμε.

Μου προκαλεί εντύπωση αυτό 
που λέτε… Μπορείτε να μου 
δώσετε ένα παράδειγμα; Στο 
ελληνικό τραγούδι ο θάνατος 
παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο 
θάνατος κάποιου σού φέρνει 
μεγάλο πόνο – και αυτό είναι 
πολύ φυσιολογικό. Ο πόνος και 
ο θάνατος ανήκουν στη ζωή 
μας, δεν είναι κάτι που μπο-
ρούμε να το απομακρύνουμε. 
Στη σύγχρονη γερμανική ποί-
ηση δεν μπορείς να βρεις τον 
τρόπο σκέψης που λέει «χωρίς 

νύχτα δεν υπάρχει μέρα, χωρίς 
θάνατο δεν υπάρχει ζωή». Αυ-
τός σου δίνει απαντήσεις στα 
ερωτήματα που μπορεί να έχεις 
και για τη δική σου ζωή. Όταν 
έχεις προβλήματα, σου επιτρέ-
πει να μην παίρνεις τον εαυτό 
σου τόσο πολύ στα σοβαρά.

Η αγάπη σας για το ελληνικό 
τραγούδι είναι πολύ μεγάλη. 
Τόσο μεγάλη, που αποφα-
σίσατε να μεταφράσετε στη 
μητρική σας γλώσσα ελληνι-
κά τραγούδια και ποιήματα. 
Πώς προσεγγίζετε τα έργα; 
Κάνετε ακριβή μετάφραση 
ή διασκευή; Αναλόγως… Σε 
ένα τραγούδι τής Αφροδίτης 
Μάνου, το «Πάρε με», που το 
ερμήνευσε ο Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου, πήρα το νόη-
μα, αυτό που ήθελε να πει η 
Αφροδίτη. Το ερωτικό νόημα. 
Και έγραψα έναν εντελώς 
καινούργιο στίχο –που να 
ταιριάζει γάντι, αλλά που δεν 
έχει οποιαδήποτε σχέση με το 
πρωτότυπο– πάνω σ’ αυτό 
που ήθελε να πει.
Τα ποιήματα που μεταφράζω 
από τον Καββαδία είναι κάτι 
πολύ διαφορετικό. Εκεί οφεί-
λω να είμαι πολύ κοντά στο 
αρχικό κείμενο. Λογοτεχνικά 
πρέπει να είμαι «κολλημένος» 
πάνω του – και τα διορθώνω 
συνέχεια. Υπάρχουν όμως και 
τραγούδια που δεν μπόρεσα 
να τα μεταφράσω, όπως το 
«Σ’ ακολουθώ» και ο «Αύγου-
στος» του Νίκου Παπάζογλου. 
Στα Γερμανικά ακούγονται 
πάρα πολύ «κιτσαριό». Μου 
πέρασε από το μυαλό να γρά-
ψω πάνω τους μιαν ιστορία, 
αλλά αποφάσισα ότι κάποια 
τραγούδια πρέπει να μένουν 
αμετάφραστα. Όταν τα τρα-
γουδάω στις συναυλίες, λέω 
νωρίτερα κάποια πράγματα για 
τα τραγούδια και τα τραγου-
δάω στα Ελληνικά.
Ως μεταφραστής, είμαι υπεύθυ-
νος γι’ αυτό που κάνω. Πρέπει 

να είμαι αυθεντικός. Από εκεί 
και πέρα, το τι θα καταλάβει ο 
κόσμος είναι δική του δουλειά. 
Εγώ ευελπιστώ ότι με τη δουλειά 
μου θα μεταφέρω τον ελληνικό 
τρόπο σκέψης. Αυτό ελπίζω.

Να φανταστώ ότι ο Καββαδί-
ας σάς δυσκόλεψε περισσό-
τερο από τα υπόλοιπα… Ναι, 
αλλά λέω ότι εγώ δεν είμαι για 
τα ρηχά νερά. Αν ήταν εύκολο, 
θα το έφτιαχνε οποιοσδήποτε. 
Η δυσκολία στον Καββαδία 
δεν είναι το λεξιλόγιο που χρη-
σιμοποιεί – υπήρχαν άνθρωποι 
που βοήθησαν με τις εκδόσεις 
τους, όπως ο Τράπαλης με το 
«Γλωσσάρι τού Νίκου Καβ-
βαδία», το «Λεξικό Ναυτικής 
Γλώσσας» τής Γερμανίας ή το 
ίντερνετ. Το πρόβλημα με τον 
Καββαδία είναι ότι μέσα σε 
ένα ποίημα αλλάζει δυο-τρεις 
φορές την όψη τού ποιητή. 
Μπαίνει σε μια κάμαρα και 
λέει: «Εδώ είναι ένας άνθρω-
πος που ζωγραφίζει ένα φρέ-
σκο». Στην επόμενη στροφή 
λέει: «Εσύ, τι έκανες εκεί;». 
Ποιο είναι αυτό το «εσύ»; Μου 
πήρε καιρό να καταλάβω ότι ο 
ποιητής άλλαξε την όψη. Αυτό 
είναι ένα συντακτικό θέμα που 
με δυσκολεύει μέχρι σήμερα 
στον Καββαδία. Ένα άλλο 
θέμα είναι ότι ο Καββαδίας 
συνδέει προσωπικές γνώσεις 
τής εποχής του. Ένα παράδειγ-
μα είναι το ποίημα που έγραψε 
για τον Τσε Γκεβάρα. Μιλά 
για κάποιον Σφακιανό… Εγώ 
σκέφτηκα: «Τι σχέση μπορεί να 
έχει ο Σφακιανός εκεί μέσα;». 
Μέχρι που μου είπε μια φίλη 
μου φιλόλογος ότι ένας αξιω-
ματικός τού Κομμουνιστικού 
Στρατού ήταν από την Κρήτη 
και τον φώναζαν «Σφακιανό».

Και πώς προέκυψαν οι περι-
οδείες με ελληνικά τραγούδια 
στη Γερμανία; Τη δεκαετία τού 
1990 είχαμε μια μπάντα στη 
Γερμανία, με την οποία παίζαμε 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ.  
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΝΟ – ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ. Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΜΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΜΕ. 
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ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ «ΧΩΡΙΣ ΝΥΧΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΘΑΝΑΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ». ΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΖΩΗ.  
ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ  
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ.

ΦΕΛΙΞ ΛΕΟΠΟΛΝΤ
Ποιητής, μουσικός, τραγουδοποιός και μεταφραστής.  
Φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην οδό Βαφοπούλου.
Συνέντευξη: Φωτογραφία:
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ελληνικό ρεπερτόριο – έντεχνο 
ρεμπέτικα και μπλουζ. Παίξα-
με πάρα πολλές φορές. Όταν 
ήρθαμε στην Ελλάδα, έπιασα 
αμέσως δουλειά ως μουσικός 
σε ένα ξενοδοχείο στο Πήλιο. 
Στη Θεσσαλονίκη πιάσαμε 
φιλίες με μουσικούς και πάντο-
τε είχαμε δουλειά. Η τελευταία 
μου μεγάλη δουλειά ήταν μια 
περιοδεία με τον Αλέξανδρο 
Χατζή. Μετά ήρθε η κρίση και 
άλλαξαν όλα. Στη Θεσσαλονίκη 
υπήρχαν πάρα πολλοί μουσικοί 
και τα μεροκάματα έπεσαν. 
Από την άλλη, τα ξενοδοχεία 
στη Χαλκιδική δεν μας ξαναπή-
ραν, επειδή άλλαξε και ο τουρι-
σμός: ήρθαν Σέρβοι, Σκοπιανοί 
και Βούλγαροι, οι οποίοι δεν 
ενδιαφέρονταν για τη μουσική.
Κατάλαβα πολύ νωρίς ότι θα 
έχουμε πρόβλημα και είπα «κάτι 
πρέπει να κάνω». Και αφού για 
μία δεκαετία είχα μπει για τα 
καλά στην ελληνική μουσική, 
είπα να ετοιμάσω προγράμματα 
στις δύο γλώσσες. Το πρώτο 
μου πρόγραμμα ήταν το 2010 
και ήταν πολιτικό. Ήθελα να 
κάνω ένα πολιτικό σχόλιο πάνω 
στην κριτική που ασκούσε η 
Γερμανία στην Ελλάδα. Ήθελα 
να απαντήσω ως καλλιτέχνης. 
Και ήθελα να έρθουν οι Γερμα-
νοί να τα ακούσουν. Ήταν λίγες 
συναυλίες, αλλά είχε τρομερή 
επιτυχία. Ξεκινήσαμε από Στου-
τγάρδη και πήγαμε Κολωνία, 
Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη. 
Σήμερα πια, στα «Τραγούδια 
σε δύο γλώσσες», πηγαίνουμε 
από Βιέννη μέχρι Αμβούργο. 
Εκτός από το πολιτικό, τα 
υπόλοιπα προγράμματα ήταν 
τα «Τραγούδια τής θάλασσας» 
(με ποιήματα του Καββαδία), 
ένα ελληνικό πρόγραμμα που 
ονομάζω «Έρως και ψυχή» και 
το τελευταίο μου, το «Φιλιά από 
τη Θεσσαλονίκη», με τραγούδια 
καλλιτεχνών τής πόλης.

Πώς ακούγεται ένα ελληνικό 
τραγούδι μεταφρασμένο στα 
Γερμανικά; Αυτό δεν μπο-
ρώ να το κρίνω εγώ, επειδή 
λατρεύω και τις δύο γλώσσες. 
Αυτό όμως που μου είπαν 
φίλοι μου, οι οποίοι είναι και 
μουσικοί, είναι ότι μέχρι τώρα 
πίστευαν ότι η γερμανική 
γλώσσα είναι πολύ ψυχρή. 
Όταν όμως τραγουδώ ελληνι-
κά τραγούδια στα Γερμανικά 
λένε ότι ακούγεται πολύ όμορ-
φα, μαλακά και μελωδικά. 
Αυτό εξαρτάται από το ποιος 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα.
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Τρία εμβληματικά έργα (η αποκατάσταση της πλατείας 
Διοικητηρίου, η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους
και η επέκταση της Παλιάς Παραλίας) σηματοδοτούν 
τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Θεσσαλονίκη, 
αναζητώντας τον ρόλο της στη νέα πραγματικότητα.
Κείμενο: ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Τ ρία μεγάλα έργα, 
που θα αναβαθ-
μίσουν αισθητά 
την εικόνα τής 
Θεσσαλονίκης, 

σχεδιάζουν από κοινού 
δήμος Θεσσαλονίκης και 
περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας: πρόκειται για την 
αποκατάσταση της πλατείας 
Διοικητηρίου, την ανάπλαση 
της πλατείας Αριστοτέλους 
και την επέκταση της Πα-
λιάς Παραλίας με ντεκ. Η 
δημοτική αρχή θα ετοιμάσει 
τις σχετικές μελέτες, ενώ η 
περιφέρεια θα χρηματοδοτή-
σει την υλοποίηση των έργων 
κατά προτεραιότητα με την 
έναρξη της νέας προγραμμα-
τιστικής περιόδου τού ΕΣΠΑ 
2021-2027.

Κρατάει χρόνια
αυτό το χάλι…
Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά σχε-
δόν 30 χρόνια μετρά η περι-
πέτεια της πλατείας Διοικητη-
ρίου. Το μεγάλο πρόβλημα με 
τη αύξηση του αριθμού των 

αυτοκινήτων τη δεκαετία τού 
1980 οδήγησε στην ανάγκη 
για δημιουργία πάρκινγκ. Μία 
από τις λύσεις που προτάθη-
καν, για να λυθεί το πρόβλημα 
στην περιοχή τού κέντρου, 
ήταν η κατασκευή υπόγειου 
πάρκινγκ στην πλατεία Διοικη-
τηρίου.
Το έργο ξεκίνησε με φούρια 
στις αρχές τής δεκαετίας τού 
1990. Τα λευκά μάρμαρα της 
πλατείας ξηλώθηκαν και άρχι-
σαν οι ανασκαφές. Μέχρι που 
έγινε αυτό που θα περίμενε 
καθένας: βρέθηκαν αρχαία. 
Οι εργασίες κατασκευής τού 
πάρκινγκ σταμάτησαν και 
ξεκίνησαν εργασίες για την 
αποκάλυψη των αρχαιοτήτων. 
Και μετά ήρθε η γκρίνια και τι 
θα έπρεπε να γίνει…
Ακολούθησαν μελέτες που 
προέβλεπαν πάρκινγκ και αρ-
χαία. Μάλιστα, αναδείχθηκε 
και ανάδοχος. Το έργο όμως 
ουδέποτε προχώρησε. Και τα 
χρόνια περνούσαν (πάντοτε με 
γκρίνια). Μέχρι φέτος, που οι 
φορείς τής πόλης κάθισαν και 

πάλι στο ίδιο τραπέζι, για να 
συζητήσουν. Αποφασίστηκε 
η Εγνατία Οδός να εκπονήσει 
τις νέες –αναγκαίες– μελέ-
τες (αρχιτεκτονική, στατική, 
γεωτεχνική, ηλεκτρομηχανο-
λογική) και το έργο να εντα-
χθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Εκτιμάται 
ότι θα κοστίσει γύρω στα 10 
εκατ. ευρώ.

Λίφτινγκ στην «καρδιά» 
τής πόλης
Η πλατεία Αριστοτέλους. όπως 
και το μεγαλύτερο μέρος τής 
πόλης σχεδιάστηκε αμέσως 
μετά την καταστροφική πυρ-
καγιά τού 1917 από τον Ερ-
νέστ Εμπράρ. Τα σχέδια του 
γάλλου πολεοδόμου, όμως, 
δεν ακολουθήθηκαν ποτέ στο 
σύνολό τους (ανατρέξτε στο 
6ο φύλλο τής «Citymag» για 
περισσότερες λεπτομέρειες). 
Παρά την πεζοδρόμηση που 
έγινε πριν από μερικές δε-
καετίες, η πλατεία παρέμεινε 
αναλλοίωτη – αν εξαιρεθεί 
μια ασφαλτόστρωσή της πριν 
από μερικά χρόνια. Σε ό,τι 

αφορά την ανάπλασή της, έχει 
ακουστεί ότι θα κατασκευα-
στούν, μεταξύ άλλων, συντρι-
βάνια και υπόγειο πάρκινγκ. 
Οψόμεθα…

Δικαίωμα στη βόλτα
Το πιο ορατό πρόβλημα σε ό,τι 
έχει να κάνει με την καθημε-
ρινότητα των πολιτών είναι το 
πλάτος τού κρηπιδώματος της 
Παλιάς Παραλίας. Ειδικά τα 
απογεύματα του καλοκαιριού 
(και όχι μόνον), όταν ο κόσμος 
βγαίνει για μια βόλτα δίπλα στο 
κύμα, δεν υπάρχει ελεύθερος 
χώρος ούτε για ένα καρο-
τσάκι μωρού. Μάλιστα, μέχρι 
πρότινος, που στον ίδιο χώρο 
φιλοξενούταν και ο ποδηλα-
τόδρομος, η κατάσταση ήταν 
απελπιστική.
Η λύση που προκρίνεται είναι 
η επέκταση του κρηπιδώματος 
προς τη θάλασσα, με τη δη-
μιουργία ενός ντεκ. Η κατα-
σκευή δεν θα είναι μόνιμη και 
θα μπορεί να αφαιρεθεί ανά 
πάσα στιγμή. Δεν ακούγεται 
κακό…



ΑΠΟΨΗ
Γράφει o ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ*

Η μάχη για τον δημόσιο χώρο είναι διαρκής. 
Είναι αλήθεια ότι ο τρόπος με τον οποίο 
χτίστηκαν και διαμορφώθηκαν οι ελληνικές 
πόλεις στη διάρκεια του χρόνου έχει 
διαμορφώσει ένα αστικό τοπίο με μικρά 
περιθώρια παρεμβάσεων. Η πυκνή δόμηση, 
η έλλειψη ελεύθερων χώρων και η απουσία 
κουλτούρας σεβασμού του δημοσίου χώρου 
έχουν δημιουργήσει μια άσχημη εικόνα.PROJECT

NEXT
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Η πραγματικότητα αυτή 
όμως δεν είναι νομο-
τέλεια ούτε η αποδοχή 

της συνιστά πολιτική-αυτοδιοι-
κητική πρόταση για το μέλλον. 
Για τον λόγο αυτό, προεκλογικά 
ακόμη κάναμε λόγο για την ανά-
γκη ευταξίας στον δημόσιο χώρο 
– μια έννοια ομπρέλα, που εμπε-
ριέχει όλα όσα συνδιαμορφώ-
νουν το υλικό αστικό περιβάλλον. 
Καθαριότητα, φωτισμός, οδικό 
δίκτυο, πεζοδρόμια, πράσινο 
και αστικός εξοπλισμός είναι τα 
βασικά στοιχεία που συγκρο-
τούν τον δημόσιο χώρο. Σε μια 
κλίμακα πάνω απ’ αυτά υπάρχει 
ο σχεδιασμός για αναπλάσεις σε 
γειτονιές. Αναπλάσεις βασισμένες 
σε έναν φιλόδοξο αστικό σχε-
διασμό, που θα αναβαθμίζουν 
αισθητικά, αλλά και λειτουργικά 
την καθημερινότητα στην πόλη.

Μ ε αυτές τις εισαγω-
γικές προσεγγίσεις, 
από την πρώτη στιγ-

μή που ανέλαβα τα καθήκοντα 

του δημάρχου της Θεσσαλο-
νίκης έχουμε ξεκινήσει μια 
προσπάθεια συστηματικής 
αναβάθμισης του δημοσίου 
χώρου. Από την απομάκρυνση 
των ογκωδών απορριμμάτων, 
τη βελτίωση του πρασίνου και 
την αντικατάσταση του πεπα-
λαιωμένου αστικού εξοπλισμού 
μέχρι τις συνεχείς εργασίες 
αποκατάστασης και επιδιόρ-
θωσης, κάθε ημέρα γίνονται 
δράσεις σ’ αυτήν την κατεύ-
θυνση. Προ λίγων εβδομάδων, 
μάλιστα, επιβλήθηκαν και τα 
πρώτα πρόστιμα στην Ελλάδα 
για γκράφιτι στη Νέα Παραλία 
– ένα σημείο που δυστυχώς 
έχει βανδαλιστεί πολλές φορές.

Κ αι με αυτό το τελευταίο 
ως παράδειγμα, θα 
ήθελα να αναφερθώ 

στην ανάγκη αλλαγής του 
τρόπου με τον οποίο αντιμε-
τωπίζουμε ως πολίτες τον δη-
μόσιο χώρο. Όσες προσπά-
θειες ανάταξης κι αν γίνουν 

–που ναι, γίνονται. Και ναι, 
χρειάζονται ακόμη περισ-
σότερες– δεν θα φτάσουμε 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα, 
αν πίσω από κάθε συνεργείο 
του δήμου δεν αναλάβουμε 
κι εμείς ως πολίτες να διατη-
ρούμε τον δημόσιο χώρο σε 
αξιοπρεπή κατάσταση. Ούτε 
μπορούμε εύκολα να αστυ-
νομεύσουμε κάθε σπιθαμή 
της πόλης. Βανδαλισμοί, 
απορρίμματα, γκράφιτι, 
εναπόθεση ογκωδών αντι-
κειμένων στο πεζοδρόμιο 
χωρίς πρότερη συνεννόηση 
με τις υπηρεσίες, φθορές σε 
πεζοδρόμια, εγκαταλελειμ-
μένα οχήματα, λογής πάγκοι 
και εμπόδια στο οδόστρωμα 
είναι στοιχεία που επιβα-
ρύνουν τον δημόσιο χώρο. 
Πολλά από αυτά μπορούν να 
αποφευχθούν, αν μεριμνή-
σουμε και αν αντιμετωπίσου-
με τον δημόσιο χώρο με την 
πρέπουσα ευθύνη.

Ο σεβασμός του δη-
μοσίου χώρου στην 
Ελλάδα είναι ακόμη 

ζητούμενο. Η καλλιέργεια 

αυτής της κουλτούρας, που 
στην υπόλοιπη Ευρώπη θε-
ωρείται δεδομένη –και αυτό 
πρέπει να μας προβληματί-
σει–, ξεκινά από το σχολείο 
και φτάνει μέχρι τις δημο-
τικές αρχές κάθε τόπου. 
Εμείς, πέραν όσων ανέφερα, 
προχωράμε σε εκτεταμένες 
παρεμβάσεις. Θα δημιουρ-
γήσουμε πράσινα σημεία, 
θα τοποθετήσουμε υπόγει-
ους κάδους, αλλάζουμε τις 
στάσεις του ΟΑΣΘ, ανανεώ-
νουμε τον αστικό εξοπλισμό, 
κατεδαφίζουμε εγκαταλε-
λειμμένα κτίρια σε γειτονιές, 
απομακρύναμε κλειστά πε-
ρίπτερα απελευθερώνοντας 
χώρους στα πεζοδρόμια και 
ήδη απομακρύνουμε οχή-
ματα και εμπόδια. Παράλ-
ληλα, δημιουργούμε μι-
κρούς χώρους στάθμευσης, 
ασφαλτοστρώνουμε πολλούς 
δρόμους σε ένα συνολικό 
οδικό δίκτυο τετρακοσίων 
χιλιομέτρων και μέσα στο 
επόμενο έτος ξεκινά πρό-
γραμμα παρεμβάσεων σε 
όλες τις γειτονιές της πόλης, 
ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Π ιστεύω ότι με την 
ολοκλήρωση των 
μεγάλων έργων, όπως 

το μετρό και η απόδοση των 
σταθμών, η ολοκλήρωση των 
αναπλάσεων κεντρικών πλατει-
ών, η ανάπλαση της ΔΕΘ, η 
ανέγερση του νέου συγκροτή-
ματος στους πρώην Στάβλους 
Παπάφη, το νέο γήπεδο της 
Τούμπας, το deck στην παλιά 
παραλία και η καλή συντήρη-
ση των υπαρχόντων χώρων 
πρασίνου, θα διαμορφωθεί 
μια νέα, αναβαθμισμένη εικό-
να της πόλης. Μια εικόνα που 
θα πείθει και θα «αναγκάζει» 
και τον πολίτη να σεβαστεί τον 
δημόσιο χώρο. Παράλληλα 
(και μέχρι τότε), η προσπάθεια 
θα συνεχίσει να είναι καθη-
μερινή. Όπλα μας σ’ αυτόν 
τον αγώνα είναι από τη μία οι 
καμπάνιες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης και από την 
άλλη τα πρόστιμα σε όποιον 
ρυπαίνει ή βανδαλίζει. Έχουμε 
αρκετό δρόμο μπροστά μας, 
αλλά είμαστε αποφασισμένοι 
να τον προχωρήσουμε.
* Ο κ.Κωνσταντίνος Ζέρβας 
είναι δημάρχος Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΠΡΟ ΛΙΓΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
– ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.



ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΑΚΟΥΜΕ ΠΙΑ
ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ;
Στη διάρκεια της πρόσφατης
καραντίνας ανακαλύψαμε εκ νέου
ήχους που δεν θυμόμασταν καν
στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης,
όπως το κελάηδημα των πουλιών.
Γιατί όλα αυτά εξαφανίζονται
σε συνθήκες κανονικότητας;
Και πόσο μας πληγώνει τελικά
το περιβάλλον που έχουμε
δημιουργήσει, για να ζούμε
τις ζωές μας; Οι ειδικοί απαντούν.
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Η περιοχή τού 
Σιντριβανίου, 
στην καρδιά 
τού ιστορικού 
κέντρου τής 

Θεσσαλονίκης, είναι πολυσύ-
χναστη. Και πολύβουη. Στη 
συμβολή των οδών Εγνατία 
και Εθνικής Αμύνης, ακρι-
βώς μπροστά από τη Διεθνή 
Έκθεση και απέναντι από 
την πανεπιστημιούπολη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου, το Σιντριβάνι αποτελεί 
κομβικό σημείο στις διελεύ-
σεις χιλιάδων ανθρώπων και 
αυτοκινήτων, όπως επίσης 
και εκατοντάδων λεωφορείων 
καθημερινά.
Μοιραία, η περιοχή έχει θόρυ-
βο. Ανεκτό μεν, αλλά θόρυβο. 
Τις ημέρες τής καραντίνας 
όμως, την περασμένη άνοιξη, 
με τον δραστικό περιορισμό 
τής κυκλοφορίας των οχημά-
των λόγω των μέτρων για την 
πρόληψη της εξάπλωσης του 
νέου κορωνοϊού, οι λίγοι περα-
στικοί άκουγαν ήχους συνή-
θως χαμένους στον θόρυβο 

της πόλης: τα κελαηδίσματα 
των πουλιών από τα δέντρα 
τού εκθεσιακού κέντρου τής 
ΔΕΘ-Helexpo και των παρα-
κείμενων οδών. Το λαχάνιασμα 
του σκύλου, που έτρεξε λίγο 
παραπάνω στη βόλτα του. 
Ακόμη και το βούισμα από 
το ηλεκτρονικό πατίνι, που 
χρησιμοποιούσε μια γυναί-
κα, η οποία δεν μπορούσε 
να δουλέψει από το σπίτι και, 
συνεπώς, έπρεπε να πάει στη 
δουλειά της.
Η πανδημία και, κυρίως, η 
καραντίνα άλλαξε προσωρινά 
τις στάθμες τού θορύβου στο 
ηχητικό τοπίο, το ακουστικό 
περιβάλλον (γνωστό στους αγ-
γλόφωνους πληθυσμούς με τον 
όρο «soundscape» ή «ηχοτο-
πίο» στα Ελληνικά), σε πολλές 
μεγάλες πόλεις τής Ευρώπης. 
Το ίδιο συνέβη και στη Θεσσα-
λονίκη, η οποία –ιδίως σε συ-
νοικίες εκτός τού κέντρου τής 
πόλης, όπως η Αρετσού, για 
παράδειγμα– ήταν τις ημέρες 
τής καραντίνας αρκετά ήσυχη, 
ώστε οι «κρυμμένοι» ήχοι της 

φύσης και των νοικοκυριών να 
επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Δέκα φορές λιγότερος 
θόρυβος. «Στη διάρκεια μιας 
συνηθισμένης εργάσιμης ημέ-
ρας, η στάθμη τού θορύβου 
στο Σιντριβάνι είναι γύρω στα 
74 ντεσιμπέλ (dBA). Στις αρχές 
Απριλίου, με τα μέτρα σε ισχύ, 
χωρίς φορτηγά και με λιγότερα 
λεωφορεία, ο διευθυντής τού 
Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστι-
κής τού ΑΠΘ, Γεώργιος Παπα-
νικολάου, ομότιμος καθηγητής 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, μέτρησε δειγ-
ματοληπτικά μια στάθμη τής 
τάξης των 64 dBA για περίπου 
10 λεπτά, κάτω από τη στάθ-
μη τού ήχου τής ανθρώπινης 
ομιλίας, δηλαδή. Αυτό σημαίνει 
ότι η στάθμη τού θορύβου πριν 
και μετά τα μέτρα ήταν περίπου 
δέκα φορές κάτω, θα μπορού-
σε δηλαδή να πει κάποιος ότι 
υποδεκαπλασιάστηκαν οι πηγές 
θορύβου (π.χ., ο αριθμός των 
οχημάτων που τον προκαλούν, 

καθώς οι μεταβολές στη στάθ-
μη τού ήχου μετριούνται βάσει 
λογαριθμικής κλίμακας, που 
είναι τα dB.
Και δεν είναι μόνον η στάθμη 
τού θορύβου που άλλαξε στη 
διάρκεια της καραντίνας, αλλά 
και το συχνοτικό περιεχόμενο 
των ήχων: βαρέα οχήματα, 
όπως τα φορτηγά (που στη 
διάρκεια της περιόδου ισχύ-
ος των μέτρων περιορισμού 
δεν κυκλοφορούσαν στους 
δρόμους όσο πριν), παράγουν 
ήχους στη λεγόμενη «χαμηλό-
συχνη περιοχή», επηρεάζοντας 
το ανθρώπινο σώμα με τον ίδιο 
τρόπο που ένα ηχείο τύπου 
«woofer» (που λειτουργεί στις 
χαμηλές, μπάσες συχνότητες) 
επιδρά στην αίσθηση που 
έχουμε στο στομάχι μας, όταν 
σταθούμε δίπλα του.

Το μαρτύριο της σταγό-
νας. Τι κερδίσαμε τις ημέρες 
τής καραντίνας, σύμφωνα 
με τον κ.Παπανικολάου; Την 
ησυχία μας. «Ο ήχος είναι 
ένας από τους πιο σημαντικούς 

›ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ 
ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ;



παράγοντες για την ψυχική μας 
υγεία – χαρακτηριστικό είναι 
το μαρτύριο της σταγόνας: μία 
σταγόνα που πέφτει παράγει 
έναν ήχο μόλις 50 dBA (δηλα-
δή, πολύ χαμηλό), αλλά, όταν 
επαναλαμβάνεται επί ώρες μέσα 
στην ησυχία, μπορεί να οδη-
γήσει στον νευρικό κλονισμό» 
σημειώνει χαρακτηριστικά ο 
διευθυντής τού Εργαστηρίου 
Ηλεκτροακουστικής τού ΑΠΘ, 
προσθέτοντας ότι, επειδή η 
ακοή είναι συνυφασμένη με την 
ομιλία, η ενδεχόμενη μελλοντική 
βαρηκοΐα μπορεί να προκα-
λέσει διαταραχές στην ομιλία, 
τραυλισμό κ.ά.
Σε αντίθεση με την όραση, 
εξηγεί ο κ.Παπανικολάου, η 
ακοή επηρεάζει πολύ πιο άμεσα 
την υγεία μας, αφού –πέραν 
των προβλημάτων στα αυτιά 
καθεαυτά– η υψηλή στάθμη 
θορύβου μπορεί να προκα-
λέσει διαταραχές στον ύπνο, 
επιθετική συμπεριφορά, άγχος 
και ταχυπαλμία, μειωμένη 
παραγωγικότητα ή ακόμη και 
να επιδεινώσει προβλήματα 

υπέρτασης. Βάσει παλαιότε-
ρων (2000) εκτιμήσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
οικονομικό κόστος τού θορύ-
βου στην Ευρώπη κυμαίνεται 
σε ένα εύρος από 10 έως 100 
δισ. ευρώ ετησίως.
Σε συνθήκες υψηλής στάθμης 
θορύβου, όταν ο ίδιος ο τόνος 
τής φωνής μας ανεβαίνει για να 
μπορούμε να ακουστούμε, το 
σώμα καταπονείται, ενώ ταυτό-
χρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος για 
παρεξηγήσεις στην επικοινωνία 
μας: «Τεντώνουμε τις φωνητι-
κές χορδές μας, τα πνευμόνια 
πιέζονται, μας λείπει ο αέρας, γι’ 
αυτό συχνά ζαλιζόμαστε όταν 
φωνάζουμε» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο ομότιμος καθηγη-
τής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών τού ΑΠΘ. «Επι-
πλέον, όταν ο τόνος τής φωνής 
μας ανεβαίνει για να ακουστού-
με, κάποιος μπορεί να πιστέψει 
ότι υπάρχει εκνευρισμός. Στην 
επικοινωνία μας πολλά σχετίζο-
νται με τον θόρυβο του περι-
βάλλοντος».

Τι συμβαίνει στην ακοή 
μας μετά από ώρα σε 
κλαμπ; Στο κέντρο τής 
Θεσσαλονίκης, σε περιοχές 
όπως η Τσιμισκή, η στάθμη του 
θορύβου διαμορφώνεται στη 
διάρκεια μιας συνηθισμένης 
ημέρας γύρω στα 70-75 dBA, 
όταν βάσει τού σχετικού νόμου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
55-65 dBA. Στις καφετέριες 
και τα μπαρ ο νόμος επιβάλλει 
στάθμη ήχου κάτω των 80 
dBA, αλλά, όπως υποστηρίζει 
ο κ.Παπανικολάου, σπανίως 
πέφτει κάτω από τα 90. Στα δε 
κέντρα διασκέδασης, όπως τα 
κλαμπ και τα μπουζουξίδικα, 
ο ήχος πλησιάζει τα 100 dBA, 
κάτι που σημαίνει ότι όποιος 
εκτεθεί σ’ αυτήν τη στάθμη 
πάνω από μία ώρα χάνει προ-
σωρινά περίπου 20 dBA από 
την ευαισθησία τής ακοής του.

Ο ήχος τής σιωπής και 
οι αντοχές τού τυμπά-
νου. Πότε ένας ήχος θεωρεί-
ται επικίνδυνος; «Πάνω από τα 
90 dBA η στάθμη τού ήχου 

θεωρείται υψηλή. Μέχρι τα 
115-120 είναι μεν ανεκτή, αλλά 
υπάρχουν βλάβες. Στα 125-130 
μπορεί να υπάρξει διάτρηση 
του τύμπανου τού αυτιού» εξη-
γεί ο διευθυντής τού Εργαστη-
ρίου Ηλεκτροακουστικής τού 
ΑΠΘ. Στην κλίμακα των 55-85 
dBA ανήκουν οι αστικοί θόρυ-
βοι, που είναι γενικώς ανεκτοί, 
ενώ στα 30-40 dBA έχουμε τη 
χαμηλή στάθμη, τους λεγόμε-
νους «ήχους τής ανάπαυσης».
Αλήθεια: αυτό που λέμε «σι-
ωπή» έχει ήχο; «Έχει τον ήχο 
τής αναπνοής, που κυμαίνεται 
στα 18-20 dBA και μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα 28 dBA, αν 
είσαι, για παράδειγμα, κρυ-
ωμένος. Σε ένα υπνοδωμάτιο 
στην εξοχή, όπου το μόνο που 
ακούγεται είναι το ‘τικ-τακ’ 
τού ρολογιού, η στάθμη είναι 
γύρω στα 23 dBA. Ο δε ήχος 
τού χτύπου τής καρδιάς είναι 
στα 15-18 dBA» σημειώνει ο 
κ.Παπανικολάου.

Ο κυματοδηγός τής 
Κασσάνδρου. Υπάρχουν 
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΗΧΟΤΟΠΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ; ΣΕ ΧΩΡΕΣ 

ΟΠΩΣ Η ΔΑΝΙΑ ‘Η Η ΣΟΥΗΔΙΑ ‘Η ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

ΦΑΡΔΕΙΣ – ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΥΧΑΙΑ. 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, 

Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΧΘΡΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΨΗΛΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. 
ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΟΦΕΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ, 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 ΜΕΤΡΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΛΩΒΟΣ, 

ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΗΧΕΙΟ – ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ «ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟ». ΕΤΣΙ, 

ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 60 DBA ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ 
70 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.



ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ: 
ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΟΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΑΓΙΔΩΝ, ΚΑΤΙ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΜΟΛΙΣ 2%-3% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
‘Η ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΚΟΥΣΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΗΓΗ. ΩΣΤΟΣΟ, Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΗ 
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ… ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΠΑΝΤΩΣ ΟΤΙ, 
ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΛΥΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΗΧΟΠΑΓΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΦΕ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΑΡ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

αστικές περιοχές, όπου το 
ηχοτοπίο είναι φιλικότερο προς 
τον άνθρωπο; «Σε χώρες όπως 
η Δανία ή η Σουηδία ή σε πε-
ριοχές όπως το Μπέβερλι Χιλς, 
στις ΗΠΑ, τα σπίτια είναι χαμη-
λά και απλωμένα και οι δρόμοι 
φαρδείς – και αυτό δεν έγινε 
τυχαία. Αντίθετα, σε περιοχές 
όπως, για παράδειγμα, η Κασ-
σάνδρου στη Θεσσαλονίκη η 
πολεοδομία έχει δημιουργήσει 
ένα πολύ εχθρικό ακουστικό 
περιβάλλον, όπου συνυπάρ-
χουν ψηλές πολυκατοικίες και 
στενός δρόμος. Όταν έχεις 
έναν δρόμο με οκταώροφες 
πολυκατοικίες και από τις δύο 
πλευρές, οι οποίες έχουν από-
σταση 10 μέτρων μεταξύ τους, 
τότε δημιουργείται ένας κλω-
βός, ένα κλασικό ηχείο – αυτό 
που εμείς οι μηχανικοί λέμε 
κυματοδηγό. Έτσι, ένας ήχος 
στάθμης 60 dBA γίνεται άνετα 
70 από τις αντανακλάσεις και 
μόνον» εξηγεί ο διευθυντής 
τού Εργαστηρίου Ηλεκτροα-
κουστικής τού ΑΠΘ.
Ο κ. Παπανικολάου έχει συμ-

μετάσχει και στην κατάρτιση 
του προεδρικού διατάγματος 
1180 τού 1981, το οποίο είναι 
ακόμη σε ισχύ και ορίζει το 
επιτρεπτό όριο θορύβου για 
νομοθετημένες βιομηχανι-
κές περιοχές στα 70 dΒΑ, 
για μεικτές περιοχές, όπου το 
επικρατέστερο στοιχείο είναι το 
βιομηχανικό στα 65 dΒΑ, για 
περιοχές με ισομερή συνύπαρ-
ξη βιομηχανικού και αστικού 
στοιχείου στα 55 dΒΑ και εκεί 
όπου επικρατέστερο είναι το 
αστικό τα 50 dΒΑ. Ωστόσο, 
όπως επισημαίνει, τα όρια αυτά 
σπανίως τηρούνται.

Το εχθρικό ηχοτοπίο 
ίσως οδηγεί σε ερήμω-
ση. Την εκτίμηση ότι το ηχο-
τοπίο που έχει διαμορφωθεί τα 
τελευταία χρόνια στο κέντρο 
τής Θεσσαλονίκης ενδέχε-
ται τελικά να οδηγήσει στην 
ερήμωσή του από κατοίκους, 
μειώνοντας σημαντικά την 
ελκυστικότητά του, διατύπω-
σε, μιλώντας προσφάτως στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Ακου-
στικής (ΕΛΙΝΑ), ακουστικολό-
γος Νίκος Μπάρκας, καθηγη-
τής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών τού Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου (ΔΠΘ).
«Το πρωί, το κέντρο τής πόλης 
ταλαιπωρείται από τον θόρυβο 
του κυκλοφοριακού, που έχει 
αυξηθεί πολύ. Το βράδυ από τη 
μουσική και τις φωνές από τα 
καταστήματα διασκέδασης… 
Ήδη, πολλοί άνθρωποι των 
παραγωγικών ηλικιών με μικρά 
παιδιά έχουν μετακομίσει εκτός 
κέντρου, είτε σε άλλους δήμους 
είτε σε συνοικίες στα ανατολι-
κά, καθώς ο θόρυβος έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά» επισημαίνει.

Πώς επιδρούν τα all day 
bars του κέντρου; Ενδει-
κτικά είναι τα ευρήματα δύο 
μελετών που πραγματοποιήθη-
καν από φοιτήτριες του καθη-
γητή στο κέντρο τής πόλης, με 
διαφορά 10 ετών μεταξύ τους: 
«Μελετήσαμε τον ήχο από τα 
all day bars τού κέντρου (στην 
περιοχή που οριοθετείται από 

τη θάλασσα, τον Λευκό Πύρ-
γο, την Εγνατία και την πλατεία 
Ελευθερίας) για πρώτη φορά 
το 2006 και για δεύτερη τον 
χειμώνα 2017-2018. Διαπιστώ-
σαμε ότι ο θόρυβος αυξήθηκε 
κατά τουλάχιστον 10-15 dBA 
στη διάρκεια της δεκαετίας –
κάτι που συνιστά πολύ σοβαρή 
επιδείνωση–, ενώ καταγράψα-
με ακόμη και στάθμη 100 dBA 
σε απόσταση 10 μέτρων από τα 
καταστήματα, καθώς υπάρχουν 
ηχεία μέσα κι έξω από τα μαγα-
ζιά και δεν υπάρχουν προθή-
κες, όλα είναι ανοιχτά» εξηγεί.

Τα κλιματιστικά των 
πολυκαταστημάτων. Στη 
διάρκεια, δε, της ημέρας, οι 
κάτοικοι του κέντρου τής Θεσ-
σαλονίκης ταλαιπωρούνται, 
σύμφωνα με τον κ.Μπάρκα, 
και από μιαν άλλη πηγή θορύ-
βου πέραν τού κυκλοφορια-
κού: τις μονάδες κλιματιστικών 
στις ταράτσες των κτιρίων 
όπου φιλοξενούνται πολυκα-
ταστήματα και μεγάλα σούπερ 
μάρκετ.

›ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ 
ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ;
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«Το πρόβλημα αυτό θα μπο-
ρούσε να λυθεί με την τοπο-
θέτηση ηχοπαγίδων, κάτι που 
θα πρόσθετε μόλις 2%-3% στο 
συνολικό κόστος τής επένδυ-
σης που πραγματοποιεί ένα 
πολυκατάστημα ή ένα μεγάλο 
σούπερ μάρκετ και θα αρκού-
σε για να λύσει το πρόβλημα 
της ηχορύπανσης από τη 
συγκεκριμένη πηγή. Ωστόσο, η 
επένδυση αυτή δεν γίνεται…» 
σημειώνει, προσθέτοντας 
πάντως ότι, αν και το πρόβλη-
μα θα λυνόταν με τοποθέτηση 
ηχοπαγίδων στα πολυκατα-
στήματα, η επίλυσή του είναι 
πολύ πιο σύνθετη στην περί-
πτωση των καφέ και των μπαρ, 
όπου απαιτούνται σημαντικές 
αλλαγές.

Success stories Vs. fail 
stories. Όπως παρατηρεί ο 
κ.Μπάρκας, παρότι ο αντίλο-
γος στη λήψη μέτρων για τον 
περιορισμό τού θορύβου σε 
ώρες κοινής ησυχίας είναι ότι ο 
τουρισμός θα υποστεί πλήγμα, 
πόλεις με ιδιαίτερα αυξημέ-

νες τουριστικές ροές, όπως η 
Βαρκελώνη, τα εφαρμόζουν 
αυστηρά: «Βρισκόμουν στη Λα 
Ράμπλα, στη Βαρκελώνη, σε 
ένα εστιατόριο. Στις 11 το βρά-
δυ έκλεισαν τη μουσική. Στις 
11:20 άδειασαν το τραπέζι, στις 
11:30 υπήρχε κοινή ησυχία. Δεν 
μας ζήτησαν να φύγουμε, αλλά 
δεν σέρβιραν πια» λέει χαρα-
κτηριστικά.
Πάντως, στην προσπάθεια για 
τον περιορισμό τής ηχορύ-
πανσης σε περιοχές κατοικίας 
ανά την Ευρώπη δεν λείπουν 
και οι αστοχίες: «Χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα 
της Γερμανίας, που, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι τον χειμώνα 
νυχτώνει στις 8, στον κανο-
νισμό μιας νέας συνοικίας 
τέθηκε ως όριο, ακόμη και 
για το παιχνίδι και τις φωνές 
των παιδιών στις πλατείες, η 
συγκεκριμένη ώρα. Έτσι, το 
καλοκαίρι, που νυχτώνει στις 
10 στις χώρες αυτές, οι πλα-
τείες είναι άδειες και έρημες 
και η εικόνα κάθε άλλο παρά 
ελκυστική είναι. Μη ξεχνάμε 

ότι, όταν επισκεπτόμαστε μια 
πόλη ως τουρίστες, θέλουμε 
να δούμε το κέντρο της, επει-
δή εκεί υπάρχει ο κόσμος και 
ο παλμός».

Πώς θα μειώσουμε την 
ηχορύπανση; Όπως παρα-
τηρεί ο πρόεδρος του ΕΛΙΝΑ, 
η ηχορύπανση στο κέντρο των 
πόλεων μπορεί να μειωθεί, 
πέραν όσων αναφέρθηκαν 
παραπάνω (π.χ., ηχοπαγίδες), 
με την εφαρμογή μέτρων για 
τον περιορισμό τής κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων και του 
συγκοινωνιακού φόρτου και 
με πεζοδρομήσεις.
Ωστόσο, στην περίπτωση μιας 
πόλης με τα χαρακτηριστικά 
τής Θεσσαλονίκης, όπου οι 
βασικές οδικές αρτηρίες ανά 
κατεύθυνση είναι ελάχιστες, 
τα μέτρα αυτά (που, συν τοις 
άλλοις, απαιτούν επενδύσεις 
σε μεγάλα τεχνικά έργα) είναι 
δύσκολο να εφαρμοστούν: 
«Σε μια πόλη όπως η Θεσσα-
λονίκη, που είναι επιμήκης, δεν 
είναι εύκολο να λύσεις το θέμα 

τής διαμπερούς κυκλοφορίας 
παρά μόνο με πολύ μεγάλα 
τεχνικά έργα – και δεν ξέρω 
κατά πόσον αυτά είναι εφικτά 
υπό τις παρούσες συνθήκες. 
Το μετρό θα βοηθήσει, αν 
είναι φθηνό και έχει καλές 
διασυνδέσεις με την περιφέ-
ρεια της πόλης. Γενικά όμως 
δεν είμαι αισιόδοξος ότι το 
πρόβλημα της ηχορύπανσης 
στη Θεσσαλονίκη θα λυθεί 
σύντομα» σημειώνει. Και τού-
το, ενώ ο ήχος και ο θόρυβος 
ανέκαθεν ήταν –και θα είναι 
πάντοτε– άμεσα συνδεδεμένοι 
με την ψυχολογία και την ψυ-
χική κατάσταση του ατόμου, 
με την επίδρασή τους πάνω 
μας να αλλάζει αναλόγως του 
περιβάλλοντός μας. Όπως 
χαρακτηριστικά παρατηρεί ο 
καθηγητής, μπορεί η Πέμπτη 
Συμφωνία τού Μάλερ να είναι 
αριστούργημα, αλλά, όταν 
την ακούς όρθιος, δίνοντας 
αναφορά σε ένα στρατόπεδο 
συγκέντρωσης, ακόμη κι αυτό 
το αριστούργημα μετατρέπεται 
σε θόρυβο... Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Η βόλτα στη Νέα 
Παραλία, ειδικά 
την ώρα που ο 
ήλιος αρχίζει να 
δύει και ο ουρα-

νός αποκτά ένα βαθύ κοκκινωπό 
χρώμα, είναι κυριολεκτικά μία 
από τις απολαύσεις τού να ζεις 
ή, έστω, του να είσαι τουρίστας 
στη Θεσσαλονίκη. Να κάθε-
σαι στα παγκάκια με την παρέα 
σου, να συζητάτε επί παντός τού 
επιστητού και να αγναντεύετε τον 
Θερμαϊκό και τον Όλυμπο. Ή 
πάλι, αν είστε γονείς, να βλέπετε τα 
πιτσιρίκια σας να παίζουν χα-
ρούμενα στην Κήπο των Ρόδων 
ή να προσπαθούν να δελεάσουν 
τις χελωνίτσες και τα ψάρια 
στον Κήπο τού Νερού, ώστε να 
πλησιάσουν προς το μέρος τους. 
Είναι σίγουρο ότι καθένας μας 
έχει να μοιραστεί μια προσωπική 
ιστορία για τη Νέα Παραλία και 
τις ευχάριστες στιγμές που πέρασε 
σ’ αυτήν.
Αναμφισβήτητα, η Νέα Παραλία 
αποτελεί έναν από τους σημα-
ντικότερους και ζωτικότερους 
δημόσιους χώρους τής Θεσσα-
λονίκης. Έτσι, ως ένας χώρος τον 
οποίον επισκέπτονται καθημερινά 
χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες 
τής πόλης, είναι εκτεθειμένη όχι 
μόνο στην αυτονόητη επιβάρυνση 
που προκαλεί η ορθή χρήση της, 
αλλά και στις κακές νοοτροπίες, 
την έλλειψη παιδείας και –όσο κι 

αν φαντάζει παράξενο σε όλους 
μας– ορισμένες φορές και στον 
βανδαλισμό. Τον τελευταίο δεν 
μπορώ να τον εντάξω απλώς στις 
«κακές νοοτροπίες»...

Η πρωτοβουλία
Μια ομάδα ευαισθητοποιημένων 
ανθρώπων, απόλυτα πεπεισμέ-
νων ότι μια καλύτερη αστική 
πραγματικότητα είναι εφικτή, 
οδήγησε στη γέννηση των «Φί-
λων τής Νέας Παραλίας», ενός 
συλλογικού σχήματος που έχει 
σκοπό την εμψύχωση ενός ουσι-
αστικότερου τρόπου κατοίκησης 
του δημόσιου χώρου τής πόλης, 
μέσα από δράσεις πολιτισμού και 
ακτιβισμό.
Αναρωτιόμαστε πόσο γρήγορα 
μετά την παράδοση του έργου 
άρχισαν να ανακύπτουν τα πρώ-
τα προβλήματα, αλλά και ποια 
είναι η κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα. «Τα προβλήματα πα-
ρουσιάστηκαν πολύ νωρίς, ήδη 
από το 2009, μερικούς μήνες 
μετά τα εγκαίνια της πρώτης 
φάσης τού έργου. Αυτός ήταν 
και ο κύριος λόγος σύστασης του 
συλλόγου» αποκαλύπτει, μιλώ-
ντας στη «Citymag», ο πρόεδρος 
του συλλόγου (και ένας εκ των 
δύο αρχιτεκτόνων που σχεδίασαν 
την αναπλασμένη Νέα Παραλία 
τής Θεσσαλονίκης), Πρόδρομος 
Νικηφορίδης. «Δώδεκα χρόνια 
αργότερα και έξι χρόνια μετά την 

παράδοση και του τελευταίου 
τμήματος του έργου, η κατάστα-
ση είναι απογοητευτική. Εκατο-
ντάδες δέντρα έχουν ξεραθεί, 
τα σιντριβάνια δεν λειτουργούν, 
εκατοντάδες καμένες λάμπες 
δεν αντικαθίστανται, βλέπουμε 
παντού σπασμένα μάρμαρα, 
σπασμένα πλακόστρωτα και 
δίκτυο άρδευσης εκτός λειτουρ-
γίας, ο καταρράκτης ‘μετακόμι-
σε’, χώροι υγιεινής παραμένουν 
κλειστοί, βρύσες πόσιμου νερού 
βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, 
καλαθάκια αχρήστων είναι σπα-
σμένα και σκουριασμένα, μου-
τζούρες παντού, μικροπωλητές με 
καρότσια, καντίνες όπου να ‘ναι… 
Συσσωρευμένα προβλήματα μίας 
δεκαετίας. Το αποκορύφωμα της 
υποβάθμισης της Νέας Παραλί-
ας είναι η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται σήμερα η κατασκευή 
γύρω από το αντλιοστάσιο της 
ΕΥΑΘ».

Τέχνη, οικολογία
και πολιτισμός
Στην πολυετή παρουσία τους, οι 
«Φίλοι τής Νέας Παραλίας» ορ-
γάνωσαν συμμετοχικές δράσεις 
και δράσεις πολιτισμού, με στόχο 
την αύξηση της επισκεψιμότητας 
και την προαγωγή τής δημόσιας 
ζωής. Ευαισθητοποίησαν τους 
πολίτες σε θέματα χρήσης και 
σεβασμού τού δημόσιου χώρου 
και των δημόσιων αστικών πόρων, 

οι οποίοι συνδυάζονται μοναδικά 
στη Νέα Παραλία (νερό, πράσινο, 
αέρας κτλ.), ενώ συνεργάστηκαν 
με άλλους συλλόγους, οργα-
νώσεις και φορείς δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, καθώς και με 
επαγγελματίες από το ευρύτερο 
κοινό, που επιδιώκουν παρεμφε-
ρείς σκοπούς.
Μόλις τον περασμένο μήνα, οι 
«Φίλοι τής Νέας Παραλίας» διορ-
γάνωσαν στην αυλή τού Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης την 6η 
επίδειξη μόδας με ρούχα φτιαγ-
μένα από ανακυκλώσιμα υλικά 
με τίτλο «Νέα Παραλία – Νέα 
Πασαρέλα». Θέμα τής φετινής 
διοργάνωσης ήταν η λογοτεχνία: 
μεγάλοι συγγραφείς τής ελληνικής 
και της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
ενέπνευσαν με τα κείμενά τους τις 
σχεδιάστριες και τους σχεδιαστές, 
οι οποίοι έντυσαν τους πρωταγω-
νιστές με ανακυκλώσιμα υλικά, 
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του 
Μπερνάρ Κουόμο (του δεύτερου 
εκ των αρχιτεκτόνων που σχεδί-
ασαν τη «νέα» Νέα Παραλία), 
με τη συνοδεία τής χορεύτριας 
Ροδούλας Γκουλιαμπέρη και της 
ομάδας της. Και δεν είναι μόνον 
αυτή η εκδήλωση: τα τελευταία 
χρόνια, οι «Φίλοι τής Νέας Παρα-
λίας» διοργάνωσαν ή συντόνισαν, 
μεταξύ άλλων, συναυλίες, εκθέ-
σεις φωτογραφίας, καθαρισμούς, 
φυτεύσεις κ.ά. Σε κάποιες από 
αυτές είναι σίγουρο ότι έλαβαν 
μέρος αρκετοί από εμάς…

Για μια καλύτερη ζωή
Η πολυετής ενασχόληση με τα 
ζητήματα της Νέας Παραλίας 
επέτρεψε στους «Φίλους τής 
Νέας Παραλίας» να σχηματίσουν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για την 
κατάσταση του δημόσιου χώρου 
στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη: 
«Προσεγγίζοντας και αξιολο-
γώντας ολιστικά την έννοια του 
δημόσιου χώρου τής Θεσσαλο-
νίκης, η εικόνα δεν είναι ενθαρ-
ρυντική» σημειώνει ο Αθανάσιος 
Μαλίτσας, μέλος του συλλόγου. 
«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
πυκνοδομημένο περιβάλλον, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από ένα 
από τα χαμηλότερα ποσοστά 
πρασίνου ανά κάτοικο στην Ευ-
ρώπη (2,7 τετρ.μ.), με τις περιοχές 
του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος συνολικά –με αποσπασματι-
κές εξαιρέσεις– να μη διαθέτουν 
ενοποιημένο και φιλικό για όλες 
τις κοινωνικές ομάδες δίκτυο 
πεζοδρομίων, σύγχρονο και 
επαρκές σύστημα ηλεκτροφω-
τισμού και υπογειοποιημένα όλα 

 Promenade
 activists 
Οι «Φίλοι τής Νέας Παραλίας», το σωματείο 
που ιδρύθηκε πριν από οκτώ χρόνια, 
προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει κοινό και 
φορείς σε ό,τι αφορά τον δημόσιο χώρο, 
μέσα από δράσεις πολιτισμού και ακτιβισμό. 
Η «Citymag» συνομιλεί με τα μέλη του.
Κείμενο:       Φωτογραφία: 
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ
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τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Οι 
δημόσιοι, αδόμητοι, κοινόχρηστοι 
χώροι διευρυμένης κλίμακας 
εντός τού ιστού είναι σχεδόν 
ανύπαρκτοι, με τη Νέα Παραλία 
να αποτελεί σήμερα το μοναδικό 
δείγμα δημόσιου χώρου ικανού 
να απορροφήσει την ανάγκη 
μαζικής εκτόνωσης και ψυχαγω-
γίας. Αντιδεοντολογικές ατομικές 
συμπεριφορές που σχετίζονται με 
μουντζούρες και βανδαλισμούς, 
παράνομη στάθμευση οχημάτων 
και υπέρμετρη ανάπτυξη τρα-
πεζοκαθισμάτων εντείνουν την 
υφιστάμενη, βεβαρημένη κατά-
σταση του δημόσιου χώρου τής 
πόλης μας».

Αναλαμβάνουν δράση
για τη Θεσσαλονίκη
Ανάμεσα στις δράσεις δικτύωσης 
και προβολής, οι «Φίλοι τής Νέας 
Παραλίας» συμμετέχουν σε διε-
θνή δίκτυα συναφών πρωτοβου-
λιών για τον δημόσιο χώρο και τα 
παράκτια αστικά τοπία, με στόχο 
τις κοινές δράσεις, την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών διαχείρισης, 
την προβολή και ανάδειξη του 
συγκεκριμένου τόπου, αλλά και 
της πόλης γενικότερα. Η ανεύ-
ρεση και αξιοποίηση πόρων σε 
εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση για την προστασία και 
ανάπτυξη της περιοχής σε θέματα 
προστασίας, διαχείρισης και ανά-
δειξης περιβάλλοντος, πολιτισμού, 
αθλητισμού και συμμετοχικών 
δράσεων είναι ακόμη ένας από 
τους σκοπούς τού σωματείου.
Ρωτάμε τα μέλη τού συλλόγου 
«Οι Φίλοι τής Νέας Παραλίας», 
με τα οποία συναντηθήκαμε, 
ποιες ενέργειες μπορούν και 
πρέπει να γίνουν, για να βελτιω-
θεί η κατάσταση του δημόσιου 
χώρου τής πόλης; «Σε μια τόσο 
βεβαρημένη πόλη, κύριο μέλημα 
της πολιτείας πρέπει να είναι η 
συνεχής εποπτεία και προστασία 
τού δημόσιου χώρου, καθώς και 
η έγκαιρη και ορθή συντήρησή 
του» απαντά η κυρία Δήμητρα 
Καμπουράκη. «Μικρής κλίμακας 
παρεμβάσεις στις γειτονιές, με 
αναπλάσεις σε πλατείες και πεζο-
δρόμους, με μετατροπή ελεύθε-
ρων χώρων σε ‘πάρκα τσέπης’ και 
αξιοποίηση των σχολικών αυλών, 
όπως επίσης και η προώθηση 
εναλλακτικών τρόπων μετακίνη-
σης με μελετημένο δίκτυο ποδη-
λατοδρόμων, με δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας κοκ., βελτιώνουν 
άμεσα την εικόνα μιας περιοχής. 
Η πρόληψη είναι σημαντική και 
η σύγχρονη τεχνολογία βοη-

θά – π.χ., με τους αισθητήρες 
παράνομης στάθμευσης. Εξίσου 
σημαντικές, ωστόσο, είναι η 
χορήγηση κινήτρων στους πολίτες 
(για παράδειγμα, με τη μείωση 
δημοτικών τελών σε περιπτώσεις 
υιοθεσίας χώρων πρασίνου), αλλά 
και η αυστηρή τήρηση των νόμων 
σε επαναλαμβανόμενες παραβα-
τικές συμπεριφορές που τείνουν 
να παγιωθούν, όπως η κατάσταση 
με τα τραπεζοκαθίσματα. Σε κάθε 
περίπτωση, η ευαισθητοποίη-
ση των πολιτών με τη στήριξη 
συλλογικών εθελοντικών δράσεων 
και την εκπαίδευση των μικρών 
παιδιών συμβάλλει στη δημιουρ-
γία τής απαραίτητης κουλτούρας 
σεβασμού προς τον δημόσιο 
χώρο» καταλήγει η κυρία Κα-
μπουράκη.

«Αξίζουμε μιαν
άλλη πραγματικότητα»
«Οι ‘Φίλοι τής Νέας Παραλίας’ 
δημιούργησαν τον σύλλογο το 
2012, με σκοπό να ενθαρρύνουν 
έναν ουσιαστικό τρόπο κατοί-
κησης του δημόσιου χώρου, με 
δράσεις πολιτισμού, αλλά και με 
ακτιβισμό» εξηγεί ο Πρόδρομος 
Νικηφορίδης. «Η ανάδειξη της 
μοναδικής της φυσιογνωμίας και 
η επιμονή στα θέματα καθαριό-
τητας, πρόληψης βανδαλισμών, 
συντήρησης και προστασίας τού 
πρασίνου, αποτροπής κακής χρή-
σης και ‘παρασιτικών’ χρήσεων, 
αλλά και η ευαισθητοποίηση σε 
θέματα χρήσης και σεβασμού 
των δημόσιων αστικών πόρων 
(νερό, πράσινο, αέρας) ήταν και 
είναι καθημερινές μας έγνοιες. 
Η συνεργασία με άλλους συλ-
λόγους, οργανώσεις και φορείς 
αποτελεί συνεχές ζητούμενο. Η 
επιστημονική μελέτη και συμβολή 
αρμόδιων υπηρεσιών και η δημι-
ουργία μιας πλατφόρμας καλλιέρ-
γειας, υλοποίησης και διάδοσης 
ιδεών σχετικά με την κατοίκηση 
του δημόσιου χώρου είναι και θα 
είναι η διαρκής μας ενασχόληση. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, όλα 
αυτά τα χρόνια προχωρήσαμε σε 
περίπου 100 δράσεις, ενέργειες 
και εκδηλώσεις – και θα συνεχί-
σουμε, επειδή αξίζει να ζήσουμε 
μιαν άλλη πραγματικότητα».
INFO: Μπορείτε να πάρετε 
περισσότερες πληροφορίες για 
τους «Φίλους τής Νέας Παραλί-
ας» και τις δράσεις τους από τη 
σελίδα τους στο Facebook (www.
facebook.com/filoineasparalias), 
μέσω e-mail (filoi.neas.paralias 
@gmail.com) ή καλώντας 
στο Τ. 2310-228.320.

 Από αριστερά: οι αρχιτέκτονες.
 Πρόδρομος Νικηφορίδης.

 και Μπερνάρ Κουόμο, η πολιτική.
 μηχανικός Μαρία Στεφανούρη,.

 η δικηγόρος Δήμητρα Καμπουράκη,.
 η φοροτεχνικός Ευθυμία Μαυρίδου,.

 ο οικονομολόγος Αθανάσιος Μαλίτσας.
 και η τραπεζικός Σεβαστή Καραμπέρη..
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ΠΡΑΣΣΕΙΝ... ΠΡΑΣΙΝΑ
Η Ολλανδία μάς δείχνει τον δρόμο: μια υποβαθμισμένη παραθαλάσσια 
περιοχή, σαν το Καλοχώρι τής Θεσσαλονίκης, με βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που, φεύγοντας από τον τόπο, άφησαν πίσω τους 
δυσάρεστες οσμές, αποφάσισαν να αναβαθμίσουν οι τοπικές αρχές 
της βορειοευρωπαϊκής χώρας. Αξιοποιώντας τις εγκαταλελειμμένες 
βάρκες από το ανενεργό καρνάγιο της παραλιακής ζώνης,
τις μετέτρεψαν σε γραφεία και ξύλινα δρομάκια, ενώ παραχώρησαν 
για 10 χρόνια την περιοχή σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δωρεάν, 
ώστε να τους δώσουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν.
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ΑΠΟΨΗ
Γράφει o ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ*

Μόλις έναν χρόνο μετά τις εκλογές,
η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο. Αυτό 
είναι έκδηλο σε κάθε καλόπιστο πολίτη
ο οποίος νοιάζεται για την πόλη του, καθώς 
μια σειρά παρεμβάσεων της διοίκησης 
Ζέρβα προδιαγράφει ήδη τη μελλοντική 
εικόνα της πόλης μας.

Μ ιας Θεσσαλονίκης που 
θα αναδεικνύει την 
ιστορικότητα και τη 

μεγαλοπρέπειά της και, πάνω απ’ 
όλα, θα σέβεται τον πολίτη. Πα-
ράλληλα, ικανοποιώντας τις απαι-
τήσεις της εποχής, σχεδιάζουμε 
και οργανώνουμε σύγχρονες 
δομές. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε 
προγράμματα συντηρήσεων και 
εκσυγχρονισμού των υπαρχου-
σών δομών και κτιρίων. Στον 
δήμο Θεσσαλονίκης δίνουμε 
καθημερινά τον συνεχή αγώνα, 
για να δώσουμε σάρκα και οστά 
στο όραμά μας για τη σύγχρονη 
Θεσσαλονίκη. Στον άξονα αυτό, 
πραγματοποιούμε καθημερινά 
παρεμβάσεις σε όλες τις δημο-
τικές κοινότητες, με αλληλουχία 
έργων που υλοποιούν αγόγγυστα 
οι υπηρεσίες μας, με πρόγραμμα 
και μεθοδικότητα, κόντρα σε 
προχειρότητες του παρελθόντος. 
Στόχος μας, μια πόλη που θα 
σέβεται τον πολίτη, αλλά και η 
εμφύσηση στη νοοτροπία καθε-
νός τού σεβασμού σ’ αυτήν.

Η δη, μέσα σε σχεδόν 
12 μήνες διοίκησης, 
μεγάλα και μικρό-

τερα έργα «τρέχουν», τόσο 
αναφορικά με την αποκατά-
σταση μνημείων και δημόσι-
ων χώρων –Νέα Παραλία, 
κοιμητήρια Ευαγγελιστρί-
ας, πάρκο Παπαναστασίου, 
αποκατάσταση διατηρητέου 
Κριεζώτου, ανάπλαση πάρκου 
Μπότσαρη–, σε ό,τι αφορά τη 
συντήρηση ή και τον καθαρι-
σμό τους, όσο κυρίως με έργα 

που «τελειώνουν» νοοτροπίες 
του παρελθόντος. Προχω-
ράμε πιστοί στο όραμά μας, 
προκειμένου η Θεσσαλονίκη 
να αναδείξει την αίγλη της ως 
σύγχρονης μεγαλούπολης, 
κέντρου τής Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Με σύγχρονες 
παρεμβάσεις, διαμορφώνουμε 
μια βιώσιμη και εναρμονισμέ-
νη εικόνα, συγκεράζοντας το 
παλιό με το νέο και απαλλάσ-
σοντας την πόλη από μίζερα 
απομεινάρια, με τα οποία 
προηγούμενες διοικήσεις δεν 
ασχολήθηκαν. Η διοίκηση 
Ζέρβα τολμά εκεί όπου άλλοι 
δεν τόλμησαν – και εκεί, 
εν πολλοίς, εδράζεται και η 
κριτική που μας ασκείται. 
Παρεμβάσεις και έργα όπως η 
διάνοιξη της Αγίου Δημητρί-
ου, ο καθαρισμός από οική-
ματα-εστίες μόλυνσης στη 
δυτική είσοδο και την Άνω 
Πόλη, η αποξήλωση ανενερ-
γών περιπτέρων και ο καθα-
ρισμός δημόσιων χώρων από 
συνεχείς βανδαλισμούς ήταν 
για εμάς ενέργειες που έπρεπε 
άμεσα να δρομολογηθούν και 
η ολοκλήρωσή τους έδωσε 
στην πόλη χώρο και «καθαρό 
πρόσωπο». Συνεχίζουμε στην 
ίδια λογική. Ομορφαίνουμε 
τις γειτονιές της Θεσσαλονί-
κης, αναβαθμίζουμε τα πάρκα 
και τις πλατείες – από την 
Ξηροκρήνη και την Άνω Πόλη 
μέχρι τη Χαριλάου και το 
Ντεπώ, τις 40 Εκκλησιές και 
το κέντρο, σε όλες τις δημοτι-
κές κοινότητες.

Π ροχωράμε με πιστοποιη-
μένες και αναπλασμένες 
παιδικές χαρές, για να 

δώσουμε χαρά και αισιοδο-
ξία στους πολίτες, μικρούς και 
μεγάλους, και να αντικαταστή-
σουμε τη μίζερη καθημερινότητα. 
Υπογράφουμε συμβάσεις για 
μελέτες και κατασκευές σχολικών 
δομών –πρόσφατα υπογράψα-
με την κατασκευή νηπιαγωγείου 
στην Δ’ κοινότητα, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκεται σχετική εργολαβία στη 
Β’ κοινότητα– με σύγχρονες 
προδιαγραφές και, παράλληλα, 
συντηρούμε και εκσυγχρονίζουμε 
άλλες. Όλα αυτά με πλάνο, μεθο-
δικότητα και συνέχεια. Άλλωστε, 
τίποτα δεν μπορεί να γίνει σωστά 
από τη μια μέρα στην άλλη.

Δ ίνουμε ζωή στα σι-
ντριβάνια της πόλης! 
Προχωράμε, κόντρα 

στις «Σειρήνες», να αποδώ-
σουμε στους πολίτες δημόσια 
κτίρια και χώρους που για 
χρόνια έστεκαν παραμελημένοι, 
με όλες τις απαραίτητες και 
νόμιμες διαδικασίες. Μικρές 
και μεγαλύτερες παρεμβάσεις 
που δίνουν στην πόλη τον 
αυθεντικό της χαρακτήρα, 
δημιουργώντας παράλληλα νέα 
σημεία αναφοράς και χώρους 
για ελεύθερες δραστηριότητες. 
Κάνουμε την πόλη λειτουρ-
γική και ανθρώπινη. Από την 
άλλη, με μια σειρά καθοριστι-
κών αποφάσεων προχωράμε 
στην υλοποίηση εμβληματικών 
έργων και απαγκιστρώνουμε 
υποθέσεις που θα αλλάξουν 
το τοπίο και θα αποκαταστή-
σουν αγκυλώσεις ετών, που 
«αιχμαλώτιζαν» την πόλη μας. 
Στον άξονα αυτόν εντάσσεται 
η απόφαση να αποδώσουμε 

την πλατεία Διοικητηρίου, να 
«τρέξουμε» την ανάπλαση της 
Αγοράς Βλάλη (Καπάνι), να 
αναπλάσουμε τον άξονα της 
Δημητρίου Γούναρη. Διαχει-
ριζόμαστε με ευελιξία το θέμα 
της ανάπλασης της πλατείας 
Ελευθερίας, καθώς, ως διοίκη-
ση, καλούμαστε να επιλύουμε 
προς όφελος της πόλης τα 
όποια προβλήματα προκύ-
πτουν. Σε συνδυασμό με τα 
μεγάλα έργα που δρομολογού-
νται από την κεντρική διοίκηση 
και τις κατάλληλες ενέργειες 
από την πλευρά μας, η Θεσ-
σαλονίκη χαράσσει ήδη τη 
νέα της πορεία, ώστε να γίνει 
μια σύγχρονη, μητροπολιτική 
πρωτεύουσα, πρωταγωνίστρια 
των εξελίξεων.
* Ο κ.Εφραίμ Κυριζίδης είναι 
αντιδημάρχος Τεχνικών Έργων 
τού δήμου Θεσσαλονίκης.
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Ν έες και νέοι από 
διαφορετικούς 
χώρους –της 
αρχιτεκτονικής, 
της οικονομίας, 

της πληροφορικής, αλλά και του 
εμπορίου– άρχισαν να δραστη-
ριοποιούνται εκεί, ενώ δημιούρ-
γησαν έναν εναλλακτικό χώρο για 
καφέ και φαγητό που φιλοξενεί 
μουσικές και άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Παράλληλα, επελέ-
γησαν καλλιέργειες φυτών που 
απορροφούν τις τοξικές ουσίες 
από το έδαφος, με στόχο την 
εξυγίανσή του. Στην ίδια χώρα, 
το πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ 
αποφάσισε να δημιουργήσει ένα 
«green campus»: εκεί τοποθέ-
τησε παλιά, αλλά ανακατασκευ-
ασμένα κοντέινερ, που μετατρά-
πηκαν σε γραφεία, βιβλιοθήκες, 
σημεία συνάντησης, ακόμη και 
σε τράπεζα που χρηματοδοτεί 
καινοτόμες ιδέες από startup 
επιχειρήσεις.
«Τέτοιου είδους καλές πρακτι-
κές δίνουν ιδέες για το πώς μια 
περιοχή σαν το Καλοχώρι τής 
Θεσσαλονίκης θα μπορούσε 
να γίνει ακόμη και σαν τη Νέα 
Παραλία τής πόλης», υποστηρίζει 
ο διευθυντής τού Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης. Όπως 
εξηγεί, αντίστοιχα παραδείγματα 
παρουσιάζονται και προτείνο-
νται σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
έργων που στοχεύουν στη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής στο αστικό 
περιβάλλον και σε υποβαθμισμέ-
νες περιοχές.
Σύμφωνα με τον κ.Τερτιβανίδη 
(και με αφορμή τη συμμετοχή 
τής Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στο πρόγραμμα 
CityZen, ένα διαπεριφερειακό 
πρόγραμμα συνεργασίας στο 
πλαίσιο του Interreg Europe 
2014-2020), τα τελευταία 
χρόνια κερδίζει όλο και περισσό-
τερο έδαφος η ιδέα των αστικών 
λαχανόκηπων: «Στην Καστίλια 
Λεόν τής Ισπανίας, πέντε χιλιάδες 
παιδιά των τριών μεγαλύτερων 
τάξεων 18 δημοτικών σχολείων 
και διακόσιοι δάσκαλοι που εκ-
παιδεύτηκαν κατάλληλα συμμε-
τέχουν σε πρόγραμμα καλλιέργει-
ας φυτών με τον χαρακτηριστικό 
τίτλο ‘Καλλιεργούμε περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση’» εξηγεί. «Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014, 
είχε εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση 
των παιδιών στα ζητήματα της 
ορθής καλλιέργειας, της κομπο-

στοποίησης και της ασφάλειας 
των τροφίμων, ενώ επεκτάθηκε 
και σε άλλες ομάδες τού πληθυ-
σμού, όπως οι συνταξιούχοι, οι 
άνεργοι, οι φοιτητές, ακόμη και 
οι νοσηλευτές, που αντιλαμβάνο-
νται πολύ καλά τη φροντίδα που 
απαιτείται για την ευθύνη ενός 
ζωντανού οργανισμού».

Οι αστικοί κήποι
της Θεσσαλονίκης
Από την άλλη πλευρά, η περιφέ-
ρεια συμμετέχει στο πρόγραμμα 
CityZen με τέσσερα παραδείγμα-
τα: τον αστικό κήπο-αμπελώνα 
τού δήμου Θεσσαλονίκης, τους 
αστικούς λαχανόκηπους του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 
το «πάρκο τσέπης» στην οδό 
Σβώλου και την ΚΟΙΝΣΕΠ 
«Αργώ», στο Ψυχιατρείο: «Το 
ζητούμενο δεν είναι να λυθεί το 
επισιτιστικό πρόβλημα – αν και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, μπο-
ρούν να βοηθηθούν ορισμένες 
οικογένειες να παράγουν τα δικά 
τους λαχανικά. Ο στόχος είναι να 
έρθουν οι κάτοικοι της πόλης πιο 
κοντά μεταξύ τους, να δημιουρ-

γηθούν γειτονιές σε ένα αστικό 
περιβάλλον στο οποίο κάποιοι 
δεν γνωρίζουν ποιοι μένουν στο 
διπλανό σπίτι, να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής και να αξιοποιηθεί 
ο δημόσιος χώρος. Στο πλαίσιο 
αυτό, ήδη έχουν χαρτογραφηθεί 
περιοχές με πιθανά σημεία, στα 
οποία θα μπορούσαν να γίνουν 
αστικοί κήποι», επισημαίνει ο 
διευθυντής τού Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης.
Ειδικά για τους λαχανόκηπους 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου, ο κ.Τερτιβανίδης επικαλείται 
το παράδειγμα ενός γυναικολό-
γου, που καλλιεργεί με μεράκι 

τη γη, ενώ αποσυμπιέζεται από 
την έντονη καθημερινότητα με 
το γνωστό στρες και άγχος τής 
δουλειάς.
Για την περίπτωση του «πάρ-
κου τσέπης» στην οδό Σβώλου 
εξηγεί ότι ένα εγκαταλελειμμένο 
οικόπεδο, εστία μόλυνσης και 
παραβατικότητας, μετατράπηκε 
από τα χέρια των κατοίκων τής 
γειτονιάς σε σημείο συνάντησης 
που φιλοξενεί πολιτιστικά γεγο-
νότα, βραδιές σινεμά, κονσέρτα 
κοκ. Δεν παραλείπει επίσης να 
παρουσιάσει και την επιχει-
ρηματική πλευρά αντίστοιχων 
προσπαθειών, ώστε ιδιώτες να 

παρέχουν πλέον τη δυνατότητα 
καλλιέργειας ενός τμήματος γης, 
με τα γνωστά οφέλη τής συγκε-
κριμένης διαδικασίας.

Λιγότερα αυτοκίνητα
Στις καλές πρακτικές που εφαρ-
μόζονται σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής, περιβαλλοντικά φιλική και 
λιγότερο ρυπογόνα, ο κ.Τερτιβα-
νίδης περιλαμβάνει τις ομάδες 
γονέων που δημιουργήθηκαν στη 
γειτονική Ιταλία, ώστε να εκλείψει 
το συχνό φαινόμενο του συνωστι-
σμού αυτοκινήτων το πρωί και το 
μεσημέρι έξω από σχολεία: «Γο-

νείς ή παππούδες και γιαγιάδες 
που έχουν τη δυνατότητα ανα-
λαμβάνουν μία ημέρα την εβδο-
μάδα να παίρνουν τα παιδιά από 
τα σπίτια τους, να τα πηγαίνουν 
στο σχολείο και, μετά από την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων, να 
τα επιστρέφουν, αντίστοιχα, στο 
σπίτι. Είναι μια απλή και όμορφη 
λύση για λιγότερα αυτοκίνητα, 
η οποία δίνει παράλληλα την 
ευκαιρία σε όλους να απολαύ-
σουν μιαν όμορφη διαδρομή, να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να 
γνωριστούν καλύτερα».
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης υπάγεται στην περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 
σκοπό και βασικές αρμοδιότητες 
τη διαχείριση πιστώσεων του 
προγράμματος δημοσίων επεν-
δύσεων, τη διαχείριση χρηματο-
δοτήσεων φορέων τού δημόσιου 
τομέα και άλλων νομικών προ-
σώπων και τη διαχείριση χρη-
ματοδοτήσεων, οι οποίες προ-
έρχονται από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
διεθνών οργανισμών και φορέων 
στο εξωτερικό. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ –ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ– ΑΡΧΙΣΑΝ 
ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ,  
ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ  
ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ. ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΩΡΑ, ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ «GREEN CAMPUS»: ΕΚΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΠΑΛΙΑ,  
ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,  
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ  
ΑΠΟ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΙΔΕΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
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Τ ρεις δρόμοι και μία πλατεία γύρω από το γήπεδο 
της Τούμπας έχουν μερικούς μήνες τον χρόνο το... 
πλεονέκτημα με το μέρος τους. Στο «ντέρμπι των 
αιωνίων» (της φύσης εναντίον της ρύπανσης), 
η συνήθως ηττημένη μέσα στις πόλεις φύση 

παίρνει τη ρεβάνς, έστω για λίγες εβδομάδες. Τον Ιούνιο 
είναι η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, ο δρόμος που δια-
σχίζει την Άνω Τούμπα, με 220 μεγάλες φλαμουριές 
που ξεκινούν από τη στροφή τής Τριανδρίας και 
φτάνουν ώς τα Κωνσταντινουπολίτικα, σκορπί-
ζοντας, όταν ανθίζουν, το μεθυστικό τους άρωμα 
και απωθώντας το καυσαέριο. Στις αρχές Μαΐου, η 
κοντινή στη Γρηγορίου Λαμπράκη οδός Ναυπλίου 
φιλοξενεί στα μικρά της πεζοδρόμια συνολικά 80 
ακακίες, που προσφέρουν τη δική τους ξεχωριστή 
μυρωδιά, ζαλίζοντας ακόμη και τις μέλισσες, συγκρα-
τώντας παράλληλα μεγάλα φορτία σκόνης, καθώς οι 
ακακίες είναι το πιο κατάλληλο δέντρο γι’ αυτόν τον 
σκοπό (ιδιότητα που εξηγεί την πληθώρα τους σε χωμα-
τόδρομους και σε ανοιχτά ορυχεία). Τις ζεστές ημέρες τού 
καλοκαιριού η οδός Διογένους, η παράλληλη της Γρηγορίου 
Λαμπράκη που οδηγεί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, διεκδικεί τον 
τίτλο τού πιο δροσερού δρόμου τής Θεσσαλονίκης, καθώς 
μετράει συνολικά 80 μεγάλα πλατάνια που «εκπέμπουν» κύματα 
δροσιάς σαν υπαίθριο air condition, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ένα 
μεγάλο πλατάνι μπορεί να «εκπέμπει» δροσιά μεγαλύτερη από 9.000 BTU(!).
Λιγότερη δροσιά, καλύτερη σκιά, αλλά περισσότερη αίσθηση ευφορίας προσφέρει 
σε κατοίκους και περιπατητές η κοντινή στη Διογένους δενδροστοιχία, μια αλέα από 
65 μανόλιες: βρίσκεται στην πλατεία Θρακικού και Μικρασιατικού Ελληνισμού, 
με ελάχιστους απ’ όσους μπαίνουν στο πνευματικό κέντρο Τούμπας ή στο διπλανό 
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να αντιλαμβάνονται ότι διασχίζουν τη μεγαλύτερη 
δενδροστοιχία τού ωραιότερου καλλωπιστικού δέντρου των πόλεων στην Ελλάδα. 
Το συγκεκριμένο δέντρο είναι από τα πλέον 
δημοφιλή στον κόσμο, όχι όμως τόσο στην 
Ευρώπη όσο στο βόρειο ημισφαίριο της 
αμερικανικής ηπείρου – στην πολιτεία τού 
Μισσισιπή, στις ΗΠΑ, είναι ανακηρυγμένο 
ως το επίσημο δέντρο της. Το λευκό, αρω-
ματικό άνθος της, που συχνά ξεπερνά τα 
20 εκατοστά, περιλαμβάνεται στα μεγαλύ-
τερα λουλούδια τού φυτικού βασιλείου – 
και μάλιστα με το πιο συναρπαστικό άρωμα, 
καθώς έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 
το πανεπιστήμιο του Ρουρ-Μπόχουμ στη 
Γερμανία κατέταξε το άρωμα του συγκε-
κριμένου άνθους σ’ αυτά που ξυπνούν τη 
σεξουαλική επιθυμία.

Δέντρα, ναι. Αλλά τι δέντρα;
Αυτό το συμπέρασμα δεν φαίνεται πάντως 
να αποτέλεσε το κίνητρο για τη φύτευσή 
της σε δενδροστοιχίες και οδικούς άξονες 
της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών. 
Όπως εξηγεί ο δασολόγος-περιβαλλοντο-
λόγος τού δήμου Θεσσαλονίκης, δρ. Ευ-
άγγελος Ματζίρης, «παρά τον αριθμό που 
καταγράφεται στην περιοχή τής Τούμπας, 
οι μανόλιες δεν είναι πολλές στη Θεσσαλο-
νίκη, με τον αριθμό τους να περιορίζεται κυρίως σε κεντρικούς δρόμους, όπως είναι η 
Αριστοτέλους και η Φιλίππου. Η επιλογή της έχει, πάντως, συγκεκριμένη αιτιολογία: σύμ-
φωνα με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Αστικού Πρασίνου, είναι δέντρο με φυλλωσιά 
ιδανική για το αστικό τοπίο (δεν κλείνει την θέα), χαρακτηρίζεται «μνημειακό δέντρο» 
και επιλέγεται επειδή, ως καλλωπιστικό είδος, έχει εξαιρετική απόδοση, ξεπερνώντας 
ακόμη και τη φλαμουριά, που είναι ένα από τα ομορφότερα είδη που φυτεύτηκαν στα 
πεζοδρόμια και στα πάρκα τής Θεσσαλονίκης.
Στους δήμους τού πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, κάθε δρόμος και κάθε 
περιοχή είχε τα προηγούμενα χρόνια τα δικά της κριτήρια επιλογής για το είδος τού δέ-
ντρου που θα φυτευόταν. Αυτά σχετίζονταν κυρίως με την κλιματική ζώνη, τον διαθέσιμο 
χώρο ανάπτυξης (π.χ., στους στενούς δρόμους διάλεγαν δέντρα που αργούν να μεγαλώ-

σουν) ή τις απαιτήσεις τους σε νερό και θρεπτι-
κά στοιχεία. Με αυτά τα κριτήρια επιλέγονταν 
τα είδη των δέντρων πριν από τη δεκαετία τού 

1970 (και εκεί οφείλονται οι δενδροστοιχίες 
των φτελιών στην Τσιμισκή και στη Βασιλίσσης 
Όλγας). Ωστόσο, οι μεγάλοι δρόμοι των αστι-

κών κέντρων, με τα υψηλά φορτία κυκλοφορίας 
οχημάτων, αιθάλης, αιωρούμενων σωματιδίων και 

άλλων ρύπων, ανάγκασαν πολεοδόμους, αρχι-
τέκτονες, περιβαλλοντολόγους και αυτοδιοικη-

τικούς να προσθέσουν στα επιλέξιμα είδη των 
δέντρων και το κριτήριο της συγκράτησης 
των αέριων ρύπων. Το κριτήριο αυτό είναι 
σήμερα κυρίαρχο στα συνολικά 9 περι-

βαλλοντικά οφέλη τού αστικού πρασίνου 
(επίδραση στο μικροκλίμα, αντιανεμική 
προστασία, συγκράτηση εδαφών, εξουδετέ-
ρωση θορύβου, προστασία βιοποικιλότητας, 
αισθητική βελτίωση τοπίου κ.ά.), ενώ σ’ αυτά 

προστίθενται και τα 8 κοινωνικά οφέλη τού 
αστικού πρασίνου (μεταξύ άλλων, υγεία, εργασία, 

αναψυχή, αύξηση αξίας ιδιοκτησίας κοκ.).
Δεκάδες δήμοι μεγάλων αστικών κέντρων στην Ευ-

ρώπη και αλλού επιλέγουν πλέον φυτά και δέντρα που 
βοηθούν περισσότερο στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης – το βρετανικό δίκτυο ΒΒC κατέταξε σ’ αυτούς τους δήμους το 
Λονδίνο (μόνο πέρσι φύτεψε 7.000 δέντρα), το Παρίσι, το Πεκίνο κ.ά. «Τώρα 

πια», σημειώνει ο δασολόγος-περιβαλλοντολόγος τού δήμου Θεσσαλονίκης, 
«δεν αντικαθιστούμε τη γερασμένη φτελιά στην Τσιμισκή με μια νέα φτελιά, 
αλλά με είδη που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ατμοσφαιρικές συνθήκες 
ενός μεγάλου δρόμου και, κυρίως, στην αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης. 
Ένα από αυτά τα είδη, που τείνει πλέον να ταυτιστεί με την φράση «το καλύτερα 

ανταποκρινόμενο δέντρο στην κλιματική 
αλλαγή» είναι η κελτίδα ή μελικουκιά (Celtis 
australis), ένα είδος που έχει πάρει ήδη 
θέση στα πεζοδρόμια της Τσιμισκή και της 
Εγνατίας».

Η πράσινη «προίκα»
Στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης, ο πλη-
θυσμός του οποίου ξεπερνά τα 325.000 
άτομα, ο συνολικός αριθμός των δέντρων 
υπολογίζεται σε 42.000 (σε πεζοδρόμια 
και δενδροστοιχίες), ενώ υπάρχουν άλλα 
15.000 στα πάρκα. Τη μεγαλύτερη πα-
ρουσία καλύπτουν τα είδη τής σοφόρας, 
του αμερικανικού σφένδαμου, της ψευδα-
κακίας, του πλατανιού, της νεραντζιάς και 
του λιγούστρου. Ακόμη κι όταν τα δέντρα 
αυτά προστίθενται στους χώρους πρασί-
νου, ωστόσο, κατατάσσουν τη Θεσσαλονί-
κη σε μία από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ 
των ευρωπαϊκών πόλεων σε ό,τι αφορά 
την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο (δεν 
ξεπερνά τα 3-4 τετρ.μ.). Όπως αναφέρει ο 
αντιδήμαρχος Πρασίνου, Σωκράτης Δη-
μητριάδης, ο δήμος προσπαθεί να αυξήσει 
αυτό το ποσοστό στην επικράτειά του – 

προς τούτο, στα σχέδιά του είναι να προστεθούν δύο νέοι χώροι με αστικούς οπωρώνες, 
ένας στην περιοχή των Σφαγείων και ένας στην άνοδο της οδού Λαγκαδά.
Σημειωτέον ότι, πρόσφατα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος γνωστοποίησε την πρόθεση του 
δήμου για την απομάκρυνση χιλίων και πλέον ακατάλληλων λευκών, οι οποίες ήταν 
μεν στο παρελθόν το αγαπημένο δέντρο των δημάρχων (καθώς μεγάλωναν ταχύτατα, 
ανταποκρινόμενες στην υπόσχεση «θα σας φέρω πράσινο»), έχουν αποδειχθεί όμως 
και «δέντρο των πτώσεων», καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταρρεύσει κατά 
δεκάδες, θύματα του ισχυρού Βαρδάρη και θεομηνιών. Κατά μέσον όρο, στη Θεσσα-
λονίκη πέφτουν κάθε χρόνο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, γύρω στις 15 λεύκες. Στη 
θέση αυτών των χιλίων λευκών θα φυτευτούν δέντρα περισσότερο κατάλληλα για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και για παραθαλάσσιες περιοχές. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Δέντρα
Vs. νέφος

Μανόλιες, φλαμουριές, σοφόρες 
και πλατάνια ρίχνονται 

στη μάχη κατά τής ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη.
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Πού αρχίζουν και πού τε-
λειώνουν τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις μας; Το θέμα 
τής καθαριότητας έχει διτ-
τό χαρακτήρα – και για τον 
δήμο και για τους πολίτες. 
Υπάρχουν δικαιώματα, υπάρ-
χουν όμως και υποχρεώσεις. 
Δικαίωμα του πολίτη είναι να 
απαιτεί να είναι καθαρός ο 
δρόμος του, το πεζοδρόμιό 
του, οι κάδοι του. Υποχρέ-
ωσή του είναι να τα διατη-
ρεί καθαρά. Δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερος κόπος, χρειάζεται 
όμως ιδιαίτερος τρόπος, που 
είναι απλός: να ακολουθούμε 
τις οδηγίες για το πού πετάμε 
τι. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
οι μπλε κάδοι τής ανακύ-
κλωσης. Πιστεύω ότι είμαστε 
λάθος από την αρχή. Δεν είναι 
το πρόβλημα σημερινό ή της 
προηγούμενης διοίκησης. Έχει 
ξεκινήσει πάρα πολύ λάθος. 
Ένα μέρος των πολιτών δεν 
έχει τη σωστή ενημέρωση. 
Πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι 
από το «άλφα». Υπάρχει όμως 
και ένα μέρος των πολιτών που 
γνωρίζουν τι πρέπει να ανα-
κυκλώνουν και πώς – ακόμη 
και συγκεκριμένα αντικείμενα, 
όπως οι χάρτινες κούτες ή τα 

πλαστικά. Αυτούς τους λίγους 
θέλουμε να τους κάνουμε 
πολλούς. Δική μας υποχρέωση 
είναι η σωστή ενημέρωση αυ-
τών, αλλά και όλων των πολι-
τών και υποχρέωση του πολίτη 
είναι να εφαρμόζει αυτήν την 
ενημέρωση.

Αλήθεια… Έχει (ή: πρέπει να 
έχει) όρια έχει η ελευθερία 
έκφρασης –έκφρασης πολιτι-
κής, πολιτιστικής, κοινωνικής 
καλλιτεχνικής– στον δημόσιο 
χώρο και, αν ναι, ποια είναι 
αυτά; Τα όρια και η ελευθερία 
είναι δύο αντίθετες έννοιες. 
Υπάρχει όμως η ελευθερία τού 
ατόμου και κάθε άτομο είναι 
ελεύθερο ώς το σημείο όπου 
πρέπει να σεβαστεί τα όρια της 
ελευθερίας τού άλλου ατόμου. 
Αυτό ισχύει και για την ελευθε-
ρία τής έκφρασης, που απει-
κονίζεται πολύ έντονα αυτό τον 
καιρό στα γράφιτι των πόλεων. 
Όταν σέβονται το περιβάλλον 
και δεν είναι προσβλητικά, όχι 
μόνον ομορφαίνουν την πόλη, 
αλλά περνούν και κοινωνικά 
μηνύματα στη νεολαία, που 
δύσκολα εμπιστεύεται αυτά που 
ακούει από την κοινωνία των 
«μεγάλων».

Ήθελα να σας ρωτήσω, από 
την εμπειρία σας: πόσο αντιμε-
τωπίζουμε το πεζοδρόμιο, την 
οδό ή την πλατεία ως προέ-
κταση του ιδιωτικού μας χώ-
ρου, του σαλονιού τού σπιτιού 
μας; Αυτό προσπαθούμε να 
περάσουμε στους πολίτες. Να 
σέβονται το πεζοδρόμιο όπως 
το σαλόνι τους. Να σέβονται 
τους κάδους τής γειτονιάς 
όπως σέβονται τον κάδο των 
σκουπιδιών τού σπιτιού τους. 
Αν το καταφέρουμε αυτό, θα 
έχουμε πετύχει έναν από τους 
βασικούς μας στόχους.

Σε μια τέτοια προσπάθεια, πού 
τελειώνουν οι υποχρεώσεις 
των τοπικών αρχών και πού 
ξεκινά η δική μας ευθύνη, 
ως πολιτών; Δεν είναι θέμα 
υποχρεώσεων και ευθυνών. 
Είναι καθαρά θέμα παιδείας. 
Το 50% είναι η προσπάθεια 

της υπηρεσίας τού δήμου και 
το 50% είναι των πολιτών. Όσο 
και να θέλετε εσείς να καθα-
ρίσετε το σπίτι σας, όσο και να 
θέλουμε εμείς να καθαρίσουμε 
την πόλη, αν εγώ ή αν εσείς 
θέλουμε, την επόμενη στιγμή 
μπορεί να είναι και πάλι λερω-
μένη.

Υπάρχει κάτι που θα μπορού-
σαμε να κάνουμε, το οποίο 
έχουμε αμελήσει, ή κάποιο 
καλό παράδειγμα εντός ή 
εκτός συνόρων, το οποίο θα 
μπορούσαμε να ακολουθή-
σουμε; Θα ήθελα να πιστεύω 
ότι δεν έχουμε αμελήσει κά-
ποιον τομέα. Είμαστε σε ανοι-
χτή επικοινωνία με τους πολίτες 
– και σε οποιαδήποτε ανάγκη 
τους που αφορά την καθαριό-
τητα είμαστε αρωγοί.

Γιατί αποτυγχάνουμε σε ένα 

μέτωπο, στο οποίο πόλεις στο 
εξωτερικό αντίστοιχες της 
Θεσσαλονίκης σε μέγεθος και 
φυσιογνωμία παρουσιάζουν 
πολύ καλύτερη εικόνα;  Δεν 
νομίζω ότι έχουμε αποτύχει σε 
κάποιον τομέα. Απλώς, μας 
λείπει προσωπικό και εξοπλι-
σμός. Ανανέωση του στόλου 
έχει αρχίσει να γίνεται και, όσον 
αφορά το προσωπικό, εκμεταλ-
λευόμαστε όλες τις ευκαιρίες 
που μας δίνει το νομοθετικό 
πλαίσιο – πάντοτε ωστόσο θα 
υπάρχουν ανάγκες. Η καθαρι-
ότητα είναι μια υπηρεσία που 
υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες 
τού δήμου. Είναι μια υπηρεσία 
που δεν «κοιμάται» ποτέ. Πά-
ντοτε όμως υπάρχουν περιθώ-
ρια βελτίωσης.
* Ο κ.Νίκος Ζεϊμπέκης 
είναι αντιδήμαρχος Καθαριότητος 
και Ανακύκλωσης 
του δήμου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Του ΝΙΚΟΥ ΖΕΪΜΠΕΚΗ*

«Τα όρια και η ελευθερία είναι δύο αντίθετες
έννοιες. Υπάρχει όμως η ελευθερία
του ατόμου και κάθε άτομο είναι ελεύθερο 
ώς το σημείο όπου πρέπει να σεβαστεί
τα όρια της ελευθερίας τού άλλου ατόμου. 
Αυτό ισχύει και για την ελευθερία τής 
έκφρασης, που απεικονίζεται πολύ έντονα 
αυτό τον καιρό στα γράφιτι των πόλεων».
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ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ. ΑΠΛΩΣ, 
ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣΤΟΣΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ. 
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ «ΚΟΙΜΑΤΑΙ» 
ΠΟΤΕ. ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.



Α υτό βέβαια θα συ-
νέβαινε στην Τσιμι-
σκή και σε μερικούς 

άλλους δρόμους – στους 
υπόλοιπους, δηλαδή στη 
μεγάλη πλειονότητα, εκεί όπου 
δεν έχει φανάρια και διαβά-
σεις (π.χ., στην οδό Μαύρης 
Πέτρας), εσύ, πεζέ, θα ήσουν 
ο βασιλιάς τής ασφάλτου. 
Προπάντων, μην τα αφήσεις 
να σου πάρουν τον αέρα, μην 
τολμήσουν να περάσουν στο 
απέναντι πεζοδρόμιο – τη φο-
ρητή κόρνα τι την έχεις; Πάτα 
τη ρημάδα, να τρομάξουν και 
να φρενάρουν. Αυτό έλειπε: να 
σταματάς με το που θέλει ένα 
αυτοκίνητο να περάσει στο 
απέναντι πεζοδρόμιο...

Α ναζητώ μια πόλη 
όπου υπάρχει ένα 
δίκτυο πεζοδρομίων 

που είναι συνεχές, χωρίς 
διακοπές, χωρίς διαβάσεις. 
Ο πεζός κυκλοφορεί ελεύ-
θερα και ανέμελα και το 
όχημα ανεβαίνει προσεκτικά 
στο πεζοδρόμιο-διάβαση 
και αμέσως μετά κατεβαίνει, 
για να συνεχίσει την πορεία 
του. Όσο περνούν πεζοί, το 
αυτοκίνητο είναι καθηλωμέ-
νο και περιμένει. Τι; Δεν σας 
αρέσει; Εμένα πάλι δεν μου 
αρέσει που το αυτοκίνητο εί-
ναι ο βασιλιάς τής ζούγκλας 
στην οποία όλοι ζούμε. Ας 
αντιστρέψουμε τους ρόλους, 
για να δούμε ποιος θα παίρ-

νει αυτοκίνητο, αν πρέπει 
να διακόπτεται η πορεία του 
συνεχώς, όπως συμβαίνει 
σήμερα με τους πεζούς.

Ζ ω σε μια πόλη, τη 
Θεσσαλονίκη, που 
είναι πολύ μακριά απ’ 

όλα αυτά. Μια πόλη εχθρική 
προς τον πεζό, με μεγάλη ευ-
θύνη όλων μας – και ακόμη 
μεγαλύτερη της δημοτικής 
αρχής. Ζω σε μια πόλη χωρίς 
διαβάσεις, μια πόλη που, 
ακόμη κι όταν βάφει τις δια-
βάσεις, το κάνει με υλικά που 
δεν αντέχουν στον χρόνο – 
σε κανέναν χρόνο. Οι πόλεις 
μας είναι φτιαγμένες για τα 
αυτοκίνητα – ο πεζός να 
προσέχει, αν δεν θέλει να πάει 
σύντομα στο νοσοκομείο. Η 
διάβαση είναι ένας ζωτικής 
σημασίας παράγοντας στο 
είναι των πόλεών μας. Δήμε 
Θεσσαλονίκης, αντιδημαρχία 
Βιώσιμης Κινητικότητας: πού 
είναι η βιώσιμη κινητικότητα; 
Γιατί δεν δίνεις στους πολίτες 
σου τη δυνατότητα να ζουν 
καλύτερα; Να γεμίσεις την 
πόλη σου με διαβάσεις, για να 
υπενθυμίζεις συνεχώς στους 
οδηγούς των οχημάτων ότι 
υπάρχουν και πεζοί, στους 
οποίους οφείλουν να δίνουν 
προτεραιότητα; Διαβάσεις 
με υλικά που αντέχουν στον 
χρόνο. Η διάβαση δεν είναι 
διακόσμηση, είναι διάβαση 
ζωής.

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Διαβάσεις ζωής. Έχετε σκεφτεί ποτέ
το ενδεχόμενο τα οχήματα να κυκλοφορούν 
στα πεζοδρόμια και οι πεζοί στους
δρόμους; Ως πεζός να κυκλοφορείς στην
Τσιμισκή, στο «γενναιόδωρο» οδόστρωμα,
και τα αυτοκίνητα να στριμώχνονται 
στα πεζοδρόμια; Να ανάβει το κόκκινο 
και να σταματάς, για να περάσουν
από τη διάβαση τα αυτοκίνητα; 
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(STREET) 
ART MAKES 
THE WORLD
GO ‘ROUND
Δύο ταλαντούχοι street 
artists, ο Αργύρης «SER» 
Σαρασλανίδης και η Σιμόνη 
Φοντάνα, αποδεικνύουν με 
τα έργα τους ότι η Θεσσαλο-
νίκη μπορεί να γίνει ομορφό-
τερη, διαψεύδοντας παράλλη-
λα εκείνους που υποστηρίζουν
ότι κάθε καλλιτεχνική παρέμ-
βαση σε έναν τοίχο τής 
πόλης ισοδυναμεί αυτόματα 
με βανδαλισμό...
Κείμενο:		
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
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Ε χουν αφήσει το 
εικαστικό τους 
αποτύπωμα σε μια 
σειρά από σημεία 
τής πόλης – πιο 

πρόσφατη δημιουργία τους, το 
τεράστιο mural στη συμβολή 
τής Αλεξάνδρου Σβώλου με 
τη Δημητρίου Γούναρη, ενώ 
σύντομα αναμένεται να ακο-
λουθήσει αντίστοιχη δημιουργία 
τους σε εξίσου προβεβλημένο 
σημείο τής Θεσσαλονίκης. 
Ταλαντούχοι street artists και 
ζευγάρι στη ζωή και στην τέχνη 
τους, ο Αργύρης «SER» Σαρα-
σλανίδης και η Σιμόνη Φοντάνα 
αποτελούν ζωντανή απόδειξη 
της ζωής που μπορεί να εμφυ-
σήσει στην καθημερινότητα της 
πόλης η τέχνη.

1 Η τέχνη και η ζωή τού 
Αργύρη είναι αλληλένδετες 
και εξελίσσονται παράλ-

ληλα. Αυτήν την περίοδο έχει 
απομακρυνθεί ριζικά από το 
χαρακτηριστικό καλλιτεχνικό 
του ιδίωμα και κάνει σπουδές 
στο χρώμα και τη φόρμα, 
χρησιμοποιώντας διαφορετική 
οπτική και επιστρατεύοντάς τα, 
για να δημιουργήσει αντιθέ-
σεις και ψευδαισθήσεις που 
ενεργοποιούν τον θεατή μέσα 
από συναισθήματα που προ-
κύπτουν από την προσωπική 
του ερμηνεία τής αισθητικής 
πρότασης.

2 Οι επιρροές τής Σιμόνης 
αντλούν από την ιαπωνική 
εικονογραφία, τα manga, 

εμποτισμένα με σουρεαλισμό 
και φιλτραρισμένα μέσα από τη 
δυτική προοπτική. Η πολιτιστική 
κληρονομιά τής πατρίδας της, 
θέματα λαϊκής και βυζαντινής 
τέχνης απαντούν επίσης συχνά 
στη δουλειά της, ενισχύοντας την 
ένταση των οπτικών της αφηγη-
μάτων. Η εικαστική γραφή τής 
Σιμόνης χαρακτηρίζεται από ευ-
αισθησία και μια σχεδόν παιδική 
αθωότητα, η δουλειά της ωστόσο 
κρύβει συχνά σκοτεινούς, σχεδόν 
ενοχλητικούς υπαινιγμούς, που 
παρασύρουν τον θεατή στα 
βάθη τού μυστηριώδους κό-
σμου της. Με έδρα την Ελλάδα, 
δραστηριοποιείται διεθνώς και 
αποτυπώνει το δημιουργικό της 
σύμπαν τόσο σε μικρούς καμβά-
δες όσο και σε μεγάλης κλίμακας 
τοιχογραφίες.
Η «Citymag» συνομίλησε με τους 
δύο καλλιτέχνες, θέλοντας να 
μοιραστεί την οπτική τους για την 
τέχνη στον δημόσιο χώρο.

Δραστηριοποιείστε χρόνια 

στον χώρο τής street art. Θα 
μπορούσε να πει κάποιος ότι 
σήμερα στην Ελλάδα η συγκε-
κριμένη μορφή τέχνης έχει τις 
ευκαιρίες ανάδειξης και τυγχά-
νει της ίδιας αποδοχής, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση άλ-
λων χωρών; Τα τελευταία χρόνια, 
η street art σκηνή στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό έχει γιγαντωθεί 

και είναι πιο συναρπαστική από 
ποτέ. Μεγάλα πρότζεκτ γίνονται 
παντού παγκοσμίως και χιλιάδες 
νέοι καλλιτέχνες ανεβάζουν το 
επίπεδο συνεχώς. Το ίδιο ισχύει 
και για εμάς: απολαμβάνουμε 
την πορεία μας στον χώρο και 
νιώθουμε τυχεροί που είμαστε 
μέρος του.

Η Θεσσαλονίκη, όπως και πολ-
λές άλλες μεγάλες και μικρότε-
ρες πόλεις ανά τον κόσμο, υφί-
σταται σήμερα τα αποτελέσματα 
μιας άκρατης κακοποίησης του 
δημόσιου χώρου (με tags κοκ.). 
Πολλές φορές μάλιστα τέτοιες 
παρεμβάσεις έχουν ως στόχο 
ακόμη και έργα καλλιτεχνών, 
όπως εσείς. Υπάρχει τρόπος οι 
πραγματικοί street artists, αλλά 
και οι ίδιες οι πόλεις να θωρακι-
στούν έναντι τέτοιων κρουσμά-
των βανδαλισμού; Όλα εφήμερα 
δεν είναι; Από τη στιγμή που 
ξεκινά η δημιουργία ενός street 
έργου, ξέρω πως είναι εκτεθειμέ-
νο και υπάρχει και το ενδεχόμενο 
να βάψει κάποιος πάνω του. Η 
street art/mural art είναι σίγουρα 
πιο αποδεκτή στις μέρες μας και 
δεν πρέπει να τη μπερδεύουμε με 
το γκραφίτι. Τα γκραφίτι είναι εκ 
φύσεως αντισυμβατικά και παρά-
νομα, γι’ αυτό άλλοτε αποτελούν 
τέχνη και άλλοτε βανδαλισμό, 
αναλόγως με τον τρόπο που τα 
αντιλαμβάνεται καθένας.

Η street art, έπειτα από αρκετά 
χρόνια προσπαθειών, άρχισε να 
γίνεται αποδεκτή στην κοινω-
νία μας – προσωπικά πιστεύω 
ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό 
επίτευγμα, καθώς η ζωή στην 
πόλη χρειάζεται μια δόση χρώ-
ματος και τέχνης, που βοηθά 
στο να μη μας τρώει το αστικό 
περιβάλλον. Ωστόσο, η γραμμή 
που χωρίζει την τέχνη από τη 
μουντζούρα και τον βανδαλισμό 
είναι λεπτή. Ένας τοίχος με tags 
μπορεί κάλλιστα να είναι πολύ 
πιο όμορφος από έναν τοίχο με 
ένα street art mural.

Δεχθήκατε ποτέ κριτική από 
κόσμο που συγχέει αυτό που 
εσείς κάνετε, επώνυμα και 
στο φως τής ημέρας, με την 
κακοποίηση του δημόσιου 
χώρου, που γίνεται συνήθως 
νυχτερινές ώρες και υπό κα-
θεστώς ανωνυμίας; Νιώσατε 
ποτέ ως το χλωρό που καίγεται 
με το ξερό; Σπανίως, αλλά ναι. 
Κάποιες φορές μπορεί να σου 
τύχει ακόμη και σε πρότζεκτ υπό 
την αιγίδα δήμων κοκ. Συνήθως 
οι αντιδράσεις των ανθρώπων 
που μας παρακολουθούν την 
ώρα που ζωγραφίζουμε είναι 
πολύ γλυκές. Στέκονται κοντά 
και παρατηρούν τη δημιουργική 
διαδικασία – την απολαμβά-
νουν, θα έλεγα, μιλάνε μαζί μας, 
έχουν κάτι καλό να πουν. Σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο, θα έλεγα 
ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει 
αγκαλιάσει τη street art.

Είστε ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι 
που εργάζεται τόσο μαζί όσο 
και σόλο. Πόσο και με ποιον 
τρόπο έχει επηρεάσει ο ένας 
τον άλλο; Δουλεύουμε συνέχεια 
συνεργατικά και κερδίζουμε 
πολλά από αυτήν τη συνεργασία. 
Γενικότερα θεωρούμε κάθε συ-
νεργασία που κάνουμε κέρδος, 
καθώς μας δίνει τη δυνατότητα 
να δουλέψουμε μαζί με συναδέλ-
φους μας και να προσφέρουμε 
κάτι καινούργιο ο ένας στον 
άλλο.

Υπάρχει κάποιος δημόσιος 
χώρος στη Θεσσαλονίκη, 
στον οποίο θα θέλατε πολύ να 
δημιουργήσετε κάποιο έργο 
σας; Η Θεσσαλονίκη έχει παρά 
πολλά ωραία σημεία, οπότε είναι 
δύσκολο να διαλέξουμε ένα. Η 
Ναυαρίνου είναι ένα από τα πιο 
αγαπημένα σημεία τής πόλης 
και για τους δυο μας. Η τοιχο-
γραφία επί της οδού Αλεξάν-
δρου Σβώλου, που κάναμε στην 
αρχή τής χρονιάς, μας έδωσε 
μεγάλη ικανοποίηση και ήταν 
ένα σημείο όπου θέλαμε για 
καιρό να δημιουργήσουμε. Ένα 
παρόμοιο πρότζεκτ είναι στα 
σκαριά και είμαστε πολύ χαρού-
μενοι γι’ αυτό.
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Η STREET ART, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ, 
ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
– ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ, ΚΑΘΩΣ Η ΖΩΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ 
ΔΟΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, 
ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΣΤΟ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ 
ΤΡΩΕΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
ΩΣΤΟΣΟ, Η ΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΗ. 
ΈΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ TAGS ΜΠΟΡΕΙ 
ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΙΧΟ 
ΜΕ ΕΝΑ STREET ART MURAL.
Αργύρης «SER» Σαρασλανίδης

 Ο Αργύρης «SER» Σαρασλανίδης.
 και η Σιμόνη Φοντάνα.

 (photo credits: Δημήτρης Μιχαλάκης)..
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Δ εν είναι μονάχα επειδή 
στις παρυφές συνήθως 
φύονται πολύχρο-

νοι κάματοι, μονοπρόσωπες 
προσπάθειες και πολύχρονες 
παρουσίες, αλλά και γιατί 
εκείνες οι διαδρομές, μπροστά 
από εκείνα τα μαγαζιά, είναι οι 
παιδικές μνήμες, οι καθημερι-
νές συνήθειες, το περιβάλλον, 
σε τελική ανάλυση, που δια-
μορφώνει θυμικό και προσω-
πικότητα.

Τ ο μαγαζί όπου ποτέ 
δεν πάτησες μέσα το 
πόδι σου, αλλά τόσα 

χρόνια στεκόταν εκεί –ποιος 
ξέρει πόσων σημαδούρα–, 
ατάραχο από τόσων καιρών 
το πέρασμα και τόσων συγκυ-
ριών τις αναποδιές. Είναι το 
τοπίο που έμαθες να αγαπάς, 
ένας οικείος κόσμος που 
έρχεται από τα έξω προς τα 
μέσα σου. Έτσι κλειστό, άδειο 
και παρατημένο, μοιάζει 
σαν να αντηχεί το μέσα σου, 
σαν να βρίσκεται εκεί για να 
σου υπενθυμίζει πόση σού 
ρούφηξαν ζωή και πως έτσι 
τελειώνουν τα πράγματα – 
«όχι μ’ ένα βρόντο, αλλά μ’ 
ένα λυγμό».

Ν α μην τις κάνεις αυτές 
τις διαδρομές, λένε 
κάποιοι, να κρατάς 

φυλαγμένες τις εικόνες τής 
(και δικής σου) ακμής και 
να ελπίζεις. Αλλά δεν γίνεται 
ελπίδα με τα ρετάλια τής μνή-
μης ούτε βέβαια και με νέους 
καλλιτέχνες να γεμίζουν με 
έργα τους τις άδειες βιτρίνες 
(πώς και δεν βρέθηκε κάποιος 
κατεστραμμένος να τους φέρει 
τον καμβά στο κεφάλι είναι 
απορίας και αφασίας άξιον)!

Ο λος αυτός ο ερει-
πιώνας δεν μπορεί 
να γεννήσει ελπίδες, 

όπως δεν γεννήθηκαν ελπί-
δες όταν πολυεθνικά μαγαζιά 
κατάπιναν τους μικρούς. 
Μονάχα «δυνατότητες», 
«προοπτικές» και «δυναμική» 
γεννιόνταν τότε. Καμιά φορά, 
βλέπετε, η γλώσσα σε προδί-
δει και δεν μπορείς να αντι-
καταστήσεις όνειρα κι ελπίδες 
με τάσεις και υπολογισμούς... 
Κι έτσι όπως διασχίζεις τη 
σκοτεινιά, κοιτάζεις κι αυτούς 
που απόμειναν, στο βάθος 
των μαγαζιών τους, έρημοι κι 
αυτοί, άλλοι να περιμένουν το 
αναπόφευκτο, άλλοι να κοι-
τάζουν με ακατανόητο τρόμο 
και με δαγκωμένη θλίψη κι 
άλλοι με μόνο σκυμμένο το 
κεφάλι. Ξέρουμε, δεν είναι 
ώρα για τέτοια, αλλά άνοιξε 
την πόρτα κάποιου απ’ αυτά 
τα περιφερειακά χαλάσμα-
τα και αγόρασε ό,τι μπορείς 
και χρειάζεσαι. Όχι για τον 
μαγαζάτορα, αλλά έτσι, για 
ν’ ανάψεις ένα κεράκι στη 
μνήμη σου...

Σ αφώς και έχουν δοθεί 
κατά καιρούς διάφο-
ρες ερμηνείες (πολι-

τικές, ψυχολογικές, νομικές, 
κοινωνιολογικές), τίποτα όμως 
δεν μπορεί να ερμηνεύσει 
αυτό που έχει συμβεί στη 
Θεσσαλονίκη, τη βαριά και 
συστηματική κακοποίησή της 
από αόρατα χέρια που δεν 
σταματούν οπουδήποτε, χωρίς 
ορατό στόχο, με θολή παρόρ-
μηση. Νομίζω πως, πλέον, δεν 
έχει μείνει κάτι άγραφο: πάρ-
κα, πλατείες, τοίχοι, παγκά-
κια, πόρτες, είσοδοι, κτίρια 
δημόσια και ιδιωτικά, κατα-
σκευές, έργα τέχνης, μνημεία. 
Έχω πολλές φορές προσέξει 
ντόπιους, επισκέπτες, περιπα-
τητές, βιαστικούς διαβάτες 
και πιο επίμονους να μένουν 
άναυδοι μπροστά σε κακοποι-
ημένα μνημεία, αδυνατώντας 
να βρουν μιαν ερμηνεία. Μια 
κάποια εξήγηση.

Κ ατά καιρούς έχουν 
«τρέξει» διάφορα 
προγράμματα κα-

θαρισμού – ακόμη και μια 

ομάδα πολιτών, που δεν 
μπορούσε πλέον να αντέ-
ξει, βγήκε να καθαρίσει τα 
αίσχη. Όμως, τίποτα δεν 
αλλάζει. Ο βανδαλισμός δεν 
αφορά μόνο το κέντρο, αλλά 
και τις συνοικίες – είναι κάτι 
που αφορά τους πάντες και 
τα πάντα, όπου κι αν κινού-
νται, όπου κι αν βρίσκονται. 
Θυμάμαι, για παράδειγμα, 
μια συμπαθητική κατα-
σκευή-ανάπλαση, η οποία 
αναβάθμιζε έναν αδιάφορο 
και παρακμιακό χώρο: δεν 
άντεξε καθαρός ούτε μισή 
ημέρα, υποβαθμίζοντας τη 
ζωή, κάνοντας ακόμη πιο πε-

ρίπλοκη τη σχέση μας με τον 
δημόσιο χώρο, κλείνοντάς 
μας στο καβούκι τής απελ-
πισίας και της ματαιότητας, 
επειδή βλέπεις πως τίποτα 
δεν μπορεί να αλλάξει.

Τελικά, στο γιατί το 
κάνουν ίσως η απάντη-
ση να είναι απλή, πολύ 

απλή – την ακούει καθένας 
γύρω του και με άλλες αφορ-
μές: «Επειδή μπορούν». Και 
επειδή ο βανδαλισμός των 
δημόσιων χώρων δημιούργη-
σε πλέον μια νοοτροπία. Αυτό 
που βγαίνει δυσκολότερα από 
τα κεφάλια των ανθρώπων.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει	ο	ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Σκοτεινιάς κι ερημίας γωνία. Στις πέρα
του κέντρου γειτονιές τής πόλης,
τα κατεβασμένα ρολά, τα λουκέτα
και τα κλειστά φώτα έχουν άλλο βάρος 
στην καρδιά.
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει	η	ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Πόλη γραμμένη. Μοιάζει με αίνιγμα δύσκολο στη λύση του
ποια είναι η πηγή τού παράφορου μίσους εναντίον
τού δημόσιου χώρου.

ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΟΠΟΥ ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΕΣ ΜΕΣΑ ΤΟ ΠΟΔΙ ΣΟΥ, 
ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΚΟΤΑΝ 
ΕΚΕΙ –ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΩΝ 
ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ–, ΑΤΑΡΑΧΟ ΑΠΟ 
ΤΟΣΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΤΟΣΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ. 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕΣ 
ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ, ΕΝΑΣ ΟΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΩ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΟΥ. ΕΤΣΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, 
ΑΔΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΟ, ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΣΑΝ ΝΑ ΑΝΤΗΧΕΙ ΤΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ, 
ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΕΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΠΟΣΗ 
ΣΟΥ ΡΟΥΦΗΞΑΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΕΤΣΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ, ΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΦΟ: ΠΑΡΚΑ, 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΤΟΙΧΟΙ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ, 
ΠΟΡΤΕΣ, ΕΙΣΟΔΟΙ, ΚΤΙΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, 
ΜΝΗΜΕΙΑ. ΕΧΩ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΝΤΟΠΙΟΥΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ
ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΥΔΟΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΔΥΝΑΤΩΝΤΑΣ
ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΜΙΑΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. 
ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ.
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Λ ύσεις στα χρόνια 
προβλήματα 
που ταλαιπω-
ρούν όσους 
ζουν, εργάζονται 

και μετακινούνται στο κέντρο 

τής Θεσσαλονίκης επιχειρεί 
να δώσει ένας φορέας που 
αποτελείται από ενεργούς και 
ανήσυχους πολίτες. Το σωματείο 
«Φίλοι τού Ιστορικού Κέντρου 
τής Θεσσαλονίκης» ιδρύθηκε 

τον Μάιο του 2018 και αποτελεί 
την σύμπραξη δύο προϋπαρ-
χουσών ομάδων, των «Φίλων 
τού Ιστορικού Κέντρου τής 
Θεσσαλονίκης» και των «Φίλων 
περιοχής τής Αρχαίας Ρωμαϊκής 

Αγοράς». Βασικός σκοπός του, 
να ενεργοποιήσει τους πολίτες, 
ώστε να μην παρακολουθούν 
απλώς τα κακώς κείμενα, αλλά 
να επικοινωνούν με τις υπηρεσί-
ες τού δήμου και της πολιτείας, 

να τις ενημερώνουν για τα προ-
βλήματα και να μην αδιαφορούν 
για τον δημόσιο χώρο, αφού 
μόνο με αυτόν τον τρόπο θα 
καλυτερεύσει η καθημερινότητα 
όλων μας.

Οι πολίτες
-φύλακες 
άγγελοι
του κέντρου
της πόλης  
Εντοπίζουν και καταγράφουν διαρκώς 
και άοκνα τα κακώς κείμενα, υποδεχόμενοι 
ταυτόχρονα καταγγελίες πολιτών
στη σελίδα τους στο Facebook. Στη συνέχεια, 
προσπαθούν να βρουν λύσεις, ερχόμενοι 
σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες – και 
τις περισσότερες φορές τα καταφέρνουν. 
Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μας να 
σας συστήσουμε τους «Φίλους
τού Ιστορικού Κέντρου τής Θεσσαλονίκης» 
– και να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας 
για την επίμονη προσήλωσή τους 
στον σκοπό που υπηρετούν.
Κείμενο:		 	 	 			Πορτραίτο:	
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	 	 			ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ
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Παλεύοντας
με τα προβλήματα
Είναι αλήθεια ότι όσοι δεν ζούμε 
στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης 
–εμού περιλαμβανομένου– δεν 
μπορούμε να αντιληφθούμε τη 

συνολική εικόνα των προβλημά-
των, ακόμη κι όταν ερχόμαστε 
καθημερινά αντιμέτωποι με αυτά. 
Εντοπίζουμε ορισμένες μεμο-
νωμένες περιπτώσεις, αλλά ώς 
εκεί. Τα τραπεζοκαθίσματα, για 
παράδειγμα, αποτελούν ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα, κάτι 
που εύκολα μπορεί να διαπιστώ-
σει κάποιος, αν ρίξει μία ματιά 
στη σελίδα τού σωματείου στο 
facebook.
«Το θέμα με τα τραπεζοκαθίσμα-
τα ξεκίνησε επί δημαρχίας Μπου-
τάρη και, δυστυχώς, συνεχίζεται 
μέχρι και σήμερα» εξηγεί, μιλώ-
ντας στη «Citymag», ο πρόεδρος 
του συλλόγου, Άκης Λαζάρου. 
«Παρ’ όλες τις υποσχέσεις και τις 
εξαγγελίες τής νυν διοίκησης ότι 
θα επιλυθούν κάποια πράγματα, 
δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. 
Με ‘δούρειο ίππο’ τον κορωνοϊό, 
τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. 
Ο νόμος λέει: ‘Εάν και εφόσον 
μπορούν’. Έχουν τραβήξει τον 
νόμο και κάνουν ό,τι θέλουν. 
Δεν μπορούν κάποια πράγματα 
να παραχωρούνται, παραβαίνο-
ντας διατάξεις και νόμους. Για 
παράδειγμα, ο αρχαιολογικός 
νόμος για την Αριστοτέλους είναι 
συγκεκριμένος: απαγορεύεται 
οτιδήποτε κάτω από τις καμάρες, 
στους κίονες και στους πεσσούς. 
Περπατήστε την Αριστοτέλους 
και θα δείτε…» σημειώνει με νόη-
μα ο κ.Λαζάρου.
«Ο νόμος για τα τραπεζοκα-
θίσματα έγινε πιο ελαστικός, 
αλλά και πάλι δεν τηρείται…» 
συμπληρώνει η κυρία Σύνθια 
Μορτζικιάν, μέλος τού σωμα-
τείου. «Έδωσαν την άδεια για 
περισσότερα τραπεζοκαθίσματα 
– και, με τις ειδικές καταστάσεις 
που βιώνουμε, καλά έκαναν και 
έδωσαν. Παρ’ όλα αυτά, πάλι 
δεν τηρούνται. Και πάλι πρέπει να 
υπάρχει το όριο ότι τα τραπέζια 
επιβάλλεται να έχουν απόσταση 
μεταξύ τους, απόσταση από τα 
μαγαζιά κοκ. Τίποτα δεν τηρείται. 
Οι καταστηματάρχες το εξέλαβαν 
ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν 
ό,τι θέλουν. Με ενοχλεί να κάνω 
συγκρίσεις με το εξωτερικό, 
αλλά στη Βαρκελώνη και στη 
Λισαβόνα οι καρέκλες είναι πάνω 
σε εξέδρες» προσθέτει η κυρία 
Μορτζικιάν. «Δεν είπαμε να μην 
υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα» 
διευκρινίζει ο κ.Λαζάρου. «Αλλά 
δεν πρέπει να κάνει καθένας 
ό,τι θέλει. Κάποτε στην πιάτσα 
Ναβόνα, στη Ρώμη, μόλις που 
είχε βγει η καρέκλα μου έξω 
από το οριοθετημένο σημείο 

και ήρθε αμέσως ο σερβιτό-
ρος και με παρακάλεσε να μπω 
πιο μέσα. Εδώ, ποιος το κάνει; 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ώς 
το τέλος τού 2020 θα επιτραπεί 
η τοποθέτηση υαλοπετασμάτων 
και διαχωριστικών σε όλα τα 
καταστήματα που λειτουργούν επί 
του μνημειακού άξονα της οδού 
Αριστοτέλους, από το ύψος τής 
Εγνατίας ώς τη Μητροπόλεως. 
Ως ιστορικός τόπος, προστατεύ-
εται από τη νομοθεσία. Σήμερα, 
σε όλη την οδό Αριστοτέλους και 
στην πλατεία επικρατούν παράνο-
μες καταστάσεις στην αισθητική 
των όψεων, στην κακή κατάστα-
ση συντήρησης στις καμάρες, 

στην παράνομη και ανεξέλεγκτη 
χρήση σε αυτές, στην υπέρβαση 
χρήσης χώρου εγκατάστασης 
τεντών, σε αυθαίρετες  εγκατα-
στάσεις κ.ά. Τα υαλοπετάσματα 
που είναι ήδη εγκατεστημένα 
επιβαρύνουν την αισθητική των 
κτιρίων. Όπως καταλαβαίνετε, 
η πρόθεση για τοποθέτηση 
υαλοπετασμάτων βρίσκεται σε 
πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις 
και τις εξαγγελίες τού δημάρχου 
για αναβάθμιση του άξονα και 
της πλατείας Αριστοτέλους – και, 
φυσικά, αντίκειται στο πνεύμα τού 
νόμου…».

Ψάχνοντας για θέση
Το πάρκινγκ αποτελεί ακόμη 
ένα σοβαρότατο πρόβλημα για 
τους κατοίκους τού ιστορικού 
κέντρου: «Έχουμε κάνει άπειρες 
συζητήσεις επί του θέματος και 
δεν έχουμε καταλήξει κάπου» 
υποστηρίζει η κυρία Μορτζικιάν. 
«Υπήρχε μια κατάσταση με το 
σήμα μόνιμου κατοίκου, που είχε 
ξεκινήσει επί δημαρχίας Μπου-
τάρη. Μπήκε το THESi, το οποίο 
μείωσε τις θέσεις κατά 80%. 
Βγάζουν τα ποσοστά τους και 
τα λένε διαφορετικά. Πράγματι 
έχει πάρα πολλές θέσεις από την 
Εγνατία και πάνω για μόνιμους 
κατοίκους, εγώ όμως έχω κάτσει 

κι έχω μετρήσει τις θέσεις στο 
τμήμα κάτω από την Εγνατία και 
από τη Βενιζέλου ώς τη Δημητρί-
ου Γούναρη και δεν είναι πάνω 
από τριακόσιες για τους μόνιμους 
κατοίκους» εξηγεί το μέλος τού 
σωματείου.
«Όταν θα έβγαινε το THESi 
υπήρχε μια καλή αύρα τού στιλ: 
‘Σιγά, δεν είναι μεγάλο το πρόβλη-
μα, επειδή οι αιτήσεις αυτήν τη 
στιγμή είναι για 3.500 θέσεις, οι 
θέσεις που δίνουμε είναι 2.500 
και η διαφορά είναι μικρή’. Αυτήν 
τη στιγμή οι αιτήσεις είναι 8.500 
και οι θέσεις παραμένουν 2.500. 

Και οι 2.000 θέσεις είναι από 
την Εγνατία και πάνω. Σε συζη-
τήσεις που είχαμε με την εταιρεία 
και την υπηρεσία που διαχειρί-
ζεται το όλο θέμα είχαμε συμ-
φωνήσει ότι θα δίνονταν κάποιες 
θέσεις. Και μάλιστα θα δίνονταν 
πριν αποχωρήσει ο κ.Μπουτά-
ρης. Αυτό δεν έχει ακόμη υλοποι-
ηθεί…» εξηγεί ο κ.Λαζάρου.

Περί πρασίνου
και καθαριότητας
Οι πνεύμονες ζωής στο ιστο-
ρικό κέντρο και γενικότερα το 
πράσινο είναι ελάχιστα. Και δεν 
είναι μόνον αυτό: «Το πρόβλημα 
του περιβάλλοντος είναι διττό. 
Το δημιουργούμε και εμείς και ο 
δήμος» εξηγεί ο πρόεδρος του 
σωματείου «Φίλοι τού Ιστορικού 
Κέντρου τής Θεσσαλονίκης». 
«Κάποιες υπηρεσίες τού δήμου 
δεν ανταποκρίνονται στον βαθμό 
που οφείλουν να ανταποκριθούν 
και παραβλέπουν. Από την άλλη, 
είμαστε κι εμείς που αδιαφορού-
με απέναντι σ’ αυτό, το οποίο 
αντιμετωπίζουμε. Προφανώς, 
έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια 
και την προσπερνάμε. Το πρά-
σινο είναι λίγο, δεν είναι και στην 
καλύτερη των καταστάσεων και 
καταστρέφεται και από διάφο-
ρους επιχειρηματίες, επειδή δεν 
τους βολεύει» καταγγέλλει ο 
κ.Λαζάρου.
«Και στην περίπτωση της καθα-
ριότητας έχει ευθύνη και ο πολί-
της» συμπληρώνει η κυρία Μορ-
τζικιάν. «Δυστυχώς, οι συμπολίτες 
μας δεν σέβονται τον χώρο όπου 
ζουν και κινούνται. Έχω πάρα 
πολλές απαιτήσεις από τους δη-
μότες. Συμφωνώ με οποιαδήποτε 
κίνηση πολιτών υπάρχει. Ενεργο-
ποιημένοι πολίτες όμως δεν ση-
μαίνει ‘φωτογραφίζω έναν κάδο 
ο οποίος είναι γεμάτος, τον βάζω 
στο facebook και λέω ‘τι άσχη-
μος που είναι’…’. Φροντίζω να 
βρω τι έγινε, πώς έγινε, φροντίζω 
και ο ίδιος για την καθαριότητα, 
δεν πετάω τα σκουπίδια μου έξω 
από τον κάδο… Κάποτε είχαμε 
ζητήσει στην Προξένου Κορομη-
λά, όπου βρίσκεται το σπίτι μου, 
να αλλάξουν τους κάδους, επειδή 
ήταν τραγικά βρώμικοι. Μου 
έκανε τρομερή εντύπωση, επειδή 
σε μία ημέρα –επί διοίκησης 
Μπουτάρη– άλλαξαν όλοι οι 
κάδοι τής Προξένου Κορομηλά. 
Ενθουσιασμένη με το γεγονός, 
έβαλα μια ανακοίνωση σε όλες 
τις πολυκατοικίες, με την παρά-
κληση τα συνεργεία καθαρισμού 
να καθαρίζουν 

ΤΙ ΠΟΛΗ ΘΕΛΟΥΜΕ; ΑΦΙΕΡΩΜΑ   30-31

«ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΑΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»
ΕΞΗΓΕΙ, ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ «CITYMAG», Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,
ΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ. «ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. ΜΕ ‘ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ’ 
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕΙ. Ο ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΕΙ: ‘ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΜΠΟΡΟΥΝ’. ΈΧΟΥΝ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ, ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ. 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΣΟΥΣ. ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ…» ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 
Ο κ.ΛΑΖΑΡΟΥ. «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΓΙΝΕ 
ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ…» ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 
Η ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΘΙΑ ΜΟΡΤΖΙΚΙΑΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΕΔΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΙ, 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ, ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ 
ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ. ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΟΤΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΟΚ. 
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΑΝ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ».
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εξωτερικά και τον κάδο, κάτι 
που θεωρώ πάρα πολύ λογικό. 
Σας πληροφορώ ότι η γειτονιά 
γέλασε μαζί μου. Την επόμενη 
ημέρα τα σκουπίδια ήταν και 
πάλι έξω από τον κάδο. Πρέπει 
κι εμείς να γίνουμε καλύτεροι 
άνθρωποι και να μην τα περι-
μένουμε όλα από τον δήμο. Ο 
Θεσσαλονικιός, στην πλειο-
νότητά του, επιδεικνύει τερά-
στια αδιαφορία για τον χώρο 
στον οποίο κινείται. Πάντως, 
οφείλουμε να δίνουμε και τα 
εύσημα: είναι εντυπωσιακή 
η προσπάθεια του δήμου να 
κρατήσει καθαρή τη Δημητρί-
ου Γούναρη, όπου κινούνται 
όλοι οι πιτσιρικάδες που τρώνε 
την πίτσα και τα σάντουιτς και 
τα πετάνε κάτω. Μέχρι και τις 
12 το βράδυ περνάει άνθρω-
πος που αδειάζει τους κάδους 
και καθαρίζει και το πεζο-
δρόμιο» λέει με θαυμασμό η 
κυρία Μορτζικιάν.
«Στη σελίδα μας γίνονται 
διαρκώς αναφορές για προ-
βλήματα που αφορούν την 
καθαριότητα» διευκρινίζει από 
την πλευρά του ο κ.Λαζάρου. 
«Διαβάζω συνεχώς παράπονα 
του στιλ ‘Έξω από την πολυκα-
τοικία μας δεν είναι καθαρό το 
πεζοδρόμιο’. Οφείλουν όλοι να 
μάθουν ότι είναι υποχρέωση 
των παρόδιων οικοδομών να 
καθαρίζεται το πεζοδρόμιο. 
Στα δημοτικά τέλη δεν περιλαμ-
βάνεται αυτός ο καθαρισμός. 
Το συνεργείο καθαρισμού να 
καθαρίσει, το κατάστημα να 
καθαρίσει… Δεν είναι υποχρέω-
ση του δήμου να καθαρίζει ό,τι 
βρωμίζουμε εμείς».

Ντεσιμπέλ
«στο κόκκινο»
Ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι του κέντρου 
είναι η ηχορύπανση. Με τη 
φούρια τής ημέρας δεν μπο-
ρείς να την αντιληφθείς. Μόλις 
όμως αρχίσουν να πέφτουν οι 
ρυθμοί, η παρουσία της παύει 
να είναι διακριτική…
«Έχετε προχωρήσει στο κέντρο; 
Πήγατε στην αρχαία αγορά; 
Περάσατε από το τετράγωνο 
Καρόλου Ντηλ με Προξένου 
Κορομηλά;» ρωτά ο κ.Λαζά-
ρου. «Εδώ δεν φταίει μόνον ο 
δήμος, φταίει και η Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. 
Ντεσιμπελόμετρα υπάρχουν. 
Θα έπρεπε να γίνονται οι 
έλεγχοι και να επιβάλλονται 
ποινές. Υπάρχει στις υπηρεσίες 

τού δήμου ένα αλισβερίσι τού 
ποιος θα επιβάλει τι, πώς θα 
το εισπράξει κτλ. Εμάς δεν μας 
ενδιαφέρει πώς θα το εισπράξει 
και πότε. Τα έσοδά τους είναι 
δικό τους θέμα. Εμάς μας 
ενδιαφέρει η καθημερινότητά 
μας και των κατοίκων. Πηγαίνε-
τε να κοιμηθείτε στην Καρόλου 
Ντηλ: δεν μπορούν να κοιμη-
θούν! Απαξιώνεται ένα περιου-
σιακό τους στοιχείο» εξηγεί ο 
πρόεδρος του συλλόγου.
«Υπάρχει μια γενικότερη 
κοροϊδία από την πλευρά τής 
αστυνομίας -κι αυτό το λέω 
επώνυμα» τονίζει το μέλος τού 
σωματείου. «Κάνεις κλήση για 
ηχορύπανση, τους βλέπουν 
από τη γωνία, το χαμηλώνουν, 
δεν καταγράφουν οποιαδήποτε 
παράβαση και, μόλις φεύγουν, 
ξαναρχίζει η μουσική. Αυτό 
μπορεί να γίνει και 30 φορές 
σε ένα βράδυ. Η αστυνομία 
θα έρθει μία φορά. Και, για 
να κοιμηθείς, πρέπει να πάει 
03:30 το πρωί, όταν θα κλεί-
σει το μαγαζί. Ε, τώρα με τον 
κορωνοϊό, που κλείνουν νωρί-
τερα, κοιμόμαστε πιο νωρίς… 
Κάποιοι άνθρωποι οφείλουν 
να καταλάβουν ότι εμείς ζούμε 
εδώ. Το κέντρο τής πόλης έγινε 
φιλικό προς τον επισκέπτη και 
είναι κακό προς τον κάτοικο» 
σημειώνει η κυρία Μορτζικιάν.

«Και υπάρχουν και οι μουσικοί 
τού δρόμου» συμπληρώνει ο 
κ.Λαζάρου. «Θα τους συνα-
ντήσεις κυρίως στην παρα-
λία. Συμφωνώ με αυτό που 
κάνουν, αλλά δεν πρέπει να 
έχουν μικροφωνική εγκατά-
σταση. Απαγορεύεται. Ακόμη 
κι αν είσαι ο Παβαρότι».

Τέχνη ή βανδαλισμός;
Το δίλημμα που τίθεται στον με-
σότιτλο δεν είναι το ζητούμενο σε 
ό,τι έχει να κάνει με τον δημόσιο 
χώρο. Εκεί προέχει η νομιμό-
τητα. «Δεν υπάρχει κάτι νόμιμο, 
αν ο νομέας τού κτιρίου δεν το 
επιτρέψει. Μπορεί να ζωγραφίζει 
ο Πικάσο ή ο Γκογκέν, αλλά, αν 
δεν το θελήσω εγώ, ως ιδιοκτή-
της, δεν μπορείς να το κάνεις. 
Ακόμη κι αν είναι το καλύτερο 
πράγμα… Πρέπει να υπάρχει 
συναίνεση» εξηγεί ο κ.Λαζάρου.
«Δεν υπάρχει σεβασμός – ούτε 
στους αρχαιολογικούς χώρους» 
ομολογεί με απογοήτευση η 
κυρία Μορτζικιάν. «Όταν τα 
εξωτερικά τοιχάκια στο Γαλε-
ριανό συγκρότημα είναι γεμάτα 
με –ας τα πούμε– γκράφιτι, 
θεωρώ ότι υποβιβάζουμε τον 
χώρο. Τα καθαρίζουν οι υπη-
ρεσίες και πάλι ξαναγίνονται. 
Εγώ είμαι υπέρ των γκράφιτι, τα 
θεωρώ τέχνη. Μου αρέσει να 
μπορεί ο νέος να εκφράζεται 
μ’ αυτόν τον τρόπο, αρκεί να 
εκφράζεται εκεί όπου πρέπει και 
να μη χαλάει την περιουσία μου 
ή, πάνω απ’ όλα, έναν αρχαιο-

λογικό χώρο ή ένα άγαλμα, όσο 
και να διαφωνεί με αυτό».

Ουρητήρια «Γαλεριανό 
συγκρότημα»
Παράλληλα, δεν είναι λίγες 
οι φορές που ακόμη και τα 
ιστορικά μνημεία μετατρέπο-
νται σε τουαλέτα: «Το υπουρ-
γείο Πολιτισμού έχει μεγάλη 
ευθύνη» υποστηρίζει η κυρία 
Μορτζικιάν. «Έχουμε καταγ-
γείλει άπειρες φορές ότι το 
Γαλεριανό συγκρότημα είναι 
ένα δημόσιο αποχωρητήριο. 
Οι άνθρωποι που βγαίνουν 
στην περιοχή πίνουν τη μπίρα 
τους – και καλά κάνουν που 
την πίνουν. Δεν γίνεται όμως 
να κατεβαίνουν κάτω και να 
κάνουν την ανάγκη τους – 
ακόμη και την ώρα που είναι 
ανοιχτό. Περνάς και μυρίζει. 
Υπάρχουν σημεία όπου η 
πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύ-
κολη. Για να μην πω ότι υπάρ-
χουν και άλλα πράγματα που 
κρύβουν… Κάνουμε τις βόλτες 
μας και ξέρουμε τι γίνεται. Το 
υπουργείο αδιαφορεί απίστευ-
τα για ένα τόσο σημαντικό 
μνημείο» λέει με αγανάκτηση 
η κυρία Μορτζικιάν.
«Στις επίμονες αναφορές μας 
στο υπουργείο Πολιτισμού, 
επί προηγούμενης κυβέρνη-
σης, μας τηλεφώνησε κάποια 
γενική γραμματέας, για να μας 
ρωτήσει αν συμφωνούμε να 
μπουν κάγκελα ή οτιδήποτε» 
συμπληρώνει ο πρόεδρος του 

σωματείου. «Η απάντησή μας 
ήταν ότι το πώς θα προστα-
τευθεί ο χώρος είναι δική σας 
απόφαση. Εμάς μας ενδιαφέ-
ρει ο χώρος να προστατευθεί. 
Να γίνει κάποια μελέτη και να 
προστατευτεί. Από την αστυ-
νομία ζητάμε τις πεζές περιπο-
λίες και ήπια αστυνόμευση».

Υπηρεσίες για παράπονα
και συγχαρητήρια
Στο τέλος τής ημέρας, η 
αντίδραση (και, ακόμη πιο 
σημαντικό, η αμεσότητα της 
αντίδρασης) των φορέων τής 
Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι 
εναπόκειται σε ένα στοιχείο: 
«Εξαρτάται από τον τσαγανό 
όσων είναι επικεφαλής κάθε 
υπηρεσίας» εξηγεί ο κ.Λαζά-
ρου. «Αφήνω τον τσαγανό των 
πολιτικών προϊσταμένων, που 
δεν είναι αυτός που θα έπρεπε 
να είναι, επειδή προσπαθούν 
να έχουν και την πίτα ολό-
κληρη και τον σκύλο χορτά-
το – και δεν γίνεται έτσι. Ο 
νόμος είναι νόμος και πρέπει 
να εφαρμοστεί. Δεν θα κάνεις 
χάρη σε κάποιον. Κάποιες 
υπηρεσίες –μετρημένες στα 
δάχτυλα– ακούν και κάποιες 
άλλες δεν ακούν. Αντιμετωπί-
ζουν το σωματείο και γενικά 
τους ενεργούς πολίτες ως 
εχθρούς τους. Η δημοτική 
αστυνομία είναι άψογη. Η 
διεύθυνση Διαχείρισης Αστι-
κού Περιβάλλοντος, που έχει 
στην ευθύνη της το πράσινο, 
είναι μια χαρά. Η διεύθυνση 
Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων ακούει και ανταπο-
κρίνεται – παρότι δεν έχουν 
την ίδια αποδοτικότητα και οι 
τέσσερις-πέντε υπηρεσίες που 
βρίσκονται στην ευθύνη της. 
Πολύ καλή δουλειά κάνει και η 
εποπτεία Α’ δημοτικής κοινό-
τητας στα θέματα καθαριότη-
τας» καταλήγει ο κ.Λαζάρου.
INFO: Το διοικητικό συμβούλιο 
του σωματείου «Φίλοι
του Ιστορικού Κέντρου τής
Θεσσαλονίκης» είναι πενταμελές 
και απαρτίζεται από τους Άκη 
Λαζάρου (πρόεδρο), Δημήτρη 
Παπαδόπουλο (γενικό γραμμα-
τέα), Χριστίνα Καρμιράντζου 
(ταμία), Σύνθια Μορτζικιάν και 
Ιωακείμ Αγοραστό (μέλη). Για 
περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε 
να επισκεφθείτε τη σελίδα 
τού σωματείου στο 
facebook (στη διεύθυν-
ση www.facebook.com/
groups/549172058572966/).

ΤΙ ΠΟΛΗ ΘΕΛΟΥΜΕ; ΑΦΙΕΡΩΜΑ   32

 Ο πρόεδρος του συλλόγου «Φίλοι.
 τού Ιστορικού Κέντρου.
 τής Θεσσαλονίκης, Άκης Λαζάρου,.
 με το μέλος τού δ.σ. του συλλόγου,.
 Σύνθια Μορτζικιάν..
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Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΗΣ WINE PLUS

Φθινόπωρο αλά ιταλικά στην κουζίνα
ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ τις confetture, τις 
πικάντικες μαρμελάδες των Ιταλών (τα ιταλικά 
τσάτνι), που θα μετατρέψουν τα πιάτα των 
τυριών και των αλλαντικών σε έξυπνα antipasti; 
Ποια είναι τα βασικά βήματα για τη δημιουργία 
ενός πεντανόστιμου osso bucco, μιας υπέρο-
χης torta della nonna; Στο καινούργιο μάθημα 
μαγειρικής τής Wine Plus με τίτλο «Φθινόπω-
ρο αλά ιταλικά» συνεχίζουμε να εξερευνούμε 
την αγαπημένη ιταλική κουζίνα, ανακαλύπτο-
ντας παραδοσιακά πιάτα τής Τοσκάνης και 
της Λομβαρδίας υπό την καθοδήγηση του 
executive chef τού ξενοδοχείου «The Met», 
Δημήτρη Τσανανά.

Βεβαίως, η φετινή υλοποίηση των μαθημάτων 
μαγειρικής έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές, λόγω της νέας κανο-
νικότητας στην οποία μας έχει βάλει η πανδη-
μία, με τον πλήρη εναρμονισμό με τα εγκε-
κριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα να αποτελεί 
εχέγγυο ασφάλειας. Έτσι θα συναντηθούμε τη 
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε κατάλληλα δια-
μορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου, για να 
παρακολουθήσουμε τον σεφ να μας αποκα-
λύπτει τα μικρά και μεγάλα μυστικά υλικών και 
μεθόδων παρασκευής των συνταγών. Όπως 
πάντοτε, θα μας παρουσιάσει ένα ολοκληρω-
μένο γεύμα με ορεκτικό, πρώτο πιάτο, κυρίως 

πιάτο και γλυκό, τα οποία θα δοκιμάσουμε 
στη συνέχεια, μαζί με μεγάλη επιλογή ταιρια-
στών κρασιών που προτείνει η χημικός-οινο-
λόγος Μαρία Νέτσικα.
INFO: Τα	μαθήματα	μαγειρικής	τής	Wine	Plus	
ξεκινούν	στις	19:00,	διαρκούν	τρεις	ώρες	και	συ-
νοδεύονται	από	ενημερωτικό	υλικό.	Το	κόστος	για	
την	παρακολούθηση,	το	έντυπο	με	τις	συνταγές	
και	το	δείπνο	που	ακολουθεί	είναι	€21,77	(+	ΦΠΑ,	
ήτοι	τελική	τιμή	€27).	Για	τη	συμμετοχή,	απαραί-
τητη	είναι	η	κράτηση	θέσης	και	η	προπληρωμή	
τού	αντιτίμου	τής	συμμετοχής.	Για	περισσότερες	
πληροφορίες	και	δηλώσεις	συμμετοχής	επικοινω-
νείτε	στο	2310-888.311	ή	στο	info@wineplus.gr.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παστέλι που στάζει μέλι
Στο «Στάζει Μέλι», στη Στρωμνίτσης.
ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ με ρίζες στην αρχαιότητα, που αποτελεί ιδανικό 
σνακ για κάθε ώρα, με μεγάλη διατροφική αξία. Το παστέλι 

από το «Στάζει Μέλι» είναι 
μαλακό όσο χρειάζεται, 
αφού βάση του αποτελούν 
το μέλι εξαιρετικής ποιότητας 
και η ακατέργαστη μαύρη 
ζάχαρη, που ενισχύει τη 
γεύση χωρίς να χαλάει την 
υφή.
INFO: «Στάζει	μέλι»,		
Στρωμνίτσης	56		
(περιοχή	Βούλγαρη).		
T.	2310-476.209.

ΤΑΣΕΙΣ
Αστικός κήπος γεύσεων
Στο «Bocata» τής Βασιλίσσης Όλγας.
ΤΟ «BOCATA» είναι ένας όμορφος χώρος με αισθητική 
εσωτερικού κήπου και επιλογές για all day dining με 
casual προσέγγιση. Ο κατάλογος φαγητού και ποτού 
είναι υπερπλήρης, με δυνατότητα επιλογών και σε street 
food, από τη βιτρίνα. Μια τέτοια επιλογή κάναμε κι εμείς, 
σε συνδυασμό με τον καφέ TAF 
που σερβίρουν: το χορταστικό 
μίνι καλτσόνε λαχανικών. 
Φρεσκότατο και αρωματικό, 
παράγεται και ψήνεται μπρος 
στα μάτια σας. Προτιμήστε 
να καθίσετε στο σαλόνι, ο 
χώρος προσφέρεται… Θα 
επιστρέψουμε.
INFO: «Bocata»,	Βασιλίσσης		
Όλγας	132.	Τ.	2311-244.134.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ό,τι είναι φτιαγμένο
με αγάπη είναι νόστιμο
Από την πρώτη στιγμή που θα βρεθείς  
στο «Acosta Flavors Factory»  
θα αντιληφθείς το μεράκι και την αγάπη 
που έβαλαν οι ιδιοκτήτες του στον χώρο και 
στο σέρβις σ’ αυτήν την υπέροχη γειτονιά 
τής Θεσσαλονίκης, με την υποβλητική θέα.
ΤΟ ΙΔΙΟ έχει συμβεί και 
στην κουζίνα τού «Acosta», 
με μια all-day κάρτα που 
ξεκινά με πρωινό και brunch, 
αλλά και με έναν πληρέστατο 
κατάλογο εστιατορίου για 
όλες τις ηλικίες και για όλες 
τις ορέξεις. Δοκιμάσαμε την 
«κορωνίδα» τού καταλόγου 
τού «Acosta», την τεράστια 
πανσετομπριζόλα (μερίδα 
Terra), που είναι ακριβώς 

ό,τι περιγράφει ο τίτλος: 
τεράστια και πεντανόστιμη. 
Θα επιστρέψουμε – ξανά και 
ξανά. 
Tip: συνδυάστε μια βόλτα στη 
μαγευτική περιοχή τού Επτα-
πυργίου με μία στάση στο 
«Acosta», οποιαδήποτε ώρα 
τής ημέρας. Ουδείς θα μείνει 
παραπονεμένος…
INFO: «Acosta»,	Κύπρου	2,		
Άγιος	Παύλος.	Τ.	2310-210.805.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΣΕ ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΤΟ «ΠΡΩΤΟ» 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ. 
ΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΑΓΑΖΙ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ (ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΘΑΜΩΝΕΣ), 
ΤΟ ΟΛΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΘΥΜΙΖΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ, 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ. ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ. 
ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟΥ, ΤΗ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
ΚΡΕΜΑ, ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ, ΤΡΑΓΑΝΟ 
ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΠΟ 
ΑΠΟΨΗ ΓΛΥΚΥΤΗΤΑΣ ΓΕΜΙΣΗ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΜΟΝΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ. 
ΣΠΕΥΣΑΤΕ!
INFO: «Το	Πρώτο»,		
Αργυρόπουλου	1,	Καλαμαριά.		
Τ.	2310-422.686.

THE FOODIES



Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ τάση τού 
street food διευρύνει τους 
ορίζοντές της, «παντρεύοντας» 
παραδοσιακές συνταγές με 
το μοντέρνο σέρβις. Η αυ-
θεντική πίτα τής γιαγιάς σε 
συνδυασμό με έναν καλό καφέ 
αποτελεί μόνη της μια brunch 
κατηγορία. Ο νεολογισμός 
«street brunch» κολλάει γάντι 
στο «Holy Pie», υποστηριζό-
μενος και από τη βιτρίνα με 

τις χειροποίητες πίτες, καθώς 
το κατάστημα δεν διαθέτει 
καθιστικό, αλλά είναι αποκλει-
στικά take away. Η ποικιλία σε 
πίτες με συνταγές απ’ όλη την 
Ελλάδα είναι μεγάλη. Δοκι-
μάσαμε χορταστικές επιλογές 
με κιμά, αλλά και με τυρί – η 
σχέση τιμής-απόλαυσης είναι 
κάτι παραπάνω από τίμια.
INFO: «Holy	Pie»,	Αλεξάνδρου	
Σβώλου	17.	T.	2316-000.010.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
It…
burgers
sense!
Το «Brothers  
in Law» στα  
καλύτερά του.
ΣΤΟ	«Brothers	in	Law»	
μπορείς	να	δοκιμάσεις	σπι-
τικά	burgers	με	πληθώρα	
επιλογών	–	από	το	μέγεθος	
του	μπιφτεκιού	και	ψωμιού	
ώς	τα	υλικά.	Η	δυνατότητα	
αυτή	λύνει	τα	χέρια	οικο-
γενειών,	που	θέλουν	να	
παραγγείλουν	μικρότερα	
burgers	για	τους	Βενιαμίν	
τής	παρέας	ή	που	επιθυ-
μούν	απλώς	να	δοκιμάσουν	
περισσότερα,	συνδυάζοντάς	
τα	με	κάποιο	side	dish.	Στο	
τελευταίο	μας	Netflix	night	
επιλέξαμε	για	τους	juniors	
τα	κλασσικά	cheeseburger	
και	BBQ	burger,	σε	συν-
δυασμό	με	fried	chicken	
tenders	και	φρέσκιες	πατά-
τες	με	σος	τσένταρ.
Συμβουλή:	κατεβάστε	
την	εφαρμογή	τής	Wolt	
στο	smartphone	ή	μπείτε	
στο	www.wolt.gr	από	τον	
υπολογιστή	σας.	Γράψτε	
«CITYMAG5»	στον	κωδι-
κό	έκπτωσης	και	κερδίστε	
5	ευρώ	έκπτωση	από	τη	
«Citymag»	στην	πρώτη	σας	
παραγγελία.	Οι	εξαιρετικά	
ευγενικοί	διανομείς	τής	
Wolt	θα	φροντίσουν	για	
όλα	τα	υπόλοιπα	–	στην	
ώρα	τους.
INFO: «Brothers	in	Law»,	
Βασιλίσσης	Όλγας	275	(το	
κατάστημα	που	μας	εξυπη-
ρέτησε).	T.	2310-410.707.	
Κωδικός	Wolt:	CITYMAG5.	

ΑΓΟΡΑ
Ελληνικό street brunch
Οι θεϊκές πίτες τού «Holy Pie».

ΑΓΟΡΑ
Γεύσεις που θα γλείφεις
και τα πέντε δάκτυλά σου
Στο «Five Fingers», πίσω από το Μπεζεστένι.
ΑΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ένα στέκι για γρήγορο πρωινό ή για γευστικό και 
ελαφρύ μεσημεριανό, το «Five Fingers» είναι ο προορισμός σου. 
Σε μιαν όμορφη γωνιά ενός γραφικού πεζόδρομου τού κέντρου, 
το «Five Fingers», επιτομή τού cute, προσφέρει συνδυασμούς 
χειροποίητης, τραγανής σφολιάτας με αλμυρές και γλυκές γεμί-
σεις. Τα σφολιατοειδή παρασκευάζονται καθημερινά στο εργα-
στήρι τους και τα φουρνίζουν όλη την ημέρα, ανάλογα με τις ανά-
γκες τής βιτρίνας, μέχρι το κλείσιμο του μαγαζιού. Απολαύσαμε το 
σφολιατάκι με κοτόπουλο και γραβιέρα, συνοδεία ενός γευστικού 
καφέ από την εξαιρετική TAF, χαζεύοντας την κίνηση. Tip: αυτές 
τις ημέρες «τρέχει» εξαιρετική προσφορά που συνδυάζει σφολιά-
τα και καφέ, σε τιμή έκπληξη. Μην τη χάσετε.
INFO: «Five	Fingers»,	Διονυσίου	Σολωμού	12.	Τ.	2310-228.666.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΔΟ 
ΕΜΠΡΑΡ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΒΟΛΤΑ. 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 
«PIZZA HOOD», ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, Η ΒΟΛΤΑ 
«ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ» ΓΕΥΣΤΙΚΑ 
ΜΕ ΜΙΑΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 
ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΤΟ 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 
ΠΕΠΕΡΟΝΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ. Η 
ΠΙΤΣΑ ΤΟΥ «PIZZA HOOD» 
ΕΙΧΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 
ΖΥΜΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΝ 
ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ ΣΑΛΤΣΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑΣ, 
ΤΟΥ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ (ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, 
ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΙΟ 
«ΨΩΜΕΝΙΑΣ» ΖΥΜΗΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ). 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΣΥΝΔΥΑΣΑΜΕ 
ΤΙΣ ΠΙΤΣΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΥΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ: ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 
«ΕΨΑ». ΘΡΙΑΜΒΟΣ!
INFO: «Pizza	Hood»,		
Ερνέστου	Εμπράρ	2.		
Τ.	2310-527.212.

Tip: συνδυάστε τις πίτες  
με τον specialty καφέ Guru, 

που καβουρδίζεται  
στη Θεσσαλονίκη - είναι 

αρωματικός και πάντοτε 
φρεσκότατος.

 34-35

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Για κεμπάπ
στου
«Μασούντ»
Αυθεντική εμπειρία 
ψητοπωλείου.
ΕΝΑ	από	τα	παλαιότερα	ψη-
τοπωλεία	τής	Θεσσαλονίκης	
(από	το	1955),	το	«Διά	χειρός	
Μασούντ»,	προσφέρει	χρόνια	
τώρα	σταθερά	ωραίες	γεύσεις	
σε	δίκαιες	τιμές.	Δεν	υπάρ-
χει	κάτι	επιτηδευμένο	–	το	
μαγαζί	διαθέτει	μια	νοσταλ-
γική	απλότητα,	με	πολλές	και	
νόστιμες	επιλογές.	Δοκιμάσαμε	
το	ισορροπημένο	(από	άποψη	
μπαχαρικών)	κεμπάπ,	με	γεύση	
ανατολίτικη	χωρίς	όμως	να	
είναι	βαριά,	σε	αλάδωτη	και	
σωστά	ψημένη	πίτα,	συνοδεία	
τής	κλασσικής,	στρογγυλής	
πατατούλας.	Λουκούμι!
INFO: «Διά	χειρός	Μασούντ»,	
Μάρκου	Μπότσαρη	8.		
T.	2310-863.656.

ΑΓΟΡΑ
Τα σάντουιτς
της  
«Φρίντας»
Απόλαυση πίσω από 
την Αχειροποίητο.
ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ, ένα σάντουιτς 
είναι το τέλειο φαγητό: μπο-
ρείς να το μεταφέρεις παντού, 
προσφέρεται για συνθέσεις και 
είναι τόσο απλό ή τόσο περί-
πλοκο όσο και η διάθεση. Αυτή 
είναι η φιλοσοφία των σάντου-
ιτς της «Μικρής Φρίντας». Δεν 
υπάρχει σταθερή κάρτα, οι 
προτάσεις ωστόσο είναι πάντο-
τε ενδιαφέρουσες. Δοκιμάσαμε 
το (εξαιρετικό) σάντουιτς με 
γαλοπούλα, κασέρι, λαχανικά 
με μαγιονέζα και σος μουστάρ-
δας σε μπαγκέτα με νιφάδες 
καλαμποκιού. Λαχταριστές και 
οι προτάσεις με ψωμάκι πανίνι 
και τορτίγια – ένα πέρασμα θα 
σας πείσει.
INFO: «Μικρή	Φρίντα»,		
Αχειροποιήτου	4,		
Τ.	2313-088.397.
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Αυτόπτης 
μάρτυρας 21 3 4Φιλοξενεί	

κατά	καιρούς	
συγκροτήματα		
που	παίζουν	live	
μουσική.

Το	«Νέον	Καφενείον»	
έχει	δύο	«αδελφάκια»	
στην	Τούμπα		
(στην	Ανατολικής	
Θράκης	20	και		
στη	Διογένους	39).

Θα	συναντήσεις	άτο-
μα	κάθε	ηλικίας,	
επειδή		έχει	βρει	τον	
τρόπο	να	απευθύνε-
ται	σε	νέους	και	με-
γαλύτερους	πελάτες.

Αν	θελήσετε	να	το	
επισκεφτείτε	Σαβ-
βατοκύριακο,	κά-
ντε	κράτηση,	κα-
θώς	αποτελεί	δημο-
φιλή	προορισμό.

«ΤΟ ΝΕΟΝ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ»

Ο «ΝΑΟΣ»
ΤΗΣ ΑΝΩ
ΤΟΥΜΠΑΣ
Ωραίο μέρος σε 
ωραίο σημείο με 
ωραία κουζίνα σε 
ωραίο περιβάλλον: 
τι άλλο μπορεί να 
ζητήσει κάποιος;
Κείμενο-φωτογραφίες:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο φείλω να 
ομολογήσω 
ότι ένα από 
τα καλύτερα 
«δώρα» που 

μπορεί να μου κάνει κάποιος 
είναι να με προσκαλέσει για 
φαγητό σε μέρη άγνωστα 
για εμένα – διότι πάντοτε με 
ταλανίζει η ιδέα ότι κάπου 
εκεί έξω υπάρχει κρυμμένο 
ένα καλό φαγάδικο, που δεν 
έχω ανακαλύψει ακόμη… Δεν 
είναι πολύ κρίμα να μην έχω 
γευθεί τα καλούδια του; Έτσι 
έγινε και με την περίπτωση 
του «Καφενείον το Νέον», 
στην Τούμπα. Δύο καλοί φίλοι 
μού πρότειναν να τους ακο-
λουθήσω για φαγητό – και, 
όπως καταλαβαίνετε, έσπευ-
σα…

Η εμπειρία
Κυριακή μεσημεράκι και το 
ραντεβού μας είναι έξω από 
το μαγαζί, στη συμβολή των 
οδών Λαμπράκη και Τσιαπά-
νου. Τόσο ο εσωτερικός όσο 
και ο εξωτερικός χώρος είναι 
διακοσμημένοι με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να δημιουργείται 
αμέσως μια χαλαρή και ευχά-
ριστη διάθεση, που ενισχύεται 
από τις γήινες αποχρώσεις 
στους τοίχους και στα τρα-
πεζοκαθίσματα. Το δε μαγαζί 
–παρότι σχεδόν γεμάτο– δεν 
είχε τη βαβούρα τής πολυκο-
σμίας, γεγονός που βοήθησε 

πολύ στο να απολαύσουμε την 
επίσκεψή μας εκεί.
Τούτων λεχθέντων, ας προ-
χωρήσουμε στο παρασύν-
θημα – ήτοι, στο μενού. Ο 
κατάλογος με τα φαγητά είναι 
υπερπλήρης και καλύπτει 
κάθε γευστική διάθεση. Μετά 
από ενδελεχή έρευνα, αποφα-

σίσαμε να κινηθούμε κυρίως 
σε θαλασσινά μονοπάτια. Για 
αρχή, διαλέξαμε τη σαλάτα 
σπανάκι με ψητό μανούρι, 
κρουτόν βουτύρου και δίχρω-
μα ντοματίνια «δεμένα» με 
βινεγκρέτ φράουλας, καθώς 
aκαι τους ντοματοκεφτέδες 
από φρέσκια ντομάτα και 
μυρωδικά. Για τη συνέχεια 
επιλέξαμε ριζότο θαλασσινών 
με γαρίδες, μύδια, καλαμάρι 
και χταπόδι με φρέσκα βότα-
να και παρμεζάνα, ριζότο με 
πατέ καβουριού, μάνγκο και 
καραβίδα, καθώς και καλα-
μαράκια τηγανητά. Όλα ήταν 
πεντανόστιμα, με κορυφαίο 
πιάτο το ριζότο με πατέ κα-
βουριού, μάνγκο και καραβί-
δα. Και σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά, ήρθε κι ένα αρμε-
νοβίλ (προσφορά τού κατα-
στήματος), για να κλείσουμε 
το γεύμα μας με τρόπο γλυκό 
και ονειρεμένο.
Αν είστε κάτοικος Τούμπας ή 
αν τυχαίνει να περνάτε από 
εκεί, σας προτείνω ανεπιφύλα-
κτα να επισκεφθείτε το «Νέον 
Καφενείον» – είμαι βέβαιος 
ότι θα μείνετε με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις.
INFO: «Το	Νέον	Καφενείον»,	
Γρηγορίου	Λαμπράκη	205,		
Τ.	2310-900.707		
&	2311-243.700.		
FB:	ToNeonKafeneion

Μου άρεσε

Το	χαμόγελο	και	η	ευγένεια	
του	προσωπικού.

Δεν μου άρεσε
Που	περιμέναμε	λίγο	
παραπάνω	μέχρι	να	
καθίσουμε	στο	τραπέζι	
μας	(αλλά	έτσι	γίνεται	
συνήθως,	όταν	ένα	μαγαζί	
είναι	προσφιλές	σε	πολύ	
κόσμο…).

Check, please

Με	τιμές	που	ξεκινούν	από	
τα	4	ευρώ	και	φτάνουν	τα	
20,	το	«Νέον	Καφενείον»	
απευθύνεται	σε	κάθε	
βαλάντιο.

 Το αρμενοβίλ, ως επιδόρπιο.
 (προσφορά τού καταστήματος)..

 Ριζότο θαλασσινών.
 με γαρίδες, μύδια,.

 καλαμάρι και χταπόδι.
 με φρέσκα βότανα.

 και παρμεζάνα..

 Ντοματοκεφτέδες.
 από φρέσκια ντομάτα και μυρωδικά..

 Ριζότο με πατέ καβουριού,.
 μάνγκο και καραβίδα..

 Σαλάτα σπανάκι με ψητό μανούρι,.
 κρουτόν βουτύρου.

 και δίχρωμα ντοματίνια.
 «δεμένα» με βινεγκρέτ φράουλας..
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ
ΣΕ ΤΑΡΤΑ
Η αγαπημένη φίλη 
και συνεργάτις τής 
«Citymag», Ελένη 
Πεταλίδου, ετοιμάζει 
για όλους εμάς ένα 
λαχταριστό γλυκό.
Food	styling,	φωτογραφίες,	κείμενο:	
WWW.MAJERICO.GR – ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

ΥΛΙΚΑ:
250 γρ. μπισκότα «Digestive» 
| 175 γρ. βούτυρο | 1 λεμόνι (το 
ξύσμα και τον χυμό του) | 750 
γρ. βατόμουρα κατεψυγμένα | 
275 γρ. ζάχαρη | 2 κ.σ. νισεστέ 
| 3 ασπράδια αβγών | νερό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Σε σκεύος πάνω σε μέτρια 
φωτιά λιώνουμε το βούτυρο 
και το αφήνουμε στην άκρη 

να κρυώσει. Χτυπάμε στο μούλτι 
τα μπισκότα μέχρι να θρυμ-
ματιστούν καλά. Σε ένα μπολ 
ρίχνουμε τα θρυμματισμένα 
μπισκότα και το βούτυρο και τα 
ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν 
μια μαλακή ζύμη.

2 Σε αντικολλητική ταρ-
τιέρα με αποσπώμενη 
βάση (διαμέτρου 22 

εκ.) στρώνουμε καλά τη ζύμη, 
φροντίζοντας να καλύψουμε 
και τα τοιχώματα. Στη συνέ-
χεια, την αφήνουμε να κρυώ-
σει στο ψυγείο, για περίπου 30 
λεπτά.

3 Για τη γέμιση, ζεσταίνου-
με σε σκεύος τον χυμό 
και το ξύσμα τού λεμο-

νιού, τα βατόμουρα (ξεπαγω-
μένα από πριν), 110 γρ. ζάχαρη 
και 2 κ.σ. νερό. Ανακατεύουμε 
για 2-3 λεπτά σε μέτρια φωτιά, 
μέχρι τα βατόμουρα να βγά-
λουν τους χυμούς τους. Συνεχί-
ζουμε να τα «μαγειρεύουμε» για 
άλλα 3 λεπτά, «σπάζοντάς» τα 
με ένα πιρούνι, μέχρι να γίνουν 
σάλτσα.

4 Διαλύουμε σε κρύο 
νερό (3 κ.σ.) τον νισε-
στέ και στη συνέχεια 

τον ρίχνουμε στη σάλτσα με 
τα βατόμουρα, ανακατεύ-
οντας με προσοχή, για να 
μη σβολιάσει το μείγμα μας. 
Σβήνουμε τη φωτιά και τα 
αφήνουμε στην άκρη να κρυ-
ώσουν. Αμέσως μετά, περνάμε 
τη σάλτσα από σίτα, ώστε να 
φύγουν τα υγρά.

5 Για να κάνουμε τη 
μαρέγκα, βάζουμε σε 
τηγάνι την υπόλοιπη ζά-

χαρη (165 γρ.) και 5οml νερό 
και τα ζεσταίνουμε σε χαμηλή 
φωτιά για 2-3 λεπτά, μέχρι να 
λιώσει η ζάχαρη. Κατόπιν, δυ-
ναμώνουμε τη φωτιά και ανα-

κατεύουμε για άλλα 2-3 λεπτά, 
μέχρι να δέσει το σιρόπι. 
Χτυπάμε τα ασπράδια με μίξερ 
χειρός μέχρι να γίνουν σφιχτή 
μαρέγκα, στην οποία ρίχνου-
με σιγά σιγά και με προσοχή 
(χωρίς να σταματήσουμε το 
χτύπημα) το ζεστό σιρόπι τής 
ζάχαρης. Συνεχίζουμε το χτύ-
πημα για 10 λεπτά, έως ότου η 
μαρέγκα κρυώσει και έρθει σε 
θερμοκρασία δωματίου.

6 Βγάζουμε την τάρ-
τα από το ψυγείο, τη 
γεμίζουμε με τη σάλτσα 

από τα βατόμουρα και από 
πάνω απλώνουμε τη μαρέγκα. 
Πριν σερβίρουμε, δίνουμε 
χρώμα στη μαρέγκα με το 
φλόγιστρο.

Α νοίγω τις συνταγές 
μου και κάτι πέφτει 
από μέσα. Σκύβω 

και το γυρνάω από την καλή. 
Είμαι εγώ, μέσα από τα μάτια 
τής οκτάχρονης Αλίνας μου: 
μακριά μοβ μαλλιά, φουλάρι 
και κολιέ ασορτί, με αφιέρωση: 
«Εσύ, στα πολύ πολύ νιάτα σου 
(σ.σ.: αλήθεια είναι, στα πολύ 
πολύ νιάτα μου είχα μακριά 
μαλλιά), γιατί και τώρα στα 
νιάτα σου είσαι. Στην καλύτερη 
μαμά, Αλίνα». Χαμογέλασα και 
πήγα πίσω 12 χρόνια. Συγκίνη-
ση, αναπόληση των γεγονότων 
τής ζωής μας και οι κλασικές 
ερωτήσεις και ευχές μέσα 
μου: «Μα, πώς πέρασαν τόσο 
γρήγορα;» και «Να ‘ταν ξανά 
μικρή…».

Ε ίχα μια συνήθεια από 
τότε που έγινα μαμά. 
Μου άρεσε να απο-

θηκεύω ζωγραφιές, φωτο-
γραφίες, σημειώματα και 
χειροτεχνίες των παιδιών μου 
ανάμεσα στις σελίδες αγαπη-
μένων μου βιβλίων μαγειρικής. 
Το ξεκίνησα, επειδή δεν ήθελα 
να τα χάσω και μου άρεσε η 
ιδέα να «ξαφνιάζομαι», όταν, 
σε ανύποπτο χρόνο, θα άνοιγα 
το εκάστοτε βιβλίο. Βλέπετε, 
τα βιβλία μαγειρικής μου είναι 
από τα πολυτιμότερα βιβλία 
που έχω και μπορεί να τα 
ξεφυλλίζω για να χαλαρώσω, 
για να εμπνευστώ ή και για να 
οργανώσω καινούργια γεύμα-
τα για την οικογένεια και για 
φίλους.

Α ρχισα να φυλάω τις 
παιδικές φωτογραφίες 
που αγαπούσα πολύ 

(και που για πολύν καιρό ήταν 
στερεωμένες με μαγνητάκι στο 
ψυγείο) ή αναμνήσεις από τα 
πρώτα σχολικά τους χρόνια. 
Κάθε βιβλίο από τα σημα-
ντικότερα για εμένα φιλοξε-
νούσε ανάμεσα στις σελίδες 
του τέτοιους θησαυρούς: 
η φωτογραφία τού Πέτρου 

και της Αλίνας, πρώτη μέρα 
σχολείου το 2009 – εκείνος 
10 και μισό, με φρεσκοκουρε-
μένο μαλλί, εκείνη 8 και μισό, 
με τα αγαπημένα της ρούχα, 
καινούργιες τσάντες και ένα 
χαμόγελο περηφάνιας και αγω-
νίας για τη μεγαλύτερη τάξη. Η 
φωτογραφία των κοριτσιών στο 
«ροζ πάρτι», όταν εκείνες ήταν 
4 και μισό και 9 και μισό και 
φορούσαμε όλοι κάτι ροζ. Μια 
ανορθόγραφη συνταγή τής 
Χριστίνας για κορμό σοκολά-
τας, μια ζωγραφιά τού Πέτρου 
με μια BMW (το αγαπημένο 
του αυτοκίνητο), μια φωτο-
γραφία των τριών τους σε ένα 
επισκεπτήριο της ΧΑΝΘ.

Α λήθεια: η ιδέα να 
φυλάω αναμνήσεις 
από στιγμές τής ζωής 

μας μέσα στα βιβλία μαγει-
ρικής μου, ώστε να ξαφνιά-
ζομαι ευχάριστα κάθε φορά 
που θα τα ανοίγω, ήταν από 
τις καλύτερες ιδέες που είχα 
ποτέ. Άλλωστε, η έκπληξη από 
κάτι ευχάριστο, όπως παιδικές 
απόπειρες ζωγραφιών ή γραμ-
μάτων και φωτογραφίες, είναι 
παράγοντας χαράς, δεν είναι; 
Η βόλτα στο παρελθόν και 
το ξαναζωντάνεμα όμορφων 
στιγμών τής ζωής είναι, άλλω-
στε, βάλσαμο για την ψυχή.

MINA TASTES
Γράφει	η	MINA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Εδώ στο Βέλγιο φθινοπώριασε
για τα καλά. Τα φύλλα πέφτουν, τρώμε 
ήδη κάστανα και η θερμοκρασία είναι 
γύρω στους 13-15 βαθμούς Κελσίου. 
Αποφάσισα λοιπόν να κάνω κανελόψωμα. 

ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ ΜΑΜΑ. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ 
ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ. ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ 
ΝΑ ΤΑ ΧΑΣΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ
Η ΙΔΕΑ ΝΑ «ΞΑΦΝΙΑΖΟΜΑΙ».
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Ο mixologist 

προτείνει:  
«Cocktail Laika» 21 3 4Βάζουμε	όλα	τα	υλικά	

στο	σέικερ	μαζί	με	
τρία	παγάκια	και	
ανακινούμε	καλά	για	
20	δευτερόλεπτα.

Τα	υλικά:	λευκό	ρούμι	
(60ml),	πουρές	μάνγκο	
(20ml),	Blue	Curacao	
(15ml),	χυμός	λάιμ,	
(15ml),	χυμός	γκρέιπ-
φρουτ	(15m).

Γεμίζουμε	ένα	κολο-
νάτο	μπομπέ	ποτή-
ρι	με	τριμμένο	πάγο	
και	αδειάζουμε	το	
σέικερ.	Σουρώνουμε	
τον	πάγο.

Γαρνίρουμε	με	
το	¼	μίας	φέτας	
ανανά	και	με	2-3	
φύλλα	ανανά.

«LAIKA»

ΕΝΑ ΣΤΕΚΙ
ΠΟΥ ΣΕ ΠΑΕΙ
ΣΤ’ ΑΣΤΕΡΙΑ
Στον υπέροχο χώρο 
τής Γεωργίου Πα-
πανδρέου δεν θα 
απολαύσετε απλώς 
τον καφέ και το 
ποτό σας, αλλά και 
έργα τέχνης που 
φιλοξενούνται στις 
εκθέσεις του.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Θ α ξεκινήσω 
με την πλέον 
ανορθόδο-
ξη εισαγωγή 
που έχω 

κάνει σε παρουσίαση μπαρ ή 
εστιατορίου: η καρτ βιζίτ τού 
καταστήματος είναι από τις 
ομορφότερες που έχω δει ποτέ. 
Παρότι η σχέση μου με τους 
ρώσους ζωγράφους περιορίζε-
ται στο να μπορώ να ξεχωρίσω 
έναν πίνακα του Καντίνσκι από 
κάποιον του Μαρκ Σαγκάλ, οι 
επιρροές τής ρωσικής πρωτο-

πορίας στην κάρτα είναι κάτι 
παραπάνω από εμφανείς. Αν 
έχετε δει σοβιετικά προπαγαν-
διστικά πόστερ, θα καταλάβετε 
αμέσως τι εννοώ. Εξαιρετική!
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον 
χαρακτηρισμό τής «Laika» 
ως «The cosmonaut kafe» 
(και αν εξαιρέσω την ομώνυμη 
σκυλίτσα που φιγουράρει στην 
κάρτα), δεν μπορώ να σας πω 
περισσότερα. Είμαι όμως πε-

πεισμένος ότι ούτε οι ιδιοκτήτες 
ούτε κάποιοι από τους επισκέ-
πτες πήγαν στο διάστημα. Αλλά 
μπορεί να κάνω και λάθος…

Περί τέχνης
Ξεκίνησα με τέχνη και θα 
συνεχίσω με τέχνη. Η «Laika» 
είναι ένα καφέ-μπαρ που λα-
τρεύει την τέχνη – κάλλιστα θα 
μπορούσε να είναι γκαλερί. Οι 
τοίχοι της είναι μονίμως διακο-

σμημένοι με πίνακες ζωγραφι-
κής, φωτογραφίες ή εικαστικές 
δημιουργίες, αφού πάντοτε 
φιλοξενεί κάποια έκθεση. Αν 
μάλιστα υπάρξει ένα έργο που 
θα μιλήσει στην ψυχή σας, 
μπορείτε να το αποκτήσετε.
Η «Laika» άνοιξε τον Νο-
έμβριο του 2017 και πολύ 
σύντομα έγινε σημείο ανα-
φοράς για τους ανθρώπους 
που ζουν ή κινούνται στην 
ευρύτερη περιοχή. Και όχι 
άδικα. Προσωπικά, αγαπώ 
πολύ το στιλ της – θα μπο-
ρούσα να τη χαρακτηρίσω ως 
«σύγχρονο καφενείο». Ρίξτε 
μια ματιά στο μαύρο μωσαϊκό 
(που ανακαλύφθηκε τυχαία 
κατά τις εργασίες ανακαίνισης 

και –εννοείται– παρέμεινε), 
στις καρέκλες καφενείου, 
στα ξύλινα τραπέζια με τη 
μαρμάρινη επιφάνεια και θα 
καταλάβετε αμέσως τι εννοώ 
(εδώ υπάρχει και μια πολύ 
ενδιαφέρουσα ιστορία: οι 
καρέκλες και τα τραπέζια που 
προανέφερα προέρχονται 
από τον ιστορικό «Ερμή», το 
εστιατόριο που λειτουργούσε 
παλαιότερα στη Ρογκότη, ενώ 
τα σταντ είναι από το επίσης 
ιστορικό «The Bar», στην 
πλατεία Τσιρογιάννη).

Η κρυφή αυλή
Εκτός από τον μεγάλο εξωτε-
ρικό χώρο στην πρόσοψη του 
καταστήματος, στο πίσω μέ-
ρος υπάρχει ένα μικρό προκή-
πιο που «βλέπει» σε έναν χώρο 
πρασίνου (κάτι σαν μια μικρή 
πλατεία ανάμεσα στις πολυ-
κατοικίες). Θεωρώ ότι είναι το 
καλύτερο σημείο για εκείνους 
που θα ήθελαν να διαβάσουν 
την εφημερίδα τους, ένα βιβλίο 
ή να σερφάρουν στο τάμπλετ, 
ακούγοντας χαλαρή μουσι-
κή τζαζ να παίζει στο βάθος. 
Όταν τα πράγματα επανέλ-
θουν στην κανονικότητα (ελπί-
ζω, σύντομα), θα επιστρέψουν 
και τα τζαζ λαϊβάκια.
Η «Laika» είναι ανοιχτή από 
τις 10 το πρωί, για να απολαύ-
σετε τον πρώτο καφέ της ημέ-
ρας ή κάποιο ρόφημα, ενώ 
υπάρχουν και τοστ και κλαμπ 
σάντουιτς για να κόψετε την 
πείνα σας. Πολύ ενδιαφέρων 
είναι και ο κατάλογος με τις 
μπίρες, για να επιλέξετε μια 
μπίρα από κάποια ελληνική 
μικροζυθοποιία. Στις 8 το 
βράδυ, που ανοίγει η κουζί-
να, μπορείτε να παραγγείλετε 
υπέροχες σαλάτες (δοκιμάστε 
αυτήν με τα χαρουποπαξίμα-
δα, ντομάτα, κάπαρη, κρητικά 
ελιαδάκια, φρέσκια ρίγανη 
και ξύγαλο Σητείας), κάποιο 
πλατό τυριών και αλλαντικών, 
αλλά και μια σειρά από ζεστές 
και κρύες λιχουδιές.
INFO: «Laika»,	Γεωργίου	Πα-
πανδρέου	53,	Τ.	2310-238.462.
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WINE & SPIRITS
ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ
Στην πορεία τού 
φθινοπώρου, δοκι-
μάζουμε εκλεκτούς 
οίνους από Κεφαλ-
λονιά, Εύβοια, Πε-
λοπόννησο και Επα-
νομή.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine	Professional	Sommelier,	
Genius	in	Gastronomy

ΥΣΤΕΡΑ από έναν Σεπτέμβριο 
διαφορετικό από τους προ-
ηγούμενους, οι επιχειρήσεις 
εστίασης και οι καταναλωτές 
έμαθαν να ζουν με περιορι-
σμούς και υπό νέες συνθή-
κες. Πλέον, όλοι αναμένουν 
με αγωνία τις εξελίξεις στην 
επικαιρότητα και προσαρ-
μόζονται καθημερινά σε νέα 
δεδομένα. Ο κλάδος τού 
κρασιού φαίνεται να ανακά-
μπτει σταδιακά και ο κόσμος 
να επιλέγει κρασί στη διασκέ-
δασή του, είτε σε εστιατόρια 
και μπαρ είτε στο σπίτι. Αυτήν 
την εβδομάδα, δοκιμάσαμε 
κρασιά που, η αλήθεια είναι, 
πρώτη φορά βρέθηκαν στο 
ποτήρι μας ή είχαμε αρκετό 
καιρό να τα πιούμε. Όλα με 
προέλευση ελληνική. Κεφαλλο-
νιά, Εύβοια, Πελοπόννησος και 
Επανομή.

OINOI & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ CITY TASTE 39

«ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΣΑΜΠΑΝΙΑ. ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ».

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ
(γάλλος	ηγέτης,	1769-1821)

Ρομπόλα Κεφαλληνίας 
2019,  
Οινοποιείο Μπαζίγος,  
Κεφαλλονιά.

Μία	από	τις	ελληνικές	ποικιλίες	
που	δεν	είναι	τόσο	διαδεδο-
μένες,	είναι	όμως	ιδιαίτερα	
ενδιαφέρουσες	και	με	μεγάλες	
δυνατότητες	είναι	και	η	Ρομπό-
λα.	Η	Ρομπόλα	είναι	μια	λευκή	
ελληνική	ποικιλία	που	καλλιερ-
γείται	στο	νησί	τής	Κεφαλλο-
νιάς.	Αυτή	την	εβδομάδα,	στα	
χέρια	μας	βρέθηκε	ένα	κρασί	
τής	συγκεκριμένης	ποικιλίας	
από	το	οινοποιείο	τού	Μπα-
ζίγου,	που	εδρεύει	στο	νησί	
τού	Ιονίου.	Πρόκειται	για	ένα	
κρασί	με	έντονο	αρωματικό	
χαρακτήρα	σε	μύτη	και	στόμα	
και	αρκετά	έντονη	οξύτη-
τα.	Αρώματα	εσπεριδοειδών	
όπως	το	λεμόνι	και	το	λάιμ,	
το	λεμονόχορτο,	αλλά	και	μια	
ορυκτότητα	που	συμπληρώνει	
ένα	κρασί	με	ωραίο	σώμα	και	
μακρά	επίγευση.	Τα	μεγάλα	
ψητά	ψάρια	και	τα	θαλασσινά	
ταιριάζουν	όμορφα	δίπλα	σε	
ένα	ποτήρι	Ρομπόλα.

Άγιος Χρόνος  
Λευκός 2019,  
Κτήμα Αβαντίς,  
Εύβοια.

Επισκεπτόμαστε την Εύβοια 
και το Κτήμα Αβαντίς, για να 
απολαύσουμε ένα κρασί τού 
κτήματος που φέρει το όνομα 
«Άγιος Χρόνος» και αποτελεί τη 
λευκή εκδοχή τού Άγιου Χρό-
νου – υπάρχει και η ερυθρή. 
Ένα κρασί τής φημισμένης και 
πολυφυτεμένης ανά τον κόσμο 
γαλλικής ποικιλίας Viognier. Η 
εξαιρετική δουλειά που κάνει ο 
κ.Απόστολος Μούντριχας και 
η σύζυγός του, η κυρία Λένγκα 
Γρηγοριάδου, αποδεικνύεται 
για ακόμη μία φορά. Άλλωστε, 
μας έχουν συνηθίσει σε κρασιά 
που θυμίζουν τα μεγάλα κρα-
σιά τού Ροδανού. Αυτό μάλιστα 
θα μπορούσε να μπει στην 
ίδια κουβέντα με εκείνα της 
περιοχής τού Κοντριέ. Υψηλή 
οξύτητα, πλούσιο σώμα, η επί-
γευσή του με μεγάλη διάρκεια 
και αρώματα πυρηνόκαρπων 
φρούτων. Ανθικές νότες εσπε-
ριδοειδών και ξηροί καρποί 
κατακλύζουν τη μύτη και την 
παλέτα μας. Με δυνατότητες 
παλαίωσης που αγγίζουν τα 3-5 
χρόνια.

Coralli  
Μοσχοφίλερο 2019,  
Κτήμα Σταυρόπουλου, 
Πελοπόννησος.

Άλλο	ένα	κρασί	από	ένα	σχετι-
κά	μικρό	οινοποιείο	βρίσκεται	
στο	ποτήρι	μας	όσο	γράφουμε	
τη	στήλη	μας	αυτήν	την	εβδο-
μάδα.	Μας	έρχεται	από	την	
Πελοπόννησο	και,	πιο	συγκε-
κριμένα,	από	το	Παλαιοχώρι	
Ηλείας.	Το	Coralli	από	την	
ποικιλία	Μοσχοφίλερο	και	με	
λίγο	Merlot	έχει	χρώμα	σομόν,	
θυμίζοντας	κρεμμυδόφλουδα.	
Έντονα	αρώματα	κόκκινων	
φρούτων	σε	μύτη	και	στόμα,	
ανθικές	νότες	τριανταφυλλιάς	
και	γλυκά	μπαχαρικά,	όπως	
η	γλυκόριζα.	Ξεχωρίζει,	πέρα	
από	το	έντονο	αρωματικό	
προφίλ	του,	για	τη	δροσιστική	
του	οξύτητα,	τη	μακρά,	γλυκιά	
επίγευση	και	τη	φινέτσα	του.	
Συνδυάζει	όμορφα	δροσερές	
σαλάτες	με	γλυκά	στοιχεία,	
φρουτοσαλάτες	και	ζυμαρικά.

Syrah, 
Κτήμα Γεροβασιλείου, 
Επανομή.

Ένα από τα πιο φημισμένα 
ελληνικά Syrah έρχεται από 
το Κτήμα Γεροβασιλείου, στην 
περιοχή τής Επανομής Θεσ-
σαλονίκης. Οι συστάσεις για το 
συγκεκριμένο οινοποιείο είναι 
πλέον περιττές και το brand 
name του δημιουργεί προσδο-
κίες υψηλές. Πράγματι, έχουμε 
ένα Syrah με πολυπλοκότητα, 
πλούσιο σώμα, ωραία δομή 
και οξύτητα, όπως επίσης 
και έντονες τανίνες, οι οποί-
ες όμως είναι «στρογγυλές» 
και καλοδουλεμένες και όχι 
επιθετικές. Η παλαίωσή του σε 
δρύινα βαρέλια τού δίνει έναν 
πιο toast χαρακτήρα, μακρά, 
πιπεράτη επίγευση και αρκετά 
χρόνια παλαίωσης μπροστά 
του. Κυριαρχούν τα μαύρα 
φρούτα, τα μπαχάρια, νότες 
δέρματος και σοκολάτας. Συ-
νοδεύει άρτια κόκκινα κρέατα, 
πικάντικα φαγητά και αρνάκι.
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ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΓΛΥΚΟ-TRADEMARK
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο hands on σεμινάριο ζαχαροπλαστικής
με θέμα τα τρίγωνα Πανοράματος από
το Cooking Workshop Consulting – CWC.

Τ α διάσημα τρίγω-
να Πανοράματος 
αποτελούν ένα 
γλυκό-ορόσημο 
για τη Θεσσαλονί-

κη. Στο hands on masterclass 
τού Cooking Workshop 
Consulting – CWC, ο pastry 
chef Σάκης Γκατζούνης θα 
μοιραστεί όλα τα μυστικά για 
την αυθεντική συνταγή και 
την τέλεια παρασκευή του. Οι 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο 
θα φτιάξουν με τα χέρια τους 
τρίγωνα Πανοράματος, υπό την 
καθοδήγηση του σεφ, κατανο-
ώντας κάθε βήμα και όλες τις 
τεχνικές, αλλά και παίρνοντας 
απαντήσεις σε μια σειρά από 
θέματα, όπως ποιες είναι οι ιδα-
νικές πρώτες ύλες για να έχουμε 
ένα τέλειο γευστικό αποτέλεσμα, 
ποια είναι η σωστή τεχνική δι-
πλώματος του φύλλου, συμβου-
λές για το τέλειο ψήσιμο, πώς 
θα φτιάξουμε την τέλεια κρέμα, 
μέθοδοι διατήρησης, αναλογίες 
για το σιρόπιασμα, τι πρέπει να 
προσέξουν στην παρασκευή 
τού τρίγωνου, διορθώσεις για 
τυχόν λάθη, αλλά και κοστολό-
γηση του προϊόντος. Αποκτώ-
ντας τις γνώσεις για ένα τέτοιο 

παραδοσιακό γλυκό, οι συμμε-
τέχοντες θα μπορέσουν να το 
εντάξουν στο βιογραφικό τους, 
στα μενού τους ή στις επιχειρή-
σεις τους.

Συμβουλές
από τον ειδικό
Ο pastry chef Σάκης Γκατζού-
νης εργάζεται ως ζαχαροπλά-
στης τα τελευταία 35 χρόνια. 
Έχει αποκτήσει φήμη για τα 
σιροπιαστά γλυκά του, δουλεύ-
οντας, αλλά και πραγματοποιώ-
ντας σεμινάρια σε μια σειρά από 
πόλεις, όπως η Σαγκάη, το Γιο-
χάνεσμπουργκ, η Αγία Πετρού-
πολη και η Λεμεσός, ανοίγοντας 
τους ορίζοντες της παραδοσια-
κής ζαχαροπλαστικής.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 
επαγγελματίες σεφ και μάγει-
ρες, σπουδαστές μαγειρικής 
τέχνης, ερασιτέχνες και λάτρεις 
τής μαγειρικής και της ζαχαρο-
πλαστικής, όπως επίσης και σε 
ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρή-
σεων εστίασης. Στους συμμε-
τέχοντες θα δοθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης ΚΔΒΜ 1 τού 
σεμιναρίου, καθώς και το έντυ-
πο υλικό του με συνταγές.
INFO: Το	σεμινάριο	θα	πραγμα-

τοποιηθεί	την	ΤΕ	04.11,	από	τις	
10:00	ώς	τις	16:00	(διάρκεια:	
έξι	ώρες),	στους	χώρους	τού	
Cooking	Workshop	Consulting	
(Λέοντος	Σοφού	18,	Θεσσαλονί-
κη.	Τ.	2310-277.280).	Το	τμήμα	
είναι	εικοσαμελές	και	το	κόστος	
συμμετοχής	ανέρχεται	στα	€270.	
Προσφορές	με	εγγραφή	ώς	τις	
20.10:	€230	(early	bird),	€220	
(ειδική	τιμή	για	σπουδαστές	και	
για	ανέργους).	Οι	προσφορές	
ισχύουν	για	περιορισμένο	αριθμό	
θέσεων	και	με	άμεση	εξόφληση	
της	εγγραφής.	Απαραίτητη	η	
προπληρωμή	για	την	κράτηση	
θέσης	(θα	τηρηθεί	αυστηρά	σει-
ρά	προτεραιότητας	στις	εγγρα-
φές).	Για	περισσότερες	πληροφο-
ρίες	και	για	εγγραφές	μπείτε	εδώ:	
https://bit.ly/30SUBBd
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Μελοποιημένος Χριστιανόπουλος σε πρώτη εκτέλεση
Ο ΝΤΙΝΟΣ Χριστιανόπουλος, αν και ιδιαί-
τερα επιφυλακτικός στις μελοποιήσεις τού 
έργου του, όταν άκουσε μελοποιήσεις από τον 
Νίκο Βίττη, έδωσε την άδειά του. Οι μελοποι-
ήσεις αυτές (οι περισσότερες από τις οποίες 
παρουσιάζονται σε πρώτη εκτέλεση στα φετι-
νά, 55α «Δημήτρια») κινούνται σε ένα φάσμα 
μουσικών ειδών, αποδίδοντας έτσι καλύτερα 
το περιεχόμενο των στίχων, αλλά και, συχνά, 
την αγάπη τού ποιητή στο ρεμπέτικο τραγούδι 
– αγάπη που τον ώθησε να γράψει, πέρα από 
τα ποιήματα, στίχους.
Άνθρωποι της τέχνης και της επιστήμης, 
φοιτητές, φοιτήτριες και γείτονες που αγά-

πησαν τον άνθρωπο και το έργο του δίνουν 
το «παρών» με μια συναυλία με μελοποιη-
μένους στίχους του, με απαγγελίες, ανα-
γνώσεις και μαρτυρίες και τον συναντούν 
ξανά στον φυσικό του χώρο, την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη τού Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Η συναυλία αποτίει 
φόρο τιμής στον ποιητή τόσο για το έργο 
του όσο και για τη σημαντική συμβολή του 
στην πολιτιστική δημιουργία τής Θεσσα-
λονίκης, που γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη 
με τον πρόσφατο θάνατό του. Μέρος τού 
αφιερώματος θα αποτελέσει αρχείο ανέκ-
δοτων φωτογραφιών τού Νίκου Κούκη 

από τη ζωή και το έργο τού Ντίνου Χρι-
στιανόπουλου.
Η εκτέλεση των έργων θα γίνει από τη Συμ-
φωνική Ορχήστρα τού δήμου Θεσσαλονί-
κης. Η ερμηνεία των μελοποιημένων στίχων 
θα γίνει από την ιδιαίτερη φωνή τού Γρηγόρη 
Κλιούμη, τραγουδιστή και στιχουργού τού 
συγκροτήματος «Υπόγεια Ρεύματα». Οι 
ενορχηστρώσεις των έργων είναι του Λάζα-
ρου Τσαβδαρίδη, ενώ την ορχήστρα διευθύ-
νει ο μαέστρος Αναστάσιος Συμεωνίδης.
INFO: Η	συναυλία	διαρκεί	32	λεπτά	και	θα	
προβάλλεται	από	τις	17	ώς	τις	26.10,	στις	
20:20,	στην	πλατφόρμα	e-dimitria.gr,	δωρεάν.
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Η ΣΟΠΡΑΝΟ ΚΑΤΙΑ 
ΣΕΡΜΠΑΤΣΕΝΚΟ
ΣΤΑ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ»
Θα ερμηνεύσει ποίηση
της Άννα Αχμάτοβα σε μελοποίηση
Προκόπιεφ μέσα από την online
πλατφόρμα e-dimitria.gr
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ τού 1916, ο Προ-
κόφιεφ, θέλοντας να χαλαρώσει 
λίγο από τους εξαντλητικούς 
ρυθμούς σύνθεσης, αποφάσισε 
να μελοποιήσει κάποια ποιήματα 
σύγχρονων δημιουργών. Εκείνη 
την εποχή, η Άννα Αχμάτοβα 
μετέδιδε με τον λόγο της την 
αίσθηση της νοσηρής ρωσικής 
κοινωνίας και αποτελούσε μια 
πολλά υποσχόμενη νεαρή ελπίδα 
τής ρωσικής ποιητικής τέχνης. 
Επέλεξε λοιπόν πέντε ποιήματα 
της Άννας Αχμάτοβα, τα οποία 
μελοποίησε σε διάστημα μόλις 
τεσσάρων ημερών. Οι μελοποι-
ήσεις αυτές παρουσιάστηκαν με 
τον ίδιο τον Προκόφιεφ να συ-
νοδεύει στο πιάνο, προκαλώντας 
μεγάλη αίσθηση. Ακόμη και ο 
ίδιος παραδέχθηκε ότι «μετά 
από αυτά τα τραγούδια, πολλοί 
θα πιστέψουν ότι γράφω για 
πρώτη φορά λυρική μουσική».
Αυτόν τον κύκλο των πέντε 
μελοποιημένων ποιημάτων θα 
τραγουδήσει στο πλαίσιο των 
φετινών, online «Δημητρίων» η 
διεθνούς φήμης σοπράνο Κάτια 
Σερμπατσένκο (φωτό), συνο-
δευόμενη στο πιάνο από τον 
ταλαντούχο Γιάκομπ Κάτσνελ-
σον, πιανίστα και καθηγητή τού 
Ωδείου τής Μόσχας. Στη συνέ-
χεια θα ακουστεί το έργο «Light 

Sorrow» του ρώσου συνθέτη 
ηλεκτρονικής μουσικής Ντμίτρι 
Μαζούροφ, που βασίστηκε στην 
αγγλική εκδοχή ενός ποιήματος 
του Δημήτρη Γιαλαμά. Το έργο 
αυτό δημιουργήθηκε αποκλει-
στικά για τα φετινά, 55α Δη-
μήτρια και θα παρουσιαστεί σε 
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.
INFO: Η	παράσταση	
διαρκεί	22	λεπτά	και	
θα	προβάλλεται	από	
τις	20	ώς	τις	26.10,	
στις	18:45,	στην	
πλατφόρμα	
e-dimitria.gr,	
δωρεάν.



INTERVIEW
Είπε:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Έχει για το θέατρο την αξία 
που έχουν τα απομνημονεύ-
ματα του Μακρυγιάννη για 
το μυθιστόρημα».

ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
«Ήθελα να έχει φυσική ροή. 
Άρα, παρουσιάζω επί σκηνής 
τους χώρους σαν να τους 
βλέπεις απέξω».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ:
«Θέλησα να μου βάλω μεγα-
λύτερο βαθμό δυσκολίας, 
ως ‘Ανατολίτης’. Με δυσκο-
λεύει, αλλά μου αρέσει».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ:
«Αν αγαπάς κάτι, τα συνη-
θίζεις όλα. Είναι όπως στον 
έρωτα: όταν αγαπάς, όλα τα 
υπομένεις».
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ΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ

Η αποθέωση  
της διαφορετικότητας
Με την παράσταση «Βαβυλωνία» τού Δημητρίου Κ. Βυζαντίου, 
που κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου, ξεκινά η χειμερινή 
θεατρική περίοδος για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
(ΚΘΒΕ). Ο Τάκης Χρυσικάκος, που ανέλαβε τη σκηνοθεσία και 
τη δραματουργική επεξεργασία, μιλά στη «CT» για τη διαχρονι-
κή αγάπη τού κοινού προς το έργο, αλλά και για τις προκλήσεις 
που είχε αντιμετωπίσει στη δραματουργική επεξεργασία.
Συνέντευξη:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ασυνεννοησία που έχουμε 
ως φυλή και, την ίδια στιγμή, 
την αποδοχή τής διαφορετι-
κότητας. Οι άνθρωποι αυτοί 
διαφωνούν, δεν καταλαβαίνει 
ο ένας τον άλλον, τσακώνο-
νται, αλλά συγχρόνως γλεντάνε 
μαζί, πίνουν μαζί, χορεύουν 
μαζί, τραγουδάνε μαζί. Είναι η 
αποθέωση της διαφορετικό-
τητας και η ασυνεννοησία που 
έχουμε ως έθνος.
Αυτά τα δύο στοιχεία είναι 
πολύτιμα και το καθιστούν δι-
αχρονικό. Έχουμε να κάνουμε 
με ντοπιολαλιές, με τραγούδια 
κάθε τόπου, με ενδυμασία 
κάθε τόπου, με χορό κάθε 
τόπου και με συμπεριφορά αν-
θρώπων που προέρχονται από 
διαφορετικά μέρη. Έχουμε να 
κάνουμε με ένα «παζλ» συ-
μπεριφορών, νοοτροπιών και 
διαφορετικότητας – και όλα 
δένουν σε κάτι ενιαίο, που είναι 
η Ελλάδα. Να γιατί το έργο 
αυτό είναι μοναδικό και ξανα-
γυρνάμε σ’ αυτό. Δεν γίνεται 
να το δεις και να μη γελάσεις. 
Ο Βυζάντιος έχει γράψει μιαν 
απίστευτη κωμωδία.

Ποιες ήταν οι προκλήσεις που 
είχατε να αντιμετωπίσετε στη 
δραματουργική επεξεργασία 
ενός έργου που γράφτηκε 
πριν από σχεδόν δύο αιώνες; 
Ο Βυζάντιος ή Χατζηασλάνης, 
όπως ήταν το πραγματικό του 
όνομα, έγραψε δύο εκδοχές: η 
πρώτη ήταν σαν μυθιστόρημα, 
σαν κινηματογράφος. Αλλάζει 
ο ένας χώρος μετά τον άλλον. 
Λέγεται ότι του είπαν πως μ’ 
αυτήν τη μορφή δεν μπορεί 
να ανεβεί. Το ξανάγραψε και 
η δεύτερη εκδοχή είναι πολύ 
καλύτερη σαν γραφή από την 
πρώτη.
Εγώ ήθελα να έχει φυσική 
ροή. Άρα, παρουσιάζω επί 
σκηνής –σαν να βλέπεις απέ-
ξω τους χώρους– τη λοκάντα, 
την αστυνομία και τη φυλακή. 
Το προσκήνιο, με τη βοήθεια 
του φωτισμού, το χρησιμοποι-
ούμε σαν δρόμο. Είναι σαν να 
βλέπουμε κάτι με φυσική ροή, 
όπως στον κινηματογράφο. 
Αλλάζει ο φωτισμός, αλλά συ-

νεχίζουμε από εκεί που είχα-
με μείνει. Είναι ένα υπέροχο 
θεατρικό παιχνίδι που αρέσει 
σ’ εμένα και θα το χαρεί και 
το κοινό. Από τις δύο εκδοχές 
πήρα ό,τι είναι πιο θελκτικό.

Παρά το γεγονός ότι είναι 
δική σας η σκηνοθεσία και η 
δραματουργική επεξεργασία, 
κρατήσατε έναν ρόλο και για 
τον εαυτό σας... Είναι η τρίτη 
μου επαφή με το έργο. Η πρώ-
τη ήταν στον Κουν, όταν το 
είχε ανεβάσει σε επανάληψη, 
και η δεύτερη το 1990, όταν 
την ανέβασα με τον παιδικό 

μου φίλο Σταύρο Αβδούλο. 
Τότε έκανα τον Αστυνόμο. 
Θα έλεγε κάποιος ότι αυτός ο 
ρόλος μού πάει περισσότερο. 
Τώρα θέλησα να βάλω έναν 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας 
στον εαυτό μου και ανέλαβα 
τον ρόλο τού Ανατολίτη. Με 
δυσκολεύει, αλλά μου αρέσει.

INFO: Στη	Μονή	Λαζαριστών	
(σκηνή	«Σωκράτης	Καρα-
ντινός»),	Κολοκοτρώνη	25-
27,	Σταυρούπολη,	Τ.	2315-
200.200.	Η	παράσταση	κάνει	
πρεμιέρα	στις	23.10.	Ημέρες	και	
ώρες	παραστάσεων:	κάθε	ΤΕ	στις	
19:00,	κάθε	ΠΕ,	ΠΑ	και	ΣΑ	στις	
21:00,	κάθε	ΚΥ	στις	19:00.

Μ ε φόντο το 
επίκαιρο για 
την εποχή 
τού συγγρα-
φέα γλωσ-

σικό ζήτημα, η παράσταση 
φέρνει στο προσκήνιο το πρό-
βλημα των τοπικών διαλέκτων 
και την έλλειψη μίας ενιαίας 
μορφής προφορικού λόγου. Το 
αποτέλεσμα είναι απολαυστικό 
για το κοινό.

Η χειμερινή σεζόν τού ΚΘΒΕ 
ανοίγει με τη «Βαβυλωνία». 
Πώς ήταν οι πρόβες υπό αυ-
τές τις τόσο δύσκολες συνθή-
κες; Καθένας μας έχει εμπειρία 
από μάσκες. Οι προσωπίδες 

που φοράμε εμείς στις πρόβες 
εμποδίζουν τη φωνή. Δίνω οδη-
γίες και δεν με ακούν καθαρά 
– ή δεν με ακούν καθόλου. Αν 
αγαπάς όμως κάτι, τα συνηθί-
ζεις όλα. Είναι όπως στον έρω-
τα: όταν αγαπάς, τα υπομένεις 
και με καλό τρόπο προσπαθείς 
να εξοικειωθείς μ’ αυτά. Έτσι 
κι εμείς, εξοικειωθήκαμε με 
τις μάσκες. Τώρα, που πλησι-
άζουμε προς την παράσταση, 
θα κάνουμε δύο-τρεις γενικές 
δοκιμές, χωρίς μάσκες πια, για 
να συνηθίσουμε το ότι δεν τις 
φοράμε. Φαντάζομαι ότι, μόλις 
βγουν, θα έχουμε μεγαλύτε-
ρη ενέργεια και θα νιώσουμε 
περισσότερο ελεύθεροι.

Τι καθιστά τόσο αγαπητό στο 
κοινό ένα έργο που γράφτηκε 
πριν από 184 χρόνια; Συμφω-
νώ απόλυτα με τον Σπύρο Ευ-
αγγελάτο: η «Βαβυλωνία» έχει 
για το θέατρο την ίδια αξία με 
εκείνη που έχουν τα απομνη-
μονεύματα του Μακρυγιάννη 
για το μυθιστόρημα. Μελετώ 
πολύ την ελληνική δραματουρ-
γία όλα αυτά τα χρόνια που 
βρίσκομαι στο θέατρο. Θα το 
τοποθετούσα μετά τον Αριστο-
φάνη.
Είναι κορυφαίο έργο. Επικε-
ντρώνεται σε δύο πράγματα 
που αλλάζουν κατά εποχές, 
μένοντας ωστόσο πάντοτε 
διαχρονικά και επίκαιρα: την 

 «Τώρα, που πλησιάζουμε.
 προς την παράσταση,.
 θα κάνουμε δύο-τρεις.
 γενικές δοκιμές, χωρίς μάσκες πια,.
 για να συνηθίσουμε το ότι.
 δεν τις φοράμε. Φαντάζομαι ότι,.
 μόλις βγουν, θα έχουμε.
 μεγαλύτερη ενέργεια.
 και θα νιώσουμε περισσότερο.
 ελεύθεροι» εξηγεί στη «Citymag»,.
 σχολιάζοντας ένα –θεατρικά–.
 πολύ ιδιαίτερο φθινόπωρο,.
 ο σκηνοθέτης και ηθοποιός.
 Τάκης Χρυσικάκος..

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ‘Η ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ, 
ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ  
ΟΝΟΜΑ, ΕΓΡΑΨΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΕΣ: 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΤΑΝ  
ΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ,  
ΣΑΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΑΛΛΑΖΕΙ 
Ο ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. 
ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ  
ΠΩΣ Μ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ  
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ.  
ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΕΚΔΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΑΝ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ.
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ
(CHAMBRE 212)
Σκηνοθεσία:	Κριστόφ Ονορέ.
Παίζουν:	Κιάρα Μαστρογιάνι, Βεν-
σάν Λακόστ, Μπενζαμάν Μπιολέ, 
Καμίγ Κοτέν.
Διάρκεια: 86 λεπτά.
Είδος:	Κωμωδία.

Η ΜΑΡΙΑ	και	ο	Ρίτσαρντ	
είναι	παντρεμένοι	εδώ	και	20	
χρόνια.	Όταν	οι	απιστίες	τής	
πρώτης	έρχονται	στο	φως,	η	
σχέση	τους	κλονίζεται.	Η	Μα-
ρία	εγκαταλείπει	το	διαμέρισμά	
τους	και	εγκαθίσταται	σε	ένα	
δωμάτιο	ξενοδοχείου,	ακριβώς	
απέναντι,	με	την	ελπίδα	να	πα-
ρατηρήσει	τη	ζωή	της	εξονυ-
χιστικά	από	θέση	απόστασης.	
Στη	διάρκεια	μιας	παραισθη-
σιογόνου	νύχτας,	ένα	πλήθος	
επισκεπτών	θα	περάσουν	από	
το	δωμάτιό	της,	καταθέτοντας	
την	άποψή	τους	για	την	κρίση	
που	περνά	ο	γάμος	της.	Ανά-
μεσα	σ’	αυτούς	θα	είναι	και	ο	
σύζυγός	της	σε	νεότερη	ηλικία,	
ο	οποίος	όμως	γνωρίζει	την	
τωρινή	κατάσταση.	Μια	καλο-
κουρδισμένη	φάρσα	δωματίου,	
που	εξερευνά	τις	έννοιες	της	
επιθυμίας,	του	συμβιβασμού	
και	της	νοσταλγίας.	

ΓΙΟΣΕΠ
(JOSEP)
Σκηνοθεσία: Ορέλ  

(Ορελιέν Φρομάν).
Με	τις	φωνές	των:	Σερζί Λοπέζ, 
Τζεράλντ Ερναντέζ, Εμανουέλ 
Βοτερό, Χαβιέ Σερανό.
Διάρκεια: 71 λεπτά.
Είδος: Κινούμενο σχέδιο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1939:	η	γαλ-
λική	κυβέρνηση	κατακλύζεται	
από	Ισπανούς	που	αποδρούν	
από	τη	δικτατορία	τού	Φράν-
κο.	Η	λύση	που	βρίσκει	είναι	
να	τους	συσσωρεύσει	σε	
στρατόπεδα	συγκέντρωσης,	
όπου	οι	πρόσφυγες	δεν	θα	
έχουν	άλλη	επιλογή	από	το	
να	χτίσουν	τους	δικούς	τους	
στρατώνες,	να	τρέφονται	με	
τα	άλογα	που	τους	μετέφεραν	
έξω	από	τη	χώρα	τους	και	να	
πεθάνουν	ανά	εκατοντάδες,	
λόγω	της	έλλειψης	υγιεινής	
και	νερού.	Σε	ένα	από	αυτά	
τα	στρατόπεδα,	δύο	άνδρες,	
χωρισμένοι	από	τα	συρμα-
τοπλέγματα,	θα	γίνουν	φίλοι	
μεταξύ	τους.	Ο	ένας	είναι	
αστυνομικός,	ο	άλλος	είναι	ο	
Γιοσέπ	Μπαρτόλι,	σχεδιαστής,	
αλλά	και	μαχητής	κατά	τού	
Φράνκο.	Η	ταινία	απέσπασε	
το	βραβείο	σεναρίου	και	το	
βραβείο	κοινού	στο	26ο	Διε-
θνές	Φεστιβάλ	Κινηματογρά-
φου	τής	Αθήνας	–	Νύχτες	
Πρεμιέρας	2020.

ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΝ ΦΟΡΑΝΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
(KOIRAT EIVÄT KÄYTÄ HOUSUJA)
Σκηνοθεσία:	Τζ-Π. Βαλκεάπα.
Παίζουν:	Πέκα Στρανγκ, Κρίστα 
Κόσονεν, Ιλόνα Χούχτα.
Διάρκεια:	105 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

Ο ΓΙΟΥΧΑ	έχει	χάσει	τη	γυ-
ναίκα	του	σε	ένα	δυστύχημα.	
Τα	χρόνια	έχουν	περάσει,	αλλά	
ακόμη	νιώθει	μουδιασμένος	

και	ανίκανος	να	συνδεθεί	συ-
ναισθηματικά	με	τους	ανθρώ-
πους.	Όταν	θα	γνωρίσει	τη	
Μόνα,	μια	αφέντρα,	όλα	στη	
ζωή	του	θα	αλλάξουν.

	

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΓΗ
(IT MUST BE HEAVEN)
Σκηνοθεσία:	Ελία Σουλεϊμάν.
Παίζουν:	Ελία Σουλεϊμάν. Ταρίκ 
Κόπτι, Τζορτζ Κλέιφι, Γκαέλ Γκαρ-
σία Μπερνάλ, Ναέλ Κανγ, Γκρε-
γκουάρ Κόλιν, Βενσάν Μαραβάλ.
Διάρκεια:	102 λεπτά.
Είδος:	Κωμωδία.

Ο ΕΛΙΑ	Σουλεϊμάν	εγκαταλεί-
πει	την	Παλαιστίνη	σε	ανα-
ζήτηση	εναλλακτικής	πατρί-
δας.	Ανακαλύπτει	όμως	ότι	
η	Παλαιστίνη	τον	ακολουθεί	
όπου	κι	αν	πάει.	Η	υπόσχεση	
για	μια	νέα	ζωή	μετατρέπεται	
σε	κωμωδία	παρεξηγήσεων	
–	και	ο	Ελία	Σουλεϊμάν	θα	
καταλάβει	ότι,	όσο	μακριά	κι	
αν	ταξιδέψει,	από	το	Παρίσι	
στη	Νέα	Υόρκη,	πάντοτε	κάτι	
του	θυμίζει	την	πατρίδα.
		

	

ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Χονδρο-
γιάννος, Ανδρέας Λουκάκος.
Διάρκεια:	70 λεπτά.
Είδος: Ντοκιμαντέρ.

ΠΑΡΑ	τον	στόχο	τής	Ευρω-
παϊκής	Ένωσης	να	μπει	τέλος	

Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω... 28/10 30/10
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΑΠΩΝΙΑ
Παρά τις λιγοστές 
πρεμιέρες τής 
εβδομάδας, την 
παράσταση κλέβει 
ένα ιαπωνικό  
κινούμενο σχέδιο 
(σε επανάληψη), 
από τον μετρ τού 
είδους, Χαγιάο  
Μιγιαζάκι.
Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ:  
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΤΟΡΟ
(TONARI NO TOTORO)
Σκηνοθεσία:	Χαγιάο Μιγιαζάκι.
Με	τις	φωνές	των: Χιτόσι 
Τακάτζι, Νορίκο Χιντάκα, Τσίκα 
Σακαμότο.
Διάρκεια: 86 λεπτά.
Είδος: Κινούμενο σχέδιο.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, οι λάτρεις 
των κινουμένων σχεδίων που 
έχουν περάσει τα σαράντα 
είδαν την ταινία την εποχή 
που μεσουρανούσαν ακό-
μη οι βιντεοκασέτες. Είναι 
σχεδόν βέβαιον ότι δεν 

απόλαυσαν το μεγαλείο της, 
επειδή τα χρώματα θα ήταν 
«πειραγμένα» από την αντι-
γραφή, ο ήχος κακός και –
σχεδόν σίγουρα– η κασέτα 
«μασημένη». Θυμάστε την 
τσαντίλα με την οποία βγάζα-
με τις κασέτες από το βίντεο, 
όταν κάτι δεν μας άρεσε... 
Και, για ένα παιδί τής επο-
χής (που, πιθανότατα, δεν 
είχε πρόσβαση σε άλλες 
ιαπωνικές ταινίες κινουμένων 
σχεδίων, για να αποκτήσει τη 
σχετική κουλτούρα), μια ται-
νία τού Μιγιαζάκι δεν ήταν 
εύκολο να την παρακολου-
θήσεις… Φυσικά, υπήρχαν 
και οι περισσότερο τυχεροί, 
που την είδαν σε κάποιο 
φεστιβάλ.
Το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης δίνει 
την ευκαιρία σε μικρούς 
και μεγάλους να δουν (ή να 
ξαναδούν) την ταινία όπως 
της αξίζει. Θα προβληθεί 
στο πλαίσιο του «Kids Love 
Cinema» την Κυριακή 18 
Οκτωβρίου, στις 12 το μεση-
μέρι, στο «Ολύμπιον».
Η υπόθεση έχει ως εξής: δύο 
αδελφές, η Σατσούκι και η 
Μέι, περνούν το καλοκαίρι 
τους μαζί με τον πατέρα 
τους, κάπου στην ιαπωνική 
επαρχία. Εκεί πιάνουν φιλίες 
με κάποια πλάσματα που 
ζουν στο κοντινό δάσος. 
Ετοιμαστείτε για ένα ρεσιτάλ 
συναισθημάτων και χρω-
μάτων στη μεταπολεμική 
Ιαπωνία.

            
TheCinema 

    lovers

Οι	Junkheart	&	the	
Coreys	έρχονται	live	
με	punk-rock	ήχους	
στο	«Rover	Bar».	
Είσοδος	ελεύθερη	
(έναρξη	22:00).

Η	Barcelona	Gipsy	
balKan	Orchestra	
live	την	ΠΑ	30.10,	
στο	«WE».	Οι	
πόρτες	ανοίγουν	
στις	21:00.
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TheBook  lovers

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ
Συγγραφέας:	Αύγουστος 
Κορτώ.
Σελίδες:	176.
Εκδότης: Πατάκης.
Τιμή: 9,90 ευρώ.

«ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ, 
αλλά	σε	ξέρω.	Έχουμε	πε-
ράσει	μέρες	και	μήνες	μαζί,	
ο	καθένας	κλεισμένος	στο	
σπίτι	του.	Έγραψα	το	βιβλίο	
αυτό	για	εσένα	και	για	
εμένα.	Για	να	σου	θυμίσω	
και	να	θυμηθώ	την	κοινή	
δοκιμασία	μας,	τον	κοινό	
μας	αγώνα».

ΓΚΙΑΚ
Συγγραφέας:	Δημοσθένης 
Παπαμάρκος.
Σελίδες:	208.
Εκδότης:	Πατάκης.
Τιμή: 11,90 ευρώ.

«ΓΙΑΤΙ	καθαρός	δεν	είν’	κα-
νένας,	μοναχά	ο	άπραγος»…	
Οι	ήρωες	στα	διηγήματα	του	
Παπαμάρκου,	στρατιώτες	
που	πολέμησαν	στα	άγρια	
πεδία	των	μαχών	στη	Μικρά	
Ασία,	επιστρέφουν	οριστικά	
αλλαγμένοι	στον	τόπο	τους,	
στη	Λοκρίδα.	Καθορισμένοι	
απ’	ό,τι	οφείλουν	να	κάνουν	
για	την	τιμή	τής	κοινότητας,	
σύμφωνα	με	τον	βαρύ	νόμο	
τού	αίματος	στο	αυστηρό	
εθιμικό	δίκαιο	της	κλειστής	
κοινωνίας	τους,	γίνονται	
θύτες	και	είναι	ταυτοχρόνως	
θύματα.

Οι	Boy	Harsher	live	
στο	«Eightball»,	στις	
21:00,	με	special	guest	
τους	Hide	από	το	Σικά-
γο.	Εισιτήρια:	€14	(προ-
πώληση),	€20	(ταμείο).

στην	υπεραλίευση	ώς	το	
2020,	η	Μεσόγειος	παραμέ-
νει	στην	εποχή	τής	κλιματικής	
αλλαγής	η	πλέον	υπεραλιευ-
μένη	θάλασσα	παγκοσμίως,	
με	τις	ψαριές	να	φτωχαίνουν	
διαρκώς.	Ταξιδεύοντας	απ’	
άκρου	εις	άκρο	σε	αυτήν	τη	
θάλασσα	που	ενώνει	τρεις	
ηπείρους,	η	ταινία	αποτυπώνει	
τις	ζωές	των	ψαράδων,	που	
κινδυνεύουν	να	καταστούν	
«είδος	προς	εξαφάνιση»	εξαι-
τίας	των	αποτυχημένων	ενω-
σιακών	και	εθνικών	πολιτικών.	
Το	ντοκιμαντέρ	θα	προβληθεί	
την	Τετάρτη	21	Οκτωβρίου,	
στις	21:00,	στην	αίθουσα	
«Παύλος	Ζάννας».

GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
(GREENLAND)
Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Γουό.
Παίζουν:	Τζέραλντ Μπάτλερ, 
Μορένα Μπακάριν, Ρότζερ Ντέιλ 
Φλόιντ.
Διάρκεια: 119 λεπτά.
Είδος:	Δράσης, θρίλερ.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ του	φιλμ	δεν	
διεκδικεί	Όσκαρ	πρωτοτυπίας,	
αλλά,	αν	κρίνουμε	από	τις	ει-
κόνες	τού	τρέιλερ,	είναι	ικανή	
να	μας	κρατήσει	σε	αγωνία.	
Μια	οικογένεια	προσπαθεί	να	
επιβιώσει,	καθώς	ένας	κομή-
της	ικανός	να	εξοντώσει	κάθε	
μορφή	ζωής	κατευθύνεται	
προς	τον	πλανήτη	μας.	Πριν	
από	το	«κυρίως	πιάτο»,	μικρά	
κομμάτια	τού	κομήτη	πέφτουν	
στη	Γη	και	καταστρέφουν	
ολόκληρες	πόλεις.	Πανικός,	
παρανομία	και	τρόμος	επι-
κρατούν	σε	ολόκληρο	τον	
πλανήτη,	καθώς	βλέπουν	τις	
εικόνες	στα	δελτία	ειδήσεων.	
Μοναδική	ελπίδα	σωτηρίας,	
τα	καταφύγια.	Αλλά	ποιος	θα	

πρωτοπρολάβει	να	μπει;	Κρα-
τήστε	τον	Τζέραλντ	Μπάτλερ	
στον	πρωταγωνιστικό	ρόλο.

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

ΑΚΟΜΗ	μία	ταινία	που	συνεχί-
ζει	την	πορεία	της	στις	αίθου-
σες	εδώ	και	μερικές	(αρκετές,	
για	την	ακρίβεια…)	εβδομάδες.	
Το	συγκεκριμένο	φιλμ,	βέβαια,	
έχει	μεγάλο	παρασκήνιο	σε	
ό,τι	έχει	να	κάνει	με	τη	διανο-
μή	του…	Ο	Κρίστοφερ	Νόλαν	
ήθελε	να	βγει	στις	αμερικανι-
κές	αίθουσες	στα	μέσα	τού	πε-
ρασμένου	Ιουλίου.	Η	εταιρεία	
τον	πίεζε	όσο	μπορούσε	προς	
την	αντίθετη	κατεύθυνση,	
επειδή	πίστευε	ότι	θα	πάει	άπα-
τη.	Αυτός	εκεί,	αμετακίνητος.	
Στη	συνέχεια	άρχισαν	να	τον	
πιέζουν	να	τη	μοσχοπουλήσουν	
σε	υπηρεσία	streaming,	αλλά	
αυτός	άρχισε	να	βγάζει	σπυριά.	
Τελικά	συναποφάσισαν	η	ταινία	
να	βγει	στην	Αμερική	στα	τέλη	
Σεπτεμβρίου,	πολύ	αργότερα	
από	την	πρεμιέρα	της	στην	
Ευρώπη.	Η	υπόθεση	(χον-
δρικά):	ένας	πράκτορας	της	
CIA	στρατολογείται	με	σκοπό	
να	ανακαλύψει	ποιος	κρύ-
βεται	πίσω	από	μια	τεράστια	
συνομωσία	που	επιτρέπει	στα	
αντικείμενα	και	στους	ανθρώ-
πους	να	μετακινούνται	μέσα	
στον	χρόνο.	Με	μοναδικό	του	
όπλο	την	λέξη	«Tenet»	και	μια	
χειρονομία	πρέπει	να	αποτρέ-
ψει	έναν	πιθανό	Γ’Παγκόσμιο	
πόλεμο.	

Roisin 
Murphy/ 
«Róisín 
Machine»

Ευχάριστα πενταγραμμι-
κά νέα έφτασαν στ’ αυ-
τιά μας αναφορικά με 

την πρόσφατη, πέμπτη δισκο-
γραφική δουλειά τής ιρλαν-
δικής καταγωγής 
Roisin Murphy. Το 
«Róisín Machine» 
είναι μια ασταμάτη-
τη discobeat ρυθ-
μομηχανή. Εν μέσω 
κορωνοϊού, έρχεται 
αντιμέτωπο με ένα 
κλίμα εγκλεισμού, 
δίνοντας ξεκάθαρα το μήνυμα: 
«Κάν’ το όπως μπορείς». Δια-
σκέδασε, χόρεψε, τραγούδη-
σε –ακόμη και μόνος σου–, 
αρκεί να φύγεις από τη μιζέρια 
τής αρνητικής φάσης που σου 

επιβάλλει η κλειστοφοβική νέα 
τάξη πραγμάτων.

Δ εν	είναι	κάτι	που	δεν	
έχουμε	ξανακούσει	
μουσικά	από	την	ίδια	

σε	ό,τι	αφορά	τα	ηχοχρώματα	
της	παραγωγής.	Η	περσό-
να	της	είναι	και	πάλι	τόσο	
έντονη,	που	σου	επιβάλλει	το	
«Murphy’s	law»	–	και	δεν	
τολμάς	να	της	γυρίσεις	την	
πλάτη,	καθώς	μπαίνεις	άμεσα	
στον	πειρασμό	να	πατήσεις	το	
play.	Το	αποτέλεσμα	θα	σου	

δώσει	φτερά	και,	
μάλλον,	θα	θελή-
σεις	να	φτιάξεις	
μια	νοερή,	ιδιωτική	
ντισκοπίστα,	να	χα-
μηλώσεις	τα	φώτα	
(διαθέτω	ντισκο-
μπάλα	για	όποιον	
επιθυμεί	ακριβή	

μεταφορά	τής	ατμόσφαιρας)	
και…	let’s	dance,	boys	and	
girls.	You	can	feel	the	rhythm	
από	το	πρώτο	δευτερόλεπτο.	
Κυκλοφορεί	σε	βινύλιο	και	cd	
από	τη	Skint	Record	Limited.

Ηuman 
League/ 
«Dare»

Πριν από 39 χρόνια, 
οι βρετανοί Human 
League έπαιζαν το τε-

λευταίο τους ηλεκτροπόπ χαρτί: 
η Virgin Records 
τούς έδινε πίστωση 
για ακόμη ένα single, 
ώστε να συνεχίσουν 
στη χάραξη του 
τρίτου τους άλμπουμ 
με τον συμβολικό 
τίτλο «Dare».

Τ ο	γκρουπ	
ανανεώνεται:	παραμένει	
μόνον	ο	τραγουδι-

στής-συνθέτης	Phil	Oakey,	
ενώ	εμπλουτίζεται	με	δύο	
νεαρά	κορίτσια	στα	φωνητικά	
(Joanne	Catherall	και	Susan	
Ann	Sulley)	και	πρόσθετους	
μουσικούς	τούς	Adrian	Wright	
και	Ian	Charles	Burden.	Στην	
παραγωγή	αναθέτουν	τα	ηνία	
στον	Martin	Rushent.

Τα τρία πρώτα singles 
(«The Sound of the 
Crowd», «Love Action» 

και «Open Your Heart») πη-
γαίνουν περίφημα στα τσαρτς 
και αποφασίζεται να κυκλοφο-
ρήσουν το τέταρτο κομμάτι. Η 
μπάντα δεν πίστευε στη δυναμι-
κή του και το είχε τοποθετήσει 
τελευταίο, στη 2η πλευρά τού 
δίσκου. Αυτό όμως τους έδωσε 

το πολυπλατινένιο 
χτύπημα, με εκα-
τομμύρια πωλήσεις 
και πάμπολλες δια-
κρίσεις παγκοσμίως. 
Το «Don’t you want 
me» άλλαξε την 
πορεία όχι μόνο 
των ίδιων, αλλά 

και όλης τής ποπ κουλτούρας, 
καθώς επηρέασε καθοριστικά 
ολόκληρο το μετέπειτα μουσικό 
κίνημα. Ακούστε τα άφοβα, 
χωρίς προκατάληψη.  
So... Dream on, until next time.

<Flash   Back<

MUSICOLA
Γράφει	ο	DREAMACHINERY
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ πώς και πώς να πάτε στην 
παρέλαση με τα παιδιά σας, για να δουν 
τα άρματα μάχης, τη φετινή χρονιά όμως 
μάλλον θα πρέπει να τη ξεχάσετε… Αυτό δεν 

σημαίνει, ασφαλώς, ότι θα μείνετε χωρίς πα-
ρέλαση. Βάλτε στην αναζήτηση του YouTube 
τον όρο «παρέλαση» και θα βρείτε ό,τι τρα-
βάει η ψυχή σας: 25η Μαρτίου, 28η Οκτω-

βρίου – μέχρι και παρελάσεις για την επέτειο 
απελευθέρωσης της Κατερίνης ή όποιας άλ-
λης πόλης επιθυμείτε (υπάρχει επίσης αλλαγή 
φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη).

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 17-30.10.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Μεγάλο δρόμο θα διαβείς, μεγάλη πόρτα 
θα περάσεις… Όχι, μην πάει ο νους σας 
σε προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Κυριο-
λεκτικά το λέμε. Θυμάστε εκείνο το «τακ 
τακ» που ακούγατε πίσω από το ταμπλό 
τού αυτοκινήτου και σας έχει σπάσει 
τα νεύρα; Ασφαλώς και το θυμάστε. Ε, 
έφτασε η ώρα να μάθετε τι είναι. Θα 
χαλάσει! Και θα το μάθετε παίρνοντας 
τον μεγάλο δρόμο που οδηγεί στη μεγάλη 
πόρτα τού συνεργείου. Πάντως, μην το 
παίρνετε κυριολεκτικά, επειδή η αβαρία 
μπορεί να προκύψει οπουδήποτε – στο 
καζανάκι ή στο λούκι στο μπαλκόνι. 

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Βρε	παιδιά,	το	ξέρουμε	ότι	σας	αρέσουν	
πολύ	τα	τηγανητά	αβγά	με	μπέικον…	Μή-
πως	όμως	θα	έπρεπε	να	δείτε	λιγάκι	τη	
χοληστερίνη	σας;	Την	τελευταία	φορά	
που	ασχοληθήκατε	μαζί	της	ήταν	όταν	
έπαιζε	μπάσκετ	ο	Γκάλης	–	και	ο	Νικό-
λας	έχει	ήδη	15	χρόνια	που	σταμάτησε…	
Κι	αφού	θα	πάτε	για	τη	χοληστερίνη,	δεν	
κάνετε	και	μια	γενική	αίματος,	για	να	δείτε	
πού	βρίσκεστε;	Δυστυχώς,	τα	τελευταία	
χρόνια,	με	όλα	αυτά	που	έχουμε	στο	κε-
φάλι	μας,	αφήσαμε	στην	άκρη	τα	θέματα	
υγείας.	Δεν	νομίζετε	ότι	έφτασε	η	ώρα	να	
πάρετε	την	κατάσταση	στα	χέρια	σας;	

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Μόλις και μετά βίας πέρασαν δύο μήνες 
από την ημέρα που γυρίσατε από τις 
διακοπές, αισθάνεστε όμως ήδη σαν να 
κουβαλάτε στις πλάτες σας την κούραση 
όλου του κόσμου. Τι να πει και ο Άτλας, 
που κουβαλούσε τον ουράνιο θόλο και 
έκανε ένα διαλειμματάκι μόνον όταν 
ο Ηρακλής πήγε να βρει τα μήλα των 
Εσπερίδων; Προσπαθήστε να ξεκλέψετε 
λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, κάνοντας 
πράγματα που σας ενδιαφέρουν (ναι, 
ακόμη κι αν χρειαστεί να φοράτε διαρ-
κώς τη μάσκα στο σινεμά). Και θυμη-
θείτε το εξής: τα Χριστούγεννα απέχουν 
λιγότερες από 70 ημέρες. Τέλεια;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Αν	ήσασταν	ένα	είδος	τηλεοπτικού	δι-
κτάτορα,	θα	είχατε	ήδη	κόψει	ό,τι	ριάλι-
τι	υπάρχει	στην	ελληνική	τηλεόραση	και	
θα	είχατε	λυτρώσει	τους	γονείς	από	το	να	
βλέπουν	τις	κόρες	τους	(και	τους	γιους	
τους)	να	ξεγυμνώνονται	μπροστά	σε	όλον	
τον	κόσμο	ή	να	κουτσομπολεύουν	και	να	
δολοπλοκούν	σαν	να	μην	υπάρχει	αύριο.	
Θα	είχατε	επίσης	κόψει	κάθε	τουρκική	
σειρά	–	όχι	λόγω	προέλευσης,	αλλά	εξαι-
τίας	τής	διάχυτης	γκρίνιας	που	υπάρχει.	
Δεν	θα	διαφωνήσουμε.	Επειδή	όμως	δεν	
θα	γίνετε	σύντομα	μέλος	τού	ΕΣΡ,	μήπως	
θα	ήταν	καλό	να	πατήσετε	το	«off»	στο	
τηλεκτρόλ	και	να	βγείτε	από	το	σπίτι,	ώστε	
να	αδράξετε	τη	ζωή;

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08
Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα 
που σας απασχολούν, όπως «τι δουλειά 
έχουν τα κουνούπια αυτήν την εποχή;» ή 
«γιατί με έχουν στοχοποιήσει και δεν τσι-
μπούν και κανέναν άλλον;». Ίσως να είστε 
γλυκοαίματος-γλυκοαίματη. Μπορεί πάλι 
να θυμούνται ότι το καλοκαίρι είχατε 
ανάψει ένα «φιδάκι» και ξεκληρίσατε 
την οικογένειά τους – και το μοναδικό 
κουνούπι που γλίτωσε οργάνωνε επί 
δύο μήνες την εκδίκησή του… Ποιος να 
ξέρει. Το θέμα είναι ότι για τα υπόλοιπα 
προβλήματα καλό θα ήταν να μιλήσετε 
με κάποιον φίλο ή συγγενή σας και να 
προσπαθήσετε να βρείτε λύση. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Τη	γκρίνια	ουδείς	αγάπησε.	Ούτε	καν	οι	
χαρακτήρες	τής	σειράς	«Μην	αρχίζεις	τη	
μουρμούρα».	Το	θέμα	όμως	δεν	είναι	η	
τηλεόραση,	αλλά	η	πραγματική	ζωή.	Ου-
δείς	αγάπησε	το	μπίρι	μπίρι,	το	μπλα	μπλα	
κτλ.	Το	έχετε	πιάσει	το	νόημα,	επειδή	το	
έχετε	ζήσει…	Αναλογιστήκατε	όμως	ποτέ	
ότι	το	τελευταίο	διάστημα	μπορεί	να	είστε	
εσείς	ο	«μουρμουρογεννήτωρ»;	Ότι	εσείς	
είστε	εκείνος	που	όλοι	θα	ήθελαν	να	απο-
φύγουν;	Δεν	λέμε	ότι	το	κάνετε	εσκεμ-
μένα,	προσέξτε	το,	ωστόσο,	και	διορθώ-
στε	το.	Σε	διαφορετική	περίπτωση,	δεν	θα	
βρίσκετε	φίλο	ούτε	για	καφέ.

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10 
Έχετε την αίσθηση ότι το μυαλό σας έχει 
περάσει από τη μηχανή τού κιμά. Και όχι 
μόνο μία φορά, αλλά δύο, λες και θέλετε 
να φτιάξετε περσικά ντονέρ με κρεμμυ-
δάκι και μπαχαρικά Ανατολής (επειδή 
πεινάμε και μόνο που γράφουμε γι’ αυτά, 
επιστρέφουμε στο θέμα μας). Το μυαλό 
σας, λοιπόν, έχει υπερφορτωθεί από τις 
(πολλές) πληροφορίες που λαμβάνετε 
από το περιβάλλον σας, αλλά και από τα 
πρόσωπα τα οποία συναναστρέφεστε. 
Θα θέλατε να σας παρατούσαν για ένα 
μικρό διάστημα σε κάποιο ερημικό νησί, 
που να διαθέτει ωστόσο wi-fi – ίσως και 
κανένα περσικό ντονέρ... Τέλος πάντων… 
Εσείς θέλετε ξεκούραση, εμείς να φάμε.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Τα	βάζετε	με	τον	εαυτό	σας,	επειδή,	όταν	
τελειώσατε	το	σχολείο,	ακούσατε	τη	συμ-
βουλή	τής	μανούλας	σας	να	γίνετε	δικη-
γόρος,	αντί	να	μάθετε	να	φτιάχνετε	νύχια,	
όπως	επιθυμούσατε.	Και,	αντί	να	κονομάτε	
σήμερα,	χωρίς	να	έχετε	σκοτούρες	στο	κε-
φάλι	σας	(παρά	μόνον	αν	πέτυχε	το	βαθύ	
κόκκινο	που	ήθελε	η	πελάτισσα),	έχε-
τε	να	αγωνιάτε	για	τα	έξοδα	του	γραφεί-
ου,	τις	ασφαλιστικές	εισφορές	και,	παράλ-
ληλα,	να	παρακαλάτε	να	φέρει	ο	πελάτης	
την	αμοιβή	σας.	Επειδή	όμως	δεν	μπορείτε	
–υποθέτουμε–	να	ταξιδέψετε	πίσω	στον	
χρόνο,	για	να	προειδοποιήσετε	τον	νεαρό	
εαυτό	σας,	φροντίστε	να	βάλετε	αυτές	τις	
αρνητικές	σκέψεις	στο	χρονοντούλαπο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Αισθάνεστε ότι ζείτε σε ένα τέλμα και ότι 
η ίδια ημέρα επαναλαμβάνεται ξανά και 
ξανά. Ξυπνάτε το πρωί, πηγαίνετε στη 
δουλειά, βαριέστε οικτρά, επιστρέφετε στο 
σπίτι, τρώτε, βλέπετε τηλεόραση, τσεκάρε-
τε το facebook, ξανατρώτε και κοιμάστε. 
Και πάλι από την αρχή. Χρειάζεστε μια 
ουσιαστική αλλαγή. Εμείς δεν μπορούμε 
να σας προτείνουμε να κάνετε τη μεγάλη 
τρέλα/επανάσταση, μπορούμε όμως να 
σας προτείνουμε να κάνετε περισσότερα 
πράγματα που σας ευχαριστούν το Σαβ-
βατοκύριακο. Πιάστε το τηλέφωνο στο 
χέρι και κανονίστε με φίλους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Μετά	από	πολύν	καιρό	αισθάνεστε	δημι-
ουργικοί	και	χαιρόμαστε	γι’	αυτό.	Θέλετε	
να	κάνετε	πράγματα,	αλλά	δεν	μπορείτε	
να	αποφασίσετε	ποια	θα	είναι	αυτά.	Για-
τί	δεν	βγάζετε	από	μέσα	σας	τον	Άκη	Πε-
τρετζίκη,	ρίχνοντάς	το	στη	μαγειρική;	Ή	
να	βγάλετε	τον	Μπομπ	Ρος	και	να	αρχί-
σετε	να	σχεδιάζετε	μια	ωραία	φάρμα	στο	
δειλινό	και	πολλά	δέντρα,	στα	οποία	θα	
μπορούσαν	να	βρίσκουν	καταφύγιο	πολ-
λά	ζωάκια	τού	δάσους;	Προμηθευτείτε	
δεντρολίβανο	και	μουστάρδα	(ή	μπόλικο	
«καφέ	βαν	ντάικ»	και	«μίντνάιτ	μπλακ»,	
ανάλογα	με	την	περίπτωση).	Θα	μπορού-
σατε	ακόμη	και	να	τα	συνδυάσετε,	ζω-
γραφίζοντας	το	αρνάκι	στον	φούρνο.	

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
19/02-20/03 
Μπορεί το περασμένο δεκαπενθήμερο να 
σας κάναμε μαύρη την καρδιά με τις προ-
βλέψεις μας, ερχόμαστε όμως τώρα, για 
να επανορθώσουμε. Είναι πολύ πιθανόν η 
ευχάριστη είδηση που περιμένατε καιρό να 
έρθει πιο γρήγορα απ’ ό,τι φανταζόσασταν. 
Όχι, δεν αναφερόμαστε στην προοπτική 
να σας αφήσει χρόνους ο ματζίρης (και, 
συνάμα, ζάπλουτος και άκληρος) θείος 
από το χωριό (και να περάσουν σ’ εσάς τα 
διαμερίσματα και τα χρήματα). Η ευχάρι-
στη είδηση μπορεί να είναι ότι κάποιο αγα-
πημένο σας πρόσωπο θα επιστρέψει στην 
πόλη (και στη ζωή σας) μετά από απουσία 
ετών. Καλώς να τα δεχτείτε.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ  
24/10-21/11 
ΣΑΣ ΘΥΜΑΜΑΙ τότε που κοροϊδεύ-
ατε τους στίχους τού τραγουδιού ως 
χαμηλής ποιότητας. Η Γλυκερία, όμως 
συνέχισε να το σιγοτραγουδά: «Γιατί 
τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια/ 
να παίρνω με τη σέσουλα/ να γράφω 
ραβασάκια». Τώρα που πέρασαν τα 
χρόνια και δεν υπάρχει φράγκο στην 
τσέπη, παραδέχεστε τον πόνο τής 
αοιδού. Ευρώ δεν υπάρχουν, πεντο-
χίλιαρα δεν υπάρχουν και όλοι ζούμε 
με την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο. 
Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Τώρα 
αναμένω τη δικαίωση της Ρίτας για 
τον «Κοντό με τη γραβάτα».
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CITY FACES

Στεφανία
Γίνου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ  
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ.
Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΑΝ ΣΥΧΝΑ  
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
'H ΒΟΛΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.  
Η ΠΟΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΑΝΕΚΑΘΕΝ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΕΜΕΝΑ. ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ, Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ  
ΗΤΑΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ.  
ΛΑΤΡΕΥΩ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΩ  
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ  
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΟΛΗ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ 
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». 
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ  
ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΟ ΕΥΧΟΜΑΙ.

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.






