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the guide ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΠΡΟΒΟΛΕΣ, ONLINE ΣΚΗΝΕΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΑΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΑΤΙ ΜΑΛΩΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ;
Τη μία είναι ο σταθμός τού μετρό στη Βενιζέλου, την άλλη το εάν το νέο εκθεσιακό κέντρο
της ΔΕΘ θα πρέπει να γίνει στο κέντρο ή στα δυτικά... Ποιος είναι ο λόγος που αυτή η πόλη

διχάζεται διαρκώς, τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα; Η «CT» αναζητά ερμηνείες.
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«ΕΣΎ, θυμάσαι πού ήσουν τέτοια μέρα πριν 
από έναν χρόνο;» με ρώτησε πριν από μερι-
κές ημέρες ένας φίλος. Η αλήθεια είναι ότι το 
2020 ήταν μια χρονιά αρκετά δύσκολη για 
εμένα, οπότε θυμόμουν με λεπτομέρειες και πού 
ήμουν και τι έκανα και τι με φόβιζε – δεν έχει 
σημασία ωστόσο η περιπτωσιολογία. Η πραγ-
ματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι από τους 
φίλους και συναδέλφους, στους οποίους έκανα 
αργότερα την ίδια ερώτηση, δεν μπορούσαν 
να θυμηθούν πού βρίσκονταν. Θυμόντουσαν 
απλώς ότι ήταν κάπου καλύτερα απ’ όπου είναι 
σήμερα – και σίγουρα κάνοντας κάτι καλύτερο 
από αυτό που τους απασχολεί αυτόν τον καιρό.

ΕΊΝΑΊ ΑΛΉΘΕΊΑ, όσο κι αν προσπαθούμε 
να φτιασιδώσουμε τη δυστοπία που βιώνουμε 
κάτω από το «μέικαπ» μιας τύποις κανονι-
κότητας, ότι ο Ιανουάριος του 2020 απέχει, 
στην πραγματικότητα, πολύ περισσότερο από 
12 μήνες από τον φετινό Ιανουάριο. Το δω-
δεκάμηνο που μεσολάβησε ήταν τόσο πυκνό, 
που ισοδυναμεί με πολλές χρονιές. Ανατροπές, 
φόβοι, αλλαγές στην καθημερινότητα και στον 
τρόπο ζωής μας, απειλές από το πουθενά που 
πήγαιναν κι ερχόντουσαν ξανά και ξανά. Κλει-
στήκαμε στα σπίτια μας. Αλλάξαμε καθημερι-
νές συνήθειες και βάλαμε νέες στη ζωή μας, 
όπως ένα sms ή μία έντυπη δήλωση που μας 
δίνει το δικαίωμα να βγούμε για να διεκπεραι-
ώσουμε μια συγκεκριμένη δουλειά σε συγκε-
κριμένο χρόνο. Και, στα πιο σοβαρά: χάσαμε 
συγγενείς, φίλους, κάποιοι έχασαν μέλη τής 
οικογένειάς τους. Χάσαμε δουλειές, είδαμε 
το εισόδημά μας να μειώνεται, ορισμένοι το 
είδαν ακόμη και να μηδενίζεται. Μαγαζιά που 
θυμόμασταν επί δεκαετίες έκλεισαν, χωρίς 
ελπίδα να ξανανοίξουν – ποτέ πια. Άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να αλλάξουν επαγγελματικό 
προσανατολισμό, κάποιοι εξ αυτών ίσως χρει-
αστεί να αλλάξουν ακόμη και πόλη ή χώρα, αν 
θέλουν να έχουν ένα μεροκάματο που θα τους 
επιτρέπει να ζουν τη ζωή τους με μια στοιχει-
ώδη αξιοπρέπεια. Ξεχάσαμε πώς είναι να ζεις 
μαζί με άλλους ανθρώπους. Χάσαμε την αυ-
θόρμητη αγκαλιά και το φιλί, τη συναναστρο-
φή στον δρόμο με ανθρώπους γνωστούς ή με 
ανθρώπους που πολύ θα θέλαμε να γνωρίσου-
με. Καταργήσαμε τη χειραψία ή τη σωματική 
επαφή – την αντικαταστήσαμε με νοήματα ή 
με μικρές «γροθιές» αντί χαιρετισμού, αρκεί 
να ακολουθεί αντισηπτικό στα χέρια. Σταμα-
τήσαμε να φλερτάρουμε ή να κάνουμε έρωτα 
με ανθρώπους που δεν ξέρουμε δεκαετίες ή 
με τους οποίους δεν συγκατοικούμε. Κρύψα-

με τα πρόσωπά μας πίσω από μάσκες – δεν 
υπάρχει πλέον χαμόγελο συγκατάνευσης ή 
γκριμάτσα αποδοκιμασίας, από τη λάμψη των 
ματιών προσπαθούμε να «διαβάσουμε» αυτόν 
που έχουμε απέναντι.

ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΑΡΔΉΝ – αλλάξαμε δυσανά-
λογα πολύ σε σχέση με την άμμο που κύλησε 
στην κλεψύδρα τού χρόνου από τον περσινό 
Ιανουάριο. Κάποιες από τις νέες μας συνήθειες 
θα αργήσουν να μας αφήσουν (κι αυτό όταν οι 
επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, επι-
τέλους), ορισμένες άλλες ίσως έχουν έρθει για 
να μείνουν. Προσβλέπουμε πλέον στον εμβολι-
ασμό, για να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στις 
ζωές μας – χωρίς ωστόσο να είμαι σίγουρος 
αν οι ζωές που αφήσαμε είναι ακόμη εκεί για 
να μας περιμένουν. Αν βολτάρετε στο κέντρο 
και στις γειτονιές τής πόλης, η κατάσταση που 
επικρατεί σε ορισμένα σημεία ίσως φέρει στο 
μυαλό σας εικόνες από το ντοκιμαντέρ «Καρτ 
ποστάλ από το Πρίπιατ του Τσερνόμπιλ» τού 
βρετανού σκηνοθέτη και φωτογράφου Ντάνι 
Κουκ. Πρόκειται για την πάλαι ποτέ πόλη των 
50.000 κατοίκων, όπου ο χρόνος σταμάτησε 
εκείνη την ημέρα τού 1986, όταν εξερράγη ο 
αντιδραστήρας στο γειτονικό πυρηνικό ερ-
γοστάσιο. Καταστήματα, κατοικίες, παιδικές 
χαρές, όλα έμειναν απαράλλακτα στον χρόνο, 
παγωμένα στη στιγμή που οι κάτοικοι έφυγαν 
βιαστικά, αφήνοντας πίσω τους ό,τι γνώρι-
ζαν ως οικείο. Αντίστοιχη εικόνα αντικρίζεις, 
δυστυχώς, σε πολλά καταστήματα της πόλης: 
φάκελοι με λογαριασμούς μηνών στοιβάζονται 
πίσω από κρυστάλλινες πόρτες, η σκόνη έχει 
κατακαθίσει πάνω σε βιτρίνες, προϊόντα και 
ταμειακές μηχανές, τα φώτα μένουν σβηστά, 
η ανθρώπινη παρουσία λείπει – και ουδείς 
γνωρίζει πότε και αν θα επανέλθει.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΎΜΕ στην επόμενη ημέρα, 
φοβάμαι όμως ότι δεν συνειδητοποιούμε 
ακόμη πόσο σκληρή θα είναι η ημέρα αυτή. 
Θα κληθούμε να παλέψουμε σκληρά, για να 
πάρουμε πίσω τη ζωή μας –όσο μέρος αυτής 
τής ζωής είναι ανακτήσιμο– ή για να χτί-
σουμε εξ αρχής μια νέα ζωή. Αυτή θα είναι 
η πρόκληση της μεθεπόμενης ημέρας. Η επό-
μενη ημέρα έχει στην ατζέντα της την προ-
σπάθεια να αρχίσουμε την επαναφορά σε μια 
στοιχειώδη, έστω, κανονικότητα για εμάς και 
για τους αγαπημένους μας. Είμαι πεπεισμένος 
ότι θα το πετύχουμε.

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

Σημεία διανομής
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (εντός 
του λιμανιού) • Βασιλικό Θέατρο (πλατεία 
Λευκού Πύργου) • Θέατρο «Αριστο-
τέλειον» (Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο 
«Αυλαία» (Τσιμισκή 136, πλατεία ΧΑΝΘ) 
• Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών (Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο «Κο-
λοσσαίον» (λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 
150) • Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 
5 με Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • 
Θέατρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματοθέ-
ατρο «Ολύμπιον» (πλατεία Αριστοτέλους 
10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία ΧΑΝΘ) 
• Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(25ης Μαρτίου με Νέα Παραλία) • Μονή 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρού-
πολη) • Μύλος – Πολυχώρος Πολιτισμού 
(Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 
3) • Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • 
Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • 
Δέκα Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 5) 
• Διεθνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μα-
ρόκκου (Βασιλίσσης Όλγας 113 με Πέτρου 
Συνδίκα) • Ζύθος (Κατούνη 5, Λαδάδικα) 
• Ζύθος Ντορέ (πλατεία Τσιρογιάννη, 
Λευκός Πύργος) • Ζώγια (Αλεξάνδρου 
Σβώλου 54) • Η Μικρή Φρίντα (Αχει-
ροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λεωφόρος 
Νίκης 21) • Ιπποπόταμος (πλατεία Αγίου 
Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ (Ολύμπου 83) • 
Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 155) 
• Μασσαλία (Μανουσογιαννάκη 6) • Μπαρ 
/ Μπα / Μπεν (Κωνσταντίνου Καραμανλή 
29) • Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 3, στη 
συμβολή με την Τσιμισκή) • Παραδοσιακό 
(Κούσκουρα 4) • Πλατεία Θεάτρου (Εθνι-
κής Αμύνης 4) • Στάζει Μέλι (Στρωμνίτσης 
56, περιοχή Βούλγαρη) • Τερψιλαρύγγιο 
(Μάρκου Μπότσαρη 14) • Υφήλιος (Προ-
ξένου Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 5) 
• ACOSTA Flavors Factory (Κύπρου 2, 
Άγιος Παύλος)• Apallou (Μητροπόλεως 
51) • Arrogant Bar (Ίωνος Δραγούμη 35) 
• Blacklime (Τσιμισκή 24, στη στοά Χιρς) 
• Brothers in Law (Παύλου Μελά 30) 
• Bulldogs and the Beast (Αλεξάνδρου 
Σβώλου 1) • Candy Bar (Αγίας Θεοδώρας 
4) • Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 
10, στο ξενοδοχείο «Excelsior») • Cin 
Cin (Ικτίνου 22) • City Café (Τσιμισκή 
43, στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία») 
• Classico (Θεμιστοκλή Σοφούλη 15) • 
De Facto (Παύλου Μελά 19) • Donkey 
Breakfast (Σκρα 3)• Father Coffee and 
Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 9) • Garçon 
Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • Hermanos 
espresso wine bar (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 18) • Join (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος Νίκης 
73) • Kanel Café (Γεωργίου Σταύρου 9) 
• Kazbah (Παλαιών Πατρών Γερμανού 
12) • Kitchen Bar (Αποθήκη Β’, στην Α’ 
προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika (Γεωργίου 
Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistrot (Κα-
τούνη 7, Λαδάδικα) • Local Espresso Bar 
(Παλαιών Πατρών Γερμανού 17) • Mon 
Frère (Καρόλου Ντηλ 6) • Navona (Με-
γάλου Αλεξάνδρου 2) • Nectar Distillery 
rooftop bar@«Zeus Is Loose» hostel 
(Κλεισούρας 13) • Olicatessen (Βίκτωρος 
Ουγκώ 4, Άνω Λαδάδικα) • Oval (Φιλικής 
Εταιρείας 1) • Padrino (λεωφόρος Νίκης 
79) • Poselli Pizza (Βηλαρά 2) • Souel 
(Παύλου Μελά 16) • Spoon (Παύλου 
Μελά 38) • Stretto (Καρόλου Ντηλ 18) • 
Tabya (Κ. Μελενίκου 14Γ, έναντι πλατείας 
Χημείου) • The Blues Bar (Ολύμπου 84) 
• The Caravan B&B (Ρεμπέλου 1) • The 
Garden Bar (Αγίου Μηνά 16) • The Last 
Slice (Προξένου Κορομηλά 1) • The Path 
(Βαφοπούλου 28) • Toms (Τσιμισκή 22) 
• Tribeca (λεωφόρος Νίκης 21) • Urban 
Deli (Βασιλέως Ηρακλείου 7) • Valenio 
(Ικτίνου 6) • WonderWall (Αιγύπτου 18) • 
Youkali (Εθνικής Αμύνης 6).
Άγιος Παύλος: Το Δέλτα (Ανθέων 24).
Άνω Τούμπα: Παραδοσιακό (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 20) • Το Νέον Καφενείον 
(Δημητρίου Τσιαπάνου 29 με Γρηγορίου 
Λαμπράκη).
Εύοσμος: Il Posto (πλατεία Ευόσμου) • U 
Bar Project (Μεγάλου Αλεξάνδρου 93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 
81) • Μαϊάμι (Θέτιδος 18) • Τέσσερα 
(Νικολάου Πλαστήρα 53) • Burgler (Με-
ταμορφώσεως 5) • Coffice (Αιγαίου 62) • 
Cottage (Μιαούλη με Μιχαλακοπούλου 2) 
• Enjoy (Μεταμορφώσεως 21) • Mercado 
(Μεταμορφώσεως 38 με Κομνηνών 45) • 
The Bar L.A.B (Νικολάου Πλαστήρα με 
Μυστακίδου 2) • Tre (Θεμιστοκλή Σοφού-
λη 57) • ZAK – Contemporary Bistrot 
(Νικολάου Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα 
Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45)
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76)
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδοπού-
λου 17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρα-
τιώτη 58) • Τριγωνάκι Coffee & More 
(Αγνώστου Στρατιώτου 56).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana 
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώνη 
18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1)

à
«Εσύ, πού ήσουν πέρσι τον Ιανουάριο;»

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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WHAT’S HOT NOW
Η «CITYMAG 
THESSALONIKI» ΒΑΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
- ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4Κελτικά και σκανδιναβικά 

παραμύθια σε online αφή-
γηση συνοδεία μουσικής 
το ΣΑ 23.01, στις 18:00, 
εδώ: https://events.hau.gr/
paidikes-ekdhlwseis/

Το Naima Drumhouse 
διοργανώνει ένα δωρεάν, 
διαδραστικό, διαδικτυα-
κό σεμινάριο ντραμς στις 
24.01. Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/2MX4Obw

Κυριακάτικα πρωινά 
τής ΚΟΘ με Σούμπερτ 
& Αρέντσκι σε live 
streaming την ΚΥ 24.01, 
στις 12:00, από το κανά-
λι τής ΚΟΘ στο YouTube.

«Ο Καραγκιόζης πάει 
Survivor»: παιδική 
παράσταση σε online 
streaming στις 24 & 
στις 31.01, στις 11:00. 
Εισιτήριο: €5.

«ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Προ των πυλών το νέο έργο
τού Δημήτρη Παπαϊωάννου
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΗΓΗ φωτός, 
δίνοντάς μας το έναυσμα να 
ισορροπήσουμε, για να μη 
χαθούμε, μας προσανατολίζει 
ο «Εγκάρσιος Προσανατο-
λισμός», το νέο έργο τού 
ιδιοφυούς, διεθνούς έλλη-
να χορογράφου Δημήτρη 
Παπαϊωάννου. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται στο 
εξάλεπτο βίντεο που κυκλο-
φόρησε, «Εγκάρσιος προσα-
νατολισμός είναι να διατηρείς 
μια σταθερή γωνία προς μια 
μακρινή πηγή φωτός, για 
προσανατολισμό». Το βίντεο 
καταλήγει με μία φράση τού 
πέρση ποιητή τού 13ου αιώνα, 
Ρουμί: «Κρίνε την πεταλούδα 
από την ομορφιά τής φλόγας 
που την καίει».
«Τα έργα μου δεν υπάρχουν 
από πριν, έρχονται από το 
πουθενά», λέει ο ίδιος ο 
Δημήτρης Παπαϊωάννου. 
«Γράφω τα έργα μου ενώ τα 
κατασκευάζω στις πρόβες. 
Προετοιμάζω υλικό μόνο για 
να ξεκινήσω τη διαδικασία 
και, τις περισσότερες φορές, 
το πετάω. Έχω αποφασίσει 
να μη γνωρίζω τι φτιάχνω 
πριν και κατά τη διάρκεια. 
Στο τέλος, αν είμαι τυχερός, 
εμφανίζεται το έργο και προ-
σπαθώ να το καταλάβω και 
να το τελειοποιήσω. Κρατάω 
το δικαίωμα να τα αλλάξω 
όλα την ύστατη στιγμή. Οπό-
τε, είναι δύσκολο για εμένα 
να σας μιλήσω για κάτι πριν 
δημιουργηθεί».
Περισσότεροι από 70.000 
θεατές σε 36 χώρες από 
τέσσερις ηπείρους είδαν την 
πρώτη διεθνή συμπαραγωγή 
τού έλληνα δημιουργού, τον 
«Μεγάλο Δαμαστή». Για την 
επόμενη διεθνή περιοδεία 
τής παγκόσμιας συμπαρα-

γωγής τού νέου του έργου, που 
ήταν προγραμματισμένο να κάνει 
παγκόσμια πρεμιέρα στη «Στέ-
γη» τον Μάιο του 2020, πέ-
ρασαν από οντισιόν, την άνοιξη 
του 2019, πεντακόσιοι και πλέον 
περφόρμερ και χορευτές απ’ όλο 
τον κόσμο. Εκείνοι που επιλέ-
χθηκαν ξεκίνησαν πρόβες με τον 
Δημήτρη Παπαϊωάννου τον Ια-
νουάριο του 2020 και διέκοψαν 
αιφνίδια, λόγω του λόκντάουν, 
τον Μάρτιο του 2020.

Η πρεμιέρα τής δεύτερης πα-
γκόσμιας συμπαραγωγής τής 
«Στέγης» και του Δημήτρη 
Παπαϊωάννου αναμενόταν τον 
Δεκέμβριο του 2020, στην 
Κεντρική Σκηνή, ωστόσο το 
κλείσιμο όλων των χώρων θεα-
μάτων απέκλεισε και αυτήν την 
ημερομηνία. Τώρα, ο Δημήτρης 
Παπαϊωάννου είναι έτοιμος και 
περιμένει να ανοίξει η αυλαία. 
Μαζί του, περιμένουμε όλες και 
όλοι.

INFO: Δείτε το τρέιλερ της πολυ-
αναμενόμενης παράστασης εδώ: 
https://vimeo.com/499752147
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ME ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΝΙΚΟ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ
Μια μεγάλη συναυλία
σε global streaming
INFO: Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το 
ΣΑ 30.01. Εισιτήρια: €14,90 (η τιμή αφορά 
την παρακολούθηση πλάνων τής προετοι-
μασίας, διάρκειας 30 λεπτών, καθώς και 
την παρακολούθηση της συναυλίας), €9,90 
(για την παρακολούθηση της συναυλίας). 
Προπώληση στο viva.gr.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ο Νίκος Mα-
κρόπουλος και οι φίλοι τους, Νίκος Ζωι-
δάκης, Γιάννης Καψάλης και Ματθαίος 
Τσαχουρίδης, ανεβαίνουν στη σκηνή για 
μια παγκόσμια, διαδικτυακή συναυλία το 
τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου, στις 
30 τού μήνα, την οποία θα απολαύσουμε 
μέσω live streaming. Μια συνεργασία με 
σκοπό να ταξιδέψει το ελληνικό τραγούδι 
σε όλες γωνιές τού κόσμου, να «αγκαλιά-
σει» τον Ελληνισμό τού εξωτερικού και να 
μας συντροφεύσει με νότες και αγαπημέ-
νες επιτυχίες αυτήν τη δύσκολη περίοδο 
που όλοι διανύουμε.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Μια βραβευμένη ταινία
στην πλατφόρμα ArteKino
Ο «ΓΙΟΣ τής Σοφίας» τής Ελίνας Ψύ-
κου, έχοντας ήδη αποσπάσει το Young 
Audience Award στο διαδικτυακό 
φεστιβάλ τού ΑRΤΕ, θα είναι διαθέσι-
μος στην πλατφόρμα τού ArteKino τον 
Ιανουάριο. Η ταινία, παραγωγής 2017, 
ξεκίνησε τη διεθνή φεστιβαλική πορεία 
της στην Τραϊμπέκα τής Νέας Υόρκης, 
όπου έλαβε το βραβείο καλύτερης 
ταινίας. Στην Ελλάδα επικράτησε στα 
βραβεία τής Ελληνικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου το 2018.

5 76 8 9H Ομάδα7 παρουσιάζει 
τη νέα παράσταση για 
την έννοια της πατρί-
δας την ΤΡ 26.01, στις 
21:00, εδώ: https://
youtu.be/z7ZlFsMDA-I

Movie yoga & filmthe-
rapy free webinar με την 
Αναστασία Παναγιωτί-
δου την ΚΥ 31.01, στις 
18:30. Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3ifatoZ

Δωρεάν μετάδοση της 
4ης Συμφωνίας τού 
Μάλερ από το κανάλι τής 
ΚΟΘ στο YouTube & τη 
σελίδα της στο Facebook 
την ΚΥ 31.01, στις 19:00.

«O Ραφτάκος των λέ-
ξεων» από τη θεατρική 
ομάδα Μικρός Νότος 
σε online προβολές ώς 
τις 31.01 από την πλατ-
φόρμα ticketservices.

Δωρεάν διαδικτυακό 
εργαστήρι πλεξίματος 
για ενήλικες από το 
ΠΙΟΠ. Πληροφορίες 
και όροι συμμετοχής 
εδώ: www.piop.gr

à
Σαββόπουλος μόνος επί σκηνής
Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σαββόπουλος παρουσίασε διαδικτυακά μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το 
ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για μία από τις λίγες φορές που το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον κο-
ρυφαίο δημιουργό μόνο του επί σκηνής, με τη συνοδεία τής κιθάρας του. Ο Σαββόπουλος ερμή-
νευσε τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα όπως πριν από 50 χρόνια, πιο επίκαιρα παρά ποτέ.
INFO: H συναυλία θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα https://www.snfcc.org/SavvopoulosOnDemand 
ώς την ΚΥ 24.01, στις 23:00.

ΣΕ ONLINE STREAMING
Ο Μίλτος Πασχαλίδης
live και διαδικτυακά
Ο ΜΙΛΤΟΣ Πασχαλίδης συγκεντρώ-
νει τα καλύτερα τραγούδια του και τη 
διάθεσή του για επικοινωνία μέσω της 
μουσικής του (που τόσο έχει δυσκολέψει 
τους τελευταίους μήνες) και υποδέχε-
ται το κοινό στο δεύτερο σπίτι του, την 
κεντρική σκηνή τού Σταυρού τού Νότου, 
για ένα μοναδικό live streaming με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας, από την ασφά-
λεια του σπιτιού.
INFO: Την ΚΥ 24.01, στις 21:00. Είσο-
δος: €7. Προπώληση εδώ: https://www.
viva.gr/tickets/music/streaming/miltos-
pasxalidis-live-apo-stavro-tou-notou/

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
Live streaming concert
από τον Φάρο τού ΚΠΙΣΝ
Ο ΘΟΔΩΡΗΣ Βουτσικάκης έρχεται 
με την «Όμορφη Ζωή» που του εμπι-
στεύτηκαν ο Νικόλα Πιοβάνι και η Λίνα 
Νικολακοπούλου στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για 
ένα μοναδικό live streaming concert στον 
Φάρο. Στη συναυλία θα τον συνοδεύουν 
οι σολίστ Αντώνης Σουσάμογλου στο βιολί 
και Γρηγόρης Σημαδόπουλος στο πιάνο.
INFO: Την ΚΥ 31.01, στις 21:00. Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε την εκδήλωση live στη 
σελίδα https://www.snfcc.org/Voutsikakis, 
στη σελίδα τού ΚΠΙΣΝ στο Facebook (@
SNFCC) και στο κανάλι του στο YouTube.

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.WHAT’S HOT NOW

INFO: Δείτε το τρέιλερ της πολυ-
αναμενόμενης παράστασης εδώ: 
https://vimeo.com/499752147
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Ιστορίες τού 
«ασθενούς» 
φύλου...

Δ ιαστάσεις σκανδάλου 
αρχίζει να λαμβάνει το 
τελευταίο διάστημα, 

λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου, 
ο «σύνδεσμος» γνωστής 
κυρίας από τον χώρο τού 
advertising στη Θεσσαλονίκη 
με νεαρά μαθητευόμενή της, 
η οποία πλέον αποτελεί την 
αποκλειστική protégée της. 
Η εν λόγω κυρία είναι μόνη 
της εντυπωσιακή – μια σωστή 
grande dame τού θεσσαλονι-
κιώτικου advertising: δεν είναι 
ιδιαίτερα ψηλή, έχει ωστό-
σο εξαιρετικά καλλίγραμμο 
σώμα (μαθαίνω ότι το τακτικό 
πρόγραμμα εκγύμνασής της 
περιλαμβάνει αρκετή ώρα 
κολύμβησης), μεγάλα μαύρα, 
διαπεραστικά μάτια, κατά-
μαυρα μαλλιά και χαμόγελο 
που «μένει» (σαν της Κολινός, 
αντιλαμβάνεστε…). Είναι, δε, 
μία από τις πλέον καλοντυ-
μένες Θεσσαλονικιές, που 
αποτελεί διαρκώς, σε οποιο-
δήποτε event κι αν παρίσταται 
(και, προ κορωνοϊού, ήταν 
πολλά, πίστεψέ με, φανατικό 
μου κοινό), στόχο εξαιρετικά 
θετικών σχολίων των ανδρών 
και «φαρμακερών» βελών των 
γυναικών που βρίσκονται στον 
ίδιο χώρο μαζί της.

Η protégée της, τώρα, 
είναι πολλά χρόνια 
νεότερή της. Για 

την ακρίβεια, απ’ ό,τι μου 
λέει η φίλη μου η Λίλα, 
που παντού γυρίζει και όλα 
τα μαθαίνει, πρόκειται για 
μια εντελώς καινούργια 
στον συγκεκριμένο χώρο 
νεαρά, η οποία προ ολίγου 
–σχετικώς– χρόνου ήρθε 
στη Θεσσαλονίκη από τη 
γενέτειρά της (επαρχιακή) 
πόλη. Προφανώς, ωστόσο, 
όση εμπειρία τής λείπει 
τόσο μυαλό τής περισσεύει, 
μια που η περί ης ο λόγος 
debutante μυρίστηκε αμέ-
σως «ψητό», αντιλήφθηκε 
από την πρώτη στιγμή πού 
πρέπει να επικεντρώσει 
την προσπάθειά της και 
έτσι κατάφερε, σε σχετικά 
σύντομο χρόνο, να καταστεί 
απαραίτητο «αξεσουάρ» 
τής θεσσαλονικιάς grande 
dame, είτε στον χώρο τής 
δουλειάς είτε και εκτός αυ-
τού, στο πλαίσιο κοσμικών 
βραδινών εξόδων (μη με 
ρωτήσεις τι και πώς – πού 
να ξέρω κι εγώ, η γυναίκα, 
τι εκτιμάει και τι βρίσκει 
καθένας στον άλλο).

Τ ο θέμα είναι, βέβαια, 
ότι η επώνυμη Θεσσα-
λονικιά έχει αρχίσει να 

ευνοεί την protégée της με 
τρόπο σχεδόν σκανδαλώδη 
(και σίγουρα δυσανάλογο 
της επαγγελματικής αξίας 
τής νεαράς), σε σημείο που 
οι δυο τους αποτελούν, 
αν όχι «talk of the town», 

σίγουρα talk of the… office, 
με τους συναδέλφους τής 
debutante να βρίσκονται μία 
ανάσα πριν από το «σημείο 
μηδέν» και να έχουν αρχίσει 
ήδη να ακονίζουν τα μαχαί-
ρια τους. Όταν δω το πρώτο 
αίμα να στάζει (όποιου κι αν 
είναι), θα σπεύσω να σας 
ενημερώσω.

Π άμε σε άλλα… Μου 
έχουν μιλήσει για 
έναν χώρο «χαλά-

ρωσης και απόλαυσης» 
αποκλειστικώς για κυρίες 
εκεί, στην αρχή τής Βα-
σιλίσσης Όλγας (ή μήπως 
λέγεται Βασιλέως Γεωργίου 

εκείνο το κομμάτι; Πάντοτε 
τα μπέρδευα αυτά τα δυο). 
«Ε, καλά, βρε Κάθι μου…» 
θα μου πεις, λατρεμένη 
αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου. «Και αυτό 
πια μπαίνει στο μάτι σου; 
Τόσες σκοτούρες, βάσανα 
και έγνοιες έχει η σύγχρο-
νη γυναίκα, να μην έχει κι 
αυτή έναν χώρο να μπορεί 
να πηγαίνει για να φορτίζει 
τις ‘μπαταρίες’ της;». Πόσο 
δίκιο έχεις, φανατικό μου 
κοινό… Je suis d’accord επί 
τού προκειμένου, φοβούμαι 
ωστόσο ότι ο συγκεκριμέ-
νος χώρος «χαλάρωσης και 
απόλαυσης» ξεφεύγει από 
την έννοια του κλασικού 
σπα, όπως το γνωρίσαμε 
(και το αγαπήσαμε) όλες και 
όλοι μας.

Σ τον συγκεκριμένο 
χώρο (άντε να δούμε 
πώς μπορώ να θέσω 

το θέμα προσεκτικά, για να 
μην εκτεθούμε), οι κυρίες 
που τον επισκέπτονται 
απελευθερώνονται κυριολε-
κτικώς. Όχι απλώς από τα 
βάσανα και από τις έγνοιες 
τής ημέρας, αλλά και… Να… 
Πώς να το πω… Από τυχόν 

ηθικούς φραγμούς που μπο-
ρεί να μπαίνουν εμπόδιο στη 
διάθεσή τους να απολαύ-
σουν άλλες «πλευρές» τής 
ζωής. Και εξηγούμαι.

Η κυρία, η οποία 
διαχειρίζεται τον εν 
λόγω χώρο, λατρε-

μένη αναγνώστρια – λατρε-
μένε αναγνώστη μου, έχει 
«ιδιαίτερα» γούστα. Μα-
θαίνω μάλιστα ότι διατηρεί 
σύνδεσμο (όπως θα έλεγε 
και η grande dame τής ελ-
ληνικής κωμωδίας, Γεωργία 
Βασιλειάδου) με σχετικώς 
νεαρά επαγγελματία τής 
πόλης, η οποία είναι αρκετά 
γνωστή (και μη εξαιρετέα, 
οφείλω να προσθέσω…) 
στον επαγγελματικό της 
κύκλο. Ορμώμενη, λοιπόν, 
από τις προσωπικές της 
πεποιθήσεις, η συγκεκριμέ-
νη κυρία είπε να συνδυάσει 
επαγγελματικώς το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου: τουτέ-
στιν, να δημιουργήσει έναν 
χώρο, όπου κυρίες τής πό-
λης (μαθαίνω ότι –πάντοτε 
προ λόκντάουν– η πελατεία 
τού εν λόγω χώρου απαρ-
τίζεται ως επί το πλείστον 
από Θεσσαλονικιές που 
κυμαίνονται μεταξύ 35+ και 
55 χρόνων) θα μπορούν 
να περιποιηθούν το τριχω-
τό τής κεφαλής τους, τα 
χέρια, τα νύχια, το πρό-
σωπο και το δέρμα τους, 
αλλά και να χαλαρώσουν 
στο χαμάμ και στη σάουνα 
που διαθέτει ο χώρος. Εκεί 
είναι, πληροφορούμαι, το 
επίκεντρο της απόλαυσης, 
καθώς οι εν λόγω, υπερά-
νω πάσης υποψίας κυρίες 
(που –προφανώς– δεν 
είναι αμύητες στο «σπορ») 
φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο 
απελευθέρωσης, ώστε να 
έρχονται πολύ πιο κοντά, 
παντί τρόπω. Ποιο Άμ-
στερνταμ, φανατικό μου 
κοινό; Ευρώπη γίναμε και 
εδώ, στα καθ’ ημάς. Μόνον 
οι τουλίπες μάς λείπουν.

Γράφει η CATHY

ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ «ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ» 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ. «Ε, ΚΑΛΑ, ΒΡΕ ΚΑΘΙ ΜΟΥ…»
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ, ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ – ΛΑΤΡΕΜΕΝΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΜΟΥ. «ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΣΟΥ; ΤΟΣΕΣ ΣΚΟΤΟΥΡΕΣ, 
ΒΑΣΑΝΑ ΚΑΙ ΕΓΝΟΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ
ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΤΙΣ ‘ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ’ ΤΗΣ;».

Η PROTÉGÉE ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΤΗΣ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ Η ΛΙΛΑ, 
ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΝΕΑΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟ ΟΛΙΓΟΥ –ΣΧΕΤΙΚΩΣ– ΧΡΟΝΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ) ΠΟΛΗ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΟΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟΣΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ,
ΜΙΑ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙ ΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ DEBUTANTE ΜΥΡΙΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΩΣ 
«ΨΗΤΟ», ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ,
ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
«ΑΞΕΣΟΥΑΡ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ GRANDE DAME,
ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΒΡΑΔΙΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ.

Quiz! 21 3 4Σεφ νέος, δημιουργι-
κός και τατουαζοφό-
ρος είναι ο κύριος που 
μονοπωλεί εσχάτως το 
ενδιαφέρον πολλών 
κυριών τής πόλης.

Είναι γνωστό ότι οι σεφ 
ασκούν μεγάλη γοητεία 
στο γυναικείο φύλο – ει-
δικά, δε, αν ο υπηρέτης 
των επικούρειων απολαύ-
σεων φέρει τατουάζ.

Είναι επιλεκτικός ως 
προς το physique (η γο-
ητεία του τού το επιτρέ-
πει), όχι όμως και ως 
προς τις ηλικίες. Όλες 
είναι στο «μενού».

Το καθημερινό του 
ωράριο είναι πολύ 
απαιτητικό. Τόσο 
εντός κουζίνας όσο 
και σε... άλλα δωμά-
τια της πόλης.
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ΔΙΑΘΕΤΕΙ ηχοσύστημα, φω-
τορρυθμικά και δυνατή μουσική. 
Όχι: δεν πρόκειται για κάποιο 
νυχτερινό κέντρο, αλλά για ένα 
ταξί… κλαμπ στη Θεσσαλονίκη, 
που προσφέρει στους πελάτες του 
τη δυνατότητα για μια διαφορετι-
κή έξοδο εν μέσω πανδημίας.
Ο ιδιοκτήτης τού ταξί, Κώστας 
Μπέκιος, σε μια προσπάθεια, 
όπως αναφέρει, να απομακρύνει 
τη θλίψη από τα πρόσωπα των 
πελατών του εξαιτίας των επιπτώ-
σεων της πανδημίας, μετέτρεψε 
το ταξί του σε «κλαμπ» και έδωσε 
την ευκαιρία στους πελάτες του 
να ξεσκάσουν, απολαμβάνο-
ντας το ποτό τους, αλλά και τις 
ομορφιές τής νυχτερινής Θεσσα-
λονίκης.
«Από την πρώτη καραντίνα έβλε-
πα τη θλίψη στα πρόσωπα του 
κόσμου και ήθελα να σταματή-
σουν –τουλάχιστον αυτοί που 
μπαίνουν στο ταξί μου– να είναι 

λυπημένοι», λέει ο κ. Μπέκιος – 
και εξηγεί: «Έτσι, έβαλα στην αρχή 
το ηχοσύστημα, τα φώτα led, 
φωτορρυθμικά και δυνάμωσα 
τη μουσική παραπάνω. Σταδιακά 
μετέτρεψα το ταξί σε ένα μικρό 
‘κλαμπ’ και άρχισα να βλέπω τους 
πελάτες μου να διασκεδάζουν 
και να βγαίνουν από την κούρσα 
χαμογελαστοί. Ο κόσμος το ευ-
χαριστιέται παρά πολύ και πολλοί 
μου λένε βγαίνοντας από το ταξί 
‘μπράβο σου, φίλε μου, μου 
έφτιαξες την ημέρα, μου άλλαξες 
τη διάθεση’. Αυτό για εμένα έχει 
πολύ μεγάλη αξία», επισημαίνει ο 
ιδιοκτήτης και οδηγός τού ταξί.

Σταθερό πελατολόγιο
Οι πελάτες του, όπως λέει ο 
Κωνσταντίνος Μπέκιος, είναι 
κυρίως νέοι ηλικίας από 18 ώς 
και 40 ετών, ενώ μια βόλτα-έ-
ξοδος με το «ταξί-κλαμπ» κο-
στίζει όσο η διαδρομή (δηλαδή, 
για μία ώρα από 12 ώς 15 ευρώ). 
Μάλιστα, ο κ. Μπέκιος έχει 
δημιουργήσει στους μήνες που 
διαρκεί η πανδημία το δικό του 
πελατολόγιο: «Δεν με επιλέγουν 
μόνο για μια μικρή κούρσα για 
να πάνε στη δουλειά τους, για 
παράδειγμα, αλλά μου ζητάνε 
να κάνουν μια βόλτα στην πόλη, 
για να απολαύσουν το ποτάκι 
τους με τη μουσική τής επιλογής 
τους. Είναι μια έξοδος διαφορε-
τική, κάτω όμως από συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις και τηρώ-
ντας όλα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας».
Βέβαια, όπως αποδεικνύεται, 
το επιχειρηματικό του δαιμό-
νιο δεν σταματά εδώ, καθώς 
σχεδιάζει τα νέα του βήματα, 
μετά την πανδημία, για να 
προσφέρει, όπως λέει, πολλά 
χαμόγελα: «Θετική ενέργεια: 
αυτό θέλω να προσφέρω, 
αυτός είναι ο στόχος μου», ση-
μειώνει χαρακτηριστικά, χωρίς 
να ανοίγει προς το παρόν τα 
χαρτιά του. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο οδηγός που
έκανε… κλαμπ
το ταξί του
Ένας ταξιτζής από τη Θεσσαλονίκη
επανεφευρίσκει την έννοια της κούρσας, 
χαρίζοντας στιγμές χαράς και ανεμελιάς 
εν μέσω τής πανδημίας τού κορωνοϊού.
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ΔΕΝ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ 
ΤΟ ΠΟΤΑΚΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ».
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την ημέρα 
τής Πρωτοχρονιάς, που ο ήλιος 
κυριαρχούσε στον ουρανό, ο Όλυ-
μπος είχε έρθει πολύ κοντά και η 
θάλασσα ήταν «λάδι». Τότε ήμουν 
μόνος με την El Minzah, τώρα 
ήμουν με παρέα. Περπατάμε πάνω 
στο ανάχωμα – εδώ η θάλασσα 
είναι ψηλότερα από τη στεριά, 
βρισκόμαστε στις «Κάτω Χώρες» 
τής Θεσσαλονίκης. Αριστερά η 
θάλασσα, δεξιά η υγρή, πολύ 
υγρή στεριά. Είναι χειμώνας και οι 
εικόνες είναι γκρίζες και γκριζο-
πράσινες. Μια μεγάλη έκταση με 
διάσπαρτα, μυτερά φυτά δημιουρ-
γεί μιαν εικόνα σε χειμέρια νάρκη.

ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ περπατά η 
Καρολίνα – μοιάζει να κρυώνει. 
«Γιατί την αφήνουν έτσι αυτήν 
την περιοχή;» λέει ξαφνικά, λίγο 
ενοχλημένη γι’ αυτό που βλέπει. 
«Μα, είναι η φύση…» τής απαντώ. 
Δεν ξέρω τι άλλο να πω, είναι 
προφανές ότι εδώ συγκεκριμένα 
δεν μπορείς να αναφωνήσεις, βλέ-
ποντας το τοπίο. Είναι ουδέτερο. 
Δεν έχει ζωηρά χρώματα, δεν έχει 
άνθη, έχει πολύ απλό σχήμα, είναι 

φτωχό. Όμως, είναι η φύση – κι 
αν επιμείνεις λίγο περισσότερο, αν 
πλησιάσεις, αν δεις τις λεπτομέ-
ρειες, θα διαπιστώσεις τον πλούτο 
και την ομορφιά της. Δεν είναι εύ-
κολη, πρέπει να την ανακαλύψεις. 
Είναι ένας βάλτος και έχει πολλά 
μυστικά. Μια περιοχή αγαπητή 
στα πουλιά, αποδημητικά και μη, 
που βρίσκουν τροφή που εμείς 
δεν μπορούμε να διακρίνουμε.

ΕΙΝΑΙ γεμάτη βούρλα. Ξέρετε 
τι είναι τα βούρλα; Εγώ για πολλά 
χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης 
τα βούρλα τα είχα συνδέσει με τους 
Βουρλιώτες και τις Βουρλιώτισσες, 
πρόσφυγες από την περιοχή τής 
Σμύρνης, από την ομώνυμη πόλη. 
Οι δικοί μου ήταν Καππαδόκες, 
άνθρωποι αυστηροί, λιτοί και γενικά 
σφιγμένοι – σε αντίθεση με τη 
Βουρλιώτισσα, που ήταν πιο πλη-
θωρική ακόμη κι από τη Σμυρνιά, 
με ό,τι αυτό σημαίνει. Απέφευγαν το 
συμπεθέριασμα με τους Βουρλιώ-
τες. Τα βούρλα-φυτά ουδεμία σχέ-
ση έχουν με τους τέως κατοίκους 
των Βουρλών τής Μικράς Ασίας, 
ακόμη λιγότερο με τους θαμώ-

νες των Βουρλών τού Πειραιά. 
Τα βούρλα δεν είναι στολισμένα, 
είναι φτωχά και απέριττα φυτά, 
που κάνουν έναν καρπό, ο οποίος 
ταξιδεύει μακριά με το παραμικρό 
αεράκι. Τα βούρλα δεν φοβούνται 
το νερό, τον αέρα και τη φωτιά.

ΦΥΣΑΕΙ, κάνει κρύο και τα 
φλαμίνγκο μάς παρατηρούν, ενώ 
περπατάμε ανενόχλητοι. Εδώ 
κάποτε ήταν το «Μπαγκλαντές», 
η «Ταβέρνα τής Αφροδίτης» 
και κάποια άλλα μαγαζιά. Τώρα, 
τίποτα – ακόμη κι αν υπήρχαν, 
θα ήταν κλειστά. «Να πιούμε 
λίγο κρασάκι;» τους προτείνω. 
Με κοιτούν όλοι με λαχτάρα, 
έχουμε κρυώσει. Χαμογελούν, 
επειδή γνωρίζουν ότι όλα είναι 
κλειστά. Κι εγώ, που είχα προ-
νοήσει, βγάζω κρασί, επτάζυμο 
ψωμί, γραβιέρα και κάτι άλλα 
ψιλά και κάνουμε ένα αξέχαστο 
πίκνικ. Είμαστε στην άλλη παρα-
λία τής Θεσσαλονίκης, απέναντι 
από τη Νέα Παραλία. Βλέπουμε 
τη Θεσσαλονίκη από μακριά, 
τον Όλυμπο από την άλλη πλευ-
ρά, μόνοι στη φύση.

ΜΕΡΙΚΟΙ μοιράζονται με τους 
φίλους τους το όνειρό τους 
να διασχίσουν μιαν ήπειρο με 
αυτοκίνητο, να μπουν σε ένα 
τρένο και να ανακαλύψουν 
τη γοητεία των σταθμών, των 
διάσπαρτων εδώ κι εκεί μικρών 
οικισμών, τις άκρες των πόλεων, 
τα σημεία εκείνα στα οποία 
γεννιούνται οι ωραίες ιστορίες. 
Κάποιοι θέλουν να διασχίσουν 
θάλασσες και ποτάμια, να 
ανέβουν σε ψηλά βουνά, 
να βρεθούν ακόμη και στο 
διάστημα, αν μπορούσαν.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 

εγκλεισμού και πανδημίας, 
μάλλον δεν φαίνεται να 
υπάρχει ο αναστοχασμός 
πάνω στην ομορφιά των 
απλών, μικρών πραγμάτων. 
Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που 
αναδύεται είναι μια λαχτάρα για 
περιπέτεια, μια λαχτάρα για τον 
κόσμο, για τους ανθρώπους, 
για τις μικρές και μεγάλες 
πόλεις, τις διαδρομές, τα 
ταξίδια. Σαν παραζαλισμένοι, 
ετεροχρονισμένοι easy riders 
χωρίς τις μηχανές, με μοναδική 
έννοια να πετάξουμε το ρολόι 
και να αφεθούμε απλώς να μας 
πάρει ο δρόμος.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

«Θέλω να αλλάξω τη ζωή μου». Κάποιος θα μπορούσε να πει
ότι πρόκειται για μιαν εποχή εξομολογήσεων. «Μετά την πανδημία,
θα αλλάξω τη ζωή μου, θα την κάνω καλύτερη» – ό,τι κι αν 
αυτό σημαίνει.

ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ και τα 
Σάββατα ήταν αλλιώς. Τα 
μικρά μπιμπελό θα βγαίνανε 
αργά το βράδυ – ίσως καμιά 
πίστα, ίσως μερικά ποτά 
παραπάνω, ίσως κάποιος που 
θα εκτιμήσει όσα κρύβονται 
κάτω από την πλατινέ, προ-
σεγμένη τους εμφάνιση, ίσως 
κάποια Δευτέρα βράδυ δεν 
θα αναγκαστούν να φύγουν 
βιαστικά από το μαγαζί, αλλά 
θα διαλέξουν με υπομονή και 
νάζι την απλησίαστη κρέμα 
και το αναπάντεχα απρόσιτο 
άρωμα.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ πολλές φορές 
αφελή, άτυχα ή νωθρά. 

Κάποιες είναι περαστικές, 
κάποιες συμβιβάζονται, σε 
κάποιες αρέσει –εξ αντα-
νακλάσεως– η χλιδή. Όλες 
όμως είναι κουρασμένες, 
ηττημένες, σχεδόν παρα-
δομένες. Το χαμόγελο της 
εξυπηρέτησης είναι επιτα-
κτικά χαραγμένο στα βαμ-
μένα πρόσωπά τους, είναι 
μια ομορφιά-εξώφυλλο, σαν 
να πέρασε από πάνω τους 
ένα Photoshop. Αλλά εσείς 
να αναζητήσετε τις μικρές 
στιγμές που κάποιο από τα 
κορίτσια ξεχνιέται, αφήνεται 
και καλύπτει τα θαύματα της 
Chanel, του Dior και του 
Κορρέ με το απόλυτα βιολο-

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

Εκ-πτώσεις. Πριν από την πανδημία, 
τα βράδια που κλείνουν τα μαγαζιά, 
τα κορίτσια που δούλευαν στα μεγάλα 
καταστήματα με ρούχα και καλλυντικά 
έφευγαν περπατώντας γρήγορα. Ήταν 
όμορφες μέσα στα κομψά κοστούμια τους,
ελκυστικές, βαμμένες θεϊκά, μικρές 
Αφροδίτες, αλλά αποκαμωμένες. Βάδιζαν 
πάνω στα τακούνια τους αποφασιστικά, 
χωρίς να κοιτάνε πίσω, εκεί όπου 
το κάθε μέρα τους πλέκεται με ορθοστασία, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και μπόλικο φθόνο 
για τις «τυχερές» πελάτισσες που έχουν 
βρει τον πρίγκιπα-χορηγό.

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Ουδέτερο, απέριττο και φτωχικό τοπίον! Σάββατο 09/01/2021, 
φτάνουμε στην περιοχή τού Δέλτα τού Αξιού. Φυσάει, κάνει κρύο 
και σκούρα σύννεφα αφήνουν μερικά περάσματα για τον ήλιο.

ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ είναι ούτε 
ένα, έστω, από αυτά τα σχέδια να 
καταφέρει να πραγματοποιηθεί 
– αλλά και πάλι ας μην 
είμαστε απόλυτοι, ίσως κάποιοι 
καταφέρουν και το ζήσουν. Είναι 
βέβαιον ότι αυτή η παθιασμένη 
αναζήτηση της ελευθερίας 
είναι, τις περισσότερες φορές, 
φαντασιώσεις φτιαγμένες από 
το παλιό, καλό και αυθεντικό 
υλικό των ονείρων. Ωστόσο, 
φέρνουν στην επιφάνεια τις 
αντιφάσεις και τις αντιθέσεις 
μας, τη σειρά πραγμάτων που 
κάνουμε χωρίς να τα πιστεύουμε 
πλέον, υποχρεώσεις που 

σέρνουμε και από τις οποίες 
δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, 
όσο κι αν το επιθυμούμε. Το 
βίωμα της πανδημίας αυτήν την 
πίσω σκέψη, αυτήν που τόσο 
καταπιέζαμε, τη φέρνει μπροστά. 
Ακόμη κι αν πολύ γρήγορα, με 
μια επιδέξια κίνηση, ξαναφύγει 
πίσω, ακόμη κι αν θαφτεί και 
πάλι μέσα βαθιά, θα ξέρουμε 
ότι σίγουρα υπάρχει και ο 
μηχανισμός των ονείρων την 
έστειλε στην επιφάνεια. Ίσως δεν 
καταφέρουμε να κάνουμε κάτι 
γι’ αυτό, αλλά, έτσι κι αλλιώς, η 
ζωή είναι γεμάτη από τέτοιους 
συμβιβασμούς.

ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΝ τρόπο, 
αυτή η αλλόκοτη κατάσταση 
που βιώνουμε μας δίνει τη 
δυνατότητα να ψηλαφίσουμε 
αυτές τις άβολες προσωπικές 
αλήθειες. Μας επιτρέπει 
να γνωρίσουμε καλύτερα 
τη φύση τους και, αν δεν 
καταφέρουμε να κάνουμε 
κάτι γι’ αυτές, απλώς να 
ξέρουμε το γιατί. Είναι 
πολύ σπουδαίο πράγμα να 
γνωρίζει κάποιος το γιατί. Αν 
πότε κάποιος τον ρωτήσει, 
να μπορεί χωρίς φόβο να 
δώσει απάντηση σ’ αυτήν την 
ερώτηση.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ, επειδή δεν 
υπάρχει απάντηση στο ερώτημα 
«τι είναι αυτό που της φταίει και 
κολλάει συνεχώς». Γιατί συμβαί-
νει αυτό; Κολλάει εκεί όπου θα 
έπρεπε να τσουλήσει. Ό,τι ξεκινά 
με ενθουσιασμό και ωραίες 
εξαγγελίες ως επί το πλείστον 
το τρώνε το σκοτάδι, η καθυ-
στέρηση, η έλλειψη κονδυλίων, 
αλλά κυρίως οι διαφωνίες, οι 
καυγάδες και η ασυμφωνία 
χαρακτήρων ανάμεσα στους 
αρμόδιους παράγοντες.

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟ, αλλά η 
πόλη αυτή μοιάζει να θέλει να 
τελματώνεται μόνη της. Γιατί; 
Δεν ξέρω. Το ψάχνω χρόνια 
τώρα και το μόνο που έχω 
καταφέρει είναι να ονομάσω 
αυτήν την ιδιότυπη ασθένεια 
που μας ταλαιπωρεί «θεσσα-
λονικίτιδα». Αρρώστια βαριά 
και ανίατη, εμβόλιο κατά τής 
οποίας δύσκολα θα βρεθεί.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ νόμιζα ότι φταίει 
το κλίμα. Η ανελέητη υγρασία, 
οι βροχές, ο Βαρδάρης, γενικά 
ο κακός μας ο καιρός. Ναι, 
αλλά, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τι να 
πουν και το Λονδίνο ή το Παρίσι 
ή, έστω, τα Τρίκαλα, που μπορεί 
να έχουν συνήθως παλιόκαιρο, 
αλλά από πρόοδο και καινοτο-
μία σκίζουν και μπράβο τους; 
Μετά σκέφτηκα ότι έχουμε μια 
πολύ βαριά και μακροχρόνια 
ιστορία με έναν σωρό κατακτη-
τές, που έκαναν πολλά αίσχη και 
σφαγές – Ρωμαίους, Νορμαν-
δούς, αλιτζερινούς πειρατές, 
Τούρκους και άλλες ευγενείς 
φυλές, που ρήμαξαν και χάλα-
σαν και άφησαν πίσω τους έναν 
αταβιστικό φόβο που μεταφέ-
ρεται από γενιά σε γενιά. Ναι, 
ΟΚ… Αλλά και η Αθήνα τα ίδια 
και χειρότερα πέρασε, όμως 
διαθέτει απ’ όλα: και μετρό και 
Αττική οδό και σελέμπριτιζ και 
όλα τα καλά.

ΤΟΤΕ, ΤΙ; Γιατί τρωγόμαστε 

για κάθε τι και δεν μπορούμε 
να συμφωνήσουμε σε τίποτα; 
Νομίζω πως, τελικά, για όλα 
φταίει η κατάρα που μας έριξε 
ο Απόστολος Παύλος (ναι, ο 
γνωστός) το 49 μ.Χ., όταν είχε 
βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για 
να διδάξει τον Χριστιανισμό. 
Τρεις εβδομάδες έμεινε ο Παύ-
λος στη Θεσσαλονίκη, αλλά, 
δυστυχώς, μάλλον δεν έπεισε 
και οι Εθνικοί τον πήραν με 
τις πέτρες. Κυριολεκτικά. Τον 
πετροβόλησαν τον άνθρωπο 
και παρά τρίχα γλίτωσε.

Ο ΠΑΥΛΟΣ, σύμφωνα με τη 
λαϊκή παράδοση, θυμωμένος 
και απογοητευμένος από αυτήν 
την ανοίκεια συμπεριφορά, κα-
ταράστηκε τους Θεσσαλονικείς 
να μη σηκωθούν ποτέ οι πέτρες 
από τους δρόμους τής πόλης 
τους. Έτσι, οι Θεσσαλονικείς 
έγιναν «Παυλοκαταραμένοι» 
και οι πέτρες έμειναν για πάντα 
στους δρόμους τής Θεσσαλο-
νίκης, όπως όλοι γνωρίζουμε. 
Όπου «πέτρα» το κάθε είδους 
εμπόδιο. Να πούμε, βέβαια, 
ότι ο Παύλος έστειλε μετά δύο 
επιστολές προς Θεσσαλονικείς, 
από τις πιο γνωστές και τις πρώ-
τες πρώτες που έστειλε ποτέ, 
όπου τους επαινεί για την καρτε-
ρικότητα και την πίστη τους – 
αλλά την κατάρα πίσω δεν την 
πήρε. Άντε μετά να προκόψεις 
εσύ, ο Παυλοκαταραμένος!

γικό προϊόν τής θλίψης. Σε 
κάποιες πελάτισσες αυτό δεν 
αρέσει – τους θυμίζει ότι 
εκεί έξω υπάρχει και η αλη-
θινή ζωή. Ούτε στους άντρες 
αρέσει – χαλάει την αλά Κιμ 
Καρντάσιαν φαντασίωση. Κι 
εδώ που τα λέμε, ούτε στο 
ίδιο το κορίτσι αρέσει αυτή η 
απρόσκλητη φέτα πραγματι-
κότητας.

ΚΙ ΟΜΩΣ: αν ισχύει το «για 
να πεις κάποιον όμορφο, πρέ-
πει να τον γνωρίσεις καλά», 
αυτή η μοναδική στιγμή τού 
ρήγματος στο κουρασμένο 
κατάστημα είναι μια συμπύ-
κνωση αυτής ακριβώς της 
φράσης. Μία στιγμή για μία 
αιώνια αλήθεια... Κορίτσια 
των μεγάλων καταστημάτων, 
κορίτσια που φεύγετε βια-

στικά τα βράδια μέσα στα 
κομψά, μα ίδια κοστούμια 
σας και πάνω στα ελκυστι-
κά τακούνια σας, κορίτσια 
μικρά και τόσο κουρασμένα, 
κορίτσια τόσο υποψιασμένα 
και επιφυλακτικά, αλλά και 
τόσο πρόθυμα να πέσετε στα 
ίδια λάθη, να ξέρετε ότι τώρα 
άνοιξαν και πάλι τα μαγαζιά. 
Έχουμε εκπτώσεις...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Οι Παυλοκαταραμένοι. Θεσσαλονίκη,
το αγαπημένο θέμα τής ζωής μου.
Και το πιο μυστήριο απ’ όλα.
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ΓΙΑΤΙ ΤΡΩΓΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ 
ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ; ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ, ΤΕΛΙΚΑ, 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Η ΚΑΤΑΡΑ ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΕΡΙΞΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΟ 49 Μ.Χ., ΟΤΑΝ ΕΙΧΕ ΒΡΕΘΕΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ 
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.
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Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ έθεσε υπό αμφισβήτηση την 
καθημερινότητα που ξέραμε μέχρι σήμερα 
και, ταυτόχρονα, μας έφερε αντιμέτωπους 
με τον εαυτό μας, αντιμέτωπους μεταξύ μας. 
Αυτή η πανδημία μάς έφερε αντιμέτωπους με 
μια πραγματικότητα, με την οποία θα πρέπει 
να προσαρμοστούμε από εδώ και πέρα. Η 
ζωή μας δεν θα είναι πια η ίδια. Ποτέ δεν θα 
αντιμετωπίσουμε τους εαυτούς μας και τους 
άλλους όπως πριν, ίσως επειδή δεν είχαμε 
αντιληφθεί πόσο εύθραυστοι είμαστε απέναντι 
στον κίνδυνο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές 
στην ανθρώπινη ιστορία που το (κοινωνικό) 
στίγμα μιας ασθένειας είναι πιο μεταδοτικό 
ακόμη κι από τον ίδιο τον κλινικό κίνδυνο που 
αντιμετωπίζουμε. 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ βίωσε τον στιγματι-
σμό ως η πόλη των ανεύθυνων πολιτών, 
ως η πόλη υπερ-εστία για την αύξηση των 
κρουσμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι 
πολίτες της να διχαστούν. Ποιοι είναι αυτοί 
που οδήγησαν στην έξαρση της πανδημίας; 
Ποιοι είναι εκείνοι που θα μας οδηγήσουν 
στο τρίτο κύμα; Ποια ηλικιακή ομάδα, ποια 
κοινωνική συμπεριφορά, ποια χαρακτηριστι-
κά των συμπολιτών μας μάς έχουν στερή-
σει για σχεδόν τρεις μήνες την κοινωνική 
επαφή; Μια κοινωνία διχασμένη, μια πόλη 
χωρισμένη ανάμεσα σε καλούς και κακούς. 
Αυτή θα είναι η κληρονομιά τού κορωνοϊού;

ΑΥΤΗ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΊΑ όμως ίσως είναι 
τελικά μια σχέση όχι άγνωστη στην πόλη. Τα 
τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτότυπη 
σχέση αγάπης-μίσους με την κριτική που όλοι 
είμαστε πρόθυμοι να ασκήσουμε σε κάθε 
δράση, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε γεγο-
νός. Η κριτική αυτή, που πρωταγωνιστεί στα 
κοινωνικά δίκτυα, τα έχει αναγάγει σε βήμα 
που άλλες φορές ενημερώνει, άλλες παρα-
πληροφορεί, αλλά κυρίως σχολιάζει. Ακόμη 
και σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές που 
βιώνει αυτή η πόλη, είμαστε όλοι έτοιμοι για 
ακόμη μία πρωτότυπη σύγκρουση, για άσκη-
ση κριτικής, για διχασμό. Η ρεαλιστική προ-
σέγγιση της πραγματικότητας, όμως, παρα-
μένει για όλους μας. Η Θεσσαλονίκη είναι και 
θα παραμείνει ένα ζωντανό παράδειγμα μιας 
πόλης που μπορεί να ενώσει τους κατοίκους 
της, να πρωταγωνιστήσει, να διευρύνει τα κοι-
νά της, να δημιουργήσει κίνητρα στην οικο-
νομία, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Η Θεσσα-
λονίκη μπορεί και πρέπει να είναι έτοιμη για 
την επόμενη ημέρα, αρκεί να εστιάσουμε στο 
συλλογικό, που ξεκινάει από καθέναν μας και 
ολοκληρώνεται για την πόλη, μέσα σ’ αυτήν. 
Επειδή, τελικά, η Θεσσαλονίκη μάς ενώνει, αν 
εμείς αποδεχτούμε αυτόν τον ρόλο της.

AD HOC
Γράφει η ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΝΔΕΛΙΑ
διευθύντρια Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Η Θεσσαλονίκη μάς
ενώνει. Θεσσαλονίκη, 
μια πόλη ενός 
εκατομμυρίου
και πλέον κατοίκων.
Μια πόλη πολυ-
πολιτισμική, γεμάτη 
αντιθέσεις, αλλά
και συμφωνίες
που συμπληρώνουν 
η μία την άλλη.
Η περίοδος
της πανδημίας έχει 
αναμφισβήτητα 
αφήσει το σημάδι της
σ’ αυτήν την πόλη. 
Οι ημέρες
τού Νοεμβρίου 2020
μάς γέμισαν με φόβο
για το παρόν
και το μέλλον,
για τη ζωή μας, για 
τα αγαπημένα μας
πρόσωπα.

ΕΧΕΊ ΒΕΒΑΊΑ και πιο πίσω άσπρα πιόνια 
απάνω στο σκάκι με τα μαύρα να εφορμούν. 
Και Σαξώνη με Λεμούσια να αλληλοκατηγο-
ρούν. Και να τρέμει ο Ψωμιάδης με Τρεμόπου-
λο αρχηγό – αλλά πόσο με κουράζουν τούτα, 
κάπου εδώ το σταματώ. Δεν είναι τυχαίο ότι 
σ’ αυτήν την πόλη υπάρχει καρφωμένο στη 
γη της ένα μάρμαρο που γράφει «μηδέν» (0). 
Ούτε βέβαια και η φαλλική, μαρμάρινη στήλη 
που ονομάζεται «στήλη των όφεων». Κάποτε 
αυτά τα δύο συναντιούνται συχνά πυκνά και 
στους κατοίκους αυτής της πόλης, αλλά και 
σε καθέναν μας ατομικά, σαν να φέρουμε από 
παλιά και τον Τζέκιλ και τον Χάιντ.

ΑΛΛΊΩΣ, γιατί ο Κιτσόπουλος, που έβγαζε 
κάποτε το περιοδικό «Κοχλίας». να φτύνει 
«βιζαβί» στο πρόσωπο τον Πεντζίκη, επειδή 
ισχυριζόταν ότι αυτός ήτο ο εκδότης όποτε 
τον συναντούσε; Γιατί οι διανοούμενοι της 
εποχής κυνηγούσαν να δείρουν τον κυρ-Ντίνο 
όποτε τον συναντούσαν; Γιατί ο Χριστιανό-
πουλος μιλούσε άσχημα γι’ αυτούς; Κι όλα 
αυτά μέσα στην Τσιμισκή, παρακαλώ... Σ’ 
αυτήν την Τσιμισκή, που σήμερα είναι νεκρο-
ταφείο αναμνήσεων γι’ αυτήν την πόλη.

ΜΑ, ΓΊΑ ΠΟΊΑ ΔΊΧΟΝΟΊΑ μιλάμε σήμερα; 
Αφού δεν υπάρχει αφορμή. Για το αν θα 
φύγει η ΔΕΘ από ‘κει ή για το αν θα μείνουν 
ή θα φύγουν τα αρχαία; Δηθενιές, μπερντές, 
ντεμέκ και «κουρού» διαφωνίες για «δουλειά 
στο σπίτι». Και ποιο είναι το σπίτι μας; Το 
Facebook… αφού, αλλά όμως... Ξέρετε κά-
ποτε τι έκαναν οι ΠΑΟΚτσήδες, όταν χάνανε 
από τον Άρη; Πήγαιναν στο Καυτανζόγλειο 
και δέρναν’ τις γριές, για να τους φύγει η κάψα.
Αυτή ήταν διχόνοια. Τώρα πια είμαστε μια 
πόλη γανωμένη με την κουλτούρα των Αθη-
ναίζων, με την εμμονή τού «όχι» και πάντοτε 
κατά των συνεργασιών, έχοντας τη ροπή τού 
εμφυλίου αγκαζέ με τη φτώχεια, κοιτώντας με 
λάγνο βλέμμα στον Νότο και με στραμμένη 
την πλάτη στον Βορρά. 

ΕΞΟΝΤΩΜΕΝΟΊ από την απουσία των κα-
τοίκων μας, περιμένουμε απλώς κάποιος ένα 
πρωί να πατήσει αυτό το αόρατο κουμπί μέσ’ 
στο ΥΜΑΘ και να αλλάξουμε αυτόματα level 
– από «συμπρωτεύουσα» σε «πρωτεύουσα». 
Ώς τότε, μόνοι μας γυρίζουμε ανάποδα τους 
δείκτες τού ρολογιού κρυφά τη νύχτα, σαν 
τους καλικάντζαρους στην πλατεία Αριστοτέ-
λους. Ας το ομολογήσουμε. Η Θεσσαλονίκη 
υπάρχει πιο πολύ μέσα απ’ αυτά που φαντα-
ζόμαστε γι’ αυτήν παρά από αυτά που κάνου-
με γι’ αυτήν. Για να ‘χουμε λοιπόν ιστορίες 
από το παρελθόν, δεν πρέπει να καταργήσου-
με το παρόν τής πόλης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γράφει ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
μουσικός.

Όποιος δεν έχει 
μετρό ταξιδεύει
με ρετρό. Έτσι
το βρήκαμε
κι έτσι θα το πάμε; 
Το μαγαζί πάει 
καιρός που δεν είναι 
κατάστημα.
Η «Σαλονίκη μας», 
αφού... Κάποτε ήταν 
γωνιακό, βυζαντινό 
και απαστράπτον! 
Ίσως μετά να έπεσε 
η διχόνοια από 
κάποιον ψεκασμό. 
Ίσως, αν δεν πάγωνε
ο βασιλιάς
στη βασιλεύουσα
κι ερχότανε κι αυτός
στη συμβασιλεύουσα, 
να ήταν όλα σήμερα
αλλιώς.
Να μη βασίλευε
στην πόλη μας
ο ετεροκαθορισμός. 
Η «Βίλκα» να 
μην άνοιγε απέναντι 
απ’ τον «Μύλο»
και η μιμητικότης
να είχε εξαλειφθεί…

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ
-ΜΙΣΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΘΥΜΟΙ 
ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ, 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΓΟΝΟΣ. Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΥΤΗ, ΠΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 
ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, 
ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΑΓΕΙ ΣΕ ΒΗΜΑ 
ΠΟΥ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, 
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ, 
ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ.

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΜΙΛΑΜΕ 
ΣΗΜΕΡΑ; ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΦΟΡΜΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙ
Η ΔΕΘ ΑΠΟ ‘ΚΕΙ ‘Η ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ
ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ‘Η ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ; ΔΗΘΕΝΙΕΣ, 
ΜΠΕΡΝΤΕΣ, ΝΤΕΜΕΚ
ΚΑΙ «ΚΟΥΡΟΥ» ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
ΓΙΑ «ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
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TALK OF THE TOWN

«Και καλά... Όλες αυτές περίμεναν 
τόσο καιρό για να αγοράσουν ένα 
παντελόνι που πιθανότατα δεν χρειά-
ζονται; Άλλη δουλειά δεν έχουν;».
(Κυρία περί τα 35 συζητάει με φίλη της, πε-
ριμένοντας στο τέλος μιας ουράς σχεδόν 20 
ατόμων έξω από το «Zara» τής Τσιμισκή, το 
πρωί τής περασμένης Δευτέρας – πιθανότατα 
για να αγοράσει και αυτή κάποιο παντελόνι 
που πιθανότατα δεν χρειάζεται...).

«Κι αυτά ο κύριος Χαρδαλιάς 
τα πήρε, μπαμπά;».
(Πιτσιρικάς παραπονιέται στον πατέρα του 
επειδή δεν βλέπει τα χρυσόψαρα στον Κήπο 
τού Νερού, στη Νέα Παραλία, όπου ο δήμος 
εκτελεί εργασίες για την αποκατάσταση της 
λειτουργίας του).

«Θα πάρουμε από έναν καφέ από το 
‘Coffee Island’ και, μέχρι να κάνουμε 
δύο γύρους στο τετράγωνο, θα έρθει 
και ο αστυνομικός που σου έλεγα...».
(Νεαρή φοιτήτρια εξηγεί στη φίλη της γιατί 
πρέπει να προτιμήσουν τη συμβολή τής 
Δημητρίου Γούναρη με την Τσιμισκή για την 
απογευματινή έξοδό τους υπ’ αριθμ. 6).

«Από τη στιγμή που θα είμαστε για 
κάποιο καιρό ακόμη αναγκαστικά 
κλεισμένοι στο σπίτι, χωρίς δυνατό-
τητα να βγαίνουμε, έστω, για ένα φα-
γητό, τουλάχιστον ας περνάμε καλά. 
Έχουμε και τους νέους κύκλους των 
αγαπημένων μας σειρών να δούμε».
(Ζευγάρι περί τα 40 συζητά με συνομήλικό 
του ζευγάρι έξω από το «Πλαίσιο» της Παλαιών
Πατρών Γερμανού. Ο σύζυγος κρατά υπό 
μάλης το κουτί με την ολοκαίνουργιά τους 
τηλεόραση – μία Samsung 55’’, απ’ ό,τι μπό-
ρεσα να διακρίνω...).

3 ΩΡΕΣ & 15 ΛΕΠΤΑ
θα διαρκεί το ταξίδι με τρένο από τη 
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα μόλις ολο-
κληρωθεί η αναβάθμιση του δικτύου. 
Ήδη, εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται 
στην πόλη το «Λευκό Βέλος», το πρώτο 
από τα πέντε πλήρως ανακατασκευα-
σμένα τρένα τής ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο 
θα πραγματοποιήσει το πρώτο του 
δρομολόγιο με επιβάτες στη γραμμή 
Θεσσαλονίκη-Αθήνα στις 25 Μαρτίου, 
ημέρα εορτασμού των διακοσίων ετών 
από την επανάσταση του 1821. Οι συρ-
μοί ETR 470, όπως το «Λευκό Βέλος», 
μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως 
200 χλμ. την ώρα, αλλά, βάσει των 
συνθηκών στο υπό αναβάθμιση ελληνι-
κό σιδηροδρομικό δίκτυο, μέχρι νεωτέ-
ρας θα κινούνται με 160 χλμ./ώρα.

1.500 ΕΥΡΩ
είναι το χρηματικό έπαθλο του πρώτου 
βραβείου τής 4ης διαγωνιστικής έκθε-
σης φωτορεπορτάζ με τίτλο #PRESS_
photostories 2020, που διοργανώνει 
το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης 
Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης. Οι 
διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
έως και 10 φωτογραφίες με οποιοδή-
ποτε περιεχόμενο και από οποιοδήποτε 
πεδίο και περιβάλλον επιλέξουν, αρκεί 
να έχουν σχέση με τις συνθήκες τής 
πανδημίας και να αφορούν την Ελλά-
δα. Τις φωτογραφίες θα υποδεχθεί ώς 
τις 7 Φεβρουαρίου πενταμελής κριτική 
επιτροπή. Δηλώσεις συμμετοχής εδώ: 
https://bit.ly/3qrOH48.

ΣΕ €124,43 ΕΚΑΤ.
ανήλθε η επιχορήγηση του ΥΠΠΟ προς 
διάφορους φορείς πολιτισμού. Μεταξύ 
άλλων, στη Βόρεια Ελλάδα έλαβαν το 
Μέγαρο Μουσικής €3.729.364, το Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου €2.900.000, 
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
€777.700, ο Μητροπολιτικός Οργα-
νισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 
Θεσσαλονίκης €2.162.272, το ΚΘΒΕ 
€9.051.650 και το Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Δράμας €240.000.

ΤΙ ΑΚΟΥΝ
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ;

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ;

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
κ. ΣΙΜΟ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ, δήμαρχο Νεάπο-
λης-Συκεών: Χρειάστηκε προ ημερών να 
περπατήσουμε την Ανδρέα Παπανδρέου, 
στη Νεάπολη, από τη διασταύρωση του 
«Κόκκορα» προς τα κάτω. Πολύ ζόρικη 
εμπειρία... Δενδροδόχοι, σπασμένα πλακά-
κια, αστικός εξοπλισμός σε ακατάλληλες 
θέσεις, ράμπες και «σαμαράκια» εκεί 
όπου δεν πρέπει. Ειδικά αν χρειάζεται να 
κινηθεί μάνα με καρότσι ή άτομο σε αμα-
ξίδιο, η διαδρομή είναι σχεδόν αδύνατη. 
Μήπως να κάνατε κάτι, κ. δήμαρχε;
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ενταύθα: Για να μη 
γκρινιάζουμε μόνο, οφείλουμε να λέμε 

και τα καλά. Περνώντας πριν από μερι-
κές ημέρες από το Επταπύργιο, η εικόνα 
που αντικρίσαμε μας άφησε καλές εντυ-
πώσεις. Ανακατασκευασμένες ξύλινες 
διαβάσεις και ράμπες, περιποιημένος 
περιβάλλων χώρος, καλοφωτισμένα όλα 
τα σημεία. Το καλό να λέγεται.
ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ενταύθα: 
Κάτι πρέπει να γίνει με εκείνα τα επιδαπέ-
δια φωτιστικά που τοποθετήθηκαν στη 
Δημητρίου Γούναρη μετά την ανάπλαση. 
Μόλις προ ημερών, μια ηλικιωμένη κυρία 
σωριάστηκε μπρος στα μάτια μας – ένα 
κάταγμα στο χέρι ο απολογισμός. Πόσοι 
ακόμη πρέπει να πέσουν;

ΤΟ ΧΙΟΝΙ πολιορκεί τα τείχη τής Θεσ-
σαλονίκης – όχι όμως για πολύ ακόμη. 
Ο χειμώνας τρώει ήδη το δεύτερο μισό 
του, με την άνοιξη να βρίσκεται προ των 
πυλών. Κι αν η αλλαγή εποχής απέχει 
ακόμη μερικές εβδομάδες ημερολογιακά, 
οι προσδοκίες για μια καλύτερη μέρα 
(και) στο μέτωπο της πανδημίας αναζω-
πυρώνονται. Άνοιξη ante portas, λοιπόν, 
κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά.

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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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
Motion designer, video editor. Φωτογραφήθηκε στην περιοχή τού Ποσειδωνίου.
Συνέντευξη:	 	 	 			Ευχαριστούμε	θερμά
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     τη	ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΕΛΛΑ για	την	ευγενική	παραχώρηση	της	φωτογραφίας.

Λόγω επικαιρότητας, οφείλω να 
ξεκινήσω από το «Ράδιο Αρβύ-
λα», που ξεκίνησε πολύ δυναμικά. 
Παρότι δεν εμφανίζεσαι στον 
φακό, μεγάλο μέρος από αυτό 
που βλέπει το κοινό έχει περάσει 
από τα δικά σου χέρια… Φέτος 
συμπληρώνω 10 χρόνια παρου-
σίας στην εκπομπή. Κάνω μοντάζ 
στα βίντεο, στα δημιουργικά, σε ό,τι 
χρειάζεται επεξεργασία, γραφιστι-
κά στο στούντιο και ανιμέισον. Στο 
διάστημα της πρώτης καραντίνας, 
κατά την οποία η εκπομπή έβγαινε 
διαδικτυακά μέσω YouTube, 
έκανα και την τηλεσκηνοθεσία 
και είχα και κάποια σύντομα –και 
μάλλον αρκετά αμήχανα και χιου-
μοριστικά– περάσματα μπροστά 
από την κάμερα.
Τώρα, με αφορμή την καθημερι-
νή προβολή τής εκπομπής, οφείλω 
να πω ότι μου αρέσει πολύ και 
είμαι σίγουρος ότι αρέσει και στο 
κοινό. Έχει, βέβαια, περισσότερη 
δουλειά… Προσέχουμε πάρα 
πολύ το υλικό που παίζει, ώστε να 
είναι πρωτότυπο και δημιουργικό. 
Υπάρχει μια πολύ καλή και μεγάλη 
ομάδα ανθρώπων που δουλεύει 
πολλές ώρες, ήδη από τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο. Νομίζω ότι 
ρολάρει ωραία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σχεδόν το σύνολο της δου-
λειάς σου στην τηλεόραση 
απευθύνεται σε ένα δυναμικό, 
αλλά και καλλιτεχνικό κοινό… 
Συμπληρώνω 24 χρόνια στην 
τηλεόραση και γενικότερα στην 
οπτική επικοινωνία. Ξεκίνησα το 
1996 από τον τηλεοπτικό σταθ-
μό Cosmo TV, ενώ αργότερα 
πέρασα από τον Alpha και από 
το «b TV» στη Θεσσαλονίκη.
Η πρώτη μου επαφή ως εξω-
τερικού συνεργάτη-freelancer 
ήταν με την «Αδρεναλίνη», μια 
εκπομπή για τα extreme sports 
που παρουσίαζε ο Άρης Εύδος, 
κάπου γύρω στο 1998. Προ-
βαλλόταν επί αρκετά χρόνια 
στην TV Μακεδονία και στην 
ΕΡΤ 3. Στη συνέχεια έκανα για 
μία εξαετία τη «Cinemania» 
στην ΕΡΤ 3, που παρουσίαζε ο 
Νίκος Γουλιάς. Ακολούθησαν 
το μοντάζ και τα γραφικά στο 
«World Party», στην πρώτη 
σεζόν στην ΕΡΤ 3 και στη μισή 
σεζόν στον Aplha.
Τα τελευταία χρόνια επιμελήθη-
κα το «Απόψε κάνεις μπαμ» με 
τον Κωστή Ζαφειράκη. Με τον 
ίδιο παρουσιαστή θα ξεκινήσει 
σύντομα η «Κυριακή στο χωριό, 

ξανά», η οποία θα έχει πολύ 
διαφορετικό προφίλ από την 
εκπομπή που θυμόσαστε από 
παλαιότερα. Κινείται περισσότε-
ρο προς το ντοκιμαντέρ και είναι 
εξαιρετική δουλειά. Δυστυχώς, 
σταματήσαμε προσωρινά τα 
γυρίσματα, λόγω της πανδημίας.

Πιστεύεις ότι η είσοδος στην 
ελληνική αγορά πλατφορμών 
όπως το Netflix και εκείνη της 
Amazon (και αύριο-μεθαύριο 
του HBOmax και της Disney+) 
«σκοτώνουν» την παραδοσιακή 
τηλεόραση; Όχι, δεν νομίζω ότι 
τη «σκοτώνει» – και αυτό το 
αποδεικνύουν οι πολλές ελληνι-
κές τηλεοπτικές παραγωγές, που 
γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Αυτό βέβαια είναι πολύ σχετικό, 
επειδή στη χώρα μας οι τηλε-
θεάσεις μετρούνται ποσοστιαία. 
Όταν ακούς ότι ένα πρόγραμμα 
έχει τηλεθέαση 30% σημαίνει
ότι το βλέπει το 30% τού κόσμου
που παρακολουθεί τηλεόραση 
εκείνη τη στιγμή. Κι αυτός ο 
αριθμός τείνει να μικραίνει όλο 
και περισσότερο. Αν μάλιστα 
αναλογιστούμε πώς μετριέται ο 
κόσμος που βλέπει τηλεόραση 
εκείνη τη στιγμή, δεν είναι πραγ-
ματικά νούμερα…
Ο κόσμος που βλέπει τηλεόρα-
ση έχει μειωθεί πάρα πολύ τα 
τελευταία χρόνια. Γνωρίζω πολύ 
κόσμο που μου λέει ότι δεν έχει 
τηλεόραση ή ότι δεν έχει κεραία. 
Εγώ, που δουλεύω στην τηλε-
όραση, δεν βλέπω τηλεοπτικές 
εκπομπές. Την τηλεόραση την 
έχω για να βλέπω ταινίες, αγώνες 
ΝΒΑ και, φυσικά, για να παίζω 
στο Playstation.
Όσον αφορά ειδικά στις πλατ-
φόρμες, το κακό που κάνουν 
είναι ότι δημιουργούν τάσεις 
στον κόσμο. Το κοινό θέλει να 
δει κάτι επειδή συζητιέται πολύ, 
επειδή «παίζει» στα social media 
και γενικά επειδή το βλέπουν και 
άλλοι. Δεν θα μπει στη διαδι-
κασία να ψάξει τι θέλει να δει ο 
ίδιος ή τι θα του άρεσε. Υπάρχει 

τεράστια ποικιλία – κι όμως, 
όλος ο κόσμος καταλήγει να 
βλέπει 2-3 συγκεκριμένες σειρές, 
απλώς και μόνο για να μπορεί 
να πάρει μέρος στη συζήτηση 
και να αισθανθεί ότι είναι μέρος 
τού πράγματος. Το ίδιο βέβαια 
προσπαθεί να κάνει και η παρα-
δοσιακή τηλεόραση, γι’ αυτό και 
βλέπουμε πλέον την καθιέρωση 
καθημερινών προγραμμάτων.

Διαβάζοντας την ιδιότητά σου 
ως «motion designer», αναρω-
τιέμαι αν υπάρχει χώρος για το 
επάγγελμα στην Ελλάδα. Και 
βέβαια υπάρχει. Η «κινούμενη 
γραφιστική» απαντά κυρίως στα 
διαφημιστικά. Σκεφτείτε να έχετε 
ένα κινούμενο φυλλάδιο μιας 
επιχείρησης με το λογότυπό του 
και όλο αυτό να γίνεται ανιμέισον.
Σ’ αυτόν τον τομέα γίνονται πολύ 
καλές δουλειές στην Ελλάδα, 
αν και κατά βάση αυτό έχει να 
κάνει με τον πελάτη. Ας πούμε 
απλώς ότι υπάρχουν πελάτες 
που έχουν πολύ ισχυρή άποψη 
στο τι θέλουν να βγει προς τα 
έξω και αυτό γίνεται εις βάρος 
τής δημιουργικότητας και ενός, 
πιθανώς, καλύτερου αποτελέ-
σματος. Όταν πρόκειται για μια 
εμπορική δουλειά, φροντίζεις να 
ικανοποιήσεις τόσο τους εμπο-
ρικούς όσο και τους καλλιτεχνι-
κούς σκοπούς.

Η δουλειά σου, πάντως, δεν 
περιορίζεται στην ελληνική 
αγορά… Έχω κάνει δουλειές στο 
εξωτερικό, όχι όμως τόσες όσες 
θα επιθυμούσα. Δεν το κυνή-
γησα όσο θα ήθελα και όσο θα 
έπρεπε. Πρόκειται κυρίως για 
δουλειές μέσω διαφόρων σάιτ, 
όπου κάποιος μπορεί να τοπο-
θετήσει ένα πρότζεκτ και εσύ 
να κάνεις κάποια πρόταση. Έχω 
κάνει κάποιες δουλειές εξ ολο-
κλήρου στον χώρο τού motion 
design, ενώ έχω λάβει μέρος 
και σε κάποιους διαγωνισμούς 
για βίντεο κλιπ. Είναι κάτι που 
γενικά μου αρέσει πάρα πολύ: 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ. ΑΥΤΟΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΣΤΕΣ 
–ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ– ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΞΕΝΩΝ. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ 
ΨΗΛΑ ΤΟΝ ΠΗΧΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ,
ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ. ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ. ΣΕ Ο,ΤΙ ΜΕ ΑΦΟΡΑ, 
ΙΔΑΝΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΕΓΩ.
ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΟΜΩΣ ΟΤΙ –ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ– 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ.

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ να «παντρεύω» την εικόνα με τη 
μουσική.

Και αφού ανέφερες τα βίντεο
κλιπ, θα επαναλάβω και δη-
μόσια το πόσο πολύ μου είχε 
αρέσει αυτό που έκανες με 
τον Δημήτρη Μεντζέλο για το 
«The Comic Con»… Αυτό ήταν 
ένα πάρα πολύ ωραίο πρότζεκ, 
που έγινε με τη βοήθεια της 
κοινότητας των cosplayers τής 
Θεσσαλονίκης. Το αποτέλε-
σμα ήταν εξαιρετικό – έγινε με 
πολύ μεγάλη διάθεση, επειδή οι 
άνθρωποι που ασχολήθηκαν 
αγαπούν το αντικείμενο. Ο Δη-
μήτρης Μεντζέλος έγραψε ένα 
πολύ όμορφο κομμάτι και ήταν 
μεγάλη μου χαρά να έχω την 
ευκαιρία να το οπτικοποιήσω. 
Θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο 
εντυπωσιακό, αν είχαμε μεγαλύ-
τερη συμμετοχή.
Γενικά, η ενασχόλησή μου με 
το «The Comic Con» είναι ένα 
πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αφού 
τα κόμικς τα αγαπώ πολύ. Όλη 
μου τη ζωή διαβάζω κόμικς. 
Προτιμώ να διαβάσω ένα 
graphic novel παρά ένα βιβλίο 
– και δεν τα διαχωρίζω.

Δίνεις ιδιαίτερη σημασία στον 
όρο «αισθητική». Ποια θεωρείς 
ότι είναι η σχέση των Ελλήνων 
με αυτήν; Στην Ελλάδα θεωρώ 
ότι υστερούμε πολύ στο θέμα τής 
αισθητικής. Αυτός πιστεύω είναι 
και ο λόγος που είναι λιγοστές 
–σε κάθε είδος– οι παραγωγές 
που μπορούν να σταθούν στο 
ύψος αντίστοιχων ξένων. Το 
κοινό έχει μάθει γενικά να μην 
έχει ψηλά τον πήχη, κυρίως σε 
ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, είτε 
είναι εικόνα είτε μουσική. Όλα 
αυτά σχετίζονται. Κάποιος που 
δεν έχει ανοιχτούς τους ορίζοντές 
του στο μουσικό κομμάτι δεν θα 
τους έχει και στο οπτικό.

Ποια θα ήταν η ιδανική επαγ-
γελματική ενασχόλησή σου; 
Ιδανικά, θα ήθελα να ασχο-
λούμαι με βίντεο κλιπ. Πιστεύω 
ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να 
γίνει στον βαθμό που θα ήθελα 
εγώ. Ασχολήθηκα στο παρελ-
θόν, αποφάσισα όμως ότι –για 
λόγους κυρίως δημιουργικούς, 
καλλιτεχνικούς, αλλά και οικο-
νομικούς– είναι κάτι που δεν με 
συμφέρει και δεν με ικανοποιεί.
INFO: Διαβάστε ολόκληρη τη
συνέντευξη του Βαγγέλη Μολυβιάτη 
στον Λεόντιο Παπαδόπουλο
στο https://citymagthess.gr/people/
synenteyxeis/
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ΤΕΛΙΚΑ,
ΓΙΑΤΙ
ΜΑΛΩΝΟΥΜΕ
ΔΙΑΡΚΩΣ
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ;
Τη μία είναι ο σταθμός
τού μετρό στη Βενιζέλου,
την άλλη το εάν το νέο
εκθεσιακό κέντρο τής ΔΕΘ
θα πρέπει να γίνει στο
κέντρο ή στα δυτικά... Ποιος
είναι ο λόγος που αυτή
η πόλη διχάζεται διαρκώς,
τόσο στα μικρά όσο
και στα μεγάλα; Η «CT»
αναζητά ερμηνείες.
Κείμενο: ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
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Τ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ συναρπαστικό επεισόδιο του «Μεγάλου Δι-
χασμού» στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με την κατασκευή τού σταθ-
μού τού μετρό στη συμβολή τής Βενιζέλου με την Εγνατία. Από 
τη μία, εκείνοι που υποστηρίζουν την κατασκευή τού σταθμού με 
διατήρηση των αρχαίων in situ (μερίδα με την οποία συντάσσε-
ται η τέως διοίκηση της «Αττικό Μετρό», που κατασκευάζει το 
έργο, και η τέως κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ). Από την άλλη, 
αυτοί που υποστηρίζουν ότι μόνος τρόπος για να κατασκευαστεί 
ο σταθμός και να δει η πόλη κάποια στιγμή το μετρό να κινείται 
στις ράγες είναι η απόσπαση των αρχαιοτήτων, η κατασκευή τού 
σταθμού και η εκ νέου τοποθέτηση ενός ποσοστού περί το 92% 
των ευρημάτων στην ίδια θέση όπου βρίσκονταν και πριν. Πίσω 
από αυτήν τη δεύτερη εναλλακτική στοιχίζεται η νυν διοίκηση της 
«Αττικό Μετρό» και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.
Με τις δύο απόψεις να χρωματίζονται (αναγκαστικά) πο-
λιτικά, δεν θα ήταν, προφανώς, δύσκολο η αντιπαράθεση 
να εξαντληθεί σε ακόμη μία κομματική καντρίλια. Κι όμως: 
αμφότερες οι πλευρές επικαλούνται σειρά επιχειρημάτων 
για να στηρίξουν τις θέσεις τους.

(1) «ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ συντελείται ουσιαστικά 
ένα έγκλημα σε βάρος ενός ολόκληρου οικοδομικού 
τετραγώνου τού κεντρικού βυζαντινού σταυροδρο-

μιού τής Μέσης Οδού τής Θεσσαλονίκης (σ.σ.: Decumanus 
Maximus και Cardo) τού 3ου-4ου αιώνα μ.Χ.», λένε οι 
υποστηρικτές τής in situ διατήρησης των ευρημάτων. «Πρώτη 
φορά έχουμε τέτοιο μνημείο σε τέτοια αρτιότητα κι εμείς πάμε 
να το αποσπάσουμε, να το κατακερματίσουμε, να χάσει τον 
φυσικό του χώρο. Το σημαντικό με το αρχαιολογικό εύρημα 
στον σταθμό Βενιζέλου είναι ότι πρόκειται για ενιαίο και ανα-
πόσπαστο πολεοδομικό σύμπλεγμα αρχαιολογικών ευρημάτων, 
που περιλαμβάνουν την κεντρική Μέση Οδό και την κάθετη 
σ’ αυτήν, με πεζοδρόμια, υδραυλικά έργα, εμπορικά καταστή-
ματα και κοσμηματοπωλεία, κτίρια, μνημεία και μια μεγάλη 
αψίδα. Είναι φανερό και στον πιο άσχετο με την αρχαιολογική 
επιστήμη ότι, αν ένα τέτοιο σύνθετο αρχαιολογικό σύμπλεγμα 
αποκολληθεί, τεμαχιστεί και μεταφερθεί αλλού, κινδυνεύει 
σοβαρά η ακεραιότητα και η αυθεντικότητά του».
Το ίδιο σύνθημα («Έγκλημα στο μετρό») «φωνάζουν» και αρκετά 
μπαλκόνια σπιτιών στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιοκτήτες των οποίων 
ανάρτησαν το σχετικό, κίτρινο πανό τής Ένωσης Πολιτών για τη 
Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της κίνησης πολιτών που 
μαζί με τη Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τη 
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων 
Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων, την Πανελ-
λήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, τον Σύλλογο Εκτάκτων 
Αρχαιολόγων και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων προσέφυ-
γαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση 
της απόφασης της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, που 
προβλέπει απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Η 
σχετική απόφαση του ΣτΕ αναμένεται ανά πάσα στιγμή.
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(2) «ΈΝΑΣ ΤΥΠΙΚΌΣ σταθμός τού μετρό τής 
Θεσσαλονίκης είναι ένα τεράστιο υπόγειο 
κτίριο που κατασκευάζεται σε τρία στάδια. 

Πρώτα αρχίζει να κατασκευάζεται από πάνω προς τα 
κάτω ο τετραώροφος κεντρικός πυρήνας τού κτιρί-
ου, δηλαδή οι χώροι πάνω από τις αποβάθρες. Στην 
συνέχεια κολλάνε δίπλα του οι είσοδοι» απαντούσε 
μεταξύ άλλων, σε δημόσια ανάρτησή του σε κοινωνικό 
μέσο πριν από περίπου δύο μήνες, ο νυν πρόεδρος της 
«Αττικό Μετρό», Νίκος Ταχιάος. «Έτσι και στη Βενι-
ζέλου: πριν από περισσότερα από 10 χρόνια ‘φυτεύ-
τηκε’ το ‘κουτί’ τού κεντρικού σταθμού, σε βάθος 37 
μέτρων. Είναι αυτοί οι τέσσερις διαφραγματικοί τοίχοι 
που φαίνονται στη μακέτα να περιτριγυρίζουν τα αρ-
χαία[…]. Μόλις τέλειωσαν οι διαφραγματικοί, έπιασαν 
δουλειά οι αρχαιολόγοι. Η ανασκαφή έφερε στο φως 
τα γνωστά ευρήματα. Την ώρα που γίνονταν αυτά, από 
κάτω πέρασαν οι δύο μετροπόντικες, που δεν υπάρ-
χουν πια στο έργο, τρύπησαν το ‘κουτί’, έχτισαν τις 
σήραγγες και συνέχισαν τον δρόμο τους. Άρα, πρακτι-
κά, τι έχουμε; Το ‘κουτί’ και, μέσα σ’ αυτό, τα αρχαία 
και τις σήραγγες. Ποιο είναι το ερώτημα; Πώς θα 
ξεπεράσουμε τα αρχαία, για να σκάψουμε παρακάτω, 
να κατασκευάσουμε τις πλάκες τού υπόγειου κτιρίου, 
τα δάπεδα των ορόφων δηλαδή, για να αντιστηρίξουμε 
και τις πολυκατοικίες τής Εγνατίας, να φτάσουμε στις 
σήραγγες, να τις σπάσουμε, να ρίξουμε τα θεμέλια 
του σταθμού, να φτιάξουμε τις αποβάθρες και, εν τω 
μεταξύ, να φτιάχνουμε και τις εισόδους τού σταθμού. 
Να θυμίσω: όλα αυτά πρέπει να γίνουν από πάνω προς 
τα κάτω, μέσα στο μπετονένιο ‘κουτί’, δεν μπορούμε 
να απλωθούμε παραέξω. Μας χωρίζει από τον έξω 
κόσμο ένα μέτρο μπετόν με θηριώδη οπλισμό – αλλά 
κι εκείνος (σ.σ.: ο έξω κόσμος) είναι μάλλον εχθρικός: 
θεόρατες πολυκατοικίες δεξιά κι αριστερά, αρχαία 
εμπρός και πίσω, κάτω από την Εγνατία».
Τι υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή διοίκηση της 
«Αττικό Μετρό», που καλείται να ολοκληρώσει το έργο; Ότι 
η αρχιτεκτονική μελέτη που παρουσιάστηκε το 2017 στο 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν ήταν υλοποιήσιμη: 
«Όποιος καταλαβαίνει λιγάκι από έργα, θα συμφωνήσει 
ότι μόνη της οποιαδήποτε τέτοια μελέτη δεν λύνει τίποτα» 
σημείωνε στην ίδια ανάρτησή του ο κ. Ταχιάος. «‘Θρίαμβος, 
πάμε in situ’, χωρίς ουδείς βεβαίως να λέει ποιος θα πληρώ-
σει το μαλλί, αφού το σύνολο ξέφευγε από τις ανάγκες και 
τις υποχρεώσεις τού μετρό. Αλλά αυτό ήταν το μικρότερο 
πρόβλημα. Ο σταθμός ξαφνικά αλλάζει μέγεθος, αφού οι 
δύο είσοδοι μεγεθύνονται τρομακτικά, ώστε να αναπληρώ-
σουν τους χώρους που θα χάνονταν για να φιλοξενήσουν το 
όραμα ενός μουσειακού, κυρίως, χώρου. Πώς θα χάνονταν; 
Ένα μεγάλο μέρος τού κεντρικού σταθμού θα καταλάμβαναν 
τα αρχαία –τα ρωμαϊκά που βρέθηκαν και τα παλαιότερα, 
που είναι θαμμένα από κάτω– οπότε θα έπρεπε να δοθούν 
αλλού χώροι για τις λειτουργίες τού σταθμού. Πρακτικά, δύο 
όροφοι έφευγαν και τα ελεύθερα ύψη μειώνονταν δραματι-
κά στον επόμενο. Πού θα μεταφέρονταν; Κυρίως στη νότια 
είσοδο, μπροστά από το Μπεζεστένι, και ελάχιστα στη βόρεια 
είσοδο, κολλητά στο ταλαιπωρημένο Αλκαζάρ, που όμως δεν 
θα έβγαζε κατευθείαν στον σταθμό, αλλά μόνο στα αρχαία. 
Η νότια είσοδος γινόταν με τον τρόπο αυτόν ένα υπόγειο, 
τετραώροφο κτίριο – άλλος ένας σταθμός, δηλαδή.

»Μα, στις τεράστιες εισόδους δεν θα βρίσκονταν αρχαία;» 
συνεχίζει ο κ. Ταχιάος. «Φυσικά, αλλά αυτά έπρεπε να 
αφαιρεθούν, επειδή αλλιώς δεν υπήρχε σταθμός – αλλά 
και πάλι ουδείς αρχαιολόγος έβαζε την υπογραφή του 
γι’ αυτό. Γενικώς, μεταξύ ‘Αττικό Μετρό’ και υπουργείου 
Πολιτισμού πηγαινοέρχονταν σχέδια χωρίς πατρότητα 
– ουδείς έβαζε την υπογραφή του και στα πρωτόκολλα 
δεν σημειώνονταν και πολλά πολλά. Ακόμη ψάχνουμε σε 
σκληρούς δίσκους, κυρίως του εργολάβου».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση τεκμηρίωσης, την οποία 
υπέβαλε στο ΚΑΣ η σημερινή διοίκηση της «Αττικό Μετρό», 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «στην αμέσως προηγούμενη 
φάση των προκαταρκτικών εργασιών για την κατασκευή τού 
σταθμού Βενιζέλου αποσπάστηκαν αρχαιότητες, οι οποίες 
μεταφέρθηκαν εκτός εργοταξίου και φυλάσσονται στις εγκα-
ταστάσεις τής ‘Αττικό Μετρό’. Η απόσπαση αυτή αφαίρεσε το 
1/7 της έκτασης της ανασκαφής, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
και τμήμα τής Decumanus Maximus. Χρησιμοποιήθηκαν, δε, 
μέθοδοι απόσπασης που έχει προταθεί (και αποφασιστεί) πλέον 
να χρησιμοποιηθούν και για το υπόλοιπο τμήμα».

ΈΙΝΑΙ ΣΥΝΈΠΏΣ ΈΦΙΚΤΉ, σύμφωνα με τη νυν διοίκη-
ση της «Αττικό Μετρό», η λύση τής in situ κατασκευής τού 
σταθμού; Όπως υποστηρίζει σχετικά στην ίδια ανάρτησή 
του ο κ. Ταχιάος, «το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι αμιγώς 
τεχνικό – κι ας χτυπιούνται κάποιοι για να αποδείξουν το 
αντίθετο[…]. Η σύλληψη είναι ομολογουμένως ενδιαφέρου-
σα, η εκτέλεση όμως –δηλαδή, η κατασκευή– εμφανώς 
προβληματική. Θα μπορούσε με πολλές πιθανότητες να 
οδηγήσει στο ‘η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε΄. Οι 
μηχανικοί τής ‘Αττικό Μετρό’, άνθρωποι που ξέρουν και 
από κατασκευή και όχι μόνον από θεωρία, έχουν γράψει 
πραγματείες γι’ αυτό. Ο εργολάβος μπορεί να θεωρούσε 
ότι μια δύσκολη κατασκευή θα του εξασφάλιζε μια γεν-
ναιόδωρη συμπληρωματική σύμβαση[…], αλλά η ‘Αττικό 
Μετρό’ ήξερε ότι τα εμφανώς αξεπέραστα προβλήματα που 
θα ακολουθούσαν θα οδηγούσαν σε ναυάγιο. Κι αν είναι 
γεγονός ότι μέχρι και φέτος (σ.σ.: 2020) το έργο βάδιζε 
με τη βούλα χωρίς χρονοδιάγραμμα λόγω Αγίας Σοφίας 
και Βενιζέλου –και αυτό θεμελίωνε μία φορά αξιώσεις για 
αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας–, τα απρόβλεπτα της in 
situ κατασκευής ήταν βέβαιο πως θα οδηγούσαν σε πολ-
λαπλάσια εκτίναξη οποιουδήποτε ήδη υψηλού υποθετικού 
κόστους[…]. Το εγχείρημα in situ ήταν φαραωνικό, όχι τόσο 
ως προς τα μεγέθη του όσο κυρίως ως προς τις συνθήκες
εργασίας. Φέρτε στο μυαλό σας εικόνες από ορυχεία
– κάτι παρόμοιο ήταν, με τους ίδιους και περισσότερους 
κινδύνους και με πολλή αβεβαιότητα για το έργο ‘μετρό’, 
που εκ φύσεως απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και μηδενικές 
αποκλίσεις. Πάρα πολλά πράγματα εξαρτιόντουσαν από την 
τύχη και άλλα τόσα από τον ανθρώπινο παράγοντα, που 
μπορούσε να είναι κι ένας απλός εργάτης που θα οδηγούσε 
το έργο σε ανεπίστρεπτη καταστροφή. Οι κίνδυνοι αμέτρη-
τοι για τους εργαζομένους, αλλά και για τα τρένα που θα 
πηγαινοερχόταν από κάτω[…]. Ειδικά για τα αρχαία, η ανα-
σφάλεια ήταν τεράστια. Ουδείς απ’ όσους έχουν πραγματι-
κή ευθύνη για το έργο μπορεί να αποκλείσει μια καθίζηση. 
Και τότε θα επιστρέφαμε ολοταχώς στην απόσπαση χωρίς 
εξασφαλισμένη δυνατότητα επανόδου, αφού ουδείς ξέρει τι 
θα έμενε αλώβητο[…]. Όσο για την ασφάλεια των επιβατών 
και ειδικά την πυρασφάλεια; Ακόμη κάτι που αφηνόταν στα 
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Ο ΤΑΔΕ ‘Η Ο ΔΕΙΝΑ 
ΔΡΟΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ 
ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ 
‘Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

à
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χέρια τής τύχης. Φανταστείτε ένα πλοίο που βουλιάζει… 
Προς τα πού θα πάτε ενστικτωδώς; Προς τα πάνω, στο 
κατάστρωμα. Ε, στον σταθμό τής in situ ‘Βενιζέλου’ δεν θα 
ίσχυε αυτό. Σε περίπτωση κινδύνου, οι επιβάτες έπρεπε να 
φύγουν 6 μέτρα προς το βάθος τής γης, για να βρουν τη 
λαβυρινθώδη έξοδο κινδύνου προς την Εγνατία[…].
»Τι έγινε μετά από αυτό; Ξαναγυρίσαμε στη μόνη εφικτή και 
νομικά ισχυρή λύση, αυτήν της απόσπασης και της επανατο-
ποθέτησης, με μία όμως σημαντική βελτίωση: υποβαθμίσαμε 
τη στάθμη τού πρώτου ορόφου, ώστε τα αρχαία να επιστρέ-
ψουν όχι μόνο με οριζοντιογραφική ακρίβεια, αλλά και στο 
ύψος όπου βρέθηκαν – θα ρίξουμε λίγο μπετόν παραπάνω, 
αλλά ελεγχόμενα πράγματα. ‘Μα, εν τω μεταξύ δεν είχαν 
γίνει εργασίες για την προηγούμενη λύση;’. Κατηγορηματικά 
βεβαιώνω πως μέχρι και σήμερα βαδίζουμε με τη συμβατική 
λύση τού 2006. Δεν είναι λάθος του πληκτρολογίου μου: του 
2006. Τώρα εγκρίναμε τις νέες μελέτες και προχωράμε στην 
αναγκαία συμπληρωματική σύμβαση. Η πλάκα οροφής τού 
σταθμού –πρακτικά, το οδόστρωμα της Εγνατίας– θα γινό-
ταν έτσι κι αλλιώς. Πληρώθηκε από το κατ’ αποκοπή τίμημα 
της σύμβασης. Ό,τι άλλο έγινε αφορούσε αρχαιολογικές εργα-
σίες. Σήμερα πλέον, μετά την αλλαγή πλεύσης, έχουμε φυτέψει 
και το ‘κουτί’ τής νότιας εισόδου, όπως το βλέπετε στη συμ-
βατική λύση. Μαζέψαμε επιτέλους υδροφρέζες και σιλό τού 
μπεντονίτη, να ‘αναπνεύσει’ λίγο το εργοτάξιο, και ξεκινάμε με 
πασσαλομπήξεις το ‘κουτί’ τής βόρειας (σ.σ.: μέσα Νοεμβρίου 
2020). Οι πολύ πιο περιορισμένες από τη λύση τής in situ 
εκτάσεις των εισόδων μέσα στον Δεκέμβριο θα αποδοθούν 
στους αρχαιολόγους για ανασκαφές. Υπερφίαλες επεκτάσεις 
τού σταθμού δεν ‘παίζουν’ πια. Φτιάχνεται στο περίγραμμα του 
2006. Ο εργολάβος τελείωσε τη μελέτη τής απόσπασης που 
θα κάνει ο Δημήτρης Κορρές –που έχει ήδη μεταφέρει κομ-
μάτια από τα ίδια αρχαία και ολόκληρη την Αγίας Σοφίας– και 
αυτή εγκρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των διευθύνσεων 
του υπουργείου Πολιτισμού και ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ. 
Γιατί οι άνθρωποι, ακόμη κι αυτοί που διαφωνούν επί της αρ-
χής, ξέρουν ότι η εργασία αυτή δεν επιφυλάσσει πρακτικά κα-
νέναν κίνδυνο για τα αρχαία,. Θα τοποθετηθούν ξανά και ούτε 
υλικό θα λείπει ούτε κοψίματα θα φαίνονται (άλλωστε, γίνονται 
ελάχιστα και χειρουργικά) και ούτε γραμμάριο τσιμέντου θα 
μπει ανάμεσά τους. Για τις επεμβάσεις στον κεντρικό σταθμό 
περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, που δίκασε τις προσφυγές 
των αντιδρώντων στις 6 του μηνός (σ.σ.: Νοεμβρίου).

»ΚΆΤΙ ΆΠΛΌ, ΜΌΝΌ: αφορίστε τα σενάρια της κα-
τάργησης του σταθμού. Αν οδηγηθούμε εκεί, οι επε-
κτάσεις προς τα βορειοδυτικά πάνε περίπατο. Με τρένα 
τετρακοσίων επιβατών και με μόνον έναν σταθμό στο 
κέντρο, της Αγίας Σοφίας, το σύστημα θα αποδειχθεί 
στην καλύτερη περίπτωση οριακό, οι πύλες εισόδου του 
θα καταρρεύσουν και ουδείς υπογράφει τι θα συμβαίνει 
στις αποβάθρες. Και επίσης: όποιος έχει στο μυαλό του 
το παραμύθι ότι το έργο είναι δεκατρείς σταθμοί και 9,5 
χιλιόμετρα σηράγγων και η όποια εταιρεία λειτουργίας 
βγάζει τον ‘Τόμας το Τρενάκι’ να κόβει βόλτες στις ράγες, 
να το ξεχάσει. Είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο, απολύτως 
αυτόματο έργο, χωρίς μηχανοδηγούς. Όλες οι αποφάσεις 
εξαρτώνται από αναρίθμητες παραμέτρους και η λει-
τουργία του χωρίς λύση για τη Βενιζέλου, χωρίς χρονο-
διάγραμμα, χωρίς μελέτες και χωρίς φορέα λειτουργίας, 
όπως το βρήκαμε το 2019, είναι άλλη μία ιστορία σαν τα 
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εγκαίνια που δεν ήταν εγκαίνια, τα εκδοτήρια που ήταν 
μουσαμάδες και το μετρό που ήταν μετρό χωρίς τρένα, 
χωρίς γραμμές και χωρίς επιβάτες».
Σύμφωνα με την «Αττικό Μετρό», η υπόθεση της in situ 
κατασκευής δημιουργεί εξαιρετικές αβεβαιότητες για το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου: «Το μόνο ορατό 
χρονοδιάγραμμα στην υπόθεση της in situ κατασκευής, τον 
Δεκέμβριο του 2019, οδηγούσε στο 2025» αναφέρεται 
στην έκθεση τεκμηρίωσης που υπέβαλε η εταιρεία στο ΚΑΣ. 
«Όταν τον Οκτώβριο 2019 ζητήθηκε από τον ανάδοχο να 
εκτιμήσει την υπόθεση της in situ παραμονής, όπως αυτή 
είχε παρουσιαστεί, υπέβαλε νέο χρονοδιάγραμμα με λήξη 
την 30ή Σεπτεμβρίου 2025. Σε αυτό το σενάριο, προβλε-
πόταν να εκκινήσει η λειτουργία τού μετρό χωρίς τον σταθμό 
‘Βενιζέλου’ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (διαψεύδοντας όσους 
επιμένουν ότι ήταν δυνατή η λειτουργία τού έργου νωρίτερα 
και ότι καθυστερεί λόγω αλλαγών στον σχεδιασμό για τον 
σταθμό ‘Βενιζέλου’) και ότι αυτή στις 2 Οκτωβρίου 2023 και 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα διακοπτόταν στο τμήμα 
‘Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός’ – ‘Σιντριβάνι’».
Όμως και η σύλληψη της λειτουργίας τής βασικής γραμμής 
σε τρία στάδια, επί της οποίας βασίζεται το απορριφθέν 
από την «Αττικό Μετρό» εγχείρημα της κατασκευής τού 
σταθμού «Βενιζέλου» με in situ παραμονή των αρχαιολογι-
κών καταλοίπων, είναι απολύτως ανεδαφική. «Ο σταθμός 
‘Σιντριβάνι’, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ανάγεται σε 
κομβικό σημείο τού δικτύου, είναι απολύτως αδύνατον 
να λειτουργήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ως 
τερματικός σταθμός και, ταυτοχρόνως, ως κύριος υποδο-
χέας τής επιβατικής κίνησης από και προς το κέντρο τής 
Θεσσαλονίκης» σημειώνεται στην έκθεση τεκμηρίωσης. 
«Κάτι τέτοιο θα μείωνε τη συχνότητα εξυπηρέτησης του 
κοινού δραματικά, καθώς δεν είναι δυνατόν να επιτύχει 
χρονοαποστάσεις καλύτερες των 210 δευτερολέπτων, ένα-
ντι των επιθυμητών και προβλεπομένων 90 δευτερολέπτων. 
Επίσης, τα μεγέθη του δεν επιτρέπουν την εξυπηρέτηση 
των επιβατών που αναμένεται να επιλέξουν το μετρό για τις 
μετακινήσεις τους από και προς το κέντρο».
Όσο για το επιπλέον κόστος; Μια πρώτη εκτίμηση, που περι-
λαμβάνεται στην έκθεση τεκμηρίωσης, ανεβάζει το συνολικό 
κατασκευαστικό κόστος του σταθμού «Βενιζέλου», στην 
υπόθεση της in situ κατασκευής, σε 99 εκατ. ευρώ και στη 
λύση τής απόσπασης και επανατοποθέτησης σε 70,7 εκατ. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τής «Αττικό Μετρό», η 
λύση τής in situ κατασκευής αναμένεται να είναι ακριβότερη 
έως και 55 εκατ., καθώς ο ανάδοχος θα απαιτήσει συμπλη-
ρωματική σύμβαση, λόγω των μεγάλων κατασκευαστικών 
δυσχερειών που συνεπάγεται η συγκεκριμένη επιλογή.

ΜΈΣΑ Σ’ ΑΥΤΉΝ την αντιπαράθεση, σειρά τοπικών φο-
ρέων και επιμελητηρίων έχουν ταχθεί υπέρ τής λύσης που 
προκρίθηκε το καλοκαίρι τού 2019 (μεταξύ αυτών, η πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Θεσσαλονίκης, 
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης), ενώ την ίδια 
άποψη υποστήριξε και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο, με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, να σημει-
ώνει σκωπτικά ότι «το ΚΑΣ, σε πέντε διαφορετικές συνθέ-

σεις του από το 2004 μέχρι σήμερα, έχει πάρει ακριβώς 
την ίδια θέση (σ.σ. υπέρ της απόσπασης και επανατοπο-
θέτησης των αρχαιοτήτων). Εκτός από τις περιόδους της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…».

Μ
ΜΈ ΤΉΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΈΣΉ για τον σταθμό «Βενιζέλου» 
τού μετρό να κοχλάζει (εν αναμονή και της απόφασης του 
ΣτΕ επί των προσφυγών των αντιδρώντων σωματείων και 
πολιτών), ένα άλλο μέτωπο ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες 
στην πόλη: ένα μέτωπο στον άξονα ανατολής-δύσης και 
επίδικο το πού θα βρίσκεται το νέο εκθεσιακό κέντρο τής 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – αν δηλαδή θα 
κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις στον σημερινό χώρο ή 
αν θα πρέπει η Έκθεση να «μετακομίσει» δυτικά.
Τη στιγμή που ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, 
από τον οποίο θα προκύψει το νέο «πρόσωπο» της ΔΕΘ, 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ερώτημα που αναμένει 
απάντηση το πώς θα αξιοποιηθεί το 50% τής σημερινής 
έκτασης των 180 στρεμμάτων στο κέντρο τής πόλης (το 
υπόλοιπο 50% έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει μητροπολι-
τικό πάρκο), εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στα 
δυτικά τού πολεοδομικού συγκροτήματος κινούνται για 
την επαναφορά στο προσκήνιο ενός σχεδίου που είχε εξε-
ταστεί το 2002. Το πρότζεκτ προέβλεπε την κατασκευή 
σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου σε έκταση μερικών 
εκατοντάδων στρεμμάτων στη Σίνδο (ιδιοκτησίας τού τότε 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλά-
δος), στο σημείο όπου συγκλίνουν ο άξονας ΠΑΘΕ και η 
Εγνατία Οδός. Το σχέδιο είχε προταθεί επισήμως από την 
κυβέρνηση Καραμανλή το 2009, λίγο πριν από τις εκλο-
γές που ανέδειξαν το ΠΑΣΟΚ τού Γιώργου Παπανδρέου 
σε νέα κυβέρνηση της χώρας (και ελάχιστους μήνες πριν 
αρχίσει η περιπέτεια του πρώτου μνημονίου).

Ο ΠΡΏΤΟΣ «ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ» που σηματοδότησε 
την αναζωπύρωση αυτής της κόντρας έπεσε στα τέλη 
Δεκεμβρίου, όταν κυκλοφόρησε νέος κατάλογος με 227 
επιπλέον υπογραφές πολιτών από τους δήμους Δέλτα και 
Κορδελιού-Ευόσμου, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η 
«Κίνηση πολιτών: η ΔΕΘ, μητροπολιτικό πάρκο για μια πρά-
σινη Θεσσαλονίκη», η οποία εναντιώνεται στην κατασκευή 
εκθεσιακού κέντρου στη σημερινή θέση, στο κέντρο τής 
πόλης. Μεταξύ των 227 υπογραφών ξεχώριζαν εκείνες των 
δημάρχων Δέλτα, Γιάννη Ιωαννίδη, και Κορδελιού 
-Ευόσμου, Κλεάνθη Μανδαλιανού, καθώς και οι αντίστοιχες 
δεκάδων αντιδημάρχων, δημοτικών και τοπικών συμβούλων. 
Με τη θέση των δημάρχων Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου 
συντάχθηκαν στην πορεία (με κοινή δήλωση) οι δήμαρχοι 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, Νεάπολης
-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, Παύλου Μελά, Δημήτρης 
Δεμουρτζίδης, Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, 

à

ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΛΕΝΕ ‘Η ΓΡΑΦΟΥΝ 
ΠΑΡΟΛΕΣ ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ», 
«ΑΥΤΟ ΖΗΤΑ
Η ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ», 
«ΑΥΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 
Η ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ», 
«ΟΙ 9 ΣΤΟΥΣ 10
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ 
ΕΧΟΥΝ»
(ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΧΕΙ 
ΜΕΤΡΗΘΕΙ ΑΥΤΟ 
ΟΥΤΕ, ΕΣΤΩ,
ΜΕ ΜΕΖΟΥΡΑ)
ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΗ. ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
‘Η ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ;
ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ
‘Η ΝΑ ΜΗ ΦΤΙΑΧΤΕΙ 
Ο ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ;
Ε, ΠΑΝΤΟΤΕ
ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ 
«ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΑΣ» 
ΒΑΡΔΙΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ
ΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΕΙ 
ΛΑΟ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΙΣΤΕΥΩ.
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και Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Μπροστάρης στην 
κοινή τους προσπάθεια ανακοίνωσε ότι τίθεται ο μητροπολί-
της Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, όπως τους 
διαβεβαίωσε στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθη-
κε στις 11 Ιανουαρίου, στα γραφεία τής μητρόπολης.
Στο πλευρό των αυτοδιοικητικών και του τοπικού μητρο-
πολίτη (τουλάχιστον στην πτυχή που αφορά το σχέδιο 
ανάπλασης των σημερινών εγκαταστάσεων) τάσσεται και 
ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Αρχιτεκτόνων, 
τονίζοντας πως το προωθούμενο σχέδιο «είναι αντίθετο 
με τους στόχους όλων των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί 
κατά καιρούς για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία προβλέπουν 
να δημιουργηθεί στον χώρο αυτό μητροπολιτικό πάρκο 
πολιτισμού και πρασίνου». Χαρακτηρίζει, δε, αδιανόητο 
το γεγονός ότι η πόλη με το λιγότερο πράσινο ανά κάτοι-
κο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα «καταστρέ-
φει τη μοναδική δυνατότητα που έχει να αποκτήσει έναν 
αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου, όπως τον πρωτοσχεδίασε 
ο οραματιστής Εμπράρ».

«ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΊ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ στιγμή να δράσουμε. 
Είμαστε έτοιμοι και έχουμε σχέδιο» αντιτείνει από την πλευ-
ρά του, με παρέμβαση μέσω της ιστοσελίδας voria.gr, ο 
πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας. «Μελετάμε τη 
δημιουργία του νέου Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης από το 2012, εξετάζοντας όλες τις βασικές 
παραμέτρους, τόσο οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές 
και πολεοδομικές. Το χωρικό σχέδιο για την ανάπλαση, το 
οποίο έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί, έχει εξασφαλίσει τη 
στήριξη της νυν και της τέως κυβέρνησης, της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Θεσσαλονίκης και 
της μεγάλης πλειονότητας των φορέων και των κατοίκων 
τής πόλης». Καμία πρόθεση συζήτησης για το θέμα μιας 
πιθανής μετεγκατάστασης της ΔΕΘ στα δυτικά δεν δείχνει 
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
σχολιάζοντας σιβυλλικά πως «το θέμα για εμένα θεωρείται 
εδώ και μία δεκαετία λήξαν», συντασσόμενος με την άποψη 
του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου 
Τζιτζικώστα, αλλά και εκείνη του σημερινού προέδρου τής 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (και 
δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη), Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

«ΤΟ ΣΧΕΔΊΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ του Διεθνούς Εκθεσι-
ακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης πέρασε από 
μακρά διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και εκπροσώπους πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, 
επιστημονικών, τεχνικών οργανισμών τοπικής και πανελλή-
νιας εμβέλειας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μια 
πολύ δύσκολη προσπάθεια ενσωμάτωσης και σύγκλισης 
διαφορετικών απόψεων, ώστε το έργο αυτό να αποτελέσει 
όραμα όλων των Ελλήνων και, πολύ περισσότερο, των 
Θεσσαλονικέων» σημειώνει από την πλευρά του ο Σύλλογος 
Εργαζομένων τής ΔΕΘ. «Κατανοούμε ότι οι διαφορετικές, 
αλλά καλοπροαίρετες απόψεις δεν θα σταματήσουν και τις 
σεβόμαστε με τον πλέον απόλυτο τρόπο, παρότι δεν εκφρά-
στηκαν σε συλλογικά όργανα, τα οποία εκπροσωπούνταν 
στις διαδικασίες τής διαβούλευσης τουλάχιστον την τελευ-
ταία διετία[…]. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη δι-
εθνής τάση για τα ‘έξυπνα’ εκθεσιακά κέντρα τα τοποθετεί 
στα κέντρα των πόλεων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αυτά της Βαρκελώνης, του Λονδίνου (με το προς ανάπλα-
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ση εκθεσιακό κέντρο «Olympia»), του Παρισιού (με το 
ανακαινισμένο «EXPO Βερσαλλίες») και αυτών της Νέας 
Υόρκης και του Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε το κακό πρότυπο της έκθεσης της Ρώμης, που, 
εξαιτίας της μετεγκατάστασης εκτός πόλης πριν από 20 
χρόνια, χρεοκόπησε δύο φορές. Θα πρέπει να έχουμε επί-
σης κατά νου το πολύ μεγάλο κόστος των έργων υποδομής 
που απαιτεί μια μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου, 
σε σύγκριση με την ανάπλαση στον υφιστάμενο χώρο. Γι’ 
αυτό άλλωστε και δεν υφίσταται εδώ και 7 χρόνια οποια-
δήποτε προοπτική μετεγκατάστασης και η ανάπλαση του 
εκθεσιακού κέντρου στον χώρο που σήμερα καταλαμβάνει 
είναι διακηρυγμένη από όλες τις εκφάνσεις τής πολιτείας. 
Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: είτε μένει το εκθεσιακό 
κέντρο στην κατάσταση της πλήρους λειτουργικής και 
αισθητικής υποβάθμισης στην οποία βρίσκεται σήμερα είτε 
η πόλη αποκτά ένα υλοποιήσιμο όραμα, έναν βιοκλιματικό 
χώρο επιχειρηματικής καινοτομίας και ανάπτυξης, αλλά και 
έναν χώρο πρασίνου με ελεύθερη πρόσβαση και ενεργή 
συμμετοχή τού κοινού σε πλήθος πολιτιστικών, περιβαλλο-
ντικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων».

ΜΕ ΤΗΝ ΆΠΟΨΗ ΆΥΤΗ ταυτίζονται, με κοινή δήλωση 
την οποία συνυπογράφουν (και πέραν της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Θεσσαλονίκης και του 
δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη), η Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος, το Εμπορικό & Βιομηχανικό, το Βιοτεχνικό 
και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
τα Επιμελητήρια Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και 
Χαλκιδικής, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο ΣΕΒΕ 
– Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βο-
ρείου Ελλάδος, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ 
και το Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η
Η ΚΆΤΆΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΆΘΜΟΥ τού μετρό στην οδό 
Βενιζέλου και το νέο εκθεσιακό κέντρο τής ΔΕΘ απο-
τελούν απλώς δύο παραδείγματα – ίσως τα πιο ηχηρά ή 
τα πλέον πρόσφατα σε έναν «ωκεανό» μικρών ή με-
γάλων ζητημάτων, στα οποία η πόλη δείχνει όχι απλώς 
να δυσκολεύεται να συνεννοηθεί, αλλά, στην πραγμα-
τικότητα, να απολαμβάνει να συγκρούεται. Δεν είναι 
όλα αυτά τα μέτωπα υποχρεωτικώς μεγάλα ή από τα 
αποκαλούμενα ως «πρώτης γραμμής». Είμαστε έτοι-
μοι να βγάλουμε τα μαχαίρια για το σύστημα δημόσιας 
στάθμευσης, για το αν τα δέντρα τής πόλης κλαδεύονται 
πολύ ή λίγο, για το αν οι στάσεις τού ΟΑΣΘ πρέπει να 
είναι ανά εκατό ή ανά χίλια μέτρα, για το αν θα πρέπει 
να πεζοδρομηθεί (ή όχι) ο τάδε ή ο δείνα δρόμος, για 

το αν θα φτιάξουμε τελεφερίκ προς την Άνω Πόλη ή 
ποδηλατόδρομους στο κέντρο, για το αν η πλακόστρωση 
στην Τσιμισκή πρέπει να είναι με μάρμαρο ή με γρανίτη. 
Όχι, δεν είναι όλα τα θέματα μείζονα και επείγοντα: κι 
όμως, εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιπαρατεθούμε γι’ αυτά 
(όποια άποψη κι αν υποστηρίζει καθένας μας) με το 
πάθος υπόδουλου που επιχειρεί να αποτινάξει τον ξενικό 
ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς.

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΗΣ, ας πούμε, θα έχει 
–όταν με το καλό παραδοθεί– μία βασική γραμμή 9,6 χλμ. 
με δεκατρείς σταθμούς και άλλα 4,78 χλμ. με 5 σταθμούς 
στην επέκταση προς Καλαμαριά. Το μετρό τής Αθήνας έχει 
ήδη μήκος 85,3 χλμ. σε τρεις γραμμές με 67 σταθμούς, 
ενώ σχεδιάζεται ήδη η γραμμή 4 με συνολικό επιπλέον 
μήκος 38,2 χλμ. και άλλους 35 σταθμούς. Κι όμως: στην 
Αθήνα των οικοδομικών έργων τού Περικλή, της Ακρόπο-
λης και του Παρθενώνα (του εμβληματικότερου μνημείου 
τού δυτικού πολιτισμού), στην πόλη που φιλοξενούσε την 
Ακαδημία τού Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη, στην 
πόλη όπου διασώζεται πληθώρα ρωμαϊκών και βυζαντινών, 
αλλά και μικρός αριθμός οθωμανικών μνημείων, όπου βρί-
σκεται από τον 19ο αιώνα το κτίριο που σήμερα στεγάζει τη 
Βουλή των Ελλήνων, όπου υψώνεται το έξοχο συγκρότημα 
της Αθηναϊκής Τριλογίας (η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πανεπι-
στήμιο και η Ακαδημία), όπου βρίσκονται το Καλλιμάρμαρο 
(το στάδιο όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες τής σύγχρονης εποχής), το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο (με τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών αρχαι-
οτήτων στον κόσμο) και το νέο Μουσείο Ακρόπολης, οι 
πολίτες δεν βγήκαν σε διαδηλώσεις στους δρόμους ούτε 
διχάστηκαν σε «μετρομάχους» και «μετρολάτρες» κατά τις 
αντίστοιχες εργασίες κατασκευής τού μετρό. Γιατί αναφέρω 
όλα αυτά τα κτίρια και τα μνημεία; Πολύ απλά, επειδή σε 
εξαιρετικά κοντινή απόσταση προς αυτά κατασκευάστηκαν 
σταθμοί μετρό ή διήλθαν σήραγγες. Και ελπίζω ότι δεν θα 
διανοηθεί να υποστηρίξει κάποιος ότι όλοι αυτοί οι χώ-
ροι είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με το σταυροδρόμι 
Decumanus Maximus με Cardo – χωρίς να υποτιμώ στιγ-
μή την ιστορική αξία και του συγκεκριμένου χώρου.

ΆΛΛΟΥ ΠΡΕΠΕΊ να αναζητηθεί το πρόβλημα. Πού; 
Κατά την άποψή μου, σε δύο στοιχεία – ένα εγγενές, 
που αφορά στη νοοτροπία τού σύγχρονου Θεσσαλονι-
κιού, και ένα εξωγενές, που, δυστυχώς, έχει να κάνει με 
συμφέροντα που λυμαίνονται την πόλη, εκμεταλλευόμε-
να τη δικαιολογημένη αγωνία τού Θεσσαλονικιού για την 
πόλη του, ακόμη και τον ρομαντισμό του, με στόχο την 
αποκόμιση ίδιου οφέλους.

(1) ΣΕ Ο,ΤΊ ΆΦΟΡΆ τη νοοτροπία μας, θα 
ανατρέξω στο κείμενο του συγγραφέα και 
ιστορικού Ευάγγελου Χεκίμογλου, το οποίο 

φιλοξενούμε στις σελίδες 24-25 τού ανά χείρας τεύ-
χους. Πράγματι, λόγω της πρόσφατης ιστορίας της, 
η Θεσσαλονίκη διαθέτει έναν πληθυσμό σχετικά νέο, 
που δεν έχει προλάβει να διαμορφώσει τοπική αντί-
ληψη (τουλάχιστον, όχι με γνώση των ιδιαιτεροτήτων 
τής πόλης στο βάθος χρόνου που απαιτείται, ώστε οι 
όποιες παρεμβάσεις γίνονται να είναι εύστοχες). Πα-
ράλληλα, οι γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες 
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από τα μέσα τού περασμένου αιώνα και ώς σήμερα 
δεν ευνόησαν τη συγκρότηση μιας αστικής τάξης με 
κοσμοπολιτισμό, αντίληψη συσχετισμών και υπερτο-
πικό μέτρο σύγκρισης, που θα μπορούσε να ασκεί 
ευεργετική επίδραση στα ανοιχτά οικονομικά, πολιτικά, 
πολιτιστικά ή πνευματικά μέτωπα.

(2) ΣΕ ΣΧΕΣΗ με τα συμφέροντα, φοβάμαι ότι 
κρούω ανοιχτές θύρες. Δεν πρόλαβε καλά 
καλά να ξεκινήσει η συζήτηση για το νέο 

εκθεσιακό κέντρο τής ΔΕΘ και το διαδίκτυο γέμισε 
με απόψεις ειδικών και «ειδικών» για το τι θα έπρε-
πε να γίνει. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει (και εξακολου-
θεί να γίνεται) με το θέμα τού σταθμού «Βενιζέλου» 
τού μετρό, αλλά και με μια σειρά από άλλα, αντί-
στοιχης βαρύτητας ή ακόμη και μικρότερης σημασί-
ας ζητήματα.
«Και είναι κακό αυτό;» ίσως με ρωτήσετε. Κάθε άλλο. Ο 
διάλογος και η πανσπερμία απόψεων αποτελούν οξυγόνο 
τής δημοκρατίας – κάθε άποψη έχει την αξία της, ακόμη 
κι εκείνη που είναι πολύ περισσότερο παρορμητική και πολύ 
λιγότερο λογικά θεμελιωμένη.
Είναι η ευκολία με την οποία διάφοροι βγαίνουν και λένε 
ή γράφουν παρόλες τού τύπου «αυτό είναι το αίτημα 
της πόλης σήμερα», «αυτό ζητά η πόλη σήμερα», «αυτό 
απορρίπτει η πόλη σήμερα», «οι 9 στους 10 την ίδια 
άποψη έχουν» (κι ας μην έχει μετρηθεί αυτό ούτε, έστω, 
με μεζούρα) που μου προκαλεί εντύπωση. Θα είναι η 
κατασκευή νέου εκθεσιακού κέντρου στην καρδιά τής 
Θεσσαλονίκης; Ή το αίτημα για μεταφορά της στα δυτι-
κά; Θα είναι το πώς πρέπει να φτιαχτεί ή να μη φτιαχτεί 
ο σταθμός τού μετρό στη Βενιζέλου; Θα είναι αν τα 
ρεβίθια ή οι φακές πρέπει να μαγειρευτούν με ντομάτα ή 
με λεμόνι; Ε, πάντοτε θα υπάρχει κάποιος «ινστρούχτο-
ρας» βάρδιας, ο οποίος θα επιχειρήσει να τσουβαλιάσει 
λαό πίσω από τα δικά του πιστεύω.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ προς αποφυγή παρεξηγήσεων: προ-
φανώς και καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του, όποια 
κι αν είναι αυτή (μηδενός εξαιρουμένου). Αυτό και σωστό 
και δίκαιο και δημοκρατικό είναι. Η χυδαία προσπάθεια να 
προσεταιριστείς λαό προς επίρρωση των προσωπικών σου 
πεποιθήσεων (ή, ακόμη χειρότερα, για την επίτευξη ατομικών 
σου επιδιώξεων) είναι που με ενοχλεί. Χορτάσαμε από «πα-
τερούληδες» και κήνσορες σ’ αυτήν την πόλη, οι οποίοι 
επιχειρούν να προσεταιριστούν ανησυχούντες πολίτες, να 
εκμεταλλευτούν, πολλές φορές ακόμη και να χειραγωγήσουν 
τον ρομαντισμό ή την ανησυχία τους για το κοινό μας σπίτι, με 
εργαλείο τους τις κραυγές, εύκολα συνθήματα (με τα οποία 
ελάχιστοι θα διαφωνήσουν επί της αρχής), αλλά και έναν 
χειμαρρώδη και ακατάσχετο λαϊκισμό, ο οποίος δεν αντέχει 
στη βάσανο των επιχειρημάτων. Ο στόχος τους; Να ικανοποι-
ήσουν τους πολιτικούς ή τους οικονομικούς τους πάτρωνες, 
ώστε εκείνοι να τους θυμηθούν και να τους ανταμείψουν με 
κάποια θεσούλα, όταν έρθουν εν τη βασιλεία τους.

ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΠΙΑ ο καιρός να αντιταχθούμε σε λογι-
κές και πρακτικές που ευνοούν ελάχιστους, σπρώχνοντας 
την πόλη ως σύνολο βαθύτερα στην κινούμενη άμμο μιας 
εσωστρέφειας, μιας φοβικότητας και μιας μιζέριας που μόνο 
πίσω την αφήνει;
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Σ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΆΛΟΓΟ 
της Θεσσαλονίκης κυριαρχούν
απόψεις που άλλες φορές 
αδικούν την πραγματικότητα και 
άλλες την αποτυπώνουν πλήρως 
και με μεγάλη καθαρότητα. Μία 
από τις δεύτερες είναι ότι η πόλη 
υστερεί – ότι δεν βρίσκεται στο 
σημείο όπου θα μπορούσε. Υστε-
ρεί σε υποδομές, σε οικονομική 
δραστηριότητα, σε προσφερόμε-
νες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 
ανοδικής κοινωνικής κινητικό-
τητας, έχει προβλήματα στις 
συγκοινωνίες, απουσία μεγάλων 
εκδηλώσεων, αναγνωρισιμότητας 
στο εξωτερικό κοκ. Παγιώνεται 
η αντίληψη ότι αυτή η πραγματι-
κότητα συνιστά νομοτέλεια. Ότι 
δηλαδή έτσι είχαν, έχουν και θα 
έχουν τα πράγματα. Ότι η πόλη 
δεν μπορεί να έχει νίκες, να παίρ-
νει «πρωταθλήματα». Αυτή είναι 
μια άποψη που μας αδικεί.

ΜΠΟΡΟΎΜΕ να ανατρέψου-
με αυτήν την παγιωμένη αντί-
ληψη σχετικά με την υστέρηση 
της πόλης; Αν δεν πίστευα ότι 
μπορούμε να την ανατρέψου-
με, δεν θα διεκδικούσα τη 
θέση τού δημάρχου. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι μπορούμε, αλλά 
χρειαζόμαστε μια συνταγή 
διαφορετική από τις παλιές.

Ε
ΕΧΟΎΜΕ ΣΎΝΗΘΙΣΕΙ σε 
ένα συγκεκριμένο «μενού» επί 
πολλά χρόνια και κάθε νέα 
προσέγγιση ή αλλαγή αιφνιδιά-
ζει. Όμως, πώς αλλιώς μπορού-
με να το καταφέρουμε, αν δεν 
αλλάξουμε; Αν δεν αλλάξουμε 
πρώτα εμείς οι ίδιοι, αν δεν 
δούμε τις ευκαιρίες, τις δυνα-
τότητες, την προοπτική; Αν δεν 
ομονοήσουμε σε 5-6 βασικές 
θέσεις; Η πανδημία και οι οικο-
νομικές επιπτώσεις καθιστούν 
πλέον σαφές πως με τις παλιές 
συνταγές τής ακινησίας δεν 
μπορούμε να προχωρήσουμε. 
Επιταχύνονται οι εξελίξεις και 
μεγεθύνονται οι προκλήσεις. 

ΓΙΆ ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ, πιστεύει
κάποιος ότι ο εθισμός στη 
μιζέρια και στον διχασμό μπορεί 
να μας βοηθήσει; Έχουμε την 
πολυτέλεια αέναων κύκλων συ-
ζητήσεων, αναβολών και προ-
τάσεων; Δεν την έχουμε – στην 
πραγματικότητα, ποτέ δεν την 
είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
αποστρεφόμαστε τη συμμετοχή, 
τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
και τον διάλογο. Η πόλη είναι 
ένας ζωντανός οργανισμός με 
ποικίλα ρεύματα, απόψεις, ιδεο-
λογίες και στάσεις ζωής. Όμως, 
όπως γίνεται σε όλα τα μήκη και 
πλάτη τής οικουμένης, κάποια 
στιγμή, με συγκεκριμένο τρόπο, 
οι κοινωνίες αποφασίζουν και 
προχωρούν και υλοποιούν.

ΜΙΆ ΆΠΛΗ ΠΆΡΆΘΕΣΗ 
χαμένων ευκαιριών, μεγάλων 
έργων που εξαγγέλθηκαν και 
δεν υλοποιήθηκαν αρκεί, για να 
πειστεί και ο πλέον δύσπιστος 
ότι πρέπει να αλλάξουμε προ-
σέγγιση. Μετρό, υποθαλάσ-
σια, εξωτερική περιφερειακή, 

Η 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΠΟΡΕΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Γιατί η πόλη χωρίζεται
με ευκολία σε δύο 

στρατόπεδα; Πώς εξηγείται 
αυτή η ιδιομορφία;
Ποιοι ευνοούνται 

από αυτήν τη (μη) εξέλιξη; 
Ποιοι χτίζουν καριέρες

με αυτόν τον τρόπο
και ποια τα όρια που

οι εύλογες αντιπαραθέσεις 
μετατρέπονται

σε αυτοσκοπό; Πόσοι είναι 
«γνωστοί» στην πόλη μας, 

επειδή μονίμως
έχουν αντιρρήσεις,

ποτέ προτάσεις
και ουδέποτε έργο;

Γράφει
ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ*

* O κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας 
είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑΤΙ ΔΙΧΑΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ; COVER STORY  22-23

αναπλάσεις πλατειών, δημιουρ-
γία τοπόσημων και μια σειρά 
άλλων παρεμβάσεων είχαν την 
ατυχία να βαλτώσουν σε αυτό 
το ιδιότυπο ναρκοπέδιο.

Γ
ΓΙΑΤΙ Η ΠΌΛΗ χωρίζεται με 
ευκολία σε δύο στρατόπεδα; 
Πώς εξηγείται αυτή η ιδιο-
μορφία; Ποιοι ευνοούνται από 
αυτήν τη (μη) εξέλιξη; Ποιοι 
χτίζουν καριέρες με αυτόν τον 
τρόπο και ποια τα όρια που οι 
εύλογες αντιπαραθέσεις μετα-

τρέπονται σε αυτοσκοπό; Πό-
σοι είναι «γνωστοί» στην πόλη 
μας, επειδή μονίμως έχουν 
αντιρρήσεις, ποτέ προτάσεις 
και ουδέποτε έργο;

ΕΣΧΑΤΩΣ ανασύρθηκε από 
το παρελθόν μια εναλλακτική 
πρόταση για τη μετεγκατά-
σταση της ΔΕΘ – ένα από τα 
μεγαλύτερα πρότζεκτ μεταπο-
λιτευτικά για τη Θεσσαλονίκη. 
Σέβομαι απόλυτα τις σοβαρές 
τοποθετήσεις και τις διεκδική-
σεις άλλων περιοχών. Το αίτημα 
για ισόρροπη ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής, όμως, δεν 
περνά μέσα από την ακύρωση 
έργων ώριμων, καλά μελετημέ-
νων και στοιχειοθετημένων. Δεν 
περνά μέσα από τη ματαίωση 
όσων έχουν ήδη αποφασιστεί 
και προγραμματιστεί. Η ενέρ-
γεια, η βούληση, οι δυνάμεις, 

ακόμη και η διεκδίκηση πρέπει 
να στραφούν σε νέα πρότζεκτ, 
σε υποδομές νέας γενιάς. 

Α
ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ τις σάρκες 
μας και να αναμασούμε προτά-
σεις τής ατζέντας τής προη-
γούμενης εικοσαετίας, είναι 
προτιμότερο να σχεδιάσουμε 
το μέλλον. Τώρα είναι η ώρα 
να προχωρήσουμε μπροστά 
με αισιοδοξία, με σχέδιο, αλλά 
και με σφιχτά, υλοποιήσιμα 
χρονοδιαγράμματα. Να διεκδι-

κήσουμε το καλύτερο για κάθε 
σημείο τής πόλης και όχι να 
ακυρώνουμε το έργο που δεν 
βρίσκεται εντός των διοικητι-
κών ορίων. Να διαμορφώσου-
με την πόλη που οραματιζόμα-
στε, γειτονιά γειτονιά.

ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ τη Θεσσα-
λονίκη με ολοκληρωμένο το 
μετρό, με νέες πλατείες στο 
ιστορικό κέντρο, με ξύλινο 
ντεκ διαπλάτυνσης της Παλιάς 
Παραλίας, με αναπλασμένη τη 
σημερινή ΔΕΘ, τα στρατόπεδα 
«Παύλου Μελά» και «Σκό-
δρα», τους νέους Στάβλους 
Παπάφη. Ένα μείγμα μικρών 
και μεγάλων έργων, όπως η νέα 
περιφερειακή οδός (flyover), 
το νέο γήπεδο στην Τούμπα, το 
νέο αεροδρόμιο και οι επεν-
δύσεις στο λιμάνι, σύγχρονες 
συγκοινωνίες, ποδηλατόδρομοι, 

ανάπλαση του άξονα της Αρι-
στοτέλους, αλλά και παρεμβά-
σεις στις γειτονιές, θα αλλάξει 
αμετάκλητα το πρόσωπο της 
Θεσσαλονίκης. Θα μας γεμίσει 
με αισιοδοξία και αυτοπεποίθη-
ση, πραγματικές δυνατότητες 
και ρεαλιστικές προσδοκίες 
ανάδειξης της πόλης μας σε 
αυτό που μπορεί να γίνει. Μια 
πόλη-κόμβος, που θα χαίρεσαι 
να ζεις, να εργάζεσαι, να δημι-
ουργείς σ’ αυτήν. 

ΓΙ’ ΑΥΤΌ ΕΧΕΙ ΝΌΗΜΑ να 
ενώσουμε την πόλη. Προ-
φανώς, δεν διεκδικούμε την 
ομοφωνία, αλλά ισχυρές πλει-
οψηφίες που θα διατυπώσουν 
και θα στηρίξουν ξεκάθαρα 
το αίτημα για πρόοδο της 
πόλης. Αυτός είναι ο στόχος 
μας, αυτός πρέπει να είναι ο 
στόχος όλης της πόλης.

ΕΣΧΑΤΩΣ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ
– ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΣΕΒΟΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΩΡΙΜΩΝ,
ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ.
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΒΟΥΛΗΣΗ,
ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ
ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ,
ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ.
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Α
ΑΠΌ ΤΌ 1912 μέχρι τις 
ημέρες μας, σχεδόν όλα τα 
συλλογικά αιτήματα που δια-
τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
διαψεύστηκαν – τόσο πολύ 
μάλιστα, ώστε να έχουν προ 
πολλού λησμονηθεί. Απαριθμώ 
τα κυριότερα προβλήματα που 
ουδέποτε λύθηκαν: η αποκα-
τάσταση της πρόσβασης στις 
βαλκανικές αγορές (αιτούμενο 
της περιόδου 1912-1920), η 
πραγματοποίηση δημοσίων 
έργων (αιτούμενο της περιό-
δου 1928-1935), η αποζημίω-
ση των τοπικών επιχειρήσεων 
που επλήγησαν πολύ περισσό-
τερο από τις νοτιοελλαδικές 
λόγω της εγγύτητας προς το 
αλβανικό μέτωπο (1940-1941), 
η συμμετοχή στα κεφάλαια 
της μεταπολεμικής ανοικο-
δόμησης, που ήταν αμελητέα 
(1947-1952), η σύνδεση με 

τον Δούναβη (1974-1980) για 
την ενδυνάμωση του εμπορίου 
της, ο εκσυγχρονισμός τής 
κυκλοφορίας και των μέσων 
μαζικής μεταφοράς (1985 
μέχρι σήμερα) και όλα τα 
συναφή με αυτόν προβλήματα 
(κυκλοφοριακό, συγκοινωνια-
κό, αρχαιότητες κοκ).

Τ
ΤΌ ΓΕΓΌΝΌΣ ότι τα προβλή-
ματα αυτά δεν λύθηκαν είχε 
ως συνέπεια να αναχαιτιστεί 
η δυναμική τής πόλης, που 
απορρέει από τα ιστορικά και 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
της. Γιατί όμως στη Θεσσα-
λονίκη εκτροχιάζονται τα 
κρίσιμα συλλογικά αιτήματα 
και στην καλύτερη περίπτω-
ση λιμνάζουν; Υπάρχει κάτι 
μεταφυσικό, κάτι σαν κατάρα; 
Είναι οι Θεσσαλονικείς ανε-
παρκείς; Ευθύνεται η πολιτική 
τους εκπροσώπηση; Φταίει το 
διοικητικό σύστημα; Ανάγε-
ται το θέμα στη σχέση κέ-
ντρου-περιφέρειας;
Το τελευταίο ισχύει απολύτως. 
Κάθε ελληνική πόλη έχει τις 
αδυναμίες και τα παράπονά 
της. Αλλά στην περίπτωση 
της Θεσσαλονίκης η γνώμη 
μου είναι ότι η απάντηση πρέ-
πει να αναζητηθεί σε μακρο-
πρόθεσμους παράγοντες, που 
είναι δύο: πρώτον, ο τοπικός 
πληθυσμός είναι καινούργιος 
και, δεύτερον, η αστική τάξη 
τής πόλης είναι ασθενής.

(1) ΑΠΌ ΤΌ 1912 μέχρι 
το 2011 (τελευταία 
απογραφή) ο πληθυ-

σμός εξαπλασιάστηκε (αν και 
στάσιμος τα τελευταία τριάντα 
χρόνια). Ο εξαπλασιασμός τού 
πληθυσμού προήλθε από την 
προσφυγική εγκατάσταση (η 
Θεσσαλονίκη απορρόφησε 
αναλογικά πολύ μεγαλύτε-
ρο αριθμό προσφύγων σε 
σύγκριση με την περιφέρεια 
πρωτευούσης), την εσωτερική 
μετανάστευση (στατιστικά, η 
Θεσσαλονίκη απορρόφησε όλη 
τη δημογραφική αύξηση του 
βορειοελλαδικού χώρου) και 
την παλιννόστηση μεταναστών 

ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΓΙΑ
ΚΑΤΑΡΑ

Γιατί στη Θεσσαλονίκη 
τα κρίσιμα συλλογικά 

αιτήματα εκτροχιάζονται 
ή, στην καλύτερη 

περίπτωση, λιμνάζουν; 
Υπάρχει

κάτι μεταφυσικό,
κάτι σαν κατάρα; 

Είναι οι Θεσσαλονικείς 
ανεπαρκείς; Ευθύνεται 

η πολιτική τους 
εκπροσώπηση;

Φταίει το διοικητικό 
σύστημα; Ανάγεται
το θέμα στη σχέση 

κέντρου-περιφέρειας;

Γράφει
ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ*

* O κ. Ευάγγελος Χεκίμογλου 
είναι συγγραφέας,
διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας.
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και ομογενών. Πρόκειται, δηλα-
δή, για νέο πληθυσμό (σπάνια 
θα βρεις πρόσωπο σε ώριμη 
ηλικία που ο παππούς του να 
έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονί-
κη). Η συντριπτική πλειονότητα 
των κατοίκων δεν διαμόρφωσε 
(ακόμη, τουλάχιστον) συνεί-
δηση του ανήκειν στον τόπο, 
αφού δεν έχει αναπτύξει μα-
κροχρόνια οικογενειακή σχέση 
με αυτόν. Εξάλλου, από το 
1912 η κατοικημένη έκταση της 
Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατά 
33 φορές, έτσι ώστε εδώ και 
πολλά χρόνια να μην είναι μία 
ενιαία πόλη, αλλά ένας αστε-
ρισμός κοινοτήτων, καθεμιά 
από τις οποίες αναλώνεται στον 
μικρόκοσμό της.

(2) Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 
που σχηματίστηκε 
μέχρι το 1950 (μετά 

την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών και τη δολοφονία τού 
εβραϊκού πληθυσμού) δεν 
ήταν γηγενής. Προήλθε κυ-
ρίως από τη Δυτική Μακε-
δονία και τη Μικρά Ασία (σε 
ποσοστό 70%, με βάση τις 
μελέτες μου) και άλλες περι-
οχές. Η ιδεολογική σύνδεσή 
της με τη Θεσσαλονίκη, την 
ιστορία της και τις προοπτι-
κές της ήταν, ως εκ τούτου, 
και παραμένει πολύ χαλαρή. 
Επιπλέον, η αποβιομηχάνιση 
που έπληξε την Ελλάδα μετά 
το 1981 είχε εντονότερες 
συνέπειες στη Θεσσαλονίκη, 

όπου η μεταποίηση απασχο-
λούσε αναλογικά περισσότε-
ρους πόρους και πληθυσμό. 
Έτσι, συνολικά, βλέπουμε 
μιαν αστική τάξη ολοένα και 
πιο αδύναμη, με ολοένα και 
λιγότερες πρωτοβουλίες και 
δυνατότητες.

Α
ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΔΥΟ μεγάλες 

αδυναμίες τής Θεσσαλονίκης 
–στις οποίες πρέπει να προ-
στεθεί και η πτώχευση των 
μεσαίων κοινωνικών στρωμά-
των μετά το 2008– αντανα-
κλούν σε όλες τις ελλείψεις 
της, στον πνευματικό τομέα, 
στην πολιτική ένδεια και στην 
ιδεολογική ανεπάρκεια που 
χαρακτηρίζει τον συλλογικό 
βίο. Ασφαλώς, συντρέχουν 
και άλλοι παράγοντες, που 
σχετίζονται με τις νοσηρότη-
τες της ελλαδικής κρατικής 
οργάνωσης. Πιστεύω όμως 
ότι οι νοσηρότητες αυτές θα 
ήταν αντιμετωπίσιμες, αν οι 
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 
είχαν αναπτύξει συνείδηση 
του ανήκειν στην πόλη, όπως 

επίσης και αν η αστική τάξη 
της ήταν σε θέση να αναλά-
βει ευθύνες απέναντι στον 
τόπο όπου λειτουργεί. Φοβά-
μαι όμως ότι δεν υφίστανται 
αντικειμενικές προϋποθέσεις 
ούτε για το ένα ούτε για το 
άλλο. Απαισιόδοξο το συ-
μπέρασμα, αλλά αυτή είναι η 
αλήθεια.
Σημείωση: Το κείμενο στηρίζεται 
στη μελέτη μου με τίτλο 
«Αναπτυξιακά οράματα 
και ψευδαισθήσεις», Πρακτικά 
33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
(2012) της Ελληνικής 
Ιστορικής Εταιρείας, σελ. 
25-42 (http://histsociety.web.
auth.gr/%CE%9B%CE%93-
praktika.pdf).

ΑΠΟ ΤΟ 1912 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ 
(ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
30 ΧΡΟΝΙΑ). Ο ΕΞΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ), ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, 
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, ΔΗΛΑΔΗ, ΓΙΑ ΝΕΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ (ΣΠΑΝΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΟΥ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΔΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ (ΑΚΟΜΗ, 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ, 
ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ. ΕΞΑΛΛΟΥ, 
ΑΠΟ ΤΟ 1912 Η ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ 
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 33 ΦΟΡΕΣ,
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ
ΠΟΛΗ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΕΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΤΗΣ.
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Τ
ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας, η Θεσ-
σαλονίκη κατείχε τη θέση τής 
«συμβασιλεύουσας». Μεγάλο 
διοικητικό και οικονομικό 
κέντρο, με βαρύνουσα γεω-
στρατηγική θέση, έχασε στον 
τελικό από την Κωνσταντινού-
πολη. Όπως φαίνεται, αυτή η 
ατυχής στιγμή την ακολουθεί 
μέχρι σήμερα. Περίπου 17 
αιώνες αργότερα, η πόλη δεν 
έχει καταφέρει να ξεφορτωθεί 
αυτό το «συν» που την ετερο-
προσδιορίζει. «Συμπρωτεύου-
σα» τη συναντάμε στα δελτία 
ειδήσεων, «μεγάλο χωριό» την 
αποκαλούν οι ντόπιοι – ανά-
θεμα: πώς γίνεται με κοντά στο 
ένα εκατομμύριο κατοίκους 
να «αυτοαποκαλείσαι» χωριό; 
Τέλος πάντων…

ΟΛΑ ΑΥΤΑ τα χρόνια, η μο-

ναδική φορά που εμφανίστη-
κε χωρίς περιττά προθέματα 
ήταν το 1997, ως Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Προφανώς, την αστερόσκονη 
της χρυσής χρονιάς την κα-
τάπιε λαίμαργα ο χρόνος, 
όπως ο σαπουνάς, που 
ανοίγει διάπλατα το στόμα 
και καταβροχθίζει ό,τι βρει 
μπροστά του.

Σ
ΣΤΑ ΜΑΤΊΑ ΜΟΥ –ναι, 
αυτουνού του χαμουτζή γαύ-
ρου που αποπνέει διαπλοκή 
ελέω καταγωγής και βρωμάει 
«παράγκα» λόγω αθλητικών 
προτιμήσεων (μα, πόσα κλισέ, 
επιτέλους;)–, η Θεσσαλονίκη 
είναι σαν τον ποδοσφαιριστή 
που έχει ταλέντο, αλλά δεν 
καταφέρνει ποτέ να εξελιχθεί 
λόγω χαρακτήρα. Κάθε φορά 
που μένει στον πάγκο κατηγο-
ρεί τον προπονητή. Στη λάθος 
πάσα φταίει ο συμπαίκτης, που 
δεν κατάλαβε τη μαεστρική 
έμπνευση. Στο χαμένο πέναλτι, 
ο ήλιος που ήταν αντίθετος. 
Εγωκεντρική, που προτιμά να 
αγνοεί την πραγματικότητα, για 
να μην ασχολείται με τα δικά 
της – έτσι αισθάνεται καλά. 
Που μετά, επειδή γνωρίζει 
ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά 
το «θείο δώρο», αναπτύσ-
σει συμπλέγματα του μόνιμα 
αδικημένου. Πνίγεται στο δίκιο 
που έχει κατασκευάσει και 
καταριέται τη μοίρα της. Όπως 
ακριβώς κάνουν οι λούζερς.

Μ
ΜΟΝΟ ΠΟΥ Η ΠΡΟΟΠΤΊ-
ΚΗ εξέλιξης της πόλης δεν 
έχει το χρονικό περιθώριο 
του αθλητικού ταλέντου, που 
οφείλει να αξιοποιηθεί μία 
συγκεκριμένη στιγμή και μετά 
«καληνύχτα και καλή τύχη». 

ΤΟ ΣΥΝ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΠΛΗΝ
Περίπου 17 αιώνες

μετά την εποχή
που την αποκαλούσαν

«συμβασιλεύουσα»
της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας, η πόλη
δεν έχει καταφέρει

να ξεφορτωθεί
αυτό το «συν» που

την ετεροπροσδιορίζει.

Γράφει
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

* O κ. Γιάννης Παπαδημητρίου 
είναι δημοσιογράφος.
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Αυτό το συν, που τελικώς εί-
ναι πλην (διότι μόνον αφαιρεί 
και δεν προσδίδει οτιδήποτε 
στον χαρακτήρα τής πόλης), 
μπορεί να γίνει θετικό μέσω 
της συνεργασίας. Να ξεριζω-
θεί αυτή η ντεμέκ ασυμφωνία 
χαρακτήρων/συμφερόντων, 
που συντηρεί το λουζεριλίκι. 
Και στην Αθήνα είχαμε τα-
ξιτζήδες που εναντιώνονταν 
στη μεταφορά τού αεροδρο-
μίου στα Σπάτα, επειδή θα 
έχαναν τις εύκολες κούρσες. 
Αλλά το «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος» έγινε και μαζί του 
πέταξε και η Αθήνα προς 
τον σύγχρονο κόσμο. Δεν 
είναι τόσο δύσκολο να συμβεί 
κaι εδώ (γκοοοοοοολ, Κέβιν 
Μιραλάς στο 18’, ο Ολυμπια-
κός κάνει το 0-2, η Τούμπα 
παγώνει). Εντάξει, κάθε αρχή 
και δύσκολη… Ειδικά όταν 
πρέπει να μιλήσεις για τον 
εαυτό σου. Και μόνο.

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ,
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ «ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ».
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝ, ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΩΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΝ (ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟΝ 
ΑΦΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ 
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΝΤΕΜΕΚ 
ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ/
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ,
ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΟ ΛΟΥΖΕΡΙΛΙΚΙ.
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Τ ο κτίριο «Τυρολόη» 
(γνωστό και ως 
«Μέγαρο Δημη-
τριάδη») είναι όχι 
μόνον ένα από τα 

ομορφότερα κτίσματα στην Πα-
λιά Παραλία τής Θεσσαλονίκης 
(στη συμβολή τής οδού Αγίας 
Σοφίας 2 και της παραλιακής 
λεωφόρου Νίκης), αλλά και ένα 
από τα οικοδομήματα που φι-
λοξένησαν πρόσωπα ή χώρους 
που συνδέθηκαν άρρηκτα με 

την καθημερινή ζωή στη Θεσσα-
λονίκη. Την αξία του οικοδομή-
ματος αποδεικνύει και το ότι από 
την ανέγερσή του ώς και σήμερα 
διατηρεί σχεδόν απαρέγκλιτα τις 
ίδιες χρήσεις.
Το μέγαρο ανεγέρθηκε το 1931 σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Γεωργίου 
Μανούσου, σε ένα από τα οικό-
πεδα κάτω από την οδό Τσιμισκή, 
προς την πλευρά τής θάλασσας, 
που παρέμεναν άκτιστα επί μα-
κρόν, χρησιμοποιούμενα ώς τότε 

από μαρμαρογλύπτες (μάλιστα, 
ορισμένοι εξ αυτών εργάστηκαν 
στον συγκεκριμένο χώρο και 
κατά την περίοδο ανέγερσης του 
παρακείμενου μητροπολιτικού 
ναού τού Αγίου Γρηγορίου τού 

Παλαμά). Από τους πρώτους 
ενοίκους τού Μεγάρου Δημητρι-
άδη ήταν η φερώνυμη οικογένεια 
(η οποία λίγα χρόνια νωρίτερα, 
το 1926, είχε συνδέσει το όνομά 
της με την ανέγερση των εγκατα-

στάσεων της πρώτης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης), αλλά 
και ο μηχανικός Αριστομένης 
Βάλβης (ο οποίος την ίδια περί-
οδο ήταν μέλος τής ομάδας που 
ανήγειρε το κτίριο της Εθνικής 

Ενα 
«παλάτι»
στην 
Παλιά 
Παραλία
Μια εντυπωσιακή οικοδομή 
δεν κοσμεί απλώς
το θαλάσσιο μέτωπο
της Θεσσαλονίκης, αλλά 
συνδέεται και με πρόσωπα 
και χώρους που άφησαν 
το στίγμα τους στην 
καθημερινότητα της πόλης.
Φωτογραφίες εξωτερικού τού κτιρίου:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Φωτογραφίες από το εσωτερικό τού διαμερίσματος:
URBAN SOUL PROJECT/ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΠΑΟΥΕΛ

AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ

Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, στη 
συμβολή τής οδού Τσιμισκή με 
την Ίωνος Δραγούμη – κατά 
πάσα πιθανότητα, πρόκειται για 
το πρώτο κτίριο στη Θεσσα-
λονίκη όπου εφαρμόστηκε η 

τεχνολογία τής πασσαλόπηκτης 
θεμελίωσης).
Οι παλαιότερες γενιές Θεσσαλο-
νικέων θυμούνται το ισόγειο και 
το πατάρι τού κτιρίου «Τυρολόη» 
από την καφετέρια «Τόττης», 
που στεγαζόταν επί μακρόν εκεί. 
Σήμερα στον ίδιο χώρο φιλοξε-
νείται η μπρασερί «Garçon».

Η ιστορία τού κτιρίου
Το εξαώροφο κτίριο «Τυρολόη» 
ανεγέρθηκε, όπως προαναφέρ-
θηκε, το 1931, σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Γεωργίου Μα-
νούσου (ακόμη και σήμερα, η 
εγχάρακτη, μαρμάρινη πλάκα 
που βρίσκεται αναρτημένη πάνω 

από την είσοδό του, στην Αγίας 
Σοφίας 2, αναγράφει: «Μέγαρον 
Η Τυρολόη Ιωάννου Δημητριά-
δου, 1931»). Βάσει σχεδιασμού 
και τυπολογίας, επρόκειτο για 
οικογενειακή πολυκατοικία 
κατοικιών, με ισόγειο και πατάρι 
διαμορφωμένα για εμπορική 
χρήση – ρόλους τους οποίους 
διατηρεί ακόμη και σήμερα. Η 
προνομιακή του θέση δεν του 
επιτρέπει απλώς να δεσπόζει στην 
Παλιά Παραλία τής Θεσσαλονί-
κης, ατενίζοντας τον Θερμαϊκό 
και τον Όλυμπο στις απέναντι 
ακτές τής Πιερίας, αλλά το κα-
θιστά περιζήτητο ακόμη και ως 
κινηματογραφικό σκηνικό (χώροι 

διαμερίσματος του μεγάρου χρη-
σιμοποιήθηκαν για να φιλοξενή-
σουν σκηνές τής ταινίας «Μία 
αιωνιότητα και μία μέρα» του 
αείμνηστου δημιουργού Θεόδω-
ρου Αγγελόπουλου).
Τα σχέδια του αρχιτέκτονα 
προέβλεπαν εξαρχής και έκτο 
όροφο, παρότι ο πέμπτος και ο 
έκτος όροφος διαφοροποιούνται 
μορφολογικά από το υπόλοιπο 
κτίριο, δίνοντας την εντύπωση 
μεταγενέστερης προσθήκης. Το 
μέγαρο (που κηρύχθηκε διατη-
ρητέο το 1983) αποτελεί χαρα-
κτηριστικό δείγμα τού εκλεκτι-
κιστικού ρυθμού, με κίονες με 
κορινθιακά κιονόκρανα, φου-
ρούσια με φυτικές διακοσμήσεις, 
λεοντοκεφαλές και καμάρες στην 
πρόσοψή του. Κάθε όψη έχει 
πέντε κάθετους άξονες, εκ των 
οποίων οι ακριανοί ξεχωρίζουν 
από την ελαφρά προεξοχή και 
την τριγωνική επίστεψη που τους 
διακρίνουν. Διακοσμητικά, το μέ-
γαρο «ελαφραίνει» όσο ανεβαί-
νουν οι όροφοι – τα μπαλκόνια 
τού πρώτου ορόφου είναι κτιστά 
με μπαλούστρες (τα γνωστά τσι-
μεντένια ή πήλινα κολωνάκια των 
εξωστών), του δεύτερου και του 
τρίτου ορόφου χτιστά με σιδερέ-
νιο κιγκλίδωμα, ενώ του τέταρτου 
ορόφου φέρουν μόνο σιδερένιο 
κιγκλίδωμα. Εξαίρεση αποτελούν 
οι δύο τελευταίοι όροφοι, οι οποί-
οι ξεφεύγουν από τις γραμμές και 
το στιλ διακόσμησης της υπόλοι-
πης οικοδομής.
Αρκετά πρόσφατα (το 2019), 
το Μέγαρο Δημητριάδη 
απασχόλησε τους λάτρεις τής 
αρχιτεκτονικής στη Θεσσα-
λονίκη χάρη στο λεγόμενο 
«Transparent Apartment» 
που διαμόρφωσε σε ένα από 
τα διαμερίσματά του το βρα-
βευμένο θεσσαλονικιώτικο 
αρχιτεκτονικό γραφείο «Urban 
Soul Project». Μάλιστα, το 
συγκεκριμένο διαμέρισμα, φω-
τογραφίες τού οποίου φιλοξενεί 
η «Citymag», συμμετείχε στο 
τελευταίο (με φυσική παρουσία) 
Open House που πραγματοποι-
ήθηκε στην πόλη.
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AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ 
ΗΤΑΝ Η ΦΕΡΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
(Η ΟΠΟΙΑ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ,
ΤΟ 1926, ΕΙΧΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 
ΒΑΛΒΗΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΗΤΑΝ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΓΕΙΡΕ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ).
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Κ εντρικό αντικεί-
μενο του σχεδια-
σμού τού youth 
hostel «Zeus is 
Loose» από το 

διακεκριμένο θεσσαλονικιώτικο 
αρχιτεκτονικό γραφείο Urban 
Soul Project ήταν ο επιτυχημένος 
συγκερασμός τριών επιμέρους 
παραμέτρων: της διαχείρισης 
ενός υφιστάμενου κτιρίου γρα-
φείων τής δεκαετίας τού 1970 με 
θέα στην πλατεία Αριστοτέλους, 
μπροστά από το ιστορικό μνη-
μείο τής Παναγίας Χαλκέων, της 
συνύπαρξης των στοιχείων που 
(πρέπει να) εντοπίζονται σε έναν 
ξενώνα νέων και, ασφαλώς, του 
κεντρικού concept τού hostel: 
των αναφορών στην κορυφή τού 
Ολύμπου, βουνού κυρίαρχου στη 
θέα τού Θερμαϊκού κόλπου και 
κατοικίας τού αρχαιοελληνικού 
δωδεκάθεου.  
Η παρουσία τής βυζαντινής εκ-
κλησίας τής Παναγίας Χαλκέων, 
αλλά και η διαχρονική δραστηρι-
οποίηση των χαλκωματάδων στην 
περιοχή οδήγησε στη χρήση τού 
χρώματος του χαλκού στην όψη 
τού κτιρίου. Τα ανοίγματα στην 
όψη διανοίχτηκαν ώς τα δομικά 
στοιχεία τής πλάκας τού δαπέδου, 
των δοκαριών και των κολώνων. 

Η διαρρύθμιση των εσωτερικών 
χώρων ακολουθεί τις ανάγκες 
των δωματίων, με κρεβάτια καθ’ 
ύψος, όπως επίσης και με υγρούς 
χώρους σε όλα τα δωμάτια.

Ένα καινούργιο
«place to be»
Οι κοινόχρηστοι χώροι ανα-
πτύσσονται στον 6ο και στον 7ο 

ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ»
ΤΟΥ DOWNTOWN
Ένα νέο τοπόσημο, αλλά και ένα 
καινούργιο στέκι για τους Θεσσαλονικείς 
(κορωνοϊού επιτρέποντος...) δεσπόζει 
εδώ και λίγο καιρό στην πλατεία Αρχαίας 
Αγοράς, στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφίες:
URBAN SOUL PROJECT/KIMBERLEY POWELL

Ο ΧΩΡΟΣ

όροφο. Στον 6ο έχει χωροθετηθεί 
η κοινόχρηστη, ανοιχτή κουζίνα, 
χώροι φαγητού, ένα playroom και 
καθιστικά με καναπέδες και ανα-
βαθμούς σε διαφορετικά επίπεδα, 
για καλύτερη θέαση του χώρου. 
Η ιδιαίτερη χάραξη του βινυλικού 
δαπέδου σε αποχρώσεις τού γκρι 
αναφέρεται στην αναπαράσταση 
των υψομετρικών γραμμών τής 
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΧΑΛΚΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΧΑΛΚΩΜΑΤΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΗΓΗΣΕ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΨΗ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΔΙΑΝΟΙΧΤΗΚΑΝ
ΩΣ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ,
ΤΩΝ ΔΟΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ.
Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ.
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κορυφής τού Ολύμπου. Οι ανα-
φορές σε μορφές και μύθους τής 
ελληνικής μυθολογίας εφαρμόζο-
νται δισδιάστατα (μέσω γραφιστι-
κών αναπαραστάσεων και απει-
κονίσεων), αλλά και τρισδιάστατα, 
χάρη σε γλυπτές κατασκευές. Τα 
υφιστάμενα δάπεδα του κτιρίου 
καλύπτονταν από παραδοσιακό 
μωσαϊκό σε διάφορους χρωμα-
τισμούς τού κεραμιδί, της ώχρας 
και του πράσινου: τα μωσαϊκά 
αυτά διατηρήθηκαν και αποτέλε-
σαν τη βάση τής παλέτας υλικών 
και χρωμάτων για τους εσωτερι-
κούς χώρους, η οποία, παράλλη-
λα, έχει αναφορές στα χρώματα 
της βυζαντινής τέχνης.
Στον 7ο και τελευταίο όροφο 
του κτιρίου δημιουργήθηκε το 
ανοιχτό στην πόλη μπαρ «Nectar 
Distillery», το οποίο σχεδιαστικά 
λειτουργεί σε συνέχεια του υπό-
λοιπου κτιρίου.
Την οπτική ταυτότητα του «Zeus 
is Loose» σχεδίασε το γραφιστικό 
γραφείο Follow the Phantom και 
τα γλυπτά ο γλύπτης Θεόδωρος 
Φράνστανλης.

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 6ο ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ 7ο ΟΡΟΦΟ. ΣΤΟΝ 6ο ΕΧΕΙ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ,
ΕΝΑ PLAYROOM ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
ΜΕ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.

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

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η δημιουργική κουζίνα τού Θοδωρή Παπανικολάου
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ της παραδοσιακής κουζί-
νας είναι η δημιουργική, η οποία αποτελεί 
βασικό συστατικό στον παγκόσμιο χάρτη 
τής γαστρονομίας: μια μεγάλη προίκα από 
παραδοσιακές συνταγές, «παντρεμένες» με 
σύγχρονες τεχνικές, οδηγούν σε ένα αποτέ-
λεσμα φαντασμαγορικό.
Τα χαρακτηριστικά, αλλά και η γαστρονο-
μική κουλτούρα τής Μεσογείου αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για τον σεφ Θοδωρή Πα-
πανικολάου, ο οποίος μεταμορφώνει περί-
τεχνα τα υλικά αυτά σε high-end, γκουρμέ 
συνταγές. Ο Παπανικολάου έχει σπουδάσει 
μαγειρική στη Θεσσαλονίκη. Από το 2004 
εργάστηκε ως μάγειρας στη Χαλκιδική, τη 

Σαντορίνη και τη Φολέγανδρο και εν συνε-
χεία στο μονάστερο εστιατόριο «Ora d’Aria» 
της Φλωρεντίας. Ακολούθησε το εστιατόριο 
«Σελήνη», ενώ σήμερα είναι σεφ στο resto 
«Parla», με δημιουργική ιταλική κουζίνα.
Ο δάσκαλός του στη σχολή, Ζήσης Κεραμέ-
ας, ήταν εκείνος που του έμαθε να αγαπά τις 
πρώτες ύλες, ενώ ο Μάρκο Στάμπιλε, σεφ και 
ιδιοκτήτης τού εστιατορίου όπου εργάστηκε 
στη Φλωρεντία, του έμαθε να μαγειρεύει.
Ο Θοδωρής αγαπά τα λαχανικά εν γένει, τα 
μυρωδικά και το ελαιόλαδο. Έμπνευσή του, η 
επαφή με τη γη (καθώς μεγάλωσε σε αγροτι-
κή περιοχή), η μαγειρική τής γιαγιάς του, το 
πέρασμά του από την Ιταλία και η γνωριμία 

του με τον Γιώργο Χατζηγιαννάκη. Όσον 
αφορά τη φιλοσοφία τής κουζίνας του, 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχει να κάνει 
πρώτα με τον απόλυτο σεβασμό στα υλικά 
που διαχειρίζομαι».
Στο σεμινάριο της CWC Pro, οι συμμετέ-
χοντες θα εμπνευστούν και θα διδαχθούν 
ιδέες και τεχνικές που θα τους επιτρέψουν 
να δημιουργήσουν ένα μενού με ιδιαίτερο 
χαρακτήρα.
INFO: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την ΤΡ 
23.02, στις 17:00 (διάρκεια σεμιναρίου: 5 ώρες, 
σε τμήμα 36 ατόμων). Κόστος συμμετοχής: 
€120. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής εδώ: https://bit.ly/35MWD8u

23.01  -  05.02.2021
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ΑΓΟΡΑ
Φαγητό τής καρδιάς
Στο «Tessera», στο Ποσειδώνιο.
ΜΟΝΤΈΡΝΟ ΜΑΓΈΙΡΈΙΟ με πιάτα ημέρας, το «Tessera» έχει 
όμορφη, συνοικιακή κουλτούρα σε έναν μοντέρνο χώρο, προ-
σφέροντας μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό με πλούσιες γεύσεις και 
δίκαιες τιμές. Ο κατάλογος αλλάζει από μέρα σε μέρα, χωρίς να 
χάνει την ουσία και την ισορροπία του. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
με προτάσεις όπως κότσι στη γάστρα, 
σολομός στη σχάρα, μουσακάς, 
μακαρόνια με πέστο και βασιλικό, 
καθώς και υπέροχες σούπες 
ημέρας. Το κατάστημα είναι 
ανοιχτό και την Κυριακή, με 
εξαιρετικές προτάσεις για το 
οικογενειακό γεύμα.
INFO: «Tessera», Πιττακού 4, 
περιοχή Ποσειδωνίου. Παραγγελίες 
στο Τ. 2310-844.443.

ΑΓΟΡΑ
Στον «Νικηφόρο» το καλό 
έγινε ακόμη καλύτερο
Το λόκντάουν έδωσε αφορμή για ένα 
«finetuning» στο μενού, καθιστώντας το
ακόμη πιο λαχταριστό.
ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΓΑΖΙΑ αποτε-
λούν γαστρονομικούς θεσμούς 
δοκιμασμένους στον χρόνο. 
Αυτό ισχύει ακόμη περισσότε-
ρο για εστιατόρια που έχουν 
περάσει από γενιά σε γενιά, 
αποδεικνύοντας στην πορεία 
των ετών το επιτυχημένο τής 
«συνταγής» τους.
Λένε ότι συνταγές που κερδί-
ζουν (ακριβώς όπως συμβαί-
νει και με τις ομάδες) δεν τις 
αλλάζεις… Ή μήπως όχι; Όπως 
όλα δείχνουν, σε αυτό το 
ερώτημα απαντά καταφατικά 
ο «Νικηφόρος», το αγαπημένο 
στέκι των φανατικών τής κρε-
οφαγίας στην ανατολική Θεσ-
σαλονίκη. Χωρίς να φέρνουν 
τα πάνω κάτω, οι άνθρωποι 
του εστιατορίου (στο οποίο, 
σημειωτέον, συνυπάρχουν και 
συνδημιουργούν τρεις γενιές 
– από τον πατέρα στον γιο 

κι από εκεί στους εγγονούς) 
προχώρησαν σε μικροαλλαγές 
σε ορισμένα πιάτα, με στόχο 
να τα κάνουν ακόμη πιο νό-
στιμα, ακόμη πιο λαχταριστά. 
Στο «νέο» μενού ξεχωρίσαμε 
το εικονιζόμενο μενταγιόν 
από ψαρονέφρι με μανιτάρια 
σοτέ και πουρέ πατάτας, όπως 
επίσης και το οσομπούκο 
μιλανέζε. Προσωπική αγαπη-
μένη, η σαλάτα «Νικηφόρος», 
με φυλλολαχανικά με φέτες 
πορτοκαλιού, καραμελωμένα 
καρύδια, κομμάτια πράσινου 
μήλου και ντρέσινγκ ροκφόρ. 
Σίγουρα πάντως ό,τι και να 
πάρετε θα σας δώσει ισχυρές 
γαστρονομικές συγκινήσεις…
INFO: «Νικηφόρος», Θερμαϊκού 
23, Καλαμαριά. Τ. 2310-416.052. 
Μπορείτε να κάνετε τις παραγγε-
λίες σας μέσα από τις πλατφόρμες 
τής efood και της Wolt.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ 
ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΙΑΤΑ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΑ 
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ,
ΕΝΩ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ 
ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
STREET FOOD. ΤΟ «BLACKHAUS» 
ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ 
CURRYWURST (ΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ 
ΛΕΥΚΟ ‘Η ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΡΙ,
ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ). ΕΠΙΣΗΣ, 
ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΤΟ LEBERKÄSE 
(ΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ, ΖΕΣΤΟ 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΣΝΙΤΣΕΛ
(ΧΟΙΡΙΝΟ ‘Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ),
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΑΛΤΣΕΣ
ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΜΠΙΡΑ
ΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ.
INFO: «Blackhaus», Γρηγορίου 
Λαμπράκη 83, Τ. 2310-922.500. 
Όλα τα είδη φτάνουν στο σπίτι 
σας από τις πλατφόρμες e-food 
και Wolt.

THE FOODIES

ΤΑΣΕΙΣ
Κουλούρι
Θεσσαλονίκης &
πάσης Ελλάδος
Οι «Κουλουράδες» βρήκαν
τη συνταγή τής επιτυχίας.
ΟΙ «ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΈΣ», μία από τις δυναμικότερα αναπτυσσό-
μενες αλυσίδες πανελλαδικά, δίνουν δυναμικό «παρών» και στη 
Θεσσαλονίκη. Στα cozy μαγαζιά τους θα βρείτε κουλούρι γεμι-
στό με τυρί κρέμα Arla, ενώ για τους μερακλήδες προσφέρεται 
κουλούρι με γέμιση από καπνιστό λουκάνικο. Στις γλυκές επιλογές 
υπάρχει το κουλούρι cheesecake, ενώ οι πιο… παραδοσιακοί θα 
προτιμήσουν το κουλούρι με σταφίδα, κανέλα και γαρύφαλλο.
INFO: «Κουλουράδες» σε έξι σημεία στο κέντρο και στην Καλαμαριά. 
Τα προϊόντα φτάνουν στο σπίτι σας μέσω e-food και Wolt.

* 'Ή «ΙΑΠΩΝΙΚΉ ΑΠΌΛΑΥ-
ΣΉ» επί το ελληνικότερον. 
Για τους λάτρεις του σούσι 
(και όχι μόνο), το «Fuji sushi 
bar» διαθέτει έναν πλήρη 
κατάλογο μίας από τις πιο 
ιδιαίτερες κουζίνες στον 
κόσμο. Ασφαλώς, πρωταγω-
νιστεί το παραδοσιακό σούσι 
σε όλα του τα είδη (χοσομάκι,
γκουγκανμάκι, νιγκίρι, ουρα-
μάκι), ενώ προσφέρονται και 
επιλογές combo (από 12 ώς 

18 τεμάχια), ιδανικές για γευ-
σιγνωσία. Κι αν κάποιος από 
την παρέα δεν είναι του σού-
σι, υπάρχουν εναλλακτικές 
όπως τα stir fried noodles 
με μπέικον και γαρίδες, που 
ξεχωρίσαμε από τον πλούσιο 
κατάλογο.
INFO: «Fuji sushi bar», Φιλικής 
Εταιρείας 19, Τ. 2310-231.112. 
Τα προϊόντα του καταστήματος 
φτάνουν στο σπίτι σας από 
τις πλατφόρμες e-food και Wolt.

ΌΙ ΞΉΡΌΙ ΚΑΡΠΌΙ, με τη 
νοστιμιά τους, παίζουν πλέον 
σημαντικό ρόλο στη διατροφή 
και στη μαγειρική μας. Μια 
ειδική κατηγορία αποτελούν 
τα λεγόμενα «superfoods», με 
ιδιαίτερα οφέλη για τον οργανι-
σμό μας. Θέλοντας να καλύπτει 
κάθε ανάγκη των πελατών του, 
το κατάστημα «Karpos», στο 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης, έχει 
ξεκινήσει ντιλίβερι των προϊό-
ντων του, με ελάχιστη παραγ-
γελία τα 7,5 ευρώ. Μπορείτε να 
προμηθευτείτε αποξηραμένα 
φρούτα, superfoods, δημητρι-
ακά και μπαχαρικά με το κιλό. 
Το κατάστημα διαθέτει και 
προϊόντα μπακαλικής, όπως 
γλυκά τού κουταλιού, αλλά και 

μια μεγάλη ποικιλία από έλαια 
και αλείμματα (ταχίνι, φιστικο-
βούτυρο, πραλίνα) για πρωινό, 
ως συνοδευτικά τού καφέ.
INFO: «Karpos», Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 30, T. 2314-014.287. 
Όλα τα είδη φτάνουν στο σπίτι σας 
από την πλατφόρμα e-food.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η αμαρτία 
είχε γεύση 
ζάχαρης (και
ουδόλως μας 
πείραξε)…
Δύσκολα
αντιστέκεσαι στις 
νοστιμιές τού 
«Παπασωτηρίου», 
όπως η σοκολατό-
πιτα που μας πήρε 
το μυαλό.
ΑΠΌ ΤΑ ΠΛΈΌΝ αγαπητά 
γλυκά (κυρίως για τους 
λάτρεις τής σοκολάτας), 
η σοκολατόπιτα κινείται 
κάπου μεταξύ τούρτας και 
σιροπιασμένου σουφλέ. 
Υπάρχουν άπειρες παραλ-
λαγές. Τα ζαχαροπλαστεία 
«Παπασωτηρίου» φρόντι-
σαν να καλύψουν ακόμη 
και τις πιο απαιτητικές 
διαθέσεις, προσφέροντας 
τρεις επιλογές επικάλυψης 
στις σοκολατόπιτες που 
προσφέρουν: με σοκολάτα, 
bueno και λευκή σοκολάτα. 
Εξαιρετικά εξυπηρετικό 
είναι και το ότι μπορούμε 
να τις απολαύσουμε είτε 
σε ατομική είτε σε οικογε-
νειακή συσκευασία (κα-
λύπτει έως και 8 άτομα), 
πάντοτε με την επικάλυψη 
τής επιλογής μας, και σε 
ένα όμορφο και πρακτικό 
πήλινο σκεύος.
INFO: «Παπασωτηρίου», 
Παύλου Μελά 6 (Λευκός 
Πύργος). Τ. 2310-241.300. 
Τα προϊόντα τού καταστήματος 
φτάνουν στο σπίτι σας 
από την πλατφόρμα e-food.

ΤΑΣΕΙΣ
Nihon no yorokobi*
Η ασιατική κουζίνα βρίσκει τον «ναό» της 
στο «Fuji sushi bar».

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ολόφρεσκοι ξηροί καρποί 
κατευθείαν στο πιάτο μας
Χάρη στο κατάστημα «Karpos»,
στο κέντρο.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ,
ΧΑΡΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ, ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΖΑΡΖΑΒΑΤΙΚΑ; 
ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΧΑΡΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ E-FOOD
ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ 
ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΜΑΝΑΒΙΚΟΥ (ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ) «ΜΑΛΙΤΖΗΣ» 
Ο ΛΟΓΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΝΕΙ 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΑ 
20 ΕΥΡΩ), ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΩΡΑ. 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (500 ΓΡ., 1 ΚΙΛΟ 
ΚΑΙ 2 ΚΙΛΑ), ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ. ΚΑΙ, ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΑΣ: 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ 
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ
ΟΤΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ.
INFO: «Μαλιτζής», Αγίου 
Γεωργίου 40, Νεάπολη,
Τ. 2310-663.907. Τα προϊόντα 
φτάνουν στο σπίτι σας 
από την πλατφόρμα e-food.

H σχέση ποιότητας-τιμής
είναι εξαιρετική,

αν συνυπολογίσει κάποιος
ότι πρόκειται για έθνικ κουζίνα 
με θρεπτικές (και, παράλληλα, 

ακριβές) πρώτες ύλες.
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ΑΓΟΡΑ
Απ’ τη Λέσβο 
με αγάπη
Ένα γευστικό ταξίδι
στον «Μόλυβο».
Ό ΜΌΛΥΒΌΣ της Λέσβου είναι 
ένα από τα ομορφότερα χωριά 
τής Ελλάδας, φημισμένο (μεταξύ 
άλλων) για τους ουζομεδέζες του 
και για τις σαρδέλες Καλλονής. 
Φημισμένο είναι και το εστιατό-
ριο «Μόλυβος» στη Θεσσαλονί-
κη, αποτελώντας εδώ και χρόνια 
μια κλασική επιλογή εξόδου, 
αγαπημένη για την πολυσυλλεκτι-
κή κουζίνα που διαθέτει. Λατρέ-
ψαμε το κεμπάπ γιαουρτλού με 
κοτόπουλο (μια νόστιμη πα-
ραλλαγή στο δημοφιλές πιάτο), 
αλλά και μια υπέροχη, έθνικ 
επιλογή: το τσιμιτσάνγκα με γα-
ρίδες, για κάτι πιο ξεχωριστό.
INFO: «Μόλυβος», Ίωνος 
Δραγoύμη 31, Τ. 2310-555.952. 
Τα προϊόντα τού καταστήματος 
φτάνουν στο σπίτι σας από 
τις πλατφόρμες e-food και Wolt.

ΤΑΣΕΙΣ
Ευεξία
επί πίνακι
Ένα νέο concept 
μάς προτείνει
το «The Salaterie».
Ή ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ τάση στην 
εστίαση προωθεί την τροφή ως 
δρόμο προς την ευεξία. Ένα 
κατάστημα με βασικό μενού 
τις σαλάτες και τους φρέσκους 
χυμούς δεν μπορεί παρά να 
είναι στραμμένο προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Το «The Salaterie» 
μετράει ελάχιστους μήνες ζωής 
στο κέντρο τής Θεσσαλονί-
κης. Διαθέτει επιλογές όπως η 
πράσινη σαλάτα με κινόα, ρόδι, 
κράμπερι και κοτόπουλο, σαλά-
τες ζυμαρικών με πένες, όπως 
επίσης και σαλάτες «γεύμα»,. 
Η σχέση ποιότητας-τιμής είναι 
άριστη, ενώ το concept διαθέτει 
εποχική ευελιξία και προοπτική.
INFO: «The Salaterie», 
Δημητρίου Γούναρη 24, Τ. 2310-
260.905. Όλα τα είδη φτάνουν 
στο σπίτι σας μέσα από τις πλατ-
φόρμες e-food, Wolt και box.
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ΑΝΕΚΑΘΕΝ τα γενέθλια με 
ενθουσίαζαν. Όποιου κι αν 
ήταν – τα δικά μου, των φίλων 
μου, της οικογένειάς μου 
και, φυσικά, αργότερα, των 
παιδιών μου. Από τα πρώτα 
γενέθλια του πρωτότοκού μου, 
εγώ γιορτάζω γενέθλια τέσσε-
ρις φορές τον χρόνο – τουλά-
χιστον. Ομολογώ ότι ουδέποτε 
κατάλαβα γιατί στην Ελλάδα 
για πολύ κόσμο η ονομαστική 
γιορτή είναι σημαντικότερη 
των γενεθλίων. Στη μεν, σε 
θυμούνται και γιορτάζεις 
με όλους όσοι έχουν το ίδιο 
όνομα μ’ εσένα. Ενώ στα δε, 
επειδή είναι η δική σου ημέρα, 
η γιορτή τής γέννησής σου, και 
σε θυμούνται για εσένα. Έτσι 
λέω εγώ…

ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ μνήμη, τα 
πρώτα γενέθλια που φωτο-
γραφίζονται (ή που θυμά-
μαι;..) και ίσως γι’ αυτό να εί-
ναι κι αυτά που «πετάγονται» 
ως σπέσιαλ είναι αυτά των 
τεσσάρων μου χρόνων. Τότε 
είχα νιώσει πρώτη φορά τον 
ενθουσιασμό και την περη-
φάνια τής δικής μου γιορτής. 
Ένιωθα σπουδαία εκείνη 
την ημέρα. Το θυμάμαι σαν 
τώρα. Είχα πάρτι και ήμουν 
η «οικοδέσποινα». Ντυμένη 
με τα καλά μου –φούστα 
μάξι, ροζ και μάλλινη (δώρο 

γενεθλίων, ραμμένη από 
τη θεία μου την Έλλη, που 
έραβε στη «Lana»), άσπρο 
πουκάμισο με φραμπαλά 
και λουστρίνια παπούτσια–, 
είχα την αίσθηση ότι είχα 
ψηλώσει δέκα πόντους, όταν 
υποδεχόμουν τους φίλους 
μου. Τη γεύση τής τούρτας 
μου –φτιαγμένης φυσικά από 
τη μαμά μου– την έχω ακόμη 
στο στόμα μου: κρέμα ζαχα-
ροπλαστικής αρωματισμένη 
με βανίλια, ροδάκινα κομπό-
στα σε φέτες, «ντυμένη» με 
σαντιγί σε απαλό βεραμάν και 
τρουφάκι χρωματιστό (και 
νόστιμο) από την Αμερική 
(στην Ελλάδα δεν υπήρχαν 
ακόμη).

ΟΤΑΝ μεγάλωσα και άρχισα 
να πηγαίνω σχολείο, το δώρο 
μου με περίμενε στο κρεβάτι 
μου με το που θα άνοιγα τα 
μάτια μου. Για χρόνια στην 
τάξη θα κερνούσα σοκοφρέ-
τες. Στητή και περήφανη, με 
τις σακούλες με τα γλυκά, 
περίμενα, θυμάμαι, το σχολικό. 
Ήταν η ημέρα μου.

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ των 
γενεθλίων αναζωπυρώθηκε 
όταν έγινα μαμά. Γιορτάζει το 
παιδί σου την ημέρα που το 
έφερες στον κόσμο, γιορτά-
ζεις κι εσύ. «Τι τούρτα θέλεις 

να σου ετοιμάσω φέτος;», «τι 
φαγητό;». Ήταν οι στάνταρ 
ερωτήσεις δύο εβδομάδες 
πριν από τη γιορτή. Όλου του 
είδους τα αυτοκινούμενα σε 
τούρτα τα έχω φτιάξει για 
τον Πέτρο, ενώ η Barbie και 
διάφορα ροζ θέματα ήταν τα 
αγαπημένα των κοριτσιών. 
Ξενύχτι για να τυλιχτούν τα 
δώρα και να φουσκώσουν 
τα μπαλόνια, ώστε να είναι 
στο τραπέζι τού πρωινού για 
τον εορτάζοντα. Απαραίτη-
το το γενέθλιο καπέλο από 
το ΙΚΕΑ, που ήταν μέρος 
τής διακόσμησης και που το 
απόγευμα θα το φορούσε 
αυτός ή αυτή που θα έσβηνε 
τα κεράκια. Ώρες πολλές για 
να τυλίξουμε τα χειροποίητα 
γλειφιτζούρια, τα μπισκότα 
και τις σοκολάτες για τους 

συμμαθητές και χαρά μεγάλη, 
όταν έβλεπα τα λαμπερά τους 
πρόσωπα και το στητό κορ-
μάκι τους όταν έφευγαν από 
το σπίτι με όλες τις σακούλες 
με τα κεράσματα για τους 
συμμαθητές και τους δασκά-
λους. Σας λέω, είναι μαγικά 
τα γενέθλια.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ και η καλή –λέω 
εγώ– φασαρία που έκανε η 
μαμά μου γύρω από τα γενέ-
θλια όλων των αγαπημένων της 
πέρασε αβίαστα και σ’ εμένα. 
Πλέον, βλέπω πως και τα παι-
διά μου, τώρα που μεγάλωσαν, 
χαίρονται τις ετοιμασίες τής 
γιορτής για τους δικούς τους 
αγαπημένους. Η παράδοση 
της προετοιμασίας τής γιορτής 
των γενεθλίων στο σπιτικό μας, 
το αγαπημένο φαγητό και η 

τούρτα, το καπέλο με τα κερά-
κια και το μουσικό κουτί που 
παίζει το «Happy birthday», 
τα μπαλόνια, τα λουλούδια και 
το στολισμένο τραπέζι είναι 
ακόμη ένας συνδετικός κρίκος 
ανάμεσά μας – το χτίσιμο 
αναμνήσεων που μένουν μαζί 
μας και μας κρατάνε κοντά. 
Τα γενέθλια είναι η μεγαλύτερη 
προσωπική γιορτή, η αρχή τής 
δικής μας καινούργιας χρο-
νιάς. Είναι η ευγνωμοσύνη που 
είμαστε εδώ, άσχετα με τον 
αριθμό των χρόνων, έτοιμοι 
για καινούργιες ημέρες, γεμά-
τες εμπειρίες. Τα αγαπώ.

Υ.Γ.: Από τα τέλη Νοεμβρίου 
ώς τον Φεβρουάριο και ανά 
δύο εβδομάδες γιορτάζουμε 
γενέθλια στο σπίτι μας. Ιδού η 
αφορμή…

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Γενέθλια. Εορτή επί τη γεννήσει τινός,
η κατ’ έτος εορτή τού γεννηθέντος. 
Γενέθλια: λουλούδια στο βάζο, τούρτα, 
κεράκια και βεγγαλικά, δώρα, μπαλόνια, 
τραγούδια, χειροκροτήματα, ευχές, γέλια.
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Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΘΗΚΕ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΑ 
ΜΑΜΑ. ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΦΕΡΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ, ΓΙΟΡΤΑΖΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ. «ΤΙ ΤΟΥΡΤΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΩ 
ΦΕΤΟΣ;», «ΤΙ ΦΑΓΗΤΟ;». ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΕΣ  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ. ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΕ ΤΟΥΡΤΑ ΤΑ ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ, ΕΝΩ Η BARBIE
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΟΖ ΘΕΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ.
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WINE & SPIRITS
ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΑ
Δοκιμάζουμε κρασιά 
ελληνικά, γαλλικά, 
αλλά και από την 
Αυστραλία, όλα τους 
ερυθρά, με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.

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

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ, ας ευχηθούμε 
να βρισκόμαστε στην αρχή 
τού τέλους και το επόμενο 
τεύχος να το κρατάμε στα 
χέρια μας, στο αγαπημένο μας 
καφέ ή στέκι. Αυτήν τη φορά 
θα σας μιλήσω για τέσσερα 
κρασιά που είχα την ευκαιρία 
να καταναλώσω στη διάρκεια 
αυτής της μεγάλης καρα-
ντίνας. Αν μη τι άλλο, είχαμε 
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
μεγάλη ποσότητα κρασιών… 
Κάποια για πρώτη φορά, 
ορισμένα κρασιά παλαιότερων 
ετών και κάποια που είχαμε σί-
γουρα καιρό να πιούμε. Όπως 
κάθε φορά, προσπαθούμε να 
σας δίνουμε ποικιλία προτά-
σεων και επιλογών. Έτσι και 
σ’ αυτό το τεύχος, θα δούμε 
κρασιά ελληνικά, γαλλικά, 
αλλά και από την Αυστραλία. 
Όλα τους ερυθρά. Τα συγκε-
κριμένα κρασιά έχουν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον και σίγουρα θα 
βρίσκονται στις επιλογές μου 
για τις επόμενες λίστες που θα 
στήσουμε.
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«Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΡΑΣΙ ΠΟΥ ΠΙΝΕΤΑΙ, ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ».

ΣΕΡ ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΕΪΚΟΝ
(άγγλος φιλόσοφος, πολιτικός, επιστήμονας και συγγραφέας, 1561-1626)

Λημνιώνα 2019,
Oenops Wines, Δράμα.

Είχα καιρό να πιω κρασί 
τού καλού μου φίλου Νίκου 
Καρατζά, ιδιοκτήτη και οινο-
λόγου τού Oenops Wines στη 
Δράμα. Αυτό που ξεχωρίζω 
στη δουλειά του είναι ότι κάθε 
χρόνο τα κρασιά του δείχνουν 
τεράστια εξέλιξη. Ο Νίκος, που 
στα μάτια μου είναι από τους 
καλύτερους στο είδος του, έχει 
επενδύσει στην αγορά αμπελώ-
νων ανά την επικράτεια, ανάλο-
γα με το terroir κάθε ποικιλίας. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
έχουμε μία φιάλη Λημνιώνα 
τού 2019, η οποία οινοποιείται 
στις εγκαταστάσεις στη Δράμα, 
αλλά καλλιεργείται στην περιο-
χή τής Θεσσαλίας. Στη φιάλη 
μας συναντάμε ένα κρασί που 
έχει ζυμωθεί και παλαιώσει για 
10 μήνες στις οινολάσπες του, 
μέσα σε πήλινους αμφορείς, 
αλλά και σε βαρέλι. Διαθέτει 
ωραία, τραγανή οξύτητα, έντο-
νες και ταυτόχρονα βελούδινες 
τανίνες και γεμάτο σώμα. Το 
κρασί χαρακτηρίζεται από κομ-
ψότητα, με αρώματα μαύρων 
φρούτων, γλυκά μπαχαρικά και 
νότες γήινες και δερμάτων.

Yalumba 2016, 
Coonawarra Estate,
Αυστραλία.

Ένα από τα κρασιά που δο-
κιμάσαμε αυτήν την περίοδο 
είναι το Cabernet Sauvignon 
Yalumba από την περιοχή τής 
Κουναγουάρα, στη Νότια Αυ-
στραλία. Το στιλ των κρασιών 
αυτής της περιοχής είναι πολύ 
ιδιαίτερο, χάρη στην εδαφική 
ιδιομορφία τής περιοχής, όπου 
κυριαρχεί το κοκκινόχωμα. 
Τα κρασιά τής «Coonawara» 
διακρίνονται από τονισμένη 
οξύτητα, πλούσιο σώμα, είναι 
αρκετά ζεστά σε αλκοόλ, 
έχουν έντονες τανίνες (αλλά 
συγχρόνως πολύ καλά δομη-
μένες) και μακρά επίγευση. 
Τα αρώματα βατόμουρου και 
μαύρων φρούτων, βιολέτας, 
αλλά και μέντας συνθέτουν 
ένα πλούσιο μπουκέτο αρωμά-
των στη μύτη και στην παλέτα 
μας. Τα κρασιά τής συγκεκρι-
μένης περιοχής έχουν δυνατό-
τητες παλαίωσης που ξεπερνά 
τα πέντε έτη, είναι παγκοσμίου 
φήμης και πολλές φορές ιδιαι-
τέρως ακριβά. Η συγκεκριμένη 
επιλογή θεωρείται value-for-
money.

Maclura 2016,
Château Pegau, Γαλλία.

Το οινοποιείο Château Pegau 
θεωρείται ένα από τα σπουδαι-
ότερα οινοποιεία τής περιοχής 
τού Ροδανού, στη Γαλλία. Το 
Maclura αποτελεί τη βασική 
ετικέτα τού οινοποιείου, με 
ονομασία προέλευσης Côtes du 
Rhône – ωστόσο, τη δυναμική 
που διαθέτει θα τη ζήλευαν 
κρασιά με σημαντικότερες 
ονομασίες προέλευσης. Το 
συγκεκριμένο κρασί προέρ-
χεται από τις ποικιλίες Syrah 
και Grenache και κέρδισε τις 
εντυπώσεις μας χάρη στην 
ισορροπία του, την ωραία δομή, 
το γεμάτο σώμα του και τις 
βελούδινες τανίνες. Διακρίνε-
ται για τη μακρά επίγευση και 
τη μεγάλη διάρκεια αρωμά-
των μαύρων φρούτων, νότες 
καπνού, άνθη και ορυκτότητα. 
Σίγουρα μιλάμε για ένα κρασί 
value-for-money, με εξαιρετική 
σχέση ποιότητας-τιμής.

Gevrey – Chambertin 
2012, Domaine Ponsot, 
Γαλλία.

Θα κλείσουμε με ένα από τα καλύ-
τερα κρασιά που δοκιμάσαμε το 
τελευταίο διάστημα. Το συγκεκριμέ-
νο Gevrey Chambertin προέρχεται 
από ένα από τα πιο σημαντικά 
οινοποιία τής Βουργουνδίας, το 
Domaine Ponsot, με ονομασία 
προέλευσης Côtes de Nuits. Ως 
γνωστόν, η περιοχή τής Βουργουν-
δίας γεμίζει τα ποτήρια μας με τα 
μυθικότερα Pinot Noir τού κόσμου 
– μαζί με το Μπορντό, θεωρούνται 
οι σημαντικότερες οινοπαραγωγές 
περιοχές τού κόσμου, παράγοντας 
τα ακριβότερα κρασιά. Το συγκε-
κριμένο κρασί το ήπιαμε με φίλους 
που είναι ενεργοί στον χώρο τού 
κρασιού, με τη μέθοδο της τυφλής 
γευσιγνωσίας. Με λίγα λόγια, ουδείς 
γνώριζε τι κρασί υπήρχε στο ποτήρι 
του, πλην ενός. Το διαυγές και απα-
λό χρώμα του, σε συνδυασμό με 
την έντονη οξύτητα και τις καλο-
δουλεμένες τανίνες, παρέπεμπαν 
από την πρώτη στιγμή σε κρασί 
αυτής της ποικιλίας. Το μπουκέτο 
αρωμάτων του αποτελούταν από 
κόκκινα φρούτα, μπαχαρικά, 
ντομάτα, μεταλλικότητα και γήινες 
νότες. Εντύπωση προκάλεσε το 
μεγάλο δυναμικό παλαίωσης.



Citymag Thessaloniki 
No 034  —  23.01-05.02.2021 ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ CITY TASTE  38

OΙ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΜΕΖΕΔΕΣ
ΤΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΧΕΛΜΗ
Ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον masterclass 
έρευνας και πειρα-
ματισμού πάνω στην 
ελληνική γαστρο-
κουλτούρα.

Η ΕΝΝΟΙΑ του μεζέ είναι 
διφορούμενη: να συμπληρώσει 
και να εμπλουτίσει τη γεύση 
τού ποτού, που είναι συνήθως 
κρασί, ούζο και ρακή, και 
να συμβάλει στη δημιουργία 
κοινωνικών συγκεντρώσεων. Τα 
πολλά μικρά πιάτα φέρνουν στο 
τραπέζι ποικιλία γεύσεων και 
επιλογών, ενώ ταυτόχρονα δη-
μιουργούν στους συνδαιτυμόνες 
ένα μοναδικό κλίμα χαράς.
Στο masterclass του CWC Pro 
ο σεφ Γρηγόρης Χέλμης θα 
μοιραστεί με επαγγελματίες και 
σπουδαστές τις γνώσεις του για 
το πώς μαγειρεύεις νόστιμους 
και σύγχρονους μεζέδες, με-
ταφέροντάς μας τη φιλοσοφία 
τού μεζέ. Οι συμμετέχοντες 
θα εμπνευστούν και θα μά-
θουν πώς να εντάξουν νέους, 
δημιουργικούς μεζέδες στα 
μενού τους, εκπλήσσοντας το 
πελατολόγιό τους με σύγχρο-
νες δημιουργίες και φιλοσοφία 
πολλών ετών.
Ο Γρηγόρης Χέλμης γεννήθη-
κε το 1973. Η πρώτη επαφή 
του με την κουζίνα ήταν το 
1989, στο «Intercontinental» 
τής Αθήνας. Το 1995 ξεκίνησε 
να δουλεύει στο ίδιο ξενοδο-
χείο ως επαγγελματίας πλέον, 
ενώ το 2002 ανέλαβε το ξενο-
δοχείο «Avaris» στο Καρπενή-
σι. Το 2006 μετακόμισε στον 

Βόλο, αναλαμβάνοντας την 
κουζίνα τού «Domotel Xenia 
Volos», ενώ το 2011 ανέλαβε 
όλα τα ξενοδοχεία τού Ομίλου 
Domotel, ως executive chef. 
Παράλληλα, από το 2013 συν-
δημιουργεί και συμμετέχει στην 
Orexis Team, μια γαστρονομι-
κή ομάδα έρευνας και πειρα-
ματισμού πάνω στην ελληνική 
γαστροκουλτούρα.

Το Νοέμβριο του 2013 ανοίγει 
μαζί με τον συνεργάτη του από 
τη Domotel, τον Ανδρέα Δια-
κοδημήτρη, το «Μεζέν» στον 
Βόλο. Πλέον, αφοσιώνεται στην 
εξέλιξη του μεζέ, ειδικευόμενος 
στα χειροποίητα αλίπαστα και 
αλλαντικά. Στο σεμινάριο θα 
μας δείξει πώς να ετοιμάσουμε 
και να δουλέψουμε με σκορ-
δόλαδο, παστουρμά τσιπού-
ρας, τουρσί μελιτζάνας, τσίρο 
πολίτικο, σκουμπρί ημίπαστο με 
gomasio, μους ταραμά με φου-
ντούκι, μύδια σπετζοφάι, γαρ-
δουμπάκια σουπιάς κοκκινιστά, 
Bratwurst σουπιάς, καπνιστό 
ανθότυρο με salsa Σουφλίου, 
καβουρμά μοσχάρι και πρόβειο, 
αλλά και καπνιστή παντσέτα.
INFO: Το σεμινάριο είναι προ-
γραμματισμένο να πραγματοποι-
ηθεί την ΤΕ 24.02, στις 17:00 
(διάρκεια: 5 ώρες, σε τμήμα 36 
ατόμων). Απευθύνεται σε επαγγελ-
ματίες σεφ και μάγειρες, σπουδα-
στές μαγειρικής τέχνης, ερασιτέ-
χνες και λάτρεις τής μαγειρικής, 
ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσε-
ων εστίασης. Στους συμμετέχοντες 
θα δοθεί βεβαίωση παρακολού-
θησης ΚΔΒΜ 1 τού σεμιναρίου 
«Οι δημιουργικοί μεζέδες τού 
Γρηγόρη Χέλμη», καθώς και το 
έντυπο υλικό του με συνταγές. Κό-
στος συμμετοχής: €120. Περισσό-
τερα εδώ: https://bit.ly/2N60iaJ

ΣΤΟ MASTERCLASS ΤΟΥ CWC PRO
Ο ΣΕΦ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΕΛΜΗΣ
ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙΣ 
ΝΟΣΤΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ 
ΜΕΖΕΔΕΣ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΣ
ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΖΕ.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΘΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΟΥΝ ΚΑΙ 
ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΑΞΟΥΝ 
ΝΕΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ 
ΜΕΖΕΔΕΣ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ, 
ΕΚΠΛΗΣΣΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ.
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ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,                  HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΟΛΙΣΤ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Από ασυνήθιστα σε ανεκτίμητα έργα
ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ. Τρεις χώρες σε εντελώς 
διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές συνθή-
κες. Τρεις συνθέτες που άφησαν ανεξίτηλο 
το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια λόγια 
μουσική σκηνή. Σε αυτήν την πρώτη συ-
ναυλία τής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 
(ΚΟΑ), δύο διακεκριμένοι μουσικοί της 
αναλαμβάνουν ρόλο σολίστα, στο πλαίσιο 
του νέου κύκλου σολίστ τής ΚΟΑ που θα 
διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο.
Μια βραδιά που ανοίγει με το Κοντσερτί-
νο για φλάουτο της Σεσίλ Σαμινάντ, μιας 
συνθέτριας που κατάφερε να ξεχωρίσει 
κατά τον ανδροκρατούμενο 19ο αιώνα. Με 

τις υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις τού 
αισθαντικού Κοντσερτίνο (στην πρώτη του 
εκτέλεση από την ορχήστρα) αναμετριέται ο 
καταξιωμένος φλαουτίστας Μιχάλης Ραμός.
Ακολουθεί το οπερατικής λογικής «Τρίτο 
Κοντσέρτο για βιολί» τού Μότσαρτ: έργο 
κομβικό στο ρεπερτόριο του οργάνου που 
σπάει τις συμβάσεις τής εποχής, αφήνο-
ντας να διαφανεί η σπάνια ικανότητά του 
να δημιουργεί μουσική γεμάτη ζωή και 
χάρη. Σολίστ, ο κορυφαίος βιολονίστας 
στα Β’ βιολιά τής ορχήστρας, Απόλλωνας 
Γραμματικόπουλος.
Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη «Σου-

ίτα για τον Άμλετ» του Σοστακόβιτς: μια 
πρώιμη δημιουργία, μέσα από την οποία 
εκφράζει την άποψή του για τη σκηνική 
μουσική, υπογραμμίζοντας τη δραματι-
κότητα της σαιξπηρικής γραφής παρά τα 
άφθονα γκροτέσκα στοιχεία. Στο πόντιουμ, 
ο ταχέως ανερχόμενος Ρωμανός Παπάζο-
γλου.
INFO: Μπορείτε να απολαύσετε online 
τη συναυλία (το Σάββατο 23.01, στις 20:30) 
εδώ https://bit.ly/AthensStateOrchestraYouTube 
ή https://www.facebook.com/
athensstateorchestra/. Η παρακολούθηση 
της συναυλίας είναι δωρεάν.
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THE BOOK LOVERS

Διαβάζοντας τόσο τον «Αλλό-
κοτο Ελληνισμό» όσο και τις 
«Μαύρες Διαθήκες», μοιάζει να 
σας ενδιαφέρει πολύ η έννοια 
του ορίου στη σκέψη και στη 
γραφή – σαν, στις εσχατιές 
μιας συνθήκης, να μπορεί να 
ρίξει κάποιος μια νέα ματιά στα 
πράγματα και να δοκιμάσει την 
αντοχή τους στον χρόνο, όπως 
όταν πρόκειται για τις θεωρή-
σεις Σμιτ και Χάιντεγκερ. Ή, αν 
πρόκειται για ιστορικά πρόσωπα 

(όπως συμβαίνει στον «Αλλό-
κοτο Ελληνισμό»), μέσα στην 
εσχατιά να δημιουργείται μια νέα 
ευκαιρία για σύνδεση μαζί τους 
ή για έναν αναστοχασμό για την 
πορεία τους μέσα στον κόσμο 
και την ιστορία… Οι ψυχολόγοι 
μιλούν συνεχώς για την ανάγκη 
«να βάζουμε όρια» στον έναν και 
στον άλλον. Και, είτε πρόκειται για 
τα παραδοσιακά αφηγήματα που 
προωθεί η «εθνική» εκπαίδευση 
είτε για την επέλαση της πολιτικής 
ορθότητας και του #me_too 
κινήματος, διαπιστώνει κάποιος 
τον μόνιμο φόβο απέναντι στην 
υπέρβαση ορίων κάθε λογής. Πα-
ραδοσιακές και δυνητικές μορφές 
εξουσίας χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα για να οριοθετήσουν τις 
επικράτειες που διεκδικούν. Φαί-
νεται πως, πάντοτε, κατανοούμε 
τον εαυτό γύρω από ένα κέντρο, 
ακόμη και φτιάχνοντας ή αναζη-
τώντας χαμένα κέντρα – πάντως, 

μεγαλώνουμε συναρτώντας την 
ταυτότητά μας (συλλογική και 
προσωπική) σε σχέση με παλαιές 
ή νέες ορθοδοξίες και μεσότητες.
Μόνο που στην τέχνη και στον 
στοχασμό τα πράγματα είναι πιο 
σύνθετα – η δημιουργική ματιά 
αντιστρέφει τα υπάρχοντα σχή-
ματα και τις κυρίαρχες ή βολικές 
εκδοχές τού λόγου, ώστε, αντί 
πια να βλέπουμε από το κέντρο 
τη μεθόριο, να μπορούμε από τη 
μεθόριο να δούμε το όποιο κέ-
ντρο. Μια τέτοια αντιστροφή τής 
προοπτικής πρότεινε ο «Αλλόκο-
τος Ελληνισμός» – κι αν αγαπή-
θηκε από τους πιο διαφορετικούς 
ανθρώπους είναι επειδή οι άβολες, 
ριζοσπαστικές, ακόμη και γκροτέ-
σκες εκδοχές τού εαυτού ασκούν 
μια διαρκή γοητεία, την ίδια στιγμή 
που, κατά τα άλλα, νομίζουμε ότι 
αναζητούμε το «κέντρο» μας.
Από τις διαβατήριες εμπειρίες 
που μελετούν οι ανθρωπολόγοι 

ώς την καθημερινή έλξη που 
ασκεί η εξερεύνηση των ορίων 
μιας πόλης, ερχόμαστε συνεχώς 
αντιμέτωποι με εκδοχές τού εαυ-
τού που τείνουν φυσικότατα στην 
ετεροδοξία και στην παρέγκλιση. 
Οπωσδήποτε, όλο αυτό συμβαίνει 
κάποτε, εντέλει, προς όφελος ενός 
συμβατικού ή αναδυόμενου «κέ-
ντρου». Κάθε «κέντρο» πολιτικό 
ή προσωπικό στρογγυλεύει τις 
ακμές και απονευρώνει δυνάμεις, 
προκειμένου να τις αφομοιώσει 
καλύτερα, επιβεβαιώνοντας τη 
ρήση τού Νίτσε: «Αδύνατον να 
εξημερώσεις το θηρίο χωρίς να το 
πληγώσεις».

Η έννοια του ορίου είναι πα-
ρούσα και στο βιβλίο σας 
«Λεωφόρος ΝΑΤΟ», όπου η 
περιπλάνηση στον αστικό χώρο 
επεκτείνεται εκεί όπου ο χαρα-
κτήρας τού χώρου γίνεται πιο 
θολός και σχεδόν διαλύεται. Τι 

ψάχνει ο στοχαστικός περιηγη-
τής μέσα σ’ αυτό; Σε μια τέτοια 
καταγραφή υπάρχουν ίχνη από 
αλλοτινούς περιηγητές, που επι-
χειρούσαν να ακούσουν τη φωνή 
νεκρών ανθρώπων και πολιτι-
σμών, ή έχει να κάνει με ένα βίω-
μα της δικής μας, σύγχρονης και 
σύνθετης ζωής; Ο τίτλος «Λεω-
φόρος ΝΑΤΟ» προέκυψε από τη 
μεγάλη οδό ταχείας κυκλοφορίας 
τής Δυτικής Αττικής, που διασχίζει 
το Θριάσιο πεδίο και οδηγεί στο 
παλιό νατοϊκό στρατόπεδο του 
Ασπρόπυργου. Η λεωφόρος αυτή 
είναι μια εσχατιά τής Αθήνας από 
άποψη γεωγραφική και ιστορική, 

«Ο στοχασμός
έχει τη σκοτεινή
πλευρά του»
Είναι συγγραφέας και ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών. Το πλέον πρόσφατο βιβλίο του είναι 
η «Λεωφόρος ΝΑΤΟ», έχει γράψει όμως και τα βιβλία 
«Αλλόκοτος Ελληνισμός» και «Μαύρες Διαθήκες»,
όλα από τις εκδόσεις «Κίχλη». Η έννοια του ορίου 
τον απασχολεί και στα τρία βιβλία του – τον απασχολεί 
ακόμη και στις περιπλανήσεις του σε μια πόλη 
«των άκρων», όπως είναι η Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, 
ο Νικήτας Σινιόσογλου συνομιλεί με τη «CT».
Συνέντευξη στην ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

κοινωνική και πολιτική. Στον νου 
έρχονται πρώτα η Ελευσίνα και τα 
αρχαία μυστήρια – τις προάλλες, 
ωστόσο, διάβαζα ότι στην περιοχή 
μεταφέρονται οι υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις των φυλακών, ο 
λεγόμενος «νέος Κορυδαλλός».
Η δική μου περιπλάνηση στη λεω-
φόρο ήταν απροσχεδίαστη – περ-
πατούσα και κρατούσα σημειώσεις. 
Δεν ήξερα καν την ονομασία τού 
δρόμου. Περιπλανιόμουν μέσα σε 
μιαν αχανή λειψανοθήκη από σπα-
σμένα κράσπεδα, κενούς χώρους, 
μισοδιαλυμένες μάντρες. Το βιβλίο 
είναι ένα πείραμα ψυχογεωγρα-
φίας, κοιτάζει δηλαδή το ψυχικό 

αποτύπωμα της περιπλάνησης στη 
λεωφόρο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που ο 
αποσαθρωμένος δημόσιος χώρος 
διαπλέκεται με τα εσωτερικά τοπία 
τής ψυχής. Κυρίως με απασχολεί η 
συνάντηση του έξω με το μέσα, του 
ιδιωτικού με το δημόσιο – καθώς 
περιπλανιόμαστε, προκύπτει μια 
υβριδική σφαίρα, ένα «ενδιαμέ-
σως», το οποίο σπάνια αντιλαμ-
βανόμαστε και ακόμη σπανιότερα 
καταγράφουμε. Όσοι ασχολούνται 
με την αστική περιπλάνηση γνωρί-
ζουν τεχνικές να αφουγκράζεσαι το 
πνεύμα τού τόπου και να συνομιλείς 
με ό,τι λανθάνει κάτω από τα ερεί-
πια της ιστορίας. Με έλκει μάλλον 

η περιαστική περιπλάνηση, τα προ-
άστια και τα σημεία όπου η πόλη 
ξεθωριάζει σε σημεία αμυθολόγητα 
μέσα στα σύγχρονα ερείπιά της.

Ίσως να διακρίνω και μια βαθύ-
τερη σύνδεση με τον Κυριακό 
Αγκωνίτη, ο οποίος στο βιβλίο 
σας ενσαρκώνει την έννοια της 
περιήγησης – κάτι που αφορά κι 
εσάς τόσο βαθιά. Μπορεί όμως 
να πέφτω και έξω... Καθόλου! 
Στον «Αλλόκοτο Ελληνισμό» είδα 
τον Κυριακό Αγκωνίτη, τον ιταλό 
πλάνητα του 15ου αιώνα, ως τον 
εισηγητή τής περιπλάνησης εν 
μέσω ερειπίων. Ο Κυριακός είναι 

εντελώς μεθοριακός τύπος – ζει 
στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύ-
σης, Βυζαντίου και Αναγέννησης, 
Χριστιανισμού και ενός ιδιότυπου 
παγανισμού. Ταξιδεύει ασταμάτη-
τα, επιδιώκοντας την επαφή με το 
genius loci, το πνεύμα τού τόπου.
Για να τον προσεγγίσω, χρησιμο-
ποίησα έναν στίχο τού Καβάφη 
που αγαπώ πολύ και μιλά για την 
αισθηματοποίηση του αλλοτι-
νού περιβάλλοντος μιας οικίας ή 
συνοικίας, μέσω της αυτοψίας. 
Κάτι τέτοιο αποπειράθηκε ο 
Κυριακός – να ξυπνήσει τους 

νεκρούς, όπως έλεγε, προκαλώ-
ντας μια συγκοπή τού χρόνου. 
Μήπως αυτή δεν είναι μία από τις 
αρχαιότερες ιδιότητες που αποδί-
δουμε στην ύλη; Της ενθύμησης 
και του εγκλωβισμού ενός ιερού 
φορτίου; Οι καταγραφές τού 
Αγκωνίτη είναι εκπληκτικές από 
την άποψη της ψυχογεωγραφίας. 
Θα μπορούσε να θεωρηθεί από 
τους πρώτους που, ανεπίγνωστα, 
έκαναν πειράματα μαζί της. Και 
νιώθω μιαν ασυνήθιστη οικειότητα 
με τις αναζητήσεις του, ιδίως όταν 
παρατηρεί πως όπου η ομορφιά 
και η έμπνευση άνθισαν περισσό-
τερο εκεί ακριβώς η απουσία τους 
γίνεται πιο έντονη τώρα. Βέβαια, 
αυτός ήταν πλάνης των αρχαί-
ων ερειπίων, τα οποία κάποιος 
διαχειρίζεται πιο εύκολα από τα 
σύγχρονα.

Η Αθήνα –με διαδρομές όπως 
αυτή της λεωφόρου ΝΑΤΟ, 
αλλά και άλλες– είναι μια πόλη 
που σε ωθεί σε περιπλάνηση σε 
τόσο άδειες από ανθρώπους 
συνθήκες; Είναι διαφορετική η 
Θεσσαλονίκη; Υπάρχουν πό-
λεις που μοιάζει να ακυρώνουν 
την επιθυμία τού περιηγητή; 
Υπάρχει μία πόλη ή κάποιες 
πόλεις που να ενσαρκώνουν το 
ιδανικό σας; Χθες βρήκα ένα 
σημείο τής Αθήνας, όπου ένα 
ινστιτούτο κυνολογίας γειτνιάζει με 

ένα εγκαταλειμμένο πεδίο βολών 
τού στρατού κaι ένα εργαστήριο 
κατασκευής συλλεκτήρων μπάζων 
με ένα κτήμα από αυτά όπου 
γίνονται γάμοι (ξέρετε, από αυτά 
με ονομασίες που αποπνέουν 
μια σχεδόν αφόρητη γαλήνη…). 
Ενδιαμέσως υπήρχαν ακαθόρι-
στοι χώροι με ερείπια μεταβιομη-
χανικά και αταυτοποίητα. Τέτοιοι 
χώροι με εμπνέουν – η ασχήμια 
τους συνιστά μια μορφή ζωής. 
Δημιουργούν απορία, έκπληξη 
και η αποκωδικοποίησή τους είναι 
ένας γρίφος. Όσο αντιστέκονται 

και ακυρώνουν την επιθυμία τού 
πλάνητα να τους καταλάβει τόσο 
ζωηρεύουν – κι ας μην υπάρχει 
ψυχή ολόγυρα. Η περιβόητη αρ-
χαιότητα μοιάζει αφανισμένη.
Η Αθήνα είναι εκπληκτική πόλη 
από την άποψη αυτή – η Αθή-
να είναι η αδιάκοπη επιφάνεια 
μιας σύγχρονης λειψανοθήκης. 
Η Θεσσαλονίκη είναι αλλιώτικη. 
Εκεί έγραψα τον «Αλλόκοτο 
Ελληνισμό» και την αγαπώ πάρα 
πολύ. Βλέπει κάποιος ολοζώντανα 
τεκμήρια ενδιάμεσων ιστορικών 
περιόδων, μαρτυρίες των μέσων 
αιώνων που στην Αθήνα πρέπει να 
ψάξεις πολύ για να ανασύρεις. Η 
Αθήνα είναι μάλλον των άκρων – 
κυρίως βλέπεις σύγχρονα ερείπια 
ή αρχαία ερείπια. Επιπλέον, η 
Θεσσαλονίκη έχει το πανεπιστή-
μιο και τη φοιτητική ζωή πλήρως 
ενταγμένα στο σώμα της. Κι αυτό 
της δίνει μια διαφορετική αύρα 
σε σχέση με την Αθήνα, όπου κά-
ποιος έχει πολύ συχνά την αίσθηση 
ενός ανεξήγητου γήρατος και μιας 
χρόνιας κόπωσης.
Πόλεις ιδανικές δεν έχω στον νου 
μου. Εκτός από το Παρίσι τού 
Βάλτερ Μπένγιαμιν. Άραγε κι αυτό 
υπήρξε ποτέ;
INFO: Διαβάστε ολόκληρη
τη συνέντευξη του Νικήτα Σινιό-
σογλου στην Εύη Καρκίτη στη 
διεύθυνση https://citymagthess.gr/
culture/vivlio/
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Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗΣ. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ. ΕΚΕΙ ΕΓΡΑΨΑ 
ΤΟΝ «ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. 
ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΩΝ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΑΞΕΙΣ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΥΡΕΙΣ. Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ 
ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ – ΚΥΡΙΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ‘Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ. 
ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΥΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ.



Μ ια σημαντι-
κή, online 
συναυλία με 
έργα για σόλο 
πιάνο ελλή-

νων και φιλελλήνων συνθετών 
διοργανώνει την Παρασκευή 29 
Ιανουαρίου, από τις 20:30 ώς 
τις 22:00, το Ίδρυμα Θεο-
χαράκη. Η μοναδικότητα του 
φαινομένου που ιστορικά ονο-
μάζουμε «Φιλελληνικό Κίνημα» 
έγκειται στη μεγάλη εξάπλωσή 
του σε όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα, καθώς και στην παντοει-
δή καλλιτεχνική του έκφραση, 
μέσα από τις εικαστικές παρα-
στατικές τέχνες, τη μουσική, τη 
λογοτεχνία, αλλά και τον χώρο 
τού δημοφιλούς και χρηστικού 
αντικειμένου τέχνης.
Στον τομέα τής μουσικής, 
πολλοί συνθέτες, διάσημοι 
και άσημοι, είτε εμπνευσμένοι 
από φιλελληνικά ποιήματα είτε 
προσαρμόζοντας άλλα, υπη-
ρέτησαν με τη μούσα τους το 
φιλελληνικό κίνημα. Η θεμα-
τολογία περιλαμβάνει συχνές 

αναφορές και συγκρίσεις με 
την αρχαία ελληνική δόξα, 
καθώς και την ηρωική αντίστα-
ση των αγωνιζόμενων Ελλήνων, 
ανδρών, γυναικών και παιδιών, 
ενάντια στον βάρβαρο τύραν-
νο. Στο πιάνο θα βρίσκεται ο 
Άρης Γραικούσης.

Το πρόγραμμα
«Ouverture Greque»
– F. Ruppe.
«Athenes – Brilliante 
mazurka» op. 14 – Παύλος 
Καρρέρ.
«Marche Hellenique de 
Nauplie» – F. M. Burdin 
D’Entremont.
«La veuve Greque au 
Berceau de son fils» op. 90 
– Chaulieu.
«Hellenen – Polka»
– J. Strauss.
«Polka – La fanciulla 
Ateniese/Η κόρη των Αθη-
νών» – Ιωσήφ Λιβεράλλης.
«Le reveil du klepht/Το 
ξύπνημα του κλέφτη» (Ανα-
μνήσεις ελληνικών δημοτικών 

τραγουδιών σε μορφή παραλ-
λαγών για πιάνο) – Συνθέτης: 
Ιωσήφ Λιβεράλλης.
«Marcia funebre/Πένθιμο 
εμβατήριο εις μνήμην Ιωάννη 
Καποδίστρια» op. 56
– G. Lampiri.
«Capriccio alla Turca»
(Από τα ερείπια των Αθηνών/
Ruines d’ Athenes)
– L.V. Beethoven/F. Liszt.
«Souvenirs de la liberte de 
la Grece en 1821/Αναμνήσεις 
1821» – S. Leoni: Το λυκαυ-
γές, το προσκλητήριον, η 
προσευχή. Το ανακλητήριον/
εμβατήριον (Γ. Παράσχου). Η 
προσβολή, ο πόλεμος, εμβατή-
ριον (Ρ. Φεραίου). Η προετοι-
μασία τής εφόδου/εμβατήριον 
(Μ. Ραγκαβή). Η έφοδος/
εμβατήριον (Κ. Κοκκινάκη). Η 
ταφή των ηρώων. Η Νίκη! (Δ. 
Σολωμού).
INFO: Η συναυλία θα πραγμα-
τοποιηθεί την ΠΑ 29.01, στις 
20:30, μέσω Facebook live 
streaming (στο thf.gr). Η παρα-
κολούθηση είναι δωρεάν.
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ΤΟ ΠΙΑΝΟ 
ΚΑΙ Η 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στον τομέα τής μουσικής, 
πολλοί συνθέτες, 
διάσημοι και άσημοι, 
είτε εμπνευσμένοι από 
φιλελληνικά ποιήματα είτε 
προσαρμόζοντας άλλα, 
υπηρέτησαν με τη μούσα 
τους το φιλελληνικό 
κίνημα. Η θεματολογία 
περιλαμβάνει συχνές 
αναφορές και συγκρίσεις 
με την αρχαία ελληνική 
δόξα, καθώς
και την ηρωική αντίσταση 
των αγωνιζόμενων 
Ελλήνων, ανδρών, 
γυναικών και παιδιών, 
ενάντια στον βάρβαρο 
τύραννο.
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Viagra Boys/
«Jazz Welfare»

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ 
τίτλο «Jazz Welfare» («Τζαζ 
Ευημερία»), οι Viagra Boys 
–ναι, έτσι ονομάζονται τα έξι 
αγόρια από τη Στοκχόλμη– 
επανέρχονται στο ξεκίνημα 
της χρονιάς με τον πλέον 
δυνατό τρόπο: ένα άλμπουμ 
(το δεύτερο κατά σειρά) 
απόλυτα καθηλωτικό στο 
άκουσμα. Έχοντας πάντοτε 
ως βασικό τους εξοπλισμό 

την αναβίωση της post-punk 
σκηνής, δίνουν ξεκάθαρα 
το δικό τους στίγμα μέσω 
ενός έντονου, αυτοβιογρα-
φικού, ιδιόρρυθμου μαύρου 
χιούμορ, που κατακλύζει τη 
στιχουργική απόπειρα της 
νέας τους δουλειάς, χωρίς 
όμως ποτέ να αγγίζει το όριο 
του αισχρού στο συνολικό 
αποτέλεσμα.

ΕΧΟΝΤΑΣ «ΚΑΤΑΠΙΕΙ» ό,τι 
είχαν ακούσει κατά και-
ρούς στον χώρο (από τα 

τέλη τού 1970 ώς σήμερα), 
το σχήμα των Viagra Boys 
έχει χωρίς αμφιβολία ανα-
πτύξει, από την ίδρυσή του 
το 2015, τη δική του ταυ-
τότητα. Πρωταρχικός του 
στόχος (τόσο στο στουντι-
ακό άκουσμα όσο και στις 
ζωντανές τους εμφανίσεις) 
είναι να αφήνουν τον από-
ηχο μιας έντονης μουσικής 
σάτιρας. Αυτήν τη φορά, το 
άρωμα αυτής της σάτιρας 
είναι εντονότερο από ποτέ, 
καθώς δείχνει την πλήρως 
κατευθυνόμενη γραμμή τής 
μπάντας να θίγει με ιδιαίτε-
ρα ανήσυχο τρόπο άκρως 
ευαίσθητα ζητήματα της 
εποχής. Ανάμεσά τους, ο 
ρατσισμός, ο κλασικισμός, η 
τοξική αρρενωπότητα και η 
μισογυνία.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ του δίσκου 
είναι παραπλανητικό, αλλά και 
πολύ δυνατό – με το σούπερ πια-
σάρικο «Ain’t nice» να διοχετεύει 
το είδος εκείνης της ενέργειας 
που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά 
για να προκαλέσει το πλήθος. Τα 
καθαρόαιμα, αλήτικα φωνητικά 
τού frontman Σεμπάστιαν Μέρφι 
τα σπάνε κανονικότατα, συνοδευ-
όμενα από τα ατελείωτα κιθα-
ριστικά riffs και τα σπασμωδικά 
εύθυμα πλήκτρα, αφήνοντας 
σαφέστατα το μήνυμα εξαρχής: 
«Δώσε γκάζια, έχω κι άλλα να 
σου δώσω στη συνέχεια...».

ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13 κομμάτια
τού άλμπουμ κόλλησα με ό,τι κι 
αν έτρεξε στα μαύρα αυλάκια
τής όλης ακρόασης. Δειγματο-
ληπτικά όμως ξεχώρισα τα 
ακόλουθα: το «Τoad» για 
την αφηγηματική αλά Blues 
Brothers – όμως, punk– διά-
σταση, με τις κλασικές, αιχμηρά 
έντονες μπασογραμμές. Στο ίδιο 
ύφος και το «I Feel Alive», αλλά 
σε ένα πιο barroom blues style. 
Στο «Creatures» μάς δίνουν τη 
δική τους εκδοχή μέσα από τα 
χρόνια «Νικ Κέιβ» ακούσματά 
τους, ενώ την όλη αφηγηματική
εξέλιξη διακόπτει (κατά μία 
έννοια) προς το μέσον τής 
συνολικής ακρόασης το ευρη-
ματικότατο «6 Shooter». Είναι 
ακριβώς το είδος τού ορχηστρι-
κού διαλείμματος που χρειάζεται 
το άλμπουμ, για να συνεχίσει με 
περισσή ευκολία τη δυναμικότη-
τά του με τα υπόλοιπα έξι ηχο-
γραφήματα και να καταλήξει, 
ως μια ηχηρή απόδειξη για την 
όλη επινοητικότητα των Viagra 
Boys, με τα δύο τελευταία 
κομμάτια: «To the Country» και 
ένα εξώφυλλο της Έιμι Τέιλορ 
με τίτλο «In Spite of Ourself» 
να αφήνουν μια πενταγραμμική 
γεύση στον δίσκο σαν να βγήκαν 
μέσα από ταινία σύγχρονου 
κινηματογραφικού γουέστερν.
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ΜUSICOLA
Γράφει o DREAMACHINERY

Eurythmics/
«Sweet Dreams»
ΗΤΑΝ 1982. Μετά την 
χλιαρή δισκογραφική απόπει-
ρα του 1981 με το ντεμπούτο 
άλμπουμ «In the Garden», η 
δισκογραφική δυσκολευόταν 
να αποφασίσει τη συνέχιση 
της συνεργασίας με το πρω-
τοεμφανιζόμενο ντουέτο των 
Ντέιβ Στιούαρτ και Άνι Λένοξ.

ΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ αποφάσισε 
να αυτοχρηματοδοτήσει τη 
νέα του απόπειρα, διατηρώ-
ντας την ετικέτα τής υπάρχου-
σας δισκογραφικής. Ήθελαν 
να δημιουργήσουν ένα 
απόλυτα ασφαλές στουντιακό 
περιβάλλον, εξασφαλίζοντας 
απόλυτο έλεγχο, ώστε να 
προσηλωθούν χωρίς χρονική 
πίεση στον στόχο τους. Το 
αποτέλεσμα θα τους δικαίωνε.

ΕΔΩΣΑΝ ΒΑΣΗ στο 
κίνημα εκείνης της λαμπρής, 
electropop εποχής. Πειρα-
ματίστηκαν με synthesizers, 
drum machines και samplers, 
τα οποία συμπλήρωνε σαν από 
μηχανής θεός η βελούδινη, 
βραχνή φωνή τής Άνι Λένοξ.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ κυκλοφορία 
ήρθε τον Ιανουάριο του 1983. 
Είχε προηγηθεί η κυκλοφορία 
(το 1982) τριών singles, τα 
οποία έστρωσαν τον δρόμο τής 
επιτυχίας, που θα επισφράγιζε 
μοναδικά το κομμάτι-ορόσημο 
«Sweet Dreams». Γνώρισε 
καθολική αποδοχή από κοινό 
και κριτικούς, οι οποίοι το 
αναζητούσαν είτε ξεχωριστά, 
ως single, είτε στη συνέχεια ως 
άλμπουμ, το οποίο σημείωσε 
εκατομμύρια πωλήσεις, λαμβά-
νοντας διθυραμβικές κριτικές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ακροατι-
κές λατρείες τα «I’ve got an 
angel», «Somebody told 
me», «The city never sleeps» 
και «Jennifer». Ακούστε τα 
άφοβα, χωρίς προκατάληψη. 
So... Dream on, until next 
time…FL
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΟΙΓΕΙ 
H AMAZON WEB 
SERVICES
Tο άνοιγμα του πρώτου 
γραφείου της στη χώρα μας 
(συγκεκριμένα, στην Αθήνα) 
ανακοίνωσε η Amazon 
WebServices (AWS). Το 
νέο γραφείο αποτελεί μέρος 
τής διαρκούς επένδυσης της 
AWS στην Ελλάδα, καθώς η 
εταιρεία συνεχίζει τη διεύρυνση 
της ομάδας που στηρίζει τον 
αυξανόμενο αριθμό πελατών 
και συνεργατών της στη χώρα 
μας.
Το γραφείο θα υποστηρίξει 
οργανισμούς κάθε μεγέθους, 
συμπεριλαμβανομένων startups, 
επιχειρήσεων και οργανισμών 
τού δημόσιου τομέα, καθώς 
κάνουν τη μετάβαση στο 
υπολογιστικό νέφος τής 
AWS (AWS Cloud). Ομάδες 
account managers, partner 
managers και solutions 
architects και άλλα στελέχη 
εξυπηρετούν ήδη πελάτες στη 
χώρα μας, καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών – από 
την ανάπτυξη και λειτουργία 
test environments μέχρι την 
ανάλυση μεγάλων δεδομένων 
(big data analytics), εφαρμογές 
σε περιβάλλον mobile, web 
και στα κοινωνικά δίκτυα, 
επιχειρηματικές εφαρμογές 
(business applications), 
εφαρμογές Internet of Things 
(IoT) και διαχείρισης κρίσιμων 
εργασιών.
H AWS έχει στο πελατολόγιό 
της μερικές από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες και πιο 
γνωστές startups και 
επιχειρήσεις, όπως τις Beat, 
Deepsea Technologies, 
futurehome.gr, Madinad, 
Marpoint, Money Market, 
Orfium, Omilia, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 
Qivos, Spitogatos,  Voiceland, 
Wind Ελλάς, Workathlon και 
Χρυσή Ευκαιρία, καθώς και 
οργανισμούς τού ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. Η AWS 
διαθέτει επίσης μια δραστήρια 
ομάδα χρηστών (users’ group) 
στην Αθήνα, με εκατοντάδες 
μέλη που οργανώνουν 
τοπικές συναντήσεις για 
προγραμματιστές, με στόχο 
τη δικτύωσή τους και 
την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τεχνογνωσίας.
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ΕΝΑ ΝΕΟ APP ΘΑ «ΞΕΝΑΓΕΙ»
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η εφαρμογή Visit Greece αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο 
για τους επισκέπτες τής χώρας μας, μέσα από το οποίο μπορούν
να βρουν γρήγορα και εύκολα ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς
και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τουριστικά θέματα.

ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ απέσπασε 
συνολικά το υπουργείο Τουρι-
σμού και ο Ελληνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού (ΕΟΤ) για την 
εφαρμογή κινητών τηλεφώνων 
Visit Greece, που ανέπτυξε 
ο ΕΟΤ και η Warply, με την 
υποστήριξη της Mastercard 
και της Eurobank. Συγκεκρι-
μένα, στα πρόσφατα e-volution 
Awards 2021 το app τής 
Visit Greece απέσπασε δύο 
διακρίσεις (ένα πλατινένιο 
και ένα χρυσό βραβείο ως 
«Καλύτερο Mobile App» τής 
χρονιάς και «Καλύτερο Mobile 
App in Travel & Tourism»), 
ενώ λίγο νωρίτερα η εφαρ-
μογή είχε διακριθεί και στα 
Mobile Excellence Awards 
2020 με το χρυσό βραβείο 

στην ενότητα «Mobile Digital 
Transformation».

Πώς λειτουργεί
Η εφαρμογή Visit Greece αποτε-
λεί ένα χρηστικό εργαλείο για 
τους επισκέπτες τής χώρας μας, 
μέσα από το οποίο μπορούν να 
βρουν γρήγορα και εύκολα τα-
ξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς 
και ενημέρωση σε πραγματικό 
χρόνο για τουριστικά θέματα. 
Στους χρήστες προσφέρεται η 
δυνατότητα να κάνουν ερω-
τήσεις στο ειδικό chatbot. Η 
εφαρμογή αντλεί και διοχετεύει 
πληροφορίες από το portal τού 
ΕΟΤ, ενώ είναι και το μοναδικό 
επίσημο destination app τής 
Ελλάδας. Παράλληλα, αποτελεί 
μια σύγχρονη πλατφόρμα για 
τη δωρεάν προβολή ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή Visit Greece 
ξεκίνησε πριν από έξι μήνες και 
ήδη μετρά περισσότερα από 
700.000 downloads. Το 
80% είναι εγγεγραμμένοι ενεργοί 
χρήστες, ενώ, σε μια εξαιρετι-
κά δύσκολη σεζόν, έχουν ήδη 
εγγραφεί και 1.000 τουριστικές 

επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα. 
Το καινοτόμο εγχείρημα υλο-
ποιήθηκε με ταχείς ρυθμούς, 
καθώς χρειάστηκαν μόλις 10 
εβδομάδες από τη σύλληψη της 
ιδέας ώς τη λειτουργία τής εφαρ-
μογής. Το app είναι διαθέσιμο 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα της 
Google και στο App Store.
«Μία από τις κεντρικές προτε-
ραιότητές μας στον ΕΟΤ είναι η 
ενίσχυση των ψηφιακών εργα-
λείων προβολής τού ελληνικού 
τουρισμού» σχολιάζει ο γενικός 
γραμματέας τού ΕΟΤ, Δημή-
τρης Φραγκάκης. «Θέλουμε να 
διευκολύνουμε τον επισκέπτη 
και να προωθήσουμε ελληνικές 
επιχειρήσεις μέσω του app. Στο 
πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε 
σε συγκεκριμένες κινήσεις για 
να ανταποκριθούμε στις νέες 
τάσεις, επενδύοντας στην καινο-
τομία και στις νέες τεχνολογίες. 
Ήταν άλλωστε και μια ανάγκη 
τού ελληνικού τουρισμού δια-
χρονική, καθώς πριν δεν υπήρχε 
κάποιο κεντρικό application 
που να συμπληρώνει τα άλλα 
ψηφιακά μέσα που έχουμε στη 
διάθεσή μας».

NINTENDO SWITCH
Ειδική έκδοση
στα χρώματα
του Super Mario
ΤΟ NINTENDO SWITCH, η 
υβριδική κονσόλα που άλλαξε 
τον τρόπο που απολαμβάνεις τα 
αγαπημένα σου video games 
και τους αποκλειστικούς 
τίτλους τής ιαπωνικής 
εταιρείας, επιστρέφει: ντύνεται 
στα χρώματα του αγαπημένου 
Super Mario και έρχεται 
μαζί με θήκη μεταφοράς. 
Διατηρώντας το ίδιο μέγεθος 
και βάρος (398 γρ. με τα 
Joy-Cons), την ίδια οθόνη 
και εργονομία, την ευκολία 
χειρισμού και την απαράμιλλή 
ποιότητα κατασκευής τής 
Nintendo, το Nintendo Switch 
HAC-001-(01) Mario Edition 
υπόσχεται αυτονομία από 4.5 
έως 9 ώρες.

ΤΟ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
XBOX CONTROLLER
Βελτιωμένη άνεση 
κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ το παιχνίδι 
σου: απόκτησε το ανανεωμένο 
ασύρματο Xbox Controller – 
Carbon Black και βίωσε μια νέα 
εμπειρία gaming. Μείνε στον 
στόχο σου με την ανάγλυφη 
λαβή και το υβριδικό D-pad, 
κατάγραψε και μοιράσου άμεσα 
περιεχόμενο με το αποκλειστικό 
κουμπί κοινής χρήσης (Share 
Button), συνδύασε γρήγορα, 
παίξε και κάνε εναλλαγή μεταξύ 
συσκευών.

Δ ύο νεαρά 
ζευγάρια 
συναντιούνται 
στο διαμέρι-
σμα του ενός, 

για να δειπνήσουν. Ενώ όλα 
κυλούν ομαλά και η παρέα 
διασκεδάζει, ένα αυθάδικο 
και ελαφρώς δαγκωμένο 
κεφτεδάκι βρίσκεται κάπου 
εκεί, στο πάτωμα. Ένα κε-
φτεδάκι, έτσι όπως φαίνεται, 
από κιμά. Ναι: από κιμά. 
Πανικός! Ανταλλάσσονται 
ματιές τρόμου. Μα, γιατί; 
Επειδή βρισκόμαστε σε μιαν 
εποχή «μετασημερινή». Σε 
μια κοινωνία όπου τα ζώα 
έχουν πλέον ίσα δικαιώματα 
με τους ανθρώπους και η 
κατανάλωση κρέατος είναι 
απαγορευμένη διά νόμου και 
διά ροπάλου.
Σε μια τέτοια εποχή προόδου, 
λοιπόν, αυτοί οι τέσσερις καθ’ 
όλα νομοταγείς πολίτες ανα-
καλύπτουν με φρίκη ανάμεσά 
τους το κεφτεδάκι. Ποιος 
είναι ο ένοχος; Ποιος πάει 
να τους παγιδεύσει; Ποιος 
άλλος μπήκε μέσα στο σπίτι 
στα κρυφά; «Όχι εγώ, εσύ», 
«όχι εσύ, αυτή». Αλληλοκα-
τηγορούνται και φανερώνουν 
τα ανθρωποφάγα ένστικτά 
τους, έξαλλοι και καταϊδρω-
μένοι. Η απειλή τής φυλάκι-
σης κρέμεται σαν μάχαιρα 
επάνω από το κεφάλι τους. 
Θα χάσουν τις δουλειές τους, 
το καλό τους όνομα, τη θέση 
τους στην πράσινη κοινωνία. 

Κι έτσι, εκείνη τη βραδιά θα 
βγουν μυστικά στη φόρα, κα-
ταπιεσμένα ένστικτα, κρυφές 
χάρες και πολλές μυστικές 
και ένοχες επιθυμίες που δεν 
τολμούσαν μέχρι τότε να δουν 
το φως τής ημέρας.
Πρωταγωνιστούν η Άρτεμις 
Γρύμπλα, ο Απόστολος Καμι-
τσάκης, η Βασιλική Κίσσα και 
ο Βαγγέλης Σαλευρής, ενώ 
τη σκηνοθεσία υπογράφει ο 
Γιώργος Λύρας.

Πλούσιο πρόγραμμα
Θέατρο για όλα τα παιδιά, 
ξεκαρδιστικές κωμωδίες, αλλά 
και η φετινή, πρώτη θεατρι-
κή εμφάνιση της Χαρούλας 
Αλεξίου θα χαρίσουν γέλιο και 
ωραίες στιγμές τόσο στους 
μικρούς όσο και στους μεγά-
λους συνδρομητές τής Nova 
κάθε Δευτέρα τού Ιανουα-
ρίου. Ανάμεσά τους, η παι-
δική παράσταση «Ο Μικρός 
Πρίγκιπας» με τον Θανάση 
Τσαλταμπάση, η «Μεταμφίε-
ση» με τη Χαρούλα Αλεξίου, 
η κωμωδία «Άγρια Δύση» 
τού Θοδωρή Αθερίδη και η 
ανατρεπτική «Μήδεια» του 
Μποστ με τον Μάκη Παπαδη-
μητρίου.
Όλες οι παραστάσεις είναι 
διαθέσιμες μετά την προβολή 
τους στις υπηρεσίες Nova 
On Demand και Nova Go, 
έτσι ώστε οι συνδρομητές τής 
Nova να έχουν την ευκαιρία 
να τις απολαύσουν όποτε θέ-
λουν, όπου κι αν βρίσκονται.

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 
ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΕΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΦΕΤΙΝΗ, 
ΠΡΩΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΘΑ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΓΕΛΙΟ
ΚΑΙ ΩΡΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΣΟ
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
ΤΗΣ NOVA ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ,
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»
ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ, 
Η «ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ»
ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ,
Η ΚΩΜΩΔΙΑ «ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ»
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΑΘΕΡΙΔΗ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ «ΜΗΔΕΙΑ» 
ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

VEGAN
ΚΩΜΩΔΙΑ
Οι αγαπημένες θεατρικές 
παραστάσεις συνεχίζουν 
δυναμικά στις υπηρεσίες 

Nova On Demand
και Nova Go τής Nova

με το «Meatball#Okeftes».



Citymag Thessaloniki 
No 034  —  23.01-05.02.2021 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΩΔΙΑ  46

Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΜΠΟΡΕΙ να μην το πιστεύετε, αλλά ήδη 
κλείσαμε τρεις εβδομάδες μέσα στο 2021 
και δεν συνέβη κάποια κοσμοϊστορική κατα-
στροφή (και δεν αναφερόμαστε στο γεγονός 

ότι το θερμόμετρο έπεσε κάτω από το μηδέν 
για μερικές ημέρες, παρότι ορισμένα ΜΜΕ 
προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι διανύσα-
με μια μεσοπαγετώνεια περίοδο). Ας ελπίσου-

με να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό και το 
υπόλοιπο της χρονιάς και δεν θέλουμε κάτι 
άλλο. Εκτός, βέβαια, από το να τελειώνουμε 
όσο γίνεται πιο γρήγορα με τον κορωνοϊό.

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 23.01-05.02.2021

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Με τα κρύα των προηγούμενων ημερών, 
κάναμε την ίδια σκέψη μ’ εσάς: τι ωραία 
θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε 
το αυτοκίνητό μας και να πάμε σε ένα 
ορεινό θέρετρο, για να περάσουμε ένα 
υπέροχο Σαββατοκύριακο με την παρέα 
μας. Να είστε βέβαιοι ότι και οι ιδιοκτήτες 
των καταλυμάτων μάς έχουν επιθυμήσει. 
Δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται, το όνειρό μας 
θα αργήσει να υλοποιηθεί. Το καλύτερο 
που έχετε να κάνετε αυτό το διάστημα 
είναι να παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων με τη 
γυναίκα σας: να τη βάλετε να υποδυθεί 
τη ρεσεψιονίστ στο σπίτι και να σας κάνει 
τσεκ ιν. Το πρωί μην ξεχάσετε να κλέψετε 
τα σαπουνάκια από το μπάνιο.

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Αυτό που μας αρέσει σ’ εσάς είναι ότι 
βλέπετε στο μέλλον. Όχι μόνο στα ση-
μαντικά, αλλά ακόμη και στις πιο απλές, 
καθημερινές στιγμές. Το μυαλό σας έχει 
κολλήσει το τελευταίο διάστημα στο αρ-
νάκι (ή κατσικάκι) που θα φάτε το Πά-
σχα. Κι εμείς μαζί σας. Απλώς, μην είστε 
υπέρμετρα αισιόδοξοι. Μπορεί να προ-
χωρήσουν οι εμβολιασμοί για τον κορω-
νοϊό, αλλά δεν αποκλείεται το αρνάκι (ή 
το κατσικάκι) να το φάμε και φέτος στον 
φούρνο. Αλλά δεν μασάμε (ακόμη)… Ξε-
ροψημένη πετσούλα θα έχει και σ’ αυτήν 
την περίπτωση.

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Συγχαρητήρια! Αποδεικνύεστε οι πιο 
τυπικοί πολίτες. Κλειδαμπαρωθήκατε 
στο σπίτι όλο το διάστημα του εγκλει-
σμού. Βέβαια, με το που άνοιξαν και 
πάλι τα εμπορικά καταστήματα, την 
περασμένη Δευτέρα, βολτάρατε στα 
μαγαζιά σαν να μην υπάρχει αύριο. 
Βγάλατε όλο σας το άχτι μέσα σε μόλις 
πέντε ημέρες. Δεν βγάζουμε την ουρά 
μας απ’ έξω, επειδή κι εμείς κάπως έτσι 
είμαστε. Από τη στιγμή που φορούσα-
τε μάσκα και ακολουθούσατε όλα τα 
μέτρα ασφαλείας, εμάς δεν μας πέφτει 
λόγος. Συνεχίστε έτσι, αλλά προσέξτε 
λιγάκι, γιατί από τον πολύ εγκλεισμό 
μπορεί να αρχίσετε να επιδίδεστε σε 
παντελώς αχρείαστες αγορές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Το ότι σηκώνεστε μέσα στη νύχτα, για 
να ψήσετε στον φούρνο σκορδόψω-
μο και να το φάτε μαζί με προσούτο 
και παρμεζάνα, σημαίνει δύο πράγμα-
τα: είτε ότι βρίσκεστε σε ενδιαφέρουσα 
(ακούγεται πολύ λογικό, με τόσους μή-
νες εγκλεισμού, να «παίξατε» λίγο πε-
ρισσότερο με τον σύζυγο) είτε ότι η δί-
αιτα που ξεκινήσατε τις προηγούμενες 
ημέρες δεν προχωράει όπως θα έπρε-
πε. Σας έχει «κόψει» η πείνα. Μήπως 
θα έπρεπε να είχατε συμβουλευτείτε 
έναν ειδικό πριν ξεκινήσετε;

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Το τελευταίο διάστημα έχετε μια διαρκή 
γκρίνια, επειδή τα πράγματα δεν πηγαί-
νουν όπως επιθυμείτε. Θυμηθείτε την 
παροιμία: «Ο καλός ο καπετάνιος στη 
φουρτούνα φαίνεται». Ακόμη κι αν σιχαί-
νεστε τη θάλασσα και είστε από αυτούς 
που ακόμη και το καλοκαίρι προτιμούν 
να κάνουν διακοπές στο βουνό, κρατή-
στε τουλάχιστον το νόημα της παροιμίας. 
Μέσα από τις δυσκολίες, θα φανεί η 
αξία σας. Το μόνο που θα πρέπει να απο-
φασίσετε είναι αν θα κοιτάξετε κατάματα 
τις δυσκολίες, ώστε να γίνετε στο τέλος ο 
καπετάνιος, ή αν θα προσπαθήσετε να 
τα κουκουλώσετε και να αρκεστείτε στον 
ρόλο τού μούτσου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Άλλω-
στε, το λέει κι ο θυμόσοφος λαός μας: 
«Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι». 
Επίσης: «Σταλαγματιά σταλαγματιά γε-
μίζει η στάμνα η πλατιά». Θα μπορούσα-
με να συνεχίζουμε για ώρα… Τέλος πά-
ντων, το πιάσατε το νόημα. Αργά ή γρή-
γορα θα χτυπήσει το θυροτηλέφωνό 
σας και θα είναι ο υπάλληλος της εται-
ρείας κούριερ με το δέμα που παραγγεί-
λατε πριν από τα Χριστούγεννα. Φυσικά, 
όλα αυτά που σας γράψαμε παραπάνω 
κρατήστε τα και για την καθημερινότητά 
σας. Ο λαός δεν τα έβγαλε σκεπτόμενος 
τους κούριερ…

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Μη γκρινιάζετε. Εσείς φταίτε για ό,τι 
σας συμβαίνει. Η αναβλητικότητά σας 
έχει βαρέσει «κόκκινα». Όταν έλε-
γε η γυναίκα σας να κατεβάσετε τα 
παραπετάσματα στο μπαλκόνι, για να 
περιορίσετε το κρύο και την υγρασία, 
εσείς σφυρίζατε αδιάφορα (ίσως και 
επιδεικτικά). Πριν από μερικές ημέρες 
χιόνισε για λίγες ώρες και αποδείχθη-
καν αρκετές, για να παγώσουν οι σωλη-
νώσεις και να γίνει ζημιά. Τώρα δεν θα 
χρειαστεί απλώς να πληρώσετε για να 
την αποκαταστήσετε, αλλά θα πρέπει 
να βγάλετε άκρη και με τον υδραυλικό, 
που δεν θα βρίσκει χρόνο για να έρθει. 
Και πάλι καλά να λέτε...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11 
Το τελευταίο διάστημα είστε αρκετά νευ-
ρικοί. Εντάξει: κι εμείς είχαμε να περά-
σουμε ΚΤΕΟ με πρόβλημα στο αυτοκί-
νητο που δεν θέλαμε να το εντοπίσουν, 
αλλά δεν κάναμε έτσι. Τουλάχιστον, πή-
ραν παράταση… Για τα νεύρα έχουμε να 
σας προτείνουμε τα εξής: αρχικά, καλό 
θα ήταν να ελαχιστοποιήσετε τους καφέ-
δες που πίνετε. Κι από την άλλη, να ψά-
ξετε να βρείτε τι ακριβώς σας συμβαίνει. 
Το να αφήσετε τα πράγματα να εξελίσσο-
νται όπως έρθουν και όπως πάνε δεν είναι 
η σοφότερη επιλογή. Είναι πολύ πιθανό 
να καταλήξετε κάπου όπου δεν θα θέλατε 
ποτέ να πάτε με τη θέλησή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Τι μας θυμίσατε... Είχαμε πολλά χρόνια να 
ακούσουμε την ατάκα «ας με έκαναν μία 
ημέρα πρωθυπουργό και θα σου έλεγα». 
Ναι, στο κράξιμο που ρίχνουν ορισμένοι 
για τη διαχείριση της κρίσης αναφερόμα-
στε, τόσο σε ιατρικό επίπεδο όσο και σε 
ό,τι αφορά την εκπαίδευση ή το εμπόριο. 
Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές –και 
βάζουμε πρώτους τους εαυτούς μας σ’ 
αυτό– κάνουμε κριτική χωρίς να έχουμε 
πλήρη εικόνα μιας κατάστασης, για να μην 
πω ότι έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Το θέμα 
είναι να είμαστε μέρος τής λύσης και όχι 
του προβλήματος. Αν λοιπόν δεν ξέρουμε, 
είναι καλύτερο να σιωπούμε παρά να μιλά-
με. Το να εκτεθούμε είναι το λιγότερο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01  
Και οι αποτυχίες είναι κομμάτι τής ζωής. 
Στην πραγματικότητα, δεν τρέχει και κάτι 
που δεν πέτυχαν οι πρώτες σας μαγειρι-
κές απόπειρες. Όλοι βγάλαμε καμένο τον 
μουσακά και άψητο το ριζότο (σημ.: θέλει 
μπόλικο νερό, αλλά σε δόσεις, για να το 
απορροφά σταδιακά). Το ίδιο συμβαίνει 
και στη ζωή: όλοι κάνουμε λάθη, αλλά 
από αυτά μαθαίνουμε. Οι μόνοι που δεν 
κάνουν λάθη είναι αυτοί που δεν κάνουν 
κάτι. Η συμβουλή των βετεράνων είναι να 
μην απογοητεύεστε. Πέφτετε, σηκώνεστε 
και συνεχίζετε. Το παιχνίδι θα χαθεί μόνο 
εάν παραδοθείτε. Μην το κάνετε.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Ορίστε! Μπορεί για αρκετούς μήνες να 
είχατε κλειστή την επιχείρησή σας και να 
κάνατε το αδύνατο δυνατό, για να μη μπει 
οριστικό λουκέτο, αλλά εδώ και λίγες ημέ-
ρες αρχίσατε να υποδέχεστε τους πελάτες 
σας. Στο σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει 
να δώσετε μεγάλη προσοχή. Παρότι δεν 
σπουδάσαμε οικονομικά, μάθαμε λίγα από 
τους σοφούς γέροντες του εμπορίου: μη 
προσπαθήσετε να βγάλετε μεγάλο κέρδος 
μέσα σε λίγες ημέρες (ειδικά αν πρόκειται 
για υποτιθέμενες προσφορές), αλλά ακο-
λουθήστε τον κανόνα τής επιτυχίας: «Το 
κέρδος εν τη καταναλώσει». Ισχύει και το 
«κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και 
καρτέρι».

Το ζώδιο του μήνα: 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
ΔΎΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ για τους πρά-
κτορες της βασίλισσας… Αναφερόμα-
στε στον γνωστότερο βρετανό πρά-
κτορα της μεγάλης οθόνης, τον Τζέιμς 
Μποντ. Η πρεμιέρα τής νέας ταινίας 
τού «007» πήρε για ακόμη μία φορά 
αναβολή. Ουδόλως παράξενο με την 
υγειονομική κρίση. Θα αναρωτιέστε 
τι σχέση έχει αυτό μ’ εσάς. Και βέ-
βαια έχει, αφού ορισμένες δικές σας 
υποθέσεις θα ακολουθήσουν την 
πορεία τής ταινίας. Πηγαίνουν για το 
μέλλον – και βλέπουμε...

Citymag Thessaloniki 
No 034  —  23.01-05.02.2021 CATWALK THE LOCALS  47

CITY FACES
Ρομίνα
Κρεββατά
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 
ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΘΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΩ 
ΟΤΙ ΜΟΥ ΚΑΚΟΦΑΝΗΚΕ
Ο «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
ΟΣΟ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΟΜΩΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ, 
ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΩ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑΤΙ 
ΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΟΥ.
ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ Σ’ ΑΥΤΟΝ, 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩ
ΤΟΝ ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΥ ΚΑΦΕ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ. ΤΕΛΙΚΑ,
ΤΟ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ 
ΚΑΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ…

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.






