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THE
USA
CULT
Γαστρονομία, 
μόδα, εκπαίδευση,
επιστήμη, τάσεις
& νέες συνήθειες,
τέχνη: με αφορμή
τις προεδρικές 
εκλογές στις ΗΠΑ, 
η «CT» ανιχνεύει
το (βαθύ)
αποτύπωμα της 
αμερικανικής 
κουλτούρας στην 
καθημερινότητά μας. ΠΟΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΧΟΥΜΕ
ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ;

h γυναικα
πισω απο τη 
διπλωματη

Η νέα γενική 
πρόξενος των ΗΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη, 

Ελίζαμπεθ 
Κ. Λι,

σε μια εκ βαθέων,
αποκαλυπτική 

συζήτηση
με τη «CT».
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Κάπως έτσι, το δεύτερο κύμα τής πανδη-
μίας έφτασε και στη χώρα μας. Ευτυ-
χώς, προς το παρόν δεν μας χτυπά όσο 

σκληρά χτυπά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ευτυ-
χώς, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων (παρότι 
αυξημένος) και των θανάτων δεν προσεγγίζει 
καν σενάρια τρόμου, που σε άλλες χώρες, όπως 
στη Γαλλία ή στην Ισπανία, αποτελούν πλέον 
καθημερινότητα. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος – κάθε άλλο. Ο ιός 
κυκλοφορεί και ελλοχεύει, ψάχνει να βρει όποια 
χαραμάδα τού αφήσουν ανοιχτή η αμέλειά 
μας στο πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή χρή-
σης αντισηπτικού ή, το κυριότερο, μάσκας σε 
χώρους όπου παρατηρείται συγχρωτισμός, η 
αβελτηρία μας στην τήρηση των αναγκαίων απο-
στάσεων ασφαλείας, για να μας χτυπήσει. Ναι: 
οι επόμενοι τρεις-τέσσερις μήνες (από αυτόν τον 
Νοέμβριο ώς –τουλάχιστον– τον Φεβρουάριο 
του 2021) θα είναι δύσκολοι. Οι χαμηλότερες 
θερμοκρασίες που ασφαλώς θα έρθουν (ας 
ευλογούμε την τύχη μας που ζούμε σε μια χώρα 
όπως η Ελλάδα, με τόσο μεγάλο διάστημα κα-
λοκαιρίας στη διάρκεια του χρόνου) θα οδηγή-
σουν περισσότερους σε κλειστούς χώρους, άρα 
σε συνθήκες όπου η τήρηση επαρκών αποστά-
σεων θα αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. 
Σ’ αυτό προσθέστε και τις εποχικές ιώσεις, που 
συντελούν στη δημιουργία συνθηκών που ευνο-
ούν τη γένεση μιας τέλειας υγειονομικής καται-
γίδας. Ακολουθούν τρεις-τέσσερις μήνες που 
η διανθρώπινη επαφή θα γίνει ακόμη δυσχερέ-
στερη, που το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις θα 
ζοριστούν ακόμη περισσότερο, που πράγματα τα 
οποία είχαμε συνηθίσει ως δεδομένα (ειδικά την 
περίοδο των εορτών) θα λείψουν.

Ό λα μαύρα κι άραχλα, λοιπόν; Όχι 
απαραίτητα. Μη λαθεύετε: ουδείς (και 
σίγουρα όχι ο γράφων) υποστηρίζει 

ότι ο κορωνοϊός αποτελεί «business as usual» 
– προφανώς θα ήμασταν πολύ καλύτερα 
χωρίς αυτόν. Ωστόσο, χρειάζεται να δούμε τα 
πράγματα στη σωστή οπτική τους. Πράγματι, η 
ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με έναν αόρατο 
εχθρό – αρκεί να μη ξεχνάμε ότι στις μάχες με 
τις διάφορες πανδημίες που έδωσε το ανθρώ-
πινο είδος στη διάρκεια της διαχρονίας του 
ήταν πάντοτε αυτό που αναδεικνυόταν νικητής. 
Πράγματι, ο ιός δεν έχει προς το παρόν αποτε-
λεσματική θεραπεία – ας είμαστε όμως βέβαιοι 
ότι βρισκόμαστε εγγύτερα παρά μακρύτερα 
από μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, 
ένα εμβόλιο, το οποίο αναζητεί η μεγαλύτερη, 
συνδυαστικά, ομάδα γιατρών και ερευνητών 

που αφιερώθηκε ταυτόχρονα σε έναν κοινό 
σκοπό στην ιστορία τής Γης. Πράγματι, θα 
χρειαστεί να κάνουμε κάποιες εκπτώσεις στις 
καθημερινές μας συνήθειες – περνώντας από 
μερικά από τα πιο αγαπημένα μου στέκια στην 
πόλη, βολτάροντας απόβραδο πριν από μερικές 
ημέρες, λαχτάρησα τόσο πολύ την εποχή που 
πίναμε τον καφέ ή τη μπίρα μας πλάτη με πλά-
τη, ο ένας δίπλα στον άλλον, αγγίζοντας τους 
φίλους μας, φλερτάροντας με τους απέναντι, 
γελώντας και αστειευόμενοι. Είμαι σίγουρος ότι 
κάπως έτσι νιώθετε κι εσείς.

Θα επιστρέψει όμως σύντομα αυτή η 
εποχή, για να την εκτιμήσουμε διπλά 
απ’ ό,τι παλιότερα. Διαβάζω διάφορα 

σχόλια στα κοινωνικά μέσα περί «αντιδημο-
κρατικού χαρακτήρα» των απαγορεύσεων που 
επιβάλλονται στην κυκλοφορία. Δεν υπάρχει 
περίπτωση μεγαλύτερης στρεψοδικίας από 
αυτήν. Αντιδημοκρατικό δεν είναι να λαμβάνε-
ται ένα μέτρο που στόχο έχει να προστατεύσει 
το κοινωνικό σύνολο από έναν κοινό εχθρό. 
Αντιδημοκρατική είναι η συμπεριφορά θλιβερών 
μειονοτήτων που, είτε από λανθάνουσα «επα-
ναστατικότητα» είτε από μια βαθιά βλακώδη 
αντίδραση σε οποιαδήποτε υπόδειξη (χωρίς καν 
να υπάρχει λογικό ή, έστω, λογικοφανές επιχεί-
ρημα που να τεκμηριώνει αυτήν την αντίδραση), 
διεκδικούν το δικαίωμα στην αυθαιρεσία επειδή 
έτσι τους αρέσει. Είναι στην απομόνωση όλων 
αυτών των αντικοινωνικών συμπεριφορών που 
οφείλουμε να ρίξουμε το βάρος των προσπαθει-
ών μας (μαζί με την κατά το δυνατόν πιστότερη 
τήρηση των οδηγιών των ειδικών επιστημόνων), 
αν θέλουμε αυτοί οι τρεις-τέσσερις δύσκολοι 
μήνες που ακολουθούν να περάσουν με τις 
μικρότερες δυνατές απώλειες.

Ε ίναι μια περίοδος πίεσης – κοινωνικής, 
ψυχολογικής, οικονομικής. Το «ελα-
τήριο» της κοινωνίας μας συμπιέζεται 

– συμπιεζόμενο, ωστόσο, μαζεύει ενέργεια. 
Ενέργεια που αδημονεί να απελευθερώσει, όταν 
μπορέσει και πάλι να εκτιναχθεί. Ζητούμενο δεν 
είναι το «τι», ζητούμενο είναι το «πότε». Στο 
απόλυτο μέγεθός του, ο χρόνος είναι απόλυτα 
μετρήσιμος. Στη σχετικότητά του, η ταχύτητα με 
την οποία περνάει εξαρτάται από τη συμπεριφο-
ρά μας. Και είναι στο χέρι μας να περάσει αυτό 
το διάστημα λίγο γρηγορότερα – ή τουλάχιστον 
έτσι να μας φανεί. Ώσπου να έρθει η ώρα να 
εκτιναχθεί ξανά το ελατήριο.

 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 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρού-
πολη) • Μύλος – Πολυχώρος Πολιτισμού 
(Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 
3) • Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • 
Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • 
Δέκα Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 5) 
• Διεθνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μα-
ρόκκου (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 (Κωνσταντίνου Καραμανλή 
29) • Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 3, στη 
συμβολή με την Τσιμισκή) • Παραδοσιακό 
(Κούσκουρα 4) • Πλατεία Θεάτρου (Εθνι-
κής Αμύνης 4) • Στάζει Μέλι (Στρωμνίτσης 
56, περιοχή Βούλγαρη) • Τερψιλαρύγγιο 
(Μάρκου Μπότσαρη 14) • Υφήλιος (Προ-
ξένου 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 Θεοδώρας 
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 (Γεωργίου 
Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistrot (Κα-
τούνη 7, Λαδάδικα) • Local Espresso Bar 
(Παλαιών Πατρών Γερμανού 17) • Mon 
Frère (Καρόλου Ντηλ 6) • Navona (Με-
γάλου Αλεξάνδρου 2) • Nectar Distillery 
rooftop bar@«Zeus Is Loose» hostel 
(Κλεισούρας 13) • Olicatessen (Βίκτωρος 
Ουγκώ 4, Άνω Λαδάδικα) • Oval (Φιλικής 
Εταιρείας 1) • Padrino (λεωφόρος Νίκης 
79) • Poselli Pizza (Βηλαρά 2) • Souel 
(Παύλου Μελά 16) • Spoon (Παύλου 
Μελά 38) • Stretto (Καρόλου Ντηλ 18) • 
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 (Βασιλέως 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) • Τέσσερα 
(Νικολάου Πλαστήρα 53) • Burgler (Με-
ταμορφώσεως 5) • Coffice (Αιγαίου 62) • 
Cottage (Μιαούλη με Μιχαλακοπούλου 2) 
• Enjoy (Μεταμορφώσεως 21) • Mercado 
(Μεταμορφώσεως 38 με Κομνηνών 45) • 
The Bar L.A.B (Νικολάου Πλαστήρα με 
Μυστακίδου 2) • Tre (Θεμιστοκλή Σοφού-
λη 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 (Κολοκοτρώνη 
18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1)

à
Περιμένοντας το ελατήριο

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 4Halloween party/Covid-19 

edition στο «The Pub» (Αι-
γύπτου 11) το ΣΑ 31.10, από 
τις 19:00, τηρώντας μέτρα 
και αποστάσεις.

Halloween Fest 2020/ 
Pandemic Edition στον 
«Beerατή» (Κατσιμίδη 
10, στον «Ευκλείδη») 
το ΣΑ 31.10, από τις 
19:00.

Food & wine pairing 
με Ξινόμαυρο στο 
«Cookoo» το ΣΑ 
31.10, στις 20:30. 
Κρατήσεις στο Τ. 
2310-555.114.

Το «U Fleku» (Βαΐου 
2) κοντά μας με ένα 
τριήμερο Halloween 
party ώς την 01.11. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/34sHg4B

ΣΤΙΣ 31.10, ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Halloween με κολοκύθες φωτεινές
για νύχτες σκοτεινές…
«ΜΙΚΡΟΙ και μεγάλοι εξερευ-
νητές: Halloween με κολο-
κύθες φωτεινές για νύχτες 
σκοτεινές!»: κατά τη διάρκεια 
του θεματικού, οικογενεια-
κού μουσειο-εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο Τελλόγλειο, 
παιδιά ηλικίας 4-12 ετών και οι 
συνοδοί τους θα έχουν την ευ-
καιρία να περάσουν ευχάριστα 
και δημιουργικά την ώρα τους 
στους χώρους του ιδρύματος, 
κατασκευάζοντας, ζωγραφίζο-

ντας και σκαλίζοντας κολοκύ-
θες. Στη συνάντηση, που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
31 Οκτωβρίου (την ίδια ημέρα 
που γιορτάζεται το Halloween 
στις Ηνωμένες Πολιτείες), στις 
10:30, στις 12:30, αλλά και 
στις 16:00, οι άνθρωποι του 
Τελλόγλειου μας καλούν να 
πάμε και να φτιάξουμε μαζί 
τους απίθανες κατασκευές, 
έχοντας στο μυαλό μας το 
Halloween. Το πρόγραμμα, 

διάρκειας περίπου 90 λεπτών, 
περιλαμβάνει εργαστήριο 
εικαστικών στους χώρους τού 
ιδρύματος, αλλά και ένα μικρό 
κυνήγι θησαυρού – καιρού 
επιτρέποντος. Σημειωτέον ότι 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους κολοκύθες, 
μαχαίρι για το σκάλισμα, κόλλα 
στικ, ψαλίδι, μαρκαδόρους, 
μολύβι και σβηστήρα.
INFO: Δηλώσεις συμμετο-
χής υποβάλλονται στο τμήμα 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
(στο Τ. 2310-991.614 και στο 
Ε. education@teloglion.gr) από 
ΔΕ-ΠΑ, ώρες 09:00-14:00, ή 
στην υποδοχή (Τ. 2310-247.111) 
και στο Ε. info@teloglion.gr 
(ΤΡ, ΠΕ, ΠΑ 17:00-19:00, ΤΕ 
11:00-14:00 & 17:00-21:00, 
ΣΑ-ΚΥ 10:00-18:00. ΔΕ 
κλειστά). Κόστος συμμετοχής: 
€5 (διμελείς οικογένειες), €10 
(τριμελείς οικογένειες), €15 
(τετραμελείς οικογένειες). Με 
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«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ»
Η επίσημη παρουσίαση
της νέας ποιητικής
συλλογής τού Nomik
INFO: Την ΠΕ 05.11, στις 21:00, στο 
«Καφωδείο Ελληνικό» (Ελ. Βενιζέλου 45, 
Τ. 2310-279.159). Τιμή εισόδου: 3 ευρώ.

Η «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» εμπεριέχει ποίηση 
του δρόμου και του αστικού παρακ-
μιακού τοπίου, σκληρή και ευαίσθητη, 
σκοτεινή και καταγγελτική. Ο Θεσ-
σαλονικιός τραγουδιστής, συνθέτης, 
στιχουργός και ποιητής Nomik, λίγο 
πριν από την κυκλοφορία τού νέου του 
δίσκου, θα συναντήσει παλιούς και 
νέους φίλους του και θα συζητήσει για 
τα ποιήματα που γράφτηκαντοδιάστη-
μα2019-2020(κάποιαστηδιάρκειατου 
lockdown) και για την ανάγκη που τα 
γέννησε. Η συλλογή κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ArsNocturna.

ΘΕΑΤΡΟ
Η δεύτερη έκπληξη
του έρωτα
ΤΟ ΕΡΓΟ τού Μαριβώ, μια συμπαρα-
γωγή τού ΚΘΒΕ με το Θέατρο Τέχνης 
Καρόλου Κουν, έκανε πανελλήνια πρώ-
τη στο Βασιλικό Θέατρο το Σάββατο 31 
Οκτωβρίου, σε μετάφραση και σκηνο-
θεσία τού Βασίλη Παπαβασιλείου.
INFO: Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 
ΤΕ στις 19:00, ΠΕ, ΠΑ, ΣΑ στις 21:00, 
ΚΥ στις 19:00. Εισιτήρια: €13 (κανονικό, 
πλατεία), €8 (εκπτωτικό, θέσεις Α’ εξώστη, 
φοιτητικό), €5 (θέσεις Β’ εξώστη). Ομαδικό 
εισιτήριο (άνω των 10 ατόμων): €8. Προ-
πώληση από τα ταμεία τού ΚΘΒΕ (Τ.2315-
200.200), από το viva.gr και στο Τ. 11876.

5 76 8 9Halloween party στο 
club τού «Eightball» 
το ΣΑ 31.10, από τις 
18:00. Είσοδος μόνο 
με προπώληση εισιτη-
ρίων.

Online βραδιά κο-
λοκύθας. Πληροφο-
ρίες εδώ: https://bit.
ly/2HwNs2z. Κρα-
τήσεις στο Τ. 23940-
73.874.

Halloween μαγειρέμα-
τα για παιδιά 2-5 ετών 
το ΣΑ 31.10, στις 11:30, 
στο «Playtogether». 
Συμμετοχές στο Τ. 
6985-724.447.

Οι Barcelona Gipsy 
balKan Orchestra έρ-
χονται live στο «WE» το 
ΣΑ 31.10, στις 22:00. 
Εισιτήρια (στο ταμείο): 
€15.

Τη ΔΕ 02.11, μεταξύ 
18:00-20:00, ο 
Αύγουστος Κορτώ 
υπογράφει το νέο του 
βιβλίο στο «Public» 
της Τσιμισκή.

à
4ο Φεστιβάλ Μπαρόκ στο Μέγαρο
«ΦΑΡΜΑΚΟ η μουσική για τις λύπες», μας υπενθυμίζει φέτος το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής, 
ο γνωστός πλέον θεσμός τού Μεγάρου με την τεράστια απήχηση στο κοινό, σε καλλιτεχνική επι-
μέλεια Δήμου Γκουνταρούλη. Η 4η διοργάνωση περιλαμβάνει μία συναυλία-έκπληξη, στο πλαί-
σιο της οποίας το φεστιβάλ θα προσεγγίσει το έργο τού Μπετόβεν μέσα από όργανα εποχής.
INFO: Επόμενες παραστάσεις στις 06 και 20.11, στις 21:00, στο κτίριο Μ2 (αίθουσα «Αιμίλιος Ριά-
δης»). Εισιτήρια: €12, €7 (μειωμένο).

ΘΕΑΤΡΟ
Η δολοφονία τού Μαρά
στη σκηνή τού ΚΘΒΕ
Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ τού ΚΘΒΕ «Η 
δολοφονία τού Μαρά» τού Πέτερ Βάις 
έρχεται στο θέατρο της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών, σε σκηνοθεσία 
Κοραή Δαμάτη.
INFO: Στο θέατρο της ΕΜΣ από τις 21.11. 
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: ΤΕ στις 
19:00, ΠΕ, ΠΑ, ΣΑ στις 21:00, ΚΥ στις 
19:00. Εισιτήρια: €13 (κανονικό, πλατεία), 
€8 (εκπτωτικό, θέσεις Α’ εξώστη, φοι-
τητικό), €5 (θέσεις Β’ εξώστη). Ομαδικό 
εισιτήριο (άνω των 10 ατόμων): €8. Προπώ-
ληση από τα ταμεία τού ΚΘΒΕ (Τ. 2315-
200.200), από το viva.gr και στο Τ. 11876.

ΘΕΑΤΡΟ
«Βουτιά» στην Ελλάδα
τής ανομοιογένειας
ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ θεατρικό έργο τού 
Δημητρίου Κ. Βυζαντίου, «Βαβυλωνία», 
συνεχίζει τις παραστάσεις του στη σκη-
νή «Σωκράτης Καραντινός» τής Μονής 
Λαζαριστών, σε δραματουργική επεξερ-
γασία-σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου.
INFO: Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 
ΤΕ στις 19:00, ΠΕ, ΠΑ, ΣΑ στις 21:00, 
ΚΥ στις 19:00. Εισιτήρια: €13 (κανονικό, 
πλατεία), €8 (εκπτωτικό, θέσεις Α’ εξώστη, 
φοιτητικό), €5 (θέσεις Β’ εξώστη). Ομαδικό 
εισιτήριο (άνω των 10 ατόμων): €8. Προ-
πώληση από τα ταμεία τού ΚΘΒΕ (Τ.2315-
200.200), από το viva.gr και στο Τ. 11876.

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!

δεδομένες τις προϋποθέσεις για 
την αντιμετώπιση της Covid-19 
και λόγω περιορισμένου αριθμού 
θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας. Στο 
Τελλόγλειο έχουν ληφθεί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 
προστασίας για εργαζόμενους 
και επισκέπτες στους χώρους 
εντός και εκτός κτιρίου. Η 
χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι 
απαραίτητη σε όλους τους εσω-
τερικούς χώρους τού ιδρύματος.
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Το μαύρο
είναι μόδα
(όχι όμως
για όλους)

Γράφει 
η CATHY

Α χ, λατρεμένη 
αναγνώστρια 
– λατρεμένε 

αναγνώστη μου… Ποιος 
να το φανταζόταν, όταν 
η λαοπρόβλητη αοιδός 
(και πάλαι ποτέ υποψήφια 
βουλευτής τού πάλαι 
ποτέ Λαϊκού Ορθόδοξου 
Συναγερμού –aka: ΛΑΟΣ–, 
αν ενθυμούμαι καλώς) 
Έφη Σαρρή τραγουδούσε 
το «Αφρικανέ, Αφρικανέ, 
έλα να κάνουμε κονέ/ 
Αφρικανέ, Αφρικανέ, τη 
μούρη μου ‘κανες πανέ», ότι 
κάποια στιγμή, με χρόνια, 
με καιρούς, θα ερχόταν η 
ζωή να δικαιώσει (και να 
επιβεβαιώσει, μη σου πω) 
τον στίχο τού καλλιτέχνη. Και 
μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα (σε πρώτο 
επίπεδο) και επώδυνο (σε 
δεύτερο) για τα βλαστάρια 
τριών από τις αρκετά γνωστές 
οικογένειες της Θεσσαλονίκης.

Γ ια ποιο πράγμα μιλάω 
η τάλαινα – και μάλι-
στα εν μέσω πανδημίας 

και κορωνοϊού; Θα σου πω 
αμέσως, φανατικό μου κοινό. 
Το γεγονός συνέβη περί τα 
μέσα Σεπτεμβρίου (έχει απο-
κτήσει δηλαδή μια σχετική 
«πατίνα» από τον χρόνο που 
μεσολάβησε), εγώ όμως το 

πληροφορήθηκα μόλις προ 
ημερών, διότι οι εμπλεκόμε-
νες σε αυτό –ή μάλλον, οι 
γονείς τους, για να είμαστε 
ακριβείς– φρόντισαν (και 
εξακολουθούν να φροντί-
ζουν, εικάζω) να κουκου-
λώσουν την υπόθεση με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Και 
εξηγούμαι.

Ε μπλεκόμενες είναι τρεις 
νεαρές κυρίες (μαθαί-
νω ότι η μέση ηλικία 

τους δεν ξεπερνά τα 20-22 
έτη), προερχόμενες από καλές 
οικογένειες της Θεσσαλο-
νίκης. Δεν θέλω να δώσω 
περισσότερες πληροφορίες 
για τις οικογένειες, μια που 
το θέμα είναι ευαίσθητο (και 
δεν θέλω να εκθέσω πρόσω-
πα ή να σπιλώσω υπολήψεις, 
αντιλαμβάνεστε…), μπορώ 
ωστόσο, λατρεμένη αναγνώ-
στρια – λατρεμένε αναγνώστη 
μου, να σου αποκαλύψω ότι 
δύο εκ των νεανίδων διαμέ-
νουν στις κατοικίες (ή μάλλον, 
στις επαύλεις) των οικογε-
νειών τους στο Πανόραμα 
(στην πλευρά που αρχίζει να 
«κατηφορίζει» προς Θέρμη, 
για να σου δώσω ακόμη ένα 
στοιχείο) και άλλη μία στη 
maisonette τής δικής της οι-
κογένειας, στο Ωραιόκαστρο, 
προς τα δυτικά.

Τ ι έκαναν λοιπόν τα 
συγκεκριμένα enfants 
gâtés τής πόλης και 

απασχολούν αυτήν εδώ τη 
στήλη; Θα σας πω αμέσως. 
Νέες και ωραίες, οι τρεις 
δεσποινίδες άρχισαν να 
έχουν από νωρίς ερωτικά 
σκιρτήματα. Ούσες «κολλη-
τές» –όπως λέει και ο γιος 
μου–, μοιράζονταν από την 
αρχή τόσο τις ερωτικές τους 
ανησυχίες (αρχικώς) όσο και 
τις ερωτικές τους εμπειρίες 
(σε δεύτερο χρόνο). Βήμα 
βήμα, όσο το ένα «οχυρό» 
μετά το άλλο παραδιδόταν 
στις ορέξεις τους, άρχισαν 
να γίνονται πιο τολμηρές. 
Με αποκορύφωμα αυτό 
που επιχείρησαν στα μέσα 
του προηγούμενου μήνα, το 
οποίο ωστόσο είχε απροσδό-
κητη –και μάλλον άσχημη– 
κατάληξη.

Ε ίχαν ακούσει λοιπόν, 
φανατικό μου κοινό, 
οι περί ων ο λόγος 

νεαρές κυρίες ότι οι εξ Αφρι-
κής ορμώμενοι κύριοι έχουν 
μεγάλο… ενδιαφέρον για τις 
κυρίες εκείνες που επιζητούν 
κάτι διαφορετικό, κάτι πιο 
πιπεράτο στη σεξουαλική τους 
ζωή (κάτι σαν περισσότερη 
Tabasco sauce στο medium-
rare φιλέτο σας, ένα πράγ-

μα…). Έτσι λοιπόν επιδίωξαν 
(και κατάφεραν) να κάνουν 
το «κονέ» (αθάνατη Έφη 
Σαρρή) με τρεις εξ Αφρικής 
ορμώμενους νεαρούς κατοί-
κους τής Θεσσαλονίκης (εις 
εκ των οποίων είναι ιδιωτικός 
υπάλληλος, εξ όσων πληρο-
φορούμαι, ενώ οι άλλοι δύο 
είναι φοιτητές σε εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα της πόλης). Το 
«καυτό» ραντεβού δόθηκε, 
απ’ ό,τι πληροφορούμαι, 
σε καφέ στην περιοχή τής 
Πλαστήρα, ενώ για τη συνέ-
χεια προτιμήθηκε πολυτελής 
γκαρσονιέρα 5ου ορόφου 
που το ένα εκ των δύο ζευγών 
εκ Πανοράματος γονέων δια-
τηρεί για χάρη τής κόρης του 
(κάτι σαν «town house», ας 
πούμε, για τους έχοντες νεο-
ϋορκέζικη εμπειρία), στην οδό 
Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατα-
λαβαίνετε… Θέα στη θάλασ-
σα, ευκαιρία για ρομάντζο και 
τα λοιπά και τα λοιπά…). Εκεί, 
οι τρεις νεαρές θα είχαν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν ιδία 
άποψη για τα «προϊόντα» τής 
χιλιοτραγουδισμένης Μαύρης 
Ηπείρου.

Κ άτι πήγε στραβά, 
ωστόσο… Διότι οι 
τρεις μελαμψοί, 

καλογυμνασμένοι και σω-
ματώδεις νεαροί (οι οποίοι 
προφανώς δεν ήσαν άβγαλτοι 

στο «σπορ») δεν είχαν έρθει 
μόνοι στο ραντεβού. Είχαν 
πάρει μαζί και τα «παιχνίδια» 
τους (ή, εν προκειμένω, μια 
σειρά ερωτικών βοηθημά-
των), με στόχο μια ούτως ή 
άλλως ενδιαφέρουσα βραδιά 
να γίνει ακόμη πιο «πιπερά-
τη» (έλεος: πόσο περισσό-
τερη Tabasco sauce μπορεί 
να βάλει κάποιος πάνω στο 
φιλέτο του; Για όλα πρέπει να 
υπάρχει κάπου και ένα όριο, 
n’est pas?).

Η συνέχεια δόθηκε σε 
εφημερεύον νοσοκο-
μείο τής ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, όπου διακο-
μίστηκε επειγόντως από την 
παρέα της μία εκ των τριών 
νεαρών κυριών, όταν… κάηκε 
από το εξαιρετικώς καυτόν 
τού ραντεβού. Προφανώς, το 
θέμα πήρε έκταση και το έμα-
θαν και οι γονείς των τριών, 
δεν προχώρησαν ωστόσο σε 
κάποια άλλη κίνηση σε βάρος 
των νεαρών, αφενός επειδή τα 
βλαστάρια τους ήταν ενήλικα 
(συνεπώς, απολύτως αυτε-
ξούσια και υπεύθυνα για τις 
πράξεις τους), αφετέρου διότι 
θέλησαν να αποφύγουν το 
ξέσπασμα σκανδάλου. Αυτά, 
κυρίες μου, προς γνώση και 
συμμόρφωση. Για να μάθετε 
να μη σνομπάρετε τα ελληνικά 
«προϊόντα»...

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΕΣ, ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ  
ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΕΡΩΤΙΚΑ ΣΚΙΡΤΗΜΑΤΑ. ΟΥΣΕΣ «ΚΟΛΛΗΤΕΣ»  
–ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ–, ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  
ΤΟΣΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ (ΑΡΧΙΚΩΣ)  
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ). 
ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, ΟΣΟ ΤΟ ΕΝΑ «ΟΧΥΡΟ» ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΑΝ 
ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΕΣ.  
ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΩΣΤΟΣΟ ΕΙΧΕ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ 
–ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΣΧΗΜΗ– ΚΑΤΑΛΗΞΗ.

ΚΑΤΙ ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΒΑ, ΩΣΤΟΣΟ… ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΛΑΜΨΟΙ, 
ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΝΕΑΡΟΙ  
(ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΑΒΓΑΛΤΟΙ ΣΤΟ «ΣΠΟΡ»)  
ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ  
ΚΑΙ ΤΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΤΟΥΣ (‘Η, ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ 
ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ), ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΟΥΤΩΣ ‘Η ΑΛΛΩΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΒΡΑΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ «ΠΙΠΕΡΑΤΗ»  
(ΕΛΕΟΣ: ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ TABASCO SAUCE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΤΟΥ; ΓΙΑ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΡΙΟ, N’EST PAS?).

Quiz! 21 3 4Οδυνηρές είναι όμως 
και οι οικονομικές 
επιπτώσεις. Και 
μάλιστα ακόμη και 
σε «old money» 
businesmen.

Τις υγειονομικές 
συνέπειες του 
κορωνοϊού τις 
γνωρίζουμε (και 
προστατευόμαστε 
όπως μπορούμε).

Κυριολεκτικά στα 
όριά τους βρίσκονται 
δύο από τις παλαιό-
τερες λιανεμπορικές 
επιχειρήσεις τής πό-
λης.

Μαθαίνω ότι πολύ 
σύντομα θα έχουμε 
νεότερα… Εύχομαι 
και ελπίζω κάτι να 
γίνει, έστω και στο 
«παρά 1’».



LIVE THE burgLer experience!

ΚEρδισε Eνα 
αυθεντικO 
αμερικανικO
γεYμα 2 ατOμων 
για εσEνα
και την παρEα σου
στο burger 
house "BURGLER" 
(Μεταμορφωσεωσ 5, 
Καλαμαρια).

Τι πρέπει να κάνεις; Είναι πολύ απλό!
(01) Κάνεις follow τα accounts τής Citymag (citymagthess) 
και του Burgler (burglergreece) στο Instagram.
(02) Βρίσκεις την ανάρτηση αυτού του διαγωνισμού.
(03) Γράφεις το όνομά σου στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση 
στο Instagram, κάνοντας tag το πρόσωπο με το οποίο θα ήθελες
να μοιραστείς το δώρο σου.
Αυτό ήταν!

Ο διαγωνισμός θα είναι ενεργός
ώς τις 8 Νοεμβρίου
Οι πέντε τυχεροί που θα κερδίσουν θα ανακοινωθούν
τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέσα από το account τής Citymag
στο Instagram (citymagthess), αλλά και από τη σελίδα
τής Citymag στο Facebook (FB/CitymagThess).
Oι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν
το βραβείο τους ώς τις 30.11.2020. Καλή τύχη!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
CITYMAG
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ των υλικών 
τής καθημερινότητάς μας που 
έφτασαν στο τέλος τής ζωής τους 
(και που κατά κύριο λόγο πετάμε 
χωρίς πολλά πολλά), κάποια 
ξεχωρίζουν, καθαρίζονται και 
διατηρούνται. Είναι το χρώμα, η 
λάμψη, η πλαστικότητα του υλι-
κού που μας επηρεάζουν και μας 
προσανατολίζουν προς αυτήν την 
πορεία δημιουργικότητας, αυτήν 
της arte povera που, ταυτόχρο-
να, είναι και εφήμερη;

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ γιαουρτιού, 
πλαστικό στρώμα θάλασσας, 
δίχτυ σκίασης, πλαστικό μπου-
κάλι, μεταλλιζέ συσκευασίες 
φαρμάκων, δίχτυα ψαρέματος, 
κουτιά μπύρας και αναψυκτι-
κών, αποξηραμένες φλούδες 
πορτοκαλιού, χαρτί ταπετσαρίας, 
περισσεύματα υφασμάτων από 
άμφια ιερωμένων, υπολείμματα 
ομπρέλας, κομμάτια γυαλιού που 
βρέθηκαν σε ακτή, εργοταξιακό 
πλέγμα… Χρειάζεται ιδιαίτερη 
φαντασία, ξεκινώντας από υλικά 
που αρχικά είχαν μια συγκεκρι-

μένη χρήση, τα οποία σχεδιάστη-
καν και κατασκευάστηκαν κάτω 
από ένα πολύ συγκεκριμένο και 
αυστηρό πρίσμα με σκοπό να 
συσκευάσουν, να αμπαλάρουν 
και να αναδείξουν, να προστα-
τεύσουν, να δώσουν κάθε είδους 
πληροφορία, να διατηρηθούν 
και αμέσως μετά να εκτραπούν 
από τον αρχικό τους προορισμό, 
για να γίνουν ένα δημιουργικό 
εργαλείο που θα συνδυαστεί με 
τη μόδα και τη λογοτεχνία. 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τής 
δημιουργίας ενός εφήμερου 
ενδύματος που θα απεικονίζει 
μια μυθιστορηματική πλοκή,  
ίσως και το ίδιο το έργο ή κι ένα 
πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στο 
βιβλίο (επειδή αυτό ήταν το θέμα 
τής Νέας Παραλίας – Νέας 
Πασαρέλας 6), η σχεδιάστρια ή ο 
σχεδιαστής ακολουθούν τη δική 
τους πορεία, που είναι καθαρά 
προσωπική. Είναι συνήθως δύ-
σκολο να αναγνωρίσει κάποιος σε 
ένα ένδυμα το αρχικό υλικό, το 
εργοταξιακό πλέγμα, το χαρτί που 

προέρχεται από έναν κατάλογο 
μεγάλου καταστήματος και έγινε 
το εργαλείο κατασκευής – για να 
μην αναφέρω εξαρτήματα αυτο-
κινήτων που έγιναν τοπ. Τα υλικά 
επιλέγονται για την υφή τους, την 
ικανότητά τους να αντανακλούν 
το φως, να παίξουν με τον αέρα, 
τους ήχους που πιθανόν μπορούν 
να προκαλέσουν, την ικανότητά 
τους να διπλώνονται, να τσαλα-
κώνονται και, αν χρειαστεί, σύμ-
φωνα με το κείμενο, να πλεχτούν, 
να ζεσταθούν, να κοπούν σε 
λωρίδες, ενώ πλαστικά μπουκάλια 
νερού γίνονται λουλούδια, κα-
πέλα και κοσμήματα. Το αρχικό 
αντικείμενο –πολύ συχνά μια 
συσκευασία– χάνει τον ρόλο τού   
κελύφους ενός περιεχομένου, 
βρίσκει την αυτονομία του, γίνεται 
αφηρημένη φόρμα και ντύνει 
αυτήν τη φορά το κορμί. Αποκτά 
μια νέα ταυτότητα, μιαν άλλη διά-
σταση, γίνεται αγνώριστο. Ακόμη 
και ως εφήμερη υπόσταση, 
αποκτά μορφή, σκιαγραφεί και 
περιγράφει ένα κορμί και αποκτά 
ένα άλλο όνομα: ένδυμα.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
Γράφει ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΚΟΥΟΜΟ

Δεύτερη ζωή. Κορδέλες συσκευασιών, πλαστικές σακούλες 
απορριμμάτων, εξαρτήματα αυτοκινήτων, πακέτα τσιγάρων, 
κομμάτια παζλ, καλαμάκια, τραπουλόχαρτα, παλιά δαντέλα,
παλιά κουρτίνα τής γιαγιάς, φιλμ, περιοδικά, κάψουλες καφέ…

ΠΟΛΛΟΙ τον πολέμησαν 
με ό,τι είχαν διαθέσιμο (ή 
ακόμη και με ό,τι δεν είχαν…). 
Ολόκληρη βιομηχανία 
επιστρατεύτηκε στο να 
σβήσει τα σημάδια του, από 
τη στιγμή που δεν μπορεί να 
τον σταματήσει – αλλά ο 
χρόνος εκεί, δουλεύει αιώνια 
και ασταμάτητα, σαρώνοντας 
τα πάντα στο πέρασμά του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ έλαβα μέρος 
σε μια συζήτηση για τον 
χρόνο που κυλά, με αφορμή 
τον πυκνό, αβάστακτο 
χρόνο κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Γυρίζουμε για 
λίγα λεπτά το βλέμμα προς 
τα πίσω, μόλις επτά μήνες 
πριν, και δυσκολευόμαστε 
να αναγνωρίσουμε τη ζωή 
μας, τους εαυτούς μας, τις 
προτεραιότητες – μοιάζει 
σαν να μας πλάκωσαν οι 
αιώνες και να μας βρήκαν 
οι καβαφικοί γέροι, που 
φέρνουν τις ειδήσεις. Η 
αίσθηση του χρόνου που 
κυλά και το αποτύπωμά 
του εντός μας φυσικά ποτέ 
δεν ήταν σταθερό. Τώρα, 
στην πανδημία, πύκνωσε. 
Στην εφηβεία πήγαινε 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Χρόνος. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο χρόνος, ο χρόνος
που κυλά, είναι το πρόβλημα – το απόλυτο πρόβλημα, που κρατά
τους ανθρώπους σκλάβους στα δεσμά του.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ: περνούμε τη ζωή 
βολεμένοι μέσα στο κουκούλι 
των διάφορων ψευδαισθήσε-
ων, που τις βαφτίζουμε κάθε 
φορά κατά πώς μας βολεύει. 
Εντάξει, ακούγονται αρκού-
ντως κοινότοπα και βερμπαλι-
στικά όλα αυτά, αλλά μερικές 
μέρες σ’ ένα νοσοκομείο, ένα 
«χτύπημα της μοίρας» σε 
κάποιον δικό μας, κάτι τραγι-
κά αναπάντεχο μας μετατρέπει 
όλους για λίγο σε φιλόσοφους 
και σε θιασώτες των βασικών 
αναρωτήσεων του βίου.

ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΑΥΤΑ, ωστόσο, 
πέρα από την κοινή διαπί-
στωση του «τι είμαστε, τελι-
κά...», πέρα από τα οφθαλ-
μοφανή και αυτονόητα, όταν 
δεν μας καλύπτει η ομίχλη 
τής καθημερινότητας, υπάρ-
χει και μια άλλη παράμετρος 
γνώσης σε τέτοιες καταστά-
σεις. Είναι τα βάθρα που 
κατασκευάζει ο καθημερινός 
μας πολιτισμός και τους 
ανθρώπους που τοποθετεί 
εκεί που πρώτα και πρώτους 

κατακρημνίζουμε. Ποιος 
καλλιτέχνης, ποιος ηθοποιός, 
ποιος σταρ και ποιος μεγά-
λος αθλητής; Οι ξενυχτισμέ-
νοι, αλλά επίμονοι άνθρωποι 
με τις άσπρες ποδιές, που 
κρατάνε στα χέρια τους τη 
μεγαλύτερη ελπίδα τής ζωής 
μας –λίγες ανάσες ακό-
μη, λίγα βλέμματα αγάπης 
περισσότερα, λίγες γνώριμες 
φωνές παραπάνω–, αυτοί 
είναι οι ήρωές μας εκείνες 
τις ώρες και οι πιο ευαίσθη-
τοι δεν το ξεχνάνε αυτό. Ο 
πραγματικός πολιτισμός κρύ-
βεται στο ίδιο το θαύμα τής 
ίασης, στην ιώβεια υπομονή 
των γιατρών και των νοση-
λευτών, στην επίμονη προ-
σπάθεια ακόμη κι όταν όλα 
δείχνουν τελειωμένα.

ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ, οι νότες και οι 
λέξεις μάς είναι απαραίτητες, 
είναι η παρηγοριά μας. Αλλά 
οι ζωτικές μας ανάγκες βρί-
σκονται στο σώμα μας – κι 
αυτό τις πιο κρίσιμες φορές 
το κρατάνε άλλοι. Άλλοι, που 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Αληθινές πράξεις πολιτισμού. «Περνούμε 
τη ζωή, νομίζοντας ότι είμαστε άφθαρτοι· 
γι’ αυτό μας πονάει τόσο η φθορά».



αργά, με τις εμπειρίες να 
στοιβάζονται η μία πάνω 
στην άλλη. Μεγαλώνοντας 
έγινε πιο γρήγορος – και 
δεν αποκλείεται να έρθει 
μέρα που θα τον κυνηγάμε, 
από φόβο μη φύγει και 
μας αφήσει πίσω. Αυτά 
λέγαμε, ενώ σκεφτόμασταν 
τους φιλοσόφους, 
τους συγγραφείς, 
τους ζωγράφους, 
τους φωτογράφους, 
τους μουσικούς που 
ασχολήθηκαν με τον χρόνο, 
τις προσλήψεις και τις 
αναπαραστάσεις του.

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ τα 
έργα αυτά είναι σαν να 
ξετυλίγεται μπροστά σου η 
ιστορία των ανθρώπων, με 
τον χρόνο να στέκεται στο 
κέντρο αυτής της πορείας 
– να στέκεται πανίσχυρος, 
αινιγματικός, περίπλοκος. Και 
γι’ αυτόν τον λόγο, έτοιμος να 
νοηματοδοτήσει κάθε τι.

ΕΠΙ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ οργώσαμε 
την ανατολική ακτή, επισκεφτή-
καμε Νέα Υόρκη και Ουάσι-
γκτον, πήγαμε κατασκήνωση 
στα Adirondacks, είδαμε τους 
καταρράκτες τού Νιαγάρα, 
μάθαμε την αληθινή γεύση τής 
αμερικάνικης μηλόπιτας. Με 
θυμάμαι να γράφω γράμμα-
τα-«σεντόνια» στους δικούς 
μου, περιγράφοντας τα πελώρια 
mother cars που οδηγούσαν 
τα αντίστοιχα μ’ εμένα δεκαπε-
ντάχρονα, τα malls (που ακόμη 
δεν υπήρχαν στην Ελλάδα), μια 
μεγαλοτεράστια μπριζόλα, που 
δεν κατάφερα να τελειώσω…

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ επαφή με 
τον αμερικάνικο τρόπο ζωής 
άλλαξε εντός μου τον ρυθμό 
τού κόσμου! Είχα αποφασίσει 
ότι εκεί θα ήθελα να ζήσω για 
πάντα. Έκτοτε πήγα αρκετές 
φορές στις ΗΠΑ και είχα την 
ευκαιρία να αλλάξω –ευτυ-
χώς– τελείως την αρχική μου 
γνώμη, αφού συνειδητοποίησα 
ότι αυτό που φάνταζε στα εφη-
βικά μου μάτια τόσο τέλειο και 
διαφορετικό ήταν ένας συστη-
μικός τρόπος, με τον οποίο δεν 
πολυσυμφωνούσα πια.

ΠΑΡ’ ΟΛΑ αυτά, υπάρχουν 
ακόμη κάποια πράγματα που 
αγαπώ στον αμερικανικό τρόπο 
ζωής, όπως είναι η Ημέρα των 
Ευχαριστιών και το Halloween. 
Η πρώτη είναι μια γιορτή ευγνω-
μοσύνης που γιορτάζεται την τε-
λευταία Πέμπτη κάθε Νοέμβρη, 
συγκεντρώνοντας την οικογένεια 
γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι 
που συμβολίζει την καλή σοδειά. 
Το Halloween πάλι είναι μια άλλη 
ιστορία, μια μυστικιστική γιορτή 
που έφτασε στην Αμερική μαζί 
με τους πρώτους αποίκους, με 
ρίζες από την Ιρλανδία – είναι 
κάτι σαν το δικό μας Ψυχο-
σάββατο, αφού τα πνεύματα 
των νεκρών επιστρέφουν στη 
γη. Θυμίζει και λίγο καρναβάλι, 
αφού όλοι μεταμφιέζονται σε 

κάτι φοβιστικό, με σκοπό να 
τρομοκρατήσουν τους άλλους.

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ τής δεκαετίας 
τού ‘90 βρέθηκα στη Νέα 
Υόρκη και πέτυχα τη βραδιά 
τού Halloween. Ήμουν καλε-
σμένη σε πάρτι. Δεν θυμάμαι τι 
είχα ντυθεί, θυμάμαι όμως ότι 
τα περισσότερα κορίτσια είχαν 
ντυθεί… Ιβάνα Τραμπ. Είχε 
γεμίσει ο χώρος με τεράστιους 
κότσους-μπανάνες, όπως ήταν 
το κύριο χαρακτηριστικό τής 
iconic κόμμωσης της πρώτης 
συζύγου τού Ντόναλντ Τραμπ, 
η οποία εκείνη την εποχή ήταν 
στην πρώτη γραμμή τής επι-
καιρότητας, καθώς είχε μόλις 
χωρίσει από τον billionaire 
σύζυγό της και πατέρα των 
τριών παιδιών της. Ο Ντόναλντ 
τη χώρισε για τον έρωτα μιας 
Μάρλα Μαρπλς, την οποία σε 
λίγο καιρό παντρεύτηκε.

Η ΙΒΑΝΑ είχε γίνει society 
darling, όχι μόνον επειδή 
δέχτηκε το διαζύγιο με ολύ-
μπια ψυχραιμία, αλλά και διότι 
αποζημιώθηκε με καμιά εκατο-
σταριά εκατομμύρια δολάρια 
και κάμποσα ακίνητα. Η Ιβάνα, 
που πλέον είναι 71 ετών, είναι 
μια επιτυχημένη επιχειρηματίας. 
Έχει εξαιρετικές σχέσεις –κατά 
δήλωσή της– τόσο με τον 
Ντόναλντ όσο και με τη Μελάνια 
Τραμπ, ενώ θεωρεί τη Μάρλα 
Μαρπλς «ένα τίποτα». Πώς αλ-
λιώς θα μπορούσε να αισθάνε-
ται για τη γυναίκα που της πήρε 
τον άντρα και η οποία, όταν λίγα 
χρόνια αργότερα ο Ντόναλντ 
τη χώρισε για τη Μελάνια, πήρε 
μόλις δύο ψωροεκατομμύρια 
δολάρια…

ΦΕΤΟΣ, στο Halloween, θα 
ψάξω να βρω την περούκα Ιβά-
να. Να την τιμήσω. Που χώρισε 
νωρίς και χαίρεται τη ζωή της. 
Και έχει ξεστομίσει εκείνη τη 
θεϊκή παρόλα: «Don’t get mad, 
get everything!».

με τέχνη περισσή και στις πιο 
φωτεινές περιπτώσεις συνο-
δευμένη με ήθος σπάνιο και 
με ευγένεια ανυπόκριτη, το 
μεταφέρουν από το χείλος τού 
γκρεμού σε κάποια ελπιδοφό-
ρα πεδιάδα. Και αυτή είναι η 

μεγαλύτερη ψυχ-αγωγία που 
μπορεί να υπάρξει. Κι όταν 
συναντάς τέτοιους «καλ-
λιτέχνες», το λιγότερο που 
μπορείς να κάνεις είναι να 
εκφράζεις την ευγνωμοσύνη 
σου για την τόση τύχη που 

είχες. Άραγε, φτάνει αυτό για 
να πατσίσει τον μηδενισμό και 
την άρνηση μιας ολόκληρης 
κοινωνίας; Την ανεμελιά τής 
covid-free οπτικής μας; Όχι, 
γι’ αυτό το ρίχνουμε και πάλι 
στο θέαμα…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ

Breakfast in America. Ήμουν δεκαπέντε 
χρόνων, όταν πήγα για πρώτη φορά
στις ΗΠΑ με μια ομάδα παιδιών τής ΧΑΝΘ. 
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ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ
ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ, 
ΜΟΛΙΣ 7 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ,
ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, 
ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ – ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΑΚΩΣΑΝ 
ΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΝ 
ΟΙ ΚΑΒΑΦΙΚΟΙ ΓΕΡΟΙ,
ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
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Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να 
σας καλωσορίσω εκ μέρους 
τής «Citymag» στη Θεσσα-
λονίκη. Φτάσατε στην πόλη 
μόλις τον περασμένο Αύγου-
στο, έχοντας προηγουμένως 
θητεύσει σε διπλωματικές 
αποστολές και υπηρεσίες τής 
χώρας σας στη Σεούλ, τη 
Βαγδάτη, την Ιερουσαλήμ, τα 
Ηνωμένα Έθνη και την Ουά-
σιγκτον. Κάποιος θα μπορού-
σε να θεωρήσει ότι, ερχόμενη 
στη Θεσσαλονίκη, «κατε-
βάζετε ταχύτητα»… Μήπως 
ακούσατε για το περίφημο 
θεσσαλονικιώτικο «χαλαρά» 
και θελήσατε να το δοκιμάσε-
τε κι εσείς η ίδια; Σας ευχαρι-
στώ πολύ για το ζεστό καλω-
σόρισμα. Χαίρομαι πολύ που 
βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. 
Για εμένα, το να είμαι επικε-
φαλής τού γενικού προξενείου 
μας στη Βόρεια Ελλάδα είναι 
μια ευκαιρία να αξιοποιήσω τις 
εμπειρίες και τις γνώσεις που 
έχω αποκτήσει από προηγού-
μενες θέσεις μου. Έτσι, δεν 
νομίζω ότι «κατεβάζω ταχύτη-

τα» – καθόλου! Εκτός από τη 
Θεσσαλονίκη, η περιοχή ευθύ-
νης μου επεκτείνεται δυτικά ώς 
την Ήπειρο και ανατολικά στη 
Θράκη. Κάθε περιοχή έχει τα 
δικά της, ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά. Ανυπομονώ να γνωρίσω 
κάθε περιοχή καλύτερα και 
να βρω τρόπους για ακόμη 
περισσότερη συνεργασία με το 
προξενείο.
Χωρίς αμφιβολία, βέβαια, το 
«διαμάντι τού Βορρά» είναι, 
φυσικά, η Θεσσαλονίκη. Αγα-
πώ τη θάλασσα, τον καιρό, το 
φαγητό, τη στάση τού «χαλα-
ρά», που αναφέρατε πριν, και 
μου θυμίζει πάρα πολύ την 
άνετη και φιλική συμπεριφορά 
των ανθρώπων στην Καλι-
φόρνια, την πολιτεία απ’ όπου 
κατάγομαι.

Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώ-
σεις σας από την πόλη; Έχετε 
προλάβει να κυκλοφορήσετε 
καθόλου, πέραν της διαδρο-
μής από και προς την προξε-
νική κατοικία και το γραφείο 
σας; Η Θεσσαλονίκη είναι μια 
όμορφη πόλη με αντιθέσεις και 
με συγκλίσεις, που φέρνει μαζί 
το αρχαίο με το νέο· αυτό της 
δίνει μια σπάνια ζωντάνια και 
δυναμισμό. Η αγαπημένη μου 
συνήθεια μέχρι σήμερα είναι να 
πάω για τρέξιμο στην παραλία 
κατά τη δύση τού ηλίου και 
να βλέπω τις σκιές να πέφτουν 
πάνω στον Όλυμπο και στον 
Θερμαϊκό.
Δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να 
δω όσα θα ήθελα – και βέβαια 
να δοκιμάσω και το φαγητό 
όσο θα ήθελα… Θέλουμε στο 
προξενείο να ξεκινήσουμε μια 
σειρά από μικρά βίντεο για τα 
ιδιαίτερα πράγματα που κάνουν 
τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια 
Ελλάδα μοναδική. Για παρά-
δειγμα, το πρώτο μας βίντεο 
θα είναι για κάτι που θεωρείται 

θεσμός – τα τρίγωνα Πανορά-
ματος. Μείνετε συντονισμένοι!

Όπως είδα στο βιογραφικό 
σας, ανάμεσα σε άλλες γλώσ-
σες που μιλάτε ή που έχετε 
μελετήσει, όπως τα Κορεατικά, 
τα Εβραϊκά, τα Αραβικά και τα 
Ισπανικά, μιλάτε και Ελληνικά. 
Πώς πήρατε την απόφαση 
να μελετήσετε μια γλώσσα 
που μάλλον «sounds Greek 
to you»; Η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών είναι ένα σημαντικό 
μέρος τής δουλειάς μου ως 
διπλωμάτη. Είναι κι ένας από 
τους λόγους που αποφάσισα 
να ακολουθήσω καριέρα στο 
διπλωματικό σώμα των ΗΠΑ 
– αισθανόμουν ενθουσιασμέ-
νη για την ευκαιρία να μάθω 
όσο το δυνατόν περισσότερες 
γλώσσες. Μεγάλωσα σε ένα δί-
γλωσσο περιβάλλον – οι γονείς 
μου ήταν και οι δύο μετανά-
στες, που μιλούσαν Αγγλικά και 
Κορεατικά σ’ εμένα και στην 
αδελφή μου. Νομίζω ότι αυτό 
με έκανε να εκτιμήσω τις πολιτι-
στικές αποχρώσεις που κάποιες 
φορές χάνονται στη μετάφραση 
από τη μία γλώσσα στην άλλη. 
Γνωρίζω ότι πολλοί από τους 
αναγνώστες σας μιλούν Αγγλικά 
ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα και 
είμαι σίγουρη ότι καταλαβαί-
νουν τι εννοώ.
Έμαθα Ελληνικά ως προετοι-
μασία γι’ αυτήν τη θέση και 
είμαι πολύ χαρούμενη που το 
έκανα – νομίζω ότι μου άνοιξε 
ένα πολιτιστικό παράθυρο για 
την Ελλάδα που διαφορετικά 
δεν θα το καταλάβαινα. Τα 
Ελληνικά είναι μια όμορφη, 
περίπλοκη γλώσσα και ελπίζω 
να συνεχίσω να μαθαίνω και να 
βελτιώνομαι στη διάρκεια της 
θητείας μου εδώ.

Είστε, μεταξύ άλλων, πτυχι-
ούχος Διεθνών Σχέσεων από 
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ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Κ. ΛΙ
Η νέα γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
– σίγουρα όχι φύσει, θέσει όμως πλέον
μία από τους Θεσσαλονικείς... Φωτογραφήθηκε
την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο κέντρο τής πόλης.
Συνέντευξη:      Πορτραίτα:
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ      ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ



το Πανεπιστήμιο Πρίνστον, 
ένα από τα σημαντικότερα 
αμερικανικά πανεπιστήμια. 
Η Θεσσαλονίκη είναι μια 
πόλη που στη διάρκεια της 
ιστορίας της, αλλά και ώς τις 
μέρες μας χαρακτηρίζεται 
από πολυπολιτισμικό χαρα-
κτήρα – στον πολιτισμό, στη 
θρησκεία, στην ιστορία, στη 
γαστρονομία. Πώς εκτιμάτε 
ότι επηρεάζει έναν τόπο αυτή 
η πολυσυλλεκτικότητα ιστο-
ρίας, ερεθισμάτων, λαών και 
παραστάσεων; Πιστεύω ότι 
ο ανοικτός, πολυπολιτισμικός 
χαρακτήρας τής Θεσσαλονί-
κης είναι από τις μεγαλύτερες 
δυνατότητές της. Το σλόγκαν 
«Many Stories – One Heart» 
νομίζω ότι αναγνωρίζει και 
περηφανεύεται για την πλούσια 
διαφορετικότητα της ιστορίας 
τής Θεσσαλονίκης.
Η Θεσσαλονίκη όμως είναι 
πολύ περισσότερα από το ιστο-
ρικό της παρελθόν – είναι μια 
μοντέρνα πόλη με πληθυσμό 
περισσοτέρων από 120.000 
φοιτητών και σπουδαία εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, όπως το 
Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, το Κολλέγιο Ανα-
τόλια και η Αμερικανική Γεωργι-
κή Σχολή. Όλα αυτά αποτελούν 
παράγοντες που προωθούν τον 
αναδυόμενο τεχνολογικό τομέα 
στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι 
η πόλη είναι έτοιμη να γίνει ο 
τεχνολογικός κόμβος των Βαλ-
κανίων. Αμερικανικές εταιρείες, 
όπως η Pfizer και η Cisco, 
έχουν έρθει ήδη – και είμαι 
σίγουρη ότι αυτά που η Θεσσα-
λονίκη μπορεί να προσφέρει θα 
προσελκύσουν ακόμη περισσό-
τερες.

Πολύ πρόσφατα, η πρεσβεία 
των ΗΠΑ στην Αθήνα και το 
γενικό προξενείο τής χώρας 
σας στη Θεσσαλονίκη διορ-
γάνωσαν διαδικτυακή εκδή-
λωση με θέμα «Empowering 
Women Entrepreneurs», 
καθώς, δυστυχώς, το αρχικά 
προγραμματισμένο TechCamp 
στη διάρκεια της 85ης ΔΕΘ 
δεν μπόρεσε να πραγματο-
ποιηθεί. Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία στοχεύει στην 
ενδυνάμωση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και στη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών. 
Είστε μια γυναίκα καριέρας – 
πριν ενταχθείτε στο δυναμικό 
τού Στέιτ Ντιπάρτμεντ εργα-
ζόσασταν ως δικηγόρος στο 
Σαν Φρανσίσκο. Τι θα είχατε 

να συμβουλεύσετε τις γυναίκες 
που σκέφτονται να κάνουν το 
επόμενο βήμα (σε όποιον κλά-
δο ενδιαφέρει καθεμία), ειδικά 
την περίοδο που διανύουμε; 
Είναι δύσκολο να βρεθεί μία 
φόρμουλα για όλα, επειδή κάθε 
γυναίκα είναι διαφορετική. 
Ωστόσο, η συμβουλή μου προς 
κάθε γυναίκα ή και άνδρα που 
έχει το όνειρο ή τη φιλοδοξία 
είναι αυτή: πρώτα απ’ όλα, γνω-
ρίζω από προσωπική εμπειρία 
ότι με κάθε όνειρο έρχεται και 
η αμφιβολία αν μπορείς να το 
καταφέρεις. Αυτό είναι κάτι που 
το αισθάνονται και οι άνδρες 
και οι γυναίκες, πιστεύω όμως 
ότι υπάρχουν κοινωνικοί παρά-
γοντες που το κάνουν κάπως 

πιο δύσκολο για τις γυναίκες. 
Όμως, χάνεις ούτως ή άλλως, 
αν δεν προσπαθήσεις. Οπότε, 
προσπάθησε. Κι αν αποτύχεις, 
μην απογοητεύεσαι, επειδή 
αυτή η στιγμιαία αποτυχία κρύ-
βει μέσα της ένα μάθημα που, 
εν τέλει, φωτίζει τον δρόμο σου 
προς την επιτυχία.
Δεύτερον, μην αφήνεις τον τρό-
πο που οι άνθρωποι βλέπουν 
εσένα ή τις ιδέες σου να κα-
θορίζουν την πραγματικότητά 
σου ή τις αποφάσεις σου. Μη 
φοβάσαι να σκεφτείς «έξω από 
τα τετριμμένα» – «out of the 
box», όπως λέμε. Και, εν τέλει, η 
ελληνική θυμοσοφία «υπομονή 
και επιμονή» είναι πολύτιμη σο-
φία που πρέπει να θυμόμαστε. 
Όταν όμως έρχεται η στιγμή να 
αρπάξεις την ευκαιρία, τότε μη 
διστάσεις!
Πιστεύω ότι αυτές οι ιδιότη-
τες είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τους επιχειρηματίες να 

αναπτυχθούν. Σχεδιάζω να 
διοργανώσω περισσότερες 
εκδηλώσεις στο προξενείο, για 
να υποστηρίξουμε την επιχει-
ρηματικότητα – ειδικά για τις 
γυναίκες, επειδή πραγματικά 
πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις είναι 
πιο δυνατές, πιο πετυχημένες 
και πιο προσαρμοστικές, όταν 
εκτιμούν τη διαφορετικότητα 
και συμπεριλαμβάνουν αν-
θρώπους από διαφορετικούς 
χώρους τής ζωής, που μπο-
ρούν να φέρουν διαφορετικές 
προοπτικές στο τραπέζι.

Δείχνετε αρκετά εξοικειωμένη 
με τα social media – είδα-
με ότι πολύ νωρίς μετά την 
άφιξή σας κάνατε, μέσω τού 

λογαριασμού τού προξενεί-
ου, ανάρτηση με την οποία 
συστηθήκατε μέσω βίντεο 
στους Θεσσαλονικείς, ενώ 
μοιραστήκατε και στιγμές 
απόδρασης στη Χαλκιδική και 
στον Όλυμπο. Ξεκινάει και η 
δική σας ημέρα, όπως και των 
περισσοτέρων από εμάς πλέον, 
με ένα τσεκάρισμα στους 
λογαριασμούς σας στα social 
media, για να δείτε τι «παίζει»; 
Παρότι είμαι ευγνώμων που η 
τεχνολογία μάς επέτρεψε –με 
τις ψηφιακές συναντήσεις και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης– να μείνουμε σε επαφή 
στη διάρκεια της κατάστασης 
με την COVID, εγώ, όπως και 
πολλοί από εμάς, έχω εκτιμήσει 
εκ νέου την προσωπική επαφή 
και την αλληλεπίδραση. Για 
παράδειγμα, πήγα σε ένα κον-
σέρτο στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο, όπου έπαι-

ζε ο Σταύρος Ξαρχάκος με 
την ορχήστρα του. Είναι ένας 
καταπληκτικός μαέστρος και η 
συναυλία με συνεπήρε – ήταν 
πραγματικά μία από τις καλύ-
τερες παραστάσεις που έχω 
πάει ποτέ! Ήταν και η πρώτη 
συναυλία που πήγα φέτος – και 
αυτό πραγματικά μού τόνισε 
την ειδική σύνδεση των μου-
σικών με το κοινό, που είναι 
αδύνατο να την επαναλάβεις 
ή να την αντιγράψεις έξω από 
τον πραγματικό κόσμο και τον 
πραγματικό χρόνο.

Πολλοί ίσως αγνοούν ότι «συ-
νταξιδιώτις» σας στο ταξίδι 
σας στη Θεσσαλονίκη ήταν η 
«Κολοκυθούλα» («Pumkin»), 
η Golden Retriever σκυλίτσα 
που αποτελεί το κατοικίδιό 
σας. Πώς είναι η ζωή με 
έναν σκύλο; Ποια είναι τα 
συναισθήματα, οι εμπειρίες 
και οι χαρές που αποκομίζε-
τε από μια τέτοια σχέση; Η 
«Pumpkin» είναι περιπετειώ-
δης, της αρέσουν τα ταξίδια 
και λατρεύει που είναι εδώ, 
στην Ελλάδα – όπως κι εγώ! 
Έχει ήδη φτάσει πολύ μακριά 
από την πατρίδα της… Γεν-
νήθηκε στη Νεμπράσκα, έτσι 
έχει αγροτικές ρίζες. Γρήγορα 
όμως προσαρμόστηκε στη ζωή 
στη μεγάλη πόλη τής Ουάσι-
γκτον. Έκανε φιλίες με όλους 
στην πολυκατοικία στην οποία 
έμενα και νομίζω ότι ήταν η πιο 
δημοφιλής κάτοικος! Φυσικά, 
έρχεται μαζί μου όπου πάω 
στη Βόρεια Ελλάδα – ήδη 
πήγε για πεζοπορία στον Όλυ-
μπο και για κολύμπι στη Χαλκι-
δική. Θα ήθελα επίσης να την 
πάρω μαζί μου για πεζοπορία 
κοντά στην Ξάνθη και, επίσης, 
να εξερευνήσω τη Δρακόλιμνη, 
πολύ σύντομα.

Ξεκινάτε μόλις την τριετή θη-
τεία σας ως γενικής προξένου 
των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 
Τι θα θέλατε να έχετε αφήσει 
πίσω σας, όταν έρθει η ώρα 
να εγκαταλείψετε την πόλη 
για την επόμενη θέση σας; Η 
διπλωματία λειτουργεί προσθε-
τικά: έτσι, σκοπεύω να βασι-
στώ στο εξαιρετικό έργο των 
πρόσφατων προκατόχων μου 
–του Γκρέγκορι Φλέγκερ, της 
Ρεμπέκα Φονγκ, του Ρόμπερτ 
Σάντερς και του Χόιτ Γι– για 
την ενίσχυση των σχέσεων με-
ταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών 
και της Βόρειας Ελλάδας, ιδίως 
για την προσέλκυση μεγαλύ-
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ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΧΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ 46.000 ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΕΛΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 
ΆΟΥΣΒΙΤΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, 
ΕΝΩ ΜΟΝΟ 2.000 ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ. Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ Σ’ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. 
ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
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τερων επενδύσεων των ΗΠΑ 
στην περιοχή. Ήρθε η ώρα 
για την αναβάθμιση, ιδιαίτερα 
στον τομέα τής τεχνολογίας – 
και, ως γενική πρόξενος, θα 
εργαστώ σκληρά, για να φέρω 
ακόμη περισσότερες αμερι-
κανικές εταιρείες εδώ, στη 
Θεσσαλονίκη.
Η επένδυση στο εργατικό 
δυναμικό είναι εξίσου σημα-
ντική και θα ήθελα επίσης να 
επικεντρωθώ στο να εμπλέξω 
τα κορίτσια στην τεχνολογία 
από νεαρή ηλικία, έτσι ώστε 
να γίνουν μέρος τής ανα-
πτυσσόμενης τεχνολογικής 
οικονομίας εδώ, αλλά και στην 
υπόλοιπη χώρα. Νομίζω ότι οι 
άνθρωποι εκτός Ελλάδας δεν 
γνωρίζουν τη φυσική ομορ-
φιά τής Θράκης, την οποία 
είδα λίγο κατά τη διάρκεια 
του πρόσφατου ταξιδιού μου, 
και θέλω να εξερευνήσω και 
να ενισχύσω τις τουριστικές 
ευκαιρίες εκεί.
Ένα σημαντικό έργο που θα 
ήθελα να δω να ολοκληρώ-
νεται πριν από τη λήξη τής 
θητείας μου είναι το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος. Η ιστορία 
τής σύγχρονης Θεσσαλονίκης 
δεν μπορεί να λεχθεί χωρίς 
την αφήγηση της ιστορίας 
των Εβραίων τής πόλης, τόσο 
της πολιτιστικής συνεισφοράς 
τους όσο και του γεγονότος 
ότι 46.000 από αυτούς 
απελάθηκαν στο Άουσβιτς και 
στο Μπίρκενάου κατά τον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο, ενώ μόνο 
2.000 επέστρεψαν. Η ίδρυση 
ενός μουσείου που θα τιμήσει 
εκείνους που έχασαν τη ζωή 
τους σ’ αυτό το τρομερό κεφά-
λαιο της ιστορίας είναι πολύ 

σημαντική. Είμαι ευγνώμων για 
την υποστήριξη των προηγού-
μενων και των σημερινών δη-
μάρχων, για τη σκληρή δουλειά 
τους που προώθησε αυτήν τη 
διαδικασία, μαζί με την εθνική 
κυβέρνηση.

Γνωρίζουμε ότι το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ έχει κάνει σημαντικά 
βήματα για την προώθηση των 
LGBT+ δικαιωμάτων και για 
την εξάλειψη των διακρίσεων 
στους εργασιακούς χώρους σε 
βάρος LGBT ατόμων – καλεί 
μάλιστα και άλλες χώρες να 
πράξουν το ίδιο. Πολλοί ίσως 
να μη γνωρίζουν ότι υπήρξατε 
πρόεδρος της glifaa, της επί-
σημα αναγνωρισμένης ένωσης 
που εκπροσωπεί τα LGBT+ 
άτομα και τις οικογένειές τους 
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και 
σε άλλες υπηρεσίες διεθνών 
σχέσεων της αμερικανικής 
κυβέρνησης. Με ποιον τρόπο 
αλλάζει αυτή η πιο ανοιχτό-
μυαλη –αν θα μπορούσα να 
την αποκαλέσω έτσι– προσέγ-
γιση τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί το διπλωματικό 
σώμα; Θα μπορούσε αυτή η 
νέα προσέγγιση να είναι, στην 
πραγματικότητα, περισσότερο 
εποικοδομητική σε ό,τι αφο-
ρά τον τρόπο με τον οποίο 
εκπληρώνετε τα καθήκοντά 
σας ως διπλωμάτη; Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες είναι ένα πολυπο-
λιτισμικό, διαφορετικό έθνος 

– και, όπως στη Θεσσαλονίκη, 
αυτή η ποικιλομορφία είναι ένα 
από τα πιο δυνατά σημεία μας. 
Κατά συνέπεια και το διπλωμα-
τικό μας σώμα αντικατοπτρίζει 
αυτήν τη διαφορετικότητα 
και το ευρύ φάσμα ταλέντων, 
ικανοτήτων και υπόβαθρων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
Είμαι πολύ περήφανη που είμαι 
διπλωμάτης τού υπουργείου 
Εξωτερικών των ΗΠΑ εκπρο-
σωπώντας τη χώρα μου στο 
εξωτερικό και είμαι περήφανη 
που είμαι μέλος τής LGBT+ 
κοινότητας. Δεν είμαι σίγουρη 
αν πολλοί Έλληνες το γνωρίζουν 
αυτό, αλλά μέχρι και πριν από 
περίπου 25 χρόνια οι ομοσπον-
διακοί υπάλληλοι της LGBT+ 
κοινότητας θα μπορούσαν να 
απολυθούν –και απολύονταν– 
με βάση τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισμό. Οι προσπά-
θειες υπεράσπισης της glifaa 
ήταν ζωτικής σημασίας για την 
αλλαγή αυτής της πολιτικής, 
η οποία εμπόδιζε μερικούς 
από τους καλύτερους και πιο 
λαμπρούς ειδικούς από το να 
υπηρετήσουν τη χώρα τους. Η 
οργάνωση έχει αρκετές εκα-
τοντάδες μέλη σήμερα – με-
ρικά άλλα, εξέχοντα μέλη στην 
περιοχή περιλαμβάνουν τους 
πρεσβευτές Μπομπ Γκίλκράιστ 
τής Λιθουανίας και τον Έρικ 
Νέλσον στη Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη. Σήμερα, ένας από τους 
κύριους στόχους τής glifaa 

είναι να διασφαλίσει τη διπλω-
ματική διαπίστευση για όλα 
τα μέλη τής οικογένειας των 
LGBT+ διπλωματών, ώστε να 
μη χωρίζονται, όταν τοποθε-
τούνται στο εξωτερικό. Έχουμε 
προχωρήσει πολύ προς μια πιο 
αντιπροσωπευτική υπηρεσία, 
που προσφέρει ίσες ευκαιρίες 
σε όλους – και δεν έχω καμία 
αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε 
να σημειώνουμε μεγάλη πρόο-
δο σ’ αυτό το μέτωπο.
Πιο συγκεκριμένα για τη Θεσ-
σαλονίκη, λυπήθηκα για την 
ακύρωση του EuroPride, το 

οποίο το προξενείο των ΗΠΑ 
είχε σκοπό να χρηματοδοτήσει 
τον Ιούνιο, λόγω τής COVID. 
Χαίρομαι που βλέπω ότι η πόλη 
θα έχει άλλη μία ευκαιρία να 
φιλοξενήσει το EuroPride, το 
2024! Καθώς οι διοργανωτές 
συνεχίζουν να σχεδιάζουν αυτό 
και άλλα γεγονότα στο μέλλον, 
που θα ευαισθητοποιήσουν και 
θα υποστηρίξουν την ελληνική 
κοινότητα LGBT+, ανυπομονώ 
να υποστηρίξω αυτές τις προ-
σπάθειες, ως φυσική επέκταση 
του ρόλου μου ως γενικής 
προξένου.

US IN
THESS

ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ LGBT+ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΝ ΠΟΛΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 
25 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ LGBT+ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ –ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΝ– ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ GLIFAA ΗΤΑΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΕΛΗ 
ΣΗΜΕΡΑ – ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ, ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΜΠΟΜΠ ΓΚΙΛΚΡΑΙΣΤ
ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΙΚ ΝΕΛΣΟΝ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ.
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GAME OF (THE) THRONE
Οι Αμερικανοί εκλέγουν τον πρόεδρό τους για την επόμενη
τετραετία και ο πλανήτης κρατά την ανάσα του για το αποτέλεσμα:
πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται με όρους 
παγκόσμιου ριάλιτι – και έχει πράγματι στοιχεία θρίλερ, ακόμη
και στους όρους διεξαγωγής της, με τις ανατροπές στο πρόγραμμα.
Η «CT» δίνει απαντήσεις σε όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ   14-15
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Δ εν χωρεί αμφι-
βολία: ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ 
έχει τεράστιο 
αντίκτυπο στις 

ζωές των ανθρώπων, τόσο στο 
εσωτερικό τής χώρας του όσο 
και διεθνώς. Αυτός είναι και ο 
λόγος που το αποτέλεσμα των 
φετινών αμερικανικών προεδρι-
κών εκλογών, στις 3 Νοεμβρί-
ου, απασχολεί τη διεθνή κοινή 
γνώμη.
Το αμερικανικό πολιτικό σύ-
στημα κυριαρχείται από μόλις 
δύο κόμματα, οπότε ο πρό-
εδρος ανήκει πάντοτε σε ένα 
από αυτά. Οι Ρεπουμπλικανοί 
είναι το συντηρητικό πολιτικό 
κόμμα, με υποψήφιό τους στις 
εκλογές αυτής της χρονιάς τον 
νυν πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, 
ο οποίος φιλοδοξεί να διασφα-
λίσει άλλα τέσσερα χρόνια στην 
εξουσία. Οι Δημοκρατικοί είναι 
το φιλελεύθερο πολιτικό κόμμα 
των Ηνωμένων Πολιτειών, με 
υποψήφιο φέτος για την προ-
εδρία τον Τζο Μπάιντεν, έναν 
έμπειρο πολιτικό που έγινε ευρύ-
τερα γνωστός υπηρετώντας επί 
οκτώ χρόνια ως αντιπρόεδρος 
του τέως αμερικανού προέδρου 
Μπαράκ Ομπάμα.
Και οι δύο άνδρες είναι στη 
δεκαετία των 70 χρόνων – ο 
Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει 74 
στην αρχή τής δεύτερης θητείας 
του (αν τη διασφαλίσει), ενώ στα 
78 ο Τζο Μπάιντεν θα είναι, αν 
εκλεγεί, ο γηραιότερος (σε πρώ-
τη θητεία) πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πώς αναδεικνύεται
ο νικητής
Και οι δύο υποψήφιοι αγωνίζο-
νται να κερδίσουν την πλειοψη-

φία ενός κολλεγίου εκλεκτόρων. 
Κάθε πολιτεία αναδεικνύει 
συγκεκριμένο αριθμό εκλεκτό-
ρων, εν μέρει βάσει τού πληθυ-
σμού της. Συνολικά υπάρχουν 
538 εκλέκτορες προς εκλογή, 
με νικητή να αναδεικνύεται ο 
υποψήφιος που συγκέντρωσε 
τουλάχιστον 270 εκλέκτορες. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι 
ψηφοφόροι επιλέγουν υποψη-
φίους σε επίπεδο πολιτείας και 
όχι έναν, σε επίπεδο χώρας, κάτι 
που εξηγεί πώς είναι πιθανόν 
ένας υποψήφιος να αποσπάσει 
περισσότερες ψήφους παναμε-
ρικανικά (όπως συνέβη με τη Χί-
λαρι Κλίντον το 2016) και, παρά 
ταύτα, να χάσει την πλειοψηφία 
τού κολλεγίου των εκλεκτόρων.
Σε όλες τις πολιτείες εκτός από 
δύο ισχύει ο κανόνας «ο νικητής 
τα παίρνει όλα», κάτι που ση-
μαίνει ότι εκείνος που προηγείται 
ακόμη και με μία ψήφο λαμβά-
νει το σύνολο των εκλεκτόρων 
τής συγκεκριμένης πολιτείας. Οι 
περισσότερες πολιτείες έχουν 
διαχρονική προτίμηση προς το 
ένα ή προς το άλλο κόμμα: έτσι, 
η προσοχή πέφτει συνήθως σε 
περίπου 12 πολιτείες, όπου το 
αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο. 
Είναι αυτές ακριβώς οι πολιτείες 
που στην αμερικανική αργκό πε-
ριγράφονται ως «battleground 
states» («οι πολιτείες όπου 
δίνεται η μάχη»).

Ποιος ψηφίζει
(και πώς ψηφίζει);
Αν είστε αμερικανός πολίτης 
και είστε 18 ετών και άνω, πλη-
ροίτε τις προϋποθέσεις ώστε 
να ψηφίσετε στις αμερικανι-
κές προεδρικές εκλογές, που 
πραγματοποιούνται μία φορά 
κάθε τέσσερα χρόνια (την 
Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα 
τού Νοεμβρίου). Ωστόσο, αρ-
κετές πολιτείες έχουν περάσει 
νομοθεσία που υποχρεώνει 
εκείνους που επιθυμούν να 
ψηφίσουν να επιδείξουν, 
επιπρόσθετα, κάποιο έγγρα-
φο που να αποδεικνύει την 
ταυτότητά τους, πριν ρίξουν το 
ψηφοδέλτιό τους στην κάλπη. 
Τις περισσότερες φορές αυτοί 
οι νόμοι περνούν από Ρεπου-
μπλικανούς, που υποστηρίζουν 
ότι απαιτούνται, για να θω-
ρακίσουν τη διαδικασία από 
ενδεχόμενα πλαστοπροσωπίας. 
Αντιδρώντας, οι Δημοκρατικοί 
τούς κατηγορούν ότι χρησιμο-
ποιούν τους συγκεκριμένους 
νόμους ως μοχλό πίεσης κατά 
των ψηφοφόρων, καθώς τις 

περισσότερες φορές είναι οι 
εκλογείς που είναι φτωχότεροι 
ή που ανήκουν σε μειονότητες 
εκείνοι που δεν είναι σε θέση 
να προσκομίσουν ένα αποδει-
κτικό όπως, για παράδειγμα, 
το δίπλωμα οδήγησης.
Ειδικά φέτος, ο τρόπος με 
τον οποίο θα ψηφίσουν οι 
Αμερικανοί αποτελεί μείζον 
θέμα συζήτησης, λόγω της 
πανδημίας. Ορισμένοι πολιτικοί 
ζητούν διεύρυνση του δικαι-
ώματος επιλογής τής επιστο-
λικής ψήφου, τη στιγμή που ο 
πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει 
–χωρίς, ομολογουμένως, να 
επικαλείται απτές αποδείξεις 
που να στηρίζουν τον ισχυρι-
σμό του– ότι αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε αυξημένο ενδεχό-
μενο λαθροχειρίας.

Η διαδικασία αφορά
μόνο τον πρόεδρο;
Όχι. Προφανώς, όλη η προσοχή 
θα πέσει στο δίπολο «Τραμπ 
κατά Μπάιντεν», οι ψηφοφόροι 
ωστόσο θα επιλέξουν ρίχνοντας 
το ψηφοδέλτιό τους και για νέα 
μέλη στο Κογκρέσο (σ.σ.: στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και 
τη Γερουσία). Οι Δημοκρατι-
κοί έχουν ήδη πλειοψηφία στη 
Βουλή, επιδιώκουν επομένως 
να διατηρήσουν τον έλεγχό της 
και, παράλληλα, να αποκτήσουν 
τον έλεγχο και της Γερουσίας. 
Σε περίπτωση που αποκτήσουν 
έλεγχο και τον δύο σωμάτων, θα 

είναι σε θέση να μπλοκάρουν 
ή να καθυστερήσουν τα όποια 
σχέδια του προέδρου Τραμπ, 
στο ενδεχόμενο επανεκλογής 
του.
Στις φετινές εκλογές θα ανανε-
ωθεί το σύνολο των εδρών τής 
Βουλής (435 έδρες), ενώ θα 
ανανεωθούν και 33 έδρες τής 
Γερουσίας.

Πότε θα μάθουμε
το αποτέλεσμα;
Μπορεί να χρειαστούν ακόμη 
και μέρες έως ότου καταμετρη-
θεί κάθε ψήφος, συνήθως όμως 
είναι αρκετά σαφές ποιος είναι 
ο νικητής ήδη από τις πρώτες 
ώρες τής επομένης των εκλο-
γών. Το 2016, για παράδειγμα, 
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ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη 
σκηνή για να ανακοινώσει τη 
νίκη του στις τρεις τα ξημερώμα-
τα, μπροστά σε πλήθος ενθουσι-
ωδών οπαδών του.
Ίσως όμως σε αυτές τις εκλογές 
να μην πρέπει να βιαστούμε 
να ρυθμίσουμε το ξυπνητήρι 
μας… Οι αρμόδιες αμερικανικές 
αρχές προειδοποιούν ότι φέτος 
ίσως χρειαστεί να περιμένου-
με περισσότερο –πιθανότατα 
ημέρες, ενδεχομένως ακόμη και 
εβδομάδες– έως ότου μά-
θουμε το οριστικό αποτέλεσμα 
της κάλπης αυτής της χρονιάς, 
λόγω της αλματώδους αύξησης 
του αριθμού των επιστολικών 
ψήφων. Η τελευταία φορά που 
το αποτέλεσμα δεν είχε αποσα-

φηνιστεί εντός μερικών ωρών 
ήταν το 2000, όταν ο νικητής 
δεν ανακηρύχθηκε παρά μόνον 
αφού προηγήθηκε σχετική 
απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου των ΗΠΑ, περίπου έναν 
μήνα αργότερα.
Σημειωτέον ότι οι κάλπες 
κλείνουν σε διαφορετικές ώρες 
στις διάφορες πολιτείες. Για 
παράδειγμα, οι πρώτες κάλ-
πες κλείνουν στην ανατολική 
ακτή των ΗΠΑ στις 19:00 τής 
Τρίτης, τοπική ώρα (περίπου στις 
02:00 ξημερώματα Τετάρτης, 
ώρα Ελλάδας). Ο νικητής σε μια 
πολιτεία ανακηρύσσεται πρώτα 
από τα μεγάλα αμερικανικά δί-
κτυα ενημέρωσης, όταν εκτιμη-
θεί ότι διαθέτει προβάδισμα που 

δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί. 
Αυτό ωστόσο αποτελεί πρόβλε-
ψη και όχι τελικό αποτέλεσμα. 
Ίδια πρακτική ακολουθούν 
τα αμερικανικά μέσα και σε 
εθνικό επίπεδο, όταν εκτιμηθεί 
ότι ο υποψήφιος κατάφερε να 
επικρατήσει χωρίς περιθώρια 
ανατροπής. Ενδεικτικά, το 2016 
ο Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύ-
χθηκε νικητής περίπου στις 
02:30 (ώρα ανατολικής ακτής 
ΗΠΑ, περίπου στις 09:30 το 
πρωί τής Τετάρτης, ώρα Ελλά-
δας), λίγο αφότου η νίκη του 
στο Γουισκόνσιν τού είχε χαρίσει 
περισσότερους από τους 270 
εκλέκτορες που απαιτούνταν για 
να διασφαλίσει την πρωτιά του.

Πώς θα επηρεάσει
η επιστολική ψήφος;
Παλαιότερα αποτελούσε κοινή 
πρακτική για τις πολιτείες να 
περιορίζουν την επιστολική 
ψήφο αποκλειστικά για ορι-
σμένες κατηγορίες ψηφοφό-
ρων – όπως, για παράδειγμα, 
για εκείνους που είναι άνω των 
65, τους ασθενείς ή όσους 
ήταν αναγκασμένοι να μείνουν 
μακριά από την πολιτεία τους. 
Πλέον, ωστόσο, η συγκεκρι-
μένη πρακτική είναι ευρύτατα 
διαδεδομένη στην πλειονότητα 
των πολιτειών.
Στις αμερικανικές προεδρικές 
εκλογές τού 2016 σχεδόν το 
ένα τέταρτο των ψήφων απε-
στάλησαν με ταχυδρομείο. Φέ-
τος εκτιμάται ότι οι επιστολικές 
ψήφοι θα ανέλθουν σε σχεδόν 
80 εκατομμύρια (περισσότε-
ρες από διπλάσιες από εκείνες 
του 2016), καθώς οι πολιτείες 
προσπαθούν να αποτρέψουν 
τη δημιουργία συνθηκών 
συγχρωτισμού, λόγω της 
πανδημίας. Ωστόσο, τα αμερι-
κανικά ταχυδρομεία, που είναι 
υπεύθυνα για την παράδοση 
των επιστολικών ψήφων, είναι 
την τρέχουσα περίοδο αντιμέ-
τωπα με σημαντικές περικοπές 
στον προϋπολογισμό τους, 
ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει 
αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο 
έκτακτης επιχορήγησης. Αυτό 
εγείρει βάσιμα ερωτήματα για 
το κατά πόσον η αμερικανική 
ταχυδρομική υπηρεσία θα 
μπορέσει να αντεπεξέλθει στον 
όγκο αλληλογραφίας, αυξάνο-
ντας τους φόβους για πιθανές 
(σημαντικές) καθυστερήσεις.

Πώς καταμετρώνται
οι επιστολικές ψήφοι
Οι επιστολικές ψήφοι χρει-

άζονται περισσότερο χρόνο 
και για την καταμέτρησή 
τους (αφού φτάσουν στον 
προορισμό τους), καθώς οι 
διάφορες πολιτείες έχουν 
διαφορετικούς κανόνες που 
αφορούν το πώς και πότε 
καταμετρώνται.
Οι περισσότερες πολιτείες 
προσμετρούν αποκλειστικά 
τις επιστολικές ψήφους που 
έχουν παραληφθεί ώς την 
ώρα που κλείνουν οι κάλ-
πες, την ημέρα των εκλογών. 
Ορισμένες ωστόσο, όπως η 
Καλιφόρνια, συνυπολογίζουν 
και τις ψήφους που έχουν 
αποσταλεί ώς την ημέρα των 
εκλογών, ακόμη κι αν παρα-

δοθούν ημέρες ή εβδομάδες 
αργότερα.
Η καταμέτρηση των επιστο-
λικών ψήφων παίρνει περισ-
σότερο χρόνο, καθώς κάθε 
ψήφος θα πρέπει να φέρει 
υπογραφή, η οποία θα αντι-
στοιχηθεί με την αντίστοιχη 
υπογραφή τού ψηφοφόρου 
στο αίτημα συμμετοχής στις 
εκλογές μέσω ταχυδρομεί-
ου, το οποίο (πρέπει να) έχει 
υποβάλει νωρίτερα. Ορισμένες 
πολιτείες, όπως η Φλόριντα, 
ξεκινούν την καταμέτρηση 
ήδη πριν από την ημέρα των 
εκλογών, οι περισσότερες 
ωστόσο εκκινούν τη σχετική 
διαδικασία μόνον αφού κλεί-
σουν οι παραδοσιακές κάλπες.

Το 2016 η τελευταία ψήφος 
καταμετρήθηκε περισσότερο 
από έναν μήνα μετά τις εκλο-
γές: η δημοκρατική υποψήφια 
Χίλαρι Κλίντον διεύρυνε ακόμη 
περισσότερο το προβάδισμά 
της σε απόλυτο αριθμό ψήφων 
σε εθνικό επίπεδο – κάτι που, 
ωστόσο, ελάχιστη σημασία είχε, 
καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε 
ήδη κερδίσει αρκετούς εκλέ-
κτορες, ώστε να διασφαλίσει 
την εκλογή του στην προεδρία…

Πότε αναλαμβάνει
ο νέος πρόεδρος;
Σε περίπτωση που ο Τζο 
Μπάιντεν κερδίσει την αναμέ-
τρηση, δεν θα αντικαταστήσει 

αμέσως τον Ντόναλντ Τραμπ, 
καθώς έχει προβλεφθεί μια 
μεταβατική περίοδος, στη 
διάρκεια της οποίας ο νέος 
ηγέτης θα ορίσει το υπουργικό 
του συμβούλιο και θα θέσει τις 
προτεραιότητές του.
Επισήμως, ο νέος πρόεδρος 
δίνει τον όρκο του στις 20 
Ιανουαρίου, στη διάρκεια μιας 
τελετής που είναι γνωστή ως 
«Εγκαίνιο» («Inauguration») 
και φιλοξενείται στα σκαλιά 
τού κτιρίου τού Καπιτωλί-
ου, στην Ουάσιγκτον. Μετά 
την τελετή, ο νέος πρόεδρος 
κατευθύνεται με πομπή στον 
Λευκό Οίκο, για να ξεκινήσει 
την τετραετή του θητεία στον 
θώκο.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ – ΟΠΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65, ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ‘Η ΟΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ 
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΠΛΕΟΝ, ΩΣΤΟΣΟ, 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016 ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ 
ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ. ΦΕΤΟΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ 
ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΔΟΝ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2016), ΚΑΘΩΣ ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ 
ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΕΓΕΙΡΕΙ ΒΑΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟΝ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ   16-17
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Α πό το 1886 στον 
Πόντο, όπου 
το κολλέγιο 
ιδρύθηκε από 
αμερικανούς 

ιεραποστόλους, μέχρι σήμερα, 
το Κολλέγιο Ανατόλια αποτελεί 
μιαν εκπαιδευτική και πολιτιστική 

«γέφυρα» μεταξύ Ελλάδας και 
ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα ξεχω-
ριστό εκπαιδευτικό παράδειγμα. 
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
εξακολουθεί να είναι ένας φάρος 
εκπαιδευτικής καινοτομίας και 
κοινωνικής προσφοράς, διατη-
ρώντας ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα υποτροφιών στη 
χώρα μας και ένα πολύπτυχο 
πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής 
προσφοράς.

Εν αρχή ην…
Το Κολλέγιο Ανατόλια ιδρύεται το 
1886 στη Μερζιφούντα, μια πόλη 
20.000 κατοίκων στην περιοχή 
τού Πόντου, από μια ομάδα ορα-
ματιστών αμερικανών ιεραπο-
στόλων και εκπαιδευτών, υπό την 
εποπτεία τού American Board 
of Commissioners for Foreign 
Missions (ABCFM), με έδρα στη 
Βοστόνη. Το όνομά του αναφε-
ρόταν στην περιοχή τής Τουρκίας 
(Ανατολία), καθώς και στο πνεύ-
μα αισιοδοξίας των ιδρυτών του 
και της πίστης τους ότι, ακόμη και 
στους πιο δύσκολους καιρούς, 
κάποιος μπορεί να ελπίζει σε μια 

νέα ανατολή, σε μια νέα αρχή. 
Πρώτος πρόεδρός του ήταν ο 
Τσαρλς Τρέισι, ενώ οι μαθητές 
του προέρχονταν από τις ελλη-
νικές και αρμενικές μειονότητες 
της περιοχής, που πάσχιζαν να 
βελτιώσουν τις τύχες των παιδιών 
τους μέσα από την εκπαίδευση 
και την πρακτική κατάρτιση. Το 
διδακτικό προσωπικό απαρτιζό-
ταν από έλληνες, αρμένιους και 
αμερικανούς εκπαιδευτικούς.
Γρήγορα το Κολλέγιο Ανατόλια 
εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο 
δυναμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της περιοχής, χάρη στο υψηλό 
ακαδημαϊκό του επίπεδο και 
την ποικιλία των εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων του. Οι μαθητές 
προέρχονταν απ’ όλη την οθωμα-
νική αυτοκρατορία, τον Πόντο, τη 
Ρωσία, την ελεύθερη Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια και γίνονταν δεκτοί 
ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Τα 
μαθήματα γίνονταν στα Αγγλικά, 
τα Τουρκικά, τα Ελληνικά και τα 
Ρωσικά.
Το 1919 οι εγγεγραμμένοι μαθητές 
και μαθήτριες (που φοιτούσαν 
στη Σχολή Θηλέων) ήταν 436. Το 

1920 το Κολλέγιο περιλάμβανε 
νηπιαγωγείο, γυμνάσια αρρένων, 
σχολή θηλέων, κολεγιακό πρό-
γραμμα οργανωμένο στα πρότυ-
πα των αμερικανικών κολλεγίων, 
θεολογική σχολή, ορφανοτρο-
φείο για 2.000 ορφανά και ένα 
από τα μεγαλύτερα και καλύτερα 
εξοπλισμένα νοσοκομεία τής 
Μικράς Ασίας. Οι εγκαταστάσεις 
του περιελάμβαναν περισσότερα 
από 40 κτίρια, χτισμένα σύμφω-
να με την αρχιτεκτονική τής Νέας 
Αγγλίας.
Ωστόσο, το αρμενικό ζήτημα, οι 

 01. Καλοκαίρι.στη Μερζιφούντα..
 Το προσωπικό μπροστά.
 στο κεντρικό κτίριο του κολλεγίου..
 Πίσω διακρίνεται ο πύργος.
 τού ρολογιού, 1910..

 02. Αθλητικοί αγώνες στις πρώτες.
 εγκαταστάσεις τού Κολλεγίου.
 Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη,.
 στην περιοχή τής Χαριλάου,.
 1924-1934..

 03. Την περίοδο του Β’ παγκοσμίου.
 πολέμου το σχολείο έκλεισε.
 και λειτούργησε ως στρατιωτικό.
 νοσοκομείο..

 04. Ορχήστρα Κολεγίου Ανατόλια,.
 1900 ή 1910, Μερζιφούντα..

 05. Μετά το τέλος.
 τού Α’ παγκοσμίου πολέμου,.
 το Κολλέγιο Ανατόλια πρόσφερε.
 καταφύγιο σε 2.000 ορφανά.
 (1918-1919)..

 06. Μαθητές τού Κολλεγίου.
 Ανατόλια μπροστά.
 από το Macedonia Hall», 1974..

Μια γέφυρα
αριστείας
από το χθες
στο αύριο
Η ιστορία τού Κολλεγίου Ανατόλια είναι
μια περιπέτεια στον χώρο και τον χρόνο,
ένα τολμηρό εγχείρημα
που διαδραματίστηκε σε τρεις ηπείρους.
Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Αρχείο τού Κολλεγίου Ανατόλια.
©Trustees of Anatolia College/Έφοροι του Κολλεγίου Ανατόλια.
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βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α’ παγκό-
σμιος, αλλά και ο ελληνοτουρκι-
κός πόλεμος κατάφεραν σοβαρά 
πλήγματα τόσο στο ίδρυμα όσο 
και στους αρμένιους και έλληνες 
μαθητές και εκπαιδευτικούς του, 
που χάθηκαν ή εκτελέστηκαν 
στη διάρκεια των τουρκικών 
εκκαθαρίσεων. Το 1921, μαθητές 
και ο καθηγητής-σύμβουλος 
του αθλητικού και πολιτιστικού 
κλαμπ «Πόντος», μιας λέσχης 
που ενδιαφέρεται για την ελληνι-
κή γραμματεία, απαγχονίζονται 
από τις τουρκικές αρχές. Λίγο 

αργότερα, η τουρκική κυβέρ-
νηση διατάσσει το κλείσιμο του 
Κολλεγίου Ανατόλια.
Ο αριθμός των αποφοίτων τού 
σχολείου από το 1886 φτάνει ήδη 
τους 2.425.

Μια νέα αρχή
στη Θεσσαλονίκη
Οι διώξεις των χριστιανικών 
πληθυσμών οδηγούν το 1924 στη 
μετεγκατάσταση του Κολλεγίου 
Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, όπου 
έχουν εγκατασταθεί ήδη πολλοί 
μαθητές του και όπου λειτουργεί 

ήδη σχολείο για τα ορφανά τού 
πολέμου από τον εποπτεύοντα 
οργανισμό τού Κολλεγίου, το 
ABCFM. Στην απόφαση αυτή 
συνηγορεί και η προτροπή τού 
Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον 
τότε πρόεδρο του κολλεγίου, 
Τζορτζ Γουάιτ, να μεταφέρει το 
ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη.
Το Κολλέγιο Ανατόλια ξανα-

νοίγει τις πύλες του σε ένα 
εγκαταλελειμμένο καζίνο στη 
Χαριλάου και σύντομα αγορά-
ζει τις διπλανές εγκαταστάσεις 
ενός γαλλικού νοσοκομείου. Οι 
πρώτοι μαθητές του είναι μόλις 
δεκατρείς (οι περισσότεροι 
πρόσφυγες), σύντομα όμως 

οι εγγραφές φτάνουν τις 157. 
Η σχολή θηλέων στεγάζεται 
σε κτίριο της οδού Φράγκων 
και στη συνέχεια σε μια κομψή 
κατοικία με κήπο, στην περιοχή 
Αλλατίνι. Η διοίκηση εξασφαλίζει 
υποτροφίες για παιδιά που δεν 
έχουν τα οικονομικά μέσα, όπως 
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3.726 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ σε AES, 
HS, IB, ACT, Pinewood, 
CTY Greece και στα πρό-
γραμμα εκμάθησης Αγγλι-
κών Bridge – Bilingual.
4.675 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΟΙ-
ΤΗΤΕΣ από το 1997 μέχρι 
σήμερα έχουν φοιτήσει στο 
ACT για ένα ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, μέσω του προ-
γράμματος Study Abroad.

ΤΟ 25% των μαθητών και 
των φοιτητών λαμβάνει ολι-
κή ή μερική υποτροφία για 
φοίτηση στο Anatolia High 
School και στο ACT.
3.600.000 ΔΟΛΑΡΙΑ σε 
υποτροφίες απονεμήθηκαν 
από αμερικανικά πανεπι-
στήμια σε τελειόφοιτους και 
τελειόφοιτες του Anatolia 
High School και IB για τε-
τραετείς σπουδές στις ΗΠΑ.

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ έχει συγκεντρώσει και έχει απο-
νείμει σε μαθητές τού Anatolia High School και φοιτητές τού 
ACT περισσότερα από 12.500.000 δολάρια σε υποτροφίες και 
προγράμματα οικονομικής βοήθειας από το 2015 ώς το 2020.

2019 – 2020

Το Κολλέγιο Ανατόλια
σε αριθμούς
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ίσχυε από τα πρώτα χρόνια τής 
Μερζιφούντας, ενώ οι μισοί και 
πλέον μαθητές είναι οικότροφοι. 
Ώς το 1931 το κολλέγιο χορηγεί 
πτυχίο αμερικανικού κολεγίου, 
ενώ στη συνέχεια, λόγω αλλαγής 
τής νομοθεσίας, περιορίζεται 
στη μέση εκπαίδευση, χορη-
γώντας απολυτήριο ελληνικού 
λυκείου.
Το κολλέγιο φέρνει στη Θεσσα-
λονίκη τη διδασκαλία τής αγγλι-
κής γλώσσας, η οποία ανοίγει 
στους μαθητές τής Θεσσαλονί-
κης νέες προοπτικές για σπουδές 
ή καριέρα στο εξωτερικό, όπως 
επίσης και επαγγελματικές προο-
πτικές σε αμερικανικές επιχειρή-
σεις που μετά τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο εγκαταστάθηκαν στην 
Ελλάδα. 
Το 1934 το σχολείο μεταφέρεται 
στα σημερινά του διδακτήρια, 
στα όρια Πυλαίας και Πανο-
ράματος. Το πρώτο κτίριο που 
χτίστηκε ήταν το εμβληματικό 

Macedonia Hall, στα πρότυπα 
της αρχιτεκτονικής τής Νέας 
Αγγλίας, με δωρεές που είχαν 
συγκεντρωθεί στις ΗΠΑ. Η 
σχολή θηλέων εξακολουθεί να 
λειτουργεί στην περιοχή Αλλατίνι 
ώς το 1945, όταν ενσωματώνε-
ται στο κτιριακό συγκρότημα 
της Πυλαίας.
Στις 20 Ιουνίου 1936 το κολλέ-
γιο γιορτάζει τα 50 του χρόνια 
σε κλίμα αισιοδοξίας, με τριήμε-

ρες εκδηλώσεις στις οποίες πα-
ρίσταται και ο βασιλιάς Γεώργιος 
Β’, υπογραμμίζοντας τη σημασία 
τής επετείου.

Στον πόλεμο
και την κατοχή
Με την κήρυξη του ελληνοϊ-
ταλικού πολέμου, το Ανατόλια 
κλείνει και οι εγκαταστάσεις του 
χρησιμοποιούνται ως στρατι-
ωτικό νοσοκομείο. Το 1941 οι 

γερμανοί εισβολείς, μπαίνοντας 
στη Θεσσαλονίκη, επιτάσσουν 
τις εγκαταστάσεις τού κολλεγίου, 
όπου εγκαθιστούν την ανώτατη 
διοίκησή τους για τα Βαλκάνια. 
Περιφράσσουν την περιοχή (που 
περιλαμβάνει και τη διπλανή 
έκταση του σημερινού ΚΕΠΕΠ 
«Άγιος Δημήτριος») και εκεί 
προσέρχεται ο στρατηγός Τσο-
λάκογλου, για να υπογράψει τη 
συμφωνία συνθηκολόγησης και 

παράδοσης του ελληνικού στρα-
τού. Κάτω από το Macedonia 
Hall κατασκευάζουν υπόγειους 
διαδρόμους και καταφύγια, που 
διασώζονται μέχρι σήμερα. Η 
εξόντωση της εβραϊκής κοινό-
τητας της πόλης χαράσσεται 
στο «σώμα» και τη μνήμη τού 
σχολείου, καθώς περίπου 80 
μαθητές, μαθήτριες και από-
φοιτοι χάνονται στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

US IN
THESS
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Μετά τον πόλεμο
Το σχολείο επαναλειτουργεί 
τον Σεπτέμβριο του 1945. Το 
προσωπικό, οι μαθητές και οι 
απόφοιτοι συγκεντρώνουν ρού-
χα και τρόφιμα για τα παιδιά τού 
Χορτιάτη, «υιοθετούν» το χωριό 
Μαυρορράχη και οι απόφοιτοι 
το χωριό Λευκοχώρι. Μάλιστα, 
οι μαθητές συμμετέχουν στη δι-
ανομή τής αμερικανικής ανθρω-
πιστικής βοήθειας της UNRA, 

υπό τις οδηγίες τού επικεφαλής 
της, Καρλ Κόμπτον, οραματιστή 
εκπαιδευτικού τού σχολείου και 
προέδρου τού κολλεγίου από το 
1950 ώς το 1958.
Το υπέροχο campus με τις 
προσεγμένες εγκαταστάσεις, 
οι ικανοποιητικοί μισθοί και το 
κλίμα ουδετερότητας που τηρεί 
η διοίκηση την περίοδο του 
Εμφυλίου προσέλκυσαν καθη-
γητές, ανεξαρτήτως πολιτικών 
φρονημάτων, που στη συνέχεια 
διέπρεψαν στον ακαδημαϊκό 
χώρο. Ο Απόστολος Βακαλό-
πουλος, μετέπειτα καθηγητής 
τού ΑΠΘ, ο Γιώργος Μπακα-
λάκης, μετέπειτα καθηγητής 
Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ, ο 
καθηγητής Φιλοσοφικής στο 
ΑΠΘ Νίκος Χουρμουζιάδης, οι 
φιλόλογοι Νίκος Παπαχατζής 
και Τάσος Γεωργοπαπαδάκος, ο 
καθηγητής Φυσικής Δημήτριος 
Καραδήμος και ο σπουδαίος 

ζωγράφος Γιώργος Παραλής 
αποτελούν παραδείγματα αφο-
σιωμένων καθηγητών με μεγάλη 
συνεισφορά στα γράμματα και 
τις τέχνες στην Ελλάδα.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
μαθητών και μαθητριών αυξά-
νεται και στη δεκαετία τού 1960, 
ξεπερνώντας τους χίλιους. Το 
1974, μετά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο, το κολλέγιο υποδέ-
χεται 26 μαθητές από το νησί, 
στους οποίους προσφέρεται 
πλήρης υποτροφία. 

Μια ολοκληρωμένη
κοινότητα
Τα χρόνια που ακολούθησαν, 
το Κολλέγιο Ανατόλια εξελίσσε-
ται σε ένα ίδρυμα με πανελλήνια 
και διεθνή αναγνώριση. Σήμερα 
αποτελεί μιαν ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα με παρουσία και 
προσφορά σε όλες τις βαθ-

μίδες τής εκπαίδευσης, που 
περιλαμβάνει:
Το Anatolia Elementary School 
(νηπιαγωγείο, δημοτικό).
Το Anatolia High School (1ο και 
2ο γυμνάσιο, 1ο και 2ο γενικό 
λύκειο, Πρόγραμμα Διεθνούς 
Απολυτηρίου/International 
Baccalaureate Diploma 
Programme/IBDP). 
Το American College of 
Thessaloniki (ACT), που ιδρύθη-
κε το 1981 και σήμερα προσφέρει 
πτυχία σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο αναγνωρισμένα 
στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, ενώ 
είναι επίσης αναγνωρισμένο ως 
«Κολλέγιο» από το υπουργείο 
Παιδείας.
Το Pinewood American 
International School, που από 
το 2019 εντάχθηκε στην «οικογέ-
νεια» του Κολλεγίου Ανατόλια.
Το Κέντρο για Χαρισματικά – 
Ταλαντούχα Παιδιά/Center for 
Talented Youth (CTY) Greece, 
το οποίο ιδρύθηκε το 2013 σε 
συνεργασία με το πανεπιστή-
μιο Johns Hopkins, χάρη στην 
ιδρυτική δωρεά τού Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος.
Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
του ACT (Entrepreneurship 
Hub), που ιδρύθηκε το 2014 για 
την εκπαίδευση νέων επιχειρημα-
τιών με την υποστήριξη φορέων 
όπως η Ελληνική Πρωτοβουλία/
The Hellenic Initiative (THI).
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
(Lifelong Learning Center), που 
ιδρύθηκε το 2017.

Η νέα εποχή
του Κολλεγίου Ανατόλια
Η ενίσχυση του προγράμματος 

υποτροφιών, η επιμόρφωση 
του διδακτικού προσωπικού, η 
αναβάθμιση των εγκαταστάσε-
ων και η δημιουργία ενός νέου 
σχολικού περιβάλλοντος, που 
θα μπορεί να στηρίξει τις ανά-
γκες τής εκπαίδευσης του 21ου 
αιώνα, βρίσκονται στο επίκεντρο 
των νέων πρωτοβουλιών τού 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η 
δημιουργία ενός νέου campus 
για το Anatolia Elementary 
School, η επέκταση και ανα-
βάθμιση των εγκαταστάσεων 
του IB Diploma Program, το 
νέο κτίριο του Pinewood και το 
νέο κτίριο Anna Papageorgiou 
STEM Center.
Το Anna Papageorgiou STEM 
Center, που ανεγέρθηκε σε χρό-
νο ρεκόρ, ξεκινώντας τη λειτουρ-
γία του το 2020, υλοποιήθηκε 
χάρη στη γενναιόδωρη συμβολή 
τού κυβερνητικού οργανισμού 
των ΗΠΑ USAID/ASHA (United 
States Agency for International 
Development/American Schools 
and Hospitals Abroad), του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Εφό-
ρων τού Κολλεγίου Ανατόλια, 
αποφοίτων και γονέων, ιδιωτών 
και οργανισμών. Το κτίριο στεγά-
ζει τα εργαστηριακά μαθήματα 
Χημείας, Φυσικής και Βιολογίας 
για τους μαθητές τού Κολλεγίου 
Ανατόλια και τα προγράμματα 
του Κέντρου STEM του μη κερ-
δοσκοπικού εκπαιδευτικού ορ-
γανισμού. Οι νέες υποδομές θα 
χρησιμοποιηθούν επίσης για τα 
προγράμματα του CTY Greece, 
ενώ θα υλοποιηθούν δράσεις για 
τους μαθητές και φοιτητές τής 
ευρύτερης κοινότητας.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ   20-21 07, 09. Εξωτερική όψη.
 και εσωτερική άποψη του Anna.
 Papageorgiou STEM Center, που.
 άρχισε να λειτουργεί το 2020..

 08. Μαθητής τού Κέντρου.για.
 Χαρισματικά. – Ταλαντούχα Παιδιά,.
 το οποίο ιδρύθηκε το 2013,.
 σε συνεργασία με το Johns Hopkins..

 10. Μακέτα τού νέου κτιρίου.
 του Pinewood American.
 International School..

 11. Άποψη του ανακαινισμένου.
 κτιρίου τού IB..

 12. Μακέτα από το νέο campus.
 του AES..

 13. Ο πρόεδρος του Κολλεγίου.
 Ανατόλια, δρ. Πάνος Βλάχος.
 (αριστερά), με τον πρέσβη.των ΗΠΑ.
 στην Ελλάδα, Τζέφρι Ρ. Πάιατ.
 (κέντρο), και τον τέως γενικό.
 πρόξενο.των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη,.
 Γκρέγκορι Γ. Φλέγκερ (δεξιά),.
 κατά την επίσκεψή τους.
 στο CTY Greece τον Ιούλιο.
 του 2020. Στη δεύτερη σειρά,.
 δύο μαθητές τού CTY Greece.
 με τη διευθύντρια του Κέντρου.
 για Χαρισματικά – Ταλαντούχα.
 Παιδιά/CTY Greece,.
 δρα. Γεωργία Τσουλφά,.
 και τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου,.
 chief operating officer.
 for Planning & Innovation.
 και vice president.
 for Cross Divisional Programs.
 τού Κολλεγίου Ανατόλια..

 14. Η Βιβλιοθήκη Bissell τού ACT.
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Είστε από το 2013 ο πρώτος Έλ-
ληνας πρόεδρος του Κολλεγίου 
Ανατόλια στα 130 χρόνια ιστορί-
ας τού ιδρύματος. Πρόκειται για 
μία μεγάλη τιμή, αλλά και για μία 
ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Πώς 
τη βιώνετε; Τι θα θέλατε να έχετε 
αφήσει πίσω σας στο Κολλέ-
γιο, όταν κάποια στιγμή –σας 
εύχομαι σε πάρα πολλά χρόνια 
από σήμερα– έρθει η ώρα να 
παραδώσετε τη σκυτάλη στον ή 

στη διάδοχό σας; Είχα την τιμή 
να αναλάβω τα καθήκοντά μου 
στη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης 
περιόδου για την Ελλάδα και την 
οικονομία της. Ο πρώτος μου 
στόχος, η αγωνία μου, ήταν όχι 
μόνο να παραμείνουμε, ως οργα-
νισμός, πιστοί στην αποστολή μας, 
αλλά να διευρύνουμε τον ρόλο 
μας στην κοινωνία. Σε μιαν εποχή 
δυσκολιών και απογοήτευσης, 
να αναδείξουμε τη σημασία τής 

ολόπλευρης παιδείας, ανοίγοντας 
τους ορίζοντες των παιδιών μας.
Όταν ολοκληρώσω το έργο 
μου, θα ήθελα, κοιτώντας πίσω, 
να μπορούμε να πούμε ότι στο 
επίκεντρο όλων όσα κάναμε ήταν 
το όραμά μας για τον ρόλο τής 
παιδείας στη δημιουργία μιας πιο 
ισορροπημένης κοινωνίας, με 
πίστη σε αρχές και αξίες.

Ποια είναι, κατά την άποψή 
σας, η ειδοποιός διαφορά τού 
Κολλεγίου Ανατόλια από άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα αντίστοι-
χου επιπέδου; Ποια στοιχεία σας 
σάς καθιστούν ανταγωνιστικούς; 
Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι από 
τους λίγους οργανισμούς στον 
κόσμο που έχει παρουσία και στις 
τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ 
ταυτόχρονα τα προγράμματά 
του απευθύνονται σε ένα μεγάλο 
μέρος τής μαθητικής κοινότητας 
και της ευρύτερης κοινωνίας. 
Αυτό όμως που μας διαφοροποιεί 
στην Ελλάδα είναι η φιλοσοφία 
μας: η ενσωμάτωση εκπαιδευτι-
κών καινοτομιών, η αριστεία –με 
την έννοια της εξέλιξης κάθε 
μαθητή, ώστε να αξιοποιήσει το 
μέγιστο των δυνατοτήτων του–, η 
ανάδειξη των ταλέντων του μέσω 
του προγράμματος εξωσχολι-
κών δραστηριοτήτων (clubs), οι 
εγκαταστάσεις μας και το υπέρο-

«Η προσφορά προς 
την κοινωνία
είναι στο ‘DNA’ μας»
Είναι επικεφαλής ενός δυναμικού οργανισμού που επενδύει σε νέες 
μαθησιακές προσεγγίσεις, σε εξωστρεφή, καινοτόμα προγράμματα, στην 
εισαγωγή τεχνογνωσίας από τις ΗΠΑ, στην επιμόρφωση του προσωπικού 
και στη διά βίου μάθηση. Κυρίες και κύριοι, ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος 
του Κολλεγίου Ανατόλια, δρ. Πάνος Βλάχος, μιλά στη «CT».
Συνέντευξη:                  Πορτραίτο: 
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ                  ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗ 
ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΕΝΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ 
ΑΣΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΓΙΑ 2.000 ΟΡΦΑΝΑ 
ΤΟΥ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΓΚΗ, 
ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ BAZAAR,
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ, ΠΡΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΣΥΝΟΨΙΖΟΤΑΝ ΣΕ 40.000 ΩΡΕΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 2.000 ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ACT 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 48 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.



χο φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
βρίσκονται, η προσβασιμότητα 
και ο διττός χαρακτήρας μας, που 
συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία 
τού αμερικανικού και του ελληνι-
κού εκπαιδευτικού συστήματος.
O οργανισμός δεν λειτουργεί με 
γνώμονα το κέρδος, αλλά προς 
όφελος της ελληνικής νεολαίας 
και της ενίσχυσής της μέσω της 
εκπαίδευσης. Σκοπός του δεν είναι 
απλώς να προσφέρει γνώσεις, 
αλλά να βοηθήσει τους μαθητές 
του να καλλιεργήσουν αξίες και 
αρετές, ώστε να ζήσουν μια ισορ-
ροπημένη ζωή, προσφέροντας 
ταυτόχρονα στην κοινωνία. Αυτή η 
φιλοσοφία επέτρεψε στο Κολλέγιο 
να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό ορ-
γανισμό που επενδύει συνεχώς σε 
νέες μαθησιακές προσεγγίσεις και 
εξωστρεφή καινοτόμα προγράμ-
ματα, στην εισαγωγή τεχνογνωσίας 
από τις ΗΠΑ, στην επιμόρφωση 
του προσωπικού, στην ενεργή, διά 
βίου μάθηση για την απόκτηση 
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η 
διοίκηση έχει δεσμευτεί να επενδύ-
σει περίπου 30 εκατ. δολάρια από 
το 2015 ώς το 2025, μέσω συ-
γκέντρωσης δωρεών, οι οποίες θα 
κατευθυνθούν σε νέα προγράμ-
ματα, υλικοτεχνικές υποδομές και 

προγράμματα υποτροφιών, για να 
ενισχύσει το εκπαιδευτικό παρά-
δειγμα του σχολείου.

Κάποιοι ίσως θεωρούν, ακόμη και 
σήμερα, ότι το Ανατόλια είναι ένα 
σχολείο «για την ελίτ». Ποιο είναι 
το μείγμα των μαθητών σας και 
πόση αλήθεια υπάρχει σ’ αυτήν 
την ομολογουμένως ευρέως 
διαδεδομένη άποψη; Το Κολλέγιο 
Ανατόλια ανέκαθεν προσέλκυε 
μαθητές απ’ όλα τα κοινωνικά 
και οικονομικά στρώματα. Αυτό 
όμως που έχει αλλάξει σημαντικά 
τα δημογραφικά στοιχεία τού 
σχολείου είναι οι υποτροφίες και τα 
προγράμματα οικονομικής βοήθει-
ας, που ενισχύουν τον ανοιχτό και 
προσβάσιμο χαρακτήρα τού οργα-
νισμού. Η λειτουργία τού οικοτρο-
φείου από το 1886 μέχρι σήμερα 
έχει εμπλουτίσει το «μείγμα» των 
μαθητών με παιδιά απ’ όλη την 
ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.
Σήμερα το 25% των μαθητών τού 
γυμνασίου, του λυκείου και του δι-
εθνούς απολυτηρίου (IB Diploma 
Program), αλλά και των σπουδα-
στών τού ACT λαμβάνει κάποιου 
είδους υποτροφία ή οικονομική 
βοήθεια, ενώ με τη διεύρυνση 
του προγράμματος υποτροφιών 

φοιτούν σήμερα στο Κολλέγιο 
παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες –για παράδειγμα, από τον 
Δενδροπόταμο, σε συνεργασία με 
τον Φάρο τού Κόσμου– και από 
απομακρυσμένες περιοχές, όπως 
είναι τα Πομακοχώρια τής Ξάνθης.
Από το 1886 έχουμε προσφέρει 
στήριξη σε χιλιάδες μαθητές και 
σπουδαστές από ολόκληρη την 
Ελλάδα, ενώ μέσα στην πενταετία 
2015-2020 συγκεντρώθη-
καν περισσότερα από 12,5 εκατ. 
δολάρια για τις υποτροφίες. Σ’ 
αυτούς τους αριθμούς έρχονται 
να προστεθούν τα περίπου 1.000 
παιδιά που έχουν παρακολουθήσει 
με υποτροφία τα θερινά προγράμ-
ματα του Κέντρου για Χαρισματικά 
– Ταλαντούχα Παιδιά, ένα ποσο-
στό που υπερβαίνει το 52% των 
συνολικών συμμετεχόντων.  Σ’ αυτό 
το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι 
οι υποτροφίες μας, όπως και όλα 
τα έργα υποδομής, χρηματοδο-
τούνται από το καταπίστευμα του 
Κολλεγίου και δωρεές και όχι από 
τα δίδακτρα των μαθητών.

Το Ανατόλια είναι χωροταξικά 
απομακρυσμένο από τη Θεσ-
σαλονίκη – βρίσκεστε σε έναν 
υπέροχο χώρο στην Πυλαία, 
αρκετά μακριά από την πόλη. 
Πώς διασφαλίζετε ότι οι μαθητές 
σας, αλλά και το σχολείο εν γένει 
δεν λειτουργούν αποκομμένοι 
από την περιρρέουσα πραγ-
ματικότητα, ως εκπαιδευτική 
«νησίδα»; Υπάρχουν δράσεις 
που διασφαλίζουν τον ευρύτε-
ρο κοινωνικό σας ρόλο και την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών 
σας; H κοινωνική προσφορά 
είναι συνυφασμένη με την ιστορία 
και το «DNA» τού σχολείου. Οι 
Αμερικανοί ιδρυτές τού Κολλεγί-
ου Ανατόλια δημιούργησαν στη 
Μερζιφούντα τού Πόντου έναν 
πρότυπο εκπαιδευτικό πυρήνα, 
καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα 
νοσοκομεία τής Μικράς Ασίας, 
σχολή κωφών και ορφανοτρο-
φείο για 2.000 ορφανά του Α’ 
παγκοσμίου πολέμου. Αργότερα, 
όταν το Κολλέγιο ακολούθησε τη 
μοίρα των χριστιανικών πληθυ-
σμών τής περιοχής, δεν σταμάτη-
σε να προσφέρει σε όσους είχαν 
ανάγκη, όπως με τη διοργάνωση 
του χριστουγεννιάτικου bazaar, 
που ξεκίνησε τη δεκαετία τού 
1930 στη Θεσσαλονίκη, για να 
βοηθήσει τους πρόσφυγες που 
είχαν μετακινηθεί στην πόλη μετά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Αυτήν την παράδοση τιμούμε 
και συνεχίζουμε σήμερα, με ένα 
πλέγμα κοινωνικών δράσεων που, 

προ κορωνοϊού, συνοψιζόταν 
σε 40.000 ώρες εθελοντικής 
εργασίας από 2.000 μαθητές, 
σπουδαστές τού ACT και εργαζο-
μένους, προς όφελος 48 οργανι-
σμών και σωματείων.
Το ενδιαφέρον και το πρωτότυπο 
είναι ότι τα παιδιά διδάσκονται 
την κοινωνική προσφορά ήδη 
από το γυμνάσιο, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Service as 
Action», που συνδυάζει προ-
γράμματα υπηρεσίας προς την 

κοινότητα με ακαδημαϊκή γνώση 
και προάγει την ευαισθητοποί-
ηση για τις ανάγκες διαφορε-
τικών κοινωνικών ομάδων. Στο 
International Baccalaureate/Δι-
εθνές Απολυτήριο κάθε μαθητής 
αφιερώνει υποχρεωτικά 150 ώρες 
κοινωνικής εργασίας στα δύο 
χρόνια των σπουδών του, σε ένα 
ταξίδι αυτογνωσίας και γνωριμίας 
με τον αληθινό κόσμο, έξω από το 
περιβάλλον τού σχολείου.
Στο ACT, ξένοι και έλληνες φοιτη-
τές συμμετέχουν σε ένα οργανω-
μένο πρόγραμμα δράσεων σε όλη 
τη Θεσσαλονίκη. Είναι ενδεικτικό 
ότι οργανώσεις και ιδρύματα της 
πόλης που δεν δέχονται, συνή-
θως, ανήλικους εθελοντές κάνουν 
εξαίρεση για τους μαθητές μας, 
που διακρίνονται για την ωριμότη-
τα και την υπευθυνότητά τους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η κοι-
νότητά μας συγκέντρωσε τον 
περασμένο Μάρτιο περισσότερα 
από 56.000 ευρώ μέσα σε έξι 
ημέρες, με τα οποία ενισχύθη-
καν οι ΜΕΘ τού ΑΧΕΠΑ για τις 
αυξημένες ανάγκες φροντίδας 
και περίθαλψης των ασθενών με 
COVID-19.

Ορισμένοι ίσως αγνοούν ότι το 

Κολλέγιο Ανατόλια επελέγη τιμη-
τικά πριν από μερικά χρόνια από 
το διεθνούς φήμης αμερικανικό 
πανεπιστήμιο Johns Hopkins, για 
να δημιουργήσει το Κέντρο για 
Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παι-
διά/Center for Tαlented Youth 
(CTY) Greece, ένα κέντρο που 
ιδρύθηκε το 2013 με τη δωρεά 
τού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Ποιους αφορά το συγκεκριμένο 
κέντρο και τι προσφέρει στα 
παιδιά που θα το παρακολουθή-
σουν; Το πρόγραμμα απευθύνε-
ται σε μια ξεχωριστή κατηγορία 
μαθητών, που διακρίνονται για 
τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, τη 
αντιληπτική τους ικανότητα, το 
βάθος και το εύρος της σκέψης 
τους και τη μεγάλη τους αγάπη για 
τη μάθηση. Παρά τις αυξημένες 
ακαδημαϊκές ικανότητές τους, 
οι συγκεκριμένοι μαθητές (το 
ποσοστό των οποίων εκτιμάται ότι 
αγγίζει το 7%) δεν έχουν συχνά 
την ευκαιρία να αναπτύξουν όσο 
θα μπορούσαν το δυναμικό τους, 
τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 
έλλειψη των κατάλληλων ακαδη-
μαϊκών κινήτρων μπορεί να τους 
οδηγήσει σε αποσύνδεση από την 
εκπαιδευτική διαδικασία και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, σε διακοπή 
τής φοίτησης, ειδικά αν ανήκουν 
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η ενίσχυση των παιδιών μέσα 
από προγράμματα που χαρα-
κτηρίζονται από καινοτομία και 
διαδραστικότητα έχει ιδιαίτερη 
σημασία για το μέλλον και την 
εξέλιξή τους, επιτρέποντάς τους 
να επιτύχουν κάτι ξεχωριστό στην 
ενήλικη ζωή τους.

Βρισκόμαστε –αν όλα πάνε κατ’ 
ευχήν– στην τελευταία ή, έστω, 
σε μία από τις τελευταίες φάσεις 
τής πανδημίας που ταλαιπώρησε 
τον πλανήτη τον τελευταίο χρό-
νο. Πώς θα μπορούσε να βοηθή-
σει η εκπαίδευση, κατά τη γνώμη 
σας, στην ταχύτερη επαναφορά 
στην κανονικότητα; Η πανδημία 
έχει φέρει την παγκόσμια κοινωνία 
στα όριά της. Οι εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί κάνουν ό,τι μπορούν 
για να κρατήσουν τα σχολεία και 
τα πανεπιστήμια ανοικτά, ώστε να 
υπάρξει μια μορφή κανονικότητας 
στους μαθητές, στους φοιτητές 
και στις οικογένειές τους. Ακόμη 
ένας σημαντικός ρόλος τους, 
ωστόσο, είναι να κρατήσουν τις 
κοινότητές τους καλά ενημε-
ρωμένες, ώστε να αποφύγουμε 
φαινόμενα παραπληροφόρησης 
και δαιμονοποίησης αυτής της 
δύσκολης κατάστασης.
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Μ ε τη λήξη τού 
Β’ παγκοσμί-
ου πολέμου, 
οι επιρροές 
τής αμερικα-

νικής κουλτούρας στην ελληνική 
κοινωνία ήταν κυριολεκτικά 

άπειρες: ποιος δεν θυμάται στις 
σκοτεινές αίθουσες τον Μπαρτ 
Λάνκαστερ να φιλά τη Ντέμπορα 
Κερ σε μια ερημική παραλία στην 
ταινία «Όσο υπάρχουν άνθρω-
ποι» ή τους δίσκους τού Έλβις 
(και όχι μόνο), που κυκλοφο-

ρούσαν σωρηδόν στη νεολαία… 
Για κάποιον παράξενο λόγο, οι 
επιρροές στον τομέα τής γεύσης 
άργησαν αρκετά. Κι όμως: σήμε-
ρα, ρίχνοντας μια γρήγορα ματιά 
στις γευστικές μας συνήθειες, 
δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε 

χωρίς τις γεύσεις που ακολου-
θούν. Μήπως τελικά είμαστε 
περισσότερο Αμερικανοί απ’ όσο 
νομίζαμε;

Brunch
Η λέξη «brunch» προέρχεται 
από τις λέξεις «breakfast» και 
«lunch». Πρόκειται για το εν-
διάμεσο γεύμα που ισορροπεί 
ανάμεσα στο πρωινό και το μεση-
μεριανό. Η γευστική τρέλα μπορεί 
να γεννήθηκε πριν από έναν 
αιώνα στη Βρετανία, «ανδρώθη-
κε» όμως στις ΗΠΑ και από εκεί 
πέρασε σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Στην Ελλάδα άρχισε να μπαίνει 
διστακτικά στη ζωή μας πριν από 
μία δεκαετία και σήμερα αποτελεί 
λατρεμένη συνήθεια. Αλλά τι σας 
λέμε; Την Κυριακή κατά τις 11:30 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ;
THE BIGGER,
THE BETTER
Κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερ, χοτ ντογκς, 
ντόνατς και, προσφάτως, brunch.
Η αμερικανική κουλτούρα τής γεύσης έχει 
ριζώσει για τα καλά στην καθημερινότητα 
της Θεσσαλονίκης (και χαιρόμαστε πολύ
γι’ αυτό). Πιάνουμε τα μαχαιροπήρουνα
και ξεκινάμε μια ξενάγηση στις γεύσεις
που αγαπάμε.
Κείμενο: ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ US IN

THESS



θα τρώτε καγιανά με τσορίθο στο 
αγαπημένο σας εστιατόριο…

Κλαμπ σάντουιτς
Αν ο ιστορικός τής γεύσης επιχει-
ρούσε να καταγράψει τον βαθμό 
υιοθέτησης ενός αμερικανικού 
πιάτου στην ελληνική πραγματικό-
τητα, τότε το κλαμπ σάντουιτς θα 
καταλάμβανε πανηγυρικά –εδώ 
και δεκαετίες– την πρώτη θέση, 
αφήνοντας πίσω του τα μπέργκερ 
(και δεν αναφερόμαστε σε αλυσί-
δες ταχυφαγείων ή στα αμερικα-
νικά εστιατόρια, αλλά και σε κάθε 
καφέ και μπαρ που σέβεται τον 
εαυτό του). Ο κατάλογος περι-
λαμβάνει τουλάχιστον μία εκδοχή 
τού κλαμπ σάντουιτς, μαζί με το 
παραδοσιακό τοστ.
Για την ιστορία, το πρώτο κλαμπ 

σάντουιτς παρασκευάστηκε στη 
Νέα Υόρκη πριν από το 1890 και 
δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με 
τις σημερινές, εξωτικές συνταγές, 
που περιλαμβάνουν από αβγά 
μέχρι σάλτσα αβοκάντο. Η πρώτη 
απόπειρα περιελάμβανε τα βασικά: 
φρυγανισμένο ψωμί, μπέικον, κοτό-
πουλο ή γαλοπούλα – και τέλος. 
Ντομάτες, μαρούλια και τυρί προ-
στέθηκαν στο πέρασμα των ετών.

Μπέργκερ
Αν για τον Έλληνα το εθνικό πιάτο 
στην κατηγορία «φαστ φουντ» 
ονομάζεται πιτόγυρο (ή, έστω, σά-
ντουιτς με σουβλάκι…), την πρώτη 
θέση στην καρδιά τού Αμερικανού 
καταλαμβάνει το μπέργκερ. Παρό-
τι η πρώτη παρασκευή χάνεται στα 
τέλη τού προπερασμένου αιώνα, 

λέγεται ότι η τεράστια εξάπλωσή 
του οφείλεται στις πωλήσεις που 
έκανε στη διεθνή έκθεση του Σεντ 
Λιούις, το 1904. Στη δική μας ζωή 
μπήκε στις αρχές τής δεκαετίας 
τού 1980.
Σήμερα, εστιατόρια της 
Θεσσαλονίκης διαθέτουν 
εκπληκτικά μπέργκερ – και 
παραλλαγές τους (τσίζμπερ-
γκερ, με κοτόπουλο κ.ά.) 
που θα έκαναν ακόμη και 
σπεσιαλίστες από το Κάνσας 
να υποκλίνονται. Όσο για την 
ονομασία «hamburger», αυτή 
προέρχεται από την πόλη τού 
Αμβούργου, στη Γερμανία. Μη 
ρωτάτε περισσότερα...
Αξίζει να κάνουμε ιδιαίτερη ανα-
φορά στο τσίζ στέικ, που έκανε 
προσφάτως την εμφάνισή του. 

Πρόκειται για ένα ψωμί τύπου 
μπαγκέτας, το οποίο γεμίζει με 
πολύ λεπτές, ψημένες φέτες 
κρέατος, πάνω στις οποίες έχει 
λιώσει κίτρινο τυρί. Οι μερακλή-
δες θα προσθέσουν πίκλες και 
καυτερές πιπεριές. Πόλη κατα-
γωγής του είναι η Φιλαδέλφεια, 
το βρίσκεις όμως πλέον σε ολό-
κληρο τον κόσμο – και, φυσικά, 
στη Θεσσαλονίκη.

Τηγανητό κοτόπουλο
Δεν λέμε… Μπορεί να ήταν ωραίο 
το τηγανητό κοτόπουλο που 
έκανε η γιαγιά σας στο μαντεμένιο 
τηγάνι, όταν πηγαίνατε το καλο-
καίρι στο χωριό, ποτέ όμως δεν 
το έκοψε σε μικρά κομματάκια, 
δεν το βούτηξε σε καρυκευμένο 
(και, ενίοτε, πικάντικο) κουρκούτι 
ούτε το τηγάνισε σε πολύ υψη-
λή θερμοκρασία (deep fried). 
Αφήστε που δεν είχε κρατσανιστή 
επικάλυψη που έσπαγε στο πρώτο 
δάγκωμα, κρατώντας ζουμερό 
το κοτόπουλο εσωτερικά. Εκτός 
κι αν η γιαγιά σας καταγόταν από 
το Νάσβιλ τού Τενεσί, οπότε πάμε 
πάσο. Και τώρα ξέρουμε τι θα 
φάμε το Σαββατοκύριακο…

Χοτ ντογκ
Ας είμαστε ειλικρινείς… Κι εμείς 
είχαμε βραστό λουκανικάκι. 
Όχι όμως με την ακόλουθη 
«παρέα»: αφράτο ψωμάκι που 
γλυκίζει, βραστό λουκάνικο τύπου 
Φρανκφούρτης (οι Αμερικανοί 
το αποκαλούν «frank»), απαλή 
μουστάρδα και, ενδεχομένως, 
λιωμένη σάλτσα τυριού. Αυτό 
είναι το μυστικό τού απόλυτου 
αμερικανικού χοτ ντογκ – και το 
βρίσκεις παντού. Με αυτήν τη 
μορφή πέρασε και στα δικά μας.
Άχρηστη πληροφορία: όταν ο 
δρόμος σάς βγάλει προς ΗΠΑ 
μεριά και καταφέρετε να παρα-
κολουθήσετε από κοντά έναν 
αγώνα μπάσκετ, μπέιζμπολ ή 
ράγκμπι, δεν θα πιστεύετε στα 
μάτια σας πόσα χοτ ντογκ κατα-
ναλώνονται.

Ντόνατς
Όσοι λατρεύετε τις χολιγου-
ντιανές αστυνομικές ταινίες 
γνωρίζετε ότι τα ντόνατς είναι 
απαραίτητα σε δύο στιγμές: 
ως πρωινό, για να πάει καλά η 
ημέρα στο αστυνομικό τμήμα, ή 
τα βράδια, για να γίνει μια σωστή 
παρακολούθηση (αφού μπορεί 
να περάσουν αρκετές ώρες στο 
περιπολικό μέχρι ο δράστης να 
επιστρέψει στο σπίτι).
Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να 
τα βρείτε σε πολύ μεγάλη γκάμα, 

με διάφορες επιστρώσεις (που 
κάνουν και όλη τη διαφορά στις 
θερμίδες που θα προσλάβετε) και 
όχι μόνο στην εκδοχή τού λου-
κουμά που βρίσκουμε τα καλο-
καίρια στις παραλίες. Ζάχαρη και 
κόκκοι άμμου δεν πάνε μαζί…

Ρολά κανέλας
Θα σας φανεί παράξενο, αλλά 
η κανέλα είναι γνωστή στη χώρα 
μας ήδη από την αρχαιότητα. 
Μάλιστα, η αγγλική λέξη για την 
κανέλα («cinnamon») προέρχεται 
από την αρχαία ελληνική λέξη 
«κιννάμωμον».
Δεν ξέρουμε πώς τη χρησιμοποι-
ούσαν οι πρόγονοί μας, σίγουρα 
όμως δεν έφτιαχναν το απόλυτο 
γλύκισμα στην άλλη πλευρά 
τού Ατλαντικού, που ακούει στο 
όνομα «ρολά κανέλας». Η παρα-
σκευή τους είναι εξαιρετική απλή: 
φτιάχνεις ένα ζυμάρι, το απλώνεις, 
αλείφεις με βούτυρο και πασπαλί-
ζεις με ένα μείγμα κανέλας και ζά-
χαρης. Στη συνέχεια το διπλώνεις 
σε ένα μεγάλο ρολό και το κόβεις 
σε μερίδες. Το ψήνεις στον φούρ-
νο (σπανιότερα το τηγανίζεις) και 
το απολαμβάνεις. Αν δεν θέλεις 
να μπεις στον κόπο, το βρίσκεις σε 
γνωστή αμερικανική αλυσίδα ή σε 
επιλεγμένους φούρνους.

Μπέιγκελς
Η ιστορία τους αρχίζει στην 
Πολωνία ήδη από τον 17ο αιώνα, 
όπου τα έφτιαχναν οι οικογένειες 
των Εβραίων. Όταν μετανά-
στευσαν στις ΗΠΑ, πήραν μαζί 
τους και τη συνταγή – κι εκεί τα 
«απογείωσαν». Πρόκειται για ένα 
ζυμάρι στο σχήμα τού δικού μας 
λουκουμά, με τρύπα στη μέση, 
όχι όμως με γλυκιά γεύση, το 
οποίο αρχικώς βράζεται και στη 
συνέχεια μπαίνει στον φούρνο, 
για να ψηθεί. Στο τέλος πασπα-
λίζεται με σουσάμι ή με λιναρό-
σπορο. Κόβεται οριζόντια, για 
να φιλοξενηθούν στο εσωτερικό 
του αλλαντικά και τυροκομικά – 
ασφαλώς, μπορεί να φαγωθεί και 
σκέτο, σαν το δικό μας κουλούρι. 
Στη Θεσσαλονίκη θα το βρείτε 
κυρίως σε μπουφέδες με brunch.
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Μ ια φορά κι 
έναν καιρό, 
τον Αύγουστο 
του 1970, 
στο Σαν 

Ντιέγκο των ΗΠΑ, μια παρέα 
ανθρώπων που αγαπούσαν 
τα κόμικς εμπνεύστηκε μια 
διοργάνωση όπου οι φίλοι 

των χάρτινων ηρώων θα μπο-
ρούσαν να συναντήσουν τους 
δημιουργούς τους, για να να 
συζητήσουν μαζί τους για τους 
αγαπημένους τους χαρα-
κτήρες. Βέβαια, εκείνη 

η πρώτη διοργάνωση δεν ήταν 
ο ορισμός τής επιτυχίας, αφού 
οι επισκέπτες της δεν ξεπέρασαν 
τους τριακόσιους… Ο αριθμός 
τους, ωστόσο, μεγάλωνε χρονιά 
με τη χρονιά, φτάνοντας σήμερα 
να ξεπερνά τις 160.000. 
Αποδείχθηκε ότι η αγάπη τού 
κόσμου για τα κόμικς, αλλά και 
για τις ταινίες που είχαν αρχίσει 
να παράγονται ήταν τόσο με-
γάλη, που σύντομα δημιουργή-
θηκαν ανάλογα conventions σε 

πόλεις όχι μόνο 
των ΗΠΑ, αλλά 
και ολόκληρου του 
κόσμου. Η Ελλάδα δεν θα 
μπορούσε να μείνει πίσω…

Κάν’ το
όπως οι Αμερικανοί
Όσοι είναι άνω των 30 χρόνων 
είναι σχεδόν βέβαιον ότι πέ-

ρασαν τα παιδικά τους χρόνια 
απολαμβάνοντας ιστορίες 
κόμικς, προερχόμενων όχι 
απαραίτητα μόνον από την 

άλλη πλευρά τού Ατλαντικού, 
αλλά και από την Ευρώπη. Οι 
μικρότεροι προτιμούσαν τις 
ιστορίες μιας οικογένειας πα-
πιών από τη Λιμνούπολη και οι 
μεγαλύτεροι τις περιπέτειες του 
«Ανθρώπου Νυχτερίδα» ή του 
«Ανθρώπου Αράχνη» (υπήρχε 
η τάση να μεταφράζουν μέχρι 
και τις ονομασίες των ηρώων), 
ενός μοναχικού κάουμπόι ή του 
αδίστακτου βεζίρη που ήθελε 
να γίνει χαλίφης στη θέση τού 
χαλίφη.
Η αγάπη τού ελληνικού κοινού 
για τους χάρτινους ήρωες δεν 
παρέμεινε στο πέρασμα των 
ετών απλώς άσβεστη, αλλά 
μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. 
Σήμερα κάποιος μπορεί να 
τους δει πλέον με σάρκα και 
οστά στη μεγάλη οθόνη, αλλά 
και να τους παίξει στα… δά-
χτυλά του μέσα από τα video 
games. Μπορεί ακόμη και να 
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Θεσσαλονίκη,
η πόλη των
super heroes
Τι κοινό έχει η Θεσσαλονίκη
με το Σαν Ντιέγκο και τη Νέα Υόρκη; 
Μια διοργάνωση γεμάτη σούπερ ήρωες, 
κόμικς, animation και παγκοσμίου φήμης
δημιουργούς. Δεν είναι τυχαίο
ότι το Thessaloniki Comic Convention 
«The Comic Con» αποτελεί
την κορυφαία διοργάνωση του είδους
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



γίνουν οι ίδιοι οι παίκτες σού-
περ ήρωες, μέσα από παιχνίδια 
εικονικής πραγματικότητας. Με 
όλα αυτά, δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβει κάποιος την ανάγκη 
που «επέβαλε» τη γέννηση του 
Thessaloniki Comic Convention 
«The Comic Con».
«Η αλήθεια είναι ότι δεν πρό-
κειται για παρθενογένεση…» 
δηλώνει στη «CT» ο Αναστάσιος 
Λαζαρίδης, συνδιοργανωτής 
τού «The Comic Con». «Πα-
ρόμοια conventions πραγμα-
τοποιούνται εδώ και δεκαετίες 
σε εκατοντάδες πόλεις όχι μόνο 
των ΗΠΑ, αλλά και ολόκληρου 
του κόσμου. Μια πόλη όπως η 
Θεσσαλονίκη, που είναι ανοιχτή 
σε νέες και διαφορετικές σε 
σχέση με τις συνηθισμένες ιδέες, 
δεν θα μπορούσε να μην έχει το 
δικό της convention. Εντοπίσαμε 
λοιπόν την ανάγκη τού κοινού να 
έρθει κοντά στους αγαπημένους 

του χαρακτήρες και να συνα-
ντήσει από κοντά τους δημιουρ-
γούς τους. Έτσι, από το 2014 
ξεκινήσαμε την προετοιμασία, 
για να κάνουμε το όνειρό μας 
πραγματικότητα: και τον Μάιο 
του 2015 η Ελλάδα απέκτησε 
το πρώτο comic convention».

Οι θρύλοι
στη Θεσσαλονίκη
Έχοντας πίσω του πέντε εξαι-
ρετικά επιτυχημένες διοργα-
νώσεις, το Thessaloniki Comic 
Convention «The Comic Con» 
αποτελεί έναν από τους πιο 
δυναμικούς θεσμούς για ολό-
κληρη τη χώρα. Στο τριήμερο 
της λειτουργίας του παρουσι-
άζει διάσημους δημιουργούς 
και cosplayers από ολόκληρο 
τον κόσμο, μοναδικά events, 
workshops και masterclasses, 
πολλές εκπλήξεις, διαγωνισμούς 
και χάπενινγκς.

Στις πρώτες πέντε διοργανώ-
σεις του το Thessaloniki Comic 
Convention «The Comic Con» 
έφερε στη Θεσσαλονίκη μερι-
κούς από τους πιο διάσημους 
δημιουργούς παγκοσμίως. 
Ανάμεσά τους ο Φρανκ Μίλερ, 
ο κατά πολλούς κορυφαίος εν 
ζωή σχεδιαστής τού πλανήτη: 
δημιούργησε, μεταξύ άλλων, 
το κόμικ «300» για τη μάχη 
των Θερμοπυλών, που έγινε 
στη συνέχεια και ταινία με τον 
Τζέραρντ Μπάτλερ στον ρόλο 
τού Λεωνίδα, αλλά και το «Sin 
City», που επίσης έγινε ταινία 
με πρωταγωνιστές τον Μπρους 
Γουίλις, τον Μίκι Ρουρκ, τη 
Τζέσικα Άλμπα και άλλους. Το 
κοινό τής Θεσσαλονίκης συ-
νάντησαν ακόμη ο Ντον Ρόσα, 
ο κορυφαίος δημιουργών 
ιστοριών Disney (όπως ο «Βίος 
και Πολιτεία τού Σκρουτζ 
Μακ Ντακ», που αγαπήθηκε 

από τους αναγνώστες σε 
ολόκληρο τον πλανή-
τη). Ακόμη, ο Γουίλιαμ 
Σίμπσον (storyboard 
artist τής τηλεοπτι-
κής σειράς-φαι-
νόμενο «Game 
of Thrones»), 
ο Ασντέ (συ-
νεχιστής των 
περιπετειών τού 
Λούκι Λουκ), 
αλλά και ο Κρι-
στιάν Κορτέλα 

(ένας από τους μεγαλύτερους 
costume illustrators του Χόλι-
γουντ).
Κινητήριος δύναμη της διορ-
γάνωσης είναι, ασφαλώς, οι 
έλληνες δημιουργοί. Περισ-
σότεροι από 150 καλλιτέχνες 
βρίσκουν τη θέση τους στην 
artist alley (τον χώρο όπου 
βρίσκονται συγκεντρωμένοι 
όλοι οι καλλιτέχνες), ευρισκό-
μενοι στη διάθεση του κοινού, 
για να απαντήσουν στις ερωτή-
σεις του, να κάνουν σχέδια και 
να παρουσιάσουν τις δουλειές 
τους. Είναι, δε, πολύ σημαντικό 
να τονιστεί ότι κάποιοι εξ αυτών 
συνεργάζονται ήδη –και πολύ 
επιτυχημένα– με μεγάλες εται-
ρείες κόμικς τού εξωτερικού.
Δικό τους χώρο διαθέτουν και 
οι ελληνικές εκδοτικές εταιρείες 
τού χώρου, που κάνουν γνωστά 
τα έντυπά τους σε ένα μεγάλο 
κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκονται 
και οι αυτοεκδόσεις –τα λεγόμε-
να «fanzine»–, που φτιάχνονται 

από ερασιτέχνες (με 
χρήματα από την τσέπη 
τους), για να προωθήσουν τη 
δουλειά τους.

Το μεγάλο ραντεβού
Δυστυχώς, τη φετινή χρονιά τα 
φώτα τού συνεδριακού κέντρου 
«Ιωάννης Βελλίδης» παρέμει-
ναν κλειστά για τo «The Comic 
Con» – και ορθώς. Η πανδημία 
τού κορωνοϊού δεν επέτρεψε 
την πραγματοποίηση της διορ-
γάνωσης, καθώς το τελευταίο 
πράγμα που θα επιθυμούσαν οι 
διοργανωτές είναι να θέσουν σε 
κίνδυνο τους χιλιάδες επισκέ-
πτες τους. Άλλωστε, οι σούπερ 
ήρωες υπάρχουν για να προ-
στατεύουν το σύνολο, όχι να το 
εκθέτουν σε κίνδυνο.
Το ευχάριστο για όλους εμάς 
τους λάτρεις των κόμικς είναι ότι 
οι συζητήσεις με τους διάση-
μους καλλιτέχνες ουδέποτε 
σταμάτησαν: «Έχουμε ανοιχτή 
γραμμή με ορισμένα από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του πλα-
νήτη» σημειώνει ο κ. Λαζαρίδης. 
«Μόλις ξεμπερδέψουμε με την 
πανδημία, να είστε σίγουροι ότι η 
Θεσσαλονίκη θα ζήσει μια διορ-
γάνωση γεμάτη εκπλήξεις, που 
θα αποζημιώσει τους πάντες για 
την αναμονή. Θέλω να ξέρουν 
οι φίλοι των κόμικς ότι έχουμε 
το ίδιο πάθος μ’ αυτούς. Ίσως 
ακόμη περισσότερο...».
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Η Αμερικανι-
κή Γεωργική 
Σχολή (ΑΓΣ) 
αναπτύσσεται 
σε ένα πανέ-

μορφο, καταπράσινο campus 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 
το οποίο αποτελεί «ζωντανό» 
εργαστήριο βιωματικής εκπαί-
δευσης. Παράλληλα, προωθεί, 
ενθαρρύνει και τιμά την παρά-
δοση, τις γιορτές, τα έθιμα, τον 
τρόπο ζωής και την εκπαιδευ-
τική κουλτούρα τής Αμερικής, 
αποτελώντας στην ουσία έναν 
σταθερό συνδετικό κρίκο ανά-
μεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ 
στα πεδία τής εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της καινοτομίας. 
Οι εγκαταστάσεις της παραπέ-
μπουν σε πρότυπα αμερικανι-
κά πανεπιστήμια και κολέγια. 
Όμως, πρώτα και πάνω απ’ 
όλα, η Αμερικανική Γεωργική 

116 έτη
προσφοράς 
στην 
εκπαίδευση
Για περισσότερο από
έναν αιώνα, η Αμερικανική
Γεωργική Σχολή,
στη Θεσσαλονίκη, έχει
ταυτιστεί με την εκπαίδευση,
την καινοτομία, την έρευνα
και την επιχειρηματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
για την ευγενική παραχώρηση των φωτογραφιών αρχείου.

02

01

ΤΟ 1932 Η ΣΧΟΛΗ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ, 
ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ. 
ΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. 
Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ CULT ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΒΑΘΙΑ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ.
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Σχολή είναι αυτό που λέει το 
όνομά της: σχολείο. 
Όλα ξεκίνησαν στις αρχές 
τού περασμένου αιώνα, όταν 
η Μακεδονία δεν είχε απε-
λευθερωθεί ακόμη από τον 
οθωμανικό ζυγό και δεν είχε 
ενσωματωθεί στον εθνικό κορ-
μό. Το 1904 και έπειτα από 30 
χρόνια ιεραποστολικής υπηρε-
σίας στα Βαλκάνια, ο διανοού-
μενος αμερικανός εκπαιδευτής 
δρ. Τζον Χένρι Χάουζ και η 
γυναίκα του, Σούζαν Άντε-
λιν, ίδρυσαν την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή στα προάστια 
της Θεσσαλονίκης. Οι πρώ-
τοι μαθητές ήταν αγόρια, τα 
οποία είχαν ορφανέψει κατά 
τη διάρκεια εξεγέρσεων που 
σηματοδότησαν την πτώση τής 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

στην Ευρώπη. Ο δρ. Χάουζ 
ήταν γνωστός ως «πρακτικός 
ιδεαλιστής», που πίστευε «στην 
εκπαίδευση όλου του ατόμου: 
στο μυαλό, τα χέρια και την 
ψυχή».

Σε ρόλο – «κλειδί»
Πρακτική άσκηση σε καλλι-
έργειες φυτών και λαχανικών, 
αμπελώνες και δενδρόκηπους, 
ζωική παραγωγή και παραγωγή 
μεταξοσκωλήκων, αλλά και σε 
βιομηχανικές δεξιότητες, όπως 
η ξυλουργία, οι κατασκευές και 
η σιδηρουργία, εξόπλισαν τους 
πρώτους αποφοίτους τής Αμε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής, 
ώστε να πετύχουν στη γεωργία 
και, εν καιρώ, να συμβάλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ελλάδας. Το 1918, η ελληνική 

κυβέρνηση αναγνωρίζει τη 
σχολή ως ίδρυμα που προ-
σφέρει πενταετές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και πρακτικής 
άσκησης σε αγόρια ηλικίας 15 
ετών και άνω. Ταπεινές δωρεές 
κεφαλαίου και εξοπλισμού από 
έναν μικρό κύκλο υποστηρι-
κτών στις ΗΠΑ βοήθησαν το 
ίδρυμα να επιβιώσει στα πρώτα 
του χρόνια, καθώς υπήρξε 
μάρτυρας των δύο βαλκανικών 
πολέμων, του Α’ παγκοσμί-
ου πολέμου και των μαζικών 
μετακινήσεων πληθυσμών και 
προσφύγων από τη Μικρά 
Ασία στην Ελλάδα.
Η ανοδική πορεία της συ-
νεχίστηκε στη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών. Το 1932, 
ο Τσαρλς Λούσιους Χάουζ 
τιμάται με τον Χρυσό Σταυρό 

τού Τάγματος του Σωτήρος 
από την ελληνική κυβέρνηση 
και την ίδια χρονιά η σχολή 
βραβεύεται με το Αργυρό 
Μετάλλιο της Ακαδημίας 
Αθηνών. Τρία χρόνια αργό-
τερα, η ΑΓΣ επιβεβαιώνει τον 
πρωτοποριακό χαρακτήρα και 
την τεχνολογική υπεροχή της, 
προχωρώντας στην πρώτη πα-
στερίωση γάλακτος που έγινε 
στην περιοχή των Βαλκανίων. 
Το επίτευγμα ήταν εξαιρετικά 
σημαντικό, δίνοντας στη σχολή 
τη δυνατότητα να ανοίξει το 
πρώτο εργοστάσιο παστερίω-
σης και εμφιάλωσης γάλακτος. 
Η πώλησή του γινόταν μέσα 
σε ένα καλαίσθητο γυάλινο 
μπουκάλι, το οποίο στην πορεία 
εξελίχθηκε σε cult αντικείμενο 
και παραμένει βαθιά χαραγμέ

 01, 02. Μαθητές και προσωπικό.
 τής σχολής καλωσορίζουν.
 (το 1962) τον τότε αντιπρόεδρο.
 των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον,.
 ενώ δίπλα του στέκονται ο Μπρους.
 Λάνσντέιλ και ο τότε αντιπρόεδρος.
 της ελληνικής κυβέρνησης,.
 Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
 Στην πρώτη φωτογραφία,.
 ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων.
 Πολιτειών ξεναγείται.
 στις εγκαταστάσεις τής σχολής.
 πάνω σε μία καρότσα..

 03. Ο δρ. Χάουζ με μαθητές.
 κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας.
 τής σχολής..

 04. Ο πρόεδρος Μπρους Λάνσντέιλ.
 ξεναγεί τον βασιλιά των Ελλήνων.
 Παύλο και τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο.
 στις εγκαταστάσεις τής σχολής,.
 το 1954..

 05. Ο Μάνος Χατζηδάκις παίζει.
 πιάνο σε μαθητές και προσωπικό.
 τής σχολής κατά τη διάρκεια.
 επίσκεψής του, το 1973..
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νο στη μνήμη των Θεσσαλονι-
κέων.
Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος 
διέκοψε το εκπαιδευτικό έργο 
τής σχολής, το οποίο αποκα-
ταστάθηκε μόλις αποχώρησαν 
οι κατοχικές δυνάμεις. Το 
1962, ο τότε πρόεδρός της, 
Μπρους Λάνσντέιλ, βραβεύ-
εται με τον Χρυσό Σταυρό 
τού Τάγματος του Σωτήρος, 
ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου 
χρόνου το campus επισκέπτε-
ται ο τότε αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ, Λίντον Μπ. Τζόνσον. Η 
επίσκεψη του μετέπειτα προ-
έδρου των ΗΠΑ επισφραγίζει 
τους στενούς και αλληλένδε-
τους δεσμούς τού ιδρύματος 
με την Αμερική. Παράλληλα, 
ήταν η πρώτη που «σύστησε» 
στους Θεσσαλονικείς –και 
όχι μόνο– την κατανάλωση 
γαλοπούλας στη διάρκεια 
των Χριστουγέννων, φέρνο-
ντας στην Ελλάδα ακόμη ένα 
αμερικανικό έθιμο, το οποίο 
διατηρεί ζωντανό ώς σήμερα. 
Ορόσημα της εποχής εκεί-
νης αποτελούν η εισαγωγή 

τής μεικτής εκπαίδευσης, τα 
μαθήματα βραχείας διάρκειας 
και η παροχή συμβουλευτικής 
επί τεχνικών θεμάτων προς 
τους αγρότες τής περιοχής, η 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών 
πληροφορίας στους χώρους 
τής σχολής και το εκπαιδευτι-
κό αγρόκτημα, καθώς και τα 
προγράμματα κατάρτισης εκ-
παιδευτών, σε διεθνές επίπεδο.

Νέες διακρίσεις
και νέα προϊόντα
Τη δεκαετία τού ’70 η Αμερι-
κανική Γεωργική Σχολή εφαρ-
μόζει εγκεκριμένα από το 
ελληνικό κράτος εκπαιδευτικά 
προγράμματα τεχνικού επαγ-
γελματικού λυκείου και τεχνι-
κής επαγγελματικής σχολής, 
ενώ δέχεται και την επίσκε-
ψη του τότε Πρόεδρου τής 

06
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ΤΟ 1962, Ο ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΜΠΡΟΥΣ ΛΑΝΣΝΤΕΙΛ, 
ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 
ΕΝΩ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ CAMPUS ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ 
Ο ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΛΙΝΤΟΝ ΜΠ. ΤΖΟΝΣΟΝ. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ «ΣΥΣΤΗΣΕ» ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 
–ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ– ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΗ
ΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΘΙΜΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

ΤΟ 1986 Ο ΛΑΝΣΝΤΕΪΛ ΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ, 
ΕΝΩ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ Η 
ΣΧΟΛΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΒΓΑ Ω3, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.

US IN
THESS



Citymag Thessaloniki 
No 029  —  31.10-13.11.2020

Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου 
Τσάτσου. Το 1986 ο Μπρους 
Λάνσντέιλ τιμάται ως Διοικη-
τής τού Τάγματος Τιμής, ενώ 
την επόμενη δεκαετία η σχολή 
πρωτοπορεί και πάλι, καθώς, 
μετά από επιστημονική έρευ-
να και εφαρμογή στις εγκα-
ταστάσεις της, διαθέτει στην 
αγορά τα πρώτα αβγά Ω3, τα 
οποία πλέον βρίσκονται στην 
κορυφή των προτιμήσεων των 
καταναλωτών. Παράλληλα 
(και διαβλέποντας τη ζήτηση 
για ανώτερη εκπαίδευση, που 
έχει ως στόχο την επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία στους 

τομείς τής γεωπονίας, των 
επιστημών ζωής, του περι-
βάλλοντος, της τεχνολογίας 
τροφίμων και της διαχείρισης 
φυσικών πόρων), ιδρύεται,το 
1996, το Perrotis College και 
λίγο αργότερα το Τμήμα Διά 
Βίου Μάθησης.

Δυναμικό «παρών»
στην εκπαίδευση
Στην ανατολή τής νέας χι-
λιετίας δημιουργούνται και 
λειτουργούν επαγγελματικό 
λύκειο (το οποίο αποτελεί με-
τεξέλιξη του πρώτου σχολείου 
που λειτούργησε στη σχολή), 

γενικό λύκειο και επαγγελματι-
κή σχολή.
Στη δεκαετία που ολοκλη-
ρώνεται φέτος (και υπό την 
καθοδήγηση του προέδρου, 
δρα Πάνου Κανέλλη) έγινε 
η μεγάλη αλλαγή στη φυσι-
ογνωμία τής σχολής, καθώς 
μέσα σε λίγα χρόνια συμπερι-
έλαβε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες, ενώ την επισκέ-
φτηκαν πλήθος ελλήνων και 
αμερικανών αξιωματούχων. 
Στη διάρκεια αυτής της νέας 
εποχής, που σηματοδότησε ο 
πρόεδρος, δρ. Πάνος Κα-
νέλλης, το 2011 ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το πρόγραμμα 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
το 2013 πρωτολειτούργη-
σε το δημοτικό σχολείο και 
το Κέντρο Ελιάς Krinos τού 
Perrotis College.
Το 2016 τη σχολή επισκέ-
πτεται ο τότε Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Προκόπης 
Παυλόπουλος. Την ίδια εποχή 
ιδρύονται η Σχολή Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και το 
Γραφείο Διαχείρισης Στρατη-
γικών Έργων, το οποίο, μεταξύ 
άλλων, αναλαμβάνει μεγάλα 
πρότζεκτ σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το 
2017 έγινε η έναρξη της Σχο-
λής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
τού Perrotis College, το 2018 
λειτούργησε το ΙΙΕΚ, ενώ μό-
λις πέρσι ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του το Γυμνάσιο Χασιώτη, 
βάζοντας τον τελευταίο κρίκο 
στη μακρά αλυσίδα εκπαίδευ-
σης που παρέχει η σχολή.

09
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 06. Αποφοίτηση δευτεροβάθμιου.
 προγράμματος, Ιούλιος 1971..

 07. Μία από τις πολλές επισκέψεις.
 τού πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα,.
 Τζέφρι Πάιατ. Στο στιγμιότυπο,.
 με τον πρόεδρο της ΑΓΣ,.
 δρα. Πάνο Καννέλη..

 08. Επίσκεψη του τέως.
 Προέδρου τής Δημοκρατίας,.
 Προκόπη Παυλόπουλου,.
 στις εγκαταστάσεις τής σχολής.
 στις 27 Οκτωβρίου 2016..

 09. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 Κωνσταντίνος Τσάτσος.
 και η σύζυγός του, Ιωάννα,.
 επισκέπτονται τη σχολή,.
 στο πλαίσιο του εορτασμού τής.
 75ης επετείου από την ίδρυσή της,.
 το φθινόπωρο του 1979..

 10. Ο υπουργός Εσωτερικών.
 Γεώργιος Ράλλης καλωσορίζει.
 τους συμμετέχοντες σε σεμινάριο.
 στη Σχολή, το 1962..

 11. Εορτασμός τής Ημέρας.
 των Ευχαριστιών από μαθητές.
 τού λυκείου..
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Πόσο μεγάλο αισθάνεστε στις 
πλάτες σας το βάρος τού να 
είστε πρόεδρος στην Αμερικα-
νική Γεωργική Σχολή, η οποία 
ιδρύθηκε το μακρινό 1904 – 
πριν καν ενσωματωθεί η Θεσ-
σαλονίκη στον εθνικό κορμό; 
Με ειλικρίνεια σας απαντώ ότι 
η ανάληψη της προεδρίας ενός 
τόσο ιστορικού, μη κερδοσκο-
πικού εκπαιδευτικού ιδρύματος 
ουδέποτε αποτέλεσε βάρος, 
αλλά ιδιαίτερη τιμή. Είναι με-
γάλη ευθύνη να αποτελείς τον 
συνεχιστή τού οράματος του 
ιδρυτή τής σχολής, δρα. Τζον 

Χένρι Χάουζ, ενός πρακτικού 
ιδεαλιστή που πίστευε βαθιά 
σ’ αυτό που αργότερα ονο-
μάστηκε «ολιστική βιωματική 
εκπαίδευση» και τοποθέτησε 
στο επίκεντρό της τη σχέση με 
το περιβάλλον.
Ως διάδοχοί του, πιάσαμε το 
νήμα και, παραδίδοντας τη 
σκυτάλη ο ένας στον άλλον, 
οδηγήσαμε τη σχολή στον 21ο 
αιώνα, μετατρέποντάς την σε 
ένα υπερσύγχρονο εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα. Ένα σύστημα 
γνώσης και αξιών που, μέσα 
από μια κάθετη εκπαίδευση 

όλων των βαθμίδων, δεν επι-
χειρεί απλά να συμπυκνώσει τη 
γνώση για τον κόσμο μέσα σε 
διδακτικά πακέτα, αλλά μέσα 
από τη σύνδεση με το περιβάλ-
λον, μέσω της καλλιέργειας του 
σεβασμού, της περιέργειας και 
του ενθουσιασμού γι’ αυτό. Για 
εμένα, η σχολή είναι ένα ίδρυμα 
στο οποίο χαίρομαι να προσφέ-
ρω.

Αν σας ζητούσα να ονοματίσε-
τε τρία στοιχεία που καθιστούν 
την Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή μοναδική στο είδος 

της όσον αφορά το έργο που 
παράγει, ποια θα ήταν αυτά; Η 
σχολή είναι τόσο πολυδιάστατη, 
που θεωρώ ότι θα την αδικήσω 
προτάσσοντας μόνο τρία. Ωστό-
σο, θα το προσπαθήσω. Σίγου-
ρα στην πρώτη θέση βρίσκεται 
η δυναμική συνύπαρξη θεωρίας 
και πράξης, η παροχή γνώσεων, 
αλλά και γνήσιων εμπειριών, 
σε όλα τα επίπεδα. Ως δεύτε-
ρο στοιχείο, η προσήλωση της 
σχολής στην εκπαίδευση που 
προάγει την έρευνα, την καινο-
τομία και την περιβαλλοντική 
συνείδηση σε όλες τις βαθμίδες 

μας: τον παιδικό σταθμό, το 
νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το 
Γυμνάσιο Χασιώτη, το γενικό 
και επαγγελματικό λύκειο, το 
ΙΙΕΚ, το Perrotis College και την 
εκπαίδευση και συμβουλευτική 
ενηλίκων. Και, ως τρίτο στοιχείο, 
η λειτουργία εκπαιδευτικού και 
παραγωγικού αγροκτήματος, 
το οποίο είναι υποδειγματικά 
ενταγμένο, ανατροφοδοτεί και 
ανατροφοδοτείται από την εκ-
παιδευτική διαδικασία.

Στην Ελλάδα έχουμε συνη-
θίσει τις σχολές να μένουν 

«Η φύση
μπορεί να 
αποτελέσει
‘οδηγό’
για πολλές 
επιστήμες»
«Δεν εκπαιδεύουμε μόνο τους μελλοντικούς μεταρρυθμιστές
στην αγροδιατροφή, αλλά και μια νέα γενιά επιστημόνων, βαθιά 
συνδεδεμένων με την κοινότητα, τον φυσικό κόσμο και τις διαχρονικές 
πνευματικές αξίες» σημειώνει, μιλώντας στη «CT», ο πρόεδρος
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δρ. Πάνος Κανέλλης.
Συνέντευξη:                  Πορτραίτο: 
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ                  ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ



σε θεωρητικό, ακαδημαϊκό 
επίπεδο. Εσείς, αντιθέτως, 
εμπλέκεστε άμεσα και ενεργά 
με την πραγματική οικονομία 
και την αγορά, συνεργαζόμε-
νοι με εταιρείες, παραγωγούς 
κοκ. Από μιαν άποψη, είστε 
ένα εκπαιδευτικό «υβρίδιο» 
με εξαιρετικό ενδιαφέρον, 
ειδικά στις σημερινές συνθή-
κες. Πώς βλέπετε τον ρόλο 
σας ως «γέφυρας» μεταξύ 
τού κόσμου της γνώσης και 
εκείνου της παραγωγής; Θεω-
ρώ ότι ο συγκεκριμένος ρόλος 
είναι σωστός και προς αυτήν 
την κατεύθυνση θα πρέπει να 
κινείται η εκπαίδευση. Αυτό 
που κάνουν με επιτυχία η Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή και 
το Perrotis College (δηλαδή, 
να αποτελούν τον συνδετικό 
κρίκο ανάμεσα στη γνώση 
και την αγορά) είναι το κοινό 
μοτίβο μεγάλων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και στην ΕΕ. Προάγουμε την 
επιχειρηματικότητα και διδά-
σκουμε σε μικρούς και μεγά-
λους μαθητές τον τρόπο με 
τον οποίο θα μεταφέρουν τη 

γνώση που λαμβάνουν από τη 
σχολή στην πραγματική οικο-
νομία και την αγορά εργασίας. 
Επιπλέον, ως ίδρυμα, αναπτύσ-
σουμε συνεχώς συνεργασίες με 
τον γεωργικό και βιομηχανικό 
κλάδο τής Ελλάδας και του 
εξωτερικού, έχοντας ως στόχο 
τη δημιουργία μοναδικής 
κουλτούρας συνεργασίας που 
θα αυξήσει την καινοτομία και 
την παραγωγικότητα, τροφο-
δοτώντας έτσι την οικονομική 
ανάπτυξη.

Απέχουμε αρκετά από την 
εποχή που οι γονείς ήθελαν τα 
παιδιά τους να γίνουν γιατροί, 
δικηγόροι ή μηχανικοί. Πλέον, 
γονείς και παιδιά αναζητούν 
διεξόδους, οι οποίες θα μπο-
ρέσουν να τους εξασφαλίσουν 
ταχεία ένταξη στην αγορά και 
επαγγελματική ασφάλεια. Πώς 
μπορείτε να βοηθήσετε εσείς 
προς αυτήν την κατεύθυνση; 
Και ποιους αφορά η Σχολή, 
εν γένει; Τους ανηλίκους που 
θα έρθουν να παρακολουθή-
σουν τα σχολεία σας; Νέες και 
νέους που ενδιαφέρονται για 

σπουδές στον αγροτοδιατρο-
φικό τομέα; Ή ήδη επαγγελ-
ματίες αγρότες και κτηνοτρό-
φους, οι οποίοι θα έρθουν σ’ 
εσάς, με στόχο να βελτιώσουν 
τις μεθόδους παραγωγής 
τους; Η σχολή αφορά όσους 
αναφέρετε – και πολλούς 
άλλους. Την τελευταία δεκαετία 
αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό 
και, πλέον, είναι το μοναδι-
κό ίδρυμα στην Ελλάδα που 
διαθέτει όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες, διευρύνοντας έτσι 
την πρόσβαση στη γνώση σε 
«μαθητές» όλων των ηλικιών. 
Παράλληλα, το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα ήταν σε εξέ-
λιξη η βαθιά οικονομική κρίση, 
αλλά και παγκόσμια ζητήματα, 
όπως η κλιματική αλλαγή και 
οι διαρκείς φόβοι επισιτιστικών 
κρίσεων, με αποτέλεσμα πολλοί 
να στρέψουν και πάλι το βλέμμα 
τους στη γη και στα προϊόντα 
της, στο περιβάλλον και στην 
αγροδιατροφή – αντικείμενα 
στα οποία εξειδικευόμαστε.
Ωστόσο, σήμερα υπάρχει μία 

σημαντική διαφορά από το 
παρελθόν. Πλέον μιλάμε για 
μια φιλοσοφία εκπαίδευσης 
που απευθύνεται σε όσους 
διαβλέπουν και αγκαλιάζουν 
τις καθολικές αξίες της. Οι 
απόφοιτοί μας, πια, προετοι-
μάζονται και διαπρέπουν σε 
πολλούς κλάδους, πέραν της 
γεωπονίας.
Η φύση μπορεί να αποτελέσει 
«οδηγό» για πολλές επιστήμες. 
Έτσι, δεν εκπαιδεύουμε μόνο 
τους μελλοντικούς μεταρρυθμι-
στές στην αγροδιατροφή, αλλά 
και μια νέα γενιά επιστημόνων 
–σε διάφορους τομείς–, βαθιά 
συνδεδεμένων με την κοινότη-
τα, τον φυσικό κόσμο και τις 
διαχρονικές πνευματικές αξίες.

Οι περισσότεροι Θεσσαλο-
νικείς σάς γνωρίζουν για τα 
εξαιρετικά προϊόντα σας – τα 
γαλακτοκομικά, τα αβγά, τα 
ζυμαρικά, αλλά και τις γαλο-
πούλες σας, τις οποίες εσείς 
καθιερώσατε ως μία από τις 
χριστουγεννιάτικες παραδό-
σεις στη χώρα μας. Σας γνωρί-
ζουν επειδή αγαπούν τη γεύση 
και εμπιστεύονται την ποιότητά 
τους. Κάποιοι ίσως δεν γνωρί-
ζουν, ωστόσο, ότι τα προϊόντα 
σας αυτά κρύβουν πίσω τους 
ελληνικές και διεθνείς διακρί-
σεις, αλλά και τεχνολογικές 
καινοτομίες. Πόσο ακριβές 
θα ήταν αν έλεγε κάποιος ότι 
εισάγετε το «hi tech» στοιχείο 
στην αγροδιατροφική παρα-
γωγή; Θα ήταν μια αρκετά 
ρεαλιστική προσέγγιση. Η Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή έχει 
πρωτοπορήσει αρκετές φορές 
στον αγροδιατροφικό κλά-
δο, αξιοποιώντας τεχνολογία 
αιχμής. Στις εγκαταστάσεις μας 
έγινε το 1935, κάνοντας χρήση 
αμερικανικών μηχανημάτων, η 
πρώτη παστερίωση γάλακτος 

στα Βαλκάνια, ενώ το 1997, 
μετά από επιστημονική έρευνα, 
διαθέσαμε πρώτοι στην αγορά 
τα αβγά Ω3. Όλα τα προϊόντα 
τού εκπαιδευτικού αγροκτή-
ματος είναι αποτέλεσμα έρευ-
νας – και σας αποκαλύπτω ότι 
είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε 
στην αγορά δύο νέα προϊό-
ντα, τα οποία είναι εξαιρετικά 
καινοτόμα. Για την έρευνα που 
προηγήθηκε αξιοποιήθηκαν τα 
υπερσύγχρονα εργαστήρια του 
Perrotis College και συνερ-
γάστηκαν πολλά τμήματα της 
σχολής.

Η πρώτη αποφοίτηση μαθη-
τών από τη σχολή έγινε το 
μακρινό 1911. Σήμερα, από-
φοιτοί σας είναι επιτυχημένοι 
επαγγελματίες στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό ή ακολουθούν 
λαμπρή καριέρα σε φημισμένα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα– δεν 
θα ήταν υπερβολή αν έλεγε 
κάποιος ότι διαμορφώσατε 
μιαν εκπαιδευτική παράδοση 
που γαλούχησε γενιές Θεσσα-
λονικέων και όχι μόνο. Πόσο 
υπερήφανος είστε για τα «παι-
διά» σας; Πολύ! Όπως άλλωστε 
ήταν και οι προκάτοχοί μου. Οι 
απόφοιτοί μας ενστερνίζονται 
όλες τις αξίες τού ιδρύματος 
και, με τα εφόδια που έχουν 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους στη σχολή, 
προχωρούν με αυτοπεποίθηση 
στην επαγγελματική πορεία 
τους, κάνοντας όλους εμάς 
εξαιρετικά περήφανους. Θα 
πρέπει να τονίσω ότι το ίδρυμα 
είναι ιδιαίτερα περήφανο και για 
τους δωρητές του –τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ–, 
με τη συνεισφορά των οποίων 
ενισχύεται το πρόγραμμα υπο-
τροφιών τής σχολής και εκσυγ-
χρονίζονται ή επεκτείνονται οι 
εγκαταστάσεις τού ιδρύματος.
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΗΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟ, ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ. ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1935, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΕΝΩ ΤΟ 1997,
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΑΘΕΣΑΜΕ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΑ ΑΒΓΑ Ω3. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ
ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ PERROTIS COLLEGE ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
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TRICK
OR TREAT?
Λίγες ώρες απομένουν –εφόσον 
διαβάζετε τη «CΤ» την ημέρα
τής κυκλοφορίας της– για
τη νύχτα τής 31ης Οκτωβρίου,
τη βραδιά τού Halloween.
Η Θεσσαλονίκη έχει ετοιμάσει τις 
κολοκύθες και τα ζαχαρωτά της 
και υποδέχεται το αμερικανικό 
έθιμο. Είστε έτοιμοι;

πάντοτε στην υπόθεση μιαν 
εξαφάνιση παιδιού ή κάποιον 
φόνο. Η πραγματικότητα είναι 
ότι πρόκειται για τη νύχτα με τη 
μεγαλύτερη διακίνηση ζαχαρω-
τών στις ΗΠΑ – και όλα αυτά 
σε κλίμα γιορτής και ευφορίας.

Η Θεσσαλονίκη
του Halloween
Το αμερικανικό έθιμο (με τις 
κελτικές ρίζες) έφτασε στο 
κοινό τής Θεσσαλονίκης (και 
γενικότερα της χώρα μας) πριν 
από περίπου μία δεκαετία – 
και σ’ αυτό βοήθησε κυρίως 

η τηλεόραση. Γνωστό μπαρ 
στην περιοχή των Λαδάδικων 
οργανώνει κάθε χρόνο spooky 
θεματική βραδιά με μουσική 
από τις δεκαετίες τού 1980 
και του 1990. Εννοείται ότι η 
τρομακτική ενδυμασία είναι 
επιβεβλημένη… Τουλάχιστον 
σ’ αυτήν την περίπτωση οι μά-
σκες φοριούνται με χαρά και 
όχι με δυσφορία.
Την τιμητική του έχει το 
Halloween και στα καταστή-
ματα εστίασης και τα μπαρ 
τής πόλης, που έχουν ετοι-
μάσει ειδικά μενού, τα οποία 

περιλαμβάνουν από κάποιο 
special burger με εξωτική 
ονομασία μέχρι κοκτέιλ με 
πουρέ κολοκύθας. Μάλιστα, 
τα περισσότερα από αυτά 
έχουν αλλάξει προσωρινά το 
ντεκόρ τους, για να ταιριάζει 
στη βραδιά, ενώ έχουν σχεδι-
άσει και δραστηριότητες για 
παιδιά με ταχυδακτυλουργούς 
και ξυλοπόδαρους.
Μεγάλη αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ έχει δημιουργήσει θε-
ματική γωνιά με προϊόντα που 
θα κάνουν το οικογενειακό 
halloween πάρτι σας αξέχαστο 

– από γαριδάκια σε σχήμα 
αράχνης και ιστού μέχρι ζυμα-
ρικά σε σχήμα σκελετών. Δεν 
θα μπορούσαν να λείψουν, 
ασφαλώς, τα marshmallows 
και οι καραμέλες….
Μέχρι και εταιρείες που πω-
λούν ηλεκτρονικές συσκευές 
έχουν ετοιμάσει ειδικές προ-
σφορές λόγω της ημέρας, σε 
συγκεκριμένα προϊόντα. Πά-
ντως, μην ανησυχείτε αν έχει 
περάσει η ώρα και δεν προλα-
βαίνετε να βγείτε στα μαγαζιά: 
οι προσφορές θα διαρκέσουν 
για άλλη μία εβδομάδα…

Η ΑΠΟΨΙΝΗ βραδιά, ειδικά 
αν είσαι παιδί στις ΗΠΑ, είναι 
μία από τις πλέον πολυανα-
μενόμενες της χρονιάς. Κάθε 
πιτσιρικάς που σέβεται τον 
εαυτό του θα φορέσει μια 
τρομακτική στολή (που ποικίλ-
λει από φάντασμα και μούμια 
μέχρι μάγισσα και σκελετό) και 
θα βγει στη γειτονιά του προς 
άγρα ζαχαρωτών. Τα παιδάκια, 
με το που πέσει το σκοτάδι, θα 
βγουν παρέες στους δρόμους 
και θα περάσουν από κάθε 
πόρτα, κάνοντας την ερώτηση 
«trick or treat?» στους ενοί-
κους που θα τους ανοίξουν. 
Στη συνέχεια, θα πάρουν τα 
γλυκά τους και θα συνεχίσουν 
προς την επόμενη πόρτα. Είναι 
σίγουρο ότι όλοι έχουμε παρα-
κολουθήσει ανάλογες σκηνές 
σε τηλεοπτικές σειρές και κινη-
ματογραφικές ταινίες, παρότι 
εκεί ο σεναριογράφος βάζει 
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Γνωριμία με τον κόσμο τού κρασιού
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ οι βασικές ελληνικές και κο-
σμοπολίτικες ποικιλίες σταφυλιών; Ποιες είναι 
οι μέθοδοι παραγωγής τού λευκού, του ροζέ, 
του ερυθρού κρασιού; Ποια είναι η τεχνική 
τής γευστικής δοκιμής; Υπάρχουν κανόνες για 
το σωστό «πάντρεμα» των κρασιών με το φα-
γητό; Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία και 
τα ποτήρια τού σερβιρίσματος; Πώς πρέπει 
να οργανώσουμε την προσωπική μας κάβα;
Στο σεμινάριο «Γνωριμία με τον κόσμο τού 
κρασιού» με οδηγό τη χημικό-οινολόγο, 

δημοσιογράφο οίνου και συγγραφέα Μαρία 
Νέτσικα θα πάρουμε απαντήσεις σε όλα τα 
παραπάνω ερωτήματα, πριν περάσουμε στην 
πράξη, δοκιμάζοντας πέντε εκλεκτά ελληνικά 
κρασιά.
Καθώς το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
ακολουθώντας συγκεκριμένο υγειονομικό 
πρωτόκολλο, θα τηρηθεί ανώτατος αριθμός 
συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απα-
ραίτητη η κράτηση θέσης και η προπληρωμή 
τού αντιτίμου τής συμμετοχής.

INFO: Την ΤΕ 04.11, από τις 17:00 ώς τις 
19:00, στο «The Met» (26ης Οκτωβρίου 48). 
Κόστος συμμετοχής: €25 (περιλαμβάνει ενημε-
ρωτικό υλικό, γευστική δοκιμή 5 κρασιών και 
έκπτωση 50% για τη συμμετοχή στη συνάντηση 
του Wine Club THESSALONIKI’96, η οποία 
θα ακολουθήσει αμέσως μετά, από τις 20:00 
ώς τις 22:00). Για περισσότερες πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε με τη 
Wine Plus στο Τ. 2310-888.311 ή στο Ε. info@
wineplus.gr.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μία Γαλλίδα στο πιάτο σας
Στην αγαπημένη μας «Εστία».
ΒΡΗΚΑΜΕ αρκετές επιλογές που ξεφεύγουν από τα κλασσικά 
προϊόντα φούρνου, θυμίζοντας περισσότερο καταλόγους εστια-
τορίων. Στα αλμυρά ξεχωρίζει η διάσημη ανά τον κόσμο quiche 
lorraine, σε δύο παραλλαγές – αλλαντικών και λαχανικών. Αμφό-
τερες τρυφερές και βουτυρένιες, συνδυάζονται είτε με μπίρα είτε 

με καφέ, ανάλογα με την ώρα τής 
ημέρας και τη διάθεση. H quiche 
lorraine, λόγω των υλικών της, δεν 
χάνει τη γεύση της – χρειάζεται 
ένα απλό ζέσταμα στον φούρνο, 
για να είναι το ίδιο απολαυστική. 
Tip: τελειώνουν γρήγορα. 
INFO: «Εστία», λεωφόρος Εθνικής 
Αντιστάσεως 1 με Αιγαίου 25.  
T. 2310-443.720.

ΤΑΣΕΙΣ
Βορειοευρωπαϊκός αέρας
Στο κομψό «Dots», στα Πεύκα.
ΕΝΑ στιλάτο café με μίνιμαλ αισθητική, σε έναν διαμπερή χώρο 
που δημιουργεί βάθος και όμορφες γωνιές. Με σάντουιτς με 
άποψη (και ποικιλία στα ψωμάκια), αλλά και φρέσκιες πίτες 
ημέρας, θα βρείτε (εκτός από εξαιρετικό καφέ «illy») προτά-
σεις και συνοδευτικά που πραγματικά 
αξίζουν. Δοκιμάσαμε την κοτόπιτα 
με τέλειο, τραγανό φύλλο (άνετα 
θα μπορούσατε να τη συνοδεύ-
σετε με μια μπίρα ή ένα ποτήρι 
κρασί, σε ένα γρήγορο lunch 
break. Στα «συν»: θα ακού-
σετε «ψαγμένες», μοντέρνες 
μουσικές επιλογές.
INFO: «Dots», Λέοντος Σοφού 12, 
Πεύκα. Τ. 2310-548.060.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
«Trick or Treat?»  
στα «Lidl»
Στο πνεύμα των ημερών (και του 
Halloween) η αγαπημένη αλυσίδα.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια η 
«Lidl» δίνει έμφαση στη βρα-
διά τού Halloween, που απο-
δεικνύεται ιδανική αφορμή για 
πάρτι με ευφάνταστα μασκα-
ρέματα, αλλά και για κινημα-
τογραφικές βραδιές θρίλερ. Γι’ 
αυτήν την παγκόσμια, πλέον, 
γιορτή, το «Lidl» αναδεικνύεται 
σε ιδανικό σούπερ μάρκετ, αν 
κάποιος επιθυμεί να γιορτά-
σει το Halloween ή να κάνει 
έκπληξη στους δικούς του.
Ο κατάλογος ξεκινά με 
το σήμα κατατεθέν τού 
Halloween, την κλασική 
κολοκύθα, που μπορείτε 
εύκολα να διαμορφώσετε 
με λίγη φαντασία ως ντεκόρ 
(αφού χρησιμοποιήσετε τη 
γέμιση για κάποια γλυκιά πίτα 
ή σούπα, ανάλογα και με τις 
μαγειρικές σας ικανότητες). 
Υπάρχουν επίσης σνακ πα-

τάτας με sour cream dip (με 
τον ανάλογο «Halloween» 
σχεδιασμό), γλυκά ιδανικά για 
μοίρασμα, όπως ζαχαρωτά 
σε σχήμα ματιού(!), ζελεδάκια 
και ποικιλία από καραμέλες 
φρούτων με γέμιση. Φυσικά, 
δεν λείπουν τα κλασικά αμε-
ρικανικά marshmallows. Για 
τους πιο… τολμηρούς ζαχαρο-
πλαστικά υπάρχει ειδικό μείγμα 
για παρασκευή «Ηalloween 
cupcakes». Δοκιμάσα-
με και σας προτείνουμε τις 
Halloween φιγούρες πατάτας 
και τα Halloween nuggets (τα 
οποία είναι εξαιρετικά και στον 
φούρνο). Συμβουλή: αν το 
καταστημα «Lidl» που επισκε-
φθήκατε διαθέτει φούρνο, 
αναζητήστε το Halloween 
donut. 
INFO: «Lidl», λεωφόρος Γεωργι-
κής Σχολής. Τ. 800 111 3333

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ. 
ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ Σ’ ΑΥΤΗΝ  
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ  
Η «SUGARELA». ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΚΑΜΑ  
ΕΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  
ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ, ΑΛΛΑ ΑΨΟΓΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ-
ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΦΙΛΟΥΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ).  
ΟΙ ΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ  
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΣΤΗ «SUGARELA». ΕΙΔΙΚΑ  
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ HALLOWEEN,  
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ (ΠΑΝΤΟΤΕ  
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΤΙΒΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ) ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, 
ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ» 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.
INFO: «Sugarela», Νικηφόρου 
Φωκά 12. Τ. 2310-308.979.

THE FOODIES



MIA από τις πρώτες αμερικα-
νικές αλυσίδες που ήρθαν στην 
Ελλάδα, τα «TGI Friday’s», 
γιορτάζουν ανελλιπώς όλα αυτά 
τα χρόνια το Halloween με 
εκπλήξεις τόσο στον κατάλογο 
όσο και στα ίδια τα καταστήμα-
τά τους. Στο πλαίσιο της γιορτής, 
έφτιαξαν ένα spooky Halloween 
cocktail, όπου δεσπόζει το 
μαύρο χρώμα και ξεχωρίζει η 
τολμηρή σύνθεση, που περιέχει 

Havana Club Añejo 3 Años, 
πουρέ κολοκύθας, φυσικό χυμό 
λάιμ και άρωμα βανίλιας. Ενδια-
φέρον στοιχείο είναι πως όλα τα 
παραπάνω συμπληρώνονται με 
βρώσιμα λουλούδια. Το κοκτέιλ 
θα είναι διαθέσιμο ώς και την 1η 
Νοεμβρίου. 
INFO: «TGI Friday’s», πλα-
τεία Αριστοτέλους 3, Τ. 2310-
242.914, και στο Mediterranean 
Cosmos, Τ. 2310-473.760.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
To party
bucket
του KFC
Κλασικό και  
αγαπημένο.
ΑΠΟ τις πιο παλιές 
αμερικανικές αλυσίδες, το 
Kentucky Fried Chicken 
(η ονομασία έχει πλέον 
καθιερωθεί ως «KFC», 
από το ακρωνύμιο) είναι 
μια απολαυστική εμπειρία 
αμερικανικής street food 
κουζίνας, όπου το τηγανητό 
κοτόπουλο πρωταγωνιστεί. 
Μια καινοτομία τού 
καταλόγου τού «KFC», 
που αποτελεί τεράστια 
εμπορική επιτυχία, είναι 
τα διάσημα buckets 
(«κουβάδες» ελληνιστί), 
που περιέχουν ποικιλία από 
κοτόπουλο, συνοδευόμενη 
από κλασικές τηγανητές 
πατάτες. Δημοφιλές 
bucket είναι το κλασσικό 
«Chicken & Fries Bucket», 
με τέσσερα κομμάτια 
μπούτι κοτόπουλο, 
τέσσερις αρκετά καυτερές 
φτερούγες και τέσσερα 
κομμάτια από φιλέτο 
κοτόπουλο – μια επιλογή 
υπεραρκετή για δύο άτομα, 
σε εξαιρετική value-for-
money τιμή. Σημειωτέον ότι 
τα κομμάτια κοτόπουλου 
είναι όλα τηγανισμένα σε 
κουρκούτι με μυστική 
συνταγή, σήμα κατατεθέν 
τής «KFC» σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
INFO: «KFC», στο εμπορι-
κό κέντρο Mediterranean 
Cosmos. Τ. 2106-870.099.

ΤΑΣΕΙΣ
Βόλτα στο στοιχειωμένο 
δάσος
Στο πνεύμα τού Halloween  
το «TGI Friday’s».

ΑΓΟΡΑ
«Ματωμένο» Frappuccino
Απολαύσεις τής εποχής στα «Starbucks».
ΕΝΑ από τα πιο διάσημα ροφήματα των «Starbucks» (που, 
ουσιαστικά, τα καθιέρωσε ως trademark σε παγκόσμιο επίπεδο 
και αποτελεί την υπ’ αριθμόν «ένα» επιλογή ακόμη και σήμερα), 
το Frappuccino μεταμορφώνεται για χάρη τού Halloween σε 
βρικόλακα. Το «Dracula» αποτελείται από κρέμα σοκολάτας, 
μόκα σος και σαντιγί, τόσο στη βάση όσο και στο τελείωμα του 
ροφήματος. Η συνταγή ολοκληρώνεται με μία δόση από πουρέ 
κόκκινης φράουλας, που κάνει τη γευστική (και οπτική) διαφο-
ρά. Δράκουλας με γλυκιά διάθεση από τα Starbucks, σε μιαν 
επιλογή που θα απολαύσουν οι γλυκατζήδες. Διαθέσιμο σε όλα 
τα Starbucks έως και τη 1η Νοεμβρίου. 
INFO: «Starbucks», λεωφόρος Νίκης 11, T. 2310-263.470.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ  
ΑΠΟ ΤΑ «GOODY’S BURGER 
HOUSE», ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 
ΤΟ HALLOWEEN  
ΜΕ ΔΥΟ TIME LIMITED 
EDITION BURGERS, ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.  
Η ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΤΟΥ LIMITED EDITION ΔΙΝΕΙ, 
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, 
ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ, ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ 
BUN ΨΩΜΑΚΙ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ 
«DRACULA ΒURGER» 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ «MONSTER 
ΒURGER». ΤΟ «DRACULA» 
ΕΧΕΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 
ΜΠΙΦΤΕΚΙ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ(!), 
CRUNCHY ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΙΑ, 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ SRIRACHA 
SAUCE. ΤΟ «MONSTER 
ΒURGER» ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΜΠΙΦΤΕΚΙΟΥ 
ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΕ 
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ TOPPINGS 
(ΜΠΕΪΚΟΝ ΚΑΙ ΤΣΕΝΤΑΡ). 
ΟΥΤΕ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η SRIRACHA 
SAUCE, ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ  
ΤΙΣ ΗΔΗ ΔΥΝΑΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ. 
ΤΟΛΜΗΡΑ BURGERS,  
ΜΕ ΑΠΟΨΗ.
INFO: «Goody’s Βurger 
Ηouse», Νικολάου Πλαστή-
ρα 61, Καλαμαριά.  
Τ. 2310-439.363.

Tip: στις 31 Οκτωβρίου  
θα υπάρχει σόου  
με ξυλοπόδαρους  

και στα δύο καταστήματα  
της αλυσίδας  

στη Θεσσαλονίκη.

 36-37

ΑΓΟΡΑ
Τρυφερά
γλυκίσματα
Στο «Tender  
Pastry Shop».
ΤΑ ΚΑΦΕ-ΠΑΤΙΣΕΡΙ εί-
ναι μια δυναμική τάση στη 
Θεσσαλονίκη, την οποία έχει 
«αγκαλιάσει» το κοινό. Τα 
(πραγματικά όμορφα) κα-
ταστήματα απευθύνονται 
σε όλες τις ηλικίες και είναι 
ιδανικά για όλες τις ώρες. Σε 
ένα κουκλίστικο μαγαζί που 
τολμά εκτός τού κέντρου τής 
Θεσσαλονίκης (σε κομβικό 
σημείο, με εύκολη πρόσβαση 
από τον περιφερειακό και 
με δικό του πάρκινγκ), θα 
συνδυάσετε τον καφέ «illy» 
με λαχταριστά κομμάτια κέικ. 
Δοκιμάσαμε τη «Red Velvet» 
και το κέικ σοκολάτας γάλα-
κτος, που ήταν γευστικά και 
παιχνιδιάρικα. Θαυμάστε τις 
εντυπωσιακές βιτρίνες, στις 
οποίες υπάρχουν πάρα πολλές 
προτάσεις, για κάθε διάθεση. 
Tip: υπάρχει ένα πολύ όμορ-
φο διόραμα (Instagram spot) 
στην είσοδο του μαγαζιού, 
στο οποίο θα «κολλήσουν» 
μικροί και μεγάλοι.
INFO: «Tender Pastry Shop», 
λεωφόρος Παπανικολάου 1,  
Πεύκα. Τ. 2310-582.465.
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Αυτόπτης 
μάρτυρας 21 3 4Μπορείτε να δοκιμά-

σετε το 12μηνης ωρί-
μανσης Ossau-Iraty 
AOP, που έχει διακρι-
θεί δις ως το καλύτε-
ρο τυρί τού κόσμου.

Στην αρχαία Ελλά-
δα «θρία» ονόμαζαν 
το ντολμαδάκι που 
έφτιαχναν τις Κυρια-
κές με φρέσκο, ανοι-
ξιάτικο φύλλο συκιάς.

Στο «Thria» θα βρεί-
τε μια εξαιρετικά 
ενημερωμένη λίστα 
κρασιών και λοιπών 
αποσταγμάτων.

Καλό είναι να κά-
νετε κράτηση μερι-
κές ημέρες νωρίτερα, 
ώστε να εξασφαλίσε-
τε τραπέζι για εσάς 
και την παρέα σας.

«THRIA»

ΓΕΥΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κάποια εστιατόρια 
δεν συγκαταλέγο-
νται τυχαία μεταξύ 
των κορυφαίων  
γαστρονομικών 
προορισμών…
Κείμενο-φωτογραφίες:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο πως ίσως γνω-
ρίζετε, αγα-
πητές φίλες 
και φίλοι, στη 
Θεσσαλονίκη 

υπάρχουν αρκετά καλά εστια-
τόρια που ικανοποιούν τόσο τις 
γαστριμαργικές μας «ανησυ-
χίες» όσο και την ανάγκη μας 
για βόλτα και κοινωνικοποίηση: 
έχουν συμπαθητικό φαγητό, 
προσεγμένη διακόσμηση και 
σχετικά καλές τιμές. Υπάρχουν 
όμως και εστιατόρια που δεν 
μένουν σ’ αυτό, αλλά φιλοδο-
ξούν να πάνε την εστίαση ένα 
βήμα παρακάτω, ξεφεύγοντας 
από τον μέσο όρο. Ένα από 
αυτά τα εστιατόρια είναι και το 
«Thria», στη Νέα Παραλία.

Η εμπειρία
Κυριακή μεσημέρι (ως συνή-
θως…), φτάσαμε στο εστια-
τόριο η παρέα μου και εγώ. 
Το ευγενικό προσωπικό μάς 
υποδέχτηκε με θέρμη.
Ο χώρος είναι κομψός, 
μοντέρνος, σε παλ χρώμα-
τα (καφέ, μπεζ, μαύρο και 
άσπρο), με την ανοιχτή κουζίνα 
να βρίσκεται σε άμεση επικοι-
νωνία με τη σάλα, πίσω από 
ένα γυάλινο χώρισμα. Ο και-
ρός ήταν ευτυχώς ακόμη πολύ 
καλός και έτσι προτιμήσαμε να 
καθίσουμε στον όμορφο εξω-
τερικό χώρο τού αεστιατορίου.
Και κάπου εκεί ήρθε η ώρα 

τού μενού. Ο κατάλογος 
περιέχει μια σειρά από ομολο-
γουμένως εμπνευσμένα πιάτα, 
ικανοποιώντας τους λάτρεις 
τόσο του κρέατος όσο και των 
θαλασσινών ή των ζυμαρικών. 
Εμείς επιλέξαμε να δοκιμά-
σουμε, ως πρώτα πιάτα, τη με-
λιτζάνα με μους ταχίνι-γιαούρ-
τι, καρύδια μπισκότο και υγρό 
τζελ από εξωτικά φρούτα και 
τη σαλάτα μεσκλάν με ανεβα-
τό Γρεβενών, ντοματίνια, σπεκ, 
αρωματισμένους ξηρούς 
καρπούς, ρόδι και βινεγκρέτ 
σαμπάνιας. Για κυρίως πα-
ραγγείλαμε πελαγίσια σφυρί-
δα με χόρτα αχνιστά, σάλτσα 
μανταρίνι, μους παντζάρι και 
τσιπς γλυκοπατάτας, ραβιόλι 
μανιταριού με αφρό παρ-
μεζάνας και σπαράγγια και 
ριζότο με μελάνι σουπιάς και 
χτένια. Για το τέλος, αποφα-
σίσαμε να μοιραστούμε την 

πολλά υποσχόμενη πορτοκα-
λόπιτα με κρέμα από υπο-
βρύχιο με μαστίχα Χίου και 

παγωτό τριαντάφυλλο.
Ό,τι και να πω θα είναι λίγο… 
Θα πω μόνον ότι στο «Thria» 
συναντάς τη μαγειρική βιρτου-
οζιτέ σε όλο της το μεγαλείο. 
Όλα τα πιάτα ήταν εξαιρετικά, 
τόσο σε γεύση όσο και σε 
εμφάνιση – γι’ αυτό, άλλωστε, 
το αγαπημένο resto παραμέ-
νει σταθερά ένας από τους 
κορυφαίους γαστρονομικούς 
προορισμούς τής πόλης.
INFO: «Thria», Μαρίας Κάλ-
λας 1, Νέα Παραλία Θεσσαλο-
νίκης. T. 2310-821.120. FB/ 
THRIArestaurant

Μου άρεσε

Το άρτια καταρτισμένο και 
πολύ ευγενικό προσωπικό.

Δεν μου άρεσε
Ο θόρυβος από 
διερχόμενα οχήματα, που 
κάποιες φορές φτάνει ώς 
το τραπέζι σου.

Check, please

Οι τιμές είναι μάλλον 
υψηλές για τον μέσο 
πελάτη – αξίζει όμως και 
το τελευταίο λεπτό τού 
ευρώ, πιστέψτε με.

 Ραβιόλι μανιταριού με αφρό.
 παρμεζάνας και σπαράγγια..

 Ριζότο με μελάνι σουπιάς.
 και χτένια..

 Πορτοκαλόπιτα με κρέμα.
 από υποβρύχιο με μαστίχα Χίου.

 και παγωτό τριαντάφυλλο..

 Πελαγίσια σφυρίδα.
 με χόρτα αχνιστά,.
 σάλτσα μανταρίνι,.

 μους παντζάρι.
 και τσιπς γλυκοπατάτας..

 Σαλάτα μεσκλάν.
 με ανεβατό Γρεβενών,.
 ντοματίνια, σπεκ,.
 αρωματισμένους ξηρούς.
 καρπούς, ρόδι και.
 βινεγκρέτ σαμπάνιας..
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ΕΔΩ στο Βέλγιο, όπως και 
στη Γαλλία, τα πράγματα 
γίνονται πολύπλοκα. Τα μαρόν 
(marrons) και τα chataignes, 
από τη μία, σημαίνουν «κάστα-
να». Και οι δύο λέξεις αφορούν 
τους καρπούς που τρώγονται. 
Τα μαρόν είναι τα καλλιεργημέ-
να κάστανα και τα chataignes 
τα αγριοκάστανα – σαν αυτά 
του Χορτιάτη. Από την άλλη, 
μαρόν αποκαλούν –κaι εκεί 
μπερδεύεται κάποιος ακόμη 
περισσότερο– και τους (παρό-
μοιους στην εμφάνιση) καρ-
πούς τής καστανιάς τής Ινδίας, 
που είναι καλλωπιστικό φυτό 
σε κήπους και οι καρποί του 
δεν είναι βρώσιμοι. Τα βρώσιμα 
μαρόν ή τα chataignes έχουν 
μέσα στο κέλυφός τους έναν 
καρπό, ενώ αυτά που δεν τρώ-
γονται έχουν περισσότερους.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, για τα κά-
στανα υπάρχει μόνο μία λέξη: 
«κάστανα». Είτε του καστα-
νά είτε του βουνού είτε του 
παραγωγού. Όλα, δε, τα τρώμε 
άφοβα.

ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ τώρα το μυστικό 
μου; Μόλις προχθές ξεκαθάρι-
σαν στο κεφάλι μου όλα αυτά. 
Όταν πρωτοήλθα στο Βέλγιο, 
κάνοντας βόλτα τέτοιαν εποχή, 
είχε πολλά κάστανα πεσμένα 

και ανοιχτά – και έσκυψα 
ενθουσιασμένη να τα μαζέψω. 
«Πέτα τα!», μου είπαν. «Αυτά 
δεν τρώγονται». Δεν είχα κατα-
λάβει ακριβώς πώς τα ξεχώρισε 
το παιδάκι που μου το είπε και 
έτσι, από τότε ώς πρόσφατα, 
αγόραζα κάστανα μόνον από 
τους παραγωγούς στις υπαί-
θριες αγορές. Φέτος, μια φίλη 
μου Βελγίδα, περπατώντας στο 
δάσος, μού εξήγησε τις δια-
φορές. Έτσι πλέον γνωρίζω και 
αναγνωρίζω τα «καλά».

ΑΥΤΗΝ την εποχή, λοιπόν, 
κάθε φορά που πάω βόλτα 
στο δάσος, γυρίζω με τις 
τσέπες γεμάτες. Αφού τα 
πλύνω, τα σχίζω και τα βάζω 
στην κατάψυξη. Από εκεί και 
πέρα, όποτε έχουμε διάθεση, 
τα βάζουμε απευθείας στον 
φούρνο για κανένα μισάωρο 
στους 200 βαθμούς Κελ-
σίου και τα απολαμβάνουμε 
απευθείας. Ναι, τα κάστανα 
«αγαπάνε» την κατάψυξη, ενώ 
δεν αγαπάνε την υγρασία και 
τη ζέστη. Και, παρότι φαίνο-
νται «δυνατά» και… σκληρα-
γωγημένα λόγω κελύφους και 
χρώματος, είναι ευαίσθητα. Γι’ 
αυτό λοιπόν, προσοχή: να τα 
συντηρείτε στο συρτάρι των 
λαχανικών, επειδή αλλιώς θα 
σας μουχλιάσουν.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ Σεπτεμβρίου 
(εδώ στην Κεντρική Ευρώπη) 
και από τον Οκτώβριο στα 
μέρη μας, ώς το τέλος τού 
χειμώνα, είναι η εποχή τους. 
Κλασική ανάμνηση για τους 
μεγαλύτερους από εμάς στην 
Ελλάδα, η μυρωδιά των ψη-
μένων κάστανων, προάγγελος 
κάποιου καστανά στη γωνία 
ενός πολυσύχναστου δρό-
μου. Σκυμμένος, να γυρνάει 
τα κάστανα στη φουφού με 
το τρύπιο ταψί και να μας τα 
δίνει σε χάρτινα χωνάκια. Τα 
χέρια μας να καίνε κι εμείς να 
μην κρατιόμαστε από το να τα 
καθαρίσουμε και να τα ευχαρι-
στηθούμε.

ΠΛΕΟΝ, τα κάστανα τα χρη-
σιμοποιούμε περισσότερο απ’ 
ό,τι παλαιότερα στην κουζίνα 
μας. Ταιριάζουν απόλυτα με 
τα μανιτάρια, φτιάχνοντας 
μαζί μια νοστιμότατη σούπα 
βελουτέ, ή με την κολοκύ-
θα και την πατάτα. Γίνονται 
πουρές, ως συνοδευτικό τής 
γαλοπούλας στις γιορτές. 
Εγώ τα βάζω (τα αεροστεγώς 
κλεισμένα, που μας διευκο-
λύνουν τη ζωή) στη γάστρα 
μαζί με πατάτες, ασπρισμένα 
αμύγδαλα Καβάλας, ξερά 
βερίκοκα και πορτοκάλι στο 
κοτόπουλο ή στο ψαρονέφρι, 
που το ψήνω με χυμό πορ-
τοκαλιού, κονιάκ, ελαιόλαδο, 

αλατοπίπερο και δεντρο-
λίβανο. Είναι εξαιρετικό, 
κυρίαρχο υλικό για γλυκά, 
όπως τα μαρόν γλασέ, η μον 
μπλαν, η κρέμα κάστανου 
με σαντιγί και το γλυκό τού 
κουταλιού, ενώ τελευταία το 
αλεύρι από κάστανο αποτελεί 
βασικό συστατικό για συντα-
γές χωρίς γλουτένη. Αν έχετε 
διάθεση και λίγη φαντασία, 
αγαπημένοι φίλοι τού κονιάκ, 
παίξτε και δημιουργήστε ένα 
γρήγορο γλυκό με κρέμα 
σαντιγί, κάστανα πουρέ, 
κονιάκ, άχνη ζάχαρη, λίγο 
γάλα, κακάο για πασπάλισμα 
και πτι μπερ, ως βάση. Μου 
λείπετε!

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Λέμε «μαρόν γλασέ» και, όταν μαθαίνουμε 
Γαλλικά, μάς διδάσκουν ότι το κάστανο
το λέμε «marron». Έτσι λοιπόν κι εγώ,
όταν ήρθα στο Βέλγιο, μπερδεύτηκα.

FOOD STORIES CITY TASTE  39

ΠΛΕΟΝ, ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ. ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΝΟΣΤΙΜΟΤΑΤΗ
ΣΟΥΠΑ ΒΕΛΟΥΤΕ, ‘Η ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ.
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΥΡΕΣ, ΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.
ΕΓΩ ΤΑ ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΑΣΠΡΙΣΜΕΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΕΡΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
‘Η ΣΤΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ, ΠΟΥ ΤΟ ΨΗΝΩ ΜΕ ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ,
ΚΟΝΙΑΚ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ

BAR ETC. CITY TASTE 40
Ο mixologist 

προτείνει:  
«Spice me up» 21 3 4Βάζουμε όλα τα υλικά 

στο σέικερ μαζί με 
πάγο και ανακινούμε 
πολύ καλά για 20 
δευτερόλεπτα.

Τα υλικά που θα 
χρειαστούμε: κίτρινη 
τεκίλα, triple sec, 
πουρές από μάνγκο, 
λάιμ και 3-4 σταγόνες 
ταμπάσκο.

Κάνουμε rimming 
με αλατοπίπερο σε 
ένα κουπέ ποτήρι 
και αδειάζουμε το 
κοκτέιλ, αφού το 
διπλοσουρώσουμε.

Γαρνίρουμε με 
μία φέτα λάιμ, 
στην οποία 
προσθέτουμε λίγο 
σαφράν.

«ΤΕΣΣΕΡΑ»

ΕΝΑ ALL-DAY
ΣΤΕΚΙ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΝΗ
Σε έναν υπέροχο 
χώρο (που αναδει-
κνύεται περίφημα 
και στις φωτογρα-
φίες μας) θα απο-
λαύσετε το ποτό 
σας και εξαιρετικά 
πιάτα υπό τους 
ήχους χαλαρωτικής 
μουσικής.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Δ εν σας κρύβω 
ότι είχα πολύν 
καιρό να πιω 
ένα κοκτέιλ 
στην Αρετσού. 

Όταν λοιπόν μου δόθηκε η 
ευκαιρία να απολαύσω το 
«Spice me up», που αποτελεί 
και την πρόταση του κατα-
στήματος, δεν την άφησα να 
πάει χαμένη. Προσωπικά, τη 
θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα, παρότι προτιμώ το 
αλατοπίπερο στα φαγητά μου 
και όχι ως rimming στο ποτήρι 
μου. Προσθέστε τη γεύση τής 
τεκίλας και την οξύτητα του 
λάιμ και έχετε κάτι που θα σας 
μείνει αξέχαστο (εσείς φρο-
ντίστε να πιείτε με μέτρο…). 
Πάντως, στον κατάλογο με 
τα κοκτέιλ τού «Τέσσερα» θα 
βρείτε και άλλες εξαιρετικές 
επιλογές. Και αφού ξεκίνησα 
τη στήλη ανορθόδοξα –με 
τα οινοπνευματώδη–, θα 
περάσω και στις μπίρες, όπου 
έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύ-
τητα. Στη λίστα θα βρείτε 
μερικές από τις καλύτερες 
ελληνικές μικροζυθοποιίες: 
οι άνθρωποι του καταστήμα-
τος δοκίμασαν και επέλεξαν 
χαρακτηριστικές μπίρες από 
αρκετές περιοχές τής Ελλά-

δας (Χίο, Κέρκυρα, Σαντορί-
νη, Εύβοια κοκ). Αν δεν έχετε 
δοκιμάσει, έφτασε η ώρα.

Αμαρτωλές απολαύσεις
Στο σημείο αυτό, δικαίως, θα 
αναρωτηθήκατε πώς προέκυ-
ψε η ονομασία «Τέσσερα» – 
για να μην αισθάνομαι μόνος… 
Η απάντηση είναι έως και 
προφανής: πρόκειται για το 
τέταρτο εγχείρημα μιας οικο-

γενειακής επιχείρησης που έχει 
παράδοση τριών γενεών στον 
χώρο τού καφέ. Τόσο απλά.
Το «Τέσσερα» είναι ανοιχτό 
από τις 9 το πρωί. Εκτός από 
τους αρωματικούς καφέδες, 
τους φυσικούς χυμούς και τη 
σπιτική βυσσινάδα, θα βρείτε 
έναν κατάλογο πρωινού, για 
να ξεκινήσετε γευστικά την 
ημέρα σας. Προσωπικά, θα 
έπεφτα στα βαθιά και στο 

full breakfast, που περι-
λαμβάνει αβγά, λουκάνικα, 
μπέικον, φρυγανισμένο ψωμί, 
μέλι, μαρμελάδα και φυσικό 
χυμό. Θα βρείτε όμως και 
ενδιαφέρουσες ομελέτες, 
scrambled eggs, αλλά και το 
αγαπημένο τού κοινού: «Egg 
in my bun» (σάντουιτς με 
ζεστό ψωμί μπριός, αβγό μάτι, 
τσένταρ, μπέικον και σος). Οι 
κυρίες –και όχι μόνο– θα 
εκτιμήσουν περισσότερο το 
μπολ με πρόβειο γιαούρτι 
και μέλι, γκρανόλα, εκχύλι-
σμα βανίλιας, πορτοκάλι και 
τσιπς σοκολάτας. Πάντως, αν 
νιώθετε έτοιμοι για μια γλυκιά 
αμαρτία (και για να υποστείτε 
τις συνέπειες των θερμίδων…), 
η επιλογή είναι μία: ο πύργος 
με τα έξι πάνκέικς, που είναι 
περιλουσμένα με σοκολάτα, 
πραλίνα φράουλας, μπισκότο 
και αμύγδαλο. Πρόταση του 
καταστήματος είναι να μην 
τον παραγγείλετε μόνοι σας – 

ο λόγος είναι κάτι περισσότε-
ρο από προφανής…

Από τις γαρίδες  
στο μπέικον
Η κουζίνα τού «Τέσσερα» 
ανοίγει στις 14:00. Είναι η 
καλύτερη ώρα για ένα πέρα-
σμα μετά τη δουλειά ή, ακόμη 
καλύτερα, για το επαγγελμα-
τικό ραντεβού σας, αν οι κα-
λεσμένοι σας είναι από άλλη 
πόλη και θέλετε να τους δείξε-
τε κάτι διαφορετικό. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση, θα πρότεινα 
το ριζότο γαρίδας σε σπιτική 
μπισκ με κάποιο κρασί που 
θα σας προτείνουν οι άνθρω-
ποι του μπιστρό. Θα απολαύ-
σετε το φαγητό σας και την 
κουβέντα σας υπό τους ήχους 
διακριτικής, lounge μουσικής 
(αν και πιο αργά το ρεπερ-
τόριο έχει και mainstream). 
Στις προσωπικές μου γεύσεις, 
πάντως, αν εξαιρέσουμε τις 
πίτσες και τα μπέργκερ (όπως 
εκείνο με διπλό μπιφτέκι, 
τσένταρ, μπέικον, ντομάτα και 
Jack Daniels σος), ταιριάζουν 
περισσότερο οι πένες με μπέ-
ικον, κοτόπουλο και κόκκινη 
πιπεριά σε λευκή σάλτσα με 
πέστο βασιλικού.
Φαντάζομαι ότι για τη θέα 
στην Αρετσού δεν χρειάζεται 
να γράψω κάτι. Αν είστε από 
τη Θεσσαλονίκη, τη γνωρίζετε 
ήδη καλά...
INFO: «Τέσσερα», Νικολάου 
Πλαστήρα 53. Τ. 2310-433.681.
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WINE & SPIRITS
3+1 ΟΙΝΟΙ ΠΟΥ
ΛΑΤΡΕΨΑΜΕ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ
ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Δοκιμάζουμε και 
προτείνουμε αξιόλο-
γα κρασιά λιγότερο 
γνωστών παραγω-
γών από τη Δυτική 
Ελλάδα.

Κείμενο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine Professional Sommelier, 
Genius in Gastronomy

ΑΥΤΗΝ την περίοδο επιμένου-
με ελληνικά – και επιλέγουμε 
να σας προτείνουμε ενδιαφέ-
ροντα ελληνικά κρασιά, κατά 
βάση από παραγωγούς που 
ίσως και να μην είναι τόσο 
γνωστοί στο ευρύτερο κατανα-
λωτικό κοινό. Το τελευταίο διά-
στημα έχουμε δοκιμάσει πολύ 
αξιόλογα αποτελέσματα τέ-
τοιων κρασιών, που μας έχουν 
αφήσει θετικές εντυπώσεις. 
Αυτήν την εβδομάδα ταξιδεύ-
ουμε στη Δυτική Ελλάδα και 
το Ιόνιο και δοκιμάζουμε τρία 
κρασιά από την Κεφαλονιά και 
ένα από την Πελοπόννησο.

OINOI & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ CITY TASTE 41

«ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΥΧΕΣΑΙ ΝΑ ΗΤΑΝ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. ΤΕΛΙΚΑ, ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ  
– ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΦΡΙΚΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ».

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ
(ιρλανδός ποιητής και μυθιστοριογράφος, 1854-1900)

Ζακυνθινό, 
Κτήμα Σκλάβου, 
Κεφαλονιά.

Ο κ.Σκλάβος είναι από τους 
μεγαλύτερους οινοποιούς τού 
νησιού, διαθέτοντας αμπέλια 
που ξεπερνούν τα 100 έτη 
ζωής. Η καλλιέργεια είναι επί 
χρόνια βιολογική, ενώ τα τε-
λευταία έτη έχει κάνει στροφή 
προς τη βιοδυναμική. Παρότι 
η Κεφαλονιά είναι περισσό-
τερο γνωστή για τη Ρομπόλα, 
εδώ έχουμε ένα κρασί από την 
τοπική ποικιλία Ζακυνθινό. 
Ένα κρασί που ωριμάζει για 
έξι μήνες σε βαρέλια και έχει 
–αν και λευκό– ένα ανοι-
κτό πορτοκαλί χρώμα, χάρη 
στην απουσία φιλτραρίσματος 
και θειώδους και την ευγενή 
οξείδωση κατά την οινοποίη-
ση. Αρωματικά διακρίνουμε 
πυρηνόκαρπα φρούτα (όπως 
βερίκοκο και ροδάκινο) στη 
μαρμελαδιασμένη τους μορφή, 
εσπεριδοειδή και νότες μελιού. 
Η οξύτητά του είναι ντελικάτη 
και έχει πλούσιο σώμα, με τα 
πλούσια αρώματά του να ξεχω-
ρίζουν. Συνδυάζεται εξαιρετικά 
με τυριά και ασιατική κουζίνα, 
που διαθέτει μπαχάρια και 
πικάντικο χαρακτήρα.

V for Vostilidi, 
Οινοποιείο Σαρρής, 
Κεφαλονιά.

Άλλη μία τοπική ποικιλία τής 
Κεφαλονιάς αποτελεί το Βο-
στιλίδι. Εδώ έχουμε ένα κρασί 
από το οινοποιείο Σαρρή με 
την ονομασία «V for Vostilidi». 
Βλέποντας την ετικέτα τής 
φιάλης, διεγείρεται το ενδια-
φέρον μας για το περιεχόμενο 
της – απεικονίζει ανθρώπους 
που κουβαλούν τα σταφύλια 
στη διάρκεια του τρύγου. Άλ-
λωστε, εδώ έχουμε ένα κρασί 
τού οποίου ο τρύγος γίνεται με 
τα χέρια, παλαιώνει σε βαρέλια 
και διακρίνουμε απουσία φιλ-
τραρίσματος. Η οξύτητά του 
είναι σε υψηλά επίπεδα και το 
σώμα του πλούσιο. Αρωματικά 
διακρίνουμε λάιμ, λεμόνι και 
γκρέιπφρουτ, όπως επίσης και 
μαρμελάδες πυρηνόκαρπων. 
Η επίγευσή του είναι μακρά. 
Αποτελεί έναν ωραίο συνδυα-
σμό για «δύσκολα» πιάτα με 
αρκετά μπαχάρια και λιπαρό-
τητα.

San Gerasimo, 
Ορεάλιος Γη, 
Κεφαλονιά.

Πάμε να δοκιμάσουμε και το 
San Gerasimo, που προέρχεται 
από την Ορεάλιο Γη (ή, αλλιώς, 
τον συνεταιρισμό αμπελουρ-
γών Ρομπόλας Κεφαλονιάς). 
Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε 
και την πιο γνωστή των ποικι-
λιών τού νησιού, τη Ρομπόλα. 
Ο αμπελώνας βρίσκεται στο 
ορεινό μέρος τού νησιού, με 
μικρές στρεμματικές αποδό-
σεις. Στο στόμα είναι κομψό, 
με ισορροπία έντασης αρωμά-
των, οξύτητας και σώματος. Τα 
εσπεριδοειδή είναι σε πρώτο 
πλάνο, κάποια μπαχάρια είναι 
αισθητά τόσο στη μύτη όσο 
και στο στόμα, ενώ η οξύτητα 
είναι δροσιστική, με γεμάτο 
σώμα και ωραία επίγευση. Συν-
δυάζεται όμορφα με σαλάτες, 
ζυμαρικά, θαλασσινά, αλλά και 
ψητά ψάρια.

Krinaki Ασύρτικο 2018, 
Κτήμα Σταυρόπουλου, 
Πελοπόννησος.

Το Krinaki από την ποικιλία 
Ασύρτικο είναι ένα γλυκό 
κρασί που μας έρχεται από την 
Πελοπόννησο – και πιο συγκε-
κριμένα από το Παλαιοχώρι 
Ηλείας. Ένα πολύ ωραία δομη-
μένο γλυκό κρασί που, αν και 
προέρχεται από λευκή ποικιλία 
σταφυλιού, έχει ροζέ χρώμα 
στη φιάλη, εξαιτίας τής παρα-
μονής του σε βαρέλι. Αρώματα 
κανέλας, καραμέλας, μελιού, 
γλυκού τού κουταλιού βερί-
κοκο και ψητού πορτοκαλιού 
κατακλύζουν το στόμα μας. Τα 
γλυκά μπαχαρικά και η ωραία 
οξύτητά του δημιουργούν μια 
φινετσάτη και μακρά επίγευση. 
Ιδανικό για να συνοδεύσει σι-
ροπιαστά γλυκά, παραδοσιακή 
καρυδόπιτα, αλλά και σκληρά 
τυριά.
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
«HOT DOG»
Μπορεί μια κλασική 
«αμερικανιά» να 
εξελληνιστεί; Η καλή 
φίλη και συνεργάτις 
τής «Citymag» Ελένη 
Πεταλίδου απαντά
με βεβαιότητα: ναι!
Food styling, φωτογραφίες, κείμενο: 
WWW.MAJERIKO.GR – ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

ΥΛΙΚΑ:
300 γρ. μαγιονέζα | 2 κ.σ. 
ούζο | Αλάτι και πιπέρι (φρεσκο-
τριμμένα) | 2 κ.σ. ελαιόλαδο | 1 
κ.σ. ξύσμα λεμονιού | 4 χωριά-
τικα λουκάνικα (χαραγμένα) | 4 
ψωμάκια | 100 γρ. κεφαλογρα-
βιέρα | 100 γρ. πράσινες ελιές 
ψιλοκομμένες | 200 γρ. ντομα-
τίνια ψιλοκομμένα | 1 κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο | 2 κ.σ. δυόσμος 
ψιλοκομμένος | 1 κ.σ. χυμός 
λεμονιού | 1 κ.γ. άχνη ζάχαρη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Ετοιμάζουμε πρώτα τη «σάλ-
τσα» ελιάς: σε ένα σκεύος 
βάζουμε τις ελιές, τα ντοματί-

νια, το κρεμμύδι, τον δυόσμο, μία 
κουταλιά λάδι, τον χυμό λεμονιού 
και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε 
έως ότου ενωθούν και τα αφή-
νουμε στην άκρη.

2 Σε άλλο σκεύος ρίχνουμε 
τη μαγιονέζα και το ούζο, 
αλατοπιπερώνουμε και 

ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε 
και αυτό το μείγμα στην άκρη, 
μέχρι να έρθει η ώρα να το 
χρησιμοποιήσουμε.

3 Σε ένα τηγάνι και πάνω 
από δυνατή φωτιά ζεσταί-
νουμε μία κουταλιά λάδι. 

Προσθέτουμε τα λουκάνικα, τα 
οποία ψήνουμε για 10-12 λεπτά, 
γυρνώντας τα συνέχεια μέχρι να 
ψηθούν.

4 Ανοίγουμε το ψωμάκι 
στη μέση, αλείφουμε 
τη μαγιονέζα ούζου και 

βάζουμε το λουκάνικο. Στη συ-
νέχεια προσθέτουμε μία κουτα-
λιά «σάλτσα» ελιάς και τρίβουμε 

κεφαλογραβιέρα, για έντονη 
γεύση. Καλή σας όρεξη!

ΦΕΤΟΣ, για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, το Ξινόμαυρο βρίσκε-
ται στο παγκόσμιο ημερολόγιο 
των εορτασμών των αμπε-
λοοινικών ποικιλιών, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
έλληνες οινοποιούς.
Τα τελευταία χρόνια, ο ελληνι-
κός οινοποιητικός κλάδος έχει 
πραγματοποιήσει θετικά και 
επιτυχή άλματα τόσο στην πα-
ραγωγή και ποιότητα εκλεκτών 
κρασιών όσο και στη βελτίωση 
της εικόνας τού ελληνικού 
αμπελώνα και του επώνυμου 
οίνου, τόσο στη χώρα μας όσο 
και στο εξωτερικό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι ξεκάθαρο ότι οι 
γηγενείς ποικιλίες μας αξίζουν 
να αποκτήσουν τη θέση τους 
στη συνείδηση των καταναλω-
τών παγκοσμίως, ισάξια με τις 
διεθνείς ποικιλίες.
Η ένωση «Οινοποιοί Βορείου 
Ελλάδος», διακρίνοντας τη 
σπουδαιότητα και τη μονα-
δικότητα της ποικιλίας Ξινό-
μαυρο (μίας από τις πλέον 
αξιόλογες ποικιλίες τού ελλη-
νικού αμπελώνα), καθώς και 
τις τάσεις που δημιουργούνται 
ανά τον κόσμο, αποφάσισε 
πέρσι να προχωρήσει σε μια 
κίνηση που συμβάλλει στην 
προβολή και προώθηση της 
συγκεκριμένης ποικιλίας: τη 
θέσπιση και καθιέρωση της 
Παγκόσμιας Ημέρας Ξινόμαυ-
ρου (International Xinomavro 
Day).
Το Ξινόμαυρο, ποικιλία-πρε-
σβευτής τής χώρας μας, ήδη 
αναγνωρίζεται, εκτιμάται, 
επαναπροσδιορίζεται, εξελίσ-
σεται και κυρίως αγαπιέται, 

κερδίζοντας συνεχώς φίλους 
σε αρκετές χώρες παγκοσμί-
ως – και, φυσικά, πρωτίστως 
στην Ελλάδα. Ως ημερομηνία 
τού εορτασμού ορίστηκε η 
1η Νοεμβρίου, που θεωρητι-
κώς συμβαδίζει με την πλήρη 
ολοκλήρωση του τρύγου τής 
ποικιλίας.

Ανοιχτό κάλεσμα
Έτσι, οι έλληνες οινοποιοί 
προσκαλούν και φέτος τους 
επαγγελματίες στον χώρο τής 
εστίασης και της εμπορίας 
οίνου, καθώς και τους κατα-
ναλωτές-φίλους τού ποιοτικού, 
επώνυμου κρασιού να συμβά-
λουν στη διάδοση αυτής της 
ιδέας, επιλέγοντας την 1η Νο-
εμβρίου Ξινόμαυρο ερυθρό, 
ροζέ, λευκό (blanc de noir), 
ή ακόμη και orange, νεαρό ή 
παλαιωμένο, ξηρό ή ημίξηρο, 
αφρώδες, ημιαφρώδες, γλυκό 
ή ως αμπελοοινικό απόσταγ-
μα. Εξάλλου, το Ξινόμαυρο, 
πολυδυναμικό όπως είναι, το 
συναντάμε σε διαφορετικούς 
τύπους και στιλ κρασιών – 
άλλοτε κλασικό-ρουστίκ και 
άλλοτε μοντέρνο-καινοτόμο.
Μπορούμε όμως να κάνουμε 
και κάτι παραπάνω: να δια-
δώσουμε το νέο παντού, όπου 
γνωρίζουμε – στην παρέα μας, 
στην οικογένεια, στη δουλειά 
μας, σε ανθρώπους που συνα-
ντάμε καθημερινά στο καφέ και 
στο μπαρ όπου συχνάζουμε, 
στο εστιατόριο που προτιμάμε, 
στις σελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης, σε δικούς μας ανθρώπους 
που ζουν στο εξωτερικό, συγγε-
νείς, φίλους, συνεργάτες.

 Φροντίζοντας να έχουμε την κατάλληλη παρέα (ή ακόμη και μόνοι μας),.
 ανοίγοντας μία φιάλη ή πίνοντας απλώς ένα ποτήρι, πάντοτε με μέτρο,.
 στο σπίτι μας ή κάπου έξω, αναζητάμε, γνωρίζουμε, γευόμαστε,.
 απολαμβάνουμε, ευφραινόμαστε την ελληνική ποικιλία τού Ξινόμαυρου..

Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ξινόμαυρο γιορτάζει
την 1η Νοεμβρίου
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ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,                  HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΞΑΝΑ ΑΥΛΑΙΑ ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ Τ»

Επιστροφή με το «Γράμμα στον πατέρα» τού Κάφκα
ΜΕΤΑ από σχεδόν 8 μήνες, το «Θέα-
τρο Τ» ανοίγει αυλαία στις 6 Νοεμβρίου, 
φιλοξενώντας στην ειδικά διαμορφωμένη 
σκηνή του την παράσταση «Γράμμα στον 
πατέρα» τού Φραντς Κάφκα από την ομά-
δα «Θέατρο Πρόταση», σε σκηνοθεσία 
Στέλιου Βραχνή.
Το «Γράμμα στον πατέρα», που παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά πέρσι, διανύοντας μιαν 
εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή, αποτελεί 
την πρώτη θεατρική μεταφορά τού πολύ 
προσωπικού κειμένου τού συγγραφέα, που 
απευθύνεται στον πατέρα του και θεωρείται 
κλειδί για την κατανόηση του ψυχισμού και 
του έργου του. Λίγα χρόνια πριν πεθάνει από 
φυματίωση, ο Κάφκα γράφει μιαν επιστολή 

στον πατέρα του –ένα γράμμα που ουδέποτε 
επιδόθηκε–, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρί-
νεια και παιδική ευαισθησία για τις τραυματι-
κές αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων. Η 
αποδοχή και η επιβράβευση που δεν έλαβε, 
η ανάγκη του για τρυφερότητα, η αδυναμία 
του να ξεφύγει από την επιρροή τού πατέρα 
του και η ενοχή του απέναντι στον κόσμο 
είναι μερικά από τα θέματα που φωτίζονται 
στην παράσταση, μέσα από τα προσωπικά 
ημερολόγια και επιλεγμένα πεζά κείμενα του 
συγγραφέα, τα οποία συνδιαλέγονται με το 
«Γράμμα στον πατέρα».
INFO: Το έργο κάνει πρεμιέρα την ΠΑ 06.11, 
στις 21:30, στο «Θέατρο Τ» (Αλ. Φλέμινγκ 
16, Τ. 2310-854.333). Παραστάσεις ώς τις 

22.11 κάθε ΠΑ, ΣΑ στις 21:30 και κάθε ΚΥ 
στις 19:00 (διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά). 
Εισιτήρια: €12 (κανονικό), €10 (φοιτητών, 
ανέργων, πολυτέκνων, ΑμΕΑ, άνω των 65), 
€10 (γενική είσοδος κάθε ΠΑ). Διάθεση 
εισιτηρίων υποχρεωτικά μέσω viva.gr. Απα-
ραίτητη η προσέλευση 20 λεπτά πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Οι θεατές 
θα θερμομετρούνται κατά την είσοδό τους στο 
θέατρο, ενώ θα τηρείται αρχείο με τα προσω-
πικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, 
τηλέφωνα επικοινωνίας), για να μπορούν 
να ειδοποιηθούν σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίο. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 
κατά την είσοδο και έξοδο, αλλά και κατά τη 
διάρκεια της παράστασης.



Citymag Thessaloniki 
No 029  —  31.10-13.11.2020

ALL THE PRETTY LITTLE HORSES
Σκηνοθεσία: Μιχάλης  
Κωνσταντάτου.
Παίζουν: Γιώτα Αργυροπούλου, 
Δημήτρης Λάλος, Κατερίνα Διδα-
σκάλου, Αλέξανδρος Καραμούζης.

ΜΕΤΑ από μια απότομη αλλαγή 
στη ζωή τους, η Αλίκη και ο 
Πέτρος βρίσκουν πρόσκαιρο 
καταφύγιο σε μια μικρή, πα-
ραθαλάσσια επαρχιακή πόλη, 
μαζί με τον μικρό τους γιο, τον 
Παναγιώτη. Και οι δύο έχουν 
βρει προσωρινές δουλειές, μέ-
ρος ενός ευρύτερου σχεδίου να 
επιστρέψουν γρήγορα και μόνι-
μα στην Αθήνα. Η Αλίκη όμως 
αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι 
το σχέδιό τους δεν λειτουργεί. 
Ο Πέτρος αντιλαμβάνεται τη 
συναισθηματική απομάκρυνσή 
της ως μια σιωπηρή αποδοκι-
μασία γι’ αυτά που δεν μπορεί 
να προσφέρει.  

KALA AZAR
Σκηνοθεσία: Τζάνις Ραφαηλίδου.
Παίζουν: Πηνελόπη Τσιλίκα, Δημή-
τρης Λάλος, Μισέλ Βάλεϊ.

Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ επαγγελ-
ματική ρουτίνα ενός ζευγαριού, 
το οποίο αποτεφρώνει πτώματα 
ζώων, περισυλλέγοντάς τα είτε 
από τους ιδιοκτήτες τους είτε 
αφότου έχουν χτυπηθεί και 
εγκαταλειφθεί από διερχόμε-

να οχήματα, διαταράσσεται 
εξαιτίας ενός ατυχήματος που 
προκαλούν οι ίδιοι.

DANIEL ‘16
Σκηνοθεσία: Δημήτρης  
Κουτσιαμπασάκος.
Παίζουν: Νίκολας Κίκερ, Αλεξά-
ντερ Λιακόπουλος Μπούχολτς, 
Βασίλης Κουκαλάνι.

Ο ΝΤΑΝΙΕΛ, ένας γερμανός 
έφηβος, στέλνεται στην Ελλά-
δα, σε μια κοινότητα αγωγής 
ανηλίκων, για να εκτίσει την 
ποινή του. Εκεί, σε ένα εγκατα-
λελειμμένο χωριό τού Έβρου, 
κοντά στα σύνορα με την 
Τουρκία, βιώνει πρωτόγνωρα 
συναισθήματα και καλείται να 
δώσει λύση σε δύσκολα διλήμ-
ματα. Η τελική του απόφαση 
θα ξαφνιάσει τους πάντες.

 

DIGGER
Σκηνοθεσία: Τζιώρτζης  
Γρηγοράκης.
Παίζουν: Βαγγέλης Μουρίκης, 
Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκ-
καλη, Θίο Αλεξάντερ.

TO DIGGER είναι ένα σύγχρονο 
γουέστερν. Είναι η ιστορία τού 
Νικήτα, που ζει αποτραβηγμέ-
νος στην κορυφή ενός ορεινού 
δάσους. Μια βιομηχανία επεκτεί-
νεται επιθετικά, διαταράσσοντας 
την άγρια φύση και απειλώντας 

τον πρωταγωνιστή μας. Η μεγα-
λύτερη απειλή, όμως, έρχεται με 
την ξαφνική άφιξη του γιου του, 
ο οποίος επιστρέφει, για να διεκ-
δικήσει το μερίδιο του κτήματος 
που κληρονόμησε μετά τον 
θάνατο της μητέρας του.
  

 

ΜΗΛΑ
Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίκου.
Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Σοφία 
Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου, 
Αργύρης Μπακιρτζής.

ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ επιδημία, 
που προκαλεί ξαφνική αμνησία 
στους ανθρώπους, βρίσκει τον 
Άρη, ένα άνδρα γύρω στα 40, 
να ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης που έχει σχεδια-
στεί ειδικά για να βοηθήσει έναν 
αμνησιακό να χτίσει μια καινούρ-
για ζωή. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει καθημερινές αποστολές. 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε 
αποστολής, ο Άρης βγάζει μια 
φωτογραφία πολαρόιντ ως απο-
δεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας 
να δημιουργήσει μια νέα ζωή και 
αναμνήσεις, θα συναντήσει την 
Άννα – μια γυναίκα που βρίσκε-
ται στο ίδιο πρόγραμμα. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Σκηνοθεσία: Φωκίων Μπόγρης.
Παίζουν: Βαγγέλης Ευαγγελινός, 
Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία 
Μπαλούτσου, Βασίλης Αναστασίου.

Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω... 3/11 4/11
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η ΜΕΓΑΛΗ
ΓΙΟΡΤΗ
ΞΕΚΙΝΑ
Το 61ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης 
προσκαλεί το κοινό 
(έστω και σ’ αυτήν 
την πολύ δύσκολη 
περίοδο) στη γιορ-
τή τού παγκόσμιου, 
ανεξάρτητου σινε-
μά, από τις 5 ώς τις 
15 Νοεμβρίου.
Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ είδηση είναι 
μία: παρά τις αντίξοες συν-
θήκες και τα ειδικά μέτρα 
που εφαρμόζονται στη Θεσ-
σαλονίκη για τον περιορισμό 
τής εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού, το 61ο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης 
(ΦΚΘ) θα πραγματοποιη-
θεί κανονικά. «Κανονικά», 
βέβαια, δεν σημαίνει γεμάτες 
αίθουσες και λαμπερές βρα-
διές, αλλά –τουλάχιστον– με 
προσέλευση του κοινού στις 
αίθουσες, σε συνδυασμό 
με online προβολές μέσα 
από την πλατφόρμα τού 
φεστιβάλ (ας μη ξεχνάμε 

ότι το πρόσφατο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιήθηκε μόνο 
διαδικτυακά).
Οι αίθουσες «Ολύμπιον», 
«Παύλος Ζάννας», «Τό-
νια Μαρκετάκη», «Φρίντα 
Λιάππα», «Σταύρος Τορνές», 
«Τζον Κασσαβέτης» και 
«Μακεδονικόν» θα προβάλ-
λουν κανονικά το πρόγραμ-
μα του φεστιβάλ. Δυστυχώς, 
σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 
στοιχεία (ουδείς γνωρίζει τι 
μπορεί να αλλάξει μέχρι την 
έναρξη της διοργάνωσης), 
οι θέσεις που μπορούν να 
διατεθούν στο κοινό είναι 
μόλις το 30% του συνο-
λικού αριθμού. Επίσης, ο 
αριθμός των προβολών θα 
είναι μειωμένος σε σχέση με 
προηγούμενες χρονιές (τρεις 
προβολές την ημέρα σε κάθε 
αίθουσα), ώστε να εξασφα-
λίζεται επαρκής χρόνος 
για την ασφαλή είσοδο και 
έξοδο των θεατών.
Στο 61ο ΦΚΘ θα παρουσι-
αστούν 18 μεγάλου και 21 
μικρού μήκους ελληνικές 
ταινίες. Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, το φεστιβάλ 
πραγματοποιεί δύο καθολι-
κά προσβάσιμες προβολές 
των αγαπημένων ελληνικών 
ταινιών «Μια τρελλή, τρελ-
λή οικογένεια» του Ντίνου 
Δημόπουλου και «Πρωι-
νή περίπολος» του Νίκου 
Νικολαΐδη. Οι ταινίες θα 
είναι προσβάσιμες τόσο στις 
αίθουσες του φεστιβάλ όσο 
και στις διαδικτυακές προ-
βολές τους.

            
TheCinema 

    lovers

Μία Τρίτη τον μήνα, στις 20:00, συ-
ναντιόμαστε στη σοφίτα τού café/πο-
λυχώρου Alte Fablon για την πιο ιδιαί-
τερη λέσχη ανάγνωσης. Για πληροφο-
ρίες και δηλώσεις συμμετοχής καλείτε 
στο Τ. 6940-573.865.

Αν έπρεπε να τους περιγράψει κά-
ποιος με μία φράση, θα αρκούσε το 
«πρωτοπόροι τού reverb»: οι βρε-
τανοί The Telescopes στο «Rover 
Bar» live, στις 22:00. Είσοδος 
ελεύθερη.
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ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ, Ο ΔΡΑΚΟΣ  
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συγγραφέας: Ανδρέας  
Βενιανάκης.
Σελίδες: 336.
Εκδότης: Επίκεντρο.
Τιμή: 18,00 ευρώ.

ΤΟ 1944 ήταν ένα εφιαλ-
τικό έτος για τη Θεσσα-
λονίκη: λίγους μήνες πριν 
από την αποχώρηση των 
γερμανικών στρατευμάτων, 
ένοπλες ομάδες δωσιλόγων 
έκαναν τη θορυβώδη εμφά-
νισή τους στους δρόμους 
τής πόλης, τρομοκρατώντας 
τον πληθυσμό της. Ανάμεσα 
σ’ αυτές ξεχώρισε χάρη στις 
«επιδόσεις» της η ομάδα 
τού «πρόσφυγα» εκ Γρεβε-
νών Αντώνη Δάγκουλα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ  
ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ
Συγγραφέας: Χρίστος Ζαφείρης.
Σελίδες: 288.
Εκδότης: Επίκεντρο.
Τιμή: 18,91 ευρώ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ παρουσιάζει την 
πολιτισμική κληρονομιά των 
λαών που πέρασαν από τη 
Θεσσαλονίκη ως κατακτητές 
και ειρηνικοί συγκάτοικοι 
των Ελλήνων και άφησαν 
τα ίχνη τους. Γύρω από τις 
τρεις κυρίαρχες εθνότητες 
–Έλληνες, Τούρκους και 
Εβραίους– συμβίωσαν και 
άλλες, μικρότερες κοινό-
τητες, αφήνοντας αρκετά 
αρχιτεκτονήματα στην πόλη.

Κάθε ΤΡ (21:30-22:30), στη 
σχολή Tangosalonika (Γαμ-
βέττα 20), μάθημα milonga 
con traspie για όλα τα επί-
πεδα. Επιμέλεια μαθήματος: 
Κωνσταντίνος Ρηγινός.

Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ βγάζει τα 
προς το ζην πουλώντας κάν-
ναβη. Προσπαθεί να πιάσει 
μια μόνιμη δουλειά, όμως το 
ποινικό του μητρώο δεν το 
επιτρέπει. Όταν οι γείτονές του 
απειλούν να τον καταδώσουν 
στην αστυνομία, ο Βαγγέλης 
αναγκάζεται να καταφύγει στο 
σπίτι τής αδελφής του. Εκεί θα 
γνωρίσει τον αρραβωνιαστικό 
της, τον Πέτρο, έναν μπράβο 
και συνεργάτη τού υποκόσμου. 
Ο Πέτρος προσφέρει διέξοδο 
ωθώντας τον να συμμετάσχει 
στις «δουλειές» που οργανώνει 
για τον κόσμο τής νύχτας. 

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης.
Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, 
Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης 
Τσορτέκης, Βαγγέλης Μουρίκης.

ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ πόλη τής Ελ-
λάδας, όταν το ερωτικό πάθος 
διασταυρώνεται με την απλη-
στία για το χρήμα, τα πτώματα 
αρχίζουν να στοιβάζονται το 
ένα μετά το άλλο – και η Όλγα, 
δεν θα μάθει ποτέ από τι πραγ-
ματικά έχει γλιτώσει…
 
 

VASY’S ODYSSEY
Σκηνοθεσία: Βασίλης  
Παπαθεοχάρης.
Παίζουν: Βασίλης Παπαθεοχάρης, 
Μαρία Γκρεγκόριο, Αλεχάντρο Τάους.

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ, που 
προβάλλει με χιούμορ και εγγύ-
τητα την παράξενη και γλυκιά 
συνάντηση ενός άνδρα και μιας 
γυναίκας με πολύ διαφορετικές 
προσωπικότητες. Μια διαδρομή 
που θα ταξιδέψει τους χαρα-
κτήρες, αλλά και τους θεατές 
από την Ισπανία στην Ελλάδα 
μέσω Γαλλίας, Ιταλίας και Αλ-
βανίας, σε ένα ταξίδι στο οποίο 
οι πρωταγωνιστές θα μάθουν 
να αντιμετωπίζουν τα λάθη 
τους και θα εμβαθύνουν στις 
προσωπικές και οικογενειακές 
τους σχέσεις.  

PARI
Σκηνοθεσία: Σιαμάκ Ετεμάντι.
Παίζουν: Μελίκα Φορουτάν, Σαχ-
μπάζ Νοσίρ, Σοφία Κόκκαλη, Λένα 
Κιτσοπούλου, Αργύρης Πανταζάρας.

ΟΤΑΝ ο Μπάμπακ, ένας ιρανός 
φοιτητής στην Ελλάδα, δεν εμ-
φανίζεται για να υποδεχτεί τους 
γονείς του στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας, η μητέρα του, η Παρί, 
αναγκάζεται να ξεκινήσει την 
αναζήτησή του σε μια ξένη πόλη.

Οι υπόλοιπες ταινίες: «Γυμνα-
στήριο» τού «The Boy» (Αλέ-
ξανδρος Βούλγαρης), «Ένας 
ήσυχος άνθρωπος» του Τάσου 
Γερακίνη, «Ποιος, ποιος θα 
φαγωθεί» τής Ελπινίκης Βου-
τσά-Ρεντζεποπούλου, «Πολίτης 
τρίτης ηλικίας» τού Μαρίνου 
Καρτίκκη, «Πράσινη θάλασ-
σα» της Αγγελικής Αντωνίου, 
«Ο ράφτης» τής Σόνιας Λίζα 
Κέντερμαν, «Σαρμάκο – Μια 
ιστορία τού Βορρά» τού Μάρ-
κου Παπαδόπουλου, «Στην 
πυρά» τής Δάφνης Χαριζάνη 
και «Η αναζήτηση της Λώρα 
Ντουράντ» τού Μάκη Μπα-
βέλλα.

Bruce 
Springsteen 
/«Letter  
to You»

T he Boss is back. Η 
εικοστή, επίσημη κυ-
κλοφορία τού Bruce 

Springsteen αποτελεί μόνη 
της ένα πολύ αισιόδοξο μή-
νυμα. Άλλωστε, το 
«αφεντικό» ουδέ-
ποτε «μάσησε» να 
βγει μπροστά και να 
υψώσει πρώτο το 
μουσικό λάβαρο. 
Αγέρωχος, με ατί-
θαση καρδιά εφή-
βου, συγκέντρωσε 
στο σπίτι του την κανονική του 
μπάντα, «E Street Band», για 
πέντε ημέρες ηχογραφήσεων. 
Τελικά, ολοκλήρωσαν το έργο 
τους σε τέσσερις…

Τ ο «Letter to you» 
(lp) αποτελεί ουσι-
αστικά μια ζωντανή 

ηχογράφηση. Πρόκειται για 
12 κομμάτια παιγμένα και 
επεξεργασμένα στο προ-
σωπικό του στούντιο. Τρία 
από αυτά είχαν γραφτεί 
πριν από το άλμπουμ-ντε-
μπούτο του, «Greetings 
from Asbury Park», το 
1973. Τα ηχητικά συμπε-
ράσματα αποδεικνύουν ότι 
πρόκειται για μια δουλειά 

ορόσημο σε ό,τι 
αφορά την πα-
ραγωγή, τον ίδιο 
τον Springsteen, 
τη σχέση του με 
το συγκρότημά 
του και, ως τελικό 
αποδέκτη, τη 
σχέση τους με το 

κοινό. Πράγματα που τη-
ρούσε ευλαβικά σε όλη τη 
διάρκεια της πορείας του, 
τόσο στους δίσκους του 
όσο και στα live.

Café  
Del Mar 
Volumen Seis 
(various) by  
Jose Padilla

Α ποτίουμε φόρο τιμής 
και απο-
χαιρετούμε 

τον βασιλιά των 
διάσημων συλλο-
γών τής chill out/
lounge παγκόσμιας 
μουσικής σκηνής, 
που κυριάρχη-
σαν στα 90s και 
00s. Ο Jose Padilla υπήρξε 
καθοδηγητής και απόλυτος 
εμπνευστής τής υπέροχης 
σειράς «Cafe Del Mar».

Ό λα ξεκίνησαν από 
ένα χωριουδάκι στο 
Σαν Αντόνιο και από 

το μικρό μπαρ (που ονομα-
ζόταν «Cafe Del Mar») όπου 
έπαιζε μουσική. Αγαπημένη 
μου είναι η 6η κατά σειρά 

συλλογή, που κυκλοφόρησε 
το 1999. Έφαγα τρελό κόλ-
λημα και την έσερνα πάντοτε 
από άνοιξη-καλοκαίρι και 
από φθινόπωρο-χειμώνα. Τα 
είχε όλα: από downtempo 
σε dark electro, φτάνοντας 
μέχρι και τα αγνά, κλασσικά 
ηχοχρώματα. 

Ά λλωστε, αφού η 
μουσική –κατά τον 
Jose– δεν έχει στε-

γανά, γιατί να έχει 
μια συλλογή σαν 
αυτή; Αυτό αποτε-
λούσε ανέκαθεν το 
μότο τού Padilla. 
Τα ηλιοβασιλέματα 
στην Ίμπιζα δεν θα 
είναι πια τα ίδια. Οι 
μουσικές επιλο-

γές του, όμως, θα αντηχούν 
για πάντα. Adios Ayer Jose. 
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

ΞΕΡΟΥΜΕ ότι μετράτε αντίστροφα τους 
μήνες, για να «βγει» το 2020. Και δεν σας 
αδικούμε. Δεν θέλουμε να σας στενοχωρή-
σουμε –το αντίθετο–, θα σας προτείναμε 

όμως να κρατήσετε μικρό καλάθι. Αν τα 
πράγματα εξελιχθούν κατ’ ευχήν, θα χαρείτε 
περισσότερο. Αν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθ-
μό, τουλάχιστον δεν θα σας πάρει περισσό-

τερο από κάτω. Ό,τι και να συμβεί, η δική 
σας στάση θα πρέπει να είναι συγκρατημένα 
αισιόδοξη. Ένα βήμα τη φορά. Μπροστά 
μας ανοίγεται ένας Νοέμβριος. 

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 31.10-13.11.2020

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Ο Αλέξανδρος Δουμάς –ο πατήρ, όχι ο 
νεότερος– το έλεγε καθαρά μέσα από το 
έργο του «Οι τρεις σωματοφύλακες»: όλοι 
για έναν και ένας για όλους. Και οι σωμα-
τοφύλακες διακινδύνευαν τη ζωή τους, 
τραυματίζονταν, βασανίζονταν και δεν βα-
ρυγκωμούσαν. Στη δική σας περίπτωση, 
χάλασε απλώς το φωτοτυπικό στο γρα-
φείο σας κι έφτασε ο ένας να καρφώνει 
τον άλλο. Μόνο κουκούλα δεν φορέσατε, 
για να καταδείξετε τους ενόχους. Λοιπόν… 
Κοιτάξτε να σοβαρευτείτε και προσπαθή-
στε να καταλάβετε ότι όλοι παίζετε στην 
ίδια ομάδα.  

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Η λιδοκαΐνη είναι ουσία που χρησιμο-
ποιείται για το μούδιασμα ιστού σε μια 
πολύ συγκεκριμένη περιοχή (a.k.a.: το-
πική αναισθησία). Όταν χρησιμοποιείται 
σε ενέσιμη μορφή, δρα στα πρώτα 4 λε-
πτά. Αυτό να σκέφτεστε, όταν επιτέλους 
θα πάτε στον οδοντίατρο. Και σταματή-
στε να κάνετε σαν μικρά παιδιά. Ο οδοντί-
ατρος δεν ανεβαίνει πάνω στον ασθενή με 
τανάλια, για να του τραβήξει το δόντι. Στα 
δυσάρεστα: συνήθως στα κάτω δόντια 
η αναισθησία πιάνει δυσκολότερα – κά-
ποιες φορές μάλιστα δεν πιάνει καθόλου… 
Οπότε, καλό και επιμελές βούρτσισμα.  

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Σας έχει πιάσει μια παράξενη μελαγχολία. 
Όχι, δεν στεκόμαστε στο γεγονός ότι περ-
νούν διαρκώς από το μυαλό σας εικόνες 
από το περασμένο καλοκαίρι. Λέμε για 
τις αναμνήσεις σας από τα παιδικά σας 
χρόνια, όταν παίζατε μπάλα στις αλάνες 
και ματώνατε τα γόνατά σας με τα άλλα 
πιτσιρίκια ή όταν μαζευόσασταν με τα 
κορίτσια και πίνατε τσάι και παίζατε με τις 
κούκλες. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος 
καθηγητής Ψυχολογίας, για να σας πει ότι 
έχετε κουραστεί από την καθημερινότητα 
και επιθυμείτε να ξαναγυρίσετε σε εποχές 
που δεν είχατε οποιαδήποτε έγνοια. Φρο-
ντίστε τον εαυτό σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Κλείνετε τα μάτια σας και βλέπετε διαρ-
κώς χοιρινά ribs που έχουν σιγοψηθεί 
στον ξυλόφουρνο και στη συνέχεια έχουν 
καραμελώσει με μια σάλτσα ελαφρώς 
καυτερή και γλυκιά συνάμα. Και δίπλα 
στο πιάτο σας υπάρχει μία μερίδα τραγα-
νές τηγανητές πατάτες, περιχυμένες με 
μπόλικο λιωμένο τσένταρ και μικρά κομ-
ματάκια τραγανού μπέικον. Και μία σα-
λάτα coleslaw να δίνει τη δική της «πινε-
λιά» γεύσης. Και μία κόλα, ώστε να πάρετε 
άλλο ένα εκατομμύριο θερμίδες… Κύριοι 
(και κυρίες): η υπερβολική και παρατετα-
μένη δίαιτα προκαλεί παραισθήσεις. Μή-
πως να συμβουλευτείτε έναν ειδικό και να 
μην κάνετε του κεφαλιού σας;

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08
Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα 
Δεν λέμε: καλό το τζακούζι και η πανάκρι-
βη πολυθρόνα που κάνει μασάζ, αλλά δεν 
θα έπρεπε να κάνετε καλύτερη διαχείριση 
των οικονομικών σας; Υπάρχουν βασικότε-
ρες ελλείψεις στο σπίτι, όπως εκείνη η ρη-
μάδα η τοστιέρα, με την οποία ετοιμάζατε 
το πρωϊνό των παιδιών. Ή το ατμοσίδερο, 
που έχει σχεδόν βουλώσει από τα άλατα 
και δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. 
Φροντίστε να ιεραρχήσετε τις ανάγκες 
σας. Αρχίστε να αγοράζετε καινούργια ή 
να επιδιορθώνετε τα βασικά και αφήστε 
τον μηχανισμό που θα κατεβάζει αυτόματα 
τις κουρτίνες για του χρόνου. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Αισθάνεστε σαν τη Μαίρη Παναγιωταρά: 
ξυπνάτε το πρωί πριν από τον σύζυγο και 
το μωρό. Ετοιμάζετε το πρωινό και πα-
ράλληλα ντύνεστε για τη δουλειά. Αλλάζε-
τε πάνα στο μπεμπάκι και το ταΐζετε, πριν 
το βάλετε στο αμάξι, για να το πάτε στη 
γιαγιά. Πήζετε επί ένα δεκάωρο με τους 
πελάτες στο γραφείο. Παίρνετε το μπε-
μπάκι, επιστρέφετε στο σπίτι και ετοιμά-
ζετε το βραδινό. Και πάει λέγοντας... Μή-
πως είστε πραγματικά η Μαίρη Παναγιω-
ταρά; Ή, έστω, κάποια κοντινή συγγενής 
της; Φροντίστε να κάνετε μια κουβέντα με 
τον άντρα σας και μοιράστε τις δουλειές. 
Φανταζόμαστε ότι κι εκείνος δεν σας πα-
ρακολουθεί απαθής...

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10 
Σας έχει λείψει όσο τίποτε άλλο να δείτε επι-
τέλους μια καινούργια ταινία στο σινεμά και, 
ταυτόχρονα, να φάτε έναν τόνο αλατισμένα 
πόπκορν, πίνοντας ένα παγωμένο αναψυ-
κτικό. Ή, έστω, νάτσος με ενάμιση τόνο 
τσένταρ περιχυμένο από πάνω. Να είστε 
σίγουρος ότι τόσο ο Τζέιμς Μποντ όσο και 
η Wonder Woman (που πάνε τις πρεμιέρες 
τους από εδώ κι από εκεί λόγω κορωνοϊού) 
θα ήθελαν κι αυτοί να σας δουν και να τα 
πείτε. Όμως, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγ-
ματα με τον κορωνοϊό, καλά θα κάνετε να 
συνεχίσετε να φοράτε τη μάσκα σας και να 
πλένετε ευλαβικά τα χέρια σας. Μόνον έτσι 
θα παραμείνετε ασφαλείς.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
ΟΚ, το παραδεχόμαστε: σας έχει φάει η 
αγωνία για την τύχη των αδελφών Σταμί-
ρη στις «Άγριες Μέλισσες», μήπως όμως 
θα έπρεπε να δείτε τι θα κάνετε κι εσείς με 
τη δική σας οικογένεια; Έχετε ανοιχτές εκ-
κρεμότητες από την εποχή που ο Θεμι-
στοκλής Σοφούλης ήταν πρωθυπουργός 
τής Ελλάδος και όχι ονομασία δρόμου στα 
ανατολικά τής Θεσσαλονίκης (και μάλιστα 
εκκρεμότητες από την πρώτη του θητεία). 
Γιατί δεν μαζεύεστε όλα τα εγγόνια, να τα 
βάλετε κάτω, να συμφωνήσετε σε κάποια 
πράγματα και να πουλήσετε επιτέλους εκεί-
να τα ρημαδοχώραφα στη μέση τού που-
θενά; Σταματήστε να είστε αναβλητικοί.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01 
Θα σας γλιτώσουμε από τον κόπο: μέχρι 
τα Χριστούγεννα έμειναν μόλις 55 ημέρες. 
Τίποτα, δηλαδή… Άντε, κάντε λιγάκι υπο-
μονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός 
(όχι ότι δεν ταιριάζει στην περίπτωση και 
το «Κάνε λιγάκι υπομονή» τού Βασίλη Τσι-
τσάνη, που πρωτοτραγούδησε η Σωτηρία 
Μπέλλου. Το νόημα είναι το ίδιο). Κάντε 
λίγη υπομονή ακόμη και θα βγει κι αυτή η 
χρονιά, που μας πήρε μονότερμα. Δηλα-
δή, τι μονότερμα; Χαμένοι από τα αποδυ-
τήρια είμαστε… Το βασικό είναι να μη σας 
παίρνει από κάτω, επειδή η απελπισία είναι 
κακός σύμβουλος. Κοιτάξτε το μέλλον με 
αισιοδοξία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Θυμάστε το τηλεπαιχνίδι «Το μεγάλο πα-
ζάρι» (με τον Ανδρέα Μικρούτσικο), 
όπου ο παίκτης καλούταν να ανοίξει μία 
από τις τρεις πόρτες; Η μία περιείχε το 
μεγάλο δώρο, η δεύτερη το σχετικά αδιά-
φορο και η τρίτη το ζονκ. Εσείς αισθάνε-
στε σαν τον παίκτη ο οποίος, αφού εξα-
σφάλισε προσωρινά το αδιάφορο δώρο, 
καλείται πια να επιλέξει ανάμεσα στο με-
γάλο δώρο και στο ζονκ: είτε θα πάρετε 
το ταχύπλοο είτε δεν θα πάρετε κάτι (και 
μη μας πείτε ότι το ταχύπλοο έχει τεκμή-
ρια, επειδή σίγουρα είναι καλύτερο από 
το τίποτα). Ο σοφός λαός, όμως, λέει 
«κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και 
καρτέρει». Τι θα επιλέξετε; 

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
19/02-20/03 
Όλα σάς εκνευρίζουν. Ειδικά η ηλεκτρική 
σκούπα που βάζει το έτερον ήμισυ την 
ώρα που καθίσατε να διαβάσετε το αγα-
πημένο σας βιβλίο. «Βράζετε» μέσα σας 
και θέλετε να φωνάξετε «Τώρα βρήκες να 
βάλεις σκούπα;». Δικαίως, θα απαντήσει: 
«Και τι θέλεις να κάνω; Να τα αφήσω όλα 
και να βρωμίσουμε;». Μεταξύ μας, δεν 
θα έχει άδικο… Ορισμένες φορές χρειά-
ζεται να ιεραρχήσετε ορισμένες ανάγκες 
τού σπιτιού. Η καθαριότητα είναι η μισή 
αρχοντιά. Η άλλη μισή είναι η αλληλοκα-
τανόηση (ή, έστω, η αστική ευγένεια) που 
πρέπει να επικρατεί σε κάθε σπίτι.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ  
24/10-21/11 
ΕΙΧΑΤΕ ποτέ την αίσθηση ότι περνάτε 
μια περίοδο που η γκαντεμιά σας έχει 
χτυπήσει κόκκινο; Που όποιο πουλί 
θέλει να κάνει την ανάγκη του, το 
προϊόν τής αφόδευσής του θα πέσει 
ακριβώς στο πέτο τού σακακιού σας; 
Ή ότι η φέτα ψωμιού με μαρμελάδα 
που ετοιμάζεστε να φάτε θα πέσει στο 
πάτωμα – πάντοτε με τη λάθος πλευ-
ρά; Προσπαθήστε να το διαχειριστείτε 
με χαμόγελο και χωρίς να αρχίσετε να 
βγάζετε καπνούς από τ’ αυτιά. Αν τα 
πουλιά είχαν νοημοσύνη, φανταζόμα-
στε ότι δεν το έκαναν. Εκτός κι αν το 
έκαναν επί τούτου. Χμ….
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CITY FACES

Μπάμπης
Σιδερίδης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ  
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,  
ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΞΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΩ  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΟΤΑΝ ΖΕΙΣ ΕΔΩ,  
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ.  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΣΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ. ΠΕΡΠΑΤΑΣ  
‘Η ΠΟΔΗΛΑΤΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ 
ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ, ΦΥΣΙΚΑ, ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑ. ΟΤΑΝ ΦΥΣΑΕΙ  
Ο ΒΑΡΔΑΡΗΣ, ΦΕΥΓΟΥΝ  
ΟΙ ΕΓΝΟΙΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ  
ΤΟ ΜΥΑΛΟ. ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ, ΕΝΑΣ 
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 
ΑΕΝΑΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ. ΚΑΘΕ ΠΟΥ 
ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ, Η ΠΟΛΗ  
ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ  
ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙΣ ΟΛΗ. 
ΤΕΛΙΚΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΠΕΛΕΞΕ ΕΜΕΝΑ.

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.




