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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΘΒΕ
Τριάντα οκτώ ηθοποιοί τού Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «ζωντανεύουν»

την «Οδύσσεια» στη θρυλική μετάφραση του αείμνηστου Δημήτρη Μαρωνίτη, σε μια παράσταση 
διάρκειας είκοσι τριών ωρών που θα μεταδίδεται online, ανά ραψωδία, κάθε εβδομάδα.
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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ EDITORIAL 03

ΑΠ’ ΟΛΑ είχαν τα φετινά Θεοφάνια. Σε διάφορα 
σημεία τής χώρας, ομάδες πιστών (σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, καθ’ υπόδειξη κληρικών) αγνόησαν τα 
μέτρα για τον κορωνοϊό και γιόρτασαν όπως εκεί-
νοι έκριναν και όπως εκείνοι ήθελαν, συχνά υπό 
συνθήκες συνωστισμού. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, 
ομάδα ατόμων προχώρησε σε αυτοσχέδια τελετή 
ρίψης τού σταυρού στη θάλασσα, στο ύψος τού 
Λευκού Πύργου (και αφού προηγουμένως είχαν 
καταφερθεί λεκτικά, με τη βοήθεια μικροφωνικής 
εγκατάστασης, κατά των αστυνομικών μέτρων και 
της καραντίνας), με την αστυνομία να τους κυ-
νηγάει για αρκετά μέτρα προσπαθώντας να τους 
αποτρέψει και με το επεισόδιο να λήγει με τουλά-
χιστον πέντε προσαγωγές. Στο λιμάνι τού Αιγίου, ο 
νυν και ο τέως μητροπολίτης Καλαβρύτων, κ.κ. Ιε-
ρώνυμος και Αμβρόσιος, αντίστοιχα, έριξαν κανο-
νικά τον σταυρό στη θάλασσα (μάλιστα, βούτηξαν 
και δύο πολίτες για να τον πιάσουν), επιλέγοντας 
να αγνοήσουν πανηγυρικά τις απαγορεύσεις Πο-
λιτείας και Εκκλησίας, που έχουν επιβληθεί χάριν 
τής δημόσιας υγείας. Στη Χαλκίδα, 24χρονος 
τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, όταν, μαζί 
με φίλους του (και παρά τη ρητή απαγόρευση), 
βούτηξε στην παραλία τού Αμάρυνθου Ευβοίας 
για να πιάσει τον σταυρό. Στη Λαμία, ιερέας ανέ-
βηκε στην καρότσα πυροσβεστικού οχήματος και 
άρχισε να ρίχνει με τη μάνικα αγιασμό στους δρό-
μους. Και στην Αττική, ο κόσμος συνωστιζόταν 
σαν να μην υπήρχε αύριο (χωρίς, προφανώς, να 
κρατά αποστάσεις ασφαλείας) στον περιβάλλοντα 
χώρο τού ΟΑΚΑ, στο κτήμα Τατοΐου, στη λίμνη 
Μπελέτσι στις ανατολικές πλαγιές τής Πάρνηθας, 
αλλά και στην παραλιακή ζώνη τού Φαλήρου.

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ οι άνθρωποι (και αναφέρομαι 
περισσότερο, σε αυτήν τη συγκυρία, σ’ εκείνους 
που επέμειναν να μαζευτούν και να προχωρή-
σουν στη ρίψη τού σταυρού στη θάλασσα) ίσως 
να ζήλεψαν τη δόξα τού Απόστολου Θαδδαίου, 
του Παρμενά, της Αγίας Ερμιόνης, του Φιλητού, 
του Αγίου Λαυρεντίου, του Αγίου Πολύευκτου 
της Μελιτηνής ή άλλων μαρτύρων των πρώτων 
αιώνων τού Χριστιανισμού, που υπέφεραν για 
την πίστη τους. Τους έχω νέα: ουδέν κοινό 
– εκείνοι είχαν όντως μαρτυρήσει και είχαν 
χάσει τη ζωή τους για την πίστη τους. Οι πε-
ριπτώσεις που ζούμε σήμερα, με το βαρύτερο 
τίμημα να είναι μια προσαγωγή και ένα πρόστιμο 
μερικών εκατοντάδων ευρώ, δεν μπορούν καν 
να μπουν σε ζυγαριά σύγκρισης. Προσβλητική 
ήταν και η συμπεριφορά όλων εκείνων που 
βγήκαν να λιαστούν, γράφοντας στα παλαιότε-
ρα των υποδημάτων τους μάσκες, αποστάσεις 
ασφαλείας, προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέ-

πεται να βγεις από το σπίτι σου και όλα τα λοιπά. 
Λες κι εμείς που μένουμε εντός των οικιακών 
«τειχών» (βγαίνοντας μόνον όταν υπάρχει πραγ-
ματική ανάγκη) περιγραφόμαστε με τον γνωστό, 
τρισύλλαβο επιθετικό προσδιορισμό, ενώ εκείνοι 
είναι οι ξύπνιοι. Ή λες κι εμείς είμαστε μαζοχι-
στές που απολαμβάνουμε τον εγκλεισμό μας, 
ενώ εκείνοι δεν αντέχουν στην ιδέα του.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οι πρώτες αντικοινωνικές συμπε-
ριφορές στη χώρα μας – φοβάμαι ότι δεν θα 
είναι και οι τελευταίες. Έχοντας περάσει χρόνο 
τής ζωής μου στη Γερμανία, μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι, αν επιχειρήσεις να πετάξεις τα 
σκουπίδια σου εκτός κάδου ή να τα κατεβάσεις 
σε ημέρα που δεν επιτρέπεται, θα είναι ο γείτο-
νάς σου ο πρώτος που θα σε καταγγείλει στις 
αρχές, επειδή δεν σέβεσαι τον δημόσιο χώρο 
που μοιράζεστε. Εδώ θα θεωρηθείς ο ρουφιά-
νος βάρδιας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τους 
φοροφυγάδες. Ο φοροφυγάς, αποφεύγοντας να 
πληρώσει αυτό που του αναλογεί, πλήττει, πριν 
από το κράτος, όλους τους υπόλοιπους συμπο-
λίτες του (επειδή, στο τέλος τής ημέρας, είναι 
βέβαιο ότι το κράτος θα φροντίσει να διασφαλί-
σει τα έσοδα που χρειάζεται για να λειτουργήσει, 
παίρνοντας περισσότερα από λιγότερους – από 
τη στιγμή που κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολύ 
έξυπνοι για να πληρώσουν το μερτικό τους).

ΚΑΙ ΕΚΕΙ είναι το πρόβλημα: προσβλέποντας 
στην ώρα που θα μπορέσουμε να επανεκκι-
νήσουμε τις ζωές μας, όταν με το καλό θα 
μπορέσουμε –χάρη στον εμβολιασμό κατά τού 
νέου κορωνοϊού– να αποκτήσουμε μια ανοσία 
αγέλης που θα μας επιτρέπει να συναναστρε-
φόμαστε ξανά ο ένας τον άλλο, αυτά τα θέματα 
θα πρέπει να τα έχουμε λύσει – ή να κοντεύ-
ουμε. Να μιλάμε για αλληλεγγύη και να την 
εννοούμε. Να δεσμευόμαστε ότι θα συστρα-
τευτούμε σε μια συλλογική προσπάθεια και να 
μην είναι λόγια τού αέρα. Να αποδεχόμαστε ότι 
ζούμε σε μια κοινωνία που, για να μπορέσει να 
λειτουργήσει, χρειάζεται σαφή διάκριση των 
αρμοδιοτήτων κάθε κρίκου της και σεβασμό 
όλων των υπολοίπων στον ρόλο ενός εκάστου.

ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ; Δεν είμαι σίγουρος. Απαραίτη-
τα, αν θέλουμε να οργανωθούμε και να προχω-
ρήσουμε προς ένα μέλλον που θα μας αρέσει 
περισσότερο, που θα διευκολύνει τις ζωές μας, 
που θα μας επιτρέπει να τις βελτιώνουμε; Απο-
λύτως. Καλή χρονιά.

 ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
angelos@citymagthess.gr
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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 
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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
Κοινωνία ακοινώνητων

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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ΣΕ ONLINE STREAMING
«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής»
του Φιοντόρ  
Ντοστογιέφσκι
INFO: H παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 
27.12, σε live streaming από το eStage.gr. 
Η διάρκειά της είναι 70 λεπτά. Εισιτήρια: 
από €10. Για αγορά εισιτηρίου και παρα-
κολούθηση της παράστασης κλικάρετε 
εδώ: https://bit.ly/3oaCJLx

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ σκηνο-
θετεί και ερμηνεύει τον μονόλογο «Ο 
Μέγας Ιεροεξεταστής» από το ομώνυμο 
κεφάλαιο του κορυφαίου έργου «Αδελ-
φοί Καραμαζώφ» τού Φιοντόρ Ντοστο-
γιέφσκι. Η παράσταση αναφέρεται στη 
σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, 
στην κορύφωση της οποίας ο Μέγας Ιε-
ροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει 
τον (επανελθόντα στη Γη) Ιησού Χριστό, 
λίγο πριν τον ρίξει στην πυρά… Μαζί με 
τον Βερύκιο επί σκηνής ο εξαιρετικός 
μουσικός Σταύρος Παργινός με το βιο-
λοντσέλο του.

ΘΕΑΤΡΟ
Ο «Αρίστος»
επιστρέφει online
Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ παράσταση του 
Γιώργου Παπαγεωργίου με κεντρικό 
θέμα τη ζωή τού Αριστείδη Παγκρα-
τίδη, του φερόμενου ως «δράκου τού 
Σέιχ Σου», έρχεται στο Θέατρο Πορεία 
για μία τελευταία live streaming προ-
βολή την Κυριακή 10 Ιανουαρίου. Το 
έργο είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα 
του Θωμά Κοροβίνη «Ο γύρος τού 
θανάτου».
INFO: Την ΚΥ 10.01, στις 21:00. Για να 
αγοράσετε εισιτήριο και για να παρακο-
λουθήσετε την παράσταση κλικάρετε εδώ: 
https://poreiatheatre.com/plays/aristos/

5 76 8 9Το Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης πα-
ρουσιάζει την έκθεση 
«Για λουλούδια θα 
μιλάμε τώρα;» στο βι-
βλιοπωλείο τού ΜΙΕΤ.

Την έκθεση «Μαθηματικά 
στο Μουσείο» παρουσι-
άζει το MOMus-Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης-Συλ-
λογή Κωστάκη, κορωνο-
ϊού επιτρέποντος…

Τη συμβίωση με θέματα 
που ανέδειξε η καραντί-
να στις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις αποτυπώνει 
η έκθεση του MOMus 
με τίτλο «Anthropause».

Έκθεση «Γιάννης Γαΐ-
της – Το πλήθος και η 
μοναξιά» στην αίθουσα 
Ειρήνης Κατσίγρα τής 
Δημοτικής Πινακοθή-
κης Λάρισας.

Το MOMus – Συλλογή 
Κωστάκη ανιχνεύει 
την τέχνη τής Ρωσικής 
Πρωτοπορίας μέσα 
από την έκθεση Utopia 
Revisited.

à
«Kids Love Cinema» online
ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ προβολές τού Φεστιβάλ Κινηματογράφου για όλη την οικογένεια μετα-
φέρονται στο online.filmfestival.gr. Στο πλαίσιο της παιδικής ζώνης προβολών, στην online 
πλατφόρμα τού φεστιβάλ θα προβληθούν οι ταινίες «Πέλε» τού Christian Ryltenius (9-10.01) 
και «Τα παιδιά τής χώρας τού χιονιού» των Zara Balfour και Marcus Stephenson (23-24.01).
INFO: Οι προβολές στο online.filmfestival.gr ξεκινούν στις 10 το πρωί τού Σαββάτου  
και ολοκληρώνονται στις 10 το βράδυ τής Κυριακής. Εισιτήριο: €3.

ONLINE ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Θεσσαλονικείς ποιητές,
στιχουργοί και συνθέτες
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ (σε παραγωγή τού 
Κέντρου Πολιτισμού τής περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας) σε δημιουργούς τής 
Θεσσαλονίκης. Μια συναυλία που θα 
μας ταξιδέψει μέσα από νότες και στί-
χους στη μουσική ιστορία τής σύγχρο-
νης πόλης. Ένα οδοιπορικό μέσα από 
το έργο δημιουργών που σημάδεψαν 
γενιές με τα τραγούδια τους και τα 
ποιήματά τους.
INFO: Την ΚΥ 10.01, στις 21:00, δωρεάν, 
σε live streaming μέσα από τη σελίδα τού 
Κέντρου Πολιτισμού στο Facebook και από 
τη διαδικτυακή πλατφόρμα eStage.gr.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Εικόνες ιστορίας από
την Παναγία Τυρνάβου
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εικόνων τού 
ναού Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου 
παρουσιάζει το Διαχρονικό Μουσείο 
Λάρισας. Η συντήρηση των εικόνων, 
που άρχισε πρόσφατα από τη μητρό-
πολη Λαρίσης σε συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, έφερε 
στο φως νέα στοιχεία που προσεγγίζουν 
τα διαδοχικά στάδια του ναού.
INFO: Η έκθεση θα λειτουργεί (κορω-
νοϊού επιτρέποντος) ώς τις 30.04 στο 
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Ώρες 
λειτουργίας: καθημερινά 08:00-20:00. 
Είσοδος ελεύθερη

Με δεδομένους τούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και λειτουργίας λόγω τής πανδημίας
τού νέου κορωνοϊού, θα ήταν προτιμότερο  να επικοινωνείτε προηγουμένως με τον χώρο

όπου φιλοξενείται μία εκδήλωση ή μία δράση, για να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα πρόσβασης.

με ώρες προβολών τις 11:00, 
τις 17:00 και τις 21:00 (ώρες 
Ελλάδος). Κάθε προβολή θα είναι 
διαθέσιμη για τέσσερις ώρες. 
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 
40 λεπτά. Εισιτήριο: 12 ευρώ 
(μέσω τού viva.gr, εδώ: https://
www.viva.gr/tickets/theatre/
streaming/deipno-ilithion/
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και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4Υποδεχόμαστε το 2021 με 

δύο ντουέτα τής πειραματι-
κής μουσικής: I broke the 
vase στις 10.01 και RETE 
στις 17.01. Περισσότερα 
εδώ: https://bit.ly/3rIMWBn

Ψηφιακή περιήγηση στην 
έκθεση του Ναυτικού 
Μουσείου «Σαλαμίς 480 
π.Χ. Εικαστική απήχηση 
2020», εδώ: http://
www.hmmuseum.gr

Έκθεση σύγχρονων μι-
κρογλυπτών τού Γιάννη 
Καστρίτση με τίτλο «Ο 
δρόμος προς τη θυ-
σία», στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Φλώρινας.

Έκθεση ζωγραφικής 
«Χασάπηδες και Κρι-
οφόροι» με έργα τού 
Κοσμά Ξενάκη στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης του ΜΙΕΤ.

ΣΤΙΣ 9 ΚΑΙ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το «Δείπνο Ηλιθίων» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο 
και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη ανεβαίνει online
TO «ΔΕΙΠΝΟ Ηλιθίων», η sold 
out, πολυβραβευμένη κωμω-
δία τού Φρανσίς Βεμπέρ, που 
παρουσιάστηκε στο Θέατρο 
Κάππα, θα προβληθεί διαδικτυ-
ακά για δύο μαγνητοσκοπημέ-
νες παραστάσεις στις 9 και 10 
Ιανουαρίου, μέσω του viva.gr.
Το «Δείπνο Ηλιθίων» («Le 
Dînerdes Cons») γράφτηκε από 
τον Φρανσίς Βεμπέρ το 1993. 
Έκανε πρεμιέρα στο Théâtre 
des Variétés τον Σεπτέμβριο του 
1993 και έμεινε στο ρεπερτόριο 
του θεάτρου μέχρι τον Ιανουά-
ριο του 1996. Τους κεντρικούς 
ρόλους ερμήνευσαν ο Ζακ 
Βιλερέ (ως «Φρανσουά Πινιόν») 
και ο Κλοντ Μπρασέρ (ως «Πιερ 
Μπροσάν»). Το 1998 έγινε ταινία 
σε σενάριο και σκηνοθεσία του 
ίδιου τού Βεμπέρ, με πρωτα-
γωνιστές τον Ζακ Βιλερέ (και 
πάλι στον ρόλο τού Φρανσουά 
Πινιόν) και τον Τιερί Λερμίτ (ως 
«Πιερ Μπροσάν»), κάνοντας τε-
ράστια επιτυχία (έκοψε σχεδόν 
9,5 εκατ. εισιτήρια). Η ταινία 
τιμήθηκε και με μια σειρά από 
βραβεία César και Lumières.
Έκτοτε, το έργο ανεβαίνει αδιά-
λειπτα σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ενώ αρκετές είναι και οι κινη-
ματογραφικές μεταφορές του. 
Εκδοχές τού ήρωα του Βεμπέρ, 
του Φρανσουά Πινιόν, υπάρ-
χουν και σε προηγούμενα, αλλά 
και σε επόμενα έργα του.

Η υπόθεση
Ο Πιερ Μπροσάν (Πυγμαλί-
ων Δαδακαρίδης), πλούσιος 
μεγαλοεκδότης στο Παρίσι, 
οργανώνει κάθε εβδομάδα με 
τους πλούσιους φίλους του ένα 

ιδιότυπο δείπνο: καθένας βρίσκει 
έναν «ηλίθιο», τον καλεί στο 
δείπνο, τρώνε, πίνουν, διασκεδά-
ζουν, γελούν σε βάρος των ανυ-
ποψίαστων καλεσμένων τους και 
στο τέλος εκείνος που έχει φέρει 
τον πιο τέλειο «ηλίθιο» στέφεται 
νικητής. Ο Φρανσουά Πινιόν 
(Σπύρος Παπαδόπουλος), ένας 
αθώος, αφελής, καλοπροαίρετος 
άνθρωπος, είναι ο πολλά υπο-
σχόμενος «ηλίθιος» του Πιερ γι’ 
αυτήν την εβδομάδα. Τον καλεί 
στον σπίτι του για να γνωριστούν 
και εν συνεχεία να πάνε στο 

δείπνο. Και εδώ αρχίζει μια σειρά 
από ανατροπές που διαλύουν τα 
πάντα, καθώς ο Πινιόν, με την 
αφέλεια και την αθωότητά του, 
προκαλεί απανωτούς σεισμούς. 
Μέσα σε λίγη ώρα, ο άτρωτος 
«man of the year» Πιερ απο-
δομείται, καταλήγοντας ένας 
αξιοθρήνητος ανθρωπάκος. 
Τελικά, ποιος από τους δύο είναι 
ο ηλίθιος;
INFO: Η παράσταση θα ανεβεί το 
Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 
Ιανουαρίου, σε online streaming 
προβολές μέσω τού viva.gr, 
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Το lockdown 
εξάπτει
τα πάθη...

Ε ίναι Θεσσαλονικιός. 
Γνωστός. Πολύ γνω-
στός. Δεν έχει σημασία 

από ποιον επαγγελματικό χώρο 
προέρχεται (εδώ που τα λέμε, 
έχει σημασία. Αλλά, αν αρχίσω 
να λέω ότι κάνει αυτό ή κάνει 
εκείνο, κάποιοι πονηροί θα 
αρχίσουν να ψυλλιάζονται περί 
ποίου πρόκειται και τότε ποιος 
με γλιτώνει). Δεν είναι στην πρώ-
τη του νεότητα, είναι όμως πολύ 
καλοστεκούμενος. Όχι υπέρμε-
τρα γυμνασμένος, χωρίς περιτ-
τά κιλά και κοιλίτσα, ωστόσο. 
Καλοντυμένος, επιλέγει κλασικά 
ρούχα, χωρίς εξαλλοσύνες και 
υπερβολές. Και με ένα μαλλί 
που εξακολουθεί να ανθίστα-
ται στην πατίνα τού χρόνου 
(εντάξει, ίσως να βοηθάει λίγο 
κι ένα καλό, διακριτικό χρω-
μοσαμπουάν, από εκείνα που 
καλύπτουν τα λευκά).

Α υτός ο κύριος έχει 
ιδιαίτερη αδυναμία 
στο ασθενές φύλο. 

Ύπανδρος, σαφώς. Ωστόσο, 
αποδεικνύεται από τα πράγ-
ματα ότι το αγαπημένο του 
άσμα στο μπάνιο είναι το «από 
‘δω η γυναίκα μου, από ‘κει το 
αίσθημά μου». Έτσι, πάντοτε 
με προσοχή (δεν είμαι βέβαια 
και σίγουρη περί του εάν η 
κυρία τού κυρίου δεν έχει πά-
ρει είδηση τι τρέχει ή αν έχει 
επιλέξει, για τους δικούς της 
λόγους, να ποιήσει τη νήσσα), 

φλερτάρει συχνά πυκνά με 
αιθέριες υπάρξεις (συνήθως 
ηλικίας κάτω των 30), ενίοτε, 
δε, προχωρεί και στο «παρα-
σύνθημα».

Τ ι κάνεις, ωστόσο, όταν 
θέλεις να… πολεμήσεις, 
δεν έχεις όμως διαθέσι-

μο «πεδίο μάχης»; Η δημοκρα-
τία, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου, 
δεν έχει αδιέξοδα. Έτσι, ο περί 
ου ο λόγος Θεσσαλονικιός 
κάνει συχνά πυκνά χρήση ενός 
χώρου που διαθέτει στο κέντρο 
τής Θεσσαλονίκης, δύο στενά 
πάνω από την Παλιά Παραλία, 
σε μια οικοδομή τού 1960.

Α ρχικώς, ο χώρος 
ήταν γραφείο, όπου 
μπορούσε να εργάζε-

ται «πριβέ», όταν βρισκόταν 
στο κέντρο τής πόλης, ή να 
δέχεται συνεργάτες και φίλους 
του. Στην πορεία των πραγμά-
των όμως έπεσε σε αχρησία, 
καθώς η μόνιμη… έδρα του 
μονοπώλησε τις επαγγελματι-
κές του δραστηριότητες, ενώ 
στη γκαρσονιέρα-γραφείο 
κατέληξαν να φιλοξενούνται οι 
«εξωγηπεδικές» ενασχολήσεις 
του (όχι, δεν είναι αθλητής).

Η φίλη μου η Βίκυ, που 
διατηρεί κατάστημα με 
παπούτσια εκεί κοντά 

(ας είναι καλά το click away), 
μου λέει ότι τις τελευταίες εβδο-
μάδες (εν μέσω λόκντάουν) οι 

επισκέψεις στη «γκαρσονιέρα 
των οργίων» έχουν αυξηθεί. 
«Κάθε φορά, μάλιστα, είναι 
και με άλλη κοπελίτσα, Κάθυ 
μου» μού λέει. Αν περνάει καλά 
εκείνος, εμένα μου περισσεύει. 
Η απορία μου όμως είναι άλλη: 
για να είναι η γκαρσονιέρα σε 
τόσο κεντρικό σημείο και η σύ-
ζυγος να μην έχει πάρει είδηση 
(ή να μην της έχει «σφυρίξει» 
κάτι κάποια «άσπονδη φίλη»), 
κάτι τρέχει. Είτε ο ερίτιμος 
κύριος είναι πολύ μάγκας είτε η 
κυρία προτιμά να «αγκιστρω-
θεί» στη θέση τής συζύγου 
πάση θυσία, ακόμη κι αν δεν 
χωράει να περάσει κάτω από 
την Καμάρα…

Π άμε σε άλλα… Το 
περιστατικό συνέ-
βη πριν από 10-12 

ημέρες, είναι εξαιρετικά 
«φρέσκο» και σπεύδω να 
σας το μεταφέρω. Το story 
αφορά νέο πολιτικό πρόσω-
πο της Θεσσαλονίκης, το 
οποίο αρχικώς είχε εμπλακεί 
με τα αυτοδιοικητικά, όπου, 
ομολογουμένως, είχε παρου-
σιάσει έντονη δραστηριότητα. 
Λογικό επόμενο βήμα; Ο στί-
βος τής κεντρικής πολιτικής 
σκηνής, όπου εδώ και κάποιο 
διάστημα δραστηριοποιείται 
με αντίστοιχη επιτυχία (χω-
ρίς, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου, 
να έχει γυρίσει την πλάτη στα 
τοπικά, από τα οποία, εξάλ-
λου, ξεκίνησε).

Τ ο εν λόγω πρόσωπο, 
πέρα από τις πολιτι-
κές του ενασχολήσεις, 

επιδεικνύει έντονη προσωπική 
δραστηριότητα. Πρόκειται για 
άτομο που σίγουρα δεν περνά 
απαρατήρητο. Δεν μπορώ να 
δώσω επιμέρους χαρακτηριστι-
κά, γιατί έτσι θα απεκάλυπτα το 
φύλο, έχει όμως πρόσωπο με 
έντονα, διαπεραστικά μάτια και 
κορμί θανατηφόρο. Σίγουρα 
ένα άτομο που κάποιος θα 
ήθελε να έχει στο πλευρό του.

«Μ πράβο, λοιπόν, 
στην κοπέλα ή 
στο παλικάρι», 

θα μου πεις με νόημα, φανα-
τικό μου κοινό. Μπράβο και 
πάλι μπράβο, θα συμπληρώσω 
εγώ. Το θέμα όμως είναι ότι 
άλλο το τι κάνει καθεμία (ή 
καθένας) στο κρεβάτι τού 
σπιτιού της/του (ή σε άλλο 
κρεβάτι – ας μην αναφερθώ 
στον τέως σύζυγό μου, πονάει 
το θέμα) και άλλο τι κάνουμε 
σε πιο… δημόσια μέρη. Και 
εξηγούμαι.

Π ριν από μερικές ημέρες, 
βράδυ Πέμπτης, το εν 
λόγω πρόσωπο εθεά-

θη σε δημόσιο χώρο. Ουδέν 
μεμπτόν ώς εδώ, θα μου πείτε. 
D’accord. Ο εν λόγω χώρος 
δεν ήταν όμως κάποιο καφέ, 

κάποιο θέατρο, κάποιο εστια-
τόριο ή κάποιος χώρος εκδη-
λώσεων (και πώς θα μπορούσε 
άλλωστε, εν μέσω λόκντάουν). 
«Ε, και; Απαγορεύεται αυτοί 
που είθισται να αποκαλούμε 
‘επώνυμους’ να συχνάζουν σε 
δημόσιους χώρους; Σε ένα 
πάρκο ή στον δρόμο για μια 
βόλτα; Έτσι, για να περπατή-
σουν λίγο ‘στο χαλαρό’, για να 
αδειάσει το μυαλό τους από 
τις έγνοιες;», θα με ξαναρωτή-
σεις, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου. 
«Όχι, όχι και πάλι όχι, σαφώς 
και δεν απαγορεύεται», θα σου 
απαντήσω, η γυναίκα.

Τ ι γίνεται όμως όταν 
το εν λόγω πρόσωπο 
συλληφθεί, αυτό που 

λέμε, «στα πράσα»; Ε, τότε 
ίσως και να αλλάζει το πράγ-
μα… Όπως έγινε, δηλαδή, 
πριν από μερικές Πέμπτες, 
στο υπαίθριο πάρκινγκ 
απέναντι από το Μέγαρο 
Μουσικής, όταν το «κορμί» 
πιάστηκε κυριολεκτικά «επί 
το έργον» στο πίσω κάθισμα 
ενός 4Χ4 με φιμέ τζάμια, 
όπου χαριεντιζόταν με άλλο 
«κορμί». Πολλά πολλά δεν 
μπορώ να πω, δύναμαι όμως 
να σας αποκαλύψω ότι, πέ-
ραν της κοινής θέας, παρε-
ξηγήσιμη ήταν και η «σύν-
θεση» του ζεύγους. Απ’ ό,τι 
έμαθα, το τζιπάκι με τα φιμέ 
τζάμια, μόλις άρχισε να μα-
ζεύεται κόσμος λόγω των… 
δονήσεων στο σασί, έβαλε 
μπρος και έφυγε με ταχύτη-
τα, κατευθυνόμενο προς άλ-
λες παραλίες. Το πρόβλημα 
ήταν όμως ότι, για περάσουν 
από το πίσω κάθισμα, όπου 
είχαν βολευτεί, στο μπρο-
στά, ώστε να οδηγήσουν και 
να φύγουν, οι δύο επιβάτες 
αναγνωρίστηκαν από τους 
παριστάμενους, ορισμένοι εκ 
των οποίων ξέσπασαν –απ’ 
ό,τι μου είπαν– σε χειρο-
κροτήματα. Κάποιος πρέπει 
να το φυσάει και να μην 
κρυώνει…

Γράφει η CATHY

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΕΣ ΦΥΛΟ. 
ΥΠΑΝΔΡΟΣ, ΣΑΦΩΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΜΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΑΠΟ ‘ΔΩ 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ, ΑΠΟ ‘ΚΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΥ».
ΕΤΣΙ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ 
ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30), 
ΕΝΙΟΤΕ, ΔΕ, ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ «ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ».

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ «ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ»; Ε, ΤΟΤΕ 
ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ. 
ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ, ΔΗΛΑΔΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΜΠΤΕΣ, ΣΤΟ ΥΠΑΙ-
ΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΟΤΑΝ
ΤΟ «ΚΟΡΜΙ» ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΚΥΡΙΟΛΕ-
ΚΤΙΚΑ «ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ» ΣΤΟ ΠΙΣΩ 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΦΙΜΕ 
ΤΖΑΜΙΑ, ΜΕ ΑΛΛΟ «ΚΟΡΜΙ».

Quiz! 21 3 4Δεν αναφέρομαι σε 
ποιότητες χαρακτή-
ρων, αντοχή στα δύ-
σκολα, επίδειξη στω-
ικότητας και άλλα τέ-
τοια χαριτωμένα.

Είναι απίστευτο το πόσο 
πολλά μάθαμε στη διάρ-
κεια του ολοκληρωτικού 
λόκντάουν που εφαρμό-
στηκε στη διάρκεια των 
τελευταίων εβδομάδων.

Αναφέρομαι σε τρίχες. 
Κυριολεκτικά. Βλέπετε, 
το απαγορευτικό λει-
τουργίας σε κομμωτή-
ρια και κουρεία έβγαλε 
πολλά στην επιφάνεια.

Κάπως έτσι μάθαμε 
το αληθινό χρώμα 
τής κόμης πολλών 
κυριών (a.k.a.: τα 
μυστικά τής ρίζας), 
αλλά και κυρίων.
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Ο ΗΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ, 
ο 24χρονος ρομά από τον 
Δενδροπόταμο, ο οποίος 
μοιράζει τρόφιμα στους 
ωφελούμενους του «Φάρου 
τού Κόσμου», είναι ο εθελο-
ντής στον οποίο αναφέρεται 
σε tweet της η πρόεδρος 
της Κομισιόν, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, εξαίροντας 
τις πράξεις του ως παρά-
δειγμα αλληλεγγύης κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας τού 
κορωνοϊού.
«Η κρίση ήταν σκληρή σε 
κάποιους Ευρωπαίους – αλλά 
μπορούμε να βασιστούμε ο 
ένας στον άλλο. Στη Θεσσα-
λονίκη, ο Ηλίας είναι εθελο-
ντής σε τράπεζα τροφίμων. 
Με την ομάδα του μαγειρεύει 
και συσκευάζει γεύματα για 
οικογένειες που έχουν ανάγκη. 
Μαζί θα ξεπεράσουμε αυτήν 
την πανδημία» αναφέρει η 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ανεβάζοντας στην 
ανάρτησή της βίντεο που δεί-
χνει εθελοντές από τη Θεσσα-
λονίκη να ετοιμάζουν και να 
μοιράζουν γεύματα.

«Αναγνώριση
της προσπάθειάς μας»
«Ευχαριστώ θερμά την πρό-
εδρο της Κομισιόν για την 
αναγνώριση της προσπάθειάς 
μας. Αυτή η αναγνώριση μας 
ωθεί για ακόμη περισσότερα» 
γράφει στο δικό του μήνυμα 
ο Ηλίας Γιοβανίδης, ο οποίος 
βρίσκεται από μικρό παιδί κο-
ντά στον «Φάρο τού Κόσμου» 
και τον πατέρα Αθηναγόρα 
Λουκατάρη.
«Νιώθω υποχρεωμένος να 
ανταποδώσω το καλό που 
μου έκαναν και έχω μάθει 
να είμαι αλληλέγγυος» τονί-
ζει ο κ. Γιοβανίδης, ο οποίος 
μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα 
Αθηναγόρα και, πλέον, έχει 
τη δική του οικογένεια με δύο 
παιδιά. «Ο πατέρας Αθηνα-
γόρας δεν είναι απλώς ένας 
ιερέας, αλλά ένα πρότυπο για 
εμένα – λειτούργησε και ως 
πατέρας μου. Με βοήθησε να 
συνεχίσω το σχολείο και είναι 
πάντοτε δίπλα μου. Έτσι κι εγώ: 
θέλω να βοηθάω όσους έχουν 
ανάγκη. Μαζί με τη γυναίκα 
μου, η οποία συνεισφέρει στο 
μαγείρεμα, και άλλους εθελο-
ντές τού ‘Φάρου’ μοιράζουμε 
τρόφιμα σε όσους το έχουν 
ανάγκη».
Όπως εξηγεί ο Ηλίας (ο οποίος 
εργάζεται σε εργοστάσιο), 
σχεδόν καθημερινά τακτοποιεί 
τις αποθήκες τροφίμων και, 
αφού βγει το πρόγραμμα δια-
νομής για τους ωφελούμενους, 
μοιράζει τα τρόφιμα: «Προ-
σπαθώ να συμμετέχω όσο 
μπορώ, κυρίως τα Σαββατο-
κύριακα, που έχω περισσότερο 
χρόνο», λέει χαρακτηριστικά. 
Πάντως, δηλώνει «άναυδος» 
που η πρόεδρος της Κομισιόν 
σχολίασε την πρωτοβουλία 
του, θεωρώντας ότι «καθένας 
πρέπει να συνεισφέρει στους 
συνανθρώπους του και ο 
εθελοντισμός να γίνει αυτονό-
ητος».
Ο «Φάρος τού Κόσμου» και οι 
δραστηριότητές του ξεκίνησαν 
το 2004, στον Δενδροπότα-
μο, από τον πατέρα Αθηναγό-
ρα Λουκατάρη, αποτελώντας 
πρωτοβουλία τής μητροπόλε-
ως Νεαπόλεως και Σταυρου-
πόλεως. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο εθελοντής
που ξεχώρισε
η Ούρσουλα
Ο Θεσσαλονικιός Ηλίας Γιοβανίδης, 
ένας 24χρονος ρομά, είναι ο εθελοντής 
στον οποίο κάνει μνεία η πρόεδρος
της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ χρονιά φορτω-
νόμαστε έναν επιπλέον χρό-
νο – πρόσφατα κάποιος μού 
υπενθύμισε τα 33 χρόνια τής 
επαγγελματικής μου ζωής. Το 
συνειδητοποίησα σοκαρισμένος!

ΝΑ ΓΕΡΝΑΣ σημαίνει ότι 
αντιμετωπίζεις την αναπόφευ-
κτη αλλαγή τής εικόνας σου, 
ενώ προσαρμόζεσαι αναγκα-
στικά σε ένα κορμί που αλλά-
ζει, ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος 
που είσαι και σκέφτεσαι μπορεί 
και να μην έχει αλλοιωθεί από 
το πέρασμα του χρόνου. Ο 
τρόπος σκέψης μας, οι επαγ-
γελματικές μας επιλογές, η 
σχέση με τους άλλους βεβαί-
ως και εμπλουτίζονται από 
τις εμπειρίες τής ζωής. Κατά 
βάθος, μήπως οι επιθυμίες μας 
είναι πιστές σ’ αυτές που είχα-
με ήδη στα 20 μας χρόνια; 

ΟΙ ΝΕΟΙ που δεν μας γνωρί-
ζουν αναγκαστικά μας έχουν 

καταδικάσει σε μια ομάδα 
που δεν «παίζει», είμαστε πλέ-
ον εκτός. «Η νιότη μου έφυγε 
μακριά, έλυσε τα σχοινιά…». 
Το δέρμα γερνά, τα μαλλιά, 
όταν δεν έχουν εξαφανιστεί, 
έχουν αραιώσει και ασπρί-
ζουν, τα βλέφαρα βαραίνουν, 
λεκέδες εμφανίζονται στο 
κορμί, οι ρυτίδες αυλακώνουν 
τη σάρκα, μαρκάρουν το 
πρόσωπο από τα αποτυπώμα-
τα του χρόνου που περνά και 
των καταχρήσεων που έχουν 
μεσολαβήσει…

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, η σχέση 
μας με τη ζωή διαβάζεται 
σταδιακά στο πρόσωπό μας 
με ανεξίτηλο τρόπο. Η Σιμόν 
Σινιορέ, πολύ νέα στην ταινία 
«Casque d’Or», ήταν εκθαμ-
βωτική – έτσι ήταν βέβαια 
και αργότερα, γριά και αλ-
κοολική, στην ταινία «La vie 
devant soi». Είναι κι αυτός 
ένας τρόπος να αυτοκατα-

στραφείς χωρίς φτιασίδια 
(ντροπή) ή καταχρήσεις… Οι 
επιθυμίες μας παραμένουν 
ζωντανές, το κορμί εξασθενεί, 
μαραίνεται, αναζητά αναβολή, 
οφείλουμε να το προετοιμά-
σουμε. Δεν συμμετέχει με τον 
ίδιο τρόπο στις καταχρήσεις, 
στις έντονες συζητήσεις, στην 
έλλειψη ύπνου, στη συναρ-
παστική μαγεία τής λευκής 
νύχτας. «Δεν θα ξαναπάμε 
στο δάσος να μαζέψουμε 
βιολέτες, βρέχει σήμερα και 
σβήνει τα ίχνη μας…».

ΑΥΤΟ που τρομάζει στα 
γηρατειά είναι ότι πλησιάζου-
με τον θάνατο, είναι η σκέψη 
ότι δεν θα πάμε πια, δεν θα 
κάνουμε πια αυτό που πάντοτε 
κάναμε. Είναι να αποδεχόμα-
στε αυτήν την τραγική πραγ-
ματικότητα. Περισσότερο από 
τα γηρατειά, η ιδέα ότι κάνεις 
κάτι για τελευταία φορά είναι 
αυτό που μου προκαλεί τρόμο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ, το τελευταίο 
που θα είχε κάποιος να 
προσάψει σ’ αυτήν τη γενιά 
είναι ότι χαράμισε τον χρόνο 
της βλέποντας αηδίες στην 
τηλεόραση, παρότι δεν 
ξεκόλλησε τα μάτια της από 
τις οθόνες – και μάλλον ούτε 
και πρόκειται να το κάνει, 
αναπτύσσοντας όμως σ’ 
αυτές άλλες δραστηριότητες.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ και ο 
εγκλεισμός, όμως, έφεραν 
στη ζωή τους τα σήριαλ, 
για να σκοτώσουν κάτι από 
τον χαμένο χρόνο, κάτι να 

έχουν να χαζέψουν, μιαν 
ιστορία να ακολουθήσουν, 
με κάποιους χαρακτήρες 
να ταυτιστούν μέχρι να 
ξαναβρούν τον βηματισμό 
τους. Και έτσι γνώρισαν τα 
«Φιλαράκια». Ίσως να μην 
είναι τυχαίο που στο binge-
wathcing για το 2020 
(δηλαδή, στη συνήθεια να 
βλέπει κάποιος και δύο και 
τρία και ακόμη περισσότερα 
επεισόδια από μία σειρά) τα 
«Φιλαράκια» ήρθαν πρώτα, 
με μεγάλη άνεση. Κάποιοι 
απόρησαν. «Η όλη ιδέα τους 
μοιάζει να έρχεται από έναν 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Binge-wathcing. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ
ότι θα έρθει μια ημέρα –και, ακόμη περισσότερο, μια νύχτα– 
που θα βρίσκομαι στο σπίτι παρακολουθώντας σίριαλ, 
έστω και μέσω του υπολογιστή μου» μού είπε πρόσφατα 
πολύ γνωστός μου μετα-millennial, γεννημένος μετά το γύρισμα 
της χιλιετίας και του αιώνα.

ΑΥΤΗΣ της χρονιάς τής 
πρέπει προσοχή, σεβασμός 
και να της κλίνουμε ευλαβικά 
το γόνυ, να την πάρουμε στην 
αγκαλιά μας, να την ταχταρί-
σουμε, να την καλομάθουμε, 
να την παινέψουμε, να της 
αφεθούμε. Είναι μια χρονιά 
ζόρικη και ζορισμένη, εορ-
ταστική, αλλά και μονήρης, 
χρονιά ανάτασης, αλλά και 
ενδοσκόπησης. Είναι, αν το 
θέλετε, και μια χρονιά που 
τα πάντα είναι πιθανόν να 
συμβούν – κι αυτό το ξέ-
ραμε πριν ακόμη μπει. Αλλά 
είναι μια χρονιά που στρογ-
γυλεύει στο 200 τα χρόνια 
τής κρατικής – εθνικής μας 
ύπαρξης. Τα 100 τα έφαγε η 
μικρασιατική μας περιπέτεια 
και τα 150 η χούντα, ας μη 
χαρίσουμε σε τίποτα και σε 
κανέναν αυτήν την ευκαιρία.

ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ από εμάς 
πήρε πολύ καιρό για να μά-
θουμε (ενίοτε ενσώματα) ότι 
η αγάπη για την πατρίδα δεν 
είναι μια σωβινιστική έκφρα-
ση, ότι η εθνική παλιγγενεσία 
δεν είναι μια εθνικιστική 
απασχόληση και ότι το να 
είσαι Έλληνας σημαίνει πολύ 
περισσότερα από μια απλή 
φιλοπατρία και υπερηφάνεια. 
Θα έχουμε(;) τον χρόνο να 
μιλήσουμε γι’ αυτά, για το 
εθνικό που πρέπει να είναι 
αληθές και για τον αναστο-
χασμό και την κριτική του. 
Θα έχουμε τον χρόνο να 
διχαστούμε για τους εορτα-
σμούς, την αισθητική και το 
αποτέλεσμα. Θα έχουμε τον 
χρόνο να τοποθετηθούμε 
στο μέλλον και να κοιτάξου-
με προς τις νέες, παράξενες 
εποχές.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Αυτήν τη φορά διαφορετικά. Αυτήν 
τη χρονιά πρέπει να τη ζήσουμε 
διαφορετικά… Να μην την αφήσουμε
να χαθεί στη βοή και στην αντάρα
τού «κάθε μέρα», να μην τη χαρίσουμε
σε πανδημίες, κρίσεις και εξελίξεις,
να μην τη θυσιάσουμε σε προσωπικές 
φιλοδοξίες, σε ιδεολογικές παραισθήσεις 
και σε κοινωνικούς πειραματισμούς.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
Γράφει ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΚΟΥΟΜΟ

Το 2020 είναι παρελθόν. Έφαγε τα ψωμιά του, κόντεψε
να φάει κι εμάς. Μπορεί να μη μας έφαγε, μας υποχρέωσε όμως 
να αφαιρέσουμε από την καθημερινότητά μας τα στοιχειώδη,
να περιορίσουμε δραστικά τις μετακινήσεις,
να κρατήσουμε σε απόσταση τους φίλους μας, να ξεχάσουμε
τα ταξίδια και τους νέους προορισμούς. 

άλλο κόσμο» ήταν η κριτική 
που ασκήθηκε. Τελικά όμως 
ο κόσμος είναι ο ίδιος και 
την κρίσιμη ώρα του θέλει 
κάτι γρήγορο, ελαφρύ και 
απλό, κάτι που να του δίνει 
αυτό που δεν έχει.

Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ στέρησε 
από τους νέους τις παρέες, 
τους μάντρωσε στο σπίτι με 
τις οικογένειές τους (ό,τι κι 
αν αυτό σημαίνει), έχασαν 
το στριμωξίδι στα μπαρ, 
τις χαλαρές ώρες, το να 
συζητούν με τους φίλους 
τους για τα πάντα (όχι 

πάντοτε σε βάθος). Έχασαν 
το πείραγμα, το γέλιο, την 
ελαφρότητα. Παρά το 
γεγονός ότι κατηγορήθηκαν 
για ανεύθυνη στάση στο 
δεύτερο κύμα τής πανδημίας, 
ας παραδεχτούμε ότι οι 
σημερινοί εικοσάρηδες 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
τον κενό χρόνο, μετρώντας 
απουσίες και ακυρωμένα 
σχέδια. Ίσως το κακό να 
είναι μικρό σε σχέση με τα 
δεινά που έπληξαν τους 
μεγαλύτερους, μένει όμως να 
δούμε το αποτύπωμα όλων 
αυτών στο μέλλον.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ και μπορεί κάποιος 
να καταλάβει το όψιμο 
κόλλημα με τον Ρος και τη 
Ρέιτσελ, τη Φοίβη και τον 
Τζόι, τη Μόνικα και τον 
Τσάντλερ, που ζουν στη 
Νέα Υόρκη και μοιάζουν με 
οικογένεια χωρίς γονείς, που 
στριμώχνονται σε καναπέδες 
για να πουν τα δικά τους, 
που ζουν τις μικρές και 
τις μεγάλες περιπέτειές 
τους, που μαλώνουν και τα 
βρίσκουν, που αγκαλιάζονται 
και φιλούνται και που έχουν 
ό,τι τους λείπει αβάσταχτα 
αυτήν την εποχή.

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ επειδή το 
2020 που έφυγε μας στέρησε 
όλο τον τρόπο ζωής μας, όπως 
τον ξέραμε, αλλά και γιατί μας 
περιόρισε την ελπίδα, μας γέμισε 
φόβους, μας πήρε αγαπημένους 
ανθρώπους και αγαπημένες συ-
νήθειες, εγκλώβισε τη δημιουρ-
γικότητα και τα όνειρά μας. 

ΕΤΣΙ, για να μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε όρθιοι τον δρόμο 
μας, χρειαζόμαστε ελπίδα και 
καλές σκέψεις. Ας επικεντρω-
θούμε, λοιπόν, στα όσα ωραία 
υπάρχουν στον κόσμο – και 
υπάρχουν πολλά. Όπως, ας 
πούμε, είναι η προσφορά. Τι 
θαυμάσια έκπληξη ήταν η 
άμεση και ευρεία ανταπόκριση 
όλων μας στην έκκληση για 
βοήθεια στο Παιδικό Χωριό 
Βορείου Ελλάδος. Η κινητο-
ποίηση, ακαριαία και τεράστια, 
κάλυψε τις άμεσες, τουλάχι-
στον, ανάγκες τού ιδρύματος. 
Ακολούθησε άλλη κινητο-
ποίηση για το Παιδικό Χωριό 
SOS Πλαγιαρίου – και πάλι 
με συγκινητική ανταπόκριση. 
Ο «Φάρος τού Κόσμου», το 
Άσυλο του Παιδιού και η ΕΛΕ-
ΠΑΑΠ ήταν κάποια από τα 
πολλά ιδρύματα που κάλεσαν 
για βοήθεια και επίσης βρήκαν 
ανταπόκριση από τον κόσμο. 
Βέβαια, έτσι βγήκαν στην 
επιφάνεια φλέγοντα θέματα 
εσφαλμένης κοινωνικής πολιτι-
κής, που ευχόμαστε άμεσα να 
αντιμετωπιστούν – αλλά αυτό 
είναι ένα άλλο θέμα…

ΚΑΤΙ ΕΠΙΣΗΣ σημαντικό 
και πολύτιμο που βλέπουμε 
να συμβαίνει είναι οι εξαιρετι-
κές πρωτοβουλίες από πολλά 
σχολεία, που εμπνέουν τους 
μικρούς και μεγαλύτερους 
μαθητές τους να βοηθούν 
τους πιο αδύναμους, προσφέ-
ροντας υπηρεσία ή λίγο από το 
χαρτζιλίκι τους σε φιλανθρωπι-
κές εκστρατείες, διδάσκοντας 
έτσι το πιο πολύτιμο μάθημα 

στον κόσμο: την προσφο-
ρά. Τέτοια μαθήματα δεν τα 
ξεχνάει ποτέ κανείς. Όπως στις 
«Μικρές Κυρίες», το θρυλι-
κό βιβλίο τής Άλκοτ, όπου οι 
τέσσερις αδελφές ηρωίδες, με 
την παρότρυνση της μητέρας 
τους, πρόσφεραν σε μια πιο 
φτωχή από αυτές οικογένεια 
το πλούσιο χριστουγεννιάτικο 
γεύμα τους, μένοντας νηστικές. 
Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα 
ενσυναίσθησης της ζωής μου. 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ να κλείσω 
αυτό το κείμενο με αποσπά-
σματα-παροτρύνσεις από το 
«Θετικό μου Ημερολόγιο», που 
έφτιαξαν οι καθηγητές τού Πει-
ραματικού Λυκείου «Μανόλης 
Ανδρόνικος» και απευθύνεται 
κυρίως στα παιδιά – μακάρι 
και στους μεγάλους: «Να χαί-
ρεσαι όλα τα μικρά πράγματα». 
«Μην αφήνεις το διαδίκτυο να 
σε επηρεάσει. Ουδείς δημοσι-
εύει τις αποτυχίες του». «Κάνε 
το σωστό, ακόμη κι αν δεν σε 
βλέπει κάποιος». «Να είσαι 
δυνατός, να είσαι διαφορετι-
κός, να είσαι ο εαυτός σου». 
«Η ζωή δεν είναι να περιμένεις 
να περάσει η καταιγίδα, αλλά 
να μάθεις να χορεύεις στη 
βροχή». Τι υπέροχοι οιωνοί 
για μια καλή χρονιά!

ΟΜΩΣ, δεν έχουμε καθόλου 
χρόνο, αν θέλουμε να «ζή-
σουμε» αυτήν τη χρονιά, να 
την κοιτάξουμε στα μάτια με 

θάρρος και να μας ευχηθού-
με «χρόνια πολλά!». Γιατί, 
όπως «είναι παιδιά πολλών 
ανθρώπων τα λόγια μας», 

έτσι και οι γιορτές μας: είναι 
βήματα πολλών προγόνων 
μας και τους πρέπει τιμή και 
χάρη…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Το θετικό μου ημερολόγιο. Καλώς
μάς όρισε ο νέος χρόνος, παιδιά, και όλοι 
ευχόμαστε να ‘ναι καλός και τυχερός.
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ 
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ 
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ, 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ.
ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, 
ΣΤΑ ΟΣΑ ΩΡΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ. ΟΠΩΣ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ,
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όπως ο Γιουβάλ Νώε Χαράρι 
προειδοποιούν ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα 
να «χακαριστεί» το ανθρώπινο μυαλό. Επιχειρη-
ματίες όπως ο Αλί Μαχλότζι εκτιμούν ότι το 65% 
των μαθητών πρώτης δημοτικού θα ασκήσουν 
επαγγέλματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Σειρές 
επιστημονικής φαντασίας, όπως το «Black 
Mirror», εμπνέονται ολοένα και περισσότερο 
από τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν, συνε-
πεία τής ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης.

ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ σε μιαν εποχή που οι μηχα-
νές, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, θα «σκέ-
φτονται» συχνότερα αντί για εμάς και περισσό-
τερο όπως εμείς, δημιουργώντας νέα δεδομένα 
στην αγορά εργασίας – 85 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας αναμένεται να χαθούν και 97 εκατομ-
μύρια να δημιουργηθούν ώς το 2025, λόγω 
της τεχνολογικής εξέλιξης (WEF). Οι φιλόσο-
φοι μιλούν ολοένα και συχνότερα για το πώς 
θα αλλάξει τις ανθρώπινες κοινωνίες η ύπαρξη 
γενετικά/τεχνολογικά αναβαθμισμένων ανθρώ-
πων («μετανθρωπισμός»). Σε ΗΠΑ και Ασία, 
οι εταιρίες biohacking πληθαίνουν. Το ίδιο και 
οι κλινικές κρυογονικής, όπου αισιόδοξοι με 
οικονομική επιφάνεια κάνουν κρατήσεις, ευελ-
πιστώντας να «ξυπνήσουν» μετά από δεκαετίες 
σε ένα μέλλον αναβαθμισμένων δυνατοτήτων, 
με ηττημένο τον θάνατο. Ιδιώτες όπως ο Έλον 
Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος «τυλίγουν» τη Γη με 
χιλιάδες δορυφόρους, στο όνομα της άριστης 
επικοινωνίας ακόμη και στην καρδιά τού Αμα-
ζονίου ή στα βάθη τής Ανταρκτικής.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ των εξελίξεων, το διαδίκτυο, 
συνεπικουρούμενο από το 5G και τα Μεγάλα 
Δεδομένα, εξελίσσεται σε «Ίντερνετ των Πάντων», 
διασυνδέοντας ακόμη και φάρμες αγελάδων, 
που τροφοδοτούν με δεδομένα θηριώδεις data 
banks – όπως τις τροφοδοτούμε κι εμείς, αφή-
νοντας αφειδώς αποτυπώματα στα social media 
και κάνοντας αναζητήσεις για μύχιες ανησυχί-
ες στο Google. Τα πάντα –αλυσίδες logistics, 
νοσοκομεία, αερομεταφορές, δίκτυα ύδρευσης, 
τάνκερ κτλ.– είναι πλέον διασυνδεμένα.

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ είναι αμέτρητες (καλύτερη επι-
κοινωνία, εκπαίδευση, εξατομικευμένη ιατρική, 
βιονικά μέλη για ανθρώπους με αναπηρίες, 
«custom-made» φάρμακα, i-robots, έξυπνα 
σπίτια). Το ίδιο και οι προκλήσεις (προκατει-
λημμένοι αλγόριθμοι, ανισότητες, fake news/
deep fakes, infodemic, ψηφιακή επιτήρηση. 
Ω, Όργουελ!). Και ουδέν σίγουρο.

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ απαιτούν προσαρμοστικότητα και 
εγρήγορση. Το ίδιο και το 2021, που ήρθε 
φορτωμένο με τις προκλήσεις τής πανδημίας. 
Ας είναι μια απρόσμενα καλή χρονιά!

AD HOC
Γράφει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΤΑ
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Τέσσερα τελεία 
μηδέν. Ζούμε
σε συναρπαστική 
εποχή. Ανάμεσα 
σε δύο γεωλογικές 
περιόδους και δύο 
χιλιετίες, στην αρχή 
μιας βιομηχανικής 
επανάστασης.
Η τεχνολογία 
αλλάζει τα πάντα.

ΓΙΑΤΙ το αύριο είναι τώρα. Αυτό που ζούμε 
είναι τώρα, είναι η στιγμούλα που έχουμε 
για να πούμε όσα ξεχειλίζουν, για να δώ-
σουμε το φιλί. Μεγαλώνοντας χωρίς τη 
φίλη μου, κατάλαβα ότι εγώ ήμουν αυτό 
το κορίτσι. Είχα ρούχα ξεχασμένα με την 
ετικέτα στη ντουλάπα, περιμένοντας εκείνο 
το πάρτι, την ανυπέρβλητη συναυλία. Κρα-
τούσα το σούπερ t-shirt για να βγω με τον 
Χ., μέχρι που έγινε σύ-ζυγος και συχνά δεν 
προλαβαίνουμε να πούμε ούτε τα βασικά 
τής ημέρας.

ΔΕΝ ΕΙΧΑ συγκατοικήσει ποτέ από άπο-
ψη, μουρμουρίζοντας αυτάρεσκα κάτι 
για ειλικρίνειες και μοναχικούς λύκους. 
Πριν από τη συγκατοίκηση, αγόρασα δύο 
φλιτζάνια Villeroy & Boch. Παρέα με τα 
πολύτιμα πιατάκια τους, κατοικούσαν 
χρόνια στο ράφι, βλέποντας τις κούπες 
των 8 ευρώ να κάνουν πασαρέλα, δοκι-
μάζοντας άφοβα καφέδες, τσάι και καυτό 
κακάο. Έβλεπα τα καλοκαίρια αζύμωτα να 
γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά μου, δου-
λεύοντας. Στρίμωχνα λιγοστές αναμνήσεις 
σε δέκα ημέρες ξεκούρασης. Γιατί κάναμε 
έτσι τις ζωές μας;

ΜΕΤΑ ήρθε το πρώτo λόκντάουν. Όσα 
θεωρούσαμε δεδομένα δεν ήταν. Με την 
κακή αίσθηση κινδύνου που με διακρίνει 
και παρά τις sci-fi ταινίες που έχω κατανα-
λώσει, νόμιζα ότι όλο αυτό θα κρατούσε 
μερικούς μήνες. Μετά ήρθε το δεύτερο 
λόκντάουν και η (εσφαλμένη) αίσθηση 
ασφάλειας διαλύθηκε. Πλέον, δίνουμε το 
μισό μας βασίλειο για λίγη κανονικότητα. 
Διαφωνούμε για την αποτελεσματικότη-
τα των εμβολίων, λιώνοντας μπροστά σε 
οθόνες. Η (όποια) επίδειξη καλής ζωής 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιάζει 
εξοργιστική ή, έστω, από άλλον πλανήτη. 
Το μέικαπ των σελέμπριτις δεν καλύπτει την 
ανασφάλεια. Μετανιώνουμε που αναβάλλα-
με συνεχώς εκείνη την έξοδο με τα ωραία 
κρασιά. Κάποιοι όχι πολύ μακριά από εμάς 
μετρούν απώλειες. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη 
για τα μικρά.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ πια αυτό το κορίτσι. Αυτήν 
τη χρονιά θα κατεβάσω το καλό σερβί-
τσιο, τα κεραμικά που κουβάλησα τόσο 
δρόμο από τα Κύθηρα, τις χνουδωτές 
πετσέτες που με ταξιδεύουν κατευθείαν 
στην Πόλη. Τα Χριστούγεννα κρατούν 
μόλις δύο ημέρες. Μέχρι να διαβάσεις όλα 
τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια, ο Άγιος 
Βασίλης έχει ήδη ξεντυθεί σπίτι του. Καλή 
χρονιά σε όλους.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γράφει η ΕΥΑ ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η υπόσχεση. Ήξερα 
ένα κορίτσι που
τον χειμώνα περίμενε 
το καλοκαίρι.
Κι όταν το καλοκαίρι 
έφτανε στο τέλος του,
βιαζόταν για τα 
Χριστούγεννα. Σαν 
να γνώριζε μόνο δύο 
εποχές. Μια μέρα, 
το κορίτσι «έφυγε». 
Πρόλαβα να της 
δώσω πολλή αγάπη. 
Όχι όση νόμιζα
πως είχα τον χρόνο 
να της δώσω.

ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΠΟΧΗ 
ΠΟΥ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, 
ΘΑ «ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ» ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ 
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 85 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΧΑΘΟΥΝ ΚΑΙ 97 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΩΣ ΤΟ 
2025, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ (WEF). ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η ΥΠΑΡΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
(«ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ»).

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, 
ΑΓΟΡΑΣΑ ΔΥΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ 
VILLEROY & BOCH. ΠΑΡΕΑ 
ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΤΟΥΣ,
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ, 
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΥΠΕΣ ΤΩΝ 
8 ΕΥΡΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ, 
ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΑΦΟΒΑ 
ΚΑΦΕΔΕΣ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΚΑΥΤΟ 
ΚΑΚΑΟ. ΕΒΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ 
ΑΖΥΜΩΤΑ ΝΑ ΓΛΙΣΤΡΟΥΝ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΟΥ, 
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ. ΣΤΡΙΜΩΧΝΑ 
ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΚΑ 
ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ. ΓΙΑΤΙ 
ΚΑΝΑΜΕ ΕΤΣΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ;
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TALK OF THE TOWN

«Πλάκα πλάκα, με το lockdown 
φέτος γλιτώσαμε όλα τα γλυκά
και τα δώρα που θα έπρεπε
να αγοράσουμε για το σόι σου».
(Σύζυγος στη σύζυγο, σπρώχνοντας
το καρότσι τους στους διαδρόμους τού
«The Mart», παραμονή Χριστουγέννων).

«Aπορώ πού την είδαν
την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Η Αριστοτέλους είναι λες και 
επίκειται προεκλογική συγκέντρωση 
του Ανδρέα το 1985».
(Ηλικιωμένος κύριος περί τα 80,
περπατώντας δίπλα σε συνομήλικό του 
μπροστά από το «Παραδοσιακό»
τής Αριστοτέλους. Λίγο πριν και λίγο μετά 
προπορευόταν και ακολουθούσε παρέα
συνομηλίκων τους – το όλον: επτά άτομα).

«Πήραν δάνειο, για να φτιάξουν
τρία ερ-μπιμπιμπί στην Αγίας Σοφίας,
λες και θα γίνονταν ξενοδόχοι.
Να δούμε τώρα πώς θα πληρώσουν
τα δανεικά που φορτώθηκαν».
(Δύο κυρίες περί τα 50, έχοντας μόλις 
κατεβάσει τα σκουπίδια τους, σχολιάζουν δίπλα
στον κάδο απορριμμάτων το επιχειρηματικό
«άνοιγμα» γειτόνων τους στο Airbnb).

«Βάλτε μου και δύο-τρία 
ρυζογαλάκια, για να συνέλθει 
λίγο το στομάχι μου από 
τα μελομακάρονα και τους 
κουραμπιέδες που φάγαμε όλες 
αυτές τις ημέρες. Α, και έναν 
μπαμπά. Με μπόλικο σιρόπι».
(Ευτραφής κύριος περί τα 55
στη «Δορκάδα» τής οδού Κασσάνδρου,
ενώ σχεδιάζει την αποτοξίνωσή του από
τις καταχρήσεις τής εορταστικής περιόδου).

200 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
από τα συνολικά 340 τού «Κόδρα» 
έχουν μεταβιβαστεί στον δήμο 
Καλαμαριάς. Τα υπόλοιπα ανήκουν σε 
ιδιώτες, αλλά και σε έναν οικοδομικό 
συνεταιρισμό στρατιωτικών, ενώ 
στην έκταση διασώζονται και αρκετά 
ετοιμόρροπα, αλλά διατηρητέα κτίρια. 
Και κάπως έτσι, η ανάπλαση
του στρατοπέδου καθυστερεί…

27.000 ΔΕΝΤΡΑ
πούλησαν τη φετινή εορταστική 
περίοδο οι παραγωγοί των 
παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων 
δέντρων στον Ταξιάρχη τής ορεινής 
Χαλκιδικής, παρά τους φόβους που 
(δικαιολογημένα) προκάλεσε
το δεύτερο lockdown. Ευτυχώς,
το θαύμα των Χριστουγέννων
έγινε και φέτος.

ΤΟ 70%
πλησίασε η πτώση των εισιτηρίων στους 
κινηματογράφους πέρσι, καθώς το 
2020 ήταν μια καταστροφική χρονιά 
για το σινεμά στη χώρα μας, όπως και 
σε όλο τον κόσμο. Εδώ και σχεδόν 11 
μήνες οι κινηματογραφικές αίθουσες 
είναι κλειστές ή λειτουργούν κάτω από 
αυστηρά μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, ακόμη και να λειτουργούσαν στο 
πλαίσιο της τήρησης των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η πτώση θα έφτανε 
στο 60%, σύμφωνα με ανθρώπους 
τού χώρου. Ταυτόχρονα, αρκετοί 
ιστορικοί κινηματογράφοι εξέπεμψαν 
«SOS», καθώς κινδύνεψαν με οριστικό 
λουκέτο.

3.000 ΕΥΡΩ
κλήθηκε να πληρώσει 27χρονος που 
ξημερώματα της δεύτερης ημέρας 
των Χριστουγέννων έκανε πάρτι
με 10 καλεσμένους στο σπίτι του 
στην οδό Αρριανού, στην περιοχή 
τής Καμάρας. Οι αστυνομικοί 
βεβαίωσαν και πρόστιμα από 300 
ευρώ σε καθέναν από την παρέα του.

ΤΙ ΑΚΟΥΝ
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ;

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ;

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΕΡΒΑ, δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης: πέρσι η πλατεία 
Αρχαίας Αγοράς στολίστηκε, στήθηκε 
χριστουγεννιάτικο χωριό, φωτίστηκε. 
Παράλληλα, η φύλαξη που ανέλαβε την 
προστασία των εγκαταστάσεων βοήθη-
σε ώστε να «καθαρίσει» η πλατεία από 
παραβατικά στοιχεία. Φέτος δεν στήθηκε 
χριστουγεννιάτικο χωριό και η πλατεία 
επέστρεψε στην παλιά, προβληματική 
κατάσταση. Μέση λύση δεν υπάρχει;
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗ, 
δήμαρχο Καλαμαριάς: καλή και άγια 
η οδός Πόντου, αλλά δεν υπάρχει 
τρόπος να αποκτήσουν ενιαίο επίπεδο 

τα πεζοδρόμιά της; Σκαλάκια, ράμπες, 
δενδροδόχοι και αστικός εξοπλισμός 
καθιστούν άθλο τη διέλευση – ειδικά 
αν πρόκειται για μητέρες με καροτσάκια 
ή για άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, ενταύθα: πολύ θα χαρούμε 
να δούμε πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη 
αυτό το περίφημο «open mall» στη 
Ναυαρίνου – ελπίζουμε ειλικρινά να μην 
αποτελέσει κακέκτυπο της προηγούμε-
νης απόπειρας, που κατέληξε σε μερικές 
«στοιχειωμένες» οθόνες οι οποίες, μετά 
από χρόνια που παρέμεναν αχρησιμοποί-
ητες, απομακρύνθηκαν μόλις πρόσφατα.

ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ταιριαστή στη δύσκολη 
περίοδο του lockdown: το πουλί, ο 
ουρανός και η ανάγκη για ελεύθερες 
«πτήσεις». Το πουλί θα παραμείνει 
στον τοίχο, χωρίς ελπίδα απογείωσης 
– ευτυχώς, το ίδιο δεν ισχύει για 
εμάς. Με τους εμβολιασμούς να έχουν 
αρχίσει και στη χώρα μας, η προσδοκία 
για επικείμενη επαναφορά στην 
κανονικότητα αναζωπυρώνεται.

μπειτε στο CITYMAGTHESS
ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
΄Η ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
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Έχετε κι εσείς
κάποιο γράμμα

προς την εξουσία; 
Στείλτε το

στο contact@
citymagthess.gr.

Θα είναι χαρά μας να
το δημοσιεύσουμε.
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ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής τής Δημοτικής Εταιρείας Θεάματος,
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας-ΔΕΠΘΕ (TV100, FM100), στη Θεσσαλονίκη.
Φωτογραφήθηκε την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στα στούντιο της TV 100
και στο πάρκο τού Λευκού Πύργου.
Συνέντευξη:	 	 	 			Πορτραίτα:
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ      ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Οι Θεσσαλονικείς βλέπουν το 
τελευταίο διάστημα αλλαγές 
στο πρόγραμμα των δημοτι-
κών ΜΜΕ, κυρίως της δη-
μοτικής τηλεόρασης TV 100 
– αλλαγές αισθητικές, αλλά 
και στο περιεχόμενο, με νέες 
εκπομπές και με αναβάθμιση 
υφιστάμενων. Ποιο είναι το 
σχέδιο πάνω στο οποίο ξεδι-
πλώθηκαν μέχρι σήμερα και, 
ενδεχομένως, θα ξεδιπλω-
θούν και στο μέλλον αυτές 
οι παρεμβάσεις; Όπως ίσως 
γνωρίζετε, ανέλαβα καθήκοντα 
στις 20 Φεβρουαρίου, στη 
μέση τής σεζόν, μαζί με τον... 
κορωνοϊό. Αξιοποιήσαμε αυτήν 
την πρώτη περίοδο ώς τον Σε-
πτέμβριο, για να λύσουμε βασι-
κά προβλήματα σε τεχνικό και 
αισθητικό επίπεδο, αλλά και σε 
ό,τι αφορά το πρόγραμμα και 
την ποιότητα των εκπομπών. 
Παρά την πανδημία, το πετύ-
χαμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά-
ζοντας τελικά ολοκληρωτικά 
την εικόνα τής TV100 –δείτε 
την!– και κάνοντας ραδιόφω-
νο με... κανονικό πρόγραμμα 

τον FM100 – ακούστε τον!
Ελπίζω το σχέδιό μας για τα 
δημοτικά ΜΜΕ να καταγραφεί 
ως ο τρίτος μεγάλος σταθμός 
στην ιστορία τους, μετά την 
ίδρυσή τους το 1987-1988 και 
τον οικονομικό εξορθολογισμό 
τού 2011. Τον περασμένο Σε-
πτέμβριο ξεκίνησε η νέα εποχή 
για τα δημοτικά ΜΜΕ με μότο 
«Κοιτάμε ψηλά, βλέπουμε 
μπροστά». Για πρώτη φορά με 
καθαρά αναπτυξιακή κατεύ-
θυνση, με ένα στρατηγικό 
πλάνο που θα ολοκληρωθεί το 
2022-2023, οπότε τα δημοτι-
κά ΜΜΕ θα γιορτάζουν τα 35 
χρόνια λειτουργίας τους.
Βασικό στοιχείο τής προσπά-
θειας είναι η εξωστρέφεια 
– όχι ως σλόγκαν, αλλά στην 
πράξη. Το κάνουμε ήδη σε επί-
πεδο συνεργασιών με φορείς 
όπως το Μέγαρο Μουσικής, 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος (ΚΘΒΕ), η Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η 
Συμφωνική και η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα τού δήμου Θεσσα-
λονίκης κ.ά. Το κάνουμε όμως 

και με θεσμοθετημένες συνερ-
γασίες, όπως με το Κρατικό 
Ωδείο ή με το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο, την Πολιτιστι-
κή Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος, το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής ή την 
Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδι-
κές Ανάγκες (ΕΣΑΜΕΑ), που 
έχουν τη δική τους εκπομπή.
Πριν από μερικές ημέρες λάβα-
με την επιστολή ένταξής μας στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο περιφερεια-
κών τηλεοράσεων Circom – και 
είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, 
διότι μας δίνει τη δυνατότητα 
ανταλλαγής προγραμμάτων, 
αλλά και εμπειριών τού προ-
σωπικού μας. Παράλληλα, πριν 
από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε η 
συνεργασία μας με την ομάδα 
φωτογράφων Thessaloniki Arts 
and Culture Photos, «ντύνο-
ντας» με εικόνες τής Θεσσαλο-
νίκης τα δελτία ειδήσεων. Άλλη 
εικόνα, αλλά και εξαιρετική 
προβολή τής πόλης μας.
Αυτές τις ημέρες υπογράφου-
με συμφωνία συνεργασίας 
στην πράξη με το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας – και έπονται 
και άλλες τέτοιες.
Τα δημοτικά ΜΜΕ στηρίζουν 
την πόλη και η πόλη στηρίζει 
τα δημοτικά ΜΜΕ. Σ’ αυ-
τήν την κατεύθυνση έχουμε 
εκσυγχρονίσει την εμπορική 
μας πολιτική, χτίζοντας ταυ-
τόχρονα υγιείς σχέσεις με τον 
εμπορικό, τον επαγγελματικό 
και τον επιχειρηματικό κόσμο 
τής Θεσσαλονίκης και της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετράτε κάτι λιγότερο από 
έναν χρόνο θητείας στα νέα 
σας καθήκοντα. Ποιο ήταν 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
κληθήκατε να διαχειριστείτε 
και να επιλύσετε – ένα πρό-
βλημα που, ενδεχομένως, δεν 
μπορούσατε καν να διανοη-

θείτε, όταν σας προτάθηκε 
η συγκεκριμένη θέση; Η 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο 
έχουν άμεση σχέση με την 
τεχνολογία. Ο εξοπλισμός 
είναι πεπαλαιωμένος, κάτι που 
συνεπάγεται προβλήματα και 
μειωμένες δυνατότητες εφαρ-
μογής νέων πραγμάτων. Μέσα 
σε λίγους μήνες προχωρήσα-
με σε επενδύσεις ύψους άνω 
των 165.000 ευρώ, αισθητά 
πολλαπλάσιες των προηγουμέ-
νων ετών. Αλλάξαμε το στού-
ντιο και χρησιμοποιούμε πια 
ψηφιακές οθόνες αντί για έναν 
παλιό προτζέκτορα ηλικίας 32 
ετών. Βελτιώσαμε κατά πολύ 
την ισχύ και την ποιότητα του 
ραδιοφωνικού σήματος – και 
συνεχίζουμε.
Φυσικά, υπάρχουν και άλλα 
προβλήματα που δεν φαίνο-
νται, εργαζόμαστε ωστόσο 
συστηματικά για τη λύση τους 
μαζί με τον πρόεδρο και τα 
μέλη τού δ.σ. Στην TV100 
συμβαίνει κάτι που δύσκολα 
μπορεί να υποψιαστεί κάποιος. 
Δεν φτιάχνουμε εκπομπές 
-βιτρίνα. Αλλάζουμε όλη τη 
λογική λειτουργίας. Επιχειρού-
με να φτάσουμε εκεί όπου δεν 
μπορούμε, ακολουθώντας τη 
σκέψη τού Καζαντζάκη. Και 
επειδή συνήθως σε τέτοιες 
περιπτώσεις φοβόμαστε τους 
ανθρώπους που θα βρούμε σε 
ένα δημόσιο μέσο, θέλω να πω 
ότι βρήκα ανθρώπους με διά-
θεση για δουλειά, με μεράκι γι’ 
αυτό που κάνουν, αν θέλετε και 
με κάποια όνειρα ανεκπλήρω-
τα. Αυτά τα στοιχεία αξιοποιού-
με, δίνοντας αξία στο ανθρώ-
πινο δυναμικό, με βαθιά πίστη 
ότι οι μεγάλες αλλαγές έρχονται 
από τη δύναμη της ομάδας. 
Ιδίως σε μια τέτοια δημιουργική 
δουλειά, που έχει στοιχεία τής 
τέχνης μέσα της, που αξιοποιεί 
δηλαδή τις προσωπικές δεξιό-

ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΟΤΙ ΕΔΩ, 
ΣΤΗΝ TV100 ΚΑΙ ΣΤΟΝ FM100, ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ΘΑ ΔΕΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ, ΘΑ ΔΕΙ, ΠΛΕΟΝ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ – ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΨΥΧΡΑΙΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΓΕΝΙΚΩΣ, ΣΤΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΙΕΣ.

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ τητες καθενός. Είναι αυτοί οι 
συνάδελφοί μου στους οποίους 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η 
ταχεία αλλαγή τής εικόνας τής 
TV100 και του FM100.

Παρότι οι Θεσσαλονικείς 
κατηγορούνται συχνά ως 
τοπικιστές, ένας αντίστοιχος 
«μιντιακός τοπικισμός» δεν 
βλέπουμε να παρατηρεί-
ται στους τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς 
τής πόλης σε ό,τι αφορά 
τη θεαματικότητα και την 
ακροαματικότητά τους. 
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται 
αυτό το φαινόμενο; Φταίει 
ο ντόπιος τηλεθεατής, κυρί-
ως, που γοητεύεται από τα 
λάιφστάιλ προγράμματα και 
τα ριάλιτι των πανελλαδικής 
εμβέλειας δικτύων; Υπάρχει 
ευθύνη στους παραγωγούς 
τηλεοπτικού προϊόντος στην 
πόλη; Ή θα πρέπει να ανα-
ζητήσουμε κάτι διαφορετικό 
ως αιτία; Το θέμα τής σχέσης 
των ΜΜΕ τής Θεσσαλονίκης 
με το κοινό –και αντιστρό-
φως– είναι μια άλλη μεγάλη 
συζήτηση. Είναι φυσιολογικό 
κάποιοι τηλεθεατές να αναζη-
τούν το λάιφστάιλ σε ιδιωτικά 
ΜΜΕ. Καθένας στο είδος του. 
Ξέρετε, εκτός από το ότι τα 
οικονομικά μεγέθη παραγωγής 
είναι τελείως διαφορετικά, πρέ-
πει να έχουμε συνείδηση ότι τα 
δημοτικά ΜΜΕ, ως δημοσίου 
χαρακτήρα, έχουν τη μεγάλη 
ευθύνη να διαφυλάξουν αξίες 
και ποιότητες που, δυστυχώς, 
έχουν χαθεί από το τηλεοπτικό 
προσκήνιο.
Εγώ θέλω να πω στους τηλε-
θεατές και τους ακροατές ότι 
εδώ, στην TV100 και στον 
FM100, είναι Θεσσαλονίκη! 
Εδώ θα δει κάποιος την πόλη 
μας, θα δει ντοκιμαντέρ για τη 
σπουδαία ιστορία της, θα δει, 
πλέον, ταινίες και σειρές – κι 
όλα αυτά με ποιότητα. Θα 
ακούσει τον λόγο πολύ αξιό-
λογων ανθρώπων τής πόλης 
μας – επιστημόνων, επιχειρη-
ματιών, αθλητών, ανθρώπων 
τού πολιτισμού. Ακόμη και η 
ενημέρωση γίνεται με τρόπο 
ψύχραιμο, χωρίς δραματοποιή-
σεις. Καθένας μπορεί να ενημε-
ρωθεί για όσα συμβαίνουν εδώ 
και στην Κεντρική Μακεδονία 
–για εμάς, πρώτη πόλη είναι 
η Θεσσαλονίκη–, αλλά και 
στην Ελλάδα και στον κόσμο. 
Γενικώς, στα αμφιλεγόμενα 
προγράμματα των ιδιωτικών 

καναλιών εμείς προτείνουμε μια 
διαφορετική ποιότητα, χωρίς 
κραυγές και υστερίες.
Με αυτό το πνεύμα, από τον 
Σεπτέμβριο και παρά την 
κρίση διπλασιάσαμε τις παρα-
γωγές μας, κάτι που σημαίνει 
αύξηση της παραγωγικότητας 
των ανθρώπων μας, με εκπο-
μπές για την ιστορία, τον πολι-
τισμό, τις οικονομικές δυνάμεις 
τού τόπου μας, που δίνουν 
υπεραξία στα δημοτικά ΜΜΕ. 
Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα 
έχουμε τη δυνατότητα να δημι-
ουργήσουμε και άλλου είδους 
εκπομπές – ψυχαγωγικές, 
γαστρονομίας, υγείας, αυτο-
κινήτου κοκ. Επίσης, ετοιμά-
ζουμε σειρά ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών για τα 200 χρόνια 
από την ελληνική επανάσταση, 
εστιάζοντας στον ρόλο τής 
Μακεδονίας και της Θράκης.

Σχεδόν από την ίδρυσή τους, 
τα δημοτικά μέσα ενημέρω-
σης φορτώθηκαν μια σειρά 
από κατηγορίες – μεταξύ 
άλλων, ότι λειτουργούν ως 
φερέφωνα κατά καιρούς 
δημοτικών αρχών ή ως χώροι 
όπου μπορούν να βολευτούν 
επαγγελματικά οι «αρεστοί» 
και οι «ημέτεροι». Πώς θα 
αξιολογούσατε αυτήν την κρι-
τική; Έχει ψήγματα αλήθειας 
ή είναι υπερβολική; Ποιος 
θα έπρεπε να είναι, κατά την 
άποψή σας ως γενικού διευ-
θυντή τής Δημοτικής Εταιρεί-
ας Θεάματος, Πληροφόρησης 
και Επικοινωνίας, ο ρόλος 
τής TV 100, του FM100 και 
του FM100,6; Τα δημοτικά 
ΜΜΕ τής Θεσσαλονίκης είναι 
ταυτισμένα με τη σύγχρονη 
ιστορία τής πόλης, μια και την 
καταγράφουν καθημερινά εδώ 
και 32 χρόνια – αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ο 
ρόλος των δημοτικών ΜΜΕ να 
καταγράφουν και να προβάλ-
λουν όσα γίνονται στην πόλη, 
όσα κάνει ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης, όπως και οι άλλοι δήμοι. 
Αυτό κάποιες φορές παρεξη-
γείται – αδίκως, βέβαια.
Για το παρελθόν και το κατά 
πόσον έχει παίξει ρόλο στη 
διαμόρφωση αυτής της αντί-
ληψης δεν είναι ο ρόλος μου 
να μιλήσω. Αυτό που μπορώ να 
διαβεβαιώσω γι’ αυτό που εγώ 
ζω είναι ότι ο πλουραλισμός 
στην TV100 και στον FM100 
είναι μια πραγματικότητα, αλλά 
και μια διαρκής, καθημερινή 
στόχευση των έμπειρων δημο-

THE LOCALS THE ΤΑLKS  12-13



Citymag Thessaloniki 
No 033  —  09-22.01.2021

σιογράφων μας. Αυτή είναι η 
κατεύθυνση που έχουμε πάρει 
από τη διοίκηση, αυτήν υλο-
ποιούμε.

Μιλώντας για διοίκηση… Πώς 
λειτουργεί, ως πολιτικός σας 
προϊστάμενος, ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας; Έχει άποψη για το 
πώς πρέπει να λειτουργούν τα 
δημοτικά ΜΜΕ σε σχέση με 
τις ανάγκες τής πόλης; Συμ-
μετέχει στον σχεδιασμό τής 
νέας τους εποχής και, αν ναι, 
πόσο ενεργά και πόσο τακτικά; 
Σας έχει δώσει τη δημιουργική 
ελευθερία, αλλά και τα μέσα 
που απαιτούνται, για να πετύ-
χετε στην προσπάθειά σας; Η 
αλήθεια είναι ότι κινούμαστε 
στον... ασταμάτητο ρυθμό τού 
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Στο μότο 
«δουλειά, δουλειά, δουλειά», 
που είπε από την πρώτη στιγ-
μή που ανέλαβε τα καθήκο-
ντά του. Όταν ο πρώτος δίνει 
το παράδειγμα, δεν μπορείς 
παρά να ακολουθείς αυτό το 
παράδειγμα. Οι κατευθύνσεις 
προκύπτουν συχνά από τον 
δημόσιο λόγο του, είτε μιλά για 
την καθαριότητα είτε για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη είτε 
για το όραμά του για την πόλη. 
Καινοτομία, ψηφιακός εκσυγ-
χρονισμός, σωστός προγραμ-
ματισμός, θετικό αποτέλεσμα 
υπέρ τού πολίτη.
Με τη σημερινή διοίκηση, η 
TV100 και ο FM100 έχουν 
την ευκαιρία να κάνουν άλμα-
τα, για τον απλό λόγο ότι αυτή 
είναι η πολιτική της βούληση, 

που έχει εκφραστεί πολλές 
φορές. Εργαζόμαστε, λοιπόν, 
για να ολοκληρώνουμε μικρούς 
στόχους, ώστε να φτάσουμε 
σύντομα και στον μεγάλο στό-
χο, που είναι να κάνουμε την 
TV100 πρώτη περιφερειακή 
τηλεόραση στη χώρα και τον 
FM100 πρώτο ραδιόφωνο στις 
καρδιές των Θεσσαλονικέων. 
Χρειάζεται χρόνος για να φτά-
σουμε στον τερματισμό, όμως 
κάθε εμπόδιο που ξεπερνάμε 
είναι μια μικρή επιτυχία και ένα 
μεγάλο βήμα προόδου.

Κάποια στιγμή –σας εύχομαι 
πολλά χρόνια αργότερα– θα 
αποχωρήσετε από τη θέση 
σας. Σε ποια κατάσταση θα 
θέλατε να αφήσετε τα δημοτι-
κά ΜΜΕ; Ποιος είναι εκείνος 
ο στόχος, τον οποίον, αν τον 
πετυχαίνατε, θα θεωρούσατε 

ότι εκπληρώσατε τον ρόλο 
σας; Όσο κι αν ακούγεται 
ρομαντικό, η αλήθεια είναι ότι 
με συγκλονίζει το γεγονός ότι 
εργάζομαι στα πιο ιστορικά 
ΜΜΕ τής Θεσσαλονίκης, αυτά 
που άνοιξαν τον δρόμο για την 
ελεύθερη ραδιοφωνία και τη-
λεόραση στην Ελλάδα. Μεγά-
λη τιμή και μεγάλη ευθύνη.
Θα ήθελα να παραδώσω τα 
δημοτικά ΜΜΕ τεχνολογικά 
συγχρονισμένα με την εποχή 
μας. Με άλλη νοοτροπία – να 
νοιώθει καθένας περήφα-
νος να εργάζεται εδώ, όχι ότι 
κάνει μιαν απλή δουλειά. Να 
αποτελούν σημείο αναφο-
ράς για τη Θεσσαλονίκη, την 
Κεντρική Μακεδονία και, στο 
είδος τους, για ολόκληρη την 
Ελλάδα. Για τους πολίτες, για 
τον κόσμο των μίντια, για τον 
κόσμο τής αγοράς.
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Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 165.000 ΕΥΡΩ,
ΑΙΣΘΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ. ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 32 ΕΤΩΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ
ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΣΤΗΝ TV100 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΨΙΑΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ. ΔΕΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ-ΒΙΤΡΙΝΑ. 
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, 
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΟ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΒΡΗΚΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ
ΟΝΕΙΡΑ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΑ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΠΙΣΤΗ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΣΑ ΤΗΣ,
ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ TV100 ΚΑΙ ΤΟΥ FM100.
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ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΠΟΧΗ που τα αξε-
σουάρ χαμηλού κόστους έχουν 
πλημμυρίσει την ελληνική αγορά, 
στη Θεσσαλονίκη ελάχιστοι είναι 
πλέον οι βιοτέχνες που επιμένουν 
να επεξεργάζονται το δέρμα με 
άλλα διακοσμητικά υλικά, για 
να δημιουργήσουν ένα γνήσιο, 
χειροποίητο προϊόν. Αυτοί οι 
λιγοστοί τεχνίτες είναι, ωστόσο, 
οι μοναδικοί συνεργάτες και 
«σύμμαχοι» στην προσπάθεια 
της κυρίας Άννας Λαζοπούλου 
να συνθέσει δέρμα, κέντημα 
και στιλ, για να κυκλοφορήσουν 
στην αγορά ξεχωριστές τσάντες 
και τσαντάκια.

Ένα αναπάντεχο
success story
Η τέχνη της δεν είναι από τις 
συνηθισμένες – η καλλιτεχνία 
της έλκεται από την πρωτο-
τυπία. Μπορεί ως αντικείμενο 
καθημερινής εργασίας η κυρία 
Λαζοπούλου να έχει τα ανταλ-
λακτικά αυτοκινήτων, ο περισ-
σότερος χρόνος της, ωστόσο, 
είναι αφιερωμένος στο να κεντά 
και να εμπορεύεται χειροποίητες 
τσάντες, δίνοντας ξεχωριστό στιλ 

σε ένα από τα πλέον απαραίτητα 
γυναικεία αξεσουάρ. Μάλιστα, 
τα τελευταία χρόνια έχει κατα-
φέρει να δημιουργήσει δικές 
της, μοδάτες συλλογές, ενώ 
στην τελευταία έχει δώσει τον 
τίτλο «Μπουζούκι», καθώς έχει 
αντλήσει τις ιδέες για τα χειρο-
ποίητα κεντήματα πάνω στις 
τσάντες από τα μοτίβα και τα 
σχήματα του δημοφιλέστερου 
λαϊκού μουσικού οργάνου.
«Πριν ξεκινήσω κάθε κέντημα, 
έχω στο μυαλό μου ακριβώς 
το στιλ τής τσάντας που θα το 
‘φιλοξενήσει’, το χρώμα της, 
την ποιότητα του δέρματός της, 
ακόμη και το ακριβές σημείο 
στο οποίο θα τοποθετηθεί», 
εξηγεί η κυρία Λαζοπούλου. 
«Μερικές φορές έχω εκ των 
προτέρων στο μυαλό μου και 
τη φιγούρα τής γυναίκας που 
θα την κρατήσει. Αν, για παρά-
δειγμα, πρόκειται για μια μαύρη 
τσάντα με πολλές χρυσές λεπτο-
μέρειες, φαντάζομαι να την κρα-
τάει μια κυρία. Όταν δημιουργώ 
κάτι πολύχρωμο, το φαντάζομαι 
πάνω σε μια νέα κοπέλα, που 
πάει το βράδυ σε ένα κλαμπ».

Κάθε μία από αυτές τις χειρο-
ποίητες τσάντες είναι μοναδική 
και απαιτούνται ώς και τέσσερις 
μήνες για την κατασκευή της. 
Γι’ αυτό και πωλείται ως έργο 
τέχνης και δεν απευθύνεται σε 
όλα τα βαλάντια…

Όλα άρχισαν
ως χόμπι
Όλα ξεκίνησαν όταν η 60χρο-
νη ιδιοκτήτρια επιχείρησης με 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 
σε αναζήτηση τρόπου για να 
διώχνει το άγχος τής δου-
λειάς, έβγαλε το κέντημα από 
το μπαούλο, εκεί όπου το είχε 
κλείσει μαζί με τις παιδικές της 

αναμνήσεις. «Στα μαθητικά 
μου χρόνια κεντούσαν όλα τα 
κορίτσια. Αποφάσισα να αρχίσω 
ξανά το κέντημα ως χόμπι και 
παρατήρησα ότι με ηρεμεί και 
με αποφορτίζει», υποστηρίζει η 
κυρία Λαζοπούλου.
Όσο όμως το κέντημα λειτουρ-
γούσε θετικά στην ψυχολογία 
της τόσο τα εργόχειρα περίσ-
σευαν… Η στενόχωρη διαπί-
στωση ότι τα εργόχειρά της δεν 
έβρισκαν μια θέση που να τους 
αξίζει την έφερε ένα βήμα πριν 
το να παρατήσει τη συγκεκρι-
μένη ασχολία – και μάλιστα για 
δεύτερη φορά. Τότε, όπως λέει, 
μια τσάντα σε κάποια βιτρίνα 

τής έδωσε τη λύση: «Η δουλειά 
μου προϋποθέτει πολλά ταξίδια 
στην Ευρώπη. Σε ένα από αυτά 
είδα μια κεντημένη τσάντα και 
αποφάσισα να κάνω το ίδιο». 
Από την ιδέα αυτή γεννήθηκε η 
εταιρεία της, που δημιουργεί χει-
ροποίητες, κεντημένες τσάντες.
Έμπνευση για την Άννα Λαζο-
πούλου αποτέλεσε το ίδιο το 
κέντημα, που πρωταγωνιστεί σε 
εργόχειρα μιας παλιότερης επο-
χής, στην παράδοση και στη λα-
ογραφία – και μάλιστα όχι μόνο 
στην ελληνική. «Δεν μένω στα 
κλασικά μοτίβα. Συχνά κάνω 
συνδυασμούς παραδοσιακών 
σχεδίων με άλλα, της φαντασίας 
μου, ενώ υπάρχουν και εξ ολο-
κλήρου δικά μου σχέδια».
Για την πρόσφατη έμπνευσή της, 
τα σχέδια που προέρχονται από 
τον διάκοσμο του μπουζουκιού, 
εξηγεί ότι «η συγκεκριμένη σειρά 
αποτελείται από έξι διαφορετικές 
τσάντες, σε ίδιες αποχρώσεις. 
Έχουν όλες μαύρο, χρυσό και 
ασημί και το μοτίβο τους μοιάζει 
με αυτό πάνω στο αγαπημένο 
ελληνικό όργανο». Οι επόμενες 
δύο συλλογές της, που βρίσκο-
νται «στα σκαριά», θα ονομά-
ζονται «Νυχτολούλουδα» και 
«Κοσμήματα». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Γνωρίζουμε την ιδιοκτήτρια επιχείρησης 
με ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
στη Θεσσαλονίκη, η οποία στράφηκε 
στο κέντημα, δημιουργώντας χειροποίητες 
τσάντες και τσαντάκια-έργα τέχνης.
Κάθε μία από αυτές τις χειροποίητες τσάντες 
είναι μοναδική και απαιτούνται ώς 
και τέσσερις μήνες για την κατασκευή της. 
Γι’ αυτό και πωλούνται ως έργα τέχνης 
και δεν απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια.
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«Άνδρα μοι
έννεπε, Μούσα,
πολύτροπον,
ος μάλα πολλά
πλάγχθη»
Τριάντα οκτώ ηθοποιοί τού Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος «ζωντανεύουν» την «Οδύσσεια» 
στη θρυλική μετάφραση του αείμνηστου Δημήτρη 
Μαρωνίτη, σε μια παράσταση είκοσι τριών ωρών
που θα μεταδίδεται online κάθε εβδομάδα.
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Τ
ριάντα οκτώ ηθοποιοί τού 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος (ΚΘΒΕ), εν μέσω 
καραντίνας, ένωσαν τις δυνάμεις 
τους και «έντυσαν» με τις φωνές 
τους, υπό τη σκηνοθετική καθο-
δήγηση της Έφης Δρόσου, το 
μνημειώδες έργο τής «Οδύσσει-
ας», όπως το απέδωσε αξεπέ-
ραστα με την αριστουργηματική 
του μετάφραση ο διακεκριμένος 
φιλόλογος, ο πανεπιστημιακός 
δάσκαλος και μεταφραστής 
αρχαίων συγγραφέων, ο κριτι-
κός λογοτεχνίας και εξαίρετος 
δοκιμιογράφος, ο συγγραφέας 
και τέως καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής τού ΚΘΒΕ, ο αείμνηστος 
Δημήτρης Μαρωνίτης.
Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 
12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονό-
τα σε 41 ημέρες αποτυπώθηκαν 
σε ένα έργο διάρκειας είκοσι 
τριών ωρών (κάθε ραψωδία έχει 
διάρκεια περί τα 45 λεπτά τής 
ώρας). Η παραγωγή τού έργου, 
μια πολύμηνη διαδικασία, είναι 
διαθέσιμη στα οπτικοακουστικά 
μέσα τού οργανισμού (στο www.
ntng.gr και στο soundcloud.
com/ntngreece) από την 
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, 
με εβδομαδιαία περιοδικότητα 
προβολής, σε μια πρωτότυπη 
παραγωγή αξιώσεων με την υπο-
γραφή τού Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος.

«Επίκαιρος
όσο ποτέ ο Όμηρος»
«Στην Οδύσσεια», σημειώνει ο 
καλλιτεχνικός διευθυντής τού 
ΚΘΒΕ, Νίκος Κολοβός, «ο 
ηρωισμός δεν αποτυπώνεται με 
τις νίκες στα πεδία των μαχών, 

αλλά και με τον καρτερικό 
αγώνα επιβίωσης του βασιλιά 
τής Ιθάκης, που αναμετράται 
κάθε στιγμή και κάθε λεπτό με 
τον νόστο για τα πάτρια και την 
επιστροφή του. Σήμερα, λόγω 
των συνθηκών, επίκαιρος όσο 
ποτέ, ο Όμηρος, μέσα από τα 
βάσανα και τις περιπέτειες του 
ήρωά του, ραψωδεί θαρρείς και 
για τον σύγχρονο αγώνα επιβίω-
σης… Μόνο που οι Λαιστρυγό-
νες και οι Κύκλωπες, η Κίρκη, οι 
Λωτοφάγοι, η Χάρυβδη βρίσκο-
νται διάσπαρτοι στον παγκόσμιο 
χάρτη. Έχουν κοινό όνομα, αυτό 
της πανδημίας – και όχι μόνο. 
Πολυμήχανα και εμπνευσμένα 
τις πολεμάμε, παράγοντας πο-
λιτισμό, με τη φαρέτρα γεμάτη 
από τα όνειρα και τη διάθεση 
προσφοράς των ανθρώπων 
που, σε πείσμα των απαγορεύσε-
ων, δηλώνουν ενεργοί. Ταυτό-
χρονα, αποτίουμε φόρο τιμής 
σε ανθρώπους-κεφάλαια που 
συνέδεσαν το όνομά τους με την 
ιστορία τού ΚΘΒΕ και λάμπρυ-
ναν με την πένα τους λόγο και 
τέχνες. Επιμένουμε τέλος να 
χτίζουμε γέφυρες με τον ομο-
γενειακό Ελληνισμό, καθώς το 
μνημειώδες έργο είναι προσβά-
σιμο από συλλογικότητες (κοινό-
τητες, οργανώσεις, ραδιόφωνα, 
σχολεία κοκ.) της Διασποράς, 
αλλά και μεμονωμένα, από 
τους απανταχού Συνέλληνες, ο 
μύθος των οποίων στις δεύτερες 
πατρίδες, ο εμποτισμένος με τον 
νόστο, είναι συνυφασμένος με 
το ομηρικό έπος».
«Με τον πλούτο στον λόγο τού 
Μαρωνίτη», αναφέρει η σκη-
νοθέτις τού εγχειρήματος, Έφη 
Δρόσου, «γινόμαστε μεμιάς τα-
ξιδευτές σε χρόνους και τόπους 
αλλοτινούς. Είναι τόσο σαγηνευ-
τικός ο τρόπος που σε μυεί στην 
ιστόρηση, καθώς εγκιβωτίζουν 
έννοιες οι λέξεις, όπως και ο 
ίδιος θα έλεγε, που αδυνατείς να 
παρεκκλίνεις. Από τον πεντά-
χρονο βενιαμίν ώς τον υπερήλι-
κα ακροατή, οι διαχωριστικές, 
μηδενικές… Συνταξιδεύουμε 

συνεπαρμένοι όλοι πρώτη θέση 
στον ‘μακρύ δρόμο για το σπίτι’, 
ακολουθώντας τα βήματα του 
ήρωα. Είναι ένα δώρο τούτο το 
ταξίδι, όλων όσων συνεργαστή-
καμε αφιλοκερδώς τις ημέρες 
των Χριστουγέννων για όλους 
τους Έλληνες, όπου γης».

Παραγωγή υπό
συνθήκες καραντίνας
Το εγχείρημα, λόγω των υγειο-
νομικών κανονισμών, εξελίχθη-
κε σε βάθος αρκετών μηνών. 
Σύμφωνα με τους πρωταγωνι-
στές, «πρόβες ήταν αδύνατον να 
πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, εί-
χαμε ενθουσιαστεί γι’ αυτήν την 
ομαδική δράση σε παράλληλα 
σύμπαντα, που, όμως, έφερε στο 
φως κάτι που ουδέποτε είχε ξα-
ναγίνει προηγούμενα. Παίρναμε 
τα κείμενα και, από απόσταση, 
τα μελετούσαμε. Ακούγαμε τον 
ίδιο τον Μαρωνίτη, ο οποίος 
κατά το παρελθόν είχε διαβάσει 
το έργο του. Ύστερα, φορώντας 
μάσκες και τηρώντας αποστά-
σεις, καθένας μόνος, αποδίδαμε 
μπροστά στα μικρόφωνα τους 
χαρακτήρες. Με την τεχνική τού 
μοντάζ, που διήρκησε ώρες ατε-
λείωτες, φτάσαμε στο προσδο-
κώμενο: να υλοποιηθεί, δηλαδή, 
ένα ακέραιο ηχογράφημα του 
έργου, το οποίο ο ακροατής 
θα μπορεί να απολαύσει από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του ΚΘΒΕ με το πάτημα ενός 
κουμπιού».
Το έργο των είκοσι τεσσάρων 
κεφαλαίων (όσα και τα γράμ-
ματα της αλφαβήτου, που με 
αυτά αριθμείται), καταγράφεται 
επίσημα περί τον 6ο αιώνα π.Χ. 
στην αρχαία Αθήνα, κατ’ εντολή 
τού Πεισίστρατου ή του Ιππάρ-
χου. Στόχος, να απαγγελθεί από 
ραψωδούς στις γιορτές των 
Παναθηναίων. Αργότερα, από 
τους Αλεξανδρινούς, χωρίστηκε 
σε τρεις υποενότητες: την «Τηλε-
μάχεια» (ραψωδίες Α-Δ), όπου 
ο γιος τού Οδυσσέα, ο Τηλέμα-
χος, αναζητά τον πατέρα του, τη 
«Φαιακίδα» ή αλλιώς «Νόστο» 

(ραψωδίες Ε-Ν), στην οποία ο 
ήρωας αφηγείται στους Φαίακες 
τις περιπέτειες μέχρι να φθάσει 
στην Ιθάκη, και τη «Μνηστη-
ροφονία» (ραψωδίες Ξ-Ω), που 
περιγράφει την τιμωρία των 
μνηστήρων.

Οι συντελεστές
Σκηνοθεσία - συντονισμός: Έφη 
Δρόσου. Πρωτότυπη μουσική 
σύνθεση: Διονύσης Κωνσταντι-
νίδης. Φωτογραφικά εξώφυλλα: 
Τάσος Θώμογλου. Συμμετέχουν 
οι ηθοποιοί: Ιορδάνης Αϊβά-
ζογλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, 
Μελίνα Αποστολίδου, Γιάννης 
Γκρέζιος, Νατάσα Δαλιάκα, 
Θανάσης Δισλής, Δημήτρης 
Διακοσάββας, Έφη Δρόσου, 
Τέλης Ζαχαράκης, Σοφία Κα-
λεμκερίδου, Μαρία Καραμήτρη, 
Γιάννης Καραμφίλης, Νίκος 
Κολοβός, Νίκος Κουσούλης, 
Χρήστος Μαστρογιαννίδης, 
Νίκος Μήλιας, Δημήτρης Μορ-
φακίδης, Χρήστος Νταρακτσής, 
Γιάννης Παλαμιώτης, Λίλιαν 
Παλάντζα, Βασίλης Παπαδό-
πουλος, Παναγιώτης Παπαϊω-
άννου, Χρήστος Παπαδημη-
τρίου, Θοδωρής Πολυζώνης, 
Μαριάννα Πουρέγκα, Θανάσης 
Ραφτόπουλος, Θανάσης Ρέ-
στας, Βασίλης Σεϊμένης, Βασί-
λης Σπυρόπουλος, Πολυξένη 
Σπυροπούλου, Γιώργος Σφυ-
ρίδης, Ευανθία Σωφρονίδου, 
Στέργιος Τζαφέρης, Βασίλης 
Τρυφουλτσάνης, Μάρα Τσικά-
ρα, Δημήτρης Τσιλινίκος, Άννυ 
Τσολακίδου, Θάνος Φερετζέλης, 
Κωνσταντίνος Χατζησάββας.
INFO: Μπορείτε να δείτε το 
αναλυτικό πρόγραμμα παραστά-
σεων και εκδηλώσεων για τον 
τρέχοντα μήνα εδώ: https://www.
ntng.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=24. Το πρόγραμμα των 
επομένων μηνών είναι ενδεικτικό 
και εμπλουτίζεται συνεχώς. Για 
την καλύτερη ενημέρωσή σας, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 
ταμεία τού ΚΘΒΕ στο Τ. 2315-
200.200, καθώς ενδέχεται να 
υπάρξουν έκτακτες αλλαγές.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΡΑΨΩΔΙΕΣ, 12.110 ΣΤΙΧΟΙ, 10 ΧΡΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ 41 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΩΡΩΝ (ΚΑΘΕ ΡΑΨΩΔΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΑ 45 ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ). Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, 
ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΣΤΟ WWW.NTNG.GR 

ΚΑΙ ΣΤΟ SOUNDCLOUD.COM/NTNGREECE) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ COVER STORY   18-19

ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, συλλαμβάνεται 
και βασανίζεται από τη χούντα 
των συνταγματαρχών. Επανέρ-
χεται ως καθηγητής στην ίδια 
σχολή από το 1975 ώς το 1996. 
Συνεργάζεται με πανεπιστήμια 
της Γερμανίας, της Αυστρίας, 
της Κύπρου και των 
ΗΠΑ ως επισκέ-
πτης καθηγη-
τής και από 
το 1994 ώς 
το 2001 
ορίζεται 
πρόεδρος 
και γενικός 
διευθυντής 
τού Κέντρου 
Ελληνικής 
Γλώσσας, στη 
Θεσσαλονίκη, και εν συνεχεία 
συντονιστής τού προγράμ-
ματος «Αρχαιογνωσία και 
Αρχαιογλωσσία στη Μέση 
Εκπαίδευση» από το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας. 
Διατελεί, μεταξύ άλλων, ειδικός 
σύμβουλος στο υπουργείο 
Παιδείας, μέλος τού δ.σ. τού 
Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Σπουδών Ιδρύματος Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, μέλος τού δ.σ. 
τού Μορφωτικού Ιδρύματος 
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 
πρόεδρος του Τμήματος Φιλο-
λογίας τού ΑΠΘ, καλλιτεχνικός 
διευθυντής τού Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
πρόεδρος του Τμήματος Δη-
μοσιογραφίας και Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘ, 
κοσμήτορας της Φιλοσοφικής 
Σχολής τού ΑΠΘ, πρόεδρος 
και γενικός διευθυντής τού 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

και επιστημονικός υπεύθυνος 
του έργου «Ενδογλωσσική 
μετάφραση», που εκπονήθηκε 
στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
κόμβου τού Κέντρου Ελληνι-
κής Γλώσσας.
Υπογράφει βιβλία, μονογρα-

φίες και άρθρα για τον 
Όμηρο, τον Ησίοδο, 

τον Σοφοκλή, 
τον Ηρόδοτο, 
τον Αλκαίο και 
τη Σαπφώ, 
το έργο των 
οποίων μετέ-

φρασε καθο-
λικά ή εν μέρει. 

Ακολούθησαν 
εξέχουσες προσω-

πικότητες της ποίησης 
και της πεζογραφίας (Σολωμός, 
Καβάφης, Σεφέρης, Ελύτης, 
Ρίτσος, Αλεξάνδρου, Αναγνω-
στάκης, Πατρίκιος, Σαχτούρης, 
Σινόπουλος, Χειμωνάς κ.ά.), 
δοκίμια των οποίων μελέτησε 
και δημοσίευσε.
Τιμάται, μεταξύ άλλων, με το 
πρώτο βραβείο κριτικής 
-δοκιμίου για το έργο του 
«Όροι τού λυρισμού στον 
Οδυσσέα Ελύτη» και με τον 
Ταξιάρχη τού Φοίνικος από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας για την προσφορά του στα 
ελληνικά γράμματα και τον 
πολιτισμό, ενώ για τη μετάφρα-
ση της ομηρικής «Ιλιάδας» 
λαμβάνει το Κρατικό Βραβείο 
Απόδοσης Έργου τής Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας στα 
Νέα Ελληνικά. Χτυπημένος 
από την επάρατη νόσο, φεύγει 
από τη ζωή στις 12 Ιουλίου 
2016, σε ηλικία 87 ετών.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ 
ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γεννημένος το 1929 στη Θεσσαλονίκη,
με γυμνασιακές σπουδές στο Πειραματικό 
Σχολείο, προπτυχιακές στη Φιλοσοφική 
Σχολή τού ΑΠΘ και μεταπτυχιακές 
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της τέως 
Δυτικής Γερμανίας (με υποτροφία
τού Humboldt-Stiftung), o Δημήτρης
Ν. Μαρωνίτης διετέλεσε διδάκτωρ και 
εντεταλμένος υφηγητής τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου
τής Θεσσαλονίκης ώς το 1967.
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Το Άγιον Όρος
«ανοίγει»
τις πύλες του
O πολιτιστικός πλούτος των ιερών μονών τής Αθωνικής Πολιτείας
είναι πλέον προσβάσιμος μέσω του διαδικτύου σε όλη την υφήλιο, 
μετά την ολοκλήρωση του έργου τής Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού, 
του μεγαλύτερου έργου εφαρμογής και χρήσης των σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιήθηκε
μέχρι σήμερα στη χώρα μας.
Κείμενο: CITYMAG NEWSROOM. Φωτογραφίες (στα επόμενα δισέλιδα): ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ THE BIG STORY    20-21
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Π
ερισσότερες από 2,2 εκατομ-
μύρια ψηφιακές απεικονίσεις 
κειμηλίων, χειρογράφων, 
μνημείων, λατρευτικών αντικει-
μένων, κωδίκων, παλαίτυπων 
βιβλίων, χαρακτικών, γλυπτών, 
τοιχογραφημένων συνόλων, 
φορητών εικόνων, αγιογραφι-
ών, φωτογραφικών πλακών, 
αντικειμένων μεταλλουργίας 
και ξυλογλυπτικής κοκ., που 
αναδεικνύουν σε όλη την υφή-
λιο τον πολιτιστικό πλούτο των 
ιερών μονών τού Αγίου Όρους, 
είναι πλέον προσβάσιμες μέσω 
του διαδικτύου, μετά την 
ολοκλήρωση του έργου τής 
Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
εγχείρημα εφαρμογής και χρή-
σης των σύγχρονων τεχνολογι-
ών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών που υλοποιείται μέχρι 
σήμερα στο Άγιον Όρος.
Η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός, 
όπως εξηγούν οι συντελεστές 
τού έργου, αποτελεί μια καινο-
τόμα πρωτοβουλία τής ιεράς 
κοινότητας του Αγίου Όρους, 
που αποσκοπεί στη διαμόρ-
φωση μιας ολοκληρωμένης 
ψηφιακής «κιβωτού» γνώ-
σης και πολιτισμού, η οποία 
περιλαμβάνει –σε ηλεκτρο-
νική μορφή– το σύνολο των 
εκφάνσεων του πολιτιστικού 

αποθέματος ιερών μονών 
τού Αγίου Όρους. Μέσω της 
πλατφόρμας τού έργου (στη 
διεύθυνση www.mountathos.
org, με ελεύθερη πρόσβαση 
για όλους), το τεράστιο υλικό 
τής Κιβωτού καθίσταται ψηφι-
ακά διαθέσιμο στο σύνολο της 
παγκόσμιας κοινότητας μέσω 
διαδικτύου, προσφέροντας 
τη δυνατότητα περιήγησης 
στον κειμηλιακό πλούτο μονών 
της αθωνικής χερσονήσου με 
τρόπο που σέβεται απόλυτα 
τον πνευματικό και ησυχαστικό 
χαρακτήρα τού Αγίου Όρους.
Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος 
της ιεράς κοινότητας, γέρων 
Ιερώνυμος ιερομόναχος Σι-
μωνοπετρίτης, η ολοκλήρωση 
του έργου αποτέλεσε ορόσημο 
για τον ορθόδοξο χριστιανικό 
πολιτισμό, καθώς οι χιλιάδες 
απεικονίσεις του είναι πλέον 
προσβάσιμες μέσω του ίντερ-
νετ στο ευρύ κοινό, αναδει-
κνύοντας έτσι τον πολιτιστικό 
πλούτο των μονών και αποτε-
λώντας μια προσφορά των πα-
τέρων τού Αγίου Όρους στους 
νέους ανθρώπους που θέλουν, 
με τη σύγχρονη τεχνολογία, να 
προσεγγίσουν την ορθόδοξη 
χριστιανική παράδοση.
Πέραν των Ελληνικών, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αντλούν τα περιγραφικά με-
τα-δεδομένα και στην αγγλική 
γλώσσα. Για τους ερευνητές 
υπάρχουν ειδικές μηχανές 
αναζήτησης, έτσι ώστε να 
βρίσκουν το υλικό στο βάθος 
και στην έκταση που επιθυ-
μούν, ενώ το έργο προσφέρει 
και πληθώρα πολυμεσικών 
εφαρμογών ειδικά για την 
εκπαίδευση (και στην αγγλική, 
την αραβική και τη ρωσική 
γλώσσα).

Αριθμοί
που εντυπωσιάζουν
Σύμφωνα με τους υπευθύ-
νους τού έργου, στην Αθωνική 
Ψηφιακή Κιβωτό έχουν συμπε-
ριληφθεί χειρόγραφοι κώδικες 
(908.514 ψηφιακές λήψεις), 
ιστορικά αρχεία και έγγραφα 
(556.795 λήψεις), παλαίτυπα 
(450.473 λήψεις), φορητές 
εικόνες (14.006 λήψεις), έργα 
τέχνης από ειδικές συλλογές 
(37.664 κομμάτια), φωτο-
γραφίες, αρνητικά και slides 
(100.399 λήψεις), αρχιτεκτο-
νικές αποτυπώσεις (39.784 
ψηφιακές λήψεις), ψηφιακοί 
κατάλογοι (75.665 βιβλιογρα-

φικές συλλογές) και ο Αθωνι-
κός Λειμών/Αγιορείτικη Βιβλι-
οθήκη (23.000 ψηφιακές 
λήψεις). Σε δύο τρισδιάστατες 
απεικονίσεις παρουσιάζονται ο 
πάνσεπτος ναός τού Πρωτάτου 
και η τράπεζα του Βατοπαιδί-
ου, τέσσερα ψηφιακά μονο-
πάτια (τα παλαιότερα όλων), 
πέντε προσκυνητάρια ιερών 
μονών και έξι εκπαιδευτικές 
εφαρμογές. Όπως σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος 
σχεδιασμού και συντονιστής 
τού πρότζεκτ, Κωνσταντίνος 
Πατσέας, «αναμένουμε το έργο 
να αποτελέσει ένα πολύτιμο 
εργαλείο για τη σύνδεση του 

πολιτιστικού αποθέματος με την 
εκπαίδευση, την ομογένεια, τον 
ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο, 
καθώς και κάθε φιλομαθή, 
φιλότεχνο, μορφωμένο και 
με πνευματικές αναζητήσεις 
άνθρωπο».
Στο έργο τής Αθωνικής Ψη-
φιακής Κιβωτού συμμετείχαν 
δώδεκα κυρίαρχα μοναστήρια 
τού Αγίου Όρους επί συνόλου 
είκοσι –συγκεκριμένα, οι μονές 
Βατοπαιδίου, Παντοκράτορος, 
Καρακάλλου, Σταυρονική-
τα, Αγίου Παύλου, Σίμωνος 
Πέτρας, Διονυσίου, Ξηροποτά-
μου, Γρηγορίου, Ξενοφώντος, 
Δοχειαρίου και Ζωγράφου–, 

Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ 
ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
«ΚΙΒΩΤΟΥ» ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΦΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΙΕΡΩΝ 
ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.MOUNTATHOS.ORG, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ), 
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΙΜΗΛΙΑΚΟ 
ΠΛΟΥΤΟ ΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

το αρχείο τού Πρωτάτου και 
η κοινοβιακή Νέα Σκήτη τής 
μονής Αγίου Παύλου.
Βασική προϋπόθεση από την 
πλευρά των μοναχών ήταν η 
ψηφιοποίηση να γίνει εντός 
τής Αθωνικής Πολιτείας, ώστε 
το πολύτιμο, αλλά και εύ-
θραυστο κειμηλιακό απόθεμα 
του Όρους να μην εκτεθεί σε 
οποιονδήποτε κίνδυνο. «Ο 
ψηφιακός κόσμος γεννά μόνος 
του μιαν ανασφάλεια για το 
πώς μπορείς να διαχειριστείς 
έναν τέτοιο κειμηλιακό πλούτο, 
που συνδέεται με θεμελιώδεις 
αρχές τής πίστης, αλλά και 
της θρησκευτικής παράδοσης 

αιώνων» σημείωσε ο κ. Πα-
τσέας. «Ενώ από την πλευρά 
των μοναχών υπάρχει η τόλμη, 
η γενναιότητα και η πίστη ότι 
η τεχνολογία, αν αξιοποιηθεί 
σωστά, είναι εργαλείο προς τη 
σωστή κατεύθυνση, συνάμα 
ετίθεντο ερωτήματα όπως ‘Θα 
το αξιοποιήσουν σωστά;’, ΄Θα 
προστατεύσουν, θα σεβαστούν 
την ιερότητα αυτής της ψηφι-
ακής εικόνας που βγαίνει προς 
τα έξω;’. Αυτές ήταν συχνές 
συζητήσεις που είχαμε με τους 
πατέρες».
Προφανώς, υπήρξαν αρκετά 
προβλήματα πρόσβασης, αλλά 
και μεταφοράς τού τεχνολογι-

κού υλικού (δεν ήταν λίγες οι 
φορές που επιστρατεύτηκαν 
ακόμη και μουλάρια για να 
μεταφερθούν οι servers και 
τα μηχανήματα σε απομα-
κρυσμένες μονές), ενώ δυ-
σκολίες παρουσιάστηκαν και 
λόγω αστάθειας στην παροχή 
ρεύματος (γι’ αυτό και στήθη-
καν γεννήτριες αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι 
εργασίες τής ψηφιοποίησης να 
συνεχίζονται απρόσκοπτα).

Ένα τιτάνιο έργο
Για να κατανοήσει κάποιος το 
μέγεθος του εγχειρήματος, 
αρκεί να αναφερθεί ότι σήμερα 

στο Άγιον Όρος (ως σύνολο) 
φιλοξενούνται η μεγαλύτερη 
συλλογή ελληνικών χειρογρά-
φων στον κόσμο, η μεγαλύτερη 
συλλογή ελληνικών (βυζαντινών 
και μεταβυζαντινών) εγγράφων 
στον κόσμο, η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση φορητών εικό-
νων στον κόσμο, μία από τις 
μεγαλύτερες πυκνότητες τοι-
χογραφημένων συνόλων στον 
κόσμο (100.000 τετρ.μ.), 
ο μεγαλύτερος όγκος ιστορι-
κών μνημείων στην Ελλάδα, η 
μεγαλύτερη συλλογή αντικειμέ-
νων μεταλλοτεχνίας και ξυλο-
γλυπτικής και η μεγαλύτερη 
συλλογή χαρακτικών στη χώρα 

μας, η μεγαλύτερη συλλο-
γή οθωμανικών εγγράφων 
εκτός Τουρκίας, η μεγαλύτερη 
συλλογή ρωσικών εγγράφων 
εκτός Ρωσίας, η μεγαλύτερη 
συλλογή ρουμανικών εγγρά-
φων εκτός Ρουμανίας, μία από 
τις σημαντικότερες συλλογές 
εκκλησιαστικών υφασμάτων 
τής ορθόδοξης Εκκλησίας, 
μία από τις σημαντικότερες 
συλλογές παλαιών ελληνικών 
εντύπων στην Ελλάδα (αρχέτυ-
πα, παλαίτυπα), η μεγαλύτερη 
συλλογή κεραμικών (ιζνίκ – 
Κιουτάχειας) στην Ελλάδα, μία 
από τις μεγαλύτερες συλλογές 
παλαιών φωτογραφικών πλα-
κών στη χώρα μας, αλλά και η 
μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών 
χειρογράφων στον κόσμο. Για 
να δοθεί μια τάξη μεγέθους, τα 
ελληνικά χειρόγραφα στο Άγιον 
Όρος ανέρχονται σε 15.000, 
τη στιγμή που στη μονή Αγίας 
Αικατερίνης τού Σινά υπολο-
γίζονται (κατά προσέγγιση) σε 
3.500, στη γαλλική Εθνική 
Βιβλιοθήκη, στο Παρίσι, σε 
3.500 και στο Βατικανό σε 
3.000.
Κεντρικό πυρήνα στον σχεδια-
σμό και στην ανάπτυξη του έρ-
γου αποτέλεσε η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής 
κιβωτού γνώσης και πολιτισμού, 
περιλαμβάνοντας το σύνολο 
των εκφάνσεων του πολιτιστι-
κού αποθέματος ιερών μονών 
τού Αγίου Όρους. Για την επί-
τευξη του στόχου απαιτήθηκε 
η ψηφιοποίηση, η συστηματική 
ηλεκτρονική τεκμηρίωση και η 
παραγωγή ψηφιακών παραγώ-
γων με την εφαρμογή και χρή-
ση των σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο περι-
έλαβε τη δημιουργία υποδομών 
απαραίτητων για τη λειτουργία 
του (εξοπλισμού πληροφορικής 
και συνοδευτικού λογισμικού 
για την ψηφιοποίηση, διαχείρι-
ση και προβολή τού περιεχομέ-
νου), επιστημονική τεκμηρίωση 
και εισαγωγή μεταδεδομένων 
ταυτοποίησης του ψηφιοποι-
ημένου υλικού με σκοπό την 
αναζήτηση, δημιουργία τής 
διαδικτυακής πύλης, ανάπτυξη 
ψηφιακών υπηρεσιών μέσω 
της ψηφιακής πύλης (portal) 
για την ανάδειξη και προβολή 
τού αγιορείτικου πολιτιστικού 
αποθέματος, δημιουργία πο-
λυμεσικών και πολυγλωσσικών 
ψηφιακών εφαρμογών, ανά-
πτυξη ψηφιακών καταλόγων για 
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την αναζήτηση του υλικού και 
την προαγωγή τής έρευνας και 
της εκπαίδευσης, όπως επίσης 
και υπηρεσίες ψηφιοποίησης 
και τεκμηρίωσης του ιστορικού 
αρχείου, των χειρόγραφων 
κωδίκων, των παλαιτύπων και 
των έργων τέχνης.

Η δουλειά βήμα βήμα
Το έργο υλοποίησε για λογαρια-
σμό τής ιεράς κοινότητας του 
Αγίου Όρους ο Όμιλος ΟΤΕ. 
Όπως χαρακτηριστικά σημει-
ώνουν στελέχη του, πρόκειται 
για το μεγαλύτερο και πλέον 

πολυεπίπεδο έργο στη χώρα 
μας στον τομέα τού ψηφιακού 
πολιτισμού, για την ολοκλήρω-
ση του οποίου απαιτήθηκαν 
τέσσερα χρόνια. Σημειωτέον ότι 
η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός 
εντάχθηκε στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός 
είναι μια προσπάθεια εξω-
στρέφειας και ανοίγματος της 
ορθόδοξης χριστιανικής παρά-

δοσης στον σύγχρονο κόσμο, 
ένα πνευματικό αντίδωρο προς 
τη νέα γενιά, η οποία έχει νέους 
διαύλους και τρόπους επικοι-
νωνίας μέσω του ψηφιακού 
κόσμου» τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο υπεύθυνος σχεδιασμού 
και συντονιστής τού έργου τής 
Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού, 
Κωνσταντίνος Πατσέας. «Η 
Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός 
συμβάλλει στον εκδημοκρα-
τισμό τής έρευνας και της 
εκπαίδευσης μέσω τής λειτουρ-
γικής σύζευξης παράδοσης 
και τεχνολογίας. Ωστόσο, και 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
(908.514 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ), ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
(556.795 ΛΗΨΕΙΣ), ΠΑΛΑΙΤΥΠΑ (450.473 ΛΗΨΕΙΣ), ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
(14.006 ΛΗΨΕΙΣ), ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (37.664 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ), ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ SLIDES (100.399 ΛΗΨΕΙΣ),
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (39.784 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ), 
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (75.665 ΣΥΛΛΟΓΕΣ) ΚΑΙ Ο ΑΘΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΜΩΝ/ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (23.000 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ).

από τεχνολογικής πλευράς 
είναι ένα έργο-σταθμός για τα 
ελληνικά δεδομένα, καθώς οι 
τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν 
και η μεθοδολογία ανάπτυξης 
του έργου θα υιοθετηθούν ως 
καλές πρακτικές για όλα τα 
αντίστοιχα έργα διάσωσης και 
ψηφιακής προβολής πολιτιστι-
κών αγαθών».
Στο πλαίσιο αυτού του σύνθε-
του πρότζεκτ, ο Όμιλος ΟΤΕ:
Ψηφιοποίησε αναρίθμητα αντι-
κείμενα από όλους τους τομείς 
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας 
και της ορθόδοξης χριστιανι-

κής τέχνης: έγγραφα, χειρόγρα-
φα, σπάνια βιβλία, γλυπτά, ψη-
φιδωτά, φορητές εικόνες, έργα 
μεταλλοτεχνίας και υφαντικής, 
θρησκευτικά σκεύη, άμφια, 
νομίσματα και αρχιτεκτονικά 
σχέδια, περισσότερες από 500 
ώρες οπτικοακουστικού υλικού, 
καθώς και σχεδόν 25.000 
σελίδες σύγχρονου, πρωτότυ-
που, αδημοσίευτου υλικού με 
ψυχοφελή χαρακτήρα.
Προμήθευσε τον εξοπλισμό 
πληροφορικής και λογισμι-
κού για τη διαχείριση του προς 
ψηφιοποίηση υλικού.
Αναβάθμισε τις τηλεπικοινω-
νιακές υποδομές τού Αγίου 
Όρους, εγκαθιστώντας υπερ-
σύγχρονα δίκτυα σταθερής 
και κινητής, Cosmote Fiber και 
Cosmote 4G.
Υλοποίησε data center (κε-
ντρικό αποθετήριο) στις Κα-
ρυές και δημιούργησε κλειστό 
δίκτυο VPN απομακρυσμένης 
πρόσβασης για τη μεταφορά 
τού μεγάλου όγκου τού ψηφι-
οποιημένου υλικού και την εξ 
αποστάσεως τεκμηρίωσή του 
από τους επιστήμονες.
Δημιούργησε τη δικτυακή 
πύλη www.mountathos.org, 
σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, 
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά 
και Σερβικά), η οποία, με πάνω 
από δύο εκατομμύρια ψηφια-
κές απεικονίσεις, δίνει τη δυνα-
τότητα σε όλους να εισέλθουν 
στα άδυτα του ιερού τόπου και 
να ανακαλύψουν τον σπάνιο 
πλούτο τής Αθωνικής Πολιτεί-
ας, μέσα από υπηρεσίες εικονι-
κής περιήγησης, ηλεκτρονικούς 
καταλόγους με το ψηφιοποιη-
μένο υλικό και εκπαιδευτικές 
εφαρμογές.
Συνεργάστηκε με πολυπληθείς 
ομάδες διακεκριμένων επιστη-
μόνων. Στο έργο συμμετείχαν 
περισσότεροι από διακόσιοι 
επιστήμονες διαφόρων ειδι-
κοτήτων – βυζαντινοί αρχαι-
ολόγοι, έμπειροι φιλόλογοι με 
ειδίκευση στην παλαιογραφία, 
ιστορικοί ειδικευμένοι στο 
αγιορείτικο βυζαντινό και μετα-
βυζαντινό απόθεμα, θεολόγοι 
με ειδίκευση στη διαχείριση 
της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, τεχνικοί πληροφορικής 
και δικτύων, όπως επίσης και 
προγραμματιστές. Πολύτιμη 
υπήρξε και η συνεργασία των 
μοναχών, που στήριξαν με 
θέρμη το έργο: ανάμεσα στα 
υπόλοιπα διακονήματα (δηλα-
δή, τις αναθέσεις καθηκόντων 
που γίνονται κάθε χρόνο σε 

κάποιον πατέρα, όπως για 
παράδειγμα αρχοντάρης ή 
τραπεζοκόμος), δημιουργή-
θηκε ένα νέο διακόνημα, αυτό 
της ψηφιοποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, ένας εντεταλμένος μονα-
χός ασχολούταν καθημερινά με 
το θέμα τής ψηφιοποίησης, της 
τεκμηρίωσης και της παρα-
κολούθησης του έργου που 
γινόταν μέσα στο μοναστήρι. 
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει 
και στην ουσιαστική συμβολή 

των γυναικών επιστημόνων και 
ερευνητριών που συμμετείχαν 
στην ομάδα υλοποίησης του 
έργου, μια συμμετοχή που 
κατέστη δυνατή για πρώτη 
φορά στην ιστορία τού Αγίου 
Όρους, μέσω τής συμβολής 
τής σύγχρονης τεχνολογίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από 
το σύνολο των ερευνητών-τεκ-
μηριωτών τού έργου οι πενήντα 
ήταν γυναίκες, που δούλεψαν 
εξ αποστάσεως, σε δίκτυο που 
δημιούργησε ο ανάδοχος της 
Cosmote ειδικά για τις ανάγκες 
τού έργου.

Η διαδικασία
Το αρχείο των εγγράφων απο-
τελείται από 141.495 λυτά έγ-
γραφα και 20.111 αρχειακούς 
κώδικες, το σύνολο των οποί-
ων αντιστοιχούν σε 556.795 
ψηφιακές λήψεις. Ένα έγγρα-
φο μπορεί να απαρτίζεται από 
ένα ή και περισσότερα φύλλα 
(άρα και λήψεις).
Στο αρχείο των χειρογράφων 
κωδίκων ψηφιοποιήθηκαν 
3.300 χειρόγραφα περγα-

μηνά και χαρτώα, τα οποία 
αντιστοιχούν σε 908.336 
ψηφιακές λήψεις. Όπως και 
με τα έγγραφα, έτσι και εδώ 
οι λήψεις είναι ανάλογες με 
τον αριθμό των φύλλων τού 
χειρογράφου.
Ο αριθμός των παλαιτύπων 
που ψηφιοποιήθηκαν ανέρ-
χεται στα 1.512 τεκμήρια, που 
αντιστοιχούν σε 450.473 
ψηφιακές λήψεις. Η επιλογή 
των παλαιτύπων έγινε κατόπιν 
έρευνας τόσο βιβλιογραφικής 
όσο και επιτόπου, στις βιβλι-
οθήκες των μονών. Βασικό 

κριτήριο ήταν η αποφυγή επι-
καλύψεων, αλλά και η μονα-
δικότητα ή η σπανιότητα των 
παλαιτύπων, τόσο εντός του 
Αγίου Όρους και της Ελλάδας 
όσο και διεθνώς.
Σε ό,τι αφορά τα αντικείμε-
να τέχνης, ψηφιοποιήθηκαν 
φορητές εικόνες που αντιστοι-
χούν σε 14.006 ψηφιακές 
λήψεις και αντικείμενα έργων 
τέχνης-ειδικές συλλογές που 
αντιστοιχούν σε 37.644 ψη-
φιακές λήψεις. Συγκεκριμένα, 
ψηφιοποιήθηκαν οι συλλογές 
φορητών εικόνων, έργων μι-
κροτεχνίας και μεταλλοτεχνίας, 
έργων κεντητικής, νομισμάτων, 
αντικειμένων λαογραφίας και 
έργων κεραμικής και γλυπτικής 
(για καθαρά επιστημονικούς 
λόγους τεκμηρίωσης, οι φορη-
τές εικόνες ψηφιοποιήθηκαν 
εμπρός-πίσω, ενώ τα αντικεί-
μενα, ανάλογα με την πληρο-
φορία που διέθεταν, έφταναν 
ώς και τις πέντε λήψεις).
Της ψηφιοποίησης προηγήθη-
κε ένα προπαρασκευαστικό 
στάδιο ελέγχου και επιλογής 
τού υλικού και στη συνέχεια 
έγινε η αριθμοδότηση φύλλο 
φύλλο και αντικείμενο αντι-
κείμενο από ειδικούς φιλό-
λογους παλαιογράφους και 
βυζαντινούς αρχαιολόγους. 
Καταρτίστηκαν κατάλογοι που 
περιέχουν σημαντικά στοιχεία 
τής τεκμηρίωσης και δηλώ-
θηκε ο αριθμός των λήψεων 
ανά τεκμήριο. Στη συνέχεια, ο 
κατάλογος παραδόθηκε στους 
ψηφιοποιητές και στους φω-
τογράφους, βάσει των οποίων 
δεικτοδοτούσαν το ψηφιακό 
τεκμήριο.
Στον τομέα τής ιστορικής 
τεκμηρίωσης, η διαφύλαξη του 
τεράστιου αρχειακού υλικού 
των καθιδρυμάτων του Όρους 
αποτέλεσε και αποτελεί, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μια ση-
μαντικότατη πηγή, εξαιρετικά 
πολύτιμη για τον πλούτο των 
πληροφοριών της. Άλλωστε, 
αυτό αποτελεί και επιταγή τού 
Καταστατικού Χάρτη τού Αγί-
ου Όρους (άρθρ. 110), σύμ-
φωνα με τον οποίο η ακριβής 
και λεπτομερής περιγραφή των 
χειρογράφων, των βιβλίων, των 
ιερών αμφίων, των ιερών λει-
ψάνων, των αρχαίων εικόνων 
ή μνημείων ή σκευών, καθώς 
επίσης και η διαφύλαξη και 
η καλή συντήρησή τους είναι 
ανατεθειμένη στην ευθύνη 
τής εκάστοτε μοναστηριακής 
αρχής.
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Γνωρίζοντας ότι η «αχίλλειος 
πτέρνα» των περισσοτέρων έρ-
γων ψηφιοποίησης πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι η τεκμηρί-
ωση (λόγω του ότι δεν ήταν 
σε ουσιαστικά και λειτουργικά 
επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή), 
δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στον 
τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε 
να δομηθεί η αρχιτεκτονική τής 
πληροφορίας και των πληρο-
φοριακών συστημάτων τής 
Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού 
(η τεκμηρίωση είναι μια άκρως 
επιστημονική εργασία που απαι-
τεί εξειδικευμένες γνώσεις, απα-
ραίτητη για την εύκολη αναζή-
τηση του υλικού βάσει διεθνών 
προτύπων). Προς την κατεύ-
θυνση αυτή, οι προδιαγραφές 
τού αποθετηρίου ακολούθησαν 
τα διεθνή πρότυπα και πρω-
τόκολλα διαλειτουργικότη-
τας: επιλέχθηκε η λύση ενός 
λογισμικού ανοικτού κώδικα 
(open source) και ειδικότερα 
η εφαρμογή D SPACE, ενώ η 
παραμετροποίηση της εφαρμο-
γής έγινε υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση όλων των επιστη-
μόνων τεκμηρίωσης και πληρο-
φορικών που συμμετέχουν στο 
έργο. Αξιοποιήθηκε ό,τι καλύτε-
ρο έχει να παρουσιάσει η χώρα 
και η ευρύτερη ερευνητική 
κοινότητα σε διαθέσιμο εξειδι-
κευμένο ανθρώπινο δυναμικό, 
καθώς τα επιστημονικά πρότυ-
πα που ετέθησαν ήταν υψηλά. 
Η οργάνωση και η μεθοδολογία 
υλοποίησης της τεκμηρίωσης 
επέτρεψαν τη συμμετοχή και 
επιστημονική συνεισφορά κατα-
ξιωμένων ελληνίδων ερευνητρι-
ών-επιστημόνων, προσδίδοντας 
προστιθέμενη αξία στο αγιορεί-
τικο πολιτιστικό απόθεμα.
Το αποτέλεσμα; Για πρώτη φορά 
σε αυτήν την κλίμακα έγινε μια 
τέτοια προσπάθεια εξαγωγής 
και εισαγωγής μεταδεδομένων 
στον ελλαδικό χώρο. Ασφαλώς, 
σε κάθε καρτέλα μεταδεδο-
μένων υπάρχει η ένδειξη των 
κατάλληλων αδειών χρήσης, είτε 
βάσει των προτύπων creative 
commons (αναφορά, εμπορικό, 
παράγωγα κτλ.) είτε με άλλες 
άδειες, που διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα και την ακεραιότητα 
των ψηφιακών τεκμηρίων με 
βάση το νομοθετικό και συμβα-
τικό πλαίσιο του έργου, αλλά και 
το ειδικό καθεστώς τού Αγίου 
Όρους.
Το συνολικό κόστος τού 
πρότζεκτ (στο οποίο οι συνερ-
γαζόμενες εταιρείες έφτασαν 
τις δέκα, εκτελώντας πέντε 

υποέργα) υπολογίζεται σε 9,5 
εκατομμύρια ευρώ.
«Η πνευματική και ιστορική 
κληρονομιά τού Αγίου Όρους 
είναι ανεκτίμητης αξίας» 
δήλωσε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, 
Μιχάλης Τσαμάζ. «Είναι τιμή 
μας που συμβάλαμε στη δια-
φύλαξη και ανάδειξή της μέσα 
από τη δημιουργία τής Αθωνι-
κής Ψηφιακής Κιβωτού, ενός 
εμβληματικού έργου τεχνολο-
γίας, που ανοίγει τις πόρτες τού 
Αγίου Όρους στην παγκόσμια 
κοινότητα και βάζει την Αθω-

νική Πολιτεία στη νέα ψηφιακή 
εποχή και στον παγκόσμιο 
πολιτιστικό χάρτη. Με σύμμαχό 
μας την τεχνολογία, θα συνε-
χίσουμε να φτιάχνουμε έναν 
κόσμο καλύτερο για όλους».

Εικονικές περιηγήσεις
Μέσα από την Αθωνική Ψηφι-
ακή Κιβωτό, ο ενδιαφερόμε-
νος (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί 
να περιηγηθεί σε ορισμένα 
από τα σημαντικότερα και 
πλέον ενδιαφέροντα σημεία 
τής Αθωνικής Πολιτείας, μέσα 
από ψηφιακά προσκυνητάρια. 
Συγκεκριμένα:
1. Ο πάνσεπτος ναός τού 
Πρωτάτου. Αξιοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες απεικόνισης 
και ειδικότερα μέσω του 3D 
laser scanning, η εφαρμογή 
παρουσιάζει τον πάνσεπτο ναό 
τού Πρωτάτου. Το τρισδιά-
στατο μοντέλο περιλαμβάνει 
επεξηγηματικό περιεχόμενο 
μέσω διαδραστικής παρουσί-

ασης, ενώ ο χρήστης μπορεί 
είτε να περιηγηθεί ελεύθερα 
στο τρισδιάστατο περιβάλλον 
τού ναού είτε να επιλέξει την 
κατευθυνόμενη ξενάγηση.
Δείτε περισσότερα εδώ: https://
proskynitaria2.mountathos.org/
Protato-3D
2. Η τράπεζα της ιεράς μονής 
Βατοπαιδίου. Αξιοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες απεικόνισης 
και ειδικότερα μέσω του 3D 
laser scanning, η εφαρμογή 
παρουσιάζει την τράπεζα της 
ιεράς μονής Βατοπαιδίου. Το 
τρισδιάστατο μοντέλο περιλαμ-
βάνει επεξηγηματικό περιεχό-
μενο μέσω διαδραστικής πα-
ρουσίασης. Ο χρήστης μπορεί 
είτε να περιηγηθεί ελεύθερα 
στο τρισδιάστατο περιβάλλον 
τής τράπεζας είτε να επιλέξει 
την κατευθυνόμενη ξενάγηση.
Δείτε περισσότερα εδώ: https://
proskynitaria2.mountathos.org/
TrapezaVatopaidiou-3D/
3. Θεία λειτουργία τού Αγίου 
Ιωάννου τού Χρυσοστόμου. 
Παρακολουθούμε τη θεία λει-
τουργία τού Αγίου Ιωάννου τού 
Χρυσοστόμου, με υποτιτλισμό 
τού αρχαίου ελληνικού μέλους 
και νεοελληνική απόδοση 
επιλεγμένων ευχών, και ακού-
με αναλυτικό σχολιασμό των 
ενοτήτων της, με παράλληλη 
αφήγηση, υποτιτλισμό και 
ανάγνωση των ερμηνευτικών 
σχολίων.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
leitourgia
4. Έλληνες λογοτέχνες στο 
Άγιον Όρος. Πέντε έλληνες 
λογοτέχνες επισκέπτονται το 
Άγιον Όρος. Περιηγούμαστε 
στις εντυπώσεις, στις εμπειρίες 
και στις σκέψεις που αποτυ-
πώνονται στα γραπτά τους, 
καθώς ξετυλίγεται ψηφιακά 
το προσωπικό τους ταξίδι στα 
μοναστήρια τής Αθωνικής 
Πολιτείας.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
logotexnes
5. Ακολουθώντας τον Μπάρ-
σκι στο Άγιον Όρος. Ακολου-
θούμε τα βήματα του Βασίλι 
Γκριγκορόβιτς Μπάρσκι και 
ανακαλύπτουμε το Άγιον Όρος 
τού 18ου αιώνα μέσα από μια 
συναρπαστική, διαδραστική 
περιήγηση.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
barski/
6. Η «γέννηση» ενός χειρο-
γράφου. Παρακολουθούμε, 

μέσα από μια πολυμεσι-
κή ψηφιακή εφαρμογή, τη 
«γέννηση» ενός περγαμηνού 
βυζαντινού χειρογράφου και 
ανακαλύπτουμε τα βήματα και 
τα υλικά παραγωγής του – 
από την ακατέργαστη περγα-

μηνή και την επεξεργασία της 
ώς τη βιβλιοδεσία του.
Δείτε περισσότερα εδώ: https://
proskynitaria1.mountathos.org/
xeirografa/
7. Άγιος Μάξιμος ο Γραικός. 
Ο καταγόμενος από την Άρτα 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 12 ΚΥΡΙΑΡΧΑ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 20 –ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ,
ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 
ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ–, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ 
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, φω-
τιστής τής Ρωσίας, αφηγείται 
τον βίο και το έργο του μέσα 
από ένα ψηφιακό βιβλίο. Για 
εκπαιδευτική χρήση, μπορού-
με να ανατρέξουμε στο υλικό 
και στους θεατρικούς διαλό-

γους τής εφαρμογής.
Δείτε περισσότερα εδώ: https://
proskynitaria2.mountathos.org/
maximos
8. Αθωνική προσωπογραφία. 
Η εφαρμογή είναι αφιερωμένη 
στις προσωπικότητες μοναχών, 

οι οποίοι έδρασαν στις μονές τού 
Αγίου Όρους από τον 12ο μέχρι 
τον 20ό αιώνα. Για τα πρόσωπα, 
τα οποία συμπεριλήφθηκαν ύστε-
ρα από αυστηρή επιλογή, δίνο-
νται κάποια βιογραφικά στοιχεία. 
Συνοδεύονται από φωτογραφικό 

υλικό τόσο των ίδιων όσο και 
προσωπικών αντικειμένων τους ή 
αντικειμένων τα οποία αποτελούν 
μαρτυρία τής δράσης τους.
Δείτε περισσότερα εδώ: https://
proskynitaria2.mountathos.org/
athonikesprosopikotites/

9. Ιερά μονή Διονυσίου. 
Πλοηγούμαστε στο ψηφιακό 
προσκυνητάρι τής ιεράς μονής 
Διονυσίου και ανακαλύπτουμε 
στιγμιότυπα από την ιστορία τής 
μονής, τους κτήτορες και δωρη-
τές της, την εξέλιξη του οικοδο-
μικού συγκροτήματος και της 
αδελφότητας, όπως παρουσιά-
ζονται μέσα από τις αφηγήσεις 
και το οπτικοακουστικό υλικό.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
Dionysiou/
10. Ιερά μονή Παντοκρά-
τορος. Πλοηγούμαστε στο 
ψηφιακό προσκυνητάρι τής 
ιεράς μονής Παντοκράτο-
ρος και ανακαλύπτουμε την 
ιστορική πορεία τής μονής από 
τον 11ο μέχρι τον 21ο αιώνα, τις 
οσιακές της μορφές, την εξέ-
λιξη της αδελφότητας και του 
κτιριακού συγκροτήματος.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
Pantokratoros/
11. Ιερά μονή Καρακάλλου. 
Πλοηγούμαστε στο ψηφιακό 
προσκυνητάρι τής ιεράς μονής 
Καρακάλλου και ανακαλύ-
πτουμε περισσότερα από χίλια 
χρόνια προσευχής και πνευμα-
τικού αγώνα, μέσα από οπτικο-
ακουστικό υλικό και αφηγήσεις 
που αποκαλύπτουν την ιστορία 
τού μοναστηριού, τα κειμήλια 
και τους ανθρώπους του.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
Karakallou/
12. Ιερά μονή Αγίου Παύλου. 
Πλοηγούμαστε στο ψηφιακό 
προσκυνητάρι τής ιεράς μονής 
Αγίου Παύλου και ανακαλύ-
πτουμε χαρακτηριστικά γεγονό-
τα τού βίου τής μονής, οπτι-
κοακουστικό υλικό με εικόνες, 
κειμήλια και αρχιτεκτονική, 
καθώς και σημαντικά στιγμιό-
τυπα από την ιστορία και την 
πολιτιστική κληρονομιά του.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
AgiouPavlou/
13. Ιερά μονή Ξενοφώντος. 
Πλοηγούμαστε στο ψηφιακό 
προσκυνητάρι τής ιεράς μονής 
Ξενοφώντος, ανακαλύπτοντα 
χαρακτηριστικά γεγονότα από 
την ιστορία τής μονής, πλούσιο 
οπτικοακουστικό υλικό και 
σημαντικά στιγμιότυπα από την 
υλική και πνευματική παρου-
σία τού συγκεκριμένου μονα-
στηρίου.
Δείτε περισσότερα εδώ: http://
proskynitaria1.mountathos.org/
Xenophontos/
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Π ού μπορεί να 
φτάσει κάποιος 
για τον έρωτα; 
Αρκετά μακριά… 
Ίσως ακόμη και 

στο να χτίσει έναν ολόκληρο 
πύργο για την αγαπημένη του. 
Όπως ακριβώς έκανε ο Δειράν 
Αβδουλάχ (μετέπειτα Δημή-
τρης Ιωαννίδης-Τσακιρντέκης, 
από τη Σιάτιστα της Κοζάνης) 
για την όμορφη Ευτυχία του. 
Πίσω στο 1890 και θέλοντας 
να αποδείξει έμπρακτα την 

αγάπη του γι’ αυτήν, αποφά-
σισε να χτίσει έναν κανονικό 
πύργο, στον οποίο έδωσε το 
ρομαντικό όνομα «Chateau 
Mon Bonheur» (ή, στα Ελλη-
νικά, «Ο Πύργος τής Ευτυχίας 
μου»). Βρισκόταν επί τής τότε 
λεωφόρου των Εξοχών – σή-
μερα στη λεωφόρο Βασιλίσ-
σης Όλγας 110, απέναντι από 
την εκκλησία τής Ανάληψης, 
ακριβώς δίπλα από τη βίλα 
Καπαντζή, όπου στεγάζεται 
το Μορφωτικό Ίδρυμα της 

Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) στη 
Θεσσαλονίκη.
Ο πύργος ανεγέρθηκε από τον 
μάστορα Γιάννη Σιάγα σε σχέ-
δια του γάλλου αρχιτέκτονα 
Φρειδερίκου Σαρνό, με κόστος 

που την εποχή εκείνη ανήλθε 
στο αστρονομικό ποσό των 
140.000 γροσίων. Βασικό οι-
κοδομικό υλικό του, όπως και 
πολλών άλλων κτισμάτων τής 
περιοχής, τα κόκκινα τούβλα 

(δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη 
η συνοικία αποκαλούταν επί 
δεκαετίες από τους κατοίκους 
τής Θεσσαλονίκης «Οι κόκκι-
νοι πύργοι»).

Η αρχιτεκτονική
τού κτιρίου
Πρόκειται για ένα χαρακτηρι-
στικά εκλεκτικιστικό κτίριο με 
έντονα μεσαιωνικά στοιχεία και 
σήμα κατατεθέν του τις ενετι-
κές επάλξεις. Κατά τον χρόνο 
ανέγερσής του και μέχρι να 
ξεκινήσουν οι επιχωματώσεις 
για την κατασκευή τής Νέας 
Παραλίας, το «Chateau Mon 
Bonheur» ήταν παραθαλάσ-
σιο, περιλαμβάνοντας δύο 
κτίρια – την κατοικία τού ιδιο-
κτήτη και ένα καφενείο. Προς 
την πλευρά τού Θερμαϊκού 
υπήρχε σκεπαστό θερμοκήπιο, 
ενώ μπρος στο κύμα υπήρχαν 
τραπεζάκια με καθίσματα, 
όπου απολάμβαναν τη θέα και 
το ρόφημά τους οι θαμώνες 
τού καφέ.
Στην πορεία των χρόνων, ο 
πύργος χρησιμοποιήθηκε ως 

To
Chateau
Mon
Bonheur
αναζητά
την 
ευτυχία
Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα 
τής πάλαι ποτέ λεωφόρου 
των Εξοχών προσβλέπει 
σε καλύτερες ημέρες.
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ

οικοτροφείο των Εκπαιδευτη-
ρίων Σχινά. Μετά τον πόλεμο 
φιλοξένησε πρόσφυγες, ενώ 
την τελευταία περίοδο πριν 
από την εγκατάλειψή του χρη-
σιμοποιήθηκε ως στέγη για το 
Σώμα Προσκόπων.

Η σημερινή κατάσταση
Σήμερα τίποτα δεν θυμίζει το 
παλιό μεγαλείο τού κτιρίου. Το 
επιβλητικό αριστούργημα του 
1890 με την ιδιαίτερη αρχι-
τεκτονική έχει «καταληφθεί» 
από έναν υπερμεγέθη κισσό, 
ο οποίος εισχωρεί καθημερι-
νά στη δομή του. Παράλληλα, 
το «Chateau Mon Bonheur» 
έχει υποστεί μικρές ή μεγα-
λύτερες ζημιές σχεδόν στο 
σύνολο των εσωτερικών του 
χώρων από πυρκαγιές που 
ξέσπασαν κατά καιρούς από 
άγνωστες αιτίες (συχνά από 
άτομα που έβρισκαν καταφύ-
γιο στο εγκαταλειμμένο κτίριο, 
καθώς οι συνιδιοκτήτες του 
δεν μπορούσαν να καταλή-
ξουν σε συμφωνία για τη μελ-
λοντική του χρήση, αφήνο-

ντας τον πύργο σε αχρησία).
Από το 1984 το οικοδόμημα 
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, 
με υπουργική απόφαση. Ο 
χώρος των τριών στρεμμάτων 
ανήκει εξ αδιαιρέτου στο Ιω-
αννίδειο Ίδρυμα, σε ιδιώτες και 
σε σωματεία φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα.
Σύμφωνα με πόρισμα της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημεί-
ων, το κυρίως κτίσμα έχει δε-
χτεί μεταγενέστερες προσθή-
κες, κρίνεται ωστόσο δυνατή 
η επαναφορά του στην αρχική 
του μορφή. Από το δεύτερο 
κτίσμα διατηρείται μόλις ένα 
τμήμα του, καθώς από το υπό-
λοιπο οικοδόμημα διασώζεται 
μόνον η βάση. Όσο για το 
οικόπεδο, αυτό έχει εγκαταλει-
φθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. 
Πρόσφατα, ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης προχώρησε στον 
καθαρισμό τού εξωτερικού 
και του αύλειου χώρου, κα-
θώς έχει μετατραπεί σε εστία 
μόλυνσης και σε μέρος όπου 
βρίσκουν καταφύγιο περιθω-
ριακά στοιχεία.
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Τ ο διαμέρισμα, 
συνολικής επιφά-
νειας 130 τετρ.μ., 
βρίσκεται στο κέ-
ντρο τής Θεσσα-

λονίκης. Η πολυκατοικία στην 
οποία φιλοξενείται ανεγέρθηκε 
το 1965, με την κάτοψή της 
να είναι χαρακτηριστική τής 
συγκεκριμένης εποχής: οι 
χώροι υποδοχής και οι ιδιωτι-
κοί χώροι τής κατοικίας έχουν 
ξεκάθαρα όρια, ενώ ένας 
διάδρομος παίζει τον ρόλο τού 
κεντρικού άξονα, γύρω από 
τον οποίο διαρθρώνεται το 
σπίτι.
Παρότι μεσολάβησαν πολλές 
δεκαετίες και οι ανάγκες των 
χρηστών τού ακινήτου μετα-
βλήθηκαν, η κάτοψη της κα-
τοικίας αποδείχθηκε διαχρονι-
κή, σε απόλυτη αρμονία με την 
οργάνωση του διαμερίσματος 
και με τον προσανατολισμό 
τού κτιρίου – το διαμέρισμα 
«βλέπει» προς τον Νότο, έτσι 
το φυσικό φως πλημμυρίζει 
τα περισσότερα δωμάτια της 
κατοικίας.
Ως αποτέλεσμα αυτών των δε-
δομένων, το αρχιτεκτονικό δί-
δυμο των Polisgram Architects 
αποφάσισε να προχωρήσει 

σε ελάχιστες αλλαγές στην 
αρχική κάτοψη – και αυτές 
με στόχο να ικανοποιήσει με 
αποτελεσματικότερο τρόπο τις 
ανάγκες τού νέου ιδιοκτήτη. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, ένα 
αρκετά ευρύχωρο καθιστικό, 
έναν χώρο γραφείου παρακεί-

ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα διαμέρισμα στην οδό Μητροπόλεως,
στην «καρδιά» τής Θεσσαλονίκης, 
ανέλαβε να αναμορφώσει
το αρχιτεκτονικό γραφείο Polisgram 
Architects τής Στέλλας Παπάζογλου
και της Λουίζας Βαρελίδη. Το αποτέλεσμα 
συνοψίζει τον ορισμό μιας ελεγκάντσιας
που δεν χρειάζεται πολλά για να λάμψει.

Ο ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ

μενο στο καθιστικό, ακόμη ένα 
δωμάτιο που διαμορφώθηκε 
ως κουζίνα, ένα μπάνιο και την 
τουαλέτα.
Όπως σημειώνουν οι αρχιτέ-
κτονες, «καθώς το διαμέρισμα 
είναι αρκετά μεγάλο, ωστόσο 
δεν περιλαμβάνει αποθήκη 
(καθώς τη ‘θυσιάσαμε’ με στό-
χο μια μεγαλύτερη κουζίνα), η 
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ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, «ΚΑΘΩΣ 
ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 
ΜΕΓΑΛΟ, ΩΣΤΟΣΟ 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ, 
ΚΑΘΩΣ ΤΗ ‘ΘΥΣΙΑΣΑΜΕ’ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ, Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΜΑΣ ΙΔΕΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΙΠΛΑ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΜΕ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑ 
ΒΑΣΗ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. 
ΕΤΣΙ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ, 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ».
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βασική σχεδιαστική μας ιδέα 
ήταν να εισαγάγουμε μια σειρά 
από αποθηκευτικές μονάδες 
στα εντοιχισμένα έπιπλα. Με 
αυτόν τον τρόπο διαμορφώ-
σαμε και την ταυτότητα του 
συγκεκριμένου πρότζεκτ, χρη-
σιμοποιώντας κατά βάση ξύλο 
στις φυσικές του αποχρώσεις, 
σε συνδυασμό με ορισμένες 
χαρακτηριστικές χρωματικές 
παρεμβάσεις. Έτσι, πετύχαμε 
να δώσουμε στο τελικό απο-
τέλεσμα την αισθητική που 
επιθυμούσαμε, παρέχοντας 
παράλληλα στο διαμέρισμα 
όλους εκείνους τους αποθη-
κευτικούς χώρους που χρει-
άζεται, ώστε να είναι απόλυτα 
λειτουργικό».

ΠΑΡΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ 
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, Η ΚΑΤΟΨΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ, ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
«ΒΛΕΠΕΙ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΤΟ, 
ΕΤΣΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

City taste
Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS

ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Φτιάχνουμε τις καλύτερες χειμωνιάτικες σαλάτες
Η ΣΑΛΑΤΑ έχει πλέον αποκτήσει σταθερή 
θέση στις διατροφικές μας συνήθειες. Η φύση 
μάς χαρίζει απλόχερα τα αγαθά της όλες τις 
εποχές τού χρόνου και έτσι βρίσκουμε μια τε-
ράστια γκάμα υλικών. Το μόνο που χρειάζεται 
να γνωρίζουμε είναι μια σωστή προσέγγιση, για 
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευφάντα-
στες σαλάτες, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον ακόμη και του πλέον απαιτητικού.
Στο masterclass σεμινάριο της CWC PRO, ο 
σεφ Αντώνης Αγγελόπουλος θα παρουσιάσει 
και θα αναλύσει 20 χειμωνιάτικες σαλάτες με 
χαρακτηριστικά από πολλά σημεία ανά τον 
κόσμο. Οι συμμετέχοντες, αποκτώντας τις 
γνώσεις και τις τεχνικές τού σεμιναρίου, θα 
μπορέσουν να είναι πιο δημιουργικοί και πιο 

εναλλακτικοί στα μενού τους, αλλά και στις 
δημιουργίες τους.
Τι πρέπει να προσέξουμε στη σύνθεση μιας 
σαλάτας; Πώς επιλέγουμε το σωστό σκεύος; 
Ποιες είναι οι ιδανικές θερμοκρασίες; Πώς 
συνδυάζουμε τα χρώματα σε μια σαλάτα; 
Πώς συνδυάζουμε τα υλικά και τι προσέχουμε 
στις υφές; Με ποιους τρόπους ρυθμίζουμε 
τις οξύτητες, τι ισορροπίες χρειάζονται στη 
σαλάτα και πώς επιτυγχάνεται το umami; 
Πώς διαχειριζόμαστε τα υλικά μας από την 
παραλαβή ώς τη χρήση τους στο πιάτο; Ποιες 
είναι οι θερμοκρασίες μεταφοράς των προϊό-
ντων, πώς γίνεται η ιχνηλασιμότητά τους, πώς 
πλένουμε σωστά τα λαχανικά μας και πώς τα 
αποθηκεύουμε;

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν τα κόστη των 
συνταγών, θα εξηγηθεί με ποιον τρόπο κάνου-
με το food cost analysis μιας συνταγής και τι 
θα πρέπει να αποφεύγουμε. Παράλληλα, θα 
αναπτυχθεί το πώς μια απλή σαλάτα μπορεί να 
ενταχθεί σε ένα high-end μενού: θα αναδομή-
σουμε πιάτα και θα τα προσαρμόσουμε στις 
ανάγκες εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας, 
θα δούμε γιατί πρέπει να καταναλώνουμε σα-
λάτες, θα μάθουμε τι χρειάζεται να κάνουμε για 
να έχουμε εξίσου νόστιμες συνταγές με λιγότε-
ρες θερμίδες, αλλά και πώς θα φτιάξουμε ένα 
σωστό ντρέσινγκ που να μην «κόβει».
INFO: Για περισσότερες πληροφορίες για το συ-
γκεκριμένο σεμινάριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
τής CWC PRO, εδώ: https://bit.ly/3hxyBCW.

09-22.01.2021
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ισπανική γλύκα
Δοκιμάζουμε τα churros στο «Chu re».
ΤΑ CHURROS είναι ένα τηγανητό γλυκό που μπορείς να απο-
λαύσεις σε κάθε γωνιά τής Ισπανίας. Όταν η βόλτα είναι στην 
αναβαθμισμένη Στρατηγού Καλλάρη, όπου βρίσκεται το «Chu 
re», τότε ο συνδυασμός είναι αχτύπητος. Μπορείς να συνδυάσεις 
τα churros σου (που θυμίζουν λουκουμά) με λιωμένη σοκολάτα, 

μέλι ή μαρμελάδα ή να τα απολαύ-
σεις σκέτα, συνοδεία ζάχαρης. Το 
παγκοσμίως διάσημο γλυκό είναι 
ό,τι πρέπει για να το μοιραστείς με 
την παρέα σου – προσοχή όμως: 
ένα δεν είναι ποτέ αρκετό...
INFO: «Chu re», Στρατηγού 
Καλλάρη 6 (και με ντιλίβερι μέσω 
e-food και Wolt).

ΑΓΟΡΑ
Αθώα αμαρτία
Περί του ελέφαντα στο δωμάτιο ο λόγος.
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ των εορτών συνήθως συνοδεύεται από κρεοφαγία 
στα όρια της υπερβολής. Χρειάζεται μια αποτοξίνωση. Στο μενού 
τού «Elephant in the room», ενός ατόφιου βίγκαν εστιατορίου, θα 
βρείτε επιλογές από μπέργκερς, κρέπες και ραπς ώς ντάμπλινγκς 
με μεσογειακές και έθνικ επιρροές. Όλα βίγκαν, με βιολογικές 
πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς 
και προϊόντα σόγιας μη γενετικά τρο-
ποποιημένα. Δοκιμάσαμε τον γύρο 
από σόγια – εξαιρετικά γευστι-
κός, ακόμη και συγκρινόμενος 
με τον κανονικό γύρο.
INFO: «Elephant in the room», 
Γ. Παπανδρέου (Ανθέων) 11, 
Τ. 2310-855.544. Ημέρες και 
ώρες λειτουργίας: ΤΡ-ΚΥ 14:00-
20:00 (μόνο για take away).

ΑΓΟΡΑ
Η αρτιζάνικη αποθέωση
του ελληνικού street food
Κυριολεκτικά λατρεύουμε τη δουλειά 
που γίνεται στο «Καρτέλ των Γεύσεων».
Η ΜΠΟΕΜΙΚΗ καντίνα 
τού Θοδωρή Παστουρματζή 
στηρίζει τους έλληνες παρα-
γωγούς, χρησιμοποιώντας τα 
προϊόντα τους για τον προ-
βοκατόρικο κατάλογό της (με 
τίτλους πιάτων όπως «Μικρός 
χαμούλης», «Κι εσύ, τέκνον 
Βρούτε», «Νηστικό αρκούδι» 
κοκ.) στο μικρό εστιατόριο 
-παντοπωλείο (έχει μόλις 8 
τραπέζια) που λειτουργεί από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο στο 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης.
Στη διάρκεια του λόκντάουν 
συνεχίζει δυναμικά με take 
away και ντιλίβερι, απευθυνό-
μενη κυρίως στους λάτρεις τού 
κρέατος και της δημιουργικής 
μαγειρικής. Δοκιμάσαμε την 
(εξαιρετική) σταβλίσια χοιρι-

νή μπριζόλα με μαγειρεμένο 
λάχανο, φινόκιο, σταφίδες και 
κυκλαδίτικες τηγανητές πα-
τάτες με την ονομασία «Πάμε 
δικαστικά» (λόγω περιοχής…), 
ενώ η σαλάτα που διαλέξαμε 
με βραστά λαχανικά εποχής 
μπορεί άνετα να λειτουργήσει 
τόσο ως κυρίως πιάτο όσο και 
ως κίνητρο (αφού ονομάζε-
ται από «Δευτέρα δίαιτα». Το 
«Καρτέλ» διαθέτει εξαιρετική 
λίστα κρασιών από ανερχό-
μενα οινοποιία τής Βόρειας 
Ελλάδας.
INFO: «Το Καρτέλ των Γεύσεων», 
Ολυμπίου Διαμαντή 20, 
Τ. 2310-537.019. Στο ντιλίβερι 
και στο take away προσφέρεται 
έκπτωση 20%. Επίσης, 
μέσω e-food και Wolt.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ αν ένα 
μπαρ μπορεί να κάνει ντιλίβε-
ρι επιτυχημένα (και μάλιστα 
στον δύσκολο κατάλογο των 
κοκτέιλ), η πρωτοποριακή 
σε υπηρεσίες και προϊόντα 
«Μπονμπονέλλα» απάντησε 
με επιτυχία πολύ πριν από την 
πανδημία, δημιουργώντας μιαν 
εξαιρετική υπηρεσία ντιλίβερι 
και take away για κοκτέιλ για 
όλη την πόλη. Ακόμη και σή-
μερα εξακολουθεί να αποτελεί 
σταθερή επιλογή εξόδου στο… 
σαλόνι μας, με επιλογές από 
έναν ευφάνταστο κατάλογο με 
signature cocktails και πολλές 
εκπλήξεις.
Ξεκινώντας από τον κατάλογο, 
ξεχωρίζουν τα ζεστά κοκτέιλ
(υπό τη γενική ονομασία 
«Winterails»), όπως το ζεστό
μοχίτο, το Spicy Dante’s 
Inferno (με ουίσκι και μέλι), 
το γλυκό Kiss Me (με κρητική 
ρακή και σοκολάτα μπίτερ) 
και πολλά ακόμη – πρόκειται 
για μια κατηγορία μοναδική 
από άποψη πρωτοτυπίας, που 
ανατρέπει όσα γνωρίζαμε ώς 
τώρα για τα κοκτέιλ.
Την ίδια αίσθηση αφήνουν 
και τα κοκτέιλ από βιολογική 
κάνναβη (CBD), με τέσσερις 
επιλογές. Ξεχωρίσαμε το «Ντε-
μοντέ», ένα κόκτέιλ με σιρόπι 
παστελιού, μπίτερ κακάο και 
ψημένη ρακή Αμοργού, ποτι-
σμένο με βιολογική κάνναβη. 
Ασφαλώς, υπάρχουν πάντοτε 
και τα κλασικά κοκτέιλ (για 

τους λιγότερο τολμηρούς), 
όπως τα Margarita, Negroni, 
Cuba Libre, Caipirinha κ.ά.
Ακόμη μία ιδιαίτερη κατηγο-
ρία βασίζεται σε δύο ελληνικά 
αποστάγματα, την κρητική 
ρακή και την ψημένη ρακή 
Αμοργού, ιδανική για όσους 
αγαπούν τις μεσογειακές γεύ-
σεις και το καλοκαίρι.
Ασφαλώς, από τον (πληρέστα-
το) κατάλογο για ντιλίβερι/take 
away δεν λείπουν τα finish-it-
yourself κοκτέιλ, τα μπουκάλια 
από ελληνικά spirits, ελληνικά 
premium soft drinks, επιλογές 
κρασιών, διάφορα premium 
σνακ, πανέμορφα αυθεντικά 
merchandise τής «Mπον-
μπονέλλα», όπως επίσης και 
προφυλακτικά κάνναβης. Και 
επειδή στην «Μπονμπονέλλα» 
λατρεύουν τα σκυλιά, σύντομα 
στον κατάλογο θα υπάρχει και 
κοκτέιλ για σκύλους! Επειδή η 
«Mπονμπονέλλα» δεν είναι ένα 
συνηθισμένο cute bar: είναι 
κυριολεκτικά τρόπος ζωής.
Ακολουθήστε τα social 
media της «Μπονμπονέλλα», 
για να εξασφαλίσετε τη συμ-
μετοχή σας στους (συνεχείς) 
διαγωνισμούς που «τρέχουν», 
με πλούσια και ιδιαίτερα 
δώρα.
INFO: «Μπονμπονέλλα»,  
Κωνσταντίνου Καραμανλή 21,  
Τ. 6947-808.848. Ανοικτά 
από τις 19:00. Όλα τα είδη 
φτάνουν στο σπίτι σας από 
τις πλατφόρμες e-food και Wolt.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ POP UP 
CONCEPT «JAILBIRDS» ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ TGI FRIDAY'S 
ΚΑΙ ΤΩΝ PAX BURGERS (ΠΟΥ 
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΕΙΝΕΙ) ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ, ΣΑΛΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΟΛΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΕΙΤΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΕΙΤΕ 
ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
10 SIGNATURE ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΑΛΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΣΥΝΔΥΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΘΕΛΕΙΣ. ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟ 
PARMESAN GRILLED CHICKEN 
BURGER ΜΕ ΨΩΜΙ ΜΠΡΙΟΣ, 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗ 
ΣΧΑΡΑ, ΜΠΕΪΚΟΝ, ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ, 
ΑΪΣΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ, ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ HABANERO 
SAUCE (ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΠΟΥ 
ΕΔΩΣΕ ΜΙΑ ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ 
ΓΕΥΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΜΦΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ VALUE 
-FOR-MONEY) ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΟΥ PRISON BREAK COMBO.
INFO: Όλες οι νοστιμιές παραδί-
δονται με ντιλίβερι στο σπίτι σας 
μέσω e-food και Wolt.

ΑΓΟΡΑ
Δημιουργική
κουζίνα
από τη
Χαλκιδική
Fusion Ιαπωνίας
-Μεσογείου
στο νέο concept 
τού «Oval 
Bistronomy».
ΑΠΟ ΤΟ 1985, σε έναν 
πανέμορφο κήπο στην 
Κρυοπηγή τής Χαλκιδικής, 
η ομάδα από το «Τριζόνι» 
επεξεργάζεται και μαγει-
ρεύει τις πρώτες ύλες που 
διαθέτει δημιουργικά και με 
έμπνευση, ξεπερνώντας τα 
συνηθισμένα. Η ίδια ομάδα 
έρχεται στη Θεσσαλονίκη, σε 
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
συνεργασία, αναλαμβάνοντας 
την κουζίνα τού «Oval». 
Με ξεκάθαρη επιρροή από 
την ιαπωνική κουζίνα σε 
ένα εύστοχο πάντρεμα με 
μεσογειακές πρώτες ύλες, 
μας προσφέρει επιλογές από 
σούσι ώς μπέργκερς και πά-
στα, σε ένα μενού που είναι 
απίθανο να συναντήσουμε 
αλλού. Ισορροπημένος κα-
τάλογος με πολλές επιλογές, 
διαθέτει προτάσεις και για 
τους μικρότερους της παρέ-
ας, αποτελώντας μια ξεκάθα-
ρα value-for-money επιλογή, 
αν αναλογιστούμε το υψηλό 
κόστος των πρώτων υλών.
INFO: «Oval Bistronomy», 
Φιλικής Εταιρείας 1. Για 
παραγγελίες καλείτε στο Τ. 2310-
254.533 (προσφέρεται έκπτωση 
20% στο take away και 10% 
για παράδοση στον χώρο σας). 
Επίσης, μέσω e-food και Wolt.

ΤΑΣΕΙΣ
Στη «Μπονμπονέλλα» ξέρουν
το μυστικό τής καλής ζωής
Το cutest μεταξύ των cute bars δεν σταματά 
να επανεφευρίσκει (επιτυχώς) τον εαυτό του.

ΤΟ POP UP CONCEPT 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ «ERGON 
FOODS» ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ 
ΜΠΕΡΓΚΕΡΑΔΙΚΟ 
(ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «TERRY & CO 
BURGERS»), ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
«ERGON». Ο ΣΕΦ 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ, 
ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ, 
ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ. ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ 
ΤΟ CHÈVRE CHEESEBURGER 
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ANGUS 
ΜΠΙΦΤΕΚΙ, ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ, 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΜΕ ΤΡΟΥΦΑ 
ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ. ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΑΜΕ 
ΜΕ ΔΙΠΛΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ 
ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, 
ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΦΕΤΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΚΑΙ ΛΑΙΜ. ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ 
ΤΟ VEGAN CHEESEBURGER, 
ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ BEYOND, 
ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΚΑΙ ΑΙΣΜΠΕΡΓΚ 
(ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ).
INFO: Όλες οι νοστιμιές 
παραδίδονται με ντιλίβερι 
στο σπίτι σας μέσω e-food 
και Wolt.

Δώστε την παραγγελία σας 
απευθείας στο Τ. 6947-808.848. 

Υπάρχει πάντοτε κάποια έκπληξη 
που θα φτάσει μαζί της…
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THE FOODIES
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μια πίτσα
με ζύμη
slow food
Δοκιμάζουμε
την «Pano’s
Artisan Pizza».
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ συστατικό τής 
πίτσας, η ζύμη, είναι ο πρω-
ταγωνιστής στο δεύτερο pop 
up concept store τής «ergon 
foods». Ωριμάζει για 72 ώρες 
πριν υποδεχθεί τα υλικά τής 
επιλογής μας και ψηθεί στον 
φούρνο. Η αργή της ωρίμαν-
ση της δίνει πλούσιο άρωμα 
και εξαιρετική γεύση. Ο σεφ 
Παναγιώτης Ξανθής έχει 
επιλέξει για τον κατάλογο επτά 
αλμυρές πίτσες. Υπάρχει και 
επιλογή γλυκιάς πίτσας, σε 
σχήμα καλτσόνε, με nutella, 
φουντούκι και άχνη ζάχαρη.
INFO: Όλες οι νοστιμιές παραδί-
δονται με ντιλίβερι στο σπίτι σας 
μέσω e-food και Wolt.

ΤΑΣΕΙΣ
Μπίρα από
βαρέλι στο
σπίτι μας
Ας είναι καλά
η «The Hoppy Pub» 
τής Νικηφόρου 
Φωκά.
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της πανδημίας, 
η «Hoppy Pub» φρόντισε να μη 
μας λείψουν οι σπάνιες μπίρες 
που διαθέτει, καθώς και οι μο-
ναδικές εισαγωγές που συμπλη-
ρώνουν τον κατάλογό της, αφού 
κάθε Τρίτη και Παρασκευή η 
υπηρεσία ντιλίβερι που διαθέ-
τει παραδίδει –χωρίς επιπλέον 
κόστος– στην πόρτα σου τις 
παραγγελίες που έχεις κάνει. 
Μπορείς να διαλέξεις μέσα από 
έναν τεράστιο κατάλογο από μπί-
ρες απ’ όλο τον κόσμο που δεν 
υπάρχουν αλλού στην Ελλάδα. 
INFO: «The Hoppy Pub», 
Νικηφόρου Φωκά 6, Τ. 2310-
269.203. Για τις παραγγελίες
σας στέλνετε μήνυμα στο 
Facebook (FB/thehoppypub).
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ΤΟ 2020 κέρδισε, πιστεύω, 
επάξια τη θέση του σε όλα 
τα ετυμολογικά λεξικά ως 
επεξήγηση στο λήμμα «δίσε-
κτο έτος». Συγχρόνως, όσοι 
είμαστε εδώ είμαστε ακόμη 
«ζωντανοί στη σκηνή», πιο 
σοφοί και δουλεμένοι μέσα 
μας, ίσως έχοντας ανακαλύ-
ψει καινούργια πράγματα για 
τους εαυτούς μας. Αυτό για 
εμένα σημαίνει ότι μπορού-
με –και καλό θα ήταν– να 
είμαστε ευγνώμονες. Άλλωστε, 
αποδεδειγμένα, η μιζέρια και 
η γκρίνια δεν βοηθούν στο να 
προχωρήσουμε στη ζωή και να 
είμαστε καλά μέσα μας – άρα 
και με τον περίγυρό μας.

ΙΣΩΣ οι ημέρες που διανύ-
ουμε (αναμφισβήτητα σπάνια 
δύσκολες), ίσως οι δικές μου, 
προσωπικές προκλήσεις τής 
τελευταίας χρονιάς, ίσως η 
πιο ενσυνείδητη προσπάθειά 
μου να με αφουγκραστώ, 
να αλλάξω για να βελτιωθώ 
και να βελτιώσω προς εκεί 
που θέλω τη ζωή μου να με 
κάνουν να θέλω να μοιραστώ 
μαζί σας κάποια πράγματα 
που έμαθα. Έτσι, σαν μικρό 
πρωτοχρονιάτικο «δώρο» 
για όποιον θέλει να το δει ως 
εφαλτήριο μιας καινούργιας 
αρχής.

ΑΓΑΠΩ την Κοκό Σανέλ τόσο 
όσο και τη Μαφάλντα. Η μία 
είχε δηλώσει «Δεν μου άρεσε 
η ζωή μου, οπότε αποφάσισα 
να φτιάξω εγώ τη ζωή μου», 
ενώ ο συγγραφέας τού αρ-
γεντίνικου κόμικ έβαλε την 
πρωταγωνίστριά του να λέει: 
«Εσύ πρέπει να αλλάξεις, για 
να γίνεις καλύτερος και να 
περνάς καλά, όχι η καινούρ-
για χρονιά». Κοινός παρανο-
μαστής των δύο: εσύ είσαι η 
αλλαγή. Εσύ θα αλλάξεις, για 
να αλλάξει η ζωή σου.

ΕΧΕΤΕ αναρωτηθεί ποτέ πώς 
σας βλέπετε σε σχέση με τη 
ζωή σας; Αν θεωρήσουμε ότι 
η ζωή είναι ένα λεωφορείο 
που κινείται, πού κάθεστε 
εσείς; Είστε ο οδηγός τού 
λεωφορείου που λέγεται 
«ζωή» ή είστε στις θέσεις των 
επιβατών και πάτε όπου σας 
πάει; Πού θέλετε να είστε; Αν 
θέλετε αλλαγή, τότε πρέπει να 
είστε στο τιμόνι. Να οδηγεί-
τε εσείς. Η ζωή μας αλλάζει 
και κινείται διαρκώς, όπως 
πολύ πρόσφατα διαπίστωσε 
για ακόμη μία φορά η αν-
θρωπότητα με την πανδημία. 
Αν θέλουμε να την πάμε εκεί 
όπου θέλουμε, χρειάζεται να 
κινούμαστε κι εμείς και να 
την οδηγούμε και στον ομαλό 

δρόμο, αλλά και στις επικίν-
δυνες και απρόβλεπτες στρο-
φές και στα κατσάβραχα.

ΤΟ ΜΟΤΟ στη ζωή τής Όπρα 
Γουίνφρι, της πρώτης αφροα-
μερικανίδας πολυεκατομμυρι-
ούχου, που πέρασε διά πυρός 
και σιδήρου στη ζωή της (και 
τα κατάφερε με μεγάλη επιτυ-
χία), ήταν ένας στίχος από ένα 
θεατρικό κομμάτι που κλήθηκε 
να αποστηθίσει ως παιδί: «Είμαι 
ο αφέντης τής ζωής μου, ο 
καπετάνιος τής ψυχής μου», 
όπως συνηθίζει να αναφέρει 
ακόμη και σήμερα, ακριβώς για 
να τονίσει τη σημασία τού να 
ελέγχουμε τη ζωή μας και να την 
πηγαίνουμε, τελικώς, εκεί όπου 
θέλουμε. Φυσικά, βασικό στοι-
χείο είναι να έχουμε ξεκάθαρη 
εικόνα πού θέλουμε να πάμε.

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ τη ζωή μας 
στα χέρια μας. Ας θέσουμε 
στόχους μικρούς και εύ-
κολους να τους πετύχουμε, 
για να νιώσουμε αμέσως 
καλύτερα και περήφανοι για 
εμάς. Στόχους, η επίτευξη 
των οποίων θα μας δώσει 
τη χαρά και τη δύναμη να 
προχωρήσουμε, να θέσουμε 
μεγαλύτερους, πιο μακρο-
πρόθεσμους στόχους – και 
να τους πετύχουμε κι αυτούς. 
Ας κινηθούμε περισσότερο. 
Ας γελάσουμε. Ας βγούμε 
από τη σοβαροφάνεια και τον 
καθωσπρεπισμό κι ας χαλα-
ρώσουμε.

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ το 2021 
με ένα σώμα γεμάτο ενέρ-
γεια, μια καρδιά που θα 
αφουγκράζεται και θα μας 

αγαπάει – εμάς πρώτα και 
μετά κι εμείς τους συναν-
θρώπους μας. Ας ξεκινή-
σουμε με ένα μυαλό που θα 
σκέφτεται και θα λειτουργεί 
προληπτικά και όχι πυροσβε-
στικά. Με ένα πιο ανάλαφρο 
εγώ, με τη χαρά ως μόνο 
μέτρο τής επιτυχίας και με 
ευγνωμοσύνη ως μόνη απά-
ντηση στην ύπαρξή μας.

ΝΑ ΓΕΛΑΜΕ πολύ – και με 
χαζά. Να κινούμαστε περισ-
σότερο. Να στοχεύσουμε 
στο πολύ, στο όνειρο όπως 
πραγματικά το ονειρευόμα-
στε, χωρίς εκπτώσεις. Να 
πιστεύουμε πως ό,τι θέλουμε 
στη ζωή μας έρχεται ήδη και 
να λειτουργούμε σαν να το 
έχουμε πετύχει. Να έχουμε 
πίστη. Καλή μας χρονιά.

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Η αλλαγή ξεκινάει από εσένα. Καλή μας 
χρονιά. Να είναι το 2021 ένα καινούργιο 
ξεκίνημα στη ζωή καθενός, με υγεία, χαρά 
και επιτυχία. Μπήκαμε, στο κάτω κάτω, 
σε μια καινούργια δεκαετία: μια φρεσκάδα 
και μια αισιοδοξία υπάρχουν στον αέρα.
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ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΚΟΚΟ ΣΑΝΕΛ ΤΟΣΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΦΑΛΝΤΑ. Η ΜΙΑ 
ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ «ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ 
ΦΤΙΑΞΩ ΕΓΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ», ΕΝΩ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟΥ 
ΚΟΜΙΚ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ: «ΕΣΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ, 
ΟΧΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ». ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ: 
ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ. ΕΣΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΖΩΗ ΣΟΥ.

WINE & SPIRITS
Ο ΠΑΛΙΟΣ (ΟΙΝΟΣ)
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ…

«ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ»
ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ
Κάνουμε κρας τεστ 
σε κρασιά* που
έμειναν από 10
έως 20 χρόνια στον 
συντηρητή μας.

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Wine professional sommelier, 
Genius in Gastronomy
papadopouloschris96@gmail.com

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Χριστούγεννα. 
Φέτος ήταν απαραίτητο να 
μείνουμε σπίτι. Σίγουρα οι φε-
τινές γιορτές ήταν εξαιρετικά 
δύσκολες για την αγορά. Ως 
επαγγελματίας και ιδιοκτήτης 
καταστήματος εστίασης, η 
ζημιά ήταν πολύ μεγάλη. Αν 
ωστόσο επικεντρωθούμε στα 
θετικά, μπορούμε να πούμε 
ότι φέτος ήταν η μοναδική 
χρονιά που δεν δουλεύαμε 
ανήμερα των Χριστουγέννων 
και είχαμε άφθονο χρόνο να 
περάσουμε με τους δικούς μας 
ανθρώπους. Αναμφίβολα, το 
κρασί αποτελούσε καθημε-
ρινή συντροφιά – και φέτος 
αποφάσισα να δώσω έμφαση 
σε παλιές χρονιές ελλήνων και 
ξένων παραγωγών. Ασφαλώς, 
δοκιμάσαμε και φρέσκα κρα-
σιά, ωστόσο η πλειονότητα των 
κρασιών ήταν ετικέτες κατά 
βάση ερυθρές, που υπήρχαν 
από 10 έως 20 χρόνια στον 
συντηρητή. Στο χριστουγεννιά-
τικο τραπέζι είχαν την τιμητική 
τους κρασιά τού Κτήματος 
Γεροβασιλείου, του Κτήματος 
Άλφα, του La Tour Melas και 
ένα μοναδικό κρασί τής περιο-
χής τού Ερμιτάζ.

* Οι φωτογραφίες των κρασιών 
που προτείνουμε είναι από φιάλες 
που κυκλοφορούν 
αυτήν τη στιγμή στο εμπόριο.
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«ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΕΧΝΗ,  
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 'Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ,  
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ΜΕΘΗ».

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΝΙΤΣΕ
(γερμανός φιλόσοφος, ποιητής, σύνθετης και φιλόλογος, 1844-1900)

Κτήμα Γεροβασιλείου 
Ερυθρό 2003, 
Επανομή.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα 
τεράστιες προσδοκίες από ένα 
κρασί 17 χρόνων. Είμαι χαρού-
μενος που διαψεύστηκα. Και 
δεν διαψεύστηκα απλώς, αλλά 
ενθουσιάστηκα από τη δυνα-
μική του μετά από σχεδόν μία 
εικοσαετία. Η βασική ερυθρή 
ετικέτα τού Κτήματος Γερο-
βασιλείου, που είναι ένα blend 
Merlot και Syrah τής σοδειάς 
τού 2003, είχε τανίνες βελού-
δινες (που ήταν αισθητές σε 
πολύ ικανοποιητικό βαθμό) και 
μιαν οξύτητα που σίγουρα δεν 
φανέρωνε την ηλικία του. Τα 
αρώματά του ήταν φινετσάτα, 
με κυρίαρχα τα ώριμα μαύρα 
και κόκκινα φρούτα. Τα μπα-
χαρικά, όπως τα πιπέρια και η 
γλυκόριζα, δίνουν μια γλυκιά 
αίσθηση στο στόμα, ενώ η 
επίγευσή του είχε διάρκεια. Σε 
γενικές γραμμές, η πολυπλοκό-
τητα και η φινέτσα του αποτέ-
λεσαν ιδανικό συνδυασμό για 
ένα αρκετά απαιτητικό πιάτο, 
όπως η πάπια με δαμάσκηνα 
και πατάτες baby.

Κτήμα Άλφα 2004, 
Αμύνταιο.

Ακόμη ένα κρασί που υπήρχε 
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
μας. Προέρχεται από ένα από 
τα μεγαλύτερα οινοποιεία τής 
χώρας μας και χρονολογείται 
στις αρχές τού 21ου αιώνα. 
Είναι η βασική ετικέτα τού 
Κτήματος Άλφα, που εμφιαλώ-
νεται από τις ποικιλίες Syrah, 
Ξινόμαυρο και Merlot. Όπως 
και το προηγούμενο κρα-
σί, έτσι και το συγκεκριμένο 
ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. 
Με οξύτητα τραγανή, τανίνες 
μαλακές, αλλά με εξαιρετική 
δομή, και ένα πλούσιο μπουκέ-
το αρωμάτων, είναι ένα κρασί 
που βάζει κάτω πολύ νεώτερα 
κρασιά. Το ώριμο φρούτο του, 
η βοτανικότητα και τα άνθη, 
όπως επίσης και τα γλυκά 
μπαχαρικά του, σε συνδυασμό 
με τη μακρά επίγευση, εντυπω-
σιάζουν. Το δοκιμάσαμε στους 
15-16 βαθμούς, σε ποτήρι 
Riedel Veritas Old World 
Syrah, το οποίο το βοήθησε 
να αναδειχθεί ακόμη περισσό-
τερο.

Cyrus One 2009, 
La Tour Melas, 
Αχινός.

Ένα από τα αγαπημένα μου ελ-
ληνικά ερυθρά κρασιά έρχεται 
από το Κτήμα La Tour Melas. 
Το Cyrus One έχει τρομερές 
δυνατότητες παλαίωσης και 
μπορεί να ικανοποιήσει και τους 
πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. 
Η σοδειά τού 2009 είναι η 
πρώτη τού συγκεκριμένου 
κρασιού. Έχοντας παλαιώσει 
για περισσότερο από μία δε-
καετία στον συντηρητή, παρέα 
με τα δίδυμα αδελφάκια του 
(που πρόκειται να ανοιχθούν 
τα επόμενα χρόνια), ήρθε η 
ώρα του στο χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι. Η οξύτητά του θύμιζε 
νέο κρασί, οι τανίνες του ήταν 
έντονες και με διάρκεια και το 
σώμα του πλούσιο. Τα αρώματα 
μαύρων φρούτων, τα πιπέρια 
του και η αίσθηση βανίλιας 
και καραμέλας από τα βαρέλια 
όπου παλαιώνει, σε συνδυ-
ασμό με τις ανθικές νύξεις, 
προσδίδουν φινέτσα. Το κρασί 
είναι ένα blend των ποικιλιών 
Cabernet Franc, Merlot και 
Αγιωργίτικο και επιλέξαμε να 
το σερβίρουμε σε ποτήρια 
Sophienwald Bordeaux.

Compagnie de 
L’Hermitage 2010, 
Cuvée des Moines,  
Ερμιτάζ, Γαλλία.

Κλείνοντας, δοκιμάσαμε ένα 
κρασί από την περιοχή τού 
Ροδανού στη Νοτιοανατολική 
Γαλλία και το ξακουστό Ερμι-
τάζ, που βγάζει ορισμένα από 
τα καλύτερα Syrah τού κό-
σμου. Με τη συμπλήρωση μίας 
δεκαετίας από την οινοποίησή 
του φτάνει στο απόγειό του, στο 
οποίο θα παραμείνει και για τα 
επόμενα χρόνια. Η τονισμένη και 
αναζωογονητική οξύτητά του, οι 
έντονες, αλλά τέλεια δομημένες 
τανίνες, το πλούσιο σώμα και η 
εξαιρετική πολυπλοκότητά του 
θα κρατήσουν το συγκεκριμένο 
κρασί στο υψηλότερο επίπεδο 
για τα επόμενα 4 με 7 χρόνια. Τα 
αρώματα κερασιού, οι πράσινες 
νότες βοτάνων, το κάπνισμά 
του και το ξύλο κυριαρχούν 
στη μύτη και στο στόμα, με την 
επίγευσή του να διαρκεί για 
αρκετή ώρα. Ιδανικός συνδυα-
σμός με κόκκινα κρέατα ψημένα 
και μαγειρευτά, πίνεται στους 
15 βαθμούς. Προτείνεται το 
σερβίρισμά του σε ποτήρι Riedel 
Veritas Old World Syrah, αφού 
πρώτα μεταγγιστεί σε καράφα 
για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.
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MASTERCLASS
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ MASTER
Ο σεφ Σωτήρης Ευαγγέλου μοιράζεται 
μυστικά τής τέχνης του με άλλους σεφ, 
μάγειρες και επαγγελματίες.

ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σεμινάριο, ο σεφ 
Σωτήρης Ευαγγέλου θα μοιραστεί τις 
γνώσεις του με επαγγελματίες και σπουδα-
στές όσον αφορά τον τρόπο να μαγειρεύ-
εις νόστιμα πιάτα, ενώ θα μας μεταφέρει 
και τις εμπειρίες και την κοσμοπολίτικη 
διάθεσή του.
Η ελληνική γαστρονομική κοινότητα ανα-
γνωρίζει στο πρόσωπο του πολυβραβευμέ-
νου Σωτήρη Ευαγγέλου την τεράστια συνει-
σφορά του για την ανάδειξη της ελληνικής 
γαστρονομίας, κατατάσσοντάς τον στις 
υψηλότερες θέσεις. Ο Ευαγγέλου γεννή-
θηκε στην Τύρναβο, το 1967. Αποφοίτησε 
από τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων 
το 1985, μαθήτευσε στη σχολή τού Alain 
Ducasse στο Παρίσι και στη συνέχεια επιλέ-
χθηκε να εργαστεί σε εστιατόρια του ομίλου 
στο Μονακό, στη Μασσαλία, στην Προβη-
γκία, στο Παρίσι (στο «Plaza Athénée») κ.α. 
Στην Ελλάδα εργάστηκε ως executive chef 
σε κορυφαία ξενοδοχεία, ξεκινώντας από το 
«Makedonia Palace» και συνεχίζοντας στη 
«Μεγάλη Βρετανία», στο «King George» 
και στο «Athenaeum Intercontinental». 
Πρόσφατα τον ξανακέρδισε το «Makedonia 
Palace», όπου ανέλαβε ως executive chef 
τού ανακαινισμένου ξενοδοχείου.
Στο σεμινάριο θα εκτελεστούν οι συνταγές 
καρπάτσιο λαβράκι με βινεγκρέτ εσπερι-
δοειδών, αιγαιοπελαγίτικη ψαρόσουπα, 
μπαρμπούνι με κάπαρη, ελιές, ντομάτα και 
πορτοκάλι και σφυρίδα με αγκινάρες, πρά-
σο και σος λεμονιού.
INFO: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
τη ΔΕ 18.01, στις 17:00 (διάρκεια: 5 ώρες). 
Απευθύνεται σε επαγγελματίες σεφ, μάγειρες, 
σπουδαστές μαγειρικής τέχνης, ερασιτέχνες 
και λάτρεις τής μαγειρικής, ιδιοκτήτες 
και στελέχη επιχειρήσεων εστίασης. 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης ΚΔΒΜ 1 τού σεμιναρίου 
«Η κουζίνα τού Σωτήρη Ευαγγέλου», 
καθώς και το έντυπο υλικό του με συνταγές. 
Κόστος συμμετοχής: €120. 
Περισσότερα εδώ: https://bit.ly/3hHmPpQ
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ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,                  HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

ΤΟ ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σπάνιες προβολές στο σαλόνι τού σπιτιού μας
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ προβολές της στην 
πλατφόρμα online.tainiothiki.gr ολοκλη-
ρώνει η Ταινιοθήκη τής Ελλάδος, έχοντας 
παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ώς 
τις 10 Ιανουαρίου και με εισιτήριο 3 ευρώ, 
οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν online δύο αφιερώματα:
01. Επιλογές από τους θησαυρούς τής 
Ταινιοθήκης: τους «Απάχηδες των Αθη-
νών» (1930) και μαζί, ως δώρο, τις «Περι-
πέτειες του Βιλλάρ». Και οι δύο ταινίες θα 
είναι διαθέσιμες για όλους, χωρίς geo-
blocking.
02. Σινεφίλ επιλογές από τον σύγχρονο 
κινηματογράφο: έξι ξεχωριστές κινημα-

τογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία 
με τη Weirdwave. Πρόκειται για ταινίες 
μυθοπλασίας από το 1978 ώς το 2017, 
που ξεχωρίζουν θεματικά και αισθητικά, 
μας έρχονται από τα μεγαλύτερα φεστι-
βάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Τορόντο, 
Λοκάρνο) και κάποιες έχουν σημαντικές 
διακρίσεις στις αποσκευές τους (όπως 
Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινί-
ας). Πρόκειται για τα φιλμ «Ποίηση χωρίς 
τέλος» («Endless Poetry») του Αλεχάντρο 
Χοδορόφσκι (Γαλλία-Χιλή), «Λουλούδια» 
(«Loreak») των Τζον Γαράνιο και Χοσέ 
Μαρί Γενάγα (Ισπανία), «Ζάμα» («Zama») 
τής Λουκρέσια Μαρτέλ (Αργεντινή), «Επί-

σημη Ιστορία» («The Official Story») τού 
Λουίς Πουέντζο (Αργεντινή), «Η πιο Ευ-
τυχισμένη Μέρα στη Ζωή τού Όλλι Μάκι» 
(«The Happiest Day in the Life of Olli 
Maki») του Γιούχο Κουοσμάνεν (Φινλαν-
δία) και η κλασική ταινία «Η Χρονιά με τα 
13 Φεγγάρια» («In a Year with 13 Moons») 
τού Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (Γερμα-
νία), στιγμιότυπο της οποίας βλέπετε στη 
φωτογραφία.
INFO: Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα τής Ταινιοθήκης 
(http://www.tainiothiki.gr) και στη σελίδα της 
στο Facebook (https://www.facebook.com/
tainiothikigr).
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THE BOOK LOVERS

Στο πρόσφατο βιβλίο σας, «Στο 
βάθος τού αιώνα, ένα αφήγημα 
για την Αθήνα», η πόλη μοιάζει 
να γίνεται κομμάτι και της δικής 
σας ιστορίας. Κάτω από ποιες 
συνθήκες αρχίσατε να ασχολεί-
στε συστηματικά και σε μεγαλύ-
τερο βάθος με την Αθήνα; Τι το 
πυροδότησε; Τελικά, αυτή η ενα-
σχόληση άλλαξε κάτι στο τρόπο 
με τον οποίο βλέπετε τα πράγμα-
τα; Με τα χρόνια κατάλαβα ότι το 
ενδιαφέρον μου για την πόλη ήταν 
έμφυτο. Θα έλεγα ότι από παιδί 
ακόμη παρατηρούσα τα κτίρια και 
έφτιαχνα με το μυαλό μου ιστορί-
ες. Αποθησαύριζα ακούσματα και 
σάρωνα με το βλέμμα όσα έβλεπα. 
Καθώς μεγάλωνα στον άξονα της 
οδού Πατησίων, μέσα δηλαδή 
σε μιαν αστική μήτρα, βίωνα τις 
μεγάλες αλλαγές τής πόλης, στις 
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. 
Άλλαζε η πόλη, άλλαζα κι εγώ – 

σε παράλληλες τροχιές. Η πόλη 
και το παιδί-έφηβος.
Επίσης από νωρίς είχα αρχίσει να 
φωτογραφίζω την πόλη, αρχικά 
εντελώς ερασιτεχνικά και άτεχνα, 
σημασία όμως είχε ότι υπήρχε 
η επιθυμία τής καταγραφής, η 
ανάγκη τής τεκμηρίωσης. Αυτή η 
ανάγκη εκδηλώθηκε πριν ακόμη 
τελειώσω το σχολείο και εκεί, γύρω 
στο 1977-78, είχα αρχίσει να φτιά-
χνω άλμπουμ με αποκόμματα που 
είχαν σχέση με την Αθήνα, αλλά 
και με άλλα μέρη τής Ελλάδας. Τα 
άλμπουμ αυτά τα έχω ακόμη και 
καμιά φορά ανατρέχω σ’ αυτά.
Σαφώς καθοριστική ήταν η 
ένταξή μου στη δημοσιογραφική 
οικογένεια της «Καθημερινής», 
ήδη από το 1988. Στην εφημε-
ρίδα άρχισα πολύ γρήγορα να 
αρθρογραφώ γύρω από θέματα 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και 
αστικού ιστορικού περιβάλλοντος. 

Σταδιακά, ταυτίστηκα με αυτήν 
τη θεματολογία και ειδικότερα 
με την αθηναιογραφία, την οποία 
καλλιεργώ συστηματικά. Ήμουν 
τυχερός, διότι στην επαγγελματική 
ζωή μου ασχολήθηκα με πράγμα-
τα που αγαπούσα από παιδί, όπως 
είναι ο πολιτισμός με την ευρύτερη 
έννοια. Και, βεβαίως, στάθηκα 
τυχερός διότι στην «Καθημερι-
νή» βρήκα μια κληροδοτημένη 
παράδοση αθηναιογραφίας, αλλά 
και ένα περιβάλλον ελευθερίας 
τού λόγου και σεβασμού στην 
προσωπικότητα των συντακτών. 
Ταυτίστηκα με την «Καθημερινή», 
όπου συνεχίζω για 33ο έτος φέ-
τος. Η εμπειρία αυτή με βοήθησε, 
παράλληλα, να βρω αυτό που 
πραγματικά με συγκινεί.

Στα χρονογραφήματά σας, στα 
κείμενά σας, στα βιβλία σας, 
ακόμη και στις ξεναγήσεις σας με 
το «Κάθε Σάββατο στην Αθήνα» 
εισχωρήσατε βαθύτερα στην 
ιστορία τής πόλης, αλλά και στο 
αποτύπωμά της στο φαντασια-
κό, συνθέτοντας μια μυθολογία 
για την Αθήνα. Για να αρχίσει 
κάποιος να κατανοεί μια πόλη σε 
βάθος, να δημιουργεί γύρω από 
αυτήν ένα αφήγημα, χρειάζεται 
να υπάρχει κι ένα θεωρητικό 
υπόβαθρο ή αρκεί να την περ-
πατά και να τη βλέπει; Αφετηρία 
είναι η ίδια η επιθυμία. Η αγωνία 
να κατανοήσεις την πόλη και, μαζί, 
τις διαδρομές τού χρόνου, τους 
ανθρώπους που έζησαν, ζουν και 
θα ζήσουν. Αυτή η διατομή στον 
χρόνο θα απελευθερώσει ένα 
βλέμμα με μεγαλύτερη αυτοπεποί-
θηση και κάθε φορά θα εντείνεται 
η επιθυμία να προχωρήσεις. Δεν 
αρκεί να περπατά κάποιος και 
να βλέπει, επειδή η πεζοπορία και 
ο τρόπος που βλέπουμε έχουν 
δικούς τους κώδικες. Υπάρχει 
περίοδος μαθητείας, εξοικείωσης, 
απελευθέρωσης. Το πιο σημα-
ντικό είναι να θεωρείς τον εαυτό 
σου ένα εργαστήρι που διαρκώς 
αναπτύσσεται και επεκτείνεται και 
να έχεις την πεποίθηση ότι η πε-
ριδιάβασή σου στην πόλη, στους 
αφανείς και κρυπτικούς λειμώνες 
της, θα σου δώσει σταδιακά 
εκείνα τα εργαλεία με τα οποία θα 
ξεκλειδώσεις κόσμους που ούτε 
καν φανταζόσουν.
Στο να μπορέσεις, βεβαίως, να εξε-
λίσσεσαι στην αστική περιπλάνηση 
βοηθά ο πλούτος των αναφορών 

σου. Η λογοτεχνία, η μουσική, 
ο κινηματογράφος, το θέατρο, 
οι συζητήσεις (επειδή μια καλή 
συζήτηση μπορεί να πυροδοτήσει 
τη δημιουργικότητα) συνθέτουν 
τους υποδοχείς και τους διαρκείς 
τροφοδότες τής φαντασίας. Η 
γνώση χρειάζεται έδαφος, για να 
οργανώσει το ριζικό της σύστημα. 
Πρωτίστως, βεβαίως, χρειάζεται 
ισχυρή δόση πνευματικής περιέρ-
γειας. Είναι το βασικό καύσιμο.

Θα μπορούσατε να μας αναφέ-
ρετε μερικά σημαντικά γεγονότα, 
τα οποία έδωσαν στην Αθήνα 
το σημερινό της πρόσωπο – 
είτε βάζετε σ’ αυτό θετικό είτε 
αρνητικό πρόσημο; Η Αθήνα, 
όπως και κάθε πόλη, έχει σημαντι-
κά ορόσημα που καθόρισαν την 
εξέλιξή της. Θα σταθώ σε μία πα-
ράμετρο, που θεωρώ ότι είναι από 
τις βασικότερες: είναι οι κύκλοι 
πληθυσμιακών εισροών.
Οι νέοι πληθυσμοί στην πρωτεύ-
ουσα ήταν εξαρχής καθοριστικής 
σημασίας για την ανάπτυξή της, 
ήδη από τη δεκαετία τού 1830. 
Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
ωστόσο, όταν η Αθήνα γίνεται με-
γαλούπολη, οι πληθυσμιακές ροές 
επέδρασαν στην όψη και στη λει-
τουργία της. Το ίδιο θα μπορούσε 
να πει κάποιος και για τη Θεσσα-
λονίκη. Στην Αθήνα, η ανταλλαγή 
πληθυσμών μετά τη Συνθήκη 
τής Λωζάνης ήταν η αφορμή για 
την οργάνωση των προαστίων 
και την πρόσμιξη του παλαιού 

πληθυσμού με άλλες παραδόσεις. 
Η Αθήνα οργάνωσε ήδη από το 
1929 με ειδικό νόμο την οριζόντιο 
ιδιοκτησία, δηλαδή θέσπισε την 
πολυκατοικία ως κύτταρο αστικής 
νεωτερικότητας, συνεπεία τής πλη-
θυσμιακής έκρηξης, αλλά και της 
ωρίμασης της αστικής διεργασίας. 
Μετά τον πόλεμο, η αστυφιλία τής 
περιόδου 1945-1980 πυροδότησε 
την ανοικοδόμηση που σφράγισε 
την όψη τής Αθήνας και μετά το 
1990 η εισροή μεταναστών και 
προσφύγων επιτάχυνε τη διαδικα-
σία εκροής των παλαιών κατοίκων 
από τις αστικές συνοικίες προς τα 
προάστια.
Οι πρόσφυγες από τη Μικρά 
Ασία και τον Πόντο (1922-23), 
οι εσωτερικοί μετανάστες (στο 
μεγάλο κύμα 1945-1980) και οι 
ξένοι πρόσφυγες και μετανάστες 
(1990 έως σήμερα) καθόρισαν 

Θέα στη
μνήμη
Τι χρειάζεται, για να αρχίσει
κάποιος να κατανοεί
μια πόλη σε βάθος,
να δημιουργεί γύρω από 
αυτήν ένα αφήγημα; Ένας 
από τους γνωστότερους 
έλληνες flâneurs, 
ο συγγραφέας 
και δημοσιογράφος 
Νίκος Βατόπουλος, μιλά 
στη «CT» και δίνει
τη δική του «συνταγή».
Συνέντευξη στην ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

εν πολλοίς την τύχη τής Αθήνας. 
Αντιστοίχως μπορεί να μιλήσει 
κάποιος και για τη Θεσσαλονίκη, 
όπου, όμως, έχουμε τον αφανισμό 
τής εβραϊκής κοινότητας και την 
έξοδο των Τούρκων τής πόλης, 
σταδιακά, την περίοδο 1913-1923.

Θα λέγετε ότι είναι μια όμορφη ή 
μια άσχημη πόλη; Έχουν νόη-
μα αυτοί οι χαρακτηρισμοί; Θα 
μπορούσε κάποιος να αναζητήσει 
την ομορφιά μέσα στην ασχήμια; 
Δηλαδή, σε ένα σοβαρά υπο-
βαθμισμένο αστικό περιβάλλον, 
το οποίο όμως έχει μια σημασία 
για τη ζωή μιας πόλης και των 
ανθρώπων της; Το θέμα τής 
αισθητικής είναι πολύ σημαντικό, 
αλλά όχι το πλέον σημαντικό. Όταν 
ήμουν νεότερος, ήμουν περισσό-
τερο απόλυτος σ’ αυτά τα θέματα. 
Μεγαλώνοντας ωστόσο διαπίστω-
σα ότι μου ταιριάζει περισσότερο 
η προσέγγιση εκείνη που δέχεται 
την πολυμορφία. Στην πολυμορ-
φία συγκατοικούν η ομορφιά και 
η ασχήμια και όλες οι ενδιάμε-
σες ζώνες τής τυποποίησης, της 
ανάγκης, της αδιαφορίας ή της 
μαζικότητας.
Ωστόσο, η Αθήνα είναι μια πόλη με 
σημαντική αισθητική κακοποίηση 
– και αυτή η αντικειμενική συνθή-
κη είναι και ένα επιπλέον κίνητρο, 
για να καταλάβει κάποιος την πόλη 
βαθύτερα και, εν τέλει, για να την 
αγαπήσει περισσότερο. Υπάρχουν 
κομμάτια τής πόλης που είναι απο-
λύτως όμορφα από οποιαδήποτε 

οπτική κι αν επιλέξει κάποιος να τα 
δει, όπως υπάρχουν και κομμάτια 
ακραίας τραχύτητας. Όλα αυτά 
συναιρούνται σε μια πραγματικό-
τητα που είναι σήμερα η Αθήνα.
Σήμερα όμως υπάρχουν περισσό-
τεροι άνθρωποι που επιδιώκουν 
την ομορφιά και καλλιεργούν μια 
περισσότερο συνειδητή σχέση με 
την πόλη. Σε κάθε πόλη υπάρχουν 
όψεις που προκαλούν το βλέμμα 
και τη σκέψη. Αυτό είναι το ζη-
τούμενο και, στην περίπτωση της 
Αθήνας, τα ερεθίσματα έρχονται 
από παντού και δεν μπορείς να 
τα αποφύγεις, ακόμη κι αν είσαι 
απαθής απέναντι στο αφανές 
αποτύπωμα της πόλης. Στα δικά 
μου μάτια, ακόμη και τα άσχη-
μα κομμάτια τής Αθήνας έχουν 
ενδιαφέρον – θα έλεγα ότι μου 
προκαλούν ακόμη και συγκίνηση.

Όταν τα στοιχεία μιας προσωπι-
κής βιογραφίας εμπλέκονται με 
τη ζωή μιας πόλης, η νοσταλγία 
μπορεί να αλλάξει τον βαθμό 

κατανόησης της πόλης και της 
συνθήκης της; Είναι, τελικά, 
πάντοτε κακός σύμβουλος η 
νοσταλγία; Και υπάρχει και κάτι 
που το νοσταλγείτε στ’ αλήθεια; 
Η νοσταλγία μπορεί να είναι και 
μια ουδέτερη ζώνη, αναγκαία 
συνθήκη για τη συναισθηματική 

αναζωπύρωση. Και τη χαρακτη-
ρίζω ουδέτερη με την έννοια της 
φυσικής αντίδρασης. Η νοσταλγία 
παρουσιάζεται συχνά με αρνητικές 
ή υποτιμητικές διαστάσεις, ενώ εί-
ναι μια κοινή εμπειρία, χρήσιμη και 
όχι απαραίτητα δεσμευτική προς 
το παρελθόν. Τουναντίον: μπορεί 
να έχει απελευθερωτική επίδραση 
και να προκαλέσει διάθεση ανα-
συσπείρωσης και δημιουργίας.
Σε κάθε περίπτωση, η αφετηρία 
ή η στόχευσή μου δεν είναι η 
νοσταλγία, αλλά η ανάγκη αποκω-
δικοποίησης των συμβόλων τής 
πόλης. Η νοσταλγία προκύπτει ως 
φυσικό παράγωγο σε κάθε ανα-
μόχλευση του παρελθόντος ως 
κοινού κτήματος, πέραν της προ-
σωπικής ιστορίας καθενός. Γίνεται 
μια οθόνη προβολής, στην οποία 
συναιρείται ένα κοινό αίσθημα, 
ενίοτε παραπλανητικό ή ψευδαι-
σθητικό, αλλά κατά περίπτωση 
χρήσιμο ως προς τις συγκολλη-
τικές του ιδιότητες. Η νοσταλγία 
λοιδορείται από τους δογματικούς 

τής νεωτερικότητας ή τους φετι-
χιστές τού μέλλοντος, αυτό όμως 
δεν αλλάζει την αναπόδραστη πα-
ρουσία της. Αν νοσταλγώ κάτι από 
το παρελθόν που έζησα είναι η 
πίστη στο μέλλον. Να, λοιπόν, πώς 
μια νοσταλγική αναδίφηση μπορεί 
και να θρηνεί για την υπονόμευση 

του μέλλοντος ως αυθεντίας και 
ως προορισμού.

Στο βιβλίο σας γράφετε για 
καταστήματα, κτίρια, γωνιές που 
σήμερα πλέον έχουν στ’ αλήθεια 
μεταμορφωθεί, σημεία τα οποία 
στην ουσία δεν υπάρχουν και 
τα οποία δεν έχει μείνει κάτι για 
να τα θυμίζει. Παρ’ όλα αυτά, 
εξακολουθείτε να τα «βλέπετε» 
και να ορίζουν ακόμη τη σχέση 
σας με την πόλη. Δεν ξέρω 
αν συμφωνείτε, αλλά μερικές 
φορές είναι σαν να πρόκειται 
για ανθρώπους που πλέον δεν 
βρίσκονται ανάμεσά μας. Και δεν 
αποκλείεται τα σημεία αυτά να 
σχετίζονται με ανθρώπους που 
σήμαιναν κάτι για εσάς... Πράγ-
ματι, η κληρονομιά τής πόλης, 
υλική και άυλη, κτίρια και ιδέες, 
μνημεία και σκιές, αποκτούν με 
τον χρόνο την ισχύ ενός ρόλου, 
την αύρα ενός προσώπου. Συχνά 
νιώθω αυτά τα φαντάσματα της 
πόλης ως πρόσωπα που εξέλιπαν, 

ως αγαπημένους νεκρούς. Δεν 
με θλίβει αυτή η διαπίστωση – το 
αντίθετο: έχει γλυκιά επίγευση, 
έστω και μελαγχολική. Συχνά, 
όταν επικαλούμαι τοπόσημα της 
πόλης που άλλαξε ή μέρη με τα 
οποία συνδέομαι προσωπικά, 
όπως βιβλιοπωλεία ή κινηματο-
γράφους ή ακόμη και μεμονωμέ-
να κτίρια, επιχειρώ –συνειδητά ή 
όχι– μιαν επαναχαρτογράφηση 
ενός τοπίου μνήμης που για 
κάποιους λόγους, προσωπικής 
ή συλλογικής αξίας, κρίνεται ως 
άξιο διατήρησης. Με ενδιαφέ-
ρει κυρίως η ανασύσταση της 
ατμόσφαιρας που έχει εκλείψει και 
που, ναι, αυτή εξαερώνεται, όπως 
ένας άνθρωπος που φεύγει από 
τη ζωή. Η ατμόσφαιρα μιας πόλης 
είναι όσα αυτή μας επιτρέπει να 
νιώσουμε και να συναισθανθούμε, 
είτε ως ήρωες μιας προσωπι-
κής μυθολογίας είτε ως μέτοχοι 
ενός φαντασιακού κόσμου, την 
αναγκαιότητα του οποίου υπε-
ρασπιζόμαστε μ’ αυτήν ακριβώς 

την επιθυμία μας να είμαστε κάτι 
πέραν όσων μεταφράζονται με το 
αποτύπωμα του σώματός μας.

Αν σας ζητούσαν να επιστρέψε-
τε σε μιαν εποχή, ίσως την πιο 
αγαπημένη σας, ή αν γινόταν να 
ζήσετε μιαν εποχή στο μέλλον, 
ποια θα ήταν αυτή; Και σε ποιο 
σημείο τής Αθήνας; Θα ήθελα 
να περπατούσα στο κέντρο τής 
Αθήνας τού 1960-65. Με όλην 
αυτή την κοσμογονία τής ανοικο-
δόμησης, με όλην αυτή την ορμή 
προς το μέλλον, στο μεταίχμιο 
δύο κόσμων και στη συμβίωση 
της μνήμης τού 19ου αιώνα με την 
αδημονία για τον 21ο. Είναι η Αθή-
να των πρώτων μου αναμνήσεων, 
μιας πόλης στην οποία συνυπήρχε 
ο νεωτερισμός και ο κοσμοπο-
λιτισμός μαζί με μια παλαιότερη 
και πιο ρομαντική εκδοχή τής 
πόλης. Το χάσμα των γενεών ήταν 
τεράστιο, όπως είναι βέβαια πάντα. 
Αλλά με συγκινεί ο τρόπος που η 
ιδέα για το μέλλον ήταν ο απόλυ-

τος άρχων και που η πίστη στο αύ-
ριο ήταν η επικρατούσα θρησκεία. 
Δεν ξέρω πώς θα ήταν να είσαι 
στο περιθώριο εκείνη την εποχή, 
αλλά πιστεύω, σε κάθε περίπτωση, 
πως ήταν μια εποχή ανόδου, σε 
σχεδόν όλα τα επίπεδα.
Για το μέλλον, θα κάνω ένα άλμα 
στο 2120, να διαβάζω τις αναλύ-
σεις για τα 100 χρόνια από την 
πανδημία που άλλαξε τον κόσμο. 
Επίσης, θα ήθελα να περπατήσω 
σε μια συνοικία τής Αθήνας, ας 
πούμε στην Κυψέλη ή στο Θησείο, 
το 2120 και να δω όσες πολυκα-
τοικίες τού 1960-70 έχουν επιζή-
σει να είναι παμπάλαια κτίρια 150 
ετών. Θα μου άρεσε επίσης να δω 
ποια θα είναι η αστική εμπειρία 
από μια βόλτα στη Φωκίωνος 
Νέγρη, για παράδειγμα, σε έναν 
αιώνα από τώρα: πώς, δηλαδή, ο 
κάτοικος τής πόλης θα αντιλαμ-
βάνεται τον δημόσιο χώρο. Τα 
ταξίδια στον χρόνο, μπρος ή πίσω, 
είναι απαραίτητα για να βιώνουμε 
τον παρόντα χρόνο στο έπακρον.
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ 
ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΠΟΥ, ΟΜΩΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.



Ν έος καλλιτεχνι-
κός διευθυντής 
τού Μεγάρου 
Μουσικής 
Θεσσαλονίκης 

ανέλαβε ο διεθνούς φήμης 
βιολονίστας και καθηγητής στο 
πανεπιστήμιο Georgia State 
University των ΗΠΑ, Χρίστος 
Γαλιλαίας. Η επιλογή του έγι-

νε μεταξύ πολλών αξιόλογων 
υποψηφίων που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον μέσω μιας ανοιχτής, 
δημόσιας διαδικασίας. Η θητεία 
τού νέου καλλιτεχνικού διευθυ-
ντή ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 
και είναι τριετής.
«Με την ανάδειξη του Χρίστου 
Γαλιλαία στο τιμόνι τής καλλιτε-
χνικής διεύθυνσης του Μεγά-

ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
τερματίζεται μια παρατεταμένη 
περίοδος, κατά την οποία ο ορ-
γανισμός ήταν καλλιτεχνικά ακέ-
φαλος», σημειώνει ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου τού 
Οργανισμού Μεγάρου Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), 
Βασίλης Γάκης. «Καλωσο-
ρίζουμε τον νέο καλλιτεχνικό 
διευθυντή, του ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στα καθήκοντά του και 
υποδεχόμαστε με αισιοδοξία τη 
νέα χρονιά – μια χρονιά γεμά-
τη προκλήσεις και ευκαιρίες. 
Η στελέχωση της θέσης αυτής 
ήταν ένας από τους πρώτους 
στόχους τής διοίκησής μας και 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, 
μέσα από μια ανοιχτή και αδιά-
βλητη διαγωνιστική διαδικασία, η 
οποία μάλιστα διεξήχθη εν μέσω 
πανδημίας και προβλημάτων 
στην ομαλή ροή εργασιών των 
φορέων πολιτισμού. Το Μέγαρο 
είναι πλέον σε θέση να εκπέμψει 
πιο δυνατά και, με την αμέριστη 
συμπαράσταση και στήριξη 
του υπουργείου Πολιτισμού, να 
επιτελέσει ακόμη καλύτερα τον 
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό 
ρόλο του».

Who is who
Ο Χρίστος Γαλιλαίας γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το 1975. Πήρε 
τα πρώτα μαθήματα βιολιού από 
τον πατέρα του, τον βιολονίστα 
και αρχιμουσικό Κοσμά Γαλι-

λαία, ενώ συνέχισε με τον Στέλιο 
Καφαντάρη, ο οποίος υπήρξε και 
ο κυρίως δάσκαλός του. Εξα-
κολούθησε τις σπουδές του στο 
Oberlin Conservatory των ΗΠΑ 
με υποτροφία τού Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών και στο 
Juilliard School τής Νέας Υόρκης 
(συγκεκριμένα, στην τάξη τής 
διάσημης καθηγήτριας Ντόροθι 
Ντιλέι), με υποτροφία τής Juilliard 
School, αλλά και με την υποτρο-
φία «Αλεξάνδρα Τριάντη» τού 
συλλόγου «Οι Φίλοι τής Μουσι-
κής». Το 2005 ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στο διδακτορικό 
πρόγραμμα του State University 
of New York at Stony Brook.
Έχει διδάξει σε διεθνή σεμινάρια 
και masterclasses στα σπουδαι-
ότερα πανεπιστήμια και μουσι-
κές σχολές τού κόσμου, όπως 
στ0 The Juilliard School, στο 
Manhattan School of Music, στο 
Indiana University, στο Oberlin 
Conservatory κ.α.
Ο δρ. Χρίστος Γαλιλαίας είναι 
αναπληρωτής καθηγητής στο 
Τμήμα Μουσικής τού Πα-
νεπιστημίου Georgia State 
University, στην Ατλάντα των 
ΗΠΑ, όπου είναι υπεύθυνος του 
Προγράμματος Μουσικής Δω-
ματίου. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ 
σε περισσότερες από 30 χώρες, 
συμπράττοντας με σημαντικές 
ορχήστρες, όπως η Συμφωνική 
Ορχήστρα τού Βερολίνου, η 
Φιλαρμονική τού Βουκουρεστίου 

«George Enescu», η Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα τής 
Λετονίας, η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης, η Συμφωνι-
κή Ορχήστρα τής Πράγας, η 
Talich Chamber Orchestra, η 
Φιλαρμονική Ορχήστρα τής 
Αρμενίας, η Canadian Chamber 
Orchestra του Τορόντο, η 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 
η Καμεράτα - Ορχήστρα των 
Φίλων τής Μουσικής, η Ορχή-
στρα Δωματίου τής Λισαβόνας, 
η Ορχήστρα «Gustav Mahler», 
η Camerata Stuttgart κ.ά.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή 
φεστιβάλ, όπως τα Rencontres 
Musicales Internationales des 
Graves, Διεθνές Φεστιβάλ Ναυ-
πλίου, Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, 
Masterclass Al Andalus, Δημή-
τρια, Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών, 
Festival Lago Di Como κ.ά., 
ενώ έχει εμφανιστεί στις σπου-
δαιότερες αίθουσες συναυλιών 
παγκοσμίως – μεταξύ άλλων, 
στις Musikverein, Rudolfinum, 
Gasteig, Smetana Hall, 
Kennedy Center, Hercules Saal, 
Konzerthaus, Teatro Nacional 
(Κόστα Ρίκα), Athenaeum, Van 
Wezel Performing Arts Hall, 
Khachaturian Hall κ.ά.
Έχει συνεργαστεί με διεθνούς 
φήμης ξένους και έλληνες 
καλλιτέχνες και σχήματα, όπως 
οι Δημήτρης Σγούρος, Mischa 
Maisky, Andris Nelsons, Roberto 
Paternostro, Louis Lane, Otto 
Werner Mueller, Roberto 
Minczuk, Ilarion Ionescu Galati, 
Αλέξανδρος Μυράτ, Βύρων Φιδε-
τζής, Νίκος Αθηναίος, Κάρολος 
Τρικολίδης, Μύρων Μιχαηλίδης, 
Ηλίας Βουδούρης, τα κουαρτέτα 
Borodin και Komitas κ.ά. 
Σημαντικοί έλληνες και ξένοι συν-
θέτες έχουν αφιερώσει σ’ αυτόν 
έργα τους, όπως ο κορυφαίος 
έλληνας δημιουργός Θόδωρος 
Αντωνίου το «Κοντσέρτο για 
Βιολί και Ορχήστρα». Ηχογρα-
φήσεις του κυκλοφορούν από 
την Albany Records.
O Χρίστος Γαλιλαίας παίζει 
με βιολί Giuseppe Guarneri 
(1705) και Jean-Baptiste 
Vuillaume (1847). Το 2002 
ίδρυσε την Ορχήστρα «Ελλη-
νική Καμεράτα», με την οποία 
περιόδευσε στη Βόρεια, τη Νό-
τια και την Κεντρική Αμερική, 
δίνοντας περισσότερες από 35 
συναυλίες. Από το 2015 είναι 
εκτελεστικός και καλλιτεχνικός 
διευθυντής και συνιδρυτής 
τού Διεθνούς Προγράμματος 
Μουσικής τού Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ανατόλια.
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ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Με την επιλογή
τού διεθνούς φήμης 
βιολονίστα Χρίστου 
Γαλιλαία για τη θέση 
τού νέου καλλιτεχνικού 
διευθυντή τού Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης 
τερματίζεται μια 
παρατεταμένη περίοδος, 
κατά την οποία
ο οργανισμός ήταν 
καλλιτεχνικά ακέφαλος.
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 διευθυντής.
 τού Μεγάρου.
 Μουσικής.
 Θεσσαλονίκης,.
 Χρίστος Γαλιλαίας..

Ένιο Μορικόνε/
«Themes: Lounge»

ΤΟ «LOUNGE» αποτελεί 
την τρίτη σε μια σειρά από 
πέντε διπλές κυκλοφορίες 
βινυλίου που συγκεντρώνουν 
μερικές από τις καλύτερες 
κινηματογραφικές μουσικές 
δημιουργίες τού Ένιο Μορι-
κόνε. Κάθε συλλογή επικε-
ντρώνεται σε ένα διαφορετι-
κό είδος ταινίας. Όλες μαζί 
επιτρέπουν στον ακροατή να 
ανακαλύψει ξανά την απα-

ράμιλλη μουσικοχρωματική 
ιδιοφυΐα τού –αδιαμφισβή-
τητα– μεγαλύτερου συνθέτη 
ταινιών όλων των εποχών. 
Η εν λόγω συλλογή ανακοι-
νώθηκε πριν μας «αφήσει» 
ο Μορικόνε στις 6 Ιουλίου 
2020 και αποτελεί φόρο 
τιμής στον σπουδαίο συνθέ-
τη, στον οποίον υποκλίνονται 
χωρίς δεύτερη σκέψη γνώ-
στες και μη.

Ο ΟΡΟΣ «lounge music» 
αναμφισβήτητα δεν είναι αυ-

τός που είχε στο μυαλό του 
ο Ένιο Μορικόνε τη στιγμή 
που συνέθετε τα κομμάτια 
για τις ταινίες του, είναι 
ωστόσο μια μουσική ταυτό-
τητα που δόθηκε αναδρο-
μικά σε ένα συγκεκριμένο 
είδος μουσικής, στο οποίο 
ο Μορικόνε έχει συμβάλει 
πάρα πολύ. Το «lounge» 
αναφέρεται σε έναν τύπο 
μουσικής εύκολης ακρόα-
σης, που άρχισε να γίνεται 
δημοφιλής τη δεκαετία τού 
1950 και αναπτύχθηκε μέ-
χρι τις δεκαετίες τού 1960 
και του 1970. Επανέκαμψε 
όμως φρεσκαρισμένος στα 
μέσα των 90s, συνδυάζο-
ντας αμερικανικές επιρροές 
τής Λατινικής Αμερικής και 
της Χαβάης με τα πολυνησι-
ακά και γαλλικά ηχοχρώμα-

τα. Η συγκεκριμένη συλλογή 
πλημμυρίζει από μιαν αστεί-
ρευτη γιορτινή ατμόσφαιρα. 
Η ακρόασή της δημιουργεί 
μιαν άκρατη λαχτάρα για 
απόδραση με αστείρευτο 
ρομαντισμό, αλλά και την 
επιθυμία να «τηλεμεταφερ-
θείς» νοερά σε ένα κοκτέιλ 
lounge πάρτι τής δεκαετίας 
τού 1950 ή σε έναν χώρο 
νυχτερινής διασκέδασης 
της δεκαετίας τού 1960. Σ’ 
εκείνες τις εποχές όπου όλα 
ήταν (κατά μία έννοια…) πιο 
απλά, άμεσα και αγνά, χωρίς 
τις δυσκολίες που βιώνουμε 
εδώ και καιρό στη σκληρή 
εποχή που ζούμε.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ πριν από 70 
χρόνια (διασκευάζοντας το 
κομμάτι «Mamma Bianca», ο 
«Maestro» (a.k.a.: Ένιο Μο-
ρικόνε) έγινε στην πορεία των 
ετών ο αυτοκράτορας των 
score και των soundtracks. 
Αποτέλεσε τεράστια επιρροή 
για τους Χανς Τσίμερ, Danger 
Mouse, Muse, Metallica και 
πολλές ακόμη (χωρίς υπερ-
βολή) χιλιάδες μουσικούς 
ανά τον πλανήτη. Οι αριθμοί 
μιλούν για έναν από τους πιο 
επιτυχημένους συνθέτες όλων 
των εποχών, αφού πούλησε 
περισσότερους από 70 εκα-
τομμύρια δίσκους και κέρδισε 
δεκάδες βραβεία.

ΤΟ «THEMES: LOUNGE» 
που κυκλοφορεί αυτές τις 
ημέρες διατίθεται σε μαύρο, 
διπλό βινύλιο. Περιλαμβάνει 
ένθετο τεσσάρων σελίδων 
με σχόλια και φωτογραφικό 
αρχειακό υλικό από κινημα-
τογραφικές αφίσες, ενώ το 
gatefold sleeve περιέχει ένα 
βελούδινο βερνίκι κηλίδων 
στο εξωτερικό του μέρος, 
που το καθιστά άκρως συλ-
λεκτικό.
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ΜUSICOLA
Γράφει o DREAMACHINERY

Air/«Moon Safari»
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι 
η δεκαετία τού 1990 
ήταν άκρως μπερδεμένη. 
Κυκλοφορούσε αρκετή 
σαβούρα, καθώς είχαν 
μπερδευτεί τα μπίτια με τα 
ξίδια και η ποιότητα με την 
πχιότητα. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι δεν υπήρξαν 
τρανταχτές εξαιρέσεις, όπως 
για παράδειγμα το εν λόγω 
flashback άλμπουμ που 
κυκλοφόρησε τέτοιες ημέρες 
πριν από 22 χρόνια.

ΤΟ «ΜΟΟN SAFARI» 
ήταν όντως μια μουσική 
όαση, ένα ταξίδι άκρατου 
λυρισμού. Η ευφυέστατη 
και απατηλά έξυπνη, φουλ 
αναλογική παραγωγή τού 
γαλλικού διδύμου των 
AIR (Νικολά Γκοντέν και 
Ζαν-Μπενουά Ντινκέλ) 
περιείχε απίστευτες 
αναφορές αναβίωσης και 
ηχητικών επιρροών απ’ ό,τι 
κυκλοφορούσε στα τέλη των 
δεκαετιών 1960 και 1970: 
από «Beach Boys» σε «Dark 
side of the moon» και από 
«Sgt pepper’s» σε «E.L.O.» 
παραγωγές μέχρι μουσικές 
επενδύσεις σε γαλλικές 
φιλμ νουάρ ταινίες. Η 
ηχογράφηση (υπέγραψαν με 
τη γαλλική Virgin Records) 
έγινε σε διάφορα στούντιο 
του πλανήτη, ακόμη και στα 
ηρωικά «Abbey Road».

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ έτυχε 
καθολικής αναγνώρισης 
από κοινό και κριτικούς, 
που το ανέδειξαν καλύτερο 
άλμπουμ εκείνης της 
χρονιάς, ενώ στην πορεία 
τού χρόνου βρέθηκε σε 
λίστες με τα καλύτερα 
άλμπουμ όλων των εποχών. 
Εμπορικά θεωρείται άκρως 
επιτυχημένο, καθώς 
πούλησε περισσότερα από 
2 εκατομμύρια αντίτυπα 
Ακούστε τα άφοβα, χωρίς 
προκατάληψη. So... Dream 
on, until next time…FL
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ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
DRONE
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ελληνικό θα είναι το νέο 
ευρωπαϊκό drone, κατάλληλο 
για την αποτελεσματικότερη 
επιτήρηση συνόρων, την 
παρακολούθηση στόχων 
υψηλής αξίας και την 
αναγνώριση απειλών. Η 
Intracom Defense (IDE) 
υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμβαση (Grant 
Agreement) ύψους 9,7 εκατ. 
ευρώ για τη χρηματοδότηση 
του προγράμματος LOTUS 
– Low Observable Tactical 
Unmanned System, που 
εγκρίθηκε τον περασμένο 
Ιούλιο, έπειτα από αξιολόγηση 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
τής ΕΕ, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον 
χώρο της Άμυνας (EDIDP – 
European Defense Industrial 
Development Program).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί 
από κοινοπραξία με 
επικεφαλής την IDE και 
εταίρους από την Ελλάδα (ΙDE, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, ALTUS, CFT, 
Πανεπιστήμιο Πατρών και το 
Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών 
και Ηλεκτρονικών Μέσων 
του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας), την Κύπρο 
(SignalGenerix, Cyric, 
Geoimaging), την Ισπανία 
(Embention) και την Ολλανδία 
(RHEA Group).

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ADOBE FLASH PLAYER
Η εταιρεία Adobe σταμάτησε 
από την 1η Ιανουαρίου 
2021 την υποστήριξη και 
τις ενημερώσεις ασφαλείας 
τού γνωστού λογισμικού 
της Flash Player, ενώ 
προτρέπει τους χρήστες να 
το απεγκαταστήσουν πριν 
από τις 12 Ιανουαρίου, οπότε 
θα μπλοκάρει το σχετικό 
περιεχόμενο. Το Flash 
πρωτοκυκλοφόρησε το 1996 
και υπήρξε καθοριστικό για 
τη δημιουργία κινούμενων 
εικόνων και παιχνιδιών 
στο διαδίκτυο. Βοήθησε 
επίσης τις πρώιμες εκδόσεις 
ιστοτόπων, όπως το YouTube, 
να μεταδώσουν βίντεο.
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Η ΚΟΝΣΟΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ...
ΘΑ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΑΣ
Τη συγκεκριμένη παιχνιδομηχανή, η οποία ακούγεται
σαν πρωταπριλιάτικο αστείο (αλλά δεν είναι), ανέπτυξε
η αλυσίδα φαστ φουντ KFC.

«Ο ΘΑΛΑΜΟΣ για το κοτό-
πουλο θα κρατά τα περιεχόμενά 
του ζεστά, έτοιμα για κατανά-
λωση κατά τη διάρκεια έντονου 
gaming» αναφέρει η εταιρεία, 
η οποία έκανε γνωστό ότι η 
KFConsole, μια κονσόλα σε σχή-
μα κουβά, εφοδιασμένη με ένα 
εσωτερικό σύστημα ψύξης για 
την εξαγωγή θερμότητας, είναι η 
πρώτη στον κόσμο συσκευή που 
διαθέτει θερμοθάλαμο.
«Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να δώσουμε επιτέλους 

στους οπαδούς ακριβώς αυτό 
που ήθελαν: να καταστεί η 
KFConsole πραγματικότητα. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ‘πόλεμος 
των κονσολών’ είναι φαύλος, 
είμαστε όμως πολύ σίγουροι για 
το KFConsole ως την κορυφαία 
μας είσοδο στην αγορά. Αυτό 
το μηχάνημα είναι σε θέση 
να ‘τρέχει’ παιχνίδια σε προ-
διαγραφές υψηλού επιπέδου 
και να διατηρεί το γεύμα σας 
ζεστό, για να το απολαύσετε 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
σας», δήλωσε ο Μαρκ Τσίβερς 
τής KFC. «Εάν η Sony ή η 
Microsoft θέλουν συμβουλές 
για το πώς να κατασκευάσουν 
έναν θάλαμο κοτόπουλου για 
τις κονσόλες τους την επόμενη 
φορά, θα ήταν ευπρόσδεκτοι να 
έρθουν σε επαφή…», κατέληξε.

Οι προδιαγραφές
Η συσκευή, εκτός από... 

φούρνος μικροκυμάτων, θα 
είναι και μία πολύ ισχυρή 
κονσόλα παιχνιδιών. Σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες, η 
κονσόλα έχει τη δυνατότητα 
λειτουργίας σε ανάλυση 4Κ, 
στα 240 frames το δευτερό-
λεπτο.
H KFConsole θα χρησιμο-
ποιεί πλαίσιο Cooler Master 
NC100, επεξεργαστή Core i9 
Intel Nuc 9 Extreme και θα 
μπορεί, επιπλέον, να λειτουρ-
γήσει με VR headsets. Θα 
διαθέτει υποδοχή κάρτας 
γραφικών, ώστε να μπορεί-
τε να την αναβαθμίσετε, αν 
το επιθυμείτε, έναν σκληρό 
δίσκο SSD PCIe NVMe και 
δύο σκληρούς δίσκους SSD 
Seagate Barracuda 1TB.
Τόσο η ημερομηνία κυκλο-
φορίας όσο και η τιμή τής 
KFConsole δεν έχουν απο-
καλυφθεί ακόμη.

AIRPODS MAX
Στα 649 ευρώ
τα νέα aκουστικά 
τής Apple
TA ΠΡΩΤΑ ΤΗΣ over-the-ear 
ακουστικά (δηλαδή, ακουστικά 
που καλύπτουν όλο το αυτί) 
λάνσαρε η Apple. Ο λόγος για 
τα πρώτα AirPods Max, τα 
οποία κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ 
στις 15 Δεκεμβρίου. Πρόκειται 
για την premium έκδοση 
των κλασικών AirPods και, 
όπως υποστηρίζει η εταιρεία, 
χαρίζουν εκπληκτική ποιότητα 
ήχου με ακύρωση εξωτερικού 
θορύβου. Στην Ελλάδα θα 
πωλούνται προς 649 ευρώ.

P40 LITE
ΚΑΙ P40 LITE E
Ενα smartphone 
ιδανικό για τη
σύγχρονη γυναίκα
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ που 
λατρεύει τη φωτογραφία, 
την επικοινωνία και τα social 
media, η προσιτή smartphone 
πολυτέλεια της Huawei από 
την κορυφαία σειρά P40 θα 
απογειώσει κυριολεκτικά τις 
φωτογραφικές της λήψεις και 
θα κάνει την καθημερινότητά 
της πολύ πιο εύκολη και 
απίστευτα πιο διασκεδαστική.

Π ρόκειται για 
την αμερικανι-
κή εκδοχή τής 
σειράς τού BBC, 
η οποία έκανε 

πρεμιέρα το 2005 και παρέ-
μεινε στον αέρα για εννέα σε-
ζόν. Με πρωταγωνιστή τον Στιβ 
Καρέλ, το «The Office» χάρισε 
στον ηθοποιό μία Χρυσή Σφαί-
ρα, ενώ απέσπασε συνολικά 
τέσσερα βραβεία Emmy στην 
κατηγορία τής κωμωδίας.
Η σειρά «The Office» υπήρξε 
μία από τις πλέον δημοφιλείς 

στην πλατφόρμα τού Netflix. 
Για την ακρίβεια, φέρεται, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
να αποτελεί τη δεύτερη σε 
θεαματικότητα σειρά μέσα 
στο 2020, πάνω και από το 
«Γκαμπί τής Βασίλισσας».
Το Netflix ήταν υποχρεωμέ-
νο να αφήσει μία από τις πιο 
πολυπαιγμένες σειρές, καθώς 
το δίκτυο NBC θέλει να «επι-
στρατεύσει» το «The Office» 
ως «τυράκι», για να προσελ-
κύσει συνδρομητές στη δική 
του διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Αυτός λέγεται πως είναι και ο 
λόγος που η πλατφόρμα έφερε 
την τρίτη σεζόν τού «Cobra 
Kai» την Πρωτοχρονιά, μία 
εβδομάδα νωρίτερα απ’ ό,τι 
είχε αρχικώς ανακοινωθεί.

Το «The Office»
έρχεται στο Ertflix
Και ενώ το «The Office» φεύ-
γει από το Netflix, το Ertflix 
ανακοινώνει ότι βάζει στη λίστα 
ξένων σειρών το πρόγραμμα 
από το οποίο ξεκίνησαν όλα: 
το βρετανικό «The Office», 
πάνω στο οποίο βασίστηκε 
και η αμερικανική εκδοχή τής 
κωμικής σειράς.
Ένα γραφείο-θρύλος. Ένα 
καστ που άφησε ιστορία. Η 
ναυαρχίδα τής βρετανικής 
τηλεοπτικής κωμωδίας έρχεται 
στη δωρεάν ψηφιακή πλατ-
φόρμα της ΕΡΤ, το Εrtflix, 
για να σκορπίσει γέλιο μέχρι 
δακρύων. Γυρισμένο το 2001, 
στη φρέσκια, τότε, φόρμα 
των ντοκιμαντέρ-παρωδία, με 
χαρακτήρες που αγαπήθηκαν 
όσοι λίγοι, το «The Office» 
μοιάζει να είναι πάντοτε επί-
καιρο και το χιούμορ του πιο 
αναγκαίο από ποτέ. Τα… κλει-
διά τού πιο αστείου γραφείου 
προσφέρονται δωρεάν – και 
είναι το καλύτερο δώρο για 
τους φίλους τού Ertflix.

Οι δύο σεζόν τού
βρετανικού «The Office»
Μέσα από δύο σεζόν, ο Ρίκι 
Τζερβές, ένας από τους κα-
λύτερους χαρακτήρες στην 

ιστορία τής κωμωδίας (και ο 
τρόμος για κάθε εργαζόμενο 
γραφείου), μπερδεύεται με 
τους Λούσι Ντέιβις, Μάρτιν 
Φρίμαν και Μακένζι Κουκ 
σε αστείες και μόνιμα άβολες 
καταστάσεις.
Χιουμορίστας, άνετος και 
δημοφιλής, ο Ντέιβιντ Μπρεντ 
(τον οποίο υποδύεται ο Ρίκι 
Τζερβές) θα ήθελε να είναι 
πολλά ως αφεντικό, όμως δεν 
σταματάει να μπλέκει σε αμή-
χανες καταστάσεις, προσπα-
θώντας να κερδίσει την εύνοια 
των εργαζομένων. Η κοινωνική 
αδεξιότητα και οι καθημερινές 
συμπεριφορές, η αυτοεκτί-
μηση και η περηφάνια μετα-
τρέπονται σε σπίθες ανάμεσα 
στους απλούς υπαλλήλους 
ενός τυπικού γραφείου, στην 
καρδιά μιας ζοφερής βιομηχα-
νικής πόλης.
Η σειρά που φέρνει το Ertflix, 
παρά το σύντομο του βίου της, 
συμπεριλήφθηκε στα δέκα 
καλύτερα τηλεοπτικά sitcoms 
τής ιστορίας από τη βρετανι-
κή εφημερίδα «Telegraph» 
Καινοτόμο, με χαρακτήρες 
που σκιαγραφούν με καυστικό 
τρόπο όλα όσα συμβαίνουν 
σε φυσιολογικές ζωές, με μια 
κάμερα να ακολουθεί πρό-
σωπα που τα επόμενα χρόνια 
πρωταγωνίστησαν στη μικρή 
και στη μεγάλη οθόνη, «το 
γραφείο» τής τηλεοπτικής 
κωμωδίας ξεκίνησε από τη 
Βρετανία, για να φτάσει σε 
όλο τον κόσμο, κερδίζοντας 
διεθνή αναγνώριση.

ΑΝΤΙΟ

NETFLIX,
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ERTFLIX!
Την ύστατη ώρα τού 2020, 

το Netflix αναγκάστηκε
να κατεβάσει

από την πλατφόρμα του
την εξαιρετικά δημοφιλή 

κωμική σειρά «The Office», 
την ώρα που το Ertflix 

ανακοινώνει τη διάθεση
της βρετανικής εκδοχής της.
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EΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΘΡΥΛΟΣ.
EΝΑ ΚΑΣΤ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΙΣΤΟΡΙΑ. 
Η ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ,
ΤΟ ΕRTFLIX, ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΠΙΣΕΙ 
ΓΕΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΔΑΚΡΥΩΝ. 
ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2001,
ΣΤΗ ΦΡΕΣΚΙΑ, ΤΟΤΕ, ΦΟΡΜΑ 
ΤΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ-ΠΑΡΩΔΙΑ, 
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΑΝ ΟΣΟΙ ΛΙΓΟΙ, 
ΤΟ «THE OFFICE» ΜΟΙΑΖΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΟΥ
ΠΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ. 
ΤΑ… ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΙΟ ΑΣΤΕΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ – ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ERTFLIX.
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕ κάποτε ένα απολαυστι-
κό meme που απεικόνιζε δύο εξωγήινους να 
συζητούν μεταξύ τους και να αναρωτιούνται 
γιατί οι γήινοι πανηγυρίζουμε κάθε φορά που 

ο πλανήτης μας κάνει μία πλήρη περιστροφή 
γύρω από τον Ήλιο. Αν μας παρακολουθού-
σαν καλύτερα, θα γνώριζαν ότι το 2020 δεν 
ήταν ιδανικό. Το αντίθετο. Δεν είναι, λοιπόν, 

παράξενο που η πλειονότητα του πλανήτη 
πανηγύρισε έξαλλα τον ερχομό τού 2021. Ας 
κρατήσουμε μικρό καλάθι κι ας ευχηθούμε 
αλλήλοις: «καλή χρονιά».

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 09-22.01.2021

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Τι λέει, Κριοί; Του δώσατε και κατάλαβε 
του φαγητού; Πέσατε με τα μούτρα στη 
γαλοπούλα λες και είχατε προηγούμενα 
με το πτηνό. Και δεν σας έφτανε η γαλο-
πούλα, θέλατε να βουτήξετε το ψωμάκι 
και στη σάλτσα. Και μετά να πάρετε και 
μερικές πιρουνιές από τη ρωσική σαλάτα, 
που την είδατε να κάθεται παραπονεμένη 
στη γωνιά της και αποφασίσατε να της 
κάνετε παρέα. Δεν είχατε σκεφτεί ότι τώρα 
θα κάθεται στον παράδεισο της σαλάτας 
και θα σας βλέπει χαιρέκακα να προσπα-
θείτε να κάψετε τις 3.000 θερμίδες που 
πήρατε σε μόλις ένα γεύμα… Και να είστε 
σίγουροι ότι θα γελάνε μαζί σας και το 
τζατζίκι, η πάπρικα και η ουγγαρέζα.

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Καμιά φορά δεν ξέρετε τι θέλετε. Από τη 
μια ζητάτε να κερδίσετε τη ζωή σας, να 
πετάξετε όσες μάσκες έχετε στο σπίτι, να 
ξαναβγείτε στον δρόμο και να αρχίσε-
τε να αγκαλιάζετε όποιον βρείτε μπρο-
στά σας. Κι όταν σας λένε οι επιστήμονες 
ότι θα μπορέσετε να τα κάνετε όλα αυτά 
(σχετικά) σύντομα, αφού θα έχετε προ-
ηγουμένως εμβολιαστεί για τον κορωνο-
ϊό, εσείς αρχίζετε να λέτε ότι θα περιμέ-
νετε να δείτε πώς θα πάει πρώτα στους 
άλλους. Μήπως να κάνετε την αυτοκρι-
τική σας;

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Χαιρόμαστε που είστε από τα λίγα ζώδια 
που είναι συνειδητοποιημένα σ’ αυτό που 
έκαναν. Θέλατε να φάτε μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες και το κάνατε χωρίς τύψεις. 
Οι επόμενες γενιές κουραμπιέδων θα έχουν 
να λένε για τη γενοκτονία που έγινε τα Χρι-
στούγεννα του 2020. Και τώρα, αφού έχει 
πια χωνευτεί και ο τελευταίος κουραμπιές, 
κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και 
λέτε ότι θα χάσετε κάθε επιπλέον κιλό που 
πήρατε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να βάλετε τη φόρμα σας και να στείλετε το 
μήνυμα «6», για τη σωματική άσκηση. Κα-
λού κακού, πάρτε νωρίτερα και την άδεια 
από τον προσωπικό σας γιατρό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Κύριοι (και κυρίες), τα ψέματα τελείωσαν.  
Έφτασε η ώρα να πάρετε τις αποφάσεις 
σας – είτε πρόκειται για έναν γάμο είτε για 
την αρχή μιας συνεργασίας. Αλλά προσο-
χή: αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρετε μια 
γρήγορη και επιπόλαιη απόφαση. Καθίστε 
και σκεφτείτε τα υπέρ και τα κατά. Κι αν τα 
κουκιά δείξουν ότι έφτασε η ώρα, μη χρο-
νοτριβείτε. Σηκώστε τα μανίκια και μπείτε 
στον αγώνα των ονείρων σας. Διαφορετι-
κά, αφήστε το να πάει. Έτσι, δεν θα το έχε-
τε στο μυαλό σας να σας βασανίζει και θα 
βρείτε επιτέλους την ησυχία σας.

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Για να είμαστε ειλικρινείς, η φράση «τα βλέ-
πετε όλα μαύρα στη ζωή σας» θα ταίριαζε 
περισσότερο στους Καρκίνους παρά σ’ 
εσάς. Όμως, κάνατε την έκπληξη και μας 
πιάσατε απροετοίμαστους, το παραδεχόμα-
στε. Το θέμα όμως είναι να μάθετε ποια είναι 
η πηγή τής μαυρίλας. Άλλωστε, παρότι είναι 
χειμώνας, θα μπορούσατε να βάλετε και 
άλλα χρώματα στη ζωή σας. Στην Εβδο-
μάδα Μόδας τής Νέας Υόρκης πρότειναν, 
μεταξύ άλλων, ως χρώματα του χειμώνα 
το «rose tan» και το «magenta purple». 
Κλασικό παραμένει πάντοτε το χρώμα τής 
ελιάς… Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά; 
Ότι η ζωή δεν είναι μόνο μαυρίλα. Σημειώ-
στε κάπου όλα τα όμορφα πράγματα που 
θέλετε να κάνετε το 2021 και αρχίστε να τα 
υλοποιείτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Λατρεύουμε την αισιοδοξία σας. Αφού δεν 
καταφέρατε να πάτε χριστουγεννιάτικες δι-
ακοπές το 2020, προετοιμάζεστε για τις 
γιορτές τού 2021. Ψάχνετε από τώρα να 
κλείσετε κατάλυμα σε χιονοδρομικό, για 
να επωφεληθείτε από τις χαμηλές τιμές. Το 
ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί δεν ασχολεί-
στε με τις καλοκαιρινές διακοπές. Μήπως 
τα έχετε τακτοποιήσει όλα ήδη από τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο; Ή μήπως δεν βλέπε-
τε φως στο τούνελ ούτε το φετινό καλοκαί-
ρι; Αν έχετε κάποια σίγουρη πληροφορία, 
θα σας παρακαλούσαμε να τη μοιραστείτε 
με τη σύνταξη της εφημερίδας, για να κανο-
νίσουμε κι εμείς την πορεία μας.

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Ότι θα έφταναν τα παιδιά σας να ζητούν 
απεγνωσμένα να πάνε στο σχολείο από 
Δευτέρα μάς ξεπερνά. Θυμόμαστε τα 
δικά μας μαθητικά χρόνια, που δεν θα 
μας πείραζε αν έπεφτε ένας μετεωρίτης 
στο σχολείο και το ισοπέδωνε. Βέβαια, 
εμείς δεν είχαμε αναγκαστεί να μείνου-
με κλεισμένοι στο σπίτι για να κάνουμε 
τηλεκπαίδευση τόσο καιρό. Για την 
ακρίβεια, δεν κάναμε ποτέ, αφού δεν 
υπήρχε ίντερνετ. Φροντίστε λοιπόν, παρά 
την κούραση (ψυχική και σωματική), να 
τα ενθαρρύνετε και να τα βοηθάτε όσο 
μπορείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11 
Τα έξοδα της επιχείρησης τρέχουν. Πάντο-
τε έτρεχαν. Το θέμα είναι ότι, με την υγει-
ονομική κρίση, έχουν αρχίσει να τρέχουν 
γρηγορότερα από εσάς και δεν μπορείτε να 
τα προφτάσετε (όταν σας λέγαμε να κάνετε 
λίγη δίαιτα, δεν ακούγατε). Προσπαθήστε 
να περιορίσετε –όσο γίνεται– τα περιττά 
έξοδα, χωρίς ωστόσο να κάνετε εκπτώσεις 
στη δουλειά σας. Το κοινό που σας γνώρισε 
και σας προτιμά θέλει να του παρέχετε την 
ίδια ποιότητα υπηρεσιών, όσο κι αν αυτό 
φαντάζει αδύνατο. Βγάλτε από το μυαλό 
σας την παρανομία και τη φοροδιαφυγή: 
δεν είναι μόνον ηθικά κατακριτέα, αλλά και 
παράνομη. Θέλετε στα σοβαρά τώρα στα 
γεράματα να απαντήσετε στο αν τα σίδερα 
της φυλακής είναι για τους λεβέντες;

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Το να αφήσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στολισμένο ώς τα προσεχή Χριστούγεννα 
δεν σημαίνει ότι είστε 11 μήνες μπροστά 
από την εποχή σας... Κάντε την καρδιά 
σας πέτρα και αρχίστε να ξεστολίζετε. Θα 
μπορούσατε να ζητήσετε βοήθεια από τα 
παιδιά σας, μην αρχίσετε όμως να εκνευ-
ρίζεστε, αν αρχίσουν να σπάνε μπάλες ή 
να ακρωτηριάζουν αγγελάκια. Αν βέβαια 
ο λόγος που δεν ξεστολίζετε είναι για να 
διατηρήσετε λιγάκι ακόμη το πνεύμα των 
γιορτών, μπορείτε να κρατήσετε την πολύ-
χρωμη γιρλάντα με τα λαμπάκια. Ασχέτως 
αν το σπίτι σας θα θυμίζει χασαποταβέρνα 
στην περιφέρεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Θέλετε να επιστρέψετε στην καθημερι-
νότητα του γραφείου σας. Δεν σας έλει-
ψαν τόσο πολύ τα περίφημα σουτζου-
κάκια που ψήνει στα κάρβουνα το γειτο-
νικό σας εστιατόριο, αλλά η ίδια η δου-
λειά, η συνύπαρξη με τους φίλους σας 
και οι προκλήσεις που έχετε να αντι-
μετωπίσετε. Μας αρέσει ο τρόπος που 
σκέφτεστε (αν και δεν θα λέγαμε «όχι» 
και για τα σουτζουκάκια). Η χρονιά εί-
ναι μπροστά σας και το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να κυνηγήσετε τα όνει-
ρά σας. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, 
η θέληση όμως μπορεί να υπερνικήσει 
πολλά προβλήματα. Κι εμείς μαζί σας…

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κάνατε 
την προσωπική σας ανασκόπηση για τη 
χρονιά που πέρασε. Καταφέρατε πολλά 
κι αυτό πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε. 
Τότε, γιατί είστε προβληματισμένοι; Επειδή 
θα μπορούσατε να είχατε ιδρύσει μιαν εται-
ρεία κούριερ και να το έχετε τερματίσει στη 
δουλειά (και, κατά συνέπεια, στο χρήμα); Ε, 
δεν το κάνατε. Και ίσως καλύτερα, επειδή 
αυτήν τη στιγμή μπορεί να σας έβριζε η 
μισή Ελλάδα, που έχει παραγγείλει χριστου-
γεννιάτικα δώρα από το ίντερνετ και θα τα 
παραλάβει κατά την Καθαρά Δευτέρα… 
Μην κοιτάτε τι θα μπορούσατε να είχατε 
κάνει. Δείτε τι θα κάνετε στο μέλλον. Και 
φροντίστε να το κάνετε σωστά.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01  
ΦΑΓΩΘΗΚΑΤΕ να φύγει το «κακό» 
2020, που δεν σας επέτρεψε να πραγ-
ματοποιήσετε τα όνειρά σας. Και τώρα, 
τι έγινε; Θα περιμένετε με σταυρωμένα 
χέρια να αλλάξει και η δική σας τύχη; 
Φτιάξτε ένα ωραίο καφεδάκι, βάλτε 
χαλαρωτική μουσικούλα να παίζει στο 
βάθος, καθαρίστε το μυαλό σας και 
προσπαθήστε να κάνετε μια παραγωγι-
κή συζήτηση με τον εαυτό σας. Δεν θα 
πιστεύετε πόσα πράγματα έχετε να πείτε. 
Θα ζοριστείτε λιγάκι στην αρχή, αλλά 
μετά η κουβέντα θα κυλήσει νεράκι. 
Ακούστε μας, κάτι ξέρουμε.
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CITY FACES
Γιάννης 
Πούλιος
FITNESS INSTRUCTOR
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021,
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟ.

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ ΒΑΛΑΜΕ ΟΛΟΙ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΙΣ ONLINE 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ 
ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΜΕ ΠΟΣΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΤΑΝ. 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΛΙΓΟ ΑΜΗΧΑΝΑ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΛΕΟΝ ΟΜΩΣ 
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΙΣ ΕΧΟΥΜΕ 
ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ – ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ. ΚΑΠΟΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ…

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.






