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Στη δύση μιας δύσκολης χρονιάς και στην ανατολή μιας καινούργιας,
η «Citymag» καταγράφει τα ανοιχτά μέτωπα, στα οποία η πόλη προσδοκά με αξιώσεις
θετικές εξελίξεις στη διάρκεια του 2021 – από τις υποδομές και το αστικό περιβάλλον

ώς τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την επιστήμη, το επιχειρείν, τη δημιουργικότητα. Έτοιμοι;

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 2021
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ που κρατάτε στα χέρια σας κλείνει 
με μια ευχάριστη είδηση, που έφτασε στα γρα-
φεία μας λίγο πριν φύγουμε για εκτύπωση: ότι ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων φιλοδοξεί 
να έχει εγκρίνει το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer 
και BioNTech στις 23 Δεκεμβρίου, αντί της 
30ής τού μήνα, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. 
Με δεδομένη τη δήλωση του πρωθυπουργού 
πως, από τη στιγμή που λάβει το «πράσινο φως» 
από την ΕΕ, το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στη 
χώρα μας εντός διημέρου, η εξέλιξη αυτή σημαί-
νει ότι οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά τής πανδημί-
ας θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ίσως 
και πριν από το τέλος τού έτους, το αργότερο τις 
πρώτες ημέρες τής νέας χρονιάς, στη χειρότερη 
περίπτωση.

ΑΣΦΑΛΩΣ, αυτή η ευχάριστη είδηση δεν ση-
μαίνει ότι την επόμενη στιγμή θα επιστρέψουμε 
στην κανονικότητα, όπως τη γνωρίζαμε προ 
πανδημίας. Σύμφωνα με τον κινεζικό ζωδιακό 
κύκλο, το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται στις 
11 Φεβρουαρίου 2021 είναι η χρονιά τού αρου-
ραίου, ακολουθούμενη (από τις 12 Φεβρουα-
ρίου 2021 ώς τις 11 Φεβρουαρίου 2022) από 
το έτος τού βοδιού. Στη δική μας περίπτωση, 
πιστεύω ότι το 2021 θα αποδειχθεί η χρονιά 
τού κάβουρα. Έχετε δει πώς περπατάει; Δύο 
βήματα μπρος και ένα πίσω. Σε μια δοξολογία 
στην αναποφασιστικότητα (ή στην προνοητικό-
τητα, αν προτιμάτε), το συμπαθές αρθρόποδο 
«χορεύει» στον ρυθμό ενός αέναου εκκρεμούς 
μεταξύ προέλασης και οπισθοχώρησης, μεταξύ 
τόλμης και συστολής, μεταξύ θάρρους και 
επιφυλακτικότητας. Κάτι σαν την άσκηση στην 
οποία θα χρειαστεί να επιδοθούμε όλοι από την 
ώρα που ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και ώσπου 
να επιτευχθεί αυτή η περιβόητη «ανοσία αγέ-
λης» (συμβολική τής αυτοσυνειδησίας μας η 
βουκολική «πινελιά», που πρώτη φορά άκουσα 
να επικαλείται δημόσια ο βρετανός πρωθυ-
πουργός, Μπόρις Τζόνσον).

ΑΥΤΗ η κοινωνική αμφιθυμία είναι ορατή και 
στη Θεσσαλονίκη, αν κάποιος περπατήσει στο 
κέντρο τής πόλης. Θυμίζοντας κεριά σε σκοτει-
νό δωμάτιο, ανοιχτές είναι όλες οι επιχειρήσεις 
εστίασης που προσφέρουν τα προϊόντα τους ως 
take away. Σε ένα σύμπαν κλειστών καταστη-
μάτων, είναι το φως, η παρουσία, το χαμόγελο, η 
ζεστασιά, η οικεία μυρωδιά τού καφέ, η λιμπιστε-
ρή μοσχοβολιά από τα καλούδια που ετοιμάζουν 
για χάρη μας – μικρές λεπτομέρειες που αντη-
χούν τους χαρούμενους ήχους μιας εποχής που 
ήμασταν ακόμη κοντά ο ένας στον άλλο, που 

αγκαλιαζόμασταν, που φιλιόμασταν, που δεν μας 
πείραζε να στριμωχνόμαστε με την παρέα μας σε 
ένα τραπέζι στο αγαπημένο μας στέκι (ίσα ίσα: 
το βλέπαμε ως ευκαιρία για νέες γνωριμίες). Από 
εκεί και πέρα, ελάχιστα μαγαζιά που λειτουργούν 
με το σύστημα του click away, με τους ιδιοκτή-
τες τους να στέκουν στην είσοδό τους (την «οχυ-
ρωμένη» με πάγκους ή αντικείμενα που σε απο-
τρέπουν από το να εισέλθεις) μάλλον φοβισμένοι 
– δεν είμαι σίγουρος αν είναι από τον ελάχιστο 
τζίρο, που θυμίζει αστείο, ή από την αγωνία μή-
πως κάνουν κάποιο διαδικαστικό λάθος, που θα 
τους επιφέρει βαριά πρόστιμα. Και πολύ περισ-
σότερα καταστήματα κλειστά και σκονισμένα – 
καταστήματα που ξέρεις ότι θα περάσουν πολύ 
δύσκολα όταν έρθει η ώρα να ξανανοίξουν, αν 
φυσικά καταφέρουν να ξανανοίξουν κάποια 
στιγμή και δεν αποτελέσουν ακόμη μία εγγραφή 
στη μακρά λίστα των επιχειρήσεων-θυμάτων τής 
κρίσης και της πανδημίας.

ΚΙ ΟΜΩΣ, δεν είναι όλα μαύρα: αν με ρωτού-
σε κάποιος αν το 2020 ήταν μια καλή χρονιά, 
θα του απαντούσα χωρίς σκέψη «ναι». Όχι 
επειδή ήταν εύκολη ή αναίμακτη χρονιά – το 
αντίθετο. Εξαιρώντας τις ανθρώπινες απώλειες 
(που αποτελούν το απόλυτο μέτρο τής τραγω-
δίας, το κενό που είναι όχι δυσαναπλήρωτο, 
αλλά, πολύ απλά, μη αναπληρώσιμο), το 2020 
αφήνει βαρύ αποτύπωμα στην ψυχολογία, στην 
τσέπη, στον τρόπο ζωής μας. Αποκλειστήκα-
με με τους μήνες στα σπίτια μας, χάσαμε την 
επαφή μας με φίλους και αγαπημένους, είδαμε 
το εισόδημά μας να μειώνεται ή ακόμη και να 
μηδενίζεται, γίναμε μάρτυρες προσπαθειών 
ετών που είχαν απότομο και άδοξο τέλος. Όλα 
αυτά πονάνε. Όσοι είμαστε εδώ όμως, γράφο-
ντας τέτοια κείμενα ή διαβάζοντάς τα, έχουμε 
διασώσει το πολυτιμότερο όλων: τη ζωή μας. 
Τη μία, απόλυτη προϋπόθεση, για να αρχίσου-
με να χτίζουμε από την αρχή το μέλλον που 
ονειρευόμαστε και αξίζουμε.

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στην κανονικότητα δεν θα 
είναι αυτόματη, εύκολη ή αυτονόητη. Σε ένα νέο 
τοπίο, το οποίο ήρθε για να μείνει, θα χρειαστεί 
να ξαναβρούμε την περπατησιά μας – ίσως ακό-
μη και να εφεύρουμε νέες περπατησιές. Ώσπου 
να βρούμε το καινούργιο μονοπάτι τής ζωής μας, 
οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Να δοκιμά-
ζουμε. Να πηγαίνουμε δύο βήματα μπρος και 
ένα πίσω. Κάπως σαν τον κάβουρα. Καλή χρονιά 
να έχουμε, με υγεία και όνειρα.

 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
Η χρονιά τού κάβουρα

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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Τι παίζει

και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4Διαδικτυακό χριστουγεν-

νιάτικο bazaar διοργανώ-
νουν ώς τις 07.01.2021 τα 
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης στη σελίδα 
protypa.gr.

Ο «Οιδίπους», η επιτυ-
χημένη παράσταση του 
Δ. Καραντζά, σε live 
streaming στις 19.12. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3nelPex.

Χριστουγεννιάτικο διαδι-
κτυακό χωριό στην Ξάν-
θη ώς τις 03.01.2021, 
εδώ: https://bit.
ly/2Wd8I1k. Κωδικός 
εισόδου: xanthi2020.

«Μαγεμένη Πύλη»: το 
online χριστουγεννιά-
τικο χωριό τού δήμου 
Παύλου Μελά ώς την 
01.01.2021, εδώ: 
www.magemenipili.gr.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ομορφότερη μελωδία
των Χριστουγέννων
από την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης
Ο «ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ», μια 
υπέροχη συναυλία για όλη την 
οικογένεια, θα μας κρατήσει 
συντροφιά από την Κρατι-
κή Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
(ΚΟΘ), online, το μεσημέρι τής 
παραμονής των Χριστουγέννων 
(ΠΕ 24.12.2020). Οι υπέροχες 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες τού 
Τσαϊκόφσκι από δύο πιάνα, με 
παράλληλη αφήγηση του γνωστού 
και αγαπημένου παραμυθιού τού 
Χόφμαν, «υπόσχονται» να μαγέ-
ψουν μικρούς και μεγάλους.

Στα πιάνα θα βρεθούν η Μαρι-
λένα Λιακοπούλου και η Ειρήνη 
Γαβριηλίδου, οι οποίες θα ερμη-
νεύσουν το έργο τού Πιοτρ Ίλιτς 
Τσαϊκόφσκι (1840-1893) «Καρυο-
θραύστης», σουίτα μπαλέτου (μετ. 
για 2 πιάνα Ν. Οικονόμου). Στην 
αφήγηση θα βρεθεί η Ιωάννα 
Γεωργαντά.
INFO: Η συναυλία θα μεταδοθεί 
online και δωρεάν στις 12:00 τής 
ΠΕ 24.12.2020 από την ιστοσελίδα 
τής ΚΟΘ, στη διεύθυνση https://
www.youtube.com/user/TheTSSO.
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Χριστουγεννιάτικη
συναυλία μπαρόκ
από την ΚΟΘ
INFO: Η συναυλία θα μεταδοθεί online 
και δωρεάν την ΚΥ 20.12, στις 19:00, 
μέσα από τη σελίδα τής Κρατικής Ορ-
χήστρας Θεσσαλονίκης στο YouTube 
(https://www.youtube.com/user/
TheTSSO)

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ χριστουγεννιάτικη 
συναυλία μπαρόκ θα έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν την ΚΥ 20.12 όσοι συντο-
νιστούν στο κανάλι τής ΚΟΘ στο YouTube. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αρκάντζελο 
Κορέλι («Fatto per la notte di natale»), 
Αλεσάντρο Σκαρλάτι («Nacque, col Gran 
Messia»), Αντόνιο Βιβάλντι (άρια «Cum 
Dederit», άρια «Vivat in Pace» και άρια 
«Non Ita») και Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ 
(άρια «Son Qual Stanco»). Διεύθυνση ορ-
χήστρας/τσέμπαλο: Μάρκελλος Χρυσικό-
πουλος. Βιολοντσέλο: Δήμος Γκουνταρού-
λης. Μέτζο σοπράνο: Θεοδώρα Μπάκα.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
Το ποντικάκι που ήθελε
να αγγίξει ένα αστεράκι
ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ δυνατή και τρυφε-
ρή ιστορία για ένα ονειροπόλο ποντικάκι, 
που έχει τίτλο «Το ποντικάκι που ήθελε 
να αγγίξει ένα αστεράκι», μας αποχαιρε-
τά (online) ο κουκλοθίασος της Λίτσας 
και της Χριστίνας Μπήτιου. Ο Ποντικο-
μικρούλης βλέπει τ’ αστέρια στον ουρα-
νό και λαχταράει να τα αγγίξει. Όσο ο 
παππούς του προσπαθεί να του δώσει να 
καταλάβει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, 
τόσο η επιθυμία του μεγαλώνει…
INFO: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
online την ΤΕ 23.12. Περισσότερες πληρο-
φορίες εδώ: https://bit.ly/37g5AZ7

5 76 8 9Συνάντηση δικτύωσης 
για τις σύγχρονες τάσεις 
τού κουκλοθεάτρου 
από τις 18-20.12, δωρε-
άν, εδώ: https://festival.
unimahellas.org.

Μουσική βραδιά με το 
ακορντεόν τής Μιρέ-
λας Πάχου online, το 
ΣΑ 26.12, στις 21:00. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3qRgI6n.

«Οικειότητα: Μια 
σύγχρονη τυραννία»: 
12 έργα ελλήνων καλ-
λιτεχνών εκτίθενται σε 
αναπάντεχα σημεία στη 
Θεσσαλονίκη.

«Le temps qui passe»: 
Gypsy jazz με τους 
Passa Tempo online, τη 
ΔΕ 28.12, στις 21:00. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3gM6pvF.

Αφιέρωμα σε έλληνες 
συνθέτες με τους Δ. 
Μπάση και Μ. Ανδρου-
λιδάκη online, την ΤΕ 
30.12, στις 21:00. 
https://bit.ly/3mi6yYS.

à
«The Glasshouse Project» στον ΟΛΘ
ΦΩΤΙΖΟΥΜΕ το λιμάνι: στο πλαίσιο (και στον απόηχο) της κεντρικής θεματικής τού 61ου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης «Οικειότητα: μια μοντέρνα τυραννία» και της ανάγκης επανοικειο-
ποίησης του δημόσιου χώρου, το φεστιβάλ παρουσιάζει μια σειρά από δράσεις. Το «The Glasshouse 
Project», ένα installation που ανατέθηκε στον Νίκο Ράκκα, γεννήθηκε τις ημέρες του εγκλεισμού.
INFO: Η εγκατάσταση στολίζει κάθε μέρα τον τέως Βρεφονηπιακό Σταθμό (προβλήτα 1, λιμάνι  
Θεσσαλονίκης).

ΜΟΥΣΙΚΗ
Παραδοσιακές μελωδίες
των Χριστουγέννων
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ κάλαντα και χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια με τη Νάντια 
Καραγιάννη και το μουσικό σχήμα «Μα-
νεριτζήδες» θα απολαύσουμε την ΤΡ 
22.12, στις 21:00, δωρεάν, μέσα από τη 
σελίδα τού Κέντρου Πολιτισμού τής πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο fb. 
Μια συναυλία για να μπούμε στο κλίμα 
των ημερών, με παραδοσιακά κάλαντα 
και τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
INFO: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
online την ΤΡ 22.12, στις 21:00. Περισ-
σότερες πληροφορίες εδώ: https://bit.
ly/3oTjiqR

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μια μαγική βραδιά
με το Trio Musicanti
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μαγική βραδιά 
με το Trio Musicanti θα απολαύσουμε 
μέσα από τη σελίδα τού Κέντρου Πο-
λιτισμού τής ΠΚΜ στο fb. Συμμετέχει 
ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι, 
φωνή), αλλά και ο Θάνος Γκιουλετζής, 
δεξιοτέχνης τού βιολιού. Στο πιάνο και 
στη φωνή συμπράττει ο βραβευμένος 
πιανίστας Αχιλλέας Σοφούδης.
INFO: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
online το ΣΑ 19.12, στις 21:00. Περισ-
σότερες πληροφορίες εδώ: https://bit.
ly/3adRwRB

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

επικοινωνήστε μαζί μας στο agenda@citymagthess.gr  
Λατρεύουμε να μαθαίνουμε τα νέα σας!
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Ιστορίες
προ
lockdown

Γράφει 
η CATHY

Ι στορίες προ lockdown #01: 
«πανικός» από επώνυμα ζευ-
γαράκια γίνεται –απ’ ό,τι μα-

θαίνω εκ τρίτων, για να μην παρε-
ξηγηθώ– το τελευταίο διάστημα 
σε έναν από τους παλαιότερους 
ραντεβουδότοπους της Θεσ-
σαλονίκης («καρφί» δεν θέλω 
να γίνω, υπολήψεις δεν θέλω να 
σπιλώσω και πρόσωπα να θίξω, 
μπορώ να σου πω όμως, φα-
νατικό μου κοινό, ότι το εν λόγω 
μέρος είναι κοντά σε γνωστό, 
προσφάτως ανακαινισθέν ψαρο-
στέκι στα ανατολικά τής πόλης, με 
θέα τον Θερμαϊκό και τον διεθνή 
αερολιμένα Θεσσαλονίκης). «Σιγά 
το πράγμα», θα μου πεις, λατρε-
μένη αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου. «Πόσα και πόσα 
ζευγαράκια δεν έχουν στεγάσει 
εκεί διαχρονικώς τον άστεγο 
έρωτά τους;». «Και πόσο δίκιο 
έχετε», θα σας απαντήσω εγώ. 
Με μία διαφορά, ωστόσο: αυτήν 
τη φορά ο γνωστός ραντεβουδό-
τοπος έχει καταστεί –πέραν των 
συνήθων ζευγών– «hot spot» και 
για αρκετούς επώνυμους.

Τ ο δημοφιλές τής τοπο-
θεσίας αναδείχθηκε, 
μαθαίνω, εσχάτως, όταν 

από σύμπτωση συνέπεσαν στο 
ίδιο σημείο δύο γνωστότατοι, 
σχετικώς νεαροί Θεσσαλονι-
κείς (ο εις εξ αυτών ύπανδρος, 
ο έτερος νυμφίος ανύμφευ-
τος), οι οποίοι είχαν περάσει 
μια... βόλτα από την περιοχή, 

έκαστος συνοδευόμενος από 
καλλίπυγο νεαρά. Βλέπετε, 
μετά την ανταλλαγή… απόψεων 
και επιχειρημάτων εντός τού 
αυτοκινήτου, αρκετά από τα 
παράνομα ζεύγη τής περιοχής 
συνηθίζουν να βγαίνουν εκτός 
ΙΧ, για να χαζέψουν –ο ένας 
στην αγκαλιά τού άλλου– τα 
αστέρια, το φεγγάρι, το νερό 
τού Θερμαϊκού που λαμπυρίζει, 
τα αεροπλάνα που πηγαινοέρ-
χονται προς το «Μακεδονία» 
και άλλα τέτοια ρομαντικά. Στη 
διάρκεια αυτής της παρατή-
ρησης ήταν που ο κύριος του 
ενός ζεύγους παρατήρησε τον 
κύριο του ετέρου παράνομου 
ζεύγους. Δεν ξέρω αν άνοι-
ξαν Άμστελ, το σίγουρο είναι 
πάντως ότι θα κάνουν αρκετό 
καιρό να ξανασυχνάσουν στο 
συγκεκριμένο σημείο. Όσο για 
τα άλλα ζευγαράκια – επώνυμα 
και μη; Ε, όπως και να το δει 
κάποιος, φανατικό μου κοινό, 
λίγο ρομάντζο το καλεί η εποχή.

Ιστορίες προ lockdown #02: 
News flash, λατρεμένη 
αναγνώστρια – λατρεμένε 

αναγνώστη μου. Δεν θα γίνω 
υπερβολικά περιγραφική και 
λεπτομερής (αν και θα μπορού-
σα), για να μην εκθέσω πρόσω-
πα και γεγονότα. Θα περιγράψω 
ωστόσο μια κατάσταση κατά 
το δυνατόν ακροθιγώς, σε 
μια προσπάθειά μου (και εδώ 
συμπυκνώνεται, φανατικό μου 
κοινό, ο κοινωφελής χαρακτή-
ρας τού Τύπου) να είμαι όχι 

ευχάριστη, αλλά χρήσιμη (και να 
βοηθήσω να σωθεί κι ένα σπίτι).

Τ ο ζεύγος είναι νεόνυμφο. 
Σχετικώς. Εν πάση περι-
πτώσει, δεν μετρούν πίσω 

τους πολλά χρόνια έγγαμου 
βίου. Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό, 
χωρίς οικονομικά προβλήματα 
(η σύζυγος είναι γόνος παλαι-
άς –και εξαιρετικώς ευκα-
τάστατης– οικογενείας τής 
Θεσσαλονίκης, ο δε σύζυγος 
–ο οποίος κατάγεται από άλλο 
μέρος τής Βόρειας Ελλάδας– 
είναι δυναμικό στέλεχος της 
τραπεζικής αγοράς, με αξιό-
λογες περγαμηνές σπουδών 
και με καριέρα που βρίσκεται 
σε ανοδική τροχιά). Hint: ο 
γάμος τους, προ μερικών ετών, 
προκάλεσε μείζον πατιρντί στην 
τοπική κοινωνία, λόγω αρκετών 
nouveautés που περιελάμβανε.

Κι εσύ θα με ρωτήσεις, λα-
τρεμένο αναγνωστικό μου 
κοινό: «Και τότε, Κάθι 

μου, πού το πρόβλημα; Νέοι είναι, 
ωραίοι είναι, οικονομικά προβλή-
ματα δεν έχουν - τι τους εμποδίζει 
από το να ζουν μιαν όμορφη και 
ανέμελη ζωή;». Απολύτως τίποτα, 
λατρεμένη αναγνώστρια – λα-
τρεμένε αναγνώστη μου. Όπως 
τα λες είναι. Με μία και μόνη 
εξαίρεση: την έντονη ερωτική 
επιθυμία τού συζύγου.

«Κ αι πάλι, βρε Κάθι 
μου… Λες ότι ο 
σύζυγος είναι 

ερωτικά υπερδραστήριος. Αυτό 
καλό δεν είναι; Πόσες γυναίκες 
δεν θα ήθελαν το έτερόν τους 
ήμισυ να τις ποθεί, να θέλει να 
είναι μαζί τους, να τις κρατά 
πάντοτε ερωτικά ικανοποιη-
μένες;». Sans aucun doute, 
αγαπητοί μου. Με μία διαφορά: 
ότι ο εν λόγω κύριος κρατά 
ικανοποιημένη όχι μόνο τη 
σύζυγό του, αλλά και μια σειρά 
άλλων κυριών τής πόλης (αν 
και δεν είμαι βεβαία ότι οι εν 
λόγω κυρίες είναι βέρες Θεσ-
σαλονικιές· θαρρώ πως πρέπει 
να προέρχονται μάλλον από 
κάποια χώρα τού πάλαι ποτέ 
ανατολικού μπλοκ).

«Καλά, χρυσή μου… 
Κι άντε: ας υποθέ-
σουμε ότι ο εν λόγω 

Θεσσαλονικιός είναι ερωτικά 
ενεργός προς την κατεύθυνση 
που περιγράφεις. Εσύ πού θα 
το ήξερες;». Λογικόν, σαφές 
και δικαιολογημένο το ερώτημά 
σου, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου. 
Προς τούτο και θα σπεύσω 
να σου το απαντήσω χωρίς 
χρονοτριβή. Κατ’ αρχήν: όχι, δεν 
ήμουν εγώ στο κότερο (και επει-
δή εν προκειμένω δεν υπάρχει 
κότερο, διευκρινίζω ότι προ-
σωπικώς ουδεμία σχέση έχω με 
τον εν λόγω). Απλώς, ο κύριος 
της κυρίας έχει συγκεκριμένο 
τρόπο με τον οποίο «εκτονώνει» 
τις ερωτικές του ορμές – και, 
αν μου επιτρέπεται να σχολιάσω, 
εντελώς λανθασμένο, αν αναλο-
γιστεί κάποιος ότι το ζεύγος μένει 

σε ρετιρέ πολυκατοικίας, στο 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης.

«Ο ι δίμετρες ξανθιές 
μπαινοβγαίνουν 
στην οικοδομή 

κάθε φορά που η σύζυγος 
λείπει εκτός πόλης για δουλειές 
τής δικής της οικογενειακής 
επιχείρησης ή για shopping 
therapy στο εξωτερικό, το 
οποίο λατρεύει – και ξέρεις, 
ε; Πατάνε πάντοτε το μπουτόν 
τού ρετιρέ στο ασανσέρ…», 
έλεγε στην υπογράφουσα 
και στη φίλη μου τη Λίλα, σε 
γνωστό καφέ τής Μητροπό-
λεως (όπου απολαμβάναμε 
προ lockdown τον εσπρέσο 
μας), κοινή μας φίλη, η οποία 
διαμένει σε οικοδομή παρα-
κείμενη εκείνης του ζεύγους. 
«Δεν ξέρω πώς το έχει δει, 
μάλλον νομίζει όμως ότι ουδείς 
τον παίρνει είδηση. Πώς, καλέ; 
Αφού όλοι στην οικοδομή είναι 
ιδιοκτήτες και το κτίριο έχει 
σχεδόν αποκλειστικώς οροφο-
διαμερίσματα. Πού πάνε, δηλα-
δή, αυτές οι δίμετρες ξανθιές; 
Στο κεφαλόσκαλο του ρετιρέ, 
για να χαζέψουν τη θέα προς 
το κλιμακοστάσιο;».

Στο διά ταύτα: αρχίζουν 
και σας παίρνουν είδηση, 
προσφιλέστατε monsieur. 

Κι αν δεν θέλετε να διαταράξετε 
την οικογενειακή σας γαλήνη, 
θα πρότεινα να περιορίσετε –αν 
όχι να κόψετε οριστικώς– τις 
«παραγγελίες» κατ’ οίκον. Είπα-
με: το «απέξω» βλάπτει…

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ… ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ  
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΖΕΥΓΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΙΧ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΖΕΨΟΥΝ 
–Ο ΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ– ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ,  
ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΠΥΡΙΖΕΙ, ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ  
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ. 

«ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΕΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ 
ΤΟΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΙΔΗΣΗ. ΠΩΣ, ΚΑΛΕ; ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ 
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. ΠΟΥ ΠΑΝΕ, ΔΗΛΑΔΗ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΜΕΤΡΕΣ 
ΞΑΝΘΙΕΣ; ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟ ΤΟΥ ΡΕΤΙΡΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΖΕΨΟΥΝ  
ΤΗ ΘΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ;».

Quiz! 21 3 4Παριστάνουν ότι δεν 
γνωρίζονται ή, έστω 
(αν ο ισχυρισμός περί 
μη γνωριμίας δεν 
μπορεί να σταθεί), ότι 
δεν συμπαθιούνται.

Ξέρετε ποιο είναι το παλιό 
γνωστό κόλπο που χρη-
σιμοποιούν τα παράνο-
μα ζευγαράκια για να μην 
καρφώνονται (ή έτσι να 
νομίζουν), ε;

Το «κόλπο» αυτό χρη-
σιμοποιεί εσχάτως πα-
ράνομο ζευγαράκι. 
Εκείνος είναι ελεύθε-
ρος, εκείνη παντρεμέ-
νη εδώ και χρόνια.

Μόνο που τα μά-
τια δεν λένε ψέμα-
τα, ακόμη κι όταν η 
γλώσσα προσπαθεί 
να πείσει για το αντί-
θετο. Με νιώθετε;
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Κείμενο:
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ

Η ταν στις αρχές 
τού μήνα, όταν 
πληροφορήθη-
κα μια καινούρ-
για υπηρεσία 

την οποία ξεκίνησε ένα από τα 
πιο αγαπημένα εστιατόρια τής 
Θεσσαλονίκης, το «Brizola» 
– κατά την άποψή μου, ο από-
λυτος «ναός» για τους λάτρεις 
τού εκλεκτού και καλοψημένου 
κρέατος. Το όνομα της υπηρεσί-
ας είναι «steak limo service» και, 
στη βάση ενός ειδικού μενού, 
υπόσχεται να φέρει λίγη από την 
απόλαυση του fine dining στο 
αγαπημένο εστιατόριο στην τρα-
πεζαρία τού σπιτιού μας. Αποφά-
σισα να τη δοκιμάσω και να σας 
μεταφέρω τις εντυπώσεις μου.

Η φιλοσοφία
Το «steak limo service» είναι 
διαθέσιμο από Πέμπτη έως 
Κυριακή και υπόσχεται να φέρει 
στο σπίτι σας ό,τι λαχταράτε 
από ένα μενού που περιλαμβάνει 
έντεκα διαφορετικά ορεκτικά 
και σαλάτες, εκλεκτές μοσχα-
ρίσιες κοπές και κοπές Wagyu, 
χοιρινό και κοτόπουλο μαύ-
ρης ράτσας, αλλά και αρνάκι 
γάλακτος σιγοψημένο στη 
γάστρα. Με κάθε παραγγελία 
το «Brizola» σάς προσφέρει, ως 
welcome, θεραπευτική κοτό-
σουπα με κουρκουμά, λεμονό-
χορτο και πράσινο σιτάρι, αλλά 
και επιδόρπιο από τον pastry 
chef Ζοζέφ Αζζάμ, ενώ όλα τα 
κρεατικά συνοδεύονται από 
ψητά λαχανικά, τηγανητές πατα-
τούλες και πουρέ γλυκοπατάτας.
Τα καλούδια παραδίδονται σε 
όλη τη Θεσσαλονίκη – και, 
όπως διάβασα, η παράδοση 
γίνεται σε συνεργασία με εται-
ρεία ταξί(!). Αυτό έπρεπε να το 
δοκιμάσουμε…

Η εμπειρία μας
Παραγγείλαμε το μεσημέρι 
τού Σαββάτου 12 Δεκεμβρίου. 
Την προσοχή μας κίνησαν τα 
φρέσκα νιόκι μουσακάς με 
μοσχαρίσια μάγουλα, μελιτζάνα, 
τσορίθο και σάλτσα μορνέ και 
το φιλέτο Secreto από μαύρο 
ιβηρικό χοίρο που διατρεφόταν 
με βελανίδια. Πήραμε ακόμη μία 
σαλάτα ταμπουλέ με τρίχρωμη 
κινόα, φακές, μυρωδικά, ντομα-
τίνια, αβοκάντο και εξωτικό λα-
δολέμονο, αλλά και το αγαπημέ-
νο μας φρεσκοψημένο ψωμάκι 

τού «Brizola»: τη μοσχοβολιστή 
μπαγκέτα με αρχαίους σπόρους 
και καρότο.
Η καλή ημέρα φάνηκε από το 
πρωί – εν προκειμένω, από την 
παράδοση. Ζητήσαμε το γεύμα 
μας στις τρεις το μεσημέρι. Στις 
τρεις παρά δέκα λάβαμε κλήση 
από τον οδηγό ταξί που μετέφερε 
το φαγητό μας, ο οποίος μας 
ενημέρωσε ότι σε πέντε λεπτά θα 

ήταν στην πόρτα μας και παρα-
καλούσε να είμαστε κάτω, για να 
παραλάβουμε το πακέτο μας.
«Πακέτο;..», σκεφτήκαμε. Αυτή 
ήταν η δεύτερη έκπληξη – η 
πρώτη ήταν ότι το ταξί βρισκό-
ταν πράγματι στην προκαθορι-
σμένη ώρα κάτω από την πόρτα 
τού σπιτιού μας, με την παραγ-
γελία μας να μας αναμένει, ως 
επιβάτης, στο πίσω κάθισμα.

Ο τρόπος παρουσίασης της 
παραγγελίας μας ήταν η άλλη 
έκπληξη – μια έκπληξη μεγάλη 
και ευχάριστη. Ένα τεράστιο 
κουτί από φελιζόλ (για να μένει 
το φαγητό μας ζεστό), τυλιγμένο 
με μπλε, μαλακό χαρτί, δεμένο με 
ποιοτικό σπάγκο και στολισμένο 
με χριστουγεννιάτικα στολίδια 
στον φιόγκο του. Μέσα στο κουτί, 
η παραγγελία μας τακτοποιημένη 
και οργανωμένη, χωρίς «ατυχή-
ματα» και διαρροές, λαχταριστή 
και μοσχοβολιστή.
Είχαμε άποψη για την κουζίνα 
τού «Brizola», έτσι η ποιότητα 
του φαγητού δεν μας αιφνιδί-
ασε. Τα μοσχαρίσια μάγουλα 
έλιωναν στο στόμα. Τιμήσαμε 
το φιλέτο τού ιβηρικού χοίρου, 
πεντανόστιμο και καλοψημέ-
νο, απολαμβάνοντάς το με τις 
τέσσερις διαφορετικές σος που 
το συνόδευαν. Δροσιστική, 
ολόφρεσκη και αναζωογονητική 
αποκάλυψη, η σαλάτα ταμπουλέ 
(τη συνιστώ ανεπιφύλακτα). Όσο 
για τη σοκολατόπιτα που μας 
προσφέρθηκε ως επιδόρπιο; Ό,τι 
και να γράψω είναι λίγο...

Το διά ταύτα
Το φαγητό τού «Brizola» δεν 
θα εκπλήξει όσους γνωρίζουν 
ήδη την κουζίνα του – πρό-
κειται για την αποθέωση της 
ποιότητας και της μαεστρίας 
στο ψήσιμο.
Αυτό που θα εκπλήξει είναι η 
λεπτομέρεια και η εμμονή στην 
ποιότητα, με την οποία σχεδι-
άστηκε η νέα υπηρεσία «steak 
limo service». Πρελούδιο αυτής 
τής έξοχης συμφωνίας είναι η 
έγκαιρη και συνεπής παράδοση. 
Στη δεύτερη πράξη πρωταγωνι-
στεί ο σεβασμός με τον οποίον η 
παραγγελία φτάνει στην πόρτα 
μας – ένα πραγματικό δώρο 
στην εμφάνιση, εντυπωσιακό και 
προσεγμένο, το οποίο δεν απο-
γοητεύει όταν το ανοίγεις (είναι 
ολοφάνερο ότι οι άνθρωποι του 
εστιατορίου καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια, ώστε το φαγητό 
μας να φτάσει στο τραπέζι μας 
σχεδόν σαν να το απολαμβάνα-
με στο ίδιο το resto). Το ποίημα 
ολοκληρώνεται με μια πανδαισία 
γεύσεων που συναρπάζουν τον 
ουρανίσκο μας – ακριβώς ό,τι 
περιμένουμε από το «Brizola». 
Τίποτα λιγότερο.
Μας ενθουσίασε η ιδέα, αλλά 
και η εκτέλεσή της. Ένα από τα 
εστιατόρια – «άγκυρες» στη 
Θεσσαλονίκη, αφού κέρδισε το 
στοίχημα της ποιότητας, επιχειρεί 

το επόμενο βήμα (εξαιτίας και του 
lockdown, χωρίς ωστόσο αυτή 
η εξαιρετική υπηρεσία να έχει 
ημερομηνία λήξης την άρση τής 
απαγόρευσης κυκλοφορίας): να 
φέρει τις premium υπηρεσίες του 
στο σπίτι μας, με μια ιδέα πραγ-
ματικά καινούργια και πραγματι-
κά premium. Να μας δείξει ότι το 
delivery στο σπίτι δεν χρειάζεται 
να είναι πρόχειρο, ότι μπορεί να 
φέρνει την απόλαυση του fine 
dining στον δικό μας χώρο. Και 
τα καταφέρνει έξοχα…

INFO: Για την υπηρεσία «Brizola 
steak limo service» μπορείτε να 
καλείτε στο Τ. 2310-532.800. 
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από 
Πέμπτη έως Σάββατο μεταξύ 
14:00-22:00 και κάθε Κυριακή 
από 13:00-16:00. Περιλαμβάνει 
παράδοση σε όλη τη Θεσσαλο-
νίκη με συνεργαζόμενη εταιρεία 
ταξί, ενώ για take away από το 
«Brizola» (Νικολάου Μάντζαρου 
18 και Κώττα Ρούλια 2, Θεσσαλο-
νίκη) προσφέρεται έκπτωση 15% 
στις τιμές καταλόγου. 
Δείτε το μενού στη διεύθυνση 
https://bit.ly/382sfHs  
ή σκανάροντας με τη σχετική 
εφαρμογή τού smartphone σας το 
QR code που ακολουθεί:

«BRIZOLA» ΜΙΑ 
PREMIUM ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
DELIVERY ΦΕΡΝΕΙ 
ΤΟ FINE DINING ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΜΑΣ
Η «CT» δοκιμάζει τη νέα υπηρεσία
τού αγαπημένου resto τής Θεσσαλονίκης
– και ενθουσιάζεται

Μενού διά χειρός
του σεφ Παναγιώτη
Δεληθανάση
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗ-
ΘΑΝΑΣΗΣ είναι σεφ και 
συνιδιοκτήτης τού εστιατορίου 
«Ρίζες» στη Νικήτη Χαλκιδικής. 
Δραστηριοποιείται στον χώρο 
τής γαστρονομίας από το 1999 
και έχει συνεργαστεί με κορυ-
φαία ξενοδοχεία, με σημαντικά 
εστιατόρια, αλλά και ως private 
chef. Από το 2014 συνεργάζεται 
με το CWC, όπου διδάσκει τη 
μαγειρική τέχνη και παραδίδει 
σεμινάρια μαγειρικής. Τα τελευ-
ταία χρόνια συνεργάζεται με 
εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα, 
παρέχοντας συμβουλευτικές 
υπηρεσίες.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 
στη σχόλη τού Alain Ducasse 
στο Παρίσι και έχει κάνει stage 
στο βραβευμένο με 1 αστέρι 
Michelin «Galvin La Chappelle», 
στο Λονδίνο.
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ΕΙΝΑΙ από τους ανθρώπους 
που βλέπω σπάνια, αλλά που 
κάθε φορά είναι σαν να μην 
υπάρχει χαμένος χρόνος. 
Πρότεινα λοιπόν στην Καρο-
λίνα πριν από 3-4 χρόνια να 
πάμε για φαγητό. Όταν άρχισα 
να ονοματίζω μέρη στη Φιλίπ-
που, στην Ολύμπου και λίγο 
παραπάνω, όπου θα ήθελα 
να πάμε, με διέκοψε και μου 
είπε: «Εγώ δεν πάω πάνω από 
την Εγνατία». Μου κόπηκε η 
λαλιά: την κοίταξα με απορία, 
τη ρώτησα αν αστειεύεται και, 
όταν κατάλαβα πόσο σοβαρή 
ήταν, με έπιασαν τα γέλια! Η 
Καρολίνα δεν πάει πάνω από 
την Εγνατία. Τη ρώτησα αν 
είχε πάθει «δημαρχίτιδα». Η 
Καρολίνα πάσχει από τη νόσο 
των δημαρχαίων: η Θεσσα-
λονίκη σταματά στην Εγνατία. 
Υπάρχει η «Θεσσαλονίκη» με 
θήτα κεφαλαίο και η «άλλη 
Θεσσαλονίκη», με άλφα μικρό.

Ο ΕΡΝΕΣΤ ΕΜΠΡΑΡ 
σχεδίασε τη Θεσσαλονίκη με 
κεντρικό άξονα, με «ραχοκο-

καλιά», τον μνημειακό άξονα 
της Αριστοτέλους. Ξεκινά από 
τη θάλασσα και φτάνει στον 
Άγιο Δημήτριο. Το κέντρο τής 
Θεσσαλονίκης το σχεδίασε 
πάνω από την Εγνατία, εκεί 
όπου το είχαν κατασκευάσει 
και οι Ρωμαίοι. Ο Ερνέστ 
Εμπράρ απέτυχε! Μετά από 
100 χρόνια, ως άλλος αρχιτέ-
κτων, έρχεται ο δήμαρχος και 
προτείνει τον κολοβό άξονα 
της Αριστοτέλους, που ξεκινά 
από τη θάλασσα και φτάνει 
στην Εγνατία – στα σύνορα 
με την «άλλη Θεσσαλονίκη».

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για τους 
δημάρχους μας είναι πολύ 
μικρή – λεωφόρος Νίκης, 
Βενιζέλου (και πολύ σάς λέω), 
Εγνατία και Παύλου Μελά. 
Είναι η Θεσσαλονίκη τους. 
Ξέρετε τι απάντησε ο προη-
γούμενος δήμαρχος, όταν δη-
μοσιογράφος τοπικής εφημε-
ρίδας τον ρώτησε «τι αφήνετε 
ως σημαντικό έργο στην πόλη 
μας;»; Απάντησε: «Την πλατεία 
Φαναριωτών»! Αυτήν ξέρει, 

αυτήν εμπιστεύεται. Όπως σας 
βλέπω και με βλέπετε, κάτι 
αντίστοιχο θα απαντήσει και ο 
σημερινός δήμαρχος.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
και πλατεία Διοικητηρίου – η 
πρώτη βρίσκεται στη Θεσ-
σαλονίκη και η δεύτερη στην 
«άλλη Θεσσαλονίκη». Για την 
πρώτη, με την κολοβή εκδο-
χή τού άξονα, κάνει διεθνή 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. 
Για την άλλη, που πλαισιώνει 
ένα από τα σημαντικότερα 
κτίρια της Θεσσαλονίκης, 
που σχεδίασε ο Βιταλιάνο 
Ποζέλι, το Διοικητήριο (όπου 
στεγάζεται το υπουργείο Μα-
κεδονίας-Θράκης), επιλέγει 
τη διεκπεραίωση. Αναθέτει 
τη μελέτη στην «Εγνατία 
Οδός ΑΕ», μιαν ανώνυμη 
εταιρεία κατασκευής και 
λειτουργίας τού αυτοκινητο-
δρόμου που φέρει το όνομα 
«Εγνατία», του δρόμου που 
χωρίζει την πόλη μας σε 
«Θεσσαλονίκη» και σε «άλλη 
Θεσσαλονίκη».

Η ΧΡΟΝΙΑ που θα αφήσει 
πίσω της το τρομερό έτος 
2020 κουβαλά τόσες 
προσδοκίες, που φοβάσαι πως 
δεν θα αντέξει και θα λυγίσει 
κι αυτή. Βέβαια, ακόμη και 
οι πιο αισιόδοξοι γνωρίζουν 
ότι το τέλος μιας κρίσης δεν 
είναι μαγική εικόνα, αλλά 
μια διαδικασία αργή, με 
πισωγυρίσματα και δύσκολες 
φάσεις, όπως και κάθε δρόμος 
που οδηγεί σε μια κάποια 
λύτρωση, σε ένα είδος νέας 
αρχής.

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ουδείς μπορεί 

να πει με βεβαιότητα πως 
θα γίνει, όμως η αρχή 
τού τέλους τής πανδημίας 
όλα δείχνουν ότι έχει 
σηματοδοτηθεί – μαζί της 
και μια εποχή προκλήσεων, 
σαν να έρχεται από πίσω της 
ένας κόσμος βιαστικός, όχι 
πολύ διαφορετικός από αυτόν 
που ζήσαμε το 2020, αλλά 
σίγουρα πιο έμπειρος μετά 
από μια περίοδο καθημερινής 
αναμέτρησης με την ασθένεια, 
την απώλεια και τον φόβο. 

ΤΟ 2021 είναι η χρονιά 
που περιμένουμε να 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

2021, η χρονιά που περιμένουμε να τελειώσουν όλα αυτά.
Ποτέ αυτό το όριο, η σύμβαση του χρόνου, το πέρασμα
από τη μία χρονιά στην άλλη δεν ήταν τόσο πολύ αναμενόμενο.

ΝΑ ΣΤΟΙΒΑΖΕΙ επιχειρήμα-
τα, να δοκιμάζει αναλογίες, 
να προβλέπει το μέλλον, να 
επιχειρεί προβλέψεις. Και δώσ’ 
του τα φονικά κλισέ: «Η κρίση 
είναι ευκαιρία», «Το μέλλον 
έχει ξηρασία, εκτός αν…» και 
πάντοτε «Ξοδεύουμε το μέλ-
λον των επόμενων γενεών».

ΟΧΙ ότι δεν έχουν τη χρη-
σιμότητά τους όλα αυτά 
(αν μη τι άλλο, έχουν ακο-
νίσει το μυαλό γενεών και 
γενεών), αλλά, για να το 
πούμε κάπως ωμά, σήμερα 
κυριολεκτικά πατάνε επί 
πτωμάτων… Κυβερνητικές 
αβελτηρίες, θολή διαχείριση, 
αντιπολίτευση, λαϊκισμός, 
μικροπολιτική, χάιδεμα 
πολιτικής πελατείας – αυτά 
είναι τα προφανή: δείτε τα 
και σαν άλλοθι ή μια καλή 
ευκαιρία να κουνήσουμε 
επιτιμητικά το κεφάλι μας 
μερικές φορές. Ή, σε μεγάλα 
κριτικά κέφια, να επιτεθού-
με στους ασυνείδητους που 
επιμένουν να μην τηρούν 

μέτρα, αποστάσεις και παν-
δημικό σαβουάρ βιβρ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ (αλήθεια, 
άραγε, από την άλλη;), τα 
μεγάλα διακυβεύματα: εθνικό 
ή ανάμεικτο σύστημα υγεί-
ας, ενδογενής ή επενδυτική 
ανάπτυξη, χώρα υπηρεσιών 
ή χώρα νεοφυής, κιθαρίστας 
ή ντράμερ; Όχι τι λειτουργεί 
προς όφελος όλων, όχι τι 
υπάρχει και λίγο μακρύτερα 
από τις ιδέες ή τις πεποιθή-
σεις μας, αλλά τι εξυπηρετεί 
καλύτερα, τι πλασάρεται 
καλύτερα, τι είναι ώριμο τέκνο 
των καιρών.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, τα νού-
μερα εκεί, πεισματάρικα: 
ψάχνουμε για ανάπτυξη 
μεγάλου βεληνεκούς, όταν 
όλες κι όλες οι μονάδες που 
απασχολούν περισσότερους 
από 250 ανθρώπους δεν 
είναι ούτε τριακόσιες σε όλη 
την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, 
αυτές που απασχολούν μέχρι 
9 ανθρώπους είναι 710.000. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Πήγαινε λίγο πιο ‘κει… Πολλές φορές, 
συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας
να σκέφτεται τις πιο άχαρες συζητήσεις.

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Η «Θεσσαλονίκη» και η «άλλη Θεσσαλονίκη».
Αγαπώ την Καρολίνα, έχει κάτι που μου αρέσει πολύ
– ίσως ο αυθορμητισμός της.



τελειώσουν όλα αυτά. Έστω 
αργά, σταδιακά, αλλά να 
τελειώσουν. Να γεμίσουν και 
πάλι ανθρώπους οι δρόμοι, 
τα μπαρ, τα εστιατόρια 
του δυτικού κόσμου, που 
πάντοτε θα αγαπάμε για τη 
ροπή του προς τις ηδονές. 
Εξάλλου, ο δυτικός είναι ο 
κόσμος που συμφιλιώθηκε 
με το σώμα και από τότε 
δεν σταματά να ψάχνει το 
πώς θα το ικανοποιήσει. 
Περιμένουμε να γίνει η 
χρονιά που θα αγγιχτούμε 
ξανά, θα φιληθούμε, θα 
δώσουμε τις αγκαλιές που 

έλειψαν και η απουσία τους 
γέμισε τις νύχτες εφιάλτες. 
Περιμένουμε να είναι η 
χρονιά που θα ταξιδέψουμε 
ξανά, όπου μπορούμε και 
όπως – οι τόποι, οι άλλοι 
τόποι παραμένουν πάντοτε 
ένα κομμάτι τής μυθολογίας 
μας. Είναι η χρονιά που 
περιμένουμε τις αλλαγές, 
τις καινοτομίες, το ίχνος 
τού μέλλοντος, ένα σημάδι 
από τον κόσμο που δεν 
θα ζήσουμε εμείς, αλλά 
τα παιδιά μας – γι’ αυτό 
και αυτός ο κόσμος μάς 
ενδιαφέρει: είναι κι αυτός 

δικός μας και ζητά να τον 
φροντίσουμε.

ΠΟΛΛΟΙ ΜΙΛΟΥΝ για 
τις νέες προκλήσεις, τις 
ακατανόητες συνθήκες, τις 
αλλαγές, τις ανατροπές των 
πεποιθήσεων. Πολλοί μιλούν 
για έναν κόσμο ψυχρό, που 
δεν αποκλείεται να αλλάξει 
ακόμη και αυτήν την έννοια 
του ανθρώπου. Μπορεί. Έτσι 
κι αλλιώς, το μέλλον ποτέ 
δεν σκάλωσε. Πάντοτε με 
κάποιον τρόπο έβρισκε τον 
τρόπο για να φτάσει. Και το 
ίδιο θα γίνει και τώρα.

ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΚΛΑ, πανέμορ-
φη, ζεστή και φιλόξενη, γεμά-
τη ιστορία και ιστορίες, αλλά 
και φουλ στις αντιθέσεις. 
Κοσμοπολίτισσα, αλλά και 
μεγάλη φτωχομάνα. Ευρω-
παία, αλλά και Ανατολίτισσα. 
Εμπνευστική, αλλά και μου-
ντρούχα. Δραστήρια, αλλά 
και μαχμουρλού. Ράθυμη, 
αλλά και ξενύχτισσα. Προο-
δευτική, αλλά και «κολλημέ-
νη». Ριζοσπαστική, αλλά και 
τέρμα συντηρητική. ΠΑΟΚ, 
αλλά και Άρης. Απορώ πώς 
τα καταφέρνει στους ατελεί-
ωτους αιώνες της να επιβιώνει 
μέσα στις τόσες αντιθέσεις 
της – τόσο έντονες (μερικές 
φορές πολύ βίαια έντονες), 
που δημιουργούν αναπάντητα 
ερωτήματα σε όλους εμάς 
τους κατοίκους, θαυμαστές 
και υποστηρικτές της. Γιατί; 
Γιατί αυτή η υπέροχη και 
μοναδική πόλη να μην έχει 
–ούτε κατά διάνοια– την 
πρόοδο και την ανάπτυξη, το 
παρόν που της αξίζει;

ΕΙΔΙΚΑ στον τομέα των 
υποδομών, το τοπίο είναι 
σαν το γιοφύρι τής Άρτας: 
ολημερίς το χτίζανε, το 
βράδυ γκρεμιζόταν. Και να 
πεις ότι δεν γίνονται σχέδια, 
προγραμματισμοί, αναπτυ-
ξιακά προγράμματα, εγκρί-
σεις και όλα τα εφετά; Γίνο-
νται και παραγίνονται. Απλά, 
με τις αλλαγές κυβερνήσεων 
και τοπικών αρχόντων όλα 
ξεκινούν σχεδόν από την 
αρχή. Όποιος αναλαμβάνει 
την εξουσία στην καλύτερη 
περίπτωση ακυρώνει όλα 
τα σχέδια των προκατόχων 
του, απαξιώνοντάς τους και 
εισάγοντας δικά του σχέδια. 
Τα οποία πιθανότατα να μην 
προλάβει να υλοποιήσει, 

επειδή θα έρθει ο επόμενος, 
ο οποίος θα κάνει τα δικά 
του. Έτσι, περνάει ο χρόνος, 
ξοδεύονται λεφτά, εργατοώ-
ρες, φαιά ουσία, ώρες ατε-
λείωτων συσκέψεων, σχε-
δίων και άλλων δαιμονίων 
– και από τηγανίτα, τίποτα. 
Έτσι, αν εξαιρέσουμε λίγους 
τυχερούς δρόμους και κά-
ποιες πλατείες, κυρίως στο 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης, 
που έχουν διαμορφωθεί 
υπέροχα, σε όλο το υπόλοι-
πο πολεοδομικό συγκρότη-
μα δρόμοι, πεζοδρόμια και 
δημόσιοι χώροι θυμίζουν 
Βηρυτό μετά τους βομβαρ-
δισμούς. Όποιος περπατάει 
ξέρει...

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ αυτής 
της ολέθριας θεσσαλονικί-
τιδας είναι και η πλατεία Δι-
οικητηρίου, την ιστορία τής 
οποίας παρακολουθώ στενά 
τα τελευταία 30 χρόνια (από 
τότε, δηλαδή, που η παλιά, 
μαρμάρινη πλατεία γκρεμί-
στηκε, για να γίνει πάρκινγκ). 
Οι αρχαιότητες που βρέθη-
καν σταμάτησαν εκείνο το 
έργο και από τότε η πλατεία 
είναι μια «μη πλατεία», μια 
περιφραγμένη τρύπα που 
νεκρώθηκε – και μαζί της 
νεκρώθηκε και όλη η πε-
ριοχή. Από τότε έχουν γίνει 
διάφοροι διαγωνισμοί, έχουν 
εγκριθεί σχέδια και κονδύ-
λια, έχουν υπάρξει ατελείω-
τες συζητήσεις και τεράστιες 
διαφωνίες για τη μορφή τής 
νέας πλατείας, αλλά τίποτα, 
μα τίποτα δεν έγινε. Το θέμα 
πριν από λίγο καιρό ξαναπή-
ρε μπροστά – και εύχομαι 
να προλάβει να ολοκληρωθεί 
πριν έρθει κάποιος καινούρ-
γιος, με ακυρωτικές τάσεις! 
Καρτερούμε.

Αντιστοιχίστε σε ψήφους και 
φτιάξτε πολιτικές πρακτικές… 
Και, επίσης εν τω μεταξύ, 
ίσως, αυτός που πεθαίνει 
μόνος μ’ έναν αναπνευστήρα 
(που ίσως κατασκεύασε μια 
μονάδα που απασχολεί μέχρι 
9 ανθρώπους) σ’ ένα νοσο-
κομείο (που ίσως απασχολεί 

περισσότερους από 250 
ανθρώπους) ίσως, σκέφτομαι, 
να εκτιμήσει μερικά σκληρά 
οικονομικά δεδομένα – και, 
όπως λέει και ο ποιητής, «ας 
πάει λίγο παραπέρα», έχουμε 
και μια αγορά ν’ ανοίξουμε…

«ΤΟΥΤΟ το σπίτι, παρ’ όλους 

τους νεκρούς του, δεν εννοεί 
να πεθάνει./ Επιμένει να ζει 
με τους νεκρούς του/ να ζει 
απ’ τους νεκρούς του/ να ζει 
απ’ τη βεβαιότητα του θανά-
του του/ και να νοικοκυρεύει 
ακόμη τους νεκρούς του σ’ 
ετοιμόρροπα/ κρεβάτια και 
ράφια». (Γιάννης Ρίτσος).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ

Θεσσαλονίκη με τις τόσες αντιθέσεις. 
Κατ’ αρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι
είμαι πολύ μεγάλη fan τής Θεσσαλονίκης. 
Την αγαπώ, την υποστηρίζω, τη θαυμάζω. 
Είναι η πατρίδα μου, το λέω και καυχιέμαι 
και πάντοτε μου δίνει λόγους
να την αγαπώ ακόμη περισσότερο.

THE TALKS  08-09



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΑΓΣ)

Ατενίζοντας
με σιγουριά και 
αυτοπεποίθηση 
το μέλλον

Το 2021 θα θέλαμε να μοιάζει με τη θέα από το φιλόξενο γραφείο
της διευθύντριας Επικοινωνίας τής Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής, Έλλης Κωνσταντίνου: βρίσκεται στη σοφίτα
του επιβλητικού Princeton Hall, στην «καρδιά» τού campus, και
από το παράθυρό του αγναντεύεις όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη 
– από το Αγγελοχώρι ώς την Καλαμαριά, με τον επιβλητικό Όλυμπο 
να διακρίνεται στο βάθος τού Θερμαϊκού κόλπου. Κάπως έτσι
οραματιζόμαστε τη νέα χρονιά: φωτεινή και με ανοιχτούς ορίζοντες.
Συνέντευξη: CITYMAG NEWSROOM. Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΣ.
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 Το ιστορικό Princeton Hall, στην «καρδιά».
 του campus τής Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής..

2021 PREVIEW COVER STORY    10-11



Σ το όμορφο, «ζε-
στό», φιλόξενο, 
περιποιημένο και 
γαλήνιο γραφείο 
της, θαυμάζοντας 

το Βουνό των Θεών, η κυρία 
Έλλη Κωνσταντίνου μιλάει στη 
«CT» –στη δύση μιας εξαιρετι-
κά δύσκολης χρονιάς και στην 
ανατολή μιας νέας, που όλοι 
ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτε-
ρη– για το χθες, το σήμερα και 
το αύριο της Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής (ΑΓΣ). Ενός μη 
κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, το οποίο έχει αφήσει 
ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στη 
Θεσσαλονίκη – και όχι μόνο.

Με ιστορία 116 χρόνων, η Αμε-
ρικανική Γεωργική Σχολή έχει 
καταγράψει μιαν εκπληκτική 
διαδρομή. Ποιοι είναι οι σημα-
ντικότεροι σταθμοί της; Όλα ξε-
κίνησαν το μακρινό 1904, όταν, 
μετά από 30 χρόνια ιεραποστο-
λικής υπηρεσίας στα Βαλκάνια, 
ο αμερικανός εκπαιδευτής Dr. 
John Henry House και η γυναί-
κα του, Susan Adeline, ίδρυ-
σαν την Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή. Ο Dr. House, πρακτικός, 
αλλά και ιδεαλιστής, πίστευε σ’ 
αυτό που αργότερα ονομάστηκε 
«ολιστική εκπαίδευση»: δηλα-
δή, ότι για έναν ολοκληρωμένο 
άνθρωπο χρειάζεται εκπαίδευση 

που θα απευθύνεται στο μυαλό, 
στα χέρια και στην ψυχή. Έτσι, 
ίδρυσε ένα σχολείο που δεν θα 
παρείχε μόνον εξειδικευμένη 
γεωργική εκπαίδευση, αλλά 
γενικότερα παιδεία.
Όλα αυτά τα 116 χρόνια, η Σχολή 
υπήρξε πρωτοπόρος και καινο-
τόμος σε πάρα πολλά εκπαιδευ-
τικά θέματα, που στο επίκεντρό 
τους είχαν την ολιστική, βιωμα-
τική εκπαίδευση. Υπήρξε όμως 
πρωτοπόρος και σε εγκατα-
στάσεις, σε πειραματισμούς, σε 
έρευνες, σε καλλιέργειες και στην 
παραγωγή προϊόντων. Ενδεικτικά 
αναφέρω το πρώτο στην Ελλάδα 
παστεριωτήριο γάλακτος, την 
πειραματική μονάδα παραγωγής 
βιοαερίου από οργανικά απόβλη-
τα, τη μεταμόσχευση εμβρύων 
σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 
την παραγωγή αβγών με ω-3 
λιπαρά, την καλλιέργεια ελαιο-
κράμβης για παραγωγή βιοκαυ-
σίμου και πάρα πολλά άλλα.

Την τελευταία δεκαετία υπήρξε 
μια «εκρηκτική» ανάπτυξη στις 
βαθμίδες εκπαίδευσης που 
παρέχετε και στην εξωστρέφεια 
του ιδρύματος. Τι ακριβώς έγι-
νε και γιατί ήταν επιβεβλημένες; 
Την τελευταία δεκαετία και υπό 
την ηγεσία τού προέδρου τής 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και του Perrotis College, δρος. 

 01. Η διευθύντρια Επικοινωνίας.
 της Αμερικανικής Γεωργικής.
 Σχολής, Έλλη Κωνσταντίνου..

 02, 05. «George and Charlotte.
 Draper Information & Media Hub».
 τού Perrotis College..

 03. Η έρευνα πρωταγωνιστεί.
 στα εργαστήρια.
 του Perrotis College..

 04. Ο εκπαιδευτικός ελαιώνας.
 τής Σχολής..

 06. Η αίθουσα πολυμέσων.
 και βιβλιοθήκη.
 τού Δημοτικού Σχολείου..
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Πάνου Κανέλλη, το ίδρυμα έχει 
υιοθετήσει ισχυρό προφίλ εξω-
στρέφειας, με στόχο το «άνοιγ-
μά» του τόσο στην ελληνική όσο 
και στη διεθνή κοινότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, πάρθη-
κε η σημαντική απόφαση να 
προστεθούν σταδιακά όλοι 
οι κρίκοι τής εκπαίδευσης. 
Αρχικά δημιουργήθηκαν ο 
Παιδικός Σταθμός και το Νη-
πιαγωγείο και ακολούθησαν  
–επίσης σταδιακά– το Δη-
μοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο 
«Χασιώτη», το ΙΙΕΚ, αλλά και η 

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπου-
δών τού Perrotis College.
Πλέον, η Σχολή και το Perrotis 
College διαθέτουν όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Ήταν 
σχεδόν επιβεβλημένη μια τέτοια 
επιλογή, καθώς στόχος τής 
Σχολής είναι η προσαρμογή 
τής εκπαίδευσης στις ανάγκες 
τού 21ου αιώνα, παραμένο-
ντας ταυτόχρονα πιστή στις 
ρίζες της και στη μακροχρόνια 
παράδοση της βιωματικής μά-
θησης. Ένα δύσκολο στοίχημα, 
το οποίο με ομαδική δουλειά, 
πίστη και αφοσίωση κερδίσαμε.

Σήμερα σε ποιο σημείο βρίσκε-
ται το ίδρυμα; Πόσο επηρέασε 
η πανδημία τη λειτουργία της 
Σχολής; Όπως σε όλο τον κόσμο, 
η πανδημία προκάλεσε μια τουλά-
χιστον… αρρυθμία στη λειτουργία 
τής Σχολής. Τα σχολεία ακολού-
θησαν τις οδηγίες τού υπουργείου 
Παιδείας και οι μαθητές άρχισαν 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Οι εκπαιδευτικοί τής Σχολής ήταν 
πανέτοιμοι για τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη, καθώς οι συνάδελφοι του 
τμήματος Πληροφορικής είχαν 
ενεργοποιήσει –πριν καν ξεσπάσει 
η πανδημία– όλα τα απαραίτητα 
τεχνολογικά εργαλεία και είχαν 
εφοδιάσει και ενημερώσει σχετικά 
τα σχολεία. Επομένως, σε ό,τι 
αφορά την εκπαιδευτική διαδι-

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ PERROTIS COLLEGE, ΔΡΟΣ. ΠΑΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΗ, ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΑΡΘΗΚΕ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΡΧΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ –ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ– ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΧΑΣΙΩΤΗ»,
ΤΟ ΙΙΕΚ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ PERROTIS COLLEGE. ΠΛΕΟΝ, Η ΣΧΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΟ PERROTIS COLLEGE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

04

06

05

2021 PREVIEW COVER STORY    12-13



Citymag Thessaloniki 
No 032  —  19.12.2020-08.01.2021

κασία, όλα κύλησαν ομαλά, με 
βάση συγκεκριμένο προγραμμα-
τισμό, όπως γίνεται πάντοτε σε ένα 
μεγάλο και σοβαρό εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.
Ευτυχώς, η πανδημία δεν 
δημιούργησε πρόβλημα στο 
εκπαιδευτικό αγρόκτημα της 
Σχολής, η λειτουργία τού οποίου 
συνεχίστηκε αδιάλειπτα, ενώ και 
ο εφοδιασμός τής αγοράς με τα 
εξαιρετικά προϊόντα μας γινόταν 
χωρίς οποιαδήποτε διακοπή.
Σήμερα, το ίδρυμα, έχοντας 
«κουμπώσει» όλες τις βαθμίδες 
στον κρίκο τής εκπαίδευσης, 
ανασυντάσσεται και σχεδιάζει με 
προσεκτικό τρόπο τα επόμενα 
βήματά του. Αφουγκράζεται τις 
ανάγκες τής ελληνικής κοινωνίας 
και προγραμματίζει την ανάλη-
ψη πρωτοβουλιών και δράσεων, 
προκειμένου να συμβάλει –όπως 
κάνει διαχρονικά– στην κάλυψή 
τους.

Τι μπορεί να περιμένει η πόλη 
τής Θεσσαλονίκης από τη 
Σχολή για το 2021 και για το 
απώτερο μέλλον; Θεωρούμε 
αφετηρία για νέα πρότζεκτ 
την επόμενη χρονιά. Έχοντας 
εντάξει όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης και αφήνοντας πίσω τη 
φοβερή πανδημία που έπληξε 
όλο τον κόσμο, στρέφουμε το 
βλέμμα στο μέλλον.
Το 2021 θα είναι μια χρονιά 
έντονης εξωστρέφειας του 
ιδρύματος και το εφαλτήριο 
επέκτασης συνεργασιών και 
προγραμμάτων, πάντοτε με επί-
κεντρο την έρευνα. Η υπεραι-
ωνόβια πορεία τής Σχολής και 
η αποδεδειγμένη ευελιξία και 
προσαρμοστικότητά της σε νέα 

δεδομένα αποτελούν εγγύηση 
ότι θα παραμείνει στην αιχμή 
τής έρευνας και της παροχής 
γνώσης και ότι θα ανταπο-
κριθεί σε όλες τις σύγχρονες 
προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε 
και θα επεκτείνουμε το έργο 
μας, ατενίζοντας με μεγαλύτερη 
σιγουριά και αυτοπεποίθηση το 
μέλλον, προωθώντας πάντοτε 
την εκπαιδευτική και ερευνητι-
κή δραστηριότητα, με τη βαθιά 
πίστη ότι η πραγματική εκπαί-
δευση μεταμορφώνει ανθρώ-
πους, οικονομίες, χώρες.

Ποιος είναι ο ρόλος τής 
Σχολής στα ζητήματα που 
αφορούν στην πράσινη ανά-
πτυξη, στην αειφορία και 
στην κυκλική οικονομία; Ως 
ίδρυμα, αναγνωρίζουμε ότι η 
περιβαλλοντική επιστήμη είναι 
ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας, 
που εστιάζει στις αλληλεπιδρά-
σεις μεταξύ του εδάφους, του 
νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα 
και των ζωντανών οργανισμών 
της, μελετώντας τις δυναμικές, 
αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που 
έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών 
των τεσσάρων παραμέτρων. 
Μάλιστα, θα επικαλεστώ τη 
ρήση τής γνωστής γερμανίδας 
οικολόγου Petra Kelly, η οποία 
είχε πει ότι «αν υπάρξει μέλλον, 
θα είναι πράσινο».
Οι έννοιες «κλιματική αλλαγή», 
«κυκλική οικονομία», «αειφο-
ρία», «προστασία τού περιβάλ-
λοντος» και «βιώσιμη ανάπτυ-
ξη» έχουν ενσωματωθεί σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχο-
λής και του Perrotis College. 
Η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας, η οποία 
είναι ο «οδικός χάρτης» για τη 
βιωσιμότητα της οικονομίας τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωθεί όλο 
και περισσότερους να στρέψουν 
το βλέμμα και να εργαστούν 
πάνω στα γενικότερα ζητήματα 
του περιβάλλοντος. Μάλιστα, 
το Perrotis College, θέλοντας 
να ενισχύσει περισσότερο το 
περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό 
αποτύπωμά του και να σφρα-
γίσει για ακόμη μία φορά τον 
χώρο τής γνώσης, ενώνει στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
του την επιστήμη με το περιβάλ-
λον, παρέχοντας από την τρέ-
χουσα ακαδημαϊκή χρονιά το 
προπτυχιακό πρόγραμμα B.Sc. 
Environmental Science.

Είστε ένα ίδρυμα με πολλές 
ιδιαιτερότητες. Παρέχετε 
εκπαίδευση, έχετε όμως και 
την πρωτοτυπία να διατηρείτε 
ένα εκπαιδευτικό–παραγωγικό 
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αγρόκτημα. Σχεδιάζετε να 
εμπλουτίσετε τη γκάμα των 
προϊόντων σας με νέους κωδι-
κούς; Διαθέτουμε ένα ξακου-
στό εκπαιδευτικό αγρόκτημα, 
το οποίο αποτελεί ένα «ζωντανό 
εργαστήριο» 1.250 στρεμμά-
των, όπου οι μαθητές και οι 
σπουδαστές ερευνούν και διδά-
σκονται σε πολλά επιστημονικά 
πεδία, αλλά και σε επαγγελματι-
κές πρακτικές. Αποτελεί ερευ-
νητικό πεδίο για τους μαθητές 
και τους σπουδαστές μας, ενώ 
τα έσοδα από τις πωλήσεις στη-
ρίζουν το Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών τού ιδρύματος.
Όμως, το ίδρυμα είναι αει-
κίνητο. Δεν μας αρέσει η 
στασιμότητα. Επομένως, ήδη 
εργαζόμαστε πάνω σε νέα 
προϊόντα, τα οποία, εκτός από 
την εξαιρετική ποιότητά τους, 
θα είναι και πρωτοπόρα. Η 
Σχολή πάντοτε έδειχνε και θα 
συνεχίσει να δείχνει τον δρόμο 
σε πολλά επίπεδα.

Ποιο χαρακτηριστικό κάνει 
την Αμερικανική Γεωργι-
κή Σχολή να ξεχωρίζει από 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα; 
Το διευρυμένο και ολιστικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
προσφέρει σε ένα εξαιρετι-
κό εκπαιδευτικό περιβάλλον 
και εγκαταστάσεις. Αυτό το 
σταθερό και αναπτυσσόμενο 
πλαίσιο διασφαλίζει μιαν ανα-
βαθμισμένη εμπειρία γνώσης 
και συνεισφέρει, παράλληλα, 
στην ανάπτυξη του χαρακτήρα 
των αποφοίτων μας.
Για 116 χρόνια, η Σχολή είναι 
προορισμός και «ταξίδι» 
για τους μαθητές και τους 
αποφοίτους μας. Μέχρι και 
σήμερα, τηρούμε ευλαβικά και 
προσαρμόζουμε στη σύγχρονη 
πραγματικότητα το πιστεύω 
τού Dr. John Henry House.

 07. Το επιβλητικό.
 Princeton Hall και μέρος.
 των αθλητικών.
 εγκαταστάσεων της Σχολής..

 08. Το υπερσύγχρονο.
 εκπαιδευτικό κέντρο.
 «Αλίκη Περρωτή».
 του Perrotis College..

 09, 10. Το Γυμνάσιο.
 «Χασιώτη», στον χώρο.
 τής Αμερικανικής.
 Γεωργικής Σχολής..

 11. Η βιοκλιματική.
 σπουδαστική εστία.
 «Αλίκη Περρωτή».
 τού Perrotis College..

 12. Ο εκπαιδευτικός.
 αμπελώνας, όπου,.
 μεταξύ άλλων, καταρτίζονται.
 σπουδαστές τού Ι.ΙΕΚ..

OΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ… ΑΡΡΥΘΜΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΗΤΑΝ ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΧΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ 

–ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ– ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΕΦΟΔΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΛΑ ΚΥΛΗΣΑΝ ΟΜΑΛΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, 

ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. ΕΥΤΥΧΩΣ, Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ, ΕΝΩ ΚΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ. ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ «ΚΟΥΜΠΩΣΕΙ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.
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2021
PREVIEW
Τι αναμένει η Θεσσαλονίκη
το 2021, μετά την τραυματική εμπειρία
τού 2020; Η «CT» καταγράφει όλα τα ανοιχτά 
μέτωπα, στα οποία η πόλη προσδοκά θετικές
εξελίξεις στη διάρκεια της νέας χρονιάς.
Κείμενa: ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
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ΤΗΝ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (και αφού 
περατωθεί η υποβολή και ο έλεγχος των 
τυπικών δικαιολογητικών τους) ανα-

μένεται να παραδοθούν στα 15 αρχιτεκτονικά 
γραφεία που προκρίθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 
2020 στην επόμενη φάση τής διαδικασίας 
ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης οι αναλυτικές τεχνικές προ-
διαγραφές και τα αναγκαία σχέδια, ώστε να 
ξεκινήσει η κύρια φάση του αρχιτεκτονικού δια-
γωνισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 
οι σχεδιαστικές προτάσεις τους για το πολυ-
σύνθετο έργο θα υποβληθούν μετά την πάρο-
δο τεσσάρων μηνών, στο τέλος Μαΐου 2021, 
και στη συνέχεια η διεθνής κριτική επιτροπή 
θα επιλέξει τον νικητή τού διαγωνισμού. Στη 
διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 116 υποψήφιοι 
από 33 χώρες. Τα σχήματα που προκρίθηκαν 
προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, 

τη Φινλανδία και το Κουβέιτ. Στις ομάδες που 
επιλέχθηκαν συμμετέχουν συνολικά 55 τεχνι-
κά γραφεία από 17 χώρες, ενώ με 7 από τις 15 
επιλεγμένες ομάδες συνεργάζονται 9 ελληνικά 
τεχνικά γραφεία ή μεμονωμένοι αρχιτέκτονες. 
Γνώμονα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 
από τη διεθνή κριτική επιτροπή (με πρόεδρο 
τον ισπανό αρχιτέκτονα Γιοάν Μπουσκέτς, επι-
κεφαλής καθηγητή Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
στο Harvard Graduate School of Design) απο-
τέλεσε «η ικανότητα και δυνατότητα παροχής 
σχεδιαστικών προτάσεων από τους υποψήφι-
ους, που θα συνδυάζουν την κατασκευή ενός 
εμβληματικού και σύγχρονου εκθεσιακού και 
συνεδριακού κέντρου με ένα αστικό πάρκο 60 
στρεμμάτων, τα οποία θα μεταμορφώσουν το 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα 
νέο, μοναδικό τοπόσημο και βελτιώνοντας την 
ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών 
προς μια σύγχρονη, βιοκλιματική κατεύθυνση».

01
ΣΧΕΔΙΟ «ΔΕΘ - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»

15 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟ 7 ΧΩΡΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ
ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Στην εικόνα: η πρόταση του ισπανού starchitect Σαντιάγο Καλατράβα για την ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού.
 Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η πρόταση αναμόρφωσης (με τίτλο «Το φως τής πόλης», σε συνολική έκταση.
 280 στρεμμάτων) ενσωμάτωνε σε ενιαία λειτουργία τον άξονα απο τη Νέα Παραλία ώς την Άνω Πόλη.
 και από τη Ροτόντα και τη Δημητρίου Γούναρη ώς το Γ’ Σώμα Στρατού. Επίκεντρό της θα αποτελούσε.
 το εκθεσιακό κτίριο – μια πρωτοποριακή και φουτουριστική προσέγγιση σε σχήμα ανοιχτής παλάμης.

 Η σχετική μακέτα φιλοξενείται σήμερα στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo στη Νέα Εγνατία.
 και, πλέον, έχει μάλλον ιστορική αξία, καθώς όλοι αναμένουν εντός τού έτους την επιλογή τής πρότασης.

 στην οποία θα βασιστεί, τελικώς, η ανάπλαση των εγκαταστάσεων του εθνικού εκθεσιακού μας φορέα..
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02
ΣΕ ΚΑΠΑΝΙ & ΓΟΥΝΑΡΗ

ΟΛΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ,
ΜΕ «ΠΙΝΕΛΙΕΣ»
HI TECH

ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
μπαίνουν μέσα στους πρώ-
τους μήνες τού 2021 δύο 

μείζονες παρεμβάσεις σε κομβικά 
σημεία τής αγοράς στη Θεσσαλο-
νίκη (συγκεκριμένα, στην Αγορά 
Βλάλη ή, όπως είναι περισσότερο 
γνωστή, το Καπάνι και στον εμπορι-
κό άξονα που διατρέχει τον πεζό-
δρομο της Δημητρίου Γούναρη). 
Στόχος είναι η δημιουργία ανοιχτών 
κέντρων εμπορίου (open malls), 
μέσω των οποίων εκτιμάται ότι θα 
επιτευχθεί η ουσιαστική βελτίωση 
των υποδομών και τελικώς, συν τω 
χρόνω, η τόνωση της αγοραστι-
κής κίνησης, ειδικά μετά τη μακρά 
περίοδο ισχνών αγελάδων λόγω τής 
πανδημίας.

1 Στην περίπτωση του Καπανίου, 
οι μελέτες για τη δημιουργία 
open mall έχουν ήδη ολοκλη-

ρωθεί από τον δήμο Θεσσαλονίκης 
και έχουν εγκριθεί από την Εφο-

ρεία Νεωτέρων Μνημείων, ενώ 
παράλληλα έχει εγκριθεί από το 
δημοτικό συμβούλιο της πόλης η 
αύξηση του προϋπολογισμού τού 
έργου από το 1,73 στα 2,9 εκατ. 
ευρώ. Σύντομα αναμένεται και η 
σχετική έγκριση από τη διαχειρι-
στική αρχή του ΕΣΠΑ. Φορέας 
υλοποίησης είναι ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού 
Κέντρου (ΣΕΠΙΚ), ενώ μέρος των 
παρεμβάσεων αφορά τη βελτίωση 
των υποδομών ύδρευσης και απο-
χέτευσης από την ΕΥΑΘ. Σύμφωνα 
με στελέχη τού δήμου Θεσσαλονί-
κης, οι διαγωνισμοί για την εκτέλε-
ση των έργων θα ξεκινήσουν εντός 
του πρώτου διμήνου-τριμήνου τού 
2021. Εκτίμηση και ελπίδα είναι 
ότι, με την περάτωση των παρεμ-
βάσεων, θα αναζωπυρωθεί και το 
ενδιαφέρον των επαγγελματιών για 
την παλαιότερη αγορά τροφίμων 
τής Θεσσαλονίκης, όπου σήμε-
ρα –και παρότι τα καταστήματα 
τροφίμων εξαιρούνται από το 
lockdown– σημαντικός αριθμός 
μαγαζιών δεν λειτουργεί, ενώ επί-
σης αρκετά παραμένουν ξενοίκια-
στα ή προς πώληση, χωρίς ωστόσο 
να εμφανίζονται υποψήφιοι μι-
σθωτές ή αγοραστές (τουλάχιστον 
όσο διαρκεί η πανδημία), παρότι 
τα ζητούμενα ποσά έχουν μειωθεί 
σημαντικά.

2 Στην περίπτωση του open 
mall στον άξονα της Δη-
μητρίου Γούναρη (όπου ο 

προϋπολογισμός των παρεμβάσεων 
ανέρχεται στο 1,78 εκατ. ευρώ), οι 
σχετικές μελέτες έχουν επίσης ολο-
κληρωθεί από τον δήμο Θεσσαλο-
νίκης και έχουν εγκριθεί από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων. Σύντομα 
αναμένεται η απαιτούμενη έγκριση 
και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο (ΚΑΣ), ώστε αμέσως 
μετά να προκηρυχθεί διαγωνισμός 
(κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί 
μέσα στους πρώτους μήνες τού 
2021). Και εδώ, φορέας υλοποίη-
σης είναι ο δήμος Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με τον Εμπορικό 
Σύλλογο της πόλης (ΕΣΘ). Οι 
παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν 
αφορούν συνολικά 140 καταστή-
ματα, τα οποία, μεταξύ άλλων, θα 
αλλάξουν πρόσοψη, υιοθετώντας 
ένα ηλεκτρονικό μοντέλο πληρο-
φόρησης. O ΕΣΘ θα «ντύσει» τις 
προσόψεις στα εν λόγω 140 εμπο-
ρικά και, ταυτόχρονα, θα στήσει 
κάποια ηλεκτρονικά συστήματα 
μέσα στις συγκεκριμένες επιχειρή-
σεις, δημιουργώντας ένα e-shop. 
Ο δήμος Θεσσαλονίκης, από την 
πλευρά του, θα υλοποιήσει σειρά 
αναπλάσεων.
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΖΗΤΕΙ
Η «ΚΑΡΔΙΑ»
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διεθνούς 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού εντός 
του 2021 για την ανάπλαση του 

άξονα της Αριστοτέλους προχωρά ο 
δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, άλ-
λωστε, για ένα ζήτημα που ο δήμαρχος, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, είχε θέσει ψηλά 
στην ατζέντα του ήδη από την περίοδο 
που προηγήθηκε της εκλογής του στη 
θέση τού πρώτου πολίτη τής Θεσσαλο-
νίκης, στα τέλη τής άνοιξης του 2019: 
όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. 
Ζέρβας σε συνέντευξή του στη «Citymag» 
στις 31.08.2019, μία ημέρα πριν από την 
ανάληψη των καθηκόντων του, «Υπάρχει 
κάποιος ικανοποιημένος από τη σημερινή 
της εικόνα (σ.σ.: της Αριστοτέλους); Είναι 
αποδεκτό και ανεκτό να βλέπουμε σήμερα 
μιαν Αριστοτέλους βρώμικη, ακαλαίσθητη, 
χώρο παραεμπορίου και παραβατικότη-
τας; Από τους φοίνικες που κάηκαν στον 
παγετό τού Ιανουαρίου τού 2017 (και 
ουδέποτε αντικαταστάθηκαν) μέχρι το ρο-
λόι τής Αριστοτέλους, που δεν λειτουργεί 
και δείχνει τη σωστή ώρα μόνο δύο φορές 
την ημέρα, ή το δάπεδο της πλατείας, που 
είναι από άσφαλτο. Ό,τι χειρότερο, δηλα-
δή, για παιδιά, θαμώνες και επισκέπτες. Η 
‘βιτρίνα’ τής Θεσσαλονίκης, το καμάρι τού 
Εμπράρ, έχει καταντήσει ένας άμορφος 
και αντιαισθητικός χώρος. Αυτή δεν είναι 
εικόνα σοβαρής ευρωπαϊκής πόλης. Θα 
τρέξω. Θα βρω τους πόρους, τον τρόπο, 
αλλά σας υπόσχομαι ότι θα αλλάξει. Με-
γάλα αρχιτεκτονικά γραφεία θα σχεδιά-
σουν μία από τις ομορφότερες πλατείες 
παγκοσμίως. Με σύγχρονη αισθητική, 
λειτουργικότητα και με την κατασκευή 
υπόγειου πάρκινγκ».

04
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για το σημαντικό-
τερο τοπόσημο στη Θεσσαλο-
νίκη – κι όμως, πολλές φορές η 

εικόνα που συναντά ο περιπατητής στον 
περιβάλλοντα χώρο τού μνημείου δεν 
είναι αυτή που θα έπρεπε. Την κατά-
σταση αυτή επιχειρεί να ανατρέψει ο 
δήμος, έχοντας εντάξει στο τεχνικό του 
πρόγραμμα για το 2021, το οποίο προ 
ημερών ενέκρινε το δημοτικό συμβού-
λιο, τη συνολική ποσοτική και ποιοτική 
αναβάθμιση του πρασίνου σε όλους 
τους χώρους που βρίσκονται πέριξ ή 
εγγύς στον Λευκό Πύργο.

05
ΣΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΝΕΑ ΟΨΗ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ

ΝΕΑ ΟΨΗ πρόκειται να απο-
κτήσει το πάρκο στη συμβολή 
των οδών Μάρκου Μπότσαρη 

και Ηλέκτρας, στην περιοχή τής Ανά-
ληψης. Η περιοχή που θα αναπλαστεί 
καλύπτει μια έκταση περίπου 3,5 στρεμ-
μάτων: στόχος είναι η συνολική αναβάθ-
μιση της περιοχής με τη δημιουργία ενός 
σύγχρονου αστικού πάρκου, το οποίο 
θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα 
έχει τον χαρακτήρα ενός χώρου ήπιας 
αναψυχής και κοινωνικής συνεύρεσης.

06
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΦΩΣ ΜΕ ΝΕΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ 
ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΗ ΜΕΡΙΔΑ τού λέοντος στο 
νέο τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου Θεσσαλονίκης για το 

2021 καταλαμβάνει ο τομέας τής 
βιώσιμης κινητικότητας, στον οποίο 
κατευθύνεται περίπου το 48% των 
κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί. 
Στον τομέα αυτό, η δημοτική αρχή 
σχεδιάζει να προχωρήσει σε ολο-
κληρωμένες παρεμβάσεις, με στόχο 
την ουσιαστική αναβάθμιση όλων 
των γειτονιών τής πόλης.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και 
ένα μεγάλο, τετραετές κατασκευ-
αστικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης 
των έργων ηλεκτροφωτισμού στη 
Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπο-
λογισμού 20 εκατ. ευρώ. Η συγκε-
κριμένη παρέμβαση, εκτός από την 
αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων 
με νέας τεχνολογίας και την εκ νέου 
τοποθέτηση φωτιστικών σε 15.000 
σημεία, περιλαμβάνει την υπογειο-
ποίηση των δικτύων και τον εκσυγ-
χρονισμό των συστημάτων ελέγχου 
τους.
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07
ΤΟ FLYOVER ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΔΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021
η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών
από τις τεχνικές κοινοπραξίες που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για την κατασκευή της.
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Π έντε σχήματα (οι 
εταιρείες ΑΒΑΞ ΑΕ, 
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ, 
Άκτωρ Παραχωρήσεις 
ΑΕ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και 

Ένωση Προσώπων «Μυτιληναίος» 
ΑΕ – Intertoll Europe ZRt) εκδήλω-
σαν στις αρχές Δεκεμβρίου το ενδια-
φέρον τους για το έργο «Αναβάθμιση 
της ανατολικής εσωτερικής περιφε-
ρειακής Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη 
Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα/ΣΔΙΤ» (το 
λεγόμενο «Flyover»), προϋπολογι-
σμού 370 εκατ. ευρώ.
Εντός των τρεχουσών ημερών έχει 

προγραμματιστεί να γίνει η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των προσφορών 
από την επιτροπή τού διαγωνισμού, 
η οποία θα εξετάσει την πληρότητά 
τους, για να ακολουθήσει η επόμενη 
φάση τής διαδικασίας, με την κατά-
θεση δεσμευτικών προσφορών εντός 
τού πρώτου εξαμήνου τού 2021.
Η νέα ανατολική περιφερειακή οδός 
τής Θεσσαλονίκης θα είναι ένας 
νέος, υπερσύγχρονος, εναέριος 
αυτοκινητόδρομος (η μεγαλύτε-
ρη εναέρια οδός στη χώρα μας), 
που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 
οριστική λύση στο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της πόλης, θα κάνει τις 
μετακινήσεις όλων μας πολύ πιο 
γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς 
και ευκολότερη την πρόσβαση από 
τη μία άκρη τής πόλης στην άλλη, με 
σεβασμό στο περιβάλλον.
Το έργο περιλαμβάνει την κατα-
σκευή μιας υπερυψωμένης, ταχείας 
λεωφόρου (το λεγόμενο «Flyover»), 
μήκους περίπου 9,5 χλμ., τέσσερα 
εκ των οποίων σε συνεχή γέφυρα, με 
τέσσερις λωρίδες ανά κατεύθυνση. 
Επίσης, προβλέπει εννέα ανισόπε-
δους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες 
και τρεις νέες σήραγγες.

Π έντε σχήματα (οι 
εταιρείες ΑΒΑΞ ΑΕ, 
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ, 
Άκτωρ Παραχωρήσεις 
ΑΕ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και 

Ένωση Προσώπων «Μυτιληναίος» 
ΑΕ – Intertoll Europe ZRt) εκδήλω-
σαν στις αρχές Δεκεμβρίου το ενδια-
φέρον τους για το έργο «Αναβάθμιση 
της ανατολικής εσωτερικής περιφε-
ρειακής Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη 
Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα/ΣΔΙΤ» (το 
λεγόμενο «Flyover»), προϋπολογι-
σμού 370 εκατ. ευρώ.
Εντός των τρεχουσών ημερών έχει 

προγραμματιστεί να γίνει η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των προσφορών 
από την επιτροπή τού διαγωνισμού, 
η οποία θα εξετάσει την πληρότητά 
τους, για να ακολουθήσει η επόμενη 
φάση τής διαδικασίας, με την κατά-
θεση δεσμευτικών προσφορών εντός 
τού πρώτου εξαμήνου τού 2021.
Η νέα ανατολική περιφερειακή οδός 
τής Θεσσαλονίκης θα είναι ένας 
νέος, υπερσύγχρονος, εναέριος 
αυτοκινητόδρομος (η μεγαλύτε-
ρη εναέρια οδός στη χώρα μας), 
που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 
οριστική λύση στο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της πόλης, θα κάνει τις 
μετακινήσεις όλων μας πολύ πιο 
γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς 
και ευκολότερη την πρόσβαση από 
τη μία άκρη τής πόλης στην άλλη, με 
σεβασμό στο περιβάλλον.
Το έργο περιλαμβάνει την κατα-
σκευή μιας υπερυψωμένης, ταχείας 
λεωφόρου (το λεγόμενο «Flyover»), 
μήκους περίπου 9,5 χλμ., τέσσερα 
εκ των οποίων σε συνεχή γέφυρα, με 
τέσσερις λωρίδες ανά κατεύθυνση. 
Επίσης, προβλέπει εννέα ανισόπε-
δους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες 
και τρεις νέες σήραγγες.

Π έντε σχήματα (οι 
εταιρείες ΑΒΑΞ ΑΕ, 
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ, 
Άκτωρ Παραχωρήσεις 
ΑΕ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και 

Ένωση Προσώπων «Μυτιληναίος» 
ΑΕ – Intertoll Europe ZRt) εκδήλω-
σαν στις αρχές Δεκεμβρίου το ενδια-
φέρον τους για το έργο «Αναβάθμιση 
της ανατολικής εσωτερικής περιφε-
ρειακής Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη 
Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα/ΣΔΙΤ» (το 
λεγόμενο «Flyover»), προϋπολογι-
σμού 370 εκατ. ευρώ.
Εντός των τρεχουσών ημερών έχει 

προγραμματιστεί να γίνει η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των προσφορών 
από την επιτροπή τού διαγωνισμού, 
η οποία θα εξετάσει την πληρότητά 
τους, για να ακολουθήσει η επόμενη 
φάση τής διαδικασίας, με την κατά-
θεση δεσμευτικών προσφορών εντός 
τού πρώτου εξαμήνου τού 2021.
Η νέα ανατολική περιφερειακή οδός 
τής Θεσσαλονίκης θα είναι ένας 
νέος, υπερσύγχρονος, εναέριος 
αυτοκινητόδρομος (η μεγαλύτε-
ρη εναέρια οδός στη χώρα μας), 
που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 
οριστική λύση στο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της πόλης, θα κάνει τις 
μετακινήσεις όλων μας πολύ πιο 
γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς 
και ευκολότερη την πρόσβαση από 
τη μία άκρη τής πόλης στην άλλη, με 
σεβασμό στο περιβάλλον.
Το έργο περιλαμβάνει την κατα-
σκευή μιας υπερυψωμένης, ταχείας 
λεωφόρου (το λεγόμενο «Flyover»), 
μήκους περίπου 9,5 χλμ., τέσσερα 
εκ των οποίων σε συνεχή γέφυρα, με 
τέσσερις λωρίδες ανά κατεύθυνση. 
Επίσης, προβλέπει εννέα ανισόπε-
δους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες 
και τρεις νέες σήραγγες.
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ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΕΤΣΟΥΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ 
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ εξάμη-
νο του 2021 αναμένονται 
εξελίξεις στο ζήτημα της 

Μαρίνας Αρετσούς. Βασικός στόχος 
των προτεινόμενων παρεμβάσεων εί-
ναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης σκα-
φών διαφόρων μεγεθών και η παροχή 
ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών 
στα σκάφη. Στη θαλάσσια ζώνη, 
εκτός από τη συντήρηση των υφιστά-
μενων λιμενικών έργων, αναγκαίος 
κρίνεται ο εκσυγχρονισμός υφιστά-
μενων υποδομών και η προσθήκη 
λειτουργικών στοιχείων. Παράλληλα, 
διαπιστώνεται η ανάγκη ανάπτυξης 
σημαντικών –κτιριακών, κυρίως– 
υποδομών. Επιπλέον, προβλέπεται η 
αποκατάσταση της αισθητικής τής 
χερσαίας ζώνης και η βελτίωση της 
ελκυστικότητάς της, καθώς αυτήν τη 
στιγμή η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθ-
μό αδιαμόρφωτη ή εγκαταλελειμμένη. 
Εκεί σχεδιάζεται να δημιουργηθεί 
ένας πόλος τουρισμού και αναψυ-
χής, ενώ η αξιοποίηση της χερσαίας 
ζώνης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της 
μαρίνας, στη διασφάλιση της συνέ-
χειας του παραλιακού μετώπου και 
στη λειτουργική σύνδεση της μαρίνας 
με την πόλη τής Καλαμαριάς και το 
γύρω αστικό περιβάλλον.

09
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΝΕΑ ΟΨΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ και λειτουργικά 
αναβαθμισμένη φιλοδοξεί να 
αποδώσει ο δήμος Θεσσα-

λονίκης την περιοχή πέριξ τού δικα-
στικού μεγάρου, με σειρά εργασιών 
που ξεκινούν με την είσοδο του 2021. 
Οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί 
έχουν ως βασικούς στόχους αφενός 

τη λειτουργική και αισθητική αποκα-
τάσταση της περιοχής, ώστε αυτή να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαι-
τήσεις για ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κίνηση όλων των πολιτών, αφετέρου 
την ανάδειξη του δικαστικού μεγάρου, 
που αποτελεί σημείο αναφοράς για 
όλη την πόλη.
Τα έργα ανάπλασης θα εξελιχθούν 
στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 
δικαστικό μέγαρο (επί της οδού 26ης 
Οκτωβρίου), το οποίο θα διαπλατυν-
θεί και, συγχρόνως, θα πρασινίσει. 
Κεντρικός στόχος τής παρέμβασης 
είναι να δημιουργηθεί μια διακριτή 
διαδρομή για την απρόσκοπτη κίνηση 
των πεζών, ενώ θα γίνει και διευθέ-
τηση της κυκλοφορίας και της στάθ-
μευσης οχημάτων, μεταξύ των οποίων 
και των υπηρεσιακών οχημάτων τής 
Ελληνικής Αστυνομίας.

10
AΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ των διαδι-
κασιών ανάπλασης στις οδούς 
Σοφούλη και Βαφοπούλου εκκινεί 

με την ανατολή τού νέου έτους ο δήμος 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, δρομολογεί-
ται μια μεγάλη παρέμβαση στην περιοχή 
τού «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, με 
στόχο την κυκλοφοριακή, λειτουργική και 
αισθητική αποκατάσταση και αναβάθ-
μισή της. Στο έργο, προϋπολογισμού 1,9 
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην 
οδό Κωνσταντινουπόλεως, η διευθέτηση 
της στάθμευσης οχημάτων, καθώς η 
δημιουργία χώρων πρασίνου κατά μήκος 
τής περίφραξης του νοσοκομείου, που θα 
λειτουργούν ως φράχτης ηχοπροστασίας. 
Η παρέμβαση που σχεδιάζεται να γίνει 
από τη δημοτική αρχή περιλαμβάνει την 
οδό Κωνσταντινουπόλεως από την οδό 
Κρίτωνος ώς την οδό Κλεάνθους, τις 
οδούς Βαρόνου Χιρς και Μιαούλη από 
την οδό Κωνσταντινουπόλεως ώς την οδό 
Γαριβάλδη, την οδό Κλεάνθους από την 
οδό Κωνσταντινουπόλεως ώς την οδό Σό-
λωνος, την οδό Σταματοπούλου, καθώς 
και το τμήμα τής οδού Σόλωνος, στη συμ-
βολή με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

11
ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ DECK
«ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ»
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΟ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ 

ΣΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ δρόμου, 
προκειμένου να ξεπεράσει 
γραφειοκρατικά εμπόδια που 

απειλούν να εκτροχιάσουν χρονικά το 
έργο επέκτασης της παλιάς παραλίας 
με την κατασκευή μιας ξύλινης εξέδρας 
(deck) σε όλο της το μήκος μέσα στο 
νερό, αποδύεται ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι, 
εξαιτίας τής φύσης τού έργου, λόγο 
έχουν μια σειρά από υπηρεσίες (μεταξύ 
αυτών, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου/
ΕΤΑΔ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων και το 
Λιμενικό Σώμα), οι οποίες θα πρέπει 
να γνωμοδοτήσουν θετικά πριν από 
οποιαδήποτε παρέμβαση.
Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τον 
χρόνο, ο δήμος Θεσσαλονίκης επέλεξε 
να μην προχωρήσει σε αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό, αλλά να πάει κατευθείαν 
σε μελέτη για την επέκταση της πα-
λιάς παραλίας. Παράλληλα, έχει ήδη 
κατατεθεί αίτημα για χρηματοδότηση 
της μελέτης τού έργου από το υπουρ-
γείο Τουρισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση, ο 
δήμος θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση του έργου μέσω της 
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

«ΑΝΑΣΑ» ΣΤΟΥΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΧ 
ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ 
ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ 
20 ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20 υπαί-
θριων δημοτικών πάρκινγκ 
σε αντίστοιχα σημεία εντός 

των διοικητικών ορίων τού δήμου 
Θεσσαλονίκης (με προτεραιότητα 
σε γειτονιές που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στάθμευ-
σης) προχωρά η δημοτική αρχή. 
Οι χώροι όπου θα αναπτυχθούν 
αυτά τα υπαίθρια πάρκινγκ καλύ-
πτουν συνολική έκταση περίπου 17 
στρεμμάτων και είναι χωρητικό-
τητας περίπου 850 θέσεων οχη-
μάτων. Στους χώρους αυτούς θα 
γίνουν εργασίες διαμόρφωσης και 
ασφαλτοστρώσεις, ενώ θα τοποθε-
τηθούν φωτισμός και περιφράξεις. 
Η στάθμευση στα συγκεκριμένα 
σημεία θα είναι δωρεάν.
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ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ

ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
τρίμηνο του 2021 υπο-
λογίζεται ότι θα εγκατα-

σταθεί ο μελετητής για τους τέως 
Στάβλους Παπάφη, στην Τούμπα 
(ένα από τα πλέον εμβληματι-
κά έργα που σχεδιάζονται στον 
αστικό ιστό τής Θεσσαλονίκης, το 
οποίο εκτιμάται ότι θα επηρεάσει 
ευεργετικά συνολικά το πολεοδο-
μικό συγκρότημα). Εκτός απροό-
πτου, η δημοπράτηση του πρότζε-
κτ θα γίνει στα τέλη τού 2021, με 
την παράδοση του έργου να εκτι-
μάται ότι θα καταστεί εφικτή δύο 
χρόνια αργότερα. Ήδη, ο δήμος 
Θεσσαλονίκης έχει διασφαλίσει 
χρηματοδότηση περίπου 13 εκατ. 

ευρώ για τον σκοπό αυτό από το 
υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων.
Στα τέσσερα στρέμματα του 
οικοδομικού τετραγώνου των 
τέως Στάβλων Παπάφη σχεδιά-
ζεται μια «αστική γειτονιά», ένας 
χώρος πολλαπλών χρήσεων στην 
«καρδιά» τής Τούμπας (μεταξύ 
των οδών Αλοννήσου, Μυκόνου, 
Άνδρου και Σιδηροκάστρου). 
Στα κτίρια που θα διαμορφω-
θούν περιλαμβάνονται βρεφονη-
πιακός σταθμός, παιδική χαρά, 
χώρος μνήμης-αρχείο για τους 
πρόσφυγες της Τούμπας, χώροι 
εκδηλώσεων, γραφεία, αναψυκτή-
ριο, υπαίθριος κινηματογράφος, 
κλειστό δημοτικό γυμναστήριο 
για παιδιά και ενήλικες, δημοτική 
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, ξενώ-
νας φιλοξενίας, κοινοτικό ιατρείο, 
κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων 
και ΚΕΠ. Επίσης, περιλαμβάνε-
ται υπόγειος χώρος στάθμευσης, 
δυναμικότητας περίπου διακοσίων 
θέσεων ΙΧ.
Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά 
οκτώ ανεξάρτητες κτιριακές μονά-
δες αφιερωμένες σε διαφορετικές 
δημόσιες λειτουργίες, προσπελά-
σιμες τόσο μέσω ενός κεντρικού, 
δημόσιου ανοιχτού χώρου όσο 
και μέσα από μικρότερα περά-
σματα, τα οποία σχεδιάστηκαν ως 
προεκτάσεις των δευτερευόντων 
δρόμων που καταλήγουν στο οικο-
δομικό τετράγωνο.
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 Άποψη του συγκροτήματος των αναπλασμένων.
 Στάβλων Παπάφη από την πλευρά τής παιδικής χαράς..
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΚ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ...

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2021 αναμένεται 
να τρέξουν οι διαδικασίες για 
την ανάπλαση της πολύπαθης 

πλατείας Διοικητηρίου. Ο δρόμος για να 
προχωρήσει ο σχεδιασμός, που προβλέπει 
την αποκατάσταση της πλατείας με ταυτό-
χρονη προστασία και ανάδειξη του αρχαι-
ολογικού χώρου (χωρίς, προφανώς, υπό-
γειο πάρκινγκ), άνοιξε με την υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης που συνάφθηκε μεταξύ τού 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
του δήμου Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και της «Εγνατία 
Οδός» ΑΕ στα μέσα τού περασμένου Νο-
εμβρίου. Στόχος (σε αντίθεση με παλαιότε-
ρες πρωτοβουλίες) είναι η αποκατάσταση 
της πλατείας στην πρότερη μορφή της. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λευκά μάρμαρα 
που κάλυπταν την επιφάνειά της (και που 
είχαν αποσπαστεί πριν από την έναρξη των 
εργασιών το 1990) φυλάσσονται με ασφά-
λεια και αριθμημένα σε δημοτικό χώρο 
στη Νέα Ελβετία.

16
ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
«ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
βρίσκεται εν αναμονή ενός 
μεγαλόπνοου πρότζεκτ: της 

ανάπλασης του στρατοπέδου «Παύ-
λου Μελά» για τη δημιουργία ενός 
μητροπολιτικού πάρκου. Το στρατη-
γικό σχέδιο για το πάρκο προβλέπει 
258.700 τετρ.μ. πρασίνου, 57.000 
τετρ.μ. πλατειών, επανάχρηση 25 κτι-
ρίων, δημιουργία υποδομών αναψυ-
χής και ήπιες εμπορικές δραστηριό-
τητες, ξενώνα και συνεδριακά κέντρα. 
Στο κτίριο της δυτικής πλευράς θα 
στεγαστούν το Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, το Μουσείο Προσφυγι-
κού Ελληνισμού και το νέο δημαρχείο 
τού δήμου Παύλου Μελά. Σε προτε-
ραιότητα όμως τίθεται το πράσινο, με 
πρόβλεψη να φυτευτούν 2.500 δέ-
ντρα και να δημιουργηθούν ελαιώνες 
και οπωρώνες με καλλωπιστικά φυτά. 
Βάσει τού σχεδιασμού που υλοποιείται 
μέσω των παρεμβάσεων, θα διατηρη-
θεί η φυσική τοπογραφία, θα απο-
κατασταθούν οι χώροι πρασίνου, θα 
αναδειχθεί το κτιριακό απόθεμα και 
το τέως στρατόπεδο «Παύλου Μελά» 
θα μετατραπεί σε υπερτοπικό πάρκο.

14
ΤΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
«ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

ΤΗΕ ΝΕΧΤ
BEST THING

ΠΡΟΣΦΑΤΑ αναρτήθηκε στη 
«Διαύγεια» η έγκριση του ειδι-
κού σχεδίου χωρικής ανάπτυ-

ξης για το τέως στρατόπεδο «Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», στον δήμο Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης. Με τον τρόπο αυτόν 
ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία 
ενός μητροπολιτικού πάρκου, αλλά και 
για την υλοποίηση του δυτικού τόξου 
τού πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης, καθώς εντός των 
διοικητικών ορίων τής Μενεμένης βρί-
σκεται τμήμα τού παραλιακού μετώπου 
τής Θεσσαλονίκης.
Ήδη, στο τμήμα τού στρατοπέδου 
που δεν χρησιμοποιείται από τις ένο-
πλες δυνάμεις (ένα μέρος παραμένει 
ενεργό) έχουν διαμορφωθεί χώροι για 
βόλτα και ελεύθερη άθληση, γήπεδα 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Φιλοξενού-
νται μουσικές και χορευτικές εκδη-
λώσεις, φεστιβάλ, αλλά και προβολές 
ταινιών (τους θερινούς μήνες). Πα-
ράλληλα, καθημερινά λειτουργούν το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινω-
νικό Φαρμακείο τού δήμου.
Πλέον, ο δήμος Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης σχεδιάζει να αξιοποιήσει και 
την υπόλοιπη από την παραχωρηθεί-
σα έκταση (που συνολικά φτάνει τα 
160 στρέμματα), για να δημιουργήσει 
ένα μητροπολιτικό κέντρο πρασίνου, 
πολιτισμού και δομών κοινωνικής 
αλληλεγγύης.
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ΜΕ ΟΣΕ ΚΑΙ ΠΑΘΕ

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΡΙΣΚΕΙ
ΝΕΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ

ΜΕΣΑ στο τρίτο τρίμηνο του 
2021 φιλοδοξεί η ΕΡΓΟ-
ΣΕ να έχει ανάδοχο (με τη 

διαδικασία τού ανταγωνιστικού διαλό-
γου) για το έργο τής σύνδεσης τής 6ης 

προβλήτας τού λιμανιού τής Θεσσα-
λονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Η μελέτη για το έργο δημοπρατήθηκε 
το 2018, με τον διαγωνισμό να μην έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, με δυσοίω-
νες προοπτικές. Αυτός είναι και ο λόγος 
που η ΕΡΓΟΣΕ προτίθεται να ακυρώσει 
τον προαναφερθέντα διαγωνισμό και να 
προχωρήσει το έργο με τη διαδικασία 
τού ανταγωνιστικού διαλόγου.
Εξελίξεις αναμένονται, παράλληλα, εντός 
τού 2021 και στο μέτωπο που αφορά 
την ολοκλήρωση της σύνδεσης της 6ης 
προβλήτας τού ΟΛΘ με τον αυτοκινη-
τόδρομο ΠΑΘΕ. Το πρότζεκτ, προϋ-
πολογισμού 75 εκατ. ευρώ, δημοπρα-
τήθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της 
εξέτασης των οικονομικών προσφορών.

17
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΞΑΝΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τη σχέση τής Θεσσαλονίκης με τη θάλασσα, στόχος τού 
υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η ολοκλήρωση της μελέτης προέγκρισης 
για την ενοποίηση και την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου τής πόλης, 

μήκους 40 χλμ., από το Καλοχώρι ώς το Αγγελοχώρι. Ο στρατηγικός ανασχεδιασμός 
(από την περιοχή τού εθνικού πάρκου μέχρι την Επανομή) στοχεύει στην προστασία 
του, στην αποκατάσταση και ανάδειξή του, στην εξασφάλιση της συνέχειας και της 
προσβασιμότητας σε αυτό με μέριμνα για το αδιατάρακτο της φυσικής ακτογραμμής. 
Παράλληλα, προωθούνται επιμέρους, πολεοδομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις (ανά-
πλασης ή και αναμόρφωσης) μεταξύ της Καλαμαριάς και της περιοχής τού αεροδρο-
μίου για τη δημιουργία ζώνης πρασίνου και ήπιας αναψυχής, ενώ λαμβάνεται μέριμνα 
για τη διατήρηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων ή και σχετικών οικονομικών δρα-
στηριοτήτων (όπως η ναυπηγοεπισκευή αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής 
στη χερσαία ή τη θαλάσσια ζώνη), με σεβασμό στο οικοσύστημα του Θερμαϊκού.

18
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΤΟ «ΟΡΦΑΝΟ» 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 
ΑΠΟΚΤΑ... ΓΟΝΕΙΣ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ τού 2021 ανα-
μένεται να παραδοθεί στην 
κυκλοφορία το «ορφανό» 

χιλιόμετρο μεταξύ Μουδανιών και 
Ποτίδαιας, το οποίο –ειδικά τους 
θερινούς μήνες– ταλαιπωρεί όλους 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες 
τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας. Το 
συγκεκριμένο τμήμα, που ευθύνεται 
για τεράστια μποτιλιαρίσματα κάθε 
καλοκαίρι, είναι στην ευθύνη τής 
«Εγνατία Οδός» ΑΕ. Ο προϋπολογι-
σμός τού έργου ανέρχεται σε περίπου 
10 εκατ. ευρώ.
Το εν λόγω χιλιόμετρο μένει σε εκκρε-
μότητα από το 2011. Τότε αναβαθμί-
στηκε ο κεντρικός άξονας της 

Κασσάνδρας, όμως, λόγω προσφυ-
γών, αλλά και άλλων προβλημάτων, 
το έργο παραδόθηκε το 2016, χωρίς 
αυτό το ένα χιλιόμετρο μεταξύ Νέων 
Μουδανιών και Ποτίδαιας. Ουσια-
στικά, το εν λόγω τμήμα ακυρώνει 
τα οφέλη από το σύνολο του άξονα, 
καθώς οι λωρίδες κυκλοφορίας περι-
ορίζονται και δημιουργείται κυκλοφο-
ριακή συμφόρηση.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 Eνας μοναδικός 
 χώρος 
 πολιτισμού και 
 εκπαίδευσης 
 στην Πυλαία
Μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα ο διαγωνισμός 
για την κατασκευή του, με την εκκίνηση των εργασιών 
να προβλέπεται εντός τού 2021.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΠΙΤΙ απο-
κτούν στην Πυλαία χιλιάδες παι-
χνίδια απ’ όλο τον κόσμο. Χάρη 
στην κατασκευή τού πρότυπου 
Κέντρου Εκπαίδευσης, Παιδιού 
και Παιχνιδιού, που υλοποιεί 
ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 
δημιουργείται στην περιοχή ένας 
νέος οικολογικός χώρος πολιτι-
σμού και δημιουργικής απασχό-
λησης για τη νέα γενιά, όπου θα 
φιλοξενηθούν παιχνίδια από την 
Ελλάδα, αλλά και απ’ όλο τον 
κόσμο. Παιχνίδια και αντικείμε-
να που αφορούν στην παιδική 
ηλικία (από την Κολομβία και 
γενικότερα την Αμερική, την 
Ιαπωνία, το Μπαλί, την Ευρώπη, 
αλλά και από όλες τις ηπείρους 
– φυσικά, και από την Ελλάδα), 
που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά 
σε διαφορετικές περιόδους 
τής σύγχρονης ιστορίας και τα 
οποία φανερώνουν τον πολιτισμό 
διάφορων περιοχών.
«Βάζουμε σε ράγες υλοποίη-
σης ακόμη ένα μοναδικό έργο 
πολιτισμού στον δήμο μας, 
μοναδικό πανελλήνια», σημειώνει 
ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, που σχεδίασε 
και υλοποιεί αυτό το σημαντικό 
έργο. «Με αυτό το μοναδικό για 
τα ελληνικά δεδομένα πρότυπο 
Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και 
Παιχνιδιού, που προστίθεται στην 
υπάρχουσα υποδομή τού δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη, δημιουργεί-
ται κάτι μοναδικό στην περιο-
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χή. Ένας νέος, σύγχρονος και 
λειτουργικός χώρος εκπαίδευσης 
και πολιτισμού, που αναβαθμίζει 
και ενισχύει συνολικά την περιο-
χή», προσθέτει ο κ. Καϊτεζίδης.

Μια πολύτιμη συλλογή
Τα παιχνίδια αποτελούν κομ-
μάτια μιας μεγάλης συλλογής, 
που ανήκει στη συλλέκτρια των 
παιχνιδιών, Μαριάννα Βιλδιρί-
δη-Χατζητόλιου, η οποία βλέ-
πει ένα όνειρο ζωής να γίνεται 
πραγματικότητα. Μέρος αυτής 
της συλλογής έχει δωρηθεί στον 
δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
Τα παιχνίδια, που συλλέγει η ίδια 
από το 1990, αναφέρονται στην 
παιδική ηλικία και στον κόσμο 
τού παιδιού από τον 18ο αιώνα. 
Δεν είναι απλά παιχνίδια, αλλά 
έργα τέχνης, τα οποία η κυρία 
Βιλδιρίδη συγκέντρωσε όλα αυτά 
τα χρόνια από αγορές, αντικερί, 
παζάρια και δημοπρασίες απ’ 
όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, 
η συλλογή περιλαμβάνει κού-
κλες, τρενάκια, στρατιωτάκια και 
πολυάριθμα ακόμη αντικείμενα, 
πολλά από αυτά του 17ου και του 
18ου αιώνα, σπάνιας συλλεκτικής 
αξίας, τα οποία θα μπορούν να 
θαυμάσουν από κοντά μικροί και 
μεγάλοι. Με τον τρόπο αυτόν, ο 
χώρος θα αποτελέσει όχι μόνον 
ένα σύγχρονο μουσείο παιχνι-
διού, αλλά και έναν καινοτόμο, 
διαδραστικό χώρο εκπαίδευσης 
παιδιών και ενηλίκων.

«Στόχος μας είναι να προσφέ-
ρουμε χαρά και γνώση στο 
παιδί, στην οικογένεια και στην 
τρίτη ηλικία τής πατρίδας μας. 

Αυτό θα το πετύχουμε με την 
ενδοσκόπηση και την αυτογνω-
σία που θα διδάσκονται στο 
πρότυπο κέντρο που δημιουρ-

γούμε. Με τη στροφή προς τα 
μέσα και τον εσωτερικό κόσμο, 
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε 
με γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία 

στις απαιτήσεις τής εποχής μας. 
Ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στον 
δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, που διέκρινε 
τη σπουδαιότητα ενός Παιδικού 
Μουσείου και αγωνίζεται για 
την υλοποίησή του», τονίζει από 
τη μεριά της η κυρία Βιλδιρί-
δη-Χατζητόλιου.

Τι αφορά το έργο
Το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευ-
σης, Παιδιού και Παιχνιδιού και 
αυτή η τεράστια συλλογή θα 
φιλοξενηθούν στον χώρο όπου 
στεγαζόταν το Διαπολιτισμικό 
Σχολείο Πυλαίας, ο οποίος εδώ 
και 10 χρόνια παρέμενε ερειπω-
μένος και ανεκμετάλλευτος.
Το έργο είναι συνολικού προϋ-
πολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ. Το 
συνολικό οικόπεδο έχει εμβαδόν 
4.600 τετρ.μ. και περιλαμβά-
νει ένα διώροφο κτίριο 1.947 
τετρ.μ., όπου θα φιλοξενηθεί 
η συλλογή. Το κτίριο θα έχει 
και οικολογική διάσταση, 
καθώς σχεδιάστηκε εξαρχής 
ως ενεργειακό κτίριο, ενώ στο 
κέντρο προβλέπεται έντονη και 
η χρήση τής τεχνολογίας. Η 
μελέτη του ολοκληρώθηκε από 
την «Εγνατία ΑΕ», το έργο έχει 
εγκεκριμένη χρηματοδότηση 
από ευρωπαϊκούς πόρους και ο 
διαγωνισμός για την κατασκευή 
του πρόκειται να βγει το επόμενο 
διάστημα στον αέρα, με την εκ-
κίνηση των εργασιών να προβλέ-
πεται εντός τού 2021.
Θα είναι σίγουρα ένα έργο μο-
ναδικό… Γι’ αυτό και οι θερμές 
ευχαριστίες τού δημάρχου 
Πυλαίας-Χορτιάτη στη συλλέ-
κτρια, κυρία Βιλδιρίδη, για τη 
γενναιόδωρη δωρεά της (χωρίς 
την οποία δεν θα μπορούσε να 
ξεκινήσει η ιδέα τού κέντρου), 
την «Εγνατία ΑΕ» (που ανέλαβε 
την οριστική μελέτη του), την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων τού Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και του Ταμείου Συνοχής 
τού υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την εμπιστοσύνη 
και τη θερμή υποστήριξη που 
παρείχε στην ολοκλήρωση της 
πράξης ένταξης του έργου στο 
πρόγραμμα, αλλά και τις δημο-
τικές υπηρεσίες για τη μεγάλη 
ετοιμότητα που επέδειξαν για 
την ολοκλήρωση της σχετικής 
συμφωνίας. «Με πολλή δουλειά, 
όραμα και επιμονή, τα πάντα 
είναι δυνατά», σημειώνει χαρα-
κτηριστικά ο δήμαρχος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη.

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ,
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ-ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΕΙ
ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΧΕΙ ΔΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ. ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ 1990, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 18Ο ΑΙΩΝΑ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ, ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Η ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΥΚΛΕΣ, ΤΡΕΝΑΚΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΑΚΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
ΤΟΥ 17ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΣΠΑΝΙΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΝ,
Ο ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ,
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥ.

 Φωτορεαλιστική απεικόνιση.
 της γενικής άποψης του Κέντρου..

 Φωτορεαλιστική απεικόνιση.
 του εκθεσιακού χώρου 4..

 Φωτορεαλιστική απεικόνιση του ημιυπαίθριου χώρου.
 και της σύνδεσής του με τον περιβάλλοντα χώρο..
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KΛΙΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΚΤΑ
ΝΕΟ ΡΟΛΟ

ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ Σεπτέμβριο 
αναμένεται να ανοίξει ξανά τις 
πύλες της μετά από 30 χρό-

νια που παρέμενε αχρησιμοποίητη 
(και με νέο ρόλο αυτήν τη φορά, ως 
ιδιωτική φοιτητική εστία) η πάλαι ποτέ 
Κλινική Ανδρεάδου, στη συμβολή 
τής Βενιζέλου 66 με την οδό Φιλίπ-
που και την Τοσίτσα. Πίσω από την 
ανακαίνιση και τη μετατροπή τού κτι-
ρίου βρίσκεται η Oikotrust ΑΕΔΑ, η 
οποία ανέλαβε τη διαμόρφωση 100 
επιπλωμένων διαμερισμάτων (περί-
που 30 τετρ.μ. έκαστο) στα 3.200 
τετρ.μ. τού πενταώροφου κτιρίου. 
Τα διαμερίσματα θα διατεθούν προς 
μίσθωση με το μοντέλο all-in-one τής 
Oikotrust, στο πλαίσιο του οποίου το 
ενοίκιο περιλαμβάνει όλες τις δαπά-
νες (όπως λογαριασμοί, σύνδεση στο 
διαδίκτυο και κόστη συντήρησης και 
φύλαξης).
Η ανάπλαση της παλιάς Κλινικής 
Ανδρεάδου γίνεται υπό την επίβλε-
ψη της Oikotrust, σε αρχιτεκτονικά 
σχέδια των Τάσου Γεωργαντζή και 
Χρήστου Παππά, από τα τεχνικά 
γραφεία Urban Soul Project και 
406 Architects.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ενός 
σημαντικού διαγωνισμού είναι 
έτοιμος να προχωρήσει ο δήμος 

Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος τού Ια-
νουαρίου: πρόκειται για την ανάπλαση 
στο Επταπύργιο (ένα έργο που διαθέτει 
ήδη ολοκληρωμένη μελέτη και διασφα-
λισμένη χρηματοδότηση), μια παρέμ-
βαση που στόχο έχει τη διαμόρφωση 
μιας μεγάλης ζώνης πρασίνου πέριξ 
των βυζαντινών τειχών τής πόλης.
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ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

ΤΗΕ NEW ENTRY

ENTOΣ των πρώτων μηνών τού 
2021 αναμένεται να ανοίξει τις 
πύλες του για το κοινό το πολυ-

ώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών 
Τσιμισκή 18 με Κομνηνών, γνωστό ως 
Μέγαρο Δρόσου, το οποίο παλαιότερα 
στέγαζε το πολυκατάστημα Λαμπρό-
πουλος και τα notos galleries, πριν αυτά 
μετακομίσουν στη Στοά Χιρς. Πλέον, το 
ακίνητο μίσθωσε ο ισπανικός κολοσσός 
τού λιανεμπορίου Inditex, έχοντας μι-
σθώσει το υπόγειο, το ισόγειο, τον 1ο και 
τον 2ο όροφο, συνολικής επιφάνειας 
2.000 τετρ.μ., για να φιλοξενήσει σήμα 
της. Οι υπόλοιποι όροφοι (3ος έως 7ος) 
θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι γραφεί-
ων ή, ενδεχομένως, φιλοξενίας.

ζα Eurobank Ergasias και με τίμη-
μα για την αγορά του που ανήλθε 
στα 5,46 εκατ. ευρώ.
Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 
620 τετρ.μ., με την οικοδομική 
άδεια να προβλέπει συνολική επιφά-
νεια του νέου κτιρίου στα 3.000 
τετρ.μ. (σε ισόγειο, υπόγειο και έξι 
ορόφους). Από το αρχικό κτίριο 
έχει διατηρηθεί η πρόσοψη, με το 
υπόλοιπο κτίσμα να κατεδαφίζεται, 
για να κατασκευαστεί εκ νέου, στη 
νέα του μορφή, με προϋπολογισμό 
που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει ώς 
τα 7 εκατ. ευρώ.
Οι δύο πρώτοι όροφοι θα διατηρή-
σουν το ιστορικό, κλασικό στιλ τού 
κτιρίου. Το ξενοδοχείο θα διαθέ-
τει περί τα 60 δωμάτια, ενώ στο 
ισόγειο και στον εσωτερικό κήπο θα 
αναβιώσει το ιστορικό εστιατόριο 
«Όλυμπος Νάουσα», με κουζίνα 
που θα αναφέρεται στην παράδοση 
του θρυλικού θεσσαλονικιώτικου 
resto. Στο ισόγειο θα λειτουργεί και 
το μπαρ, επίσης με αναφορές στην 
ιστορία τού χώρου.
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«ΟΛΥΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑ»

ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ
ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ τού 2021 
αναμένεται να έχει ανοί-
ξει ξανά τις πύλες του το 

θρυλικό «Όλυμπος Νάουσα», στη 
λεωφόρο Νίκης 5 – αυτήν τη φορά 
όμως όχι μόνον ως εστιατόριο, 
αλλά και ως boutique hotel. Το 
ακίνητο ανήκει από το 2017 στο 
κοινό επενδυτικό σχήμα «Grivalia 
Hospitality» και «Μακεδονικά 
Ξενοδοχεία ΑΕ» (του ομίλου Τορ-
νιβούκα), με ποσοστά συμμετοχής 
65%-35%, μετά από διαγωνισμό 
που προκηρύχθηκε από την τράπε-
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AMEΣΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού για την 
αξιοποίηση του διατηρητέου συ-

γκροτήματος του Ντεπό προχωρά εντός 
του 2021 ο δήμος Θεσσαλονίκης. Το 
οικόπεδο έχει έκταση 12.905,04 τετρ.μ. 
και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 
τού πολεοδομικού συγκροτήματος, 
περικλειόμενο από τις οδούς Βασιλίσσης 
Όλγας, Νέστορος Τύπα, Γεωργίου Πα-
πανδρέου και Π. Δημητρακοπούλου.

Το συγκρότημα αποτελούσε το μηχα-
νοστάσιο της Εταιρείας Τροχιοδρόμων 
και Ηλεκτροφωτισμού, μέχρι την απο-
ξήλωση των γραμμών τού τραμ και την 
αντικατάστασή του από τον ΟΑΣΘ το 
1954. Από το 1957 μέχρι και τον Οκτώ-
βριο του 2013 σε αυτό στεγαζόταν η 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών 
Βορείου Ελλάδος τής Ελληνικής Αστυ-
νομίας, έως ότου ο χώρος παραδόθηκε 
στον δήμο Θεσσαλονίκης.
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
παρέμβαση στην ευρύτερη 
περιοχή που περιβάλλει το 

Γενί τζαμί σχεδιάζει στη νέα χρονιά 
ο δήμος Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-
μένα, προγραμματίζεται η ανάπλαση 
της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 
(από τη Βασιλίσσης Όλγας ώς την 
Εδμόνδου Ροστάν και από την Πρα-
ξιτέλους ώς τη Δελφών), της οδού 
Εδμόνδου Ροστάν (από την Αθανα-
σίου Διάκου ώς την Αρχαιολογικού 
Μουσείου), της οδού Πραξιτέλους 
(από την Αρχαιολογικού Μουσείου 
ώς την οδό Αθανασίου Διάκου), της 
οδού Ζαΐμη, όπως επίσης και του 
πεζόδρομου και του χώρου πρασί-
νου στη συμβολή των οδών Αρχαι-
ολογικού Μουσείου, Δελφών και 
Ζαΐμη, για το τμήμα ιδιοκτησίας τού 
Δημοσίου.

Σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει βρί-
σκεται ακόμη ένα πεντάστερο, αυτήν 
τη φορά στην οδό Μοναστηρίου 24, 
πολύ κοντά στον νέο σιδηροδρομι-
κό σταθμό τής πόλης. Η επένδυση 
για τη διαμόρφωση του επιφάνειας 
4.800 τετρ. μ. κτιρίου, που ανήλθε 
σε 7 εκατ. ευρώ, έγινε από τον όμιλο 
Αnatolia Hospitality.

Ισραηλινό ενδιαφέρον
Την ίδια στιγμή, η τουριστική αγορά 
τής Θεσσαλονίκης έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον και ισραηλινών επιχει-
ρηματικών ομίλων, οι οποίοι –ειδικά 
ενόψει της δημιουργίας τού Μου-
σείου Ολοκαυτώματος– βλέπουν 
στη Θεσσαλονίκη τον νέο δημοφιλή 
προορισμό για τους ισραηλινούς 
τουρίστες. Ήταν αυτή ακριβώς 
η δυναμική που οδήγησε ομάδα 
ισραηλινών επιχειρηματιών στην 
απόφαση για αγορά τού πάλαι ποτέ 
ξενοδοχείου «Βιέννη», στην Εγνατία, 
κοντά στο Βαρδάρι, προκειμένου να 
το αναβιώσουν ως ξενοδοχείο. Σε 
ισραηλινά χέρια πέρασε και δια-
τηρητέα οικοδομή στην οδό Αγίου 
Δημητρίου, πολύ κοντά στο υπουρ-
γείο Μακεδονίας-Θράκης, στην 
οποία ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες για 
τη μετατροπή της σε ξενοδοχείο. 
Ισραηλινά κεφάλαια φέρονται να 
ενδιαφέρθηκαν και για το κτίριο 
του Καραβάν Σαράι (παλαιό δη-
μαρχείο) στη Βενιζέλου, αλλά και 
για το διατηρητέο νεοκλασικό τής 
τέως Ιονικής Τράπεζας στην πλατεία 
Ελευθερίας (πάντοτε για χρήση τους 
ως ξενοδοχείων), χωρίς ωστόσο, 
σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει 
επιτευχθεί κάποια συμφωνία.
Εξελίξεις υπάρχουν και με το οκτα-
ώροφο κτίριο (επιφάνειας 4.589 
τετρ.μ.) στη συμβολή τής Τσιμισκή 
11 με την οδό Κατούνη, στα Άνω 
Λαδάδικα, που παραμένει γιαπί 
εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. 
Το ακίνητο έχει αγοραστεί από τον 
ισραηλινό τουριστικό όμιλο Fattal, 
ο οποίος φέρεται να σχεδιάζει την 
ανάπτυξη σε αυτό ενός πολυτελούς 
Leonardo Hotel (μία από τις μπρά-
ντες που διαχειρίζεται ο ισραηλινός 
όμιλος).

24
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ τής Θεσσαλονίκης ως δημοφιλούς city break προορι-
σμού αναγνωρίζουν ξενοδοχειακοί όμιλοι και επιχειρηματίες από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, επενδύοντας σε νέα ξενοδοχεία, σε μια πόλη που 

διαθέτει μόλις 14 πεντάστερα. Έτσι, στη δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου 
στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 45 (στα γνωστά «δίδυμα» κτίρια απέναντι από 
τον εμπορικό κέντρο «Πλατεία») προχωρά η Ledra Hotels & Villas τού ομίλου 
Σπανού. Το νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 100 δωματίων, θα λειτουργήσει υπό 
την «ομπρέλα» διεθνούς brand, με το οποίο συνεργάζεται η Ledra.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το οκταώροφο, πεντάστερο ξενοδοχείο τής 
«Ολύμπιον ΑΕ Οικοδομικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις» (μετά το πεντάστε-
ρο παραθεριστικό «Οlympion Sunset Hotel», που βρίσκεται στη Φούρκα 
Χαλκιδικής), στον πεζόδρομο της Καλαποθάκη. Η νέα μονάδα, η οποία θα 
διαθέτει 27 δωμάτια με 57 κλίνες, θα λειτουργήσει υπό το όνομα «Olympion 
City Hotel».
Ακόμη ένα πεντάστερο ξενοδοχείο διαμορφώνεται ήδη σε μια πάλαι ποτέ κα-
πναποθήκη στην οδό Δωδεκανήσου: θα διαθέτει εσωτερικό αίθριο και «υπό-
σχεται» να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία διαμονής στους επισκέπτες του.

27
ΚΤΙΡΙA ΨΑΧΝOYN ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΙ «ΨΗΝΕΤΑΙ»
ΣΤΟ ΝΤΕΠΟ...
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Ο ΝΕΟΣ «ΝΑΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ενα κόσμημα
για τη
Θεσσαλονίκη
Έτος εξελίξεων για τη Νέα Τούμπα
θα είναι η καινούργια χρονιά.
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Μ έσα στο 
2021 
(πιθανότα-
τα ακόμη 
και ώς τον 

προσεχή Μάιο) αναμένεται 
η έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος για το ειδικό 
χωρικό σχέδιο, το οποίο θα 
ανοίξει τον δρόμο για την ανέ-
γερση του νέου γηπέδου τού 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αίροντας 
τα όποια γραφειοκρατικά 
προσκόμματα. Ταυτόχρο-
να προωθούνται και όλες οι 
προαπαιτούμενες διαδικασίες 
(συγκέντρωση γνωμοδοτήσεων 
από τα συναρμόδια υπουργεία 
και φορείς), ώστε ο φάκελος 
του πρότζεκτ να μπορέσει να 
περάσει εντός τού χρονοδια-
γράμματος που έχει τεθεί από 
το Συμβούλιο Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού και εν συνεχεία 
από το Κεντρικό Συμβούλιο. 
Στόχος είναι η «Νέα Τούμπα» 
να παραδοθεί ώς το 2026, 
ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να 
γιορτάσει τα 100 χρόνια από 
την ίδρυσή του στο καινούργιο 
γήπεδο, στο νέο του σπίτι.
Ήδη, η Μητροπολιτική Επι-
τροπή Θεσσαλονίκης έχει 
εγκρίνει τη στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του ειδικού χωρικού σχεδίου 
για την ανέγερση του νέου 
γηπέδου. Το σενάριο ανάπλα-
σης προβλέπει την υπογειο-

ποίηση της οδού Κλεάνθους 
(στο τμήμα της που διασχίζει 
την αλάνα τής Τούμπας), 
ώστε να μην ανατρέπονται 
τα κυκλοφοριακά δεδομένα 
τής περιοχής. Προς την ίδια 
κατεύθυνση, προβλέπονται 
η ανέγερση των νέων γηπε-
δικών εγκαταστάσεων μέσα 
στα όρια των παραχωρημένων 
οικοπέδων, η διαμόρφωση και 
λειτουργική ενοποίηση των 
ελεύθερων χώρων περιμετρι-
κά τού γηπέδου, η δημιουργία 
υπόγειων και μη χώρων στάθ-
μευσης για την εξασφάλιση 
χιλίων θέσεων αθροιστικά, 
καθώς και η λειτουργία συ-
στήματος παρακολούθησης 
των περιβαλλοντικών παραμέ-
τρων. Στόχος είναι ολόκληρη 
η περιοχή να αλλάξει και να 
καταστεί πιο φιλική για τους 
κατοίκους, αλλά και για όλους 
όσοι επισκέπτονται το γήπε-
δο, το οποίο θα λειτουργεί 
ως πολυχώρος, διαθέτοντας 
αναψυκτήρια, εστιατόρια, 
συνεδριακούς χώρους, 
εγκαταστάσεις αποθεραπεί-
ας, εμπορικό κέντρο κ.ά. και 
λειτουργώντας ως αναπτυξι-
ακός πόλος όχι μόνο για την 
πόλη τής Θεσσαλονίκης, αλλά 
και για ολόκληρη τη Βόρεια 
Ελλάδα.
Το κόστος κατασκευής (με τις 
συνοδές αναπλάσεις) υπολογί-
ζεται περί τα 140 εκατ. ευρώ.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΑΠΘ ΤΙΜΑ
ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
«1821: ΤΙΜΗ και Μνήμη» είναι ο 

τίτλος που θέτει το πλαίσιο των 
δράσεων που διοργανώνει το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης για το 2021 –έτος εορτασμού των 
διακοσίων ετών από την επανάσταση 
του 1821–, σε συνεργασία με την εθνική 
επιτροπή «Ελλάδα 2021» και την 
«Πρωτοβουλία 1821-2021».
Το πρόγραμμα των επετειακών εκ-
δηλώσεων περιλαμβάνει 17 μεγάλα 
events και ακόμη ένα σε συνεργασία 
με το γαλλικό προξενείο, η ημερομηνία 
τού οποίου δεν έχει οριστικοποιηθεί: 
καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό και 
καλλιτεχνικό πεδίο, κάποια είναι συμ-
βολικά και άλλα επί της ουσίας εορ-
ταστικά, παραδοσιακά και καινοτόμα, 
εθνικά και διεθνή, εικαστικά, μουσικά, 
χορευτικά. Υπάρχουν εκδηλώσεις για 
ώριμους επιστήμονες και για νέους 
ερευνητές και φοιτητές, με διοργανωτή 
κάποιο από τα τμήματα του πανεπιστη-
μίου ή σε συνεργασία με φορείς. Ορι-
σμένες απευθύνονται σε ειδικό κοινό 
και άλλες στο ευρύ κοινό τής πόλης.

Ο προγραμματισμός για τις εκδηλώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν στη διάρ-
κεια του 2021 (προηγήθηκε ένα διαδι-
κτυακό συνέδριο από τη Νομική Σχολή 
τού ΑΠΘ με τίτλο «Δίκαιο και Επα-
νάσταση του 1821» στις 08.12.2020) 
είναι να λάβουν χώρα διά ζώσης, με 
παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση: 
προφανώς, ωστόσο, θα προσαρμοστεί 
στα υγειονομικά δεδομένα που θα 
ισχύουν τη συγκεκριμένη στιγμή.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των 
πρώτων μηνών τού 2021, στις 27.01 
προγραμματίζεται στην αίθουσα τελε-
τών η ημερίδα «Από τα Καλάβρυτα στο 
Ναβαρίνο: Η στρατιωτική αφήγηση της 
Επανάστασης», μια εκδήλωση τιμής στο 
στράτευμα, σε συνεργασία τού ΑΠΘ 
με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή 
Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). Στις 24-25.02 
το Τμήμα Θεολογίας τού ΑΠΘ, από 
κοινού με την ερευνητική ομάδα τού 
έργου «ΔιαΠαΝτοΣ.21» τού ΕΛΙΔΕΚ, 
διοργανώνει στην αίθουσα τελετών 
θεματική επιστημονική ημερίδα με θέμα 
«Ορθόδοξη Εκκλησία και εθνεγερσία», 
ενώ στις 19-20.03 το Τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας διοργανώνει 
στο ΚΕΔΕΑ διεθνές συμπόσιο με θέμα 
«Ο ελληνικός πόλεμος της ανεξαρτησί-
ας και οι Ηνωμένες Πολιτείες: Αφηγή-
σεις μύθου και πραγματικότητας».
Στις 25.03 θα πραγματοποιηθεί 
στο ΑΠΘ ο επίσημος εορτασμός τής 
εθνικής επετείου τής 25ης Μαρτίου 
1821, με τον πανηγυρικό τής ημέρας 
να εκφωνεί ο καθηγητής Νομικής τού 
ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Στις 26-27.03, στην εκδήλωση «Νέοι 
ιστορικοί τού ΑΠΘ για το 1821», δεκα-
τρείς νέοι ερευνητές τού Αριστοτελείου 
θα παρουσιάσουν στην αίθουσα τελε-
τών τής Παλιάς Φιλοσοφικής πρωτότυ-
πες ερευνητικές εργασίες επί αρχειακού 
υλικού σχετικού με το 1821. Στις 27.03, 
στο Τελλόγλειο, εγκαινιάζεται η έκθεση 
τεκμηρίων για το 1821 από τη Συλλογή 
Τρικόγλου τού ΑΠΘ, σε μια συνεργα-
σία τής Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληρο-
φόρησης ΑΠΘ με το Τελλόγλειο.
«Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικό-
τητας και το Σύνταγμα υπό το ‘κράτος’ 
τής Επανάστασης του 1821» είναι ο 
τίτλος επιστημονικού συνεδρίου με αντι-
κείμενο την αξιολόγηση της πολιτικής και 
συνταγματικής κληρονομιάς τής επανά-
στασης από την οπτική γωνία τής πολιτι-
κής φιλοσοφίας, του δημοσίου δικαίου 
και της ιστορίας, που θα πραγματοποιη-
θεί στις 16-17.04 στην αίθουσα τελετών 
τής Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔιαΠα-
ΝτοΣ.21» του ΕΛΙΔΕΚ.
Τέλος, σε μια συνεργασία τής Νομι-
κής Επιτροπής τού ΑΠΘ με το Τμήμα 
Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα τελετών τού ΑΠΘ, στις 
18.05, εκδήλωση με θέμα «Η δίκη 
τού ήρωα της Επανάστασης του ’21, 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη».
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ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ – «ΣΤΑΘΜΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ της ολομέλειας 
του Συμβουλίου τής Επικρατείας 
(ΣτΕ) αναμένουν η Αττικό Μετρό, 

συλλογικότητες τής Θεσσαλονίκης, αλλά 
και ολόκληρη η πόλη, για να αποκρυσταλ-
λώσουν εικόνα για την «επόμενη ημέρα» 
τού πολύπαθου έργου υποδομής. Στην 
ολομέλεια του ΣτΕ συζητήθηκαν στις 6 
Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις ακύρωσης 
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, της 
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, κατοίκων της πόλης κ.ά., με 
τις οποίες ζητείται η ακύρωση της από 
04.03.2020 απόφασης της υπουργού 
Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για κατα-
σκευή τού σταθμού «Βενιζέλου» με τη 
μέθοδο της απόσπασης και επανατοποθέ-
τησης σε ποσοστό 92% των αρχαιοτήτων 
που βρέθηκαν in situ.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ατ-
τικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος, έχει δηλώσει 
(σε συνέντευξή του στη «Citymag» στις 
05.09.2020) ότι «’Plan B’ (σ.σ.: αν το 
ΣτΕ κάνει δεκτές τις αιτήσεις των προ-
σφευγόντων) δεν υπάρχει, θέλω να είμαι 
ξεκάθαρος γι’ αυτό. Θα είναι όντως μία 
‘βόμβα’ για το έργο τυχόν απόφαση του 
Συμβουλίου τής Επικρατείας, η οποία θα 
ανέστελλε τις εργασίες στη Βενιζέλου ή θα 
ακύρωνε την απόφαση του υπουργείου 
Πολιτισμού. Αυτό οφείλω να το ξεκαθαρί-
σω. Και δεν υπάρχει plan B, διότι αποδεί-
χθηκε ότι η εκπόνηση της μελέτης τής δή-
θεν in situ κατασκευής είναι μια υπόθεση 
εξαιρετικά περίπλοκη, ιδιαίτερα δαπανηρή 
και, στο πλαίσιο της λογικής, ανέφικτη, 
όπως είχαν εξαρχής υποστηρίξει οι πρώτοι 
αξιολογητές μιας σχετικής πρότασης».
Η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται ενδεχο-
μένως ακόμη και μέσα στον Δεκέμβριο. Σε 
κάθε περίπτωση, το 2021 θα αποδειχθεί 
έτος εξελίξεων για το μετρό – είτε προς τη 
μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη.

31
ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘ-
ΜΟΥΣ προχωρούν οι 
εργασίες αναστήλωσης και 

αναβάθμισης της Αγοράς Μοδιάνο (οι 
οποίες ξεκίνησαν στις 10 Αυγούστου), 
με στόχο την παράδοση του έργου σε 
περίπου έναν χρόνο από σήμερα, ώς τα 
Χριστούγεννα του 2021. Την τρέχουσα 
περίοδο στο κτίριο εκτελούνται παρεμ-
βάσεις αντιστήριξης από τα θεμέλια μέ-
χρι την οροφή από την εταιρεία Conic, 
όπως επίσης και σειρά οικοδομικών 
εργασιών. Στο πλαίσιό τους, κατεδα-
φίζονται τα παλιά καταστήματα, ώστε 
να μείνει μόνον ο σκελετός τού κτιρίου, 
ενώ στην αμέσως επόμενη φάση θα 
κατασκευαστούν τα νέα καταστήματα, 
πανομοιότυπα με τα παλιά, αλλά με 
σύγχρονες υποδομές και δίκτυα. Σημα-
ντικές παρεμβάσεις θα γίνουν και στον 

υπόγειο χώρο. Οι εργασίες ξεκίνησαν 
από το βόρειο τμήμα τής αγοράς, στην 
οδό Ερμού, με κατεύθυνση προς τη 
Βασιλέως Ηρακλείου.
Η νέα Αγορά Μοδιάνο θα φιλοξενεί 
και πάλι καταστήματα τροφίμων στο 
ισόγειο (περίπου 140, τα οποία θα 
οργανωθούν σε «γειτονιές»-πτέρυγες 
ομοειδών προϊόντων), αλλά και επιχει-
ρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας στον 
όροφο.
Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι τού 
2017 το 43,63% των μετοχών τής 
αγοράς μεταβιβάστηκε από το Ταμείο 
για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περι-
ουσίας τού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην 
εταιρεία One Outlet ΑΕ, συμφερόντων 
τού επιχειρηματία Σάμι Φάις, που είχε 
αναδειχθεί ανάδοχος στον σχετικό 
διαγωνισμό με τίμημα 1,9 εκατ. ευρώ. 
Μετά από δικαστικές διαμάχες με μι-
κρομετόχους, που είχαν επιχειρήσει να 
σταματήσουν τις αλλαγές, η πολεοδομι-
κή άδεια εκδόθηκε τελικώς τον Ιανου-
άριο του 2020. Τον Μάρτιο του ίδιου 
χρόνου είχε ήδη αναδειχθεί ανάδοχος 
εργολάβος, αλλά, λόγω τού πρώτου 
κύματος της πανδημίας, οι εργασίες 
ξεκίνησαν τελικώς τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με στελέχη της One Outlet 
ΑΕ, καταγράφεται ήδη έντονο 
ενδιαφέρον για την απόκτηση κατα-
στημάτων, τόσο από εμπόρους που 
δραστηριοποιούνταν και προηγουμέ-
νως στη Μοδιάνο όσο και από νέους 
ενδιαφερόμενους.
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Η ΝΕΑ ΠΥΛΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΝΑ ΝΕΟ αεροδρόμιο ανα-
μένει να υποδεχθεί τους τα-
ξιδιώτες (τόσο εκείνους που 

έρχονται στη Θεσσαλονίκη όσο και 
τους Θεσσαλονικείς που επιθυμούν 
να ταξιδέψουν σε διάφορους προ-
ορισμούς εντός ή εκτός συνόρων) 
τη νέα χρονιά: το «Μακεδονία» 
δεν άλλαξε όνομα, άλλαξε ωστόσο 
ολοκληρωτικά μορφή, με την εντυ-
πωσιακή επέκταση του υφιστά-
μενου σταθμού, αλλά και με την 
αναδιαμόρφωση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων.
Η ομάδα των αρχιτεκτόνων πίσω 
από αυτό το μεγάλο πρότζεκτ έδω-
σε μεγάλη σημασία στην εύκολη 
περιήγηση εντός τού αεροδρομίου, 
ώστε ο ταξιδιώτης να αντιλαμβά-
νεται εύκολα τη διαδρομή εξόδου 
και, χωρίς οποιοδήποτε άγχος, να 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χρόνο 
του, ώστε να περπατήσει άνετα 
στον χώρο. Τα δύο βασικά χα-
ρακτηριστικά τής ταυτότητας του 
κτιρίου είναι η πρόσοψη, που διέ-
πεται από ένα διαγώνιο παραπέτα-
σμα, αλλά και οι πρισματικοί όγκοι 
που καλύπτουν τα κλιμακοστάσια 
που οδηγούν στα αεροπλάνα, οι 
οποίοι μάλιστα είναι έγχρωμοι. Η 
αρχιτεκτονική έλαβε υπ’ όψιν της 

ακόμη και την πέμπτη όψη, το πώς 
φαίνεται, δηλαδή, το αεροδρόμιο 
από ψηλά.
Τις δυνατότητες του αεροδρομίου 
τής Θεσσαλονίκης ενισχύει και 
ο νέος διάδρομος προσγειώσε-
ων και απογειώσεων 10/28, που 
τέθηκε σε λειτουργία στα μέσα 
τού περασμένου Σεπτεμβρίου – 
μετά από 15 ολόκληρα χρόνια που 
απαιτήθηκαν για την κατασκευή 
του. Ο νέος διάδρομος, που τέμνε-
ται με τον υφιστάμενο 16/34 του 
αεροδρομίου, επεκτάθηκε κατά 
ένα χιλιόμετρο προς τη θάλασσα 
και φτάνει πλέον τα 3.440 μέτρα 
μήκος. Η αναβάθμιση αυτή δίνει 
τη δυνατότητα στο «Μακεδονία» 
αφενός να υποδέχεται μεγαλύτε-
ρα αεροσκάφη με πλήρη φορτία 
βαρών (καύσιμα και επιβάτες) που 
πραγματοποιούν υπερατλαντικές 
πτήσεις, αφετέρου θα βοηθήσει 
στο μεγάλο πρόβλημα που πα-
ρατηρείται στο αεροδρόμιο με 
την ομίχλη. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ο διάδρομος 10, που βρίσκεται 
στην πλευρά τής θάλασσας, έχει 
εξοπλιστεί με το σύστημα ILS II 
(σύστημα «τυφλής» προσγείωσης 
λόγω χαμηλής νέφωσης, ομίχλης 
κοκ.), το οποίο διαθέτει και ο 16. 
Η τοποθέτηση του συστήματος 
στον νέο διάδρομο αναμένεται να 
βοηθήσει στο πρόβλημα της χα-
μηλής νέφωσης, καθώς εκτιμάται 
ότι η πυκνότητα της ομίχλης από 
τη συγκεκριμένη πλευρά θα είναι 
μικρότερη, κάτι που αναμένεται να 
φανεί στην πράξη (στους αντίστοι-
χους διαδρόμους 34 και 28 δεν 
μπορεί να τοποθετηθεί το σύστη-
μα, καθώς δεν θα λειτουργήσει 
λόγω των λόφων που βρίσκονται 
από την πλευρά των διαδρόμων, 
δυσχεραίνοντας την προσαπογεί-
ωση των αεροπλάνων σε ανάλογες 
καιρικές συνθήκες).
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ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ AEGEAN

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΜΕ ΑΚΟΜΗ περισσότερους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς 
θα συνδέει τη Θεσσαλονί-

κη το 2021 η Aegean. Με αφετηρία 
τον Μάιο και τον Ιούνιο και σύμφωνα 
πάντοτε με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, 
η Aegean θα επιχειρεί με 4 αεροσκά-
φη από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
σε συνολικά δεκατρείς ευρωπαϊκούς 
προορισμούς, οι τρεις από τους οποίους 
είναι νέοι (Ζυρίχη, Βερολίνο, Αμβούρ-
γο). Ο σχεδιασμός αυτός, εφόσον οι 
συνθήκες το επιτρέψουν, περιλαμβάνει 
αύξηση στις προσφερόμενες θέσεις 
σε σχέση με το 2019, τόσο από τις 
προγραμματισμένες όσο και από τις 
ναυλωμένες πτήσεις, ενώ παράλληλα η 
Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει συνδέεται 
και με 13 προορισμούς εσωτερικού στη 
νησιωτική Ελλάδα.
Η δραστηριοποίηση από την περιφέρεια 
από και προς το εξωτερικό προγραμ-
ματίζεται να ξεκινήσει με αφετηρία τον 
Μάιο και τον Ιούνιο του 2021, είναι ήδη 
προς διάθεση ωστόσο στα συστήματα 
κρατήσεων, προκειμένου να υποστηρι-
χθεί η πρόσβαση στους προορισμούς, 
αλλά και για να δώσει η εταιρεία την 
ευκαιρία στους επιβάτες να εκμεταλλευ-
τούν τις «early booking» προσφορές 
από τα κατά τόπους καταλύματα.
Η οριστικοποίηση του προγράμμα-
τος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη 
Φεβρουαρίου, οπότε εκτιμάται ότι θα 
έχουν αποσαφηνιστεί οι υγειονομικές 
συνθήκες.
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35
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΗ ΨΗΦΟΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ PFIZER
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΣ ενεργό επιχειρη-
σιακά θα είναι το 2021 το 
Κέντρο Ψηφιακής Καινοτο-

μίας (Digital Innovation Center) τής 
Pfizer στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα 
έξι που αναπτύσσει ο βιοφαρμακευτι-
κός κολοσσός παγκοσμίως. Παρά τον 
θετικό ρόλο που προφανώς έπαιξε ο 
θεσσαλονικιός global CEO της Pfizer, 
Αλμπέρ Μπουρλά, αρμοδίως μεταφέ-

ρεται ότι η απόφαση της πολυεθνικής 
να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη ελήφθη 
με τεχνοκρατικά κριτήρια, βάσει των 
σημαντικών αναπτυξιακών προοπτικών 
που έχει η πόλη. Η διαδικασία πρόσλη-
ψης στο hub βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
(συνολικά προβλέπεται να απασχολη-
θούν 200 άτομα) και το κέντρο είναι 
πλέον σε λειτουργία, παρότι δεν έχουν 
καλυφθεί ακόμη όλες οι θέσεις. Το 
κέντρο φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις 
600 τετρ.μ. στη λεωφόρο Γεωργικής 
Σχολής, στα ανατολικά τής πόλης, ενώ 
στόχος είναι εντός των επόμενων μηνών 
να επεκταθεί σε μεγαλύτερο, πιθανώς 
παρακείμενο χώρο.
Παράλληλα, ο κ. Μπουρλά αποκάλυ-
ψε στα τέλη τού 2020 την πρόθεση 
της Pfizer να προχωρήσει σε άλλη μία 
σημαντική επένδυση στη Θεσσαλονίκη: 
στη δημιουργία ενός ακόμη κόμβου 
στην πόλη, που θα εξυπηρετεί εσωτερικά 
την εταιρεία και στο οποίο θα απασχο-
ληθούν 350 επιπλέον άτομα. Συνολικά, 
στα δύο κέντρα θα εργάζονται σε πρώτη 
φάση περί τα 600 άτομα, με την προο-
πτική ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί.

34
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ
ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΣΑ 
ΤΟ 2021

ΤΟ 2021 είναι η χρονιά κατά 
την οποία η Δυτική Θεσσαλο-
νίκη μπορεί βάσιμα να ελπίζει 

ότι θα απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό 
από το πρόβλημα της δυσοσμίας, 
που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες 
κατοίκους καθημερινά. Η απόφαση 
των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) 
να δρομολογήσουν μια σειρά νέων 
περιβαλλοντικών έργων, με άμεσες 
επιδράσεις στο πρόβλημα –και μά-
λιστα όλα αυτά τα έργα να ολοκλη-
ρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του νέου έτους–, δίνει ελπίδες για 
καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας 
και μια πιο ανθρώπινη και βιώσιμη 
Δυτική Θεσσαλονίκη.
Υπενθυμίζεται ότι, με πρωτοβου-
λία του περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώ-
στα, η περιφέρεια είχε αναθέσει στο 
Αριστοτέλειο μελέτη προσδιορισμού 
των πηγών που προκαλούν τη δυ-
σοσμία. Μία από τις κύριες πηγές, 
όπως διαπιστώθηκε, είναι τα ΕΛΠΕ 
και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις 
τους στην περιοχή τού Κορδελιού. 
Στη συνέχεια, ο όμιλος των ΕΛΠΕ 
δεσμεύτηκε να υλοποιήσει σειρά 
παρεμβάσεων που πρότειναν οι επι-
στήμονες, για να περιοριστεί και να 
εξαλειφθεί η εκπομπή μερκαπτανών 
(δηλαδή, των ουσιών και των ενώ-
σεων που ευθύνονται κυρίως για τη 
δυσοσμία).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε 
τη λειτουργία δύο νέων σταθμών 
μέτρησης των ρύπων τής ατμό-
σφαιρας, στη Σταυρούπολη και στο 
λιμάνι τής Θεσσαλονίκης.
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ΕΝΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ, δη-
μόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο 
διεθνών προδιαγραφών, το 

πρώτο στην επικράτεια εκτός Αθηνών, 
με ιατροδιαγνωστικό εξοπλισμό τελευ-
ταίας τεχνολογίας, θα αποκτήσει σε λίγα 
χρόνια η Θεσσαλονίκη: το Πανεπιστη-
μιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης ΙΣΝ, με αποκλειστική δωρεά 
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), 
με σκοπό τη βελτίωση της ζωής τής το-

πικής κοινωνίας και τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των κατοίκων σε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
Το έργο, που φέρει την υπογραφή τού 
διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Ρέντσο 
Πιάνο και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
(με τελική ημερομηνία παράδοσης το 
2025), δίνει ιδιαίτερη σημασία στον 
περιβάλλοντα χώρο και στην εφαρμογή 
ενός θεραπευτικού κέντρου στα πρότυ-
πα της φιλοσοφίας των «Ασκληπιείων».

38
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙ

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ τού 2021 υπολο-
γίζεται ότι θα κυκλοφορήσουν 
στους δρόμους τής Θεσσα-

λονίκης τα πρώτα ηλεκτροκίνητα ταξί. 
Στόχος είναι στη διάρκεια τής χρονιάς 
τα ταξί που θα κινούνται με ηλεκτρι-
σμό να είναι δεκάδες. Σημειωτέον 
ότι τον Μάρτιο του 2021 συνολικά 
13.500 ταξί θα πρέπει να αποσυρ-
θούν υποχρεωτικά λόγω παλαιότητας 
και να αντικατασταθούν με οχήματα 
καθαρής τεχνολογίας.
Η ηλεκτροκίνηση των ταξί στη Θεσ-
σαλονίκη αποτελεί αντικείμενο της 
συνεργασίας τού ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ιν-
στιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων Μεταφορών) και της εταιρεί-
ας ραδιοταξί Taxiway. Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας τής Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την προώθηση θεμάτων 
έξυπνης πόλης (European Innovation 
Partnership for Smart Cities and 
Communities, eu-smartcities.eu) και 
μέσω τού ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρέχεται τε-
χνική και συμβουλευτική υποστήριξη 
για την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης στον στόλο ταξί στην περιοχή τής 
Θεσσαλονίκης.

37
ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΝΕΑ, 
ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑ ΤΕΛΗ τού 2021 ανα-
μένεται πλέον η μείωση της 
χρονοαπόστασης στη δια-

δρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέσω 
τρένου σε λιγότερο από τέσσερις 
ώρες. Η ανάταξη και αναβάθμιση 
του συστήματος σηματοδότησης 
περιλαμβάνει τη θέση σε λειτουρ-
γία τού ETCS (European Train 
Control System) και του ERTMS 
(Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας), 
όπως και την αντικατάσταση 70 
αλλαγών τροχιάς, επιτρέποντας στα 
τρένα να αναπτύσσουν μεγαλύτερες 
ταχύτητες.
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΟ 

ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ TIΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η CISCO

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ θα βρεθεί το 2021 το Διεθνές Κέντρο Επιτά-
χυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού τής Cisco, το οποίο φιλοξενείται στον 
χώρο των παλαιών δημοτικών σφαγείων, στο πλαίσιο μιας επένδυσης που σε 

βάθος τετραετίας θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. Η συμφωνία τού αμερικανικού τεχνολο-
γικού κολοσσού με τον δήμο Θεσσαλονίκης προβλέπει την υλοποίηση προγραμμά-
των καινοτομίας, την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και την προώθηση 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της διά βίου εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολο-
γίας. Στόχος είναι το Διεθνές Κέντρο Επιτάχυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού να 
αποτελέσει εφαλτήριο και να φιλοξενεί ομάδες νέων επιχειρήσεων. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή, θα δημιουργηθούν δύο δωμάτια για τις πρώτες δύο start ups που θα 
φιλοξενηθούν στο κέντρο και 11 ειδικοί χώροι για live demos.
Το κέντρο καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα 15 ερευνητικά κέντρα 
προηγμένων τεχνολογιών που διατηρεί η Cisco παγκοσμίως. Δεν είναι μια περί-
κλειστη δομή, αλλά μια δομή ανοιχτή, επισκέψιμη από σχολεία, η οποία συνερ-
γάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα και με τα ερευνητικά ιδρύματα της πόλης.
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ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ

ENA NOΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ
ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΤΖΕΚΤ

ΜΕ ΤΑΧΥΤΕΡΟΥΣ ρυθμούς 
εκτιμάται ότι θα προχω-
ρήσει εντός τού 2021 το 

έργο τής ανέγερσης του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος, μετά το μνημόνιο 
συνεργασίας που συνυπέγραψαν στο 
τέλος καλοκαιριού ο κεντρικός δήμος, 
η ΓΑΙΑΟΣΕ και η Ισραηλιτική Κοινότη-
τας Θεσσαλονίκης. Αντικείμενό του, η 
χωροθέτηση του μουσείου σε ακίνητο 
της ΓΑΙΑΟΣΕ εντός τού δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Συγκεκριμένα, το μνημόνιο 
επιτρέπει τη μετατόπιση του αρχικού 
χώρου κατασκευής τού έργου σε πιο 
κεντρικό σημείο, έτσι ώστε, όπως σημει-
ώνει ο δήμος, να προσδοθεί στο κτίριο 
επιπλέον δυναμική, αλλά και να λυθούν 
προβλήματα όπως η προσβασιμότητα 
και η δημιουργία χώρου στάθμευσης, 
που αποτελεί προϋπόθεση για την 
αδειοδότηση και λειτουργία τού μουσεί-
ου. Η μετατόπιση αυτή προϋπέθετε τη 
χρήση επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου 
περίπου 10 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας 
τού δήμου Θεσσαλονίκης.
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αμφιβολία: 
η εστίαση είναι ο μεγάλος 
χαμένος τής πανδημίας – όχι 

μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. 
Χαμένοι είμαστε ασφαλώς και εμείς, υπό 
την έννοια ότι, χάνοντας τους χώρους 
εστίασης, απωλέσαμε τα σημεία όπου 
μπορούμε να κοινωνικοποιούμαστε 
συχνότερα από οπουδήποτε αλλού, 
τους χώρους όπου μπορούμε να 
συναντήσουμε και να χαρούμε τους 

αγαπημένους μας, να δούμε κόσμο και 
να μας δει κι εμάς ο κόσμος, να πάρου-
με τις «ανάσες» κοινωνικότητας που 
μας προφυλάσσουν από το να γίνουμε 
μονήρη όντα.
Η εστίαση όμως είναι αναμφίβολα ο 
μεγάλος χαμένος… Με το lockdown να 
παρατείνεται (αναγκαστικά και καλώς) 
ώς τουλάχιστον τις 7 Ιανουαρίου, 
εστιατόρια, καφέ και μπαρ συμπληρώ-
νουν δύο μήνες απραξίας σε αυτήν τη 
φάση – και ακόμη περισσότερους, αν 
συνυπολογίσουμε την πρώτη καραντί-
να, της άνοιξης του 2020. Δεν είναι 
βέβαιο ότι η εστίαση θα ανοίξει στις 8 
Ιανουαρίου. Ακόμη κι αν ανοίξει όμως, 
σίγουρα θα είναι με όρους νέας κανο-
νικότητας όσον αφορά το ωράριο, τον 
αριθμό των πελατών, την υποχρέωση 
χρήσης μάσκας και αντισηπτικών κοκ. 
Και, δυστυχώς, δεν θα ανοίξουν όλες 
οι επιχειρήσεις. Όσοι κυκλοφορούν 
στη Θεσσαλονίκη σίγουρα θα είδαν 
μαγαζιά (σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη και δεκαετιών) να έχουν κατε-
βάσει ρολά. Άλλα πάλι προσπαθούν να 
μειώσουν τα κόστη τους, περιορίζοντας 
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ τής κατασκευ-
ής σύγχρονων υποδομών 
εκπαίδευσης εντείνει από τις 

αρχές τού 2021 ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης, έχοντας προβλέψει σ’ αυτόν 
τον ευαίσθητο τομέα δεκάδες έργα, 
όπως η αποκατάσταση του διατη-
ρητέου σχολείου τής οδού Κριε-
ζώτου, η ενεργειακή αναβάθμιση 
του σχολικού συγκροτήματος της 
Κλεάνθους, η ανέγερση νηπιαγω-
γείων στην οδό Καπετάν Άγρα (στο 
τετράγωνο που περικλείεται από τις 
οδούς Καπετάν Άγρα και Ηφαιστί-
ωνος, την πλατεία Μουσχουντή και 
τις οδούς Στουρνάρα και Ερατούς, 
στην περιοχή τής δεύτερης δημο-
τικής κοινότητας) και στην περιοχή 
τής τέταρτης δημοτικής κοινότητας 
(στο οικοδομικό τετράγωνο που 
περικλείεται από τις οδούς Λαχανά, 
Ιωαννίνων, Κιλκισίου και Παπάφη. 
Πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο σχε-
διασμένο με βάση τις αρχές τής βι-
οκλιματικής αρχιτεκτονικής) κ.ά. Οι 
παρεμβάσεις αυτές συμπληρώνονται 
με συμβάσεις για τη διαμόρφωση 
10 σχολικών αυλών με βιοκλιμα-
τικά κριτήρια, για την ανακαίνιση 
60 σχολικών κτιρίων, όπως επίσης 
και για την υλοποίηση έργων πυρα-
σφάλειας σε 52 σχολεία σε όλες τις 
δημοτικές κοινότητες.
Παράλληλα, στα μέσα Δεκεμβρίου 
2020 υπεγράφη σύμβαση ύψους 
περίπου 1,4 εκατ. ευρώ για την 
ανάθεση του έργου τής συντήρη-
σης σχολικών κτιρίων στην πρώτη, 
τη δεύτερη και την τρίτη δημοτική 
κοινότητα, οι οποίες καλύπτουν αντί-
στοιχα τις περιοχές τού κέντρου, της 
Ξηροκρήνης και της Άνω Πόλης.
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23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ... LONG 
PLAY ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για το 23ο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσα-
λονίκης (ΦΝΘ) έχει ήδη ξεκι-

νήσει: το φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικό, 
ανατρεπτικό και υβριδικό, εν μέσω των 
δύσκολων συγκυριών που έχει διαμορ-
φώσει η πανδημία.
Το 23ο ΦΝΘ θα ξεκινήσει στις 4 Μαρτί-
ου, ωστόσο οι εκδηλώσεις και οι προβολές 
του θα επεκταθούν ώς και το καλοκαίρι 
τού 2021. Ταυτόχρονα, το φεστιβάλ 
σχεδιάζει μία εβδομάδα ελληνικού κινη-
ματογράφου, το Greek Summer TIFF. 
Όπως είχαν υποσχεθεί οι άνθρωποί του 
τον Νοέμβριο, όλες οι ελληνικές ταινίες που 
συμμετείχαν στα προγράμματα του 61ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
θα προβληθούν σε θερινούς κινηματο-
γράφους στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Ελπίδα είναι οι συνθήκες 
να είναι καλύτερες, ώστε το φεστιβάλ να 
μπορέσει να φιλοξενήσει τους συντελεστές 
των ταινιών και να γιορτάσει το ελληνικό 
σινεμά με τον τρόπο που του αξίζει.
Βασισμένοι στην εμπειρία τού 22ου 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
και του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι της διορ-
γάνωσης επεξεργάζονται μια σειρά από 
εναλλακτικά σενάρια, τα οποία μπορούν 
να εφαρμοστούν ανάλογα με τις συν-
θήκες που θα ισχύουν στη χώρα μέσα 
στους επόμενους μήνες.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός
«Προγραμματίζουμε την έναρξη των 
εκδηλώσεων στις 4 Μαρτίου 2021» ση-
μειώνουν οι άνθρωποι του φεστιβάλ. «Αν 

οι αίθουσες είναι ανοιχτές, θα παρουσι-
άσουμε την ταινία έναρξης στις αίθουσες 
στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, ανάλογα με τις 
συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα 
εκείνη την περίοδο, η προβολή αυτή ενδέ-
χεται να πραγματοποιηθεί και σε αίθουσες 
άλλων πόλεων της Ελλάδας ή και στο 
διαδίκτυο, μέσω ειδικής πλατφόρμας τού 
φεστιβάλ. Στη διάρκεια του δεκαημέρου 
τού Μαρτίου που θα ακολουθήσει –και 
πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες υγει-
ονομικές συνθήκες– θα παρουσιαστούν 
δέκα με είκοσι ταινίες τού προγράμματος, 
είτε στις αίθουσες στη Θεσσαλονίκη είτε 
σε άλλες πόλεις ή ακόμη και στο διαδί-
κτυο. Ο ακριβής αριθμός των ταινιών θα 
ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.
»Ο βασικός όγκος των δράσεων του φε-
στιβάλ θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι 
τού 2021, σε ένα δεκαήμερο ανάμεσα 
στις 20 Ιουνίου και στις 20 Ιουλίου, στη 
Θεσσαλονίκη, σε θερινά σινεμά, στην τα-
ράτσα τού Μεγάρου Μουσικής Θεσσα-
λονίκης (στο πλαίσιο της δράσης «Σινεμά 
με Θέα»), σε ανοιχτούς χώρους ή και 
στις χειμερινές αίθουσες του φεστιβάλ, 
ανάλογα με τις συνθήκες. Σχεδιάζουμε 
ωστόσο να γίνουν επαναληπτικές και 
συμπληρωματικές προβολές και σε άλλες 
πόλεις τής Ελλάδας, στο ίδιο διάστημα, 
σε θερινούς κινηματογράφους ή και σε 
ανοιχτούς χώρους, ενώ υπάρχει πάντοτε 
η πιθανότητα οι ταινίες να παρουσια-
στούν και online.
»Την ίδια περίοδο, το καλοκαίρι, θα 
πραγματοποιηθεί και η Αγορά τού 23ου 
ΦΝΘ. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα 
επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο εκείνη 
την περίοδο, ελπίζουμε να μπορέσουμε να 
υποδεχθούμε επαγγελματίες τού κινημα-
τογραφικού χώρου. Ωστόσο, σκοπεύουμε 
να πραγματοποιήσουμε και διαδικτυακές 
συναντήσεις, ενώ υπάρχει και η πιθανότη-
τα η Αγορά τού 23ου ΦΝΘ να πραγματο-
ποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, όπως 
στο 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσα-
λονίκης και στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης. Η αγάπη μας για 
το σινεμά θα μας φέρει ξανά κοντά. Με 
αυτήν την προσμονή, παραμένουμε αισιό-
δοξοι και ανυπομονούμε να αντικρίσουμε 
ξανά μαζί τη μεγάλη οθόνη».

τις υπηρεσίες τους, απολύοντας προ-
σωπικό, ακόμη και μετακινούμενα από 
μεγαλύτερους σε μικρότερους χώρους.
Ναι: το εκ νέου άνοιγμα της εστίασης 
είναι από τα πράγματα που περιμένου-
με όσο λίγα στη διάρκεια του 2021. 
Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα ξανα-
νοίξουν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν θα 
γυρίσουν στη δουλειά τους όλοι όσοι 
εργάζονταν στην εστίαση πριν από τον 
εφιάλτη τής πανδημίας. Ακόμη κι εμείς, 
δεν θα επιστρέψουμε σε αυτά με τους 
ίδιους όρους ανεμελιάς, όπως πριν από 
τον κορωνοϊό. Χρειαζόμαστε ωστόσο 
την εστίαση όσο λίγα πράγματα. Το 
να μπορούμε να συγκεντρωθούμε με 
τους φίλους και τους αγαπημένους μας 
γύρω από ένα τραπέζι, για να απολαύ-
σουμε τον καφέ, το φαγητό ή το ποτό 
μας, δεν αποτελεί ανάγκη μόνο για τις 
επιχειρήσεις εστίασης, ώστε να κάνουν 
τζίρο. Αποτελεί ανάγκη και για όλους 
εμάς, ως κοινωνικά όντα. Γι’ αυτό και 
έχουμε κάθε λόγο και κάθε συμφέρον 
να στηρίξουμε αυτόν τον πολύπαθο 
κλάδο όσο πιο έντονα μπορούμε, μόλις 
οι συνθήκες το επιτρέψουν.
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TO THESS INTEC ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ

Η δική μας
«Silicon Valley»
Κεντρική ιδέα τού Thess INTEC είναι η προσέλκυση
των ερευνητικών τμημάτων μεγάλων εταιρειών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες
θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα πρότζεκτ
που κινούνται γύρω από έξι θεματικές, σε τομείς
όπου η χώρα μας έχει ήδη κάνει βήματα.
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Μ έχρι το τέλος τού 
2021 θα έχει ολο-
κληρωθεί το κομμάτι 
των αδειοδοτήσεων 
για τη λειτουργία τού 

Thess INTEC, του τεχνολογικού πάρκου 
4ης γενιάς που θα αναπτυχθεί σε έκτα-
ση 761 στρεμμάτων στη θέση «Τσαΐ-
ρια», στην Περαία, ώστε την άνοιξη του 
2022 να ξεκινήσει η κατασκευή του 
και το 2023 να τεθεί σε λειτουργία.
Κεντρική ιδέα τού Thess INTEC είναι η 
προσέλκυση των ερευνητικών τμημάτων 
μεγάλων εταιρειών από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, οι οποίες θα επικεντρω-
θούν σε συγκεκριμένα πρότζεκτ, τα 
οποία κινούνται γύρω από έξι θεματικές 
και βασίζονται σε τομείς όπου η χώρα 
μας έχει ήδη κάνει βήματα: προηγμένα 
υλικά και νέες διαδικασίες βιομηχανικής 
παραγωγής, εύκαμπτα οργανικά υλικά 
και εφαρμογές νανοτεχνολογίας, τεχνη-
τή νοημοσύνη και εφαρμογές προσο-
μοίωσης, καινοτόμες λύσεις για καθαρή 
ενέργεια, κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για την εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνο-
λογίες και εφαρμογές για τη βιώσιμη κι-
νητικότητα του μέλλοντος. Ήδη, περί τις 

70 μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και 
επιχειρήσεις υπηρεσιών έχουν δεσμευτεί 
για τη μεταφορά ερευνητικών τμημάτων 
τους στο νέο πάρκο. 
Σύμφωνα με τη μελέτη τού Thess 
INTEC, σε πρώτη φάση προβλέπεται 
η οικοδόμηση του 10% τής μέγιστης 
επιτρεπόμενης έκτασης που μπορεί να 
χτιστεί (δηλαδή, τα 20.000 τετρ.μ. 
από τα συνολικά 200.000 τετρ.μ.). 
Ο προϋπολογισμός τής πρώτης φάσης 
φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ και αφορά 
τα κτίρια των εργαστηρίων και των 
τμημάτων R&D των βιομηχανιών, αλλά 

και των έργων υποδομής (δρόμοι, 
δίκτυα κτλ.).
Βάσει της μελέτης, οι εταιρείες που θα 
εγκατασταθούν στο τεχνολογικό πάρκο 
αναμένεται να επενδύσουν περί τα 350 
εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, 
δημιουργώντας σε βάθος εικοσαετίας 
7.000 θέσεις εργασίας. Οι συνολικές 
προσδοκώμενες εθνικές και ξένες επεν-
δύσεις θα φτάσουν το 1,5 δισ. ευρώ, 
αυξάνοντας το ΑΕΠ τής Θεσσαλονίκης 
κατά 6%, ενώ το εκτιμώμενο οικονομι-
κό αποτέλεσμα σε βάθος 20ετίας έχει 
υπολογιστεί στα 11 δισ. ευρώ.
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 
ΜΕ ΚΡΕΜΑ
Μπορεί ένα
από τα πλέον 
κλασικά κεράσματα 
των εορτών
να «αποδομηθεί», 
για μια εντελώς νέα
παρασκευή; Η καλή 
φίλη και συνεργάτις
τής «Citymag» 
Ελένη Πεταλίδου 
απαντά με 
αυτοπεποίθηση: 
«Ναι!».

Food styling, φωτογραφίες, κείμενο:
WWW.MAJERIKO.GR/ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. Το σπίτι 
«ντύθηκε» τα καλά του. Το 
δέντρο πήρε τη θέση του. Τα 
λαμπιόνια άναψαν και φώτισαν 
χαρούμενα. Η κουζίνα «πήρε 
φωτιά» και γέμισε μυρωδιές. 
Το τραπέζι στολίστηκε με πια-
τέλες και βάζα με γλυκά.
Σε αυτήν τη γιορτινή εξτρα-
βαγκάντσα, οι κουραμπιέδες 
έχουν όχι απλώς λόγο ύπαρ-
ξης, αλλά και την πρωτιά. Φα-
ντάζουν σαν χιονισμένο βουνό 
μέσα στην πιατέλα. Βλέποντάς 
τους, μου ήρθε ξαφνικά η ιδέα 
να «καταστρέψω» μερικούς…

ΥΛΙΚΑ:
2 κούπες κρέμα γάλακτος 
(από το ψυγείο) | 1/2 κούπας 
ζάχαρη | 1/4 κούπας χυμό 
λεμονιού | 8 κουραμπιέδες | 
Αμύγδαλα (ψημένα) | Άχνη 
ζάχαρη (για «χιόνισμα»).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Σε μέτρια φωτιά βράζω για 
6 λεπτά την κρέμα γάλα-
κτος και τη ζάχαρη, ανακα-

τεύοντας συνέχεια. Όταν αρχίζει 
και φουσκώνει, προσθέτω τον 
χυμό λεμονιού και αφήνω να 
βράσει για άλλα 2 λεπτά – και 
είναι έτοιμη.

2 Αφού κρυώσει πρώ-
τα, την αδειάζω σε ένα 
σκεύος και την αφήνω 

στο ψυγείο μέχρι να πήξει. 
Θρυμματίζω τους κουραμπιέ-
δες (σε μεγάλα κομμάτια) και 
μοιράζω σε τέσσερα βαζάκια ή 
ποτήρια.

3 Προσθέτω 2-3 κουταλιές 
από την κρέμα γάλακτος, 
προσπαθώντας να καλύ-

ψω τους κουραμπιέδες. Σερβίρω 
με τα ψημένα αμύγδαλα, «χιονι-
σμένα» με άχνη.
Οι κουραμπιέδες έγιναν για να 
«καταστρέφουν». Αλλά και για 
να «καταστρέφονται»…



ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ στο 
ψυγείο μου γράφει: «Δεν υπάρ-
χει τίποτα καλύτερο από έναν 
φίλο – εκτός από έναν φίλο με 
σοκολατάκια». Φανταστείτε τα 
σοκολατάκια να είναι και χειρο-
ποίητα. Τι καλύτερο, λοιπόν, από 
μια σοκολάτα φτιαγμένη από τα 
χέρια σας για τους αγαπημένους 
σας αυτές τις γιορτές; Ή ένα 
κουτί σοκολατένιο;

ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ από 2.600 
χρόνια η σοκολάτα δίνει χαρά, 
δύναμη. Γλυκαίνει την ψυχή, 
άρα και τη ζωή. Στους Αζτέ-
κους, τους Τολτέκους και 
τους Μάγια οι κόκκοι κακάο 
χρησίμευαν ως νόμισμα από τη 
μια και ως ρόφημα (σε συνδυ-
ασμό με μπαχαρικά) από την 
άλλη. Θρεπτικό, τονωτικό, δι-
εγερτικό και αντικαταθλιπτικό, 
καταναλωνόταν από θνητούς, 
αλλά και από αυτοκράτο-
ρες – και μάλιστα σε μεγά-
λες ποσότητες. Την αξία τού 
κακάο είχαν εκτιμήσει και οι 
Ισπανοί, που το έφεραν στην 
Ευρώπη και επί αρκετά χρόνια 
το κρατούσαν ως επτασφρά-
γιστο μυστικό. Ένας βασιλικός 
γάμος μεταξύ Ισπανίας και 
Γαλλίας άλλαξε τα δεδομένα 
και πλέον όλοι έχουμε εδώ και 
λίγους αιώνες πρόσβαση στη 
σοκολάτα.

ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ, η σοκολάτα είναι 
χαρά. Χαρά τής δημιουργίας 
και της συνεχούς γνώσης αυτής 
της τροφής, που μπορεί να 
πάρει αμέτρητες μορφές και να 
σε συναρπάζει διαρκώς. Χαρά 
για τη χαρά που δίνεις, όταν 
προσφέρεις μια καλή σοκολά-
τα. Διπλή χαρά, όταν τα μάτια 
όσων τη δοκιμάζουν λάμπουν 
από απόλαυση. Στις ημέρες 
μας, η ανάγκη για χαρά είναι 
μεγάλη. Μεγάλη είναι και η αξία 
τού χειροποίητου δώρου, που 
εκτιμάται ακόμη περισσότερο, 
όταν είναι φτιαγμένο από αυτόν 
που το προσφέρει.

ΕΙΜΑΣΤΕ έναν χρόνο μαζί 
και έχουμε ήδη μάθει πώς να 
στρώνουμε εύκολα τη σοκολά-
τα στο σπίτι, αλλά και πώς να 
κάνουμε τρούφες και σοκολα-
τάκια με ξηρούς καρπούς (θα 
βρείτε όλα τα κείμενά μου στο 
www.citymagthess.gr). Τώρα, 
ας πάμε ένα βήμα παραπέρα 
τη δημιουργικότητά μας και 
ας στολίσουμε το γιορτινό 
μας τραπέζι με τα δικά μας 
σοκολατένια κουτιά, που μετά 
μπορούμε να απολαύσουμε και 
γευστικά.

ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ σοκολατένια 
κουτιά θα χρειαστείτε 300 γρ. 
σοκολάτας τής αρεσκείας σας. 

Στρώνετε με λαδόκολλα μία 
λαμαρίνα τού φούρνου. Λιώνε-
τε και στρώνετε τη σοκολάτα. 
Ρίχνετε τη σοκολάτα πάνω στη 
λαδόκολλα, κρατώντας λίγη 
(περίπου ¼ φλιτζανιού) για τη 
συγκόλληση των πλευρών. Την 
απλώνετε με μια σπάτουλα όσο 
γρηγορότερα γίνεται και στη 
συνέχεια πιάνετε και σηκώνε-
τε τη λαδόκολλα από τις δύο 
άκρες της και την τινάζετε με 
όση ένταση επιτρέπει η σοκο-
λάτα, αφήνοντάς την ξανά στο 
ταψί. Επαναλαμβάνετε την ίδια 
διαδικασία αρκετές φορές, ώστε 
να μη μείνουν φυσαλίδες στη 
σοκολάτα, αλλά και για να είναι 
το «φύλλο» τής σοκολάτας μας 
ισόπεδο και ισοπαχές. Αφήνετε 
στην άκρη τη σοκολάτα ώσπου 
να αρχίσει να στερεοποιείται, 
χωρίς όμως να παγώσει εντελώς. 
Με έναν χάρακα και ένα κοφτε-
ρό (όχι όμως οδοντωτό) μαχαίρι 

κουζίνας μετράτε και κόβετε το 
«φύλλο» τής σοκολάτας σε 16 
τετράγωνα των 5 εκατοστών για 
τις πλευρές των κουτιών και σε 
8 τετράγωνα των 5,5 εκατοστών 
για τη βάση και το καπάκι τους. 
Συναρμολογείτε τα κουτιά αφού 
έχει παγώσει εντελώς η σοκολά-
τα, τοποθετώντας με ένα πινέλο 
ή ένα κουταλάκι λίγη από τη σο-
κολάτα που έχετε κρατήσει λιω-
μένη στις άκρες τής μίας από τις 
μακρύτερες πλευρές, που έχετε 
κρατήσει για βάση. Με προσοχή 
τοποθετείτε μία μία τις πλευρές, 
ώσπου να κολλήσουν. Τέλος, 
ενώνετε τις πλευρές μεταξύ τους 
με λίγη ακόμη από τη λιωμένη 
σοκολάτα, για να δημιουργηθεί 
το κουτί. Αφήστε το να κρυώσει 
και προχωρήστε στο επόμενο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ τα σοκολα-
τένια κουτιά στη θέση των 
συνδαιτημόνων σας ή ως 

κεντρική διακόσμηση με ένα 
ξερό σύκο γεμιστό με καρύ-
δια ή έναν βασιλικό χουρμά 
γεμιστό με μία λωρίδα πορ-
τοκαλιού γλασέ ή ένα μαρόν 
γλασέ. Εναλλακτικά, γεμίστε 
τα με ξηρούς καρπούς σκέ-
τους, με επικάλυψη σοκολά-
τας ή με μία τρούφα. Χαρίστε 
τα. Δημιουργήστε. Κάντε το 
σπίτι σας να μυρίσει αληθινή 
σοκολάτα. Ξαφνιάστε τους 
αγαπημένους σας. Ξεχαστείτε 
μέσα από τη δημιουργία και 
την πρόκληση να τα καταφέ-
ρετε.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ (ξανά) να τολμήσε-
τε. Με δημιουργική διάθεση και 
τόλμη για καινούργια πράγματα 
να αποχαιρετήσουμε αυτήν τη 
χρονιά και να μπούμε στην και-
νούργια. Να είμαστε όλοι γεροί. 
Εύχομαι σε όλους σας υγεία και 
χαρά από τις Βρυξέλλες.

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Αφορμή για χαρά. Σας καλώ (ξανά)
να τολμήσετε. Με δημιουργική διάθεση
και τόλμη για καινούργια πράγματα
να αποχαιρετήσουμε αυτήν τη χρονιά
και να μπούμε στην καινούργια.
Να είμαστε όλοι γεροί.
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ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ, Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ. ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ. 
ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙΣ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ. ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΟΣΩΝ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ 
ΛΑΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΟΛΑΥΣΗ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ.
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ μάς έλεγε στην αρχή τού 
2020 ότι θα πανηγυρίζουμε, αν φτάσουμε 
σώοι στον Δεκέμβριο, είναι σίγουρο ότι θα 
λέγαμε πως δεν στέκει καλά. Φυσικά, δεν εί-

χαμε στο μυαλό μας τους λοιμούς, σεισμούς 
και καταποντισμούς που συνέβησαν μέσα σ’ 
αυτήν τη χρονιά. Πέντε και σήμερα έμειναν 
για τα Χριστούγεννα και άλλη μία εβδομάδα 

για την Πρωτοχρονιά. Ας μην αρχίσουμε να 
ανοίγουμε σαμπάνιες από τώρα επειδή δεν 
ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το 2021. Άντε, 
καλή χρονιά να έχουμε.

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 19.12.2020-08.01.2021

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Αυτό το πράγμα, που τα βλέπετε όλα 
μαύρα στη ζωή σας, πραγματικά μας 
ξεπερνάει. Γιατί δεν βλέπετε και τη θετική 
πλευρά; Τι να πει και η γαλοπούλα που 
βρίσκεται στο ψυγείο σας και περιμένει να 
τη μαγειρέψετε για το χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι; Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν 
είστε γαλοπούλα και στέκεστε στα πόδια 
σας, όλα είναι εφικτά. Το μόνο που χρει-
άζεται είναι να φτιάξει λιγάκι η διάθεσή 
σας. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, για να σας 
δώσουμε τη λύση. Να θυμάστε όμως ότι 
ένα ποτηράκι κρασί με την οικογένειά σας 
τα Χριστούγεννα θα σας φτιάξει το κέφι. 

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Φανταζόμαστε ότι έχετε δει γκανγκστερι-
κές ταινίες. Αισθάνεστε σαν τον ιδιοκτή-
τη τής παράνομης χαρτοπαικτικής λέσχης 
στην εποχή τής ποτοαπαγόρευσης. Θα 
θέλατε το εστιατόριό σας να βρισκόταν σε 
ένα απόμακρο στενάκι και οι θαμώνες να 
έμπαιναν λέγοντας το συνθηματικό, κατα-
πατώντας, φυσικά, τη νομοθεσία. Μόνον 
έτσι θα έβγαιναν τα έξοδα που τρέχουν. 
Όμως, δεν είστε τέτοιοι άνθρωποι. Ξέρετε 
ότι αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να κάνετε 
λίγο καιρό ακόμη υπομονή, να περάσουν 
οι άγιες ημέρες, να έρθει ο Ιανουάριος και 
να δούμε τι θα γίνει.   

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Έχετε μείνει άναυδοι με την αποτελε-
σματικότητα του Δημοσίου τις ημέρες 
τής καραντίνας. Τη δουλειά που κάποτε 
θέλατε τρεις ημέρες για να την κάνετε 
σήμερα την κάνετε από τον υπολογιστή 
τού σπιτιού σας. Κι εμείς την ίδια έκπλη-
ξη αισθανόμαστε. Λέτε να γινόμαστε 
ένα σούπερ σύγχρονο δυτικό κράτος 
και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι; Η 
καραντίνα θα περάσει και σύντομα όλοι 
θα μπορούμε να ξαναβγαίνουμε άνετα 
στους δρόμους (έστω κι αν χρειάζεται να 
φοράμε τη μάσκα). Ελπίζουμε όλα αυτά 
τα ψηφιακά καλούδια που αποκτήσαμε να 
παραμείνουν και μετά και να συνεχίζουν 
να εκσυγχρονίζονται. Αμήν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Οφείλετε να το παραδεχτείτε: ορισμέ-
νες φορές είστε λίγο γκρινιάρηδες. Το ένα 
σάς μυρίζει, το άλλο σάς ξινίζει, το τρίτο 
είναι στραβό... Τώρα τα βάλατε και με τα 
λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Εκεί που κάθεστε ήρεμα και ωραία να πα-
ρακολουθήσετε τηλεόραση, αυτά αναβο-
σβήνουν, σας ζαλίζουν και σας χτυπούν 
στα νεύρα. Αρέσουν όμως στην οικογέ-
νεια. Μήπως θα έπρεπε να δείτε την κα-
τάσταση λιγάκι διαφορετικά; Μη γίνεστε 
σαν τον Σκρουτζ στη «Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία» τού Ντίκενς. Φορέστε το πλατύ 
σας χαμόγελο και γίνετε οι ίδιοι το πνεύμα 
των Χριστουγέννων. 

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08
Έχετε να πιείτε καφέ με τους φίλους 
σας εδώ και περίπου δύο μήνες. Το 
ίδιο διάστημα έχετε να κάνετε βόλτα 
στα αγαπημένα σας καταστήματα. Δεν 
μπορείτε να δείτε ταινία στο σινεμά από.... 
δεν θυμόμαστε από πότε. Τίποτα από τα 
παραπάνω δεν σας πείραξε. Αυτό που 
σας ενοχλεί τρελά είναι το γεγονός ότι τα 
χριστουγεννιάτικα είδη που παραγγείλατε 
από το ίντερνετ δεν έχουν φτάσει ακόμη. 
Σκεφτείτε όμως και τους καημένους τους 
υπαλλήλους στις μεταφορικές εταιρείες, 
που θα προτιμούσαν να τραβάνε κουπί σε 
γαλέρα παρά να παλεύουν να παραδώ-
σουν τα δέματα στην ώρα τους. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Η καραντίνα έφερε κι ένα καλό: οι συγ-
γενείς σας στο χωριό έμαθαν να κάνουν 
βιντεοκλήσεις. Το ότι θα έφτανε η εποχή 
που ένα γεροντάκι στα 85 του χρόνια θα 
έμπαινε από την ταμπλέτα του για να σας 
καλέσει μάς ξεπερνά. Κάτι είναι κι αυτό. 
Δεν θα δείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα 
από κοντά φέτος, αλλά τουλάχιστον θα 
μπορέσετε να «τσουγκρίσετε» τα ποτήρια 
σας διαδικτυακά. Το κακό είναι ότι ο παπ-
πούς θα έχει κάνει τη γαλοπούλα καλύτε-
ρη από τη δική σας κι εσείς δεν θα μπο-
ρέσετε να απλώσετε το πιρούνι σας, για να 
πάρετε ένα κομματάκι με ξεροψημένη πε-
τσούλα. Του χρόνου...

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10 
Όταν πριν από καμιά τριανταριά χρόνια 
σάς έλεγε η γιαγιά σας «έλα εδώ, κορίτσι 
μου, να δεις πώς φτιάχνονται τα μελο-
μακάρονα και οι κουραμπιέδες», εσείς 
ψάχνατε τρόπους να ξεπορτίσετε και να 
παίξετε με τις φίλες σας. Και καλά κάνατε. 
Τώρα όμως που θα μείνετε κλεισμένη στο 
σπίτι και θέλετε να φτιάξετε κάτι για τον 
άντρα σας, δεν έχετε ιδέα πώς να το κά-
νετε. Εμ, δεν ακούγατε τη μακαρίτισσα… 
Τώρα αναγκαστικά θα μπείτε στο YouTube 
και θα ψάξετε στον Άκη Πετρετζίκη πώς 
φτιάχνονται τα γλυκά. Ο Άκης μπορεί να 
είναι ο καλύτερος στον τομέα του, αλλά 
γιαγιά σας δεν θα γίνει – ποτέ…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
24/10-21/11 
«Στου Μπελαμή το ουζερί, λόγια πικρά, 
κορμιά νεκρά, βλέμμα σβησμένο, ζήση 
μου ψεύτρα και σκληρή, μου ‘δειξες δρό-
μο σκοτεινό και λαθεμένο». Αυτή ακριβώς 
είναι η διάθεσή σας το τελευταίο διάστημα. 
Εντάξει, ορισμένες φορές τα πράγματα δεν 
πηγαίνουν όπως τα θέλουμε στον αισθη-
ματικό τομέα. Δεν μπορείς να τιθασεύσεις 
μια ξένη καρδιά. Και –μεταξύ μας– δεν θα 
είχε και νόημα, αν γινόταν πάντοτε ό,τι θέ-
λουμε. Δεν νομίζετε όμως ότι θα ήταν καλό 
να δείτε τη ζωή πιο αισιόδοξα από το να 
τα πίνετε μόνοι στο σπίτι σας; Αφήστε τον 
Μπιθικώτση και στείλτε «06» για σωμα-
τική άσκηση. Ο καθαρός αέρας θα σας 
φτιάξει τη διάθεση.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12  
Ορισμένοι από εσάς μας θυμίζουν 
στρατηγούς του Β’ παγκοσμίου πολέμου. 
Στέκονται πάνω από έναν ανοιγμένο χάρτη 
και αναζητούν τρόπους για να μπορέσουν 
να επιφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό πλήγ-
μα στον εχθρό. Εσείς δεν θέλετε να επιφέ-
ρετε κάποιο πλήγμα. Το μόνο που θέλετε 
είναι να καταφέρετε να φύγετε από τον 
νομό Θεσσαλονίκης, να πάτε στο εξοχικό 
ή στο χωριό σας και να περάσετε ευχά-
ριστα τις γιορτές. Έτσι, ψάχνετε δρόμους 
και δρομάκια, ώστε να ξεμυτίσετε χωρίς 
να σας πάρει χαμπάρι η τροχαία. Αν όμως 
δεν τα καταφέρετε, υπάρχει ο κίνδυνος να 
πληρώσετε από 300 ευρώ το άτομο. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Όπως κάθε χρόνο, επιθυμείτε να κάνετε 
δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εξαι-
ρετική ιδέα. Αλλά, μετά την περσινή επι-
λογή σας, που ήταν το γούρι τού 2020, 
αναζητάτε κάτι διαφορετικό. Μη σκάτε. 
Τίποτα δεν μπορεί να έχει ξανά τόσο με-
γάλη αποτυχία. Εκτός ίσως από το γούρι 
τού 2021 – θα φανεί στην πορεία, αν και 
δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε ούτε γι’ 
αστείο… Καλού κακού, δεν τους παίρνε-
τε ένα ηχοσύστημα, για να συνδέσουν την 
τηλεόραση; Σε περίπτωση «στραβής», να 
μπορούν να ακούν τα τραγούδια στην εκ-
πομπή τού Σπύρου Παπαδόπουλου. Είναι 
ό,τι πιο κοντινό σε νυχτερινή διασκέδαση 
θα δούμε για καιρό.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
19/02-20/03 
Ο έρωτας θα χτυπήσει την πόρτα σας. 
Μην αναρωτιέστε από πού μπορεί να 
εμφανιστεί. Ίσως να είναι ο πακετάς που 
φέρνει την παραγγελία σας από το σου-
βλατζίδικο. Ή το παλικάρι από την εταιρία 
κούριερ, που φέρνει το δέμα που είχατε 
παραγγείλει πριν από περίπου δύο μήνες. 
Και στις δύο περιπτώσεις είναι αυτό που 
λέμε «μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια». 
Πάντως, αν παραγγέλνετε πιτόγυρα με 
σκοπό να πετύχετε τον σούπερ ντιλιβερά, 
το πιθανότερο είναι ότι θα σας απορρίψει 
αυτός, με τα κιλά που θα έχετε πάρει από 
τις πολλές παραγγελίες. 

Το ζώδιο του μήνα: 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ  
22/12-19/01
ΕΦΤΑΣΕ και πάλι η ώρα για το αιώνιο 
ντέρμπι των Χριστουγέννων: κου-
ραμπιέδες ή μελομακάρονα; Ιδού η 
απορία… Βέβαια, αποδεικνύεται ότι 
πρόκειται για ψευτοδίλημμα, αφού 
στο τέλος θα φάτε και από τα δύο. 
Η μόνη διαφορά είναι ότι από αυτό 
που σας αρέσει θα φάτε περισσότε-
ρο. Μόνο να θυμάστε τα σοφά λόγια 
τού ποιητή: οι θερμίδες δεν κάνουν 
διακρίσεις.  Βέβαια, μη ξεθαρρέψε-
τε με τα μελομακάρονα, επειδή θα 
αρχίσετε να τραγουδάτε το «κάθε 
μπουκίτσα και καημός, κάθε καημός 
και δάκρυ».
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CITY FACES
Βαγγελή
Τσόνογλου
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  
ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ,
ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ.

ΖΩ ΜΟΝΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ
Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΣΥΜΦΩΝΟΙ: 
ΒΓΑΙΝΩ ΕΞΩ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΣΥΝΗΘΙΖΑ.
ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΕΙ ΟΜΩΣ
ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ. ΠΕΡΝΑΩ 
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ, ΜΕ ΘΕΑ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΕΣ. ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ, 
ΔΟΚΙΜΑΖΩ… ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ. 
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ.

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




