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Το free press της πόληςNo 036

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

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ;
Προσφέρει η μακέτα στο εξώφυλλο της «CT» μια ματιά στο αύριο του συγκροτήματος «Φιξ»;

Τη δική τους πρόταση για το (δυνητικό) μέλλον τής πόλης κατέθεσαν 173 αρχιτεκτονικά γραφεία
απ’ όλο τον κόσμο, τα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό ArXellence 2. Στις 23 Φεβρουαρίου

οι άνθρωποι πίσω από τις ιδέες που διακρίθηκαν θα μας παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.



Ζεις στη 
Θεσσαλονίκη;
Αν ναι,
μη χάνεσαι
στα καλώδια...

H
Citymag
είναι
online!

Το καθημερινό
e-περιοδικό
της Θεσσαλονίκης

Κοντά σας
στη διεύθυνση
www.citymagthess.gr



Citymag Thessaloniki 
No 036 — 20.02-05.03.2021 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ EDITORIAL 03

ΈΧΟΥΝ ΡΙΖΏΣΈΙ βαθιά μέσα μας η διχό-
νοια, η αμφισβήτηση (όχι απλώς προθέσε-
ων, αλλά ακόμη και γεγονότων – σύμπτωμα 
σύνηθες στο άρρωστο περιβάλλον μιας 
πραγματικότητας όπου όλα θεωρούνται 
σχετικά και ερμηνεύσιμα κατά το δοκούν) 
και ο διχασμός. Ένα κλίμα δηλητηριώδες 
και τοξικό πλημμυρίζει τον δημόσιο διάλογο, 
καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επί-
τευξη έστω και μιας ελάχιστης συναίνεσης, 
που αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία και 
απαραίτητη, για να λυθούν γόρδιοι δεσμοί 
που μας κρατάνε ασφυκτικά δεμένους στον 
χειρότερο εαυτό μας.

Η «ΜΑΓΙΑ» αυτής τής πολεμικής, όσο κι 
αν ακούγεται περίεργο, είναι ασφυκτικά 
γεμάτη από καλές προθέσεις. Άνθρωποι 
ανήσυχοι και με ειλικρινές ενδιαφέρον για 
όσα μας ταλανίζουν αγωνιούν και δρα-
στηριοποιούνται προς την κατεύθυνση 
της εξεύρεσης λύσεων στα μικρά και στα 
μεγάλα. Είναι το πραγματικό νοιάξιμο που 
κινητροδοτεί τους λόγους και τις πράξεις 
τους. Και είναι, δυστυχώς, αυτό το νοιάξι-
μο που εκμεταλλεύονται «καρχαρίες» τής 
δημοσιότητας και πολιτικά ενεργούμενα, 
για να χτίσουν καριέρες.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ, υπάρχουν εκείνοι που –έστω 
και εκκινώντας με ρομαντική διάθεση και 
καλές προθέσεις– έχουν καταστεί δύστρο-
πες «γεροντοκόρες» (ή, κατά περίπτωση, 
«γεροντοπαλίκαρα»), αντανακλαστικά 
αντιδραστικές (ή αντιδραστικά). Έχουν έναν 
κακό λόγο για κάθε εξέλιξη, αμφισβητούν 
ακόμη και το ότι ο μήνας είναι Φεβρου-
άριος και η χρονιά 2021, είναι έτοιμοι να 
πιστέψουν το χειρότερο για όλους και για 
όλα (όπως επίσης και να αγωνιστούν για να 
επιβεβαιωθεί ο νόμος τού Μέρφι, σύμφωνα 
με τον οποίο, αν κάτι μπορεί να πάει στρα-
βά, θα πάει), αμφιβάλλουν για το αν υπάρχει 
κάποιος άλλος πέραν των ίδιων που να είναι 
σε θέση να ορίσει το σωστό, το ακριβές, 
το αποτελεσματικό. Έχουν επιφυλάξει στον 
εαυτό τους τον ρόλο εκείνου που ορθοτομεί 
τον λόγο τής αληθείας, βάζοντας, εκ των 
πραγμάτων, όλους τους υπόλοιπους στην 
πλευρά εκείνων που αδίκησαν την ιστορία 
(και που τους αδίκησε κι αυτή). Δύσκολοι 
στη συνεννόηση, έχουν δηλητηριαστεί τόσο 
από την πικρία και την αυτόματη αμφισβή-
τηση που αυτή εμφύσησε μέσα τους, ώστε 
να καθίστανται πλέον πιθανότερα μέρος τού 

προβλήματος παρά καταλύτης τής λύσης.

ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, υπάρχουν οι κατ’ 
επάγγελμα προβοκάτορες. Εκείνοι που 
τρέφονται από τις σάρκες που ξεσκίζει 
η κοινωνία από το ίδιο της το σώμα, που 
βρίσκουν έδαφος γόνιμο για να σπείρουν 
τον σπόρο τής διχόνοιας στις πληγές που 
χαράζουν οι ίδιοι στο κορμί της, που έχουν 
κάνει το μακιαβελικό «διαίρει και βασί-
λευε» ευαγγέλιο ζωής. Και όχι άδικα, κα-
θώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
αυτά τα καρκινώματα, που διεισδύουν σε 
κάθε κοινωνικό κύτταρο, καταφέρνουν να 
τη βγάζουν καθαρή, ανελισσόμενοι σε δη-
μόσιες θέσεις ή –αν προτιμούν να παίζουν 
εκ του ασφαλούς και από τα παρασκή-
νια– αναδεικνυόμενοι σε ρόλους κοινω-
νικού «ινστρούχτορα», που επιφυλάσσει 
στον εαυτό του το αποκλειστικό δικαίωμα 
να ορίζει το σωστό και το λάθος, το ευαί-
σθητο και το ανάλγητο, το κοινωφελές και 
το ιδιοτελές, το κομψό και το γκροτέσκο. 
Θεωρούν το μικροπεριβάλλον στο οποίο κι-
νούνται βιλαέτι τους, έτοιμοι να επιτεθούν 
και να κατασπαράξουν όποιον πάει να τους 
χαλάσει τη «στρωμένη δουλειά».

ΚΑΛΏΣ 'Η ΚΑΚΏΣ, οι κοινωνίες έχουν 
αντανακλαστικά που τις επιτρέπουν να 
αντιδρούν – αντανακλαστικά που είναι 
ιδιαιτέρως οξυμμένα μετά από περιόδους 
κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας, από την 
οποία (αν όλα πάνε κατ’ ευχήν) εξερχόμαστε 
σύντομα. Το 2021 είναι η πρώτη χρονιά μιας 
νέας δεκαετίας – μιας δεκαετίας που ακο-
λουθεί δέκα χρόνια μνημονίων, διχασμών, 
στέρησης, σύγκρουσης, οπισθοδρόμησης 
κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής. Θέλω να 
πιστεύω ότι, αν μάθαμε ένα-δυο πράγματα 
μετά από όλο αυτό το τραυματικό διάστη-
μα, είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις ή 
μεσσίες με απαντήσεις prêt-à-porter, που 
μπορούν να δώσουν εν μια νυκτί διέξοδο σε 
προβλήματα που σοβούν επί χρόνια. Όπως 
επίσης και ότι η σύγκρουση και ο διχασμός 
δεν αποτελούν συνταγές που σε οδηγούν 
μπροστά – είναι ο βέβαιος δρόμος προς ένα 
δυστοπικό χθες. Ο δρόμος προς το αύριο 
περνάει μέσα από τη συνεννόηση που γεννιέ-
ται με καλή πρόθεση και συνεργασία. Όλα 
τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για τους αγρίους 
που τρέφονται από τη σύγκρουση.

 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
Ποιους εξυπηρετεί η σύγκρουση;

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 4Η παράσταση «Γενοκτονία

-Genocide» σε online 
streaming από το Θέατρο ΠΚ 
σε συνεργασία με το Θεατρο-
κίνημα στις 26, 27 & 28.02, 
από την πλατφόρμα τής Viva.

Ο «Μολιέρος» με τον 
Σταμάτη Φασουλή σε live 
streaming από το Εθνικό 
Θέατρο στη σελίδα 
livestream.n-t.gr, 
με την αγορά e-ticket.

Το «Ημερολόγιο ενός 
σκύλου» με την Αγλαΐα 
Παππά δωρεάν, εδώ: 
http://violetlouise.com/
el/το-ημερολόγιο 
-ενός-σκύλου/.

Εικαστική έκπληξη από 
την Επίμονη Τέχνη 
στο γυάλινο περίπτερο 
του Κήπου των Γλυπτών, 
στη Νέα Παραλία, ώς
τα τέλη Φεβρουαρίου.



  BEST OΝ OUR AGENDA  04-05

BOY HARSHER
Ενα αινιγματικό δίδυμο 
επιστρέφει
με έναν πρωτότυπο, 
minimal synth δίσκο
INFO: Οι Boy Harsher έρχονται ζωντανά
στο «Eightball Club» τής Θεσσαλονίκης
(συνθηκών επιτρεπουσών) την ΚΥ 04.04, 
στις 20:00. Εισιτήρια: €14 (προπώληση – 
περιορισμένη ποσότητα), €17 (προπώληση), 
€20 (ταμείο). Special guests: Hide.

ΟΙ BOY HARSHER επιστρέφουν με 
τη δεύτερη πλήρη κυκλοφορία τους, το 
αριστουργηματικό «Careful», ένα μου-
σικό ταξίδι που υμνεί την εγκατάλειψη, 
θρηνώντας για κάθε συναισθηματικό 
δέσιμο. Με αφορμή αυτό, επιστρέφουν 
και στη χώρα μας, μετά το επικό sold-
out σόου τους, δύο χρόνια πριν, στην 
Αθήνα. Στο δεύτερο άλμπουμ, οι Μάθι-
ους και Μίλερ πορεύονται μέσα από το 
σκοτάδι που οι ίδιοι δημιουργούν, κλεί-
νοντας έναν κύκλο κυκλοφοριών που 
αντανακλούν την ένταση στην εφηβική 
τους επιθυμία και θυμό.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Η Νίκη τής Ελπίδας»
από το Θέατρο Σοφούλη
ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ παράσταση για 
όλη την οικογένεια, στο πνεύμα των ημε-
ρών. Με πολυκάμερη λήψη, ειδικά σκη-
νοθετημένη για τηλεοπτική μετάδοση και 
με ειδικά διαμορφωμένο ήχο, για άψογη 
κατανόηση του κειμένου. Η παράσταση 
ανεβαίνει με παράλληλη διερμηνεία στην 
ελληνική νοηματική γλώσσα, για όσους 
το επιθυμούν, από τη Νικολέτα Παππά.
INFO: Το ΣΑ 20.02 στις 17:00 και 
την ΚΥ 21.02 στις 11:30. Εισιτήρια: από €5 
έως €7. Αγορά εισιτηρίων από το viva.gr, 
εδώ: https://www.viva.gr/tickets/theater/
streaming/i-niki-tis-elpidas/.

5 76 8 9Περιηγηθείτε ψηφιακά 
στην έκθεση «Φύσηξε 
Βαρδάρης 2021», 
εδώ: https://www.
selfhelp.gr/virtual-
exhibition/.

Εικονική περιήγηση 
στην έκθεση του Πάνου 
Τσαγκάρη «Forever 
Now» στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα, εδώ: https:// 
bit.ly/3tZ6Ada.

Ψηφιακή έκθεση ζω-
γραφικής τής Ελένης 
Πολυχρονάτου στην 
EPsilon Art Gallery 
(εδώ: www.epsilon 
-artgallery.com).

Έκθεση Prints & 
Drawings στην Chalkos 
Gallery με έργα Σόρο-
γκα, Τσαρούχη, Σαχίνη, 
Γαΐτη, Τσόκλη, Εγγονό-
πουλου, Chryssa κ.ά.

Ψηφιακή περιήγηση 
στην έκθεση 
«Δι’ αυτά 
πολεμήσαμεν…» 
εδώ: https://www.
namuseum.gr/vr_21/.

à
Οι «10 Μικροί Μήτσοι» online
ΟΙ ΑΓΑΠΉΜΈΝΟΙ χαρακτήρες κάνουν την επανεμφάνισή τους για τρία Σάββατα (20.02, 
27.02 και 06.03, στις 21:00), με «σημαιοφόρο» την κυρία επί των τιμών, «Lady 21». Στις 
εκπομπές με τους «10 Μικρούς Μήτσους» θα συμμετέχουν αγαπημένοι καλλιτέχνες.
INFO: Εισιτήρια για τα live τής παράστασης «Οι 10 Μικροί Μήτσοι εμβολιάζονται»: €5,90. 
Για τα on demand (δύο ημέρες μετά το live): €3,90. Προπώληση εισιτηρίων και προβολή των εκπομπών 
εδώ: https://www.viva.gr/tickets/theatre/streaming/al-tsantiri-news-10-mikroi-mitsoi/

ΣΕ ONLINE STREAMING
Η Κατερίνα Διδασκάλου
είναι μια «Απολυμένη»
ΈΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, σύγχρονο έργο 
τού Αντώνη Τσιπιανίτη, που αντιμετωπίζει 
με χιούμορ και αισιοδοξία την πιο δύσκο-
λη, ίσως, στιγμή στη ζωή κάθε εργαζόμε-
νου, ο οποίος, ακριβώς με αφορμή μια 
τέτοια στιγμή, αναθεωρεί τα σημαντικά 
και τα λιγότερο σημαντικά τής ζωής και 
της καθημερινότητάς μας. Για λίγες ακό-
μη παραστάσεις σε live streaming.
INFO: Στις 20, 21, 27 & 28.02, από 
τις 20:00 (από τις 18:00 με ελληνικούς 
υπότιτλους). Εισιτήριο: €8, από εδώ: 
https://www.viva.gr/tickets/theater/
streaming/apolymeni/

ΘΕΑΤΡΟ
Η «Πανούκλα» τού Καμύ
στο «Μ. Κακογιάννης»
ΜΈΣΑ σε μιαν εποχή που έχει καταγραφεί 
ήδη ως σταθμός στη σύγχρονη παγκόσμια 
ιστορία, η «Πανούκλα» τού Αλμπέρ Καμύ, 
επίκαιρη όσο ποτέ, ετοιμάζεται να μετα-
φερθεί στη σκηνή τού «Θεάτρου» τού 
Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», υπό 
τη σκηνοθετική ματιά τού Γιώργου Οικο-
νόμου και με πρωταγωνιστή τον Πυγμαλίω-
να Δαδακαρίδη. Η παράσταση στηρίζεται 
στη θεατρική διασκευή τού σκηνοθέτη και 
συγγραφέα Νιλ Μπάρτλετ, που ανέβηκε 
στο Λονδίνο το 2017. Το έργο είναι θέατρο 
συνόλου και αποδίδεται από πέντε άνδρες 
ηθοποιούς, σε έναν λιτό σκηνικό χώρο.

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
ONLINE ΣΥΝΑΥΛΙΑ

H Άλκηστις live 
από το Gazarte 
στο σαλόνι μας
Ή ΑΛΚΉΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΉ 
επιστρέφει στον αγαπημένο της χώρο, 
το Gazarte, για να μπει απευθείας στα 
σπίτια και στις καρδιές μας, όπου κι 
αν βρισκόμαστε, με δύο ιδιαίτερες, live 
streaming παραστάσεις. Η δεύτερη 
θα μεταδοθεί απευθείας την Κυριακή 
21 Φεβρουαρίου, στις 2 το μεσημέρι 
(ώρα Ελλάδος), δίνοντας την ευκαιρία 
ακόμη και σε όσους βρίσκονται 
στην άλλη πλευρά τής υφηλίου να 
παρακολουθήσουν την κορυφαία 
ερμηνεύτρια. Τα διαχρονικά της 
τραγούδια θα ηχήσουν ώς την Αυστραλία 
και την Αμερική από την κεντρική σκηνή 
τού Gazarte, η οποία, μεταμορφωμένη σε 
ένα άνετο καθιστικό, θα μας «μεταφέρει» 
δίπλα στη μοναδική ερμηνεύτρια, για να 
απολαύσουμε τα ωραιότερα τραγούδια 
της, σαν να είμαστε εκεί μαζί της.
ΙNFO: Στις 21.02, στις 14:00. Εισιτήριο: από 
€12. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
θα προμηθευτείτε το εισιτήριό σας, αλλά και 
για να μάθετε πώς θα παρακολουθήσετε την 
προβολή, εδώ: https://bit.ly/2Zrfcvr 
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Business
για φάγωμα

Γράφει η CATHY

ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ 
λόκντάουν προκαλεί κύματα 
επιπτώσεων, σε κάθε τομέα 
τής ζωής μας. Μηδέ τής 
επιχειρηματικότητας εξαιρου-
μένης, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου. 
Επιχειρήσεις αναγκάστηκαν 
να αναστείλουν επί μακρόν τη 
λειτουργία τους – ορισμένες 
παραμένουν ακόμη κλειστές 
για το κοινό. Κάποιες άλλες εί-
ναι μεν ανοιχτές, ο τζίρος τους 
ωστόσο έχει «χτυπήσει» τέτοια 
χαμηλά, που θα μπορούσαν 
κάλλιστα να παραμένουν κλει-
στές, χωρίς ουσιαστική επίπτω-
ση στο ταμείο (για να μη σας 
πω ότι, χωρίς φώτα βιτρίνας 
και άλλα συμπαρομαρτού-
ντα, το ταμείον ίσως να ήταν 
λιγότερο μείον). Αυτή η νέα 
πραγματικότητα (και πάντοτε 
εν αναμονή τής επιστροφής σε 
κάποια μορφή κανονικότητας) 
έχει οδηγήσει ορισμένους σε 
νέες ατραπούς – με έναν περί-
εργο τρόπο, το φαγητό εμπλέ-
κεται σε αρκετές περιπτώσεις. 
Και εξηγούμαι.

ΠΡΏΤΟ «ΘΎΜΑ» (αν και, 
εκ του αποτελέσματος, ίσως 
να μην είναι επί τα χείρω οι 
αλλαγές), ιδιοκτήτρια κατα-
στήματος νεωτερισμών στο 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης, 
πολύ κοντά στον άξονα της 
Αριστοτέλους. Πρόκειται για 
μια επιχειρηματία δραστήρια 
και με αρκετά μεγάλο κύκλο 
γνωριμιών, ευπαρουσίαστη, 

ευχάριστη και εξαιρετικά 
αγαπητή στους κοινωνικούς 
κύκλους τής πόλης (το αντι-
κείμενό της, άλλωστε, ποντά-
ρει πολύ στις καλές δημόσιες 
σχέσεις, στις οποίες είναι βιρ-
τουόζα). Το λόκντάουν ήρθε, 
φάνηκε προς στιγμήν να 
απομακρύνεται, επέστρεψε, 
κοντεύει να κλείσει τέσσερις 
μήνες και τα πράγματα δεν 
έχουν βελτιωθεί. Η βιτρί-
να ανανεώθηκε μία φορά, 
ανανεώθηκε και μια δεύτερη, 
αλλά –παρά το click away 
και το click in shop– ο τζίρος 
δεν μπόρεσε να πλησιάσει 
(έστω και εκ του μακρόθεν) 
τις παλιές καλές ημέρες.

ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ να σκάσει η 
δραστήρια και ανήσυχη 
κυρία; Κάθε άλλο… Ο καλός 
ο καπετάνιος (η καπετάνισσα, 
εν προκειμένω) στη φουρ-
τούνα φαίνεται. Και η εν λόγω 
«καπετάνισσα» όντως είναι 
πολυτάλαντη – και όχι απλώς 
στο στενό αντικείμενό της. Ένα 
από τα ταλέντα της είναι και η 
μαγειρική. Οι φίλες και οι φίλοι 
της (ουκ ολίγοι και μάλιστα 
από τον κύκλο των rich and 
famous της πόλης) έχουν να 
λένε για τα θρυλικά τραπε-
ζώματά της (στο ultra chic 
διαμέρισμα στο οποίο κατοικεί, 
σε ένα από τα ελκυστικότερα 
σημεία τής πόλης), στα οποία 
πρωταγωνιστές ήταν τα λαχτα-
ριστά και περίτεχνα εδέσματα. 
Εδέσματα όχι από κάποιο κέ-

ιτερινγκ ή από τα χεράκια μιας 
επαγγελματία μαγείρισσας, 
όπως πολύ συνηθίζεται σε 
αντίστοιχες συνάξεις τού κύ-
κλου της, αλλά διά των χειρών 
τής ίδιας της οικοδέσποινας, η 
οποία, εκτός από το εμπόριο, 
επιδεικνύει μείζονα virtuosité 
και στις περί τη γαστρονομία 
τέχνες, τις σχετικές τόσο με 
την παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα όσο και με τη nouvelle 
cuisine, σε διάφορες έθνικ 
παραλλαγές της.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ, λοιπόν, η δαιμό-
νια επιχειρηματίας; Αποφά-
σισε, για να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη χρηματορροή 

στο σπιτικό της, να αξιοποιή-
σει το μαγειρικό της ταλέντο, 
με τη βοήθεια έτερου θεσσα-
λονικιού επιχειρηματία (από 
τον χώρο τής αυτοκίνησης, 
που επίσης πλήττεται σφό-
δρα από τις ελέω κορωνοϊού 
αναδουλειές), ο οποίος έπαιξε 
τον ρόλο τού χρηματοδότη. 
Η εταιρεία κέιτερινγκ στήθη-
κε για ώρα σταυρού, έχοντας 
συγκεκριμένο κόνσεπτ (ήτοι, 
εδέσματα «ψαγμένα», πρώτες 
ύλες εκλεκτές και παρασκευ-
ές περίτεχνες – στα όρια 
της εκζήτησης), με στόχο 
ένα κοινό γαστρονομικώς 
connoisseurs, οι οποίοι έχουν 
τον τρόπο τους να απολαμβά-
νουν το καλύτερο, ακόμη και 
υπό συνθήκες καραντίνας, 
χάρη σε υπηρεσίες premium 
ντιλίβερι. Εξ όσων πληροφο-
ρούμαι από τον κύκλο τής 
δαιμόνιας Θεσσαλονικιάς, 
οι υψηλές προσδοκίες προς 
ώρας επαληθεύονται πανη-
γυρικά – τόσο που δεν είμαι 
καν σίγουρη, σε περίπτωση 
που το λόκντάουν παραταθεί 
για κανέναν μήνα ακόμη (και 
αν η νέα επιχείρηση εξα-
κολουθήσει να τα πηγαίνει 
εξίσου καλά όσο και στην 
πρεμιέρα της), αν στο τέλος 

τής ημέρας θα υπάρχει λόγος 
επιστροφής στο κατάστημα 
πλησίον τής πλατείας Αρι-
στοτέλους (ένα μαγαζί 
στο οποίο η θεσσαλονικιά 
businesswoman αποτελεί την 
τρίτη γενιά ιδιοκτητών). Λέτε 
σύντομα να δούμε ακόμη ένα 
«ενοικιάζεται» στο κέντρο;

ΤΟ ΕΤΕΡΟ ΘΎΜΑ τού λό-
κντάουν σχετίζεται επίσης με 
το φαγητό – δυστυχώς όμως 
στην περίπτωση αυτή ούτε 
η τροπή που λαμβάνουν τα 
πράγματα είναι εξίσου ευοίωνη 
ούτε ο κλάδος τής εστίασης 
αποτελεί ελπιδοφόρα διέξοδο 
για έτερη ιδιοκτήτρια καταστή-
ματος του κέντρου. Την είδα 
προ ημερών κοντά στο μαγαζί 
που διατηρεί και οφείλω να πω 
ότι σχεδόν δυσκολεύτηκα να 
την αναγνωρίσω, εξαιτίας τής 
απότομης αλλαγής στο βάρος 
της. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων το φαγητό λει-
τουργεί ως παρηγορία για τους 
αγχωμένους ή τους στενοχω-
ρημένους – εδώ όμως είχαμε 
μάλλον το αντίθετο σύμπτωμα. 
Η αγωνία για την επόμενη 
(επαγγελματική) ημέρα λει-
τούργησε για τη συγκεκριμένη 
κυρία μάλλον ως (αν)ορεκτικό. 
Η νέα εικόνα της προκαλεί 
ανησυχία, καθώς έχει χάσει 
τουλάχιστον 20 κιλά, κάτι που 
δεν έχει «γράψει» καλά τόσο 
στη σιλουέτα της (άλλωστε, 
ουδέποτε ήταν υπέρβαρη) 
όσο και στο πρόσωπό της, 
στο οποίο είναι αποτυπωμέ-
νη όλη η αγωνία της για το τι 
επιφυλάσσει το αύριο για το 
επιχειρείν.

ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
πεπεισμένη από οποτεδήποτε 
άλλοτε ότι, όταν με το καλό η 
αγορά ξανανοίξει, θα βρισκό-
μαστε μπροστά σε ένα νέο 
τοπίο. Εύχομαι ειλικρινά οι 
αναγκαστικές μεταβολές να 
αφορούν συχνότερα περιπτώ-
σεις όπως η πρώτη και σπανι-
ότερα (έως ποτέ) περιπτώσεις 
όπως η δεύτερη. Οψόμεθα...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ – ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ. ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ, Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΩΣΤΟΣΟ ΕΧΕΙ «ΧΤΥΠΗΣΕΙ» ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΜΗΛΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 
ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΝΤΑ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΣΩΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΜΕΙΟΝ).

ΤΙ ΕΚΑΝΕ, ΛΟΙΠΟΝ, Η ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ; 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΗΣ, ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟ, 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ 
ΣΦΟΔΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΝΑΔΟΥΛΕΙΕΣ), Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΕΠΑΙΞΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΙΤΕΡΙΝΓΚ 
ΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΠΤ 
(ΗΤΟΙ, ΕΔΕΣΜΑΤΑ «ΨΑΓΜΕΝΑ», ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΚΛΕΚΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΤΕΧΝΕΣ – ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΖΗΤΗΣΗΣ), 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΣ CONNOISSEURS, 
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ, 
ΧΑΡΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PREMIUM ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ.

Quiz! 21 3 4Πεθερός και γαμπρός 
«δραπέτευσαν» από το 
βλέμμα τής συζύγου 
και πεθεράς Γεωργίας 
Βασιλειάδου (η οποία 
όμως γέλασε τελευταία).

Θυμάστε στην ταινία «Ο 
Κλέαρχος, η Μαρίνα και 
ο κοντός» τον Βασίλη Αυ-
λωνίτη και τον Νίκο Ρίζο 
να κάνουν μαζί ντόλτσε 
βίτα στα Καμένα Βούρλα;

Λένε ότι οι ταινίες είναι 
βγαλμένες μέσα από τη 
ζωή. Και όντως έτσι είναι, 
αν κρίνουμε από πεθερό 
και γαμπρό γνωστής οι-
κογένειας της πόλης.

Να προσέχετε όμως: 
στην ταινία, η Βασιλει-
άδου γέλασε τελευ-
ταία (και καλύτερα). 
Οπότε, αν η ζωή αντι-
γράφει τις ταινίες...
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Μ ε ταχείς 
ρυθμούς 
προχωρούν οι 
διαδικασίες για 
τη δημιουργία 

μιας ελληνικής τριάδας ιστορικών 
αεροσκαφών που θα επιστρέψουν 
στους αιθέρες. Όπως ανακοίνωσε 
ο Δημήτρης Κόλιας, αντιπρόεδρος 
και νόμιμος εκπρόσωπος του 
κοινωφελούς ιδρύματος «Ίκαρος», 
στα μέσα Ιανουαρίου, μαζί με τον 
πρόεδρο του ιδρύματος, Πίτερ 
Λιβανό, επισκέφτηκαν το Γενικό 
Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) μετά 
από πρόσκληση του αρχηγού 
ΓΕΑ, αντιπτεράρχου Γιώργου 
Μπλιούμη, «ο οποίος δείχνει πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα 
μουσειακά αεροπλάνα. Μια πάρα 
πολύ καλή συνάντηση» έλαβε 
χώρα, όπως εξηγεί ο κ.Κόλιας, ως 
αφετηρία σημαντικών εξελίξεων.
Οι δύο εκπρόσωποι του ιδρύμα-
τος ενημέρωσαν λεπτομερώς τον 
αρχηγό τής Πολεμικής Αεροπορί-
ας (ΠΑ) για την προσπάθεια που 
γίνεται να επανέλθει σε πτητική 
κατάσταση το ανακατασκευασμέ-
νο μαχητικό Spitfire MJ75, καθώς 
και για τον προγραμματισμό τής 
επιστροφής του στην Ελλάδα. 
«Προσπάθειά μας είναι αυτό το 
αεροσκάφος να επιστρέψει στην 
Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου 
και το Spitfire να μπορέσει να πε-
τάξει στους ελληνικούς ουρανούς 
την 25η Μαρτίου», διευκρινίζει ο 
κ.Κόλιας, που είχε θετικά νέα και 
για το προσωπικό που θα αναλάβει 
το πτητικό έργο. Ο αντιπρόεδρος 
του κοινωφελούς ιδρύματος «Ίκα-
ρος» αποκαλύπτει ότι σε τελικό 
στάδιο βρίσκεται «η προετοιμασία 
για την εκπαίδευση των δύο χειρι-
στών που θα πετούν το συγκεκρι-
μένο αεροσκάφος», όπως και των 
δύο μηχανικών τής ΠΑ που θα το 
συντηρούν, με εκπαίδευση που θα 
γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. 
Κόλιας προσθέτει μάλιστα ότι αυ-
τήν τη στιγμή γίνεται στη Βρετανία 
η μεγάλη, ετήσια συντήρηση του 
αεροπλάνου, ώστε το παλαίμαχο 
μαχητικό «όχι μόνο να είναι έτοιμο 
να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά 
και να μπορεί να πετάξει για τουλά-
χιστον ένα έτος».

Η ανακατασκευή
ενός Harvard
Ο «Ίκαρος» και η ελληνική Πολε-
μική Αεροπορία θα συνεργαστούν 
και για την ταχύτατη ανακατα-
σκευή ενός αεροσκάφους τύπου 
Harvard: «Συμφωνήσαμε να 
προχωρήσουμε άμεσα στην πλή-
ρη αποκατάσταση και επιστροφή 
σε πτητική κατάσταση και ενός εκ 

των τριών Harvard που διαθέτει 
η ελληνική Πολεμική Αεροπορία 
στην αεροπορική βάση τής Δεκέ-
λειας. Ένα αεροσκάφος που θα 
μεταφερθεί στο Biggin Hill, στον 
ίδιο χώρο όπου ανακατασκευά-
στηκε το ελληνικό Spitfire – και, 
αν πάνε όλα καλά, μπορεί να 
είναι έτοιμο στο τέλος τού 2021», 
τονίζει ο κ. Κόλιας, ο οποίος δεν 
κρύβει τον ενθουσιασμό των στε-
λεχών τού ιδρύματος «Ίκαρος» για 
την «ταχεία εξέλιξη των πρότζεκτ 
επαναφοράς σε πτητική κατάστα-
ση ιστορικών αεροσκαφών» εντός 
τού 2021.
Μάλιστα, στόχος είναι να λειτουρ-
γήσουν συνδυαστικά αυτές οι 
προσπάθειες, ώστε τα πάντα να κι-
νηθούν γρήγορα: «Καθώς λοιπόν 
έρχεται στην Ελλάδα το ανακατα-

σκευασμένο Spitfire MJ75, κάτι 
που θα γίνει με την αποσυναρμο-
λόγηση και τη μεταφορά του με 
ένα ελληνικό C-130, έτερος στό-
χος είναι, αν αυτό καταστεί δυνατό, 
να μπορέσει αυτό το μεταφορικό 
τής Πολεμικής Αεροπορίας να μην 
φύγει ‘άδειο’. Να μεταφέρει και το 
Harvard που θα επιλεγεί για ανα-
κατασκευή στη διαδρομή που θα 
κάνει προς το Ηνωμένο Βασίλειο», 
εξηγεί ο κ.Κόλιας.

Άμεσες εξελίξεις και
για τη θρυλική Ντακότα
Φαίνεται όμως ότι ήρθε η ώρα να 
εκκινήσουν οι μηχανές και για τη 
«βασίλισσα» τής Θεσσαλονίκης, 
αφού έτοιμο είναι το πλάνο για το 
αεροσκάφος DC-3 τής Μίκρας: 
«Στη συνάντηση με τον Α/ΓΕΑ 

μιλήσαμε και για τη Ντακότα που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη» 
εξηγεί ο κ. Κόλλιας. «Το Ίδρυμα 
‘Ίκαρος’ αποφάσισε να προχωρή-
σει στην αποκατάσταση και του 
συγκεκριμένου αεροσκάφους σε 
πτητική κατάσταση. Αυτό σημαίνει 
ότι μέσα τον Φεβρουάριο δύο 
μηχανικοί μας επισκέπτονται τη 
Θεσσαλονίκη, ώστε να ‘φρεσκά-
ρουν’ την εικόνα που έχουμε για 
την κατάσταση του αεροσκάφους. 
Ήδη έχουμε στα χέρια μας μιαν 
εξαιρετική και αναλυτική τεχνική 
έκθεση από τους μηχανικούς τής 
ΠΑ και της ΕΑΒ για το συγκεκρι-
μένο αεροπλάνο».
Λόγω του μεγέθους του, οι 
εργασίες θα πρέπει να γίνουν στην 
Ελλάδα. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος 
του «Ίκαρος» αποκαλύπτει ότι οι 
εργασίες θα πραγματοποιηθούν 
στη Θεσσαλονίκη, υπό την πλήρη 
καθοδήγηση μηχανικών που το 
«Ίκαρος» θα φέρει από την Αγγλία, 
για να συνεργαστούν με έλλη-
νες μηχανικούς. «Θα φέρουμε, 
φυσικά, και όποια ανταλλακτικά 
και παρελκόμενα θα είναι απαραί-
τητα για την αποκατάσταση του 
συγκεκριμένου Ντακότα DC-3», 
προσθέτει. «Αν όλα πάνε καλά, 
θα μπορούσαμε να έχουμε και το 
Ντακότα (49-2622 «Ποσειδών»), 
το τρίτο από τα αεροσκάφη που 
θα ανακατασκευαστούν, ακόμη 
και μέσα στην τρέχουσα χρονιά», 
υποστηρίζει ο κ.Κόλιας, σημειώνο-
ντας ότι οι μόνες καθυστερήσεις 
που μπορεί να προκύψουν θα 
οφείλονται στην γραφειοκρατία, 
ως συνέπεια της πανδημίας.

«Πτήσεις κληρονομιάς»
Συνολικά (με την αναχώρηση για 
το Ηνωμένο Βασίλειο του ιστο-
ρικού αεροσκάφους Harvard, 
την άφιξη στα τέλη Φεβρουαρίου 
τού ελληνικού Spitfire MJ75 και 
την έναρξη των διαδικασιών για 
τη Ντακότα τής Θεσσαλονίκης), 
η ελληνική Πολεμική Αεροπορία 
θα έχει σύντομα τρία αεροσκά-
φη-θρύλους σε πτητική κατάστα-
ση. «Αεροσκάφη που συνηθίζεται 
ανά τον κόσμο να πραγματο-
ποιούν πτήσεις που ονομάζονται 
‘Heritage Flights’, ήτοι ‘Πτήσεις 
Κληρονομιάς’, που τιμούν σε όλο 
τον κόσμο τη χώρα, τής οποίας 
τη σημαία φέρουν», συμπληρώ-
νει ο αντιπρόεδρος και νόμιμος 
εκπρόσωπος του κοινωφελούς 
ιδρύματος «Ίκαρος».
Το ίδρυμα αναμένεται να αναλά-
βει και ένα σημαντικό μέρος των 
λειτουργικών εξόδων που θα είναι 
αναγκαία για τα συγκεκριμένα αε-
ροσκάφη στο μέλλον. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΤΡΕΙΣ ΘΡΥΛΟΙ ΤΩΝ 
ΑΙΘΕΡΩΝ ΞΑΝΑΖΟΥΝ
Στους ελληνικούς ουρανούς
θα επιστρέψουν σύντομα τρία θρυλικά
αεροπλάνα: ένα Spitfire, ένα Harvard 
και η θρυλική «βασίλισσα Ντακότα»
τής Θεσσαλονίκης.
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ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΑΦΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ DC-3 ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ, 
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟ «ΙΚΑΡΟΣ» 
ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΝΕΜΕΛΟ όχι από προσω-
πική προδιάθεση, αλλά από 
τη δυνητική επήρεια εξωτερι-
κών παραγόντων – εντάξει, 
αυτό το «δυνητική» μπορεί να 
γίνει στην ανάγκη και κατα-
φύγιο. Μόνο την περασμένη 
εβδομάδα περάσαμε από το 
λόκντάουν τού κορωνοϊού στη 
χιονισμένη «Μήδεια» και από 
το ελληνικό #metoo στις μεταλ-
λάξεις τού ιού και τις επιπτώ-
σεις τού εμβολιασμού. Και πάλι 
καλά που είναι σε ύφεση και 
τα ελληνοτουρκικά (είμαστε σε 
ύφεση, όταν ο Ερντογάν απει-
λεί ότι θα πάρει μόνο Θράκη, 
νησιά και λίγο Κρήτη).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ περά-
σει μία – δύο γενιές (ας μη 
σταθούμε στην επιπολαιό-
τητα του όρου) που έζησαν 
μέσα σε περιβάλλον κρίσης, 
είτε πραγματικής είτε (συ-
νηθέστερα) αποκυήματος 
κατάχρησης της λέξης 
– που είναι κι αυτό μια κρί-
ση. Αλλά νομίζω πως τώρα 
τα πράγματα είναι κάπως 
διαφορετικά: λίγο οι γεωπο-

λιτικές αναταράξεις, λίγο τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, 
λίγο οι οικονομικές ανι-
σότητες και οι συστημικές 
διαταράξεις, λίγο οι αόρατες 
απειλές τύπου πανδημίας 
και λίγο η τερατώδης επι-
κράτηση του ατομισμού και 
της πολιτικής των ταυτοτή-
των απέναντι στο συλλογικό 
και στην έννοια της κοινό-
τητας, όλα αυτά διαμόρ-
φωσαν ένα τοπίο μόνιμης 
επισφάλειας.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ότι μεγαλώ-
νουμε τα παιδιά μας και τους 
παραδίδουμε έναν κόσμο 
χωρίς χειρολαβές και δίχως 
δικλείδες ασφαλείας. Πρέπει, 
λένε οι φιλόσοφοι, οι διανο-
ούμενοι, αλλά και οι επιστή-
μονες, ο νέος άνθρωπος να 
μάθει να ζει σ’ αυτόν τον 
ταραγμένο, νέο κόσμο. Να 
κατακτήσει την υψηλή τέχνη 
τής επιβίωσης, να επινοεί 
ξανά και ξανά τον εαυτό 
του, να αποκτήσει πολλαπλές 
δεξιότητες, ικανότητες, ου μη 
και προσωπεία. Να μη φο-

βάται τις κρίσεις, τις πανδη-
μίες, τις καταστροφές, τους 
ορυμαγδούς. Ακόμη καλύτε-
ρα, να τα επιζητά – δεν είναι, 
άλλωστε, κάθε κρίση και μια 
ευκαιρία;

ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ να είναι ανα-
πόφευκτα, απαραίτητα όλα 
αυτά, είναι όμως και βολικά. 
Γιατί ένας κόσμος αποτε-
λούμενος από άτομα που 
είναι συνεχώς σε κίνηση και 
εγρήγορση μπορεί να είναι 
ένας κόσμος εφευρετικός 
και δαιμόνιος, ανθεκτικός 
στη σύγχρονη ορολογία, 
αλλά είναι κι ένας κόσμος 
που δεν ευκαιρεί. Δεν προ-
λαβαίνει να σταματήσει για 
«να κοιτάξει με τα μάτια του 
το πρόσωπό του». Δεν έχει 
βλέμμα καταλλαγής, έχει 
σπίθα κυνηγού. Και καρδιά 
ατσαλωμένη.

ΑΛΉΘΕΙΑ, πότε περάσαμε 
από την αντιμετώπιση των 
κινδύνων στη διαχείρισή 
τους; Ούτε αυτό το θυμά-
μαι…

ΕΤΣΙ, ποτέ δεν σταμάτησα να 
βλέπω στη Βασιλίσσης Όλγας 
τον κινηματογράφο «Αθηνά», 
απέναντι (στο περίπου) από τη 
βίλα Καπαντζή. Για εμάς, τα 
παιδιά των ανατολικών προα-
στίων, τα χρόνια που έπρεπε 
να γυρίσουμε νωρίς στο σπίτι, 
έγινε ένα αληθινό πέρασμα 
σε έναν άλλο, συναρπαστικό 
κόσμο, ο οποίος σάρωσε τα 
πάντα στο πέρασμά του. Ίσως 
ούτε οι άνθρωποι που είχαν 
το συγκεκριμένο σινεμά μπο-
ρούσαν να φανταστούν τη με-
γάλη πολιτιστική σημασία του, 
τον ρόλο του στη διάπλαση 

των περίεργων, ονειροπόλων 
και ανήσυχων νέων.

ΉΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ όλο 
τον χρόνο – τα καλοκαίρια 
άκουγες ένα απόκοσμο σούρ-
σιμο πάνω από το κεφάλι 
σου, η οροφή άνοιγε και 
μπορούσες να δεις (όπως σε 
όλα τα θερινά) τα μπαλκόνια 
των γύρω πολυκατοικιών και 
τ’ αστέρια. Και ενώ τα έβλεπα, 
την ίδια στιγμή έβλεπα και 
τον Ντέιβιντ Μπόουι ως άν-
θρωπο που έπεσε στη γη στη 
βαθιά επιδραστική ταινία τού 
Νίκολας Ρεγκ, ενώ λίγο καιρό 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Χαμένος παράδεισος. Όσοι αγαπούν να περπατούν 
στις πόλεις συμφωνούν ότι η μνήμη είναι βασικό χαρακτηριστικό 
τής περιπλάνησης. Τα μάτια εξακολουθούν να βλέπουν κτίρια, 
καταστήματα, θέατρα, σινεμά και βιβλιοπωλεία, ακόμη κι αν αυτά 
έχουν από χρόνια σταματήσει τη λειτουργία τους, αν έχουν αλλάξει 
χρήση ή αν έχουν γκρεμιστεί. Για τους περιπατητές είναι πάντοτε εκεί, 
ένα σημείο σύνδεσης με τον αστικό ιστό.

Ο ΤΙΤΛΟΣ τού βιβλίου, όπως 
αναφέρει ο συγγραφέας, απο-
τελεί το «διά ταύτα» τής σκέψης 
του: «Λεύκες ή Χαμαίρωπες; Τι 
επιλέγουμε, τελικά; Ευκολία ή 
ορθότητα; Ατομικό βόλεμα ή 
συλλογική προοπτική;». Πολλά 
και ενδιαφέροντα κείμενα που 
με μεγάλη ευχαρίστηση διάβα-
σα, ακριβώς επειδή μιλούσαν 
για όλα όσα πιστεύω. Παρα-
κολουθώ από πολύ κοντά όλα 
όσα γίνονται στην πόλη μας.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια 
διαπιστώνουμε ελάχιστες 
νέες φυτεύσεις, ενώ ταυτό-
χρονα εκατοντάδες δέντρα 
και θάμνοι εξαφανίζονται 
από προσώπου γης. Δέντρα 
κόβονται αναίτια, επειδή ενο-
χλούν τον γείτονα, ο οποίος 
διαμαρτύρεται, και οι του 
δήμου σπεύδουν να τα καρα-

τομήσουν. Ατομικό βόλεμα ή 
συλλογική προοπτική; Προ-
φανώς, ατομικό βόλεμα και 
φασούλι το φασούλι γεμίζει το 
σακούλι. Οι εργασίες γίνονται 
από τον εργολάβο που εκτελεί 
ανενόχλητα και, πολλές φο-
ρές, με την καθοδήγηση του 
ενοχλούμενου γείτονα, ενώ η 
αρμόδια υπηρεσία δεν είναι 
εκεί, παρότι ο κανονισμός το 
επιβάλλει. Εξάλλου, είναι πολύ 
συχνό φαινόμενο να γίνονται 
αυτές οι εργασίες το Σάββατο 
– έτσι εξασφαλίζεται το άλ-
λοθι. Σε σπάνιες περιπτώσεις 
και σε πολύ σημαντικά σημεία 
τής πόλης, για τις ανάγκες τής 
απαραίτητης δημοσιότητας, 
υπάρχει ο αρμόδιος υπάλλη-
λος και η υπόλοιπη ιεραρχία 
μέχρι τον αντιδήμαρχο. Ανα-
βοσβήνουν τα φλας, ενώ την 
ίδια στιγμή σε άγνωστες γωνιές 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Μόνο θα κόβουμε; Πάνε δύο χρόνια 
–ήταν άνοιξη του 2019– όταν ένας 
υποψήφιος δήμαρχος με κάλεσε να 
μιλήσω στην παρουσίαση του βιβλίου του.
«Λεύκες ή χαμαίρωπες;» ο τίτλος του 
– ήταν μια ανθολογία κειμένων 
τού υποψηφίου, με πολλά κείμενα 
που εξυμνούσαν τα καλά που μας παρέχει 
το πράσινο στις πόλεις.

Εν κινδύνω. Τις προάλλες προσπαθούσα να θυμηθώ 
τον εαυτό μου ανέμελο.



αργότερα, στη 10η εβδομάδα 
προβολής, κοιτούσα με τους 
Μόντι Πάιθον τη λαμπερή 
πλευρά τής ζωής στο αδια-
νόητο φινάλε τής «Ζωής τού 
Μπράιαν», που βγήκε στις αί-
θουσες της χώρας μας με τον 
γελοίο τίτλο «Ένας προφήτης, 
μα τι προφήτης».

Σ’ ΕΚΕΊΝΗ την αίθουσα 
με τη συρόμενη οροφή είδα 
ολόκληρο τον Χίτσκοκ στις 
επικές ρετροσπεκτίβες, ανακα-
λύπτοντας μέσα από τις εικόνες 
και τη μουσική τού Μπρέναρ 
Χέρμαν. Ποτέ δεν θα ξεχάσω 

την πρώτη φορά που είδα το 
«Vertigo» – εδώ μου άρεσε η 
ελληνική εκδοχή, «Δεσμώτης 
τού Ιλίγγου», που έφερνε στον 
νου τον «Προμηθέα Δεσμώτη».

ΠΏΣ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΊ κάποιος 
την αγωνία τού Τζέιμς Στιού-
αρτ – δεν μπορεί παρά να τη 
συμμερίζεται οποιοσδήποτε 
υπήρξε έστω και για μία εβδο-
μάδα στη ζωή του ερωτευμέ-
νος. Χρόνια αργότερα, διαβά-
ζοντας τον Ρόντενμπαχ στο 
«Μπρυζ, η νεκρή», θα εντόπι-
ζα τη ρίζα της ασθένειας του 
έρωτα και το πόσο σκληρός 

μπορεί να γίνει. Κι ας μη μιλή-
σω για το φινάλε τής ταινίας 
– με έκανε να παραλύσω στο 
κάθισμα, σαν να έφαγα ένα 
κεραυνοβόλημα.

ΌΛΑ ΑΥΤΑ με πλημυρίζουν 
κάθε φορά που θα περάσω 
έξω από το «Αθηνά» – κι ας 
μην υπάρχει εδώ και πολλά 
χρονιά. Από την άλλη, η ανά-
μνησή του παραμένει παλλό-
μενη και ζωντανή, σαν ένας 
χαμένος παράδεισος αθέατος 
και εσωτερικός, από αυτούς 
που διαρκώς μας καλούν να 
επιστρέψουμε.

«ΠΡΌΣΒΛΊΜΕΝΤΌ», λοιπόν. 
Très à la mode, δυστυχώς. 
Γεμάτος ο κόσμος και η καθη-
μερινότητά μας από αυτές τις 
αγένειες που κάνουν τη ζωή μας 
λίγο χειρότερη. Λες και το χρει-
αζόμασταν… Υπάρχει ολόκληρη 
κουλτούρα πλέον για το πώς 
μπορείς να προσβάλεις με επιτυ-
χία τον συνάνθρωπό σου. Είναι 
η κουλτούρα τού «shaming», 
που σημαίνει «ντροπιάζω». Είναι 
τόσο διαδεδομένη και εξειδι-
κευμένη, που έχει αποκτήσει 
ορολογία και υποκατηγορίες. 
Δεν θα εκπλαγώ, αν το δούμε 
σύντομα και θέμα διδακτορικής 
διατριβής. Πολύ πιθανό…

ΤΊ ΕΊΝΑΊ το shaming; Είναι 
η ανελέητη, δημόσια κριτική 
για κάθε τι που δεν είναι του 
γούστου μας, της άποψής μας ή 
της αισθητικής μας. Προσβάλ-
λουμε εξοντωτικά ανθρώπους 
για τις πολιτικές τους απόψεις, 
για τα παραπανίσια κιλά τους, 
τον σεξουαλικό τους προσανα-
τολισμό, την ηλικία τους. Άγρια 
πράγματα… Απ’ όλα πιο άγριο, 
όμως, είναι το λεγόμενο «cancel 
culture», που επιδιώκει την 
ολική εξόντωση του θύματος. 
Πολύ διαδεδομένο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, στο-
χεύει στην απόλυτη διαγραφή 
ανθρώπων από τα κοινωνικά 
ή επαγγελματικά κατάστιχα 
– κυρίως προσώπων που βρί-
σκονται στην επικαιρότητα για 
οποιονδήποτε λόγο. Με αφορμή 
μια πράξη ή δήλωση ή παράλει-
ψη αυτών των μη επιθυμητών 
προσώπων, προκαλείται ένα 
«σύννεφο» επίθεσης μίσους, 
που συνήθως έχει επιτυχία. Και 
τα μη επιθυμητά πρόσωπα τα 
τρώει το μαύρο σκοτάδι.

ΕΝΊΌΤΕ δεν χρειάζεται καν να 
υπάρξει αφορμή, για να ενερ-
γοποιηθεί το «cancel culture». 
Εδώ που ζούμε, στην ωραία 
μας Ουδετερούπολη, συνηθί-
ζουμε αιώνες τώρα να εξα-
φανίζουμε ανθρώπους, όταν 
κάποιος πάει να ξεχωρίσει ή δεν 
είναι συμπαθής στους αρχη-
γούς των κοπαδιών. Πάντοτε 
θα έχω στο μυαλό μου την 
ιστορία τής Βαλέριας Γαλερίας, 
της συζύγου τού αυτοκράτορα 
Γαλέριου και κόρης τού επίσης 
αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο 
Γαλέριος πήρε το αυτοκρατο-
ριλίκι προίκα, αλλά τη γυναίκα 
του ουδόλως την τίμησε. Η Βα-
λέρια Γαλερία έχει μία από τις 
πιο τραγικές «cancel cultures» 
τής ιστορίας. Πέραν τού ότι κα-
κοπέρασε με τον Γαλέριο (που 
την κρατούσε φυλακισμένη, 
επειδή ήταν κρυπτοχριστιανή), 
μετά τον θάνατό του οι διά-
δοχοί του την κυνήγησαν και 
τελικά την εκτέλεσαν δημόσια 
εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, 
φρόντισαν ώστε το όνομα και 
η μορφή της να διαγραφούν 
παντελώς από την ιστορία, σβή-
νοντας προσωπογραφίες της 
και ξηλώνοντας απεικονίσεις 
της, σαν να μην πέρασε ποτέ 
από τον κόσμο τούτο.

ΕΔΏ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗ, 
την κρατάμε ακόμη αυτήν την 
απαίσια συνήθεια, αφού είμαστε 
μανούλες στο να εξαφανίζουμε 
ανθρώπους. Κυρίως τα αστέ-
ρια και τους ξεχωριστούς. Τι 
σπατάλη ενέργειας και φαιάς 
ουσίας! Αντί να δουλεύεις για 
την πρόοδο και το κοινό καλό, 
να παιδεύεσαι του σκοτωμού, 
για να καταστρέψεις αυτόν που 
σου μπαίνει στο μάτι. Χάλια!

τής πόλης αποδεκατίζονται 
κάποια άλλα, επειδή ενοχλούν.

ΕΊΝΑΊ ΏΡΑΊΌ να γράφεις για 
την αξία τού πράσινου, είναι 
ωραίο να εξυμνείς τη γενναιο-
δωρία του, θα ήταν όμως ωραι-
ότερο, όταν έχεις τη διαχείριση 
της πόλης σου, να το κάνεις 
πραγματικότητα. Είναι ωραίο, 
όταν είσαι αντιπολίτευση, να 
εξυμνείς το έργο των ενεργών 
πολιτών, είναι όμως ωραιότερο 
να συνεργάζεσαι μαζί τους, 
όταν έρθει η ώρα. Στη Νέα 
Παραλία, που πνέει τα λοίσθια 

με ανύπαρκτο κουμάντο και 
κινδυνεύει με ναυάγιο, έχουν 
ξεραθεί πολλές εκατοντάδες 
δέντρα. Ο δήμος φύτεψε 
μερικές δεκάδες, ενώ οι ενεργοί 
πολίτες έχουν φυτέψει πολλές 
εκατοντάδες. Τα περισσότερα 
από αυτά έχουν ξεραθεί από 
την έλλειψη άρδευσης.

ΧΊΛΊΑΔΕΣ άδειες δενδροδό-
χοι σε όλη την πόλη περι-
μένουν τα δέντρα που δεν 
έρχονται, ενώ σ’ αυτήν τη 
ζοφερή περίοδο της πανδη-
μίας οι πόλεις σχεδιάζουν και 

πολλαπλασιάζουν το πράσι-
νο. Η Μαδρίτη δημιουργεί 
22 νέα πάρκα και φυτεύει 
ένα εκατομμύριο δέντρα, η 
Βαρκελώνη προκηρύσσει αρ-
χιτεκτονικό διαγωνισμό, για 
να δημιουργήσει κεντρικούς, 
δημόσιους χώρους πρασίνου. 
Το Παρίσι, το Λονδίνο και το 
Μιλάνο κινούνται ολοταχώς 
στην ίδια κατεύθυνση. Η 
λίστα είναι πολύ μεγάλη.

ΕΜΕΊΣ, κύριε δήμαρχε, εδώ, 
στη Θεσσαλονίκη, μόνο θα 
κόβουμε;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Προσβλιμέντο (προσβολή + κομπλιμέντο). 
Πρόκειται για έναν πολύ εύστοχο 
νεολογισμό, που περιγράφει μία πολύ 
γνωστή μας κατάσταση: όταν κάποιος 
σου απευθύνει μια εκ πρώτης όψεως 
φιλοφρόνηση, η οποία κρύβει έντεχνα 
από κάτω της μια προσβολή. Π.χ.: 
«Αγάπη μου, τι ομορφιές είναι αυτές! 
Μπράβο, μπράβο, ούτε που φαίνονται 
τα ράμματα από το λίφτινγκ...».
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ΤΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ «The Joshua Tree» 
ήταν το άλμπουμ που άνοιξε νέους ορίζοντες 
στη μουσική που άκουγα ως έφηβος στη 
Θεσσαλονίκη τής δεκαετίας τού 1980. 
Και μετά, μέσα από τα ραδιόφωνα της 
εποχής, ξανά και ξανά εκείνοι οι απλοϊκοί, 
φαινομενικά, στίχοι φανέρωναν –για εμένα– 
όλη τη σοφία τού κόσμου μου. O κόσμος 
μου, που έψαχνε να βρει νόημα στο κάθε 
τι και άλλαζε οριστικά, αφήνοντας πίσω 
το παιδί, προετοιμάζοντας τον άντρα, τον 
επιστήμονα, τον εραστή, τον πατέρα.

«ΠΩ, ΠΩ, ΤΙ ΕΒΑΛΕ ΤΩΡΑ Ο ΤΥΠΟΣ;»: 
αυτή ήταν η αντίδρασή μου, όταν άκουγα 
ξαφνικά το αγαπημένο αυτό τραγούδι μέσα 
από τον δέκτη τού ραδιοφώνου, στις αρχές 
τού νέου αιώνα – ελεύθερος επαγγελματίας 
και γονιός, πια. Αυτό το συναίσθημα (το 
«πω, πω, τι έβαλε τώρα ο τύπος;») έχω 
στο μυαλό μου κάθε φορά που κάθομαι 
πίσω από την κονσόλα στο ραδιόφωνο 
και διαλέγω μουσικές, τα τελευταία δέκα 
χρόνια. Αυτό θέλω να νιώθει ο ακροατής 
μου, εκείνος που είναι στο αυτοκίνητο 
κολλημένος σε ένα φανάρι, μια μαμά που 
έχει το ραδιόφωνο ανοιχτό και μαγειρεύει 
για τα παιδιά, ένας έφηβος με τα ακουστικά 
τού κινητού που απλώς κάνει βόλτες στην 
παραλία, μια κοπέλα που εργάζεται σε ένα 
κομμωτήριο, όρθια για ώρες, ένα ζευγάρι 
που ερωτοτροπεί…

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ενός ζωντανού ραδιοφώνου 
είναι αυτή η στιγμή που ο ακροατής σου δεν 
γνωρίζει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι. 
Είναι η αίσθηση ότι με το τραγούδι που 
διαλέγεις θα κάνεις τουλάχιστον έναν εκεί έξω 
χαρούμενο. Σε κάποιον άλλο να θυμίζεις κάτι 
άσχημο, πικρό, στενάχωρο. Έτσι είναι όμως η 
ζωή μας: με τα πάνω και τα κάτω της.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. Ακούστε ζωντανά 
ραδιόφωνα με μουσικούς παραγωγούς. 
Αφεθείτε στη μαγεία. Πού ξέρετε; Μπορεί 
στο επόμενο τραγούδι να πείτε κι εσείς: 
«Πω, πω, τι έβαλε τώρα ο τύπος;»…

AD HOC
Γράφει ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ
δικηγόρος, ραδιοφωνικός παραγωγός στον Rockradio 104.7 Thessaloniki.
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«Πω, πω, τι έβαλε 
τώρα;..». «But 
I still haven’t found 
what I’m looking
for…» τραγουδούσαν 
στα 1987 οι U2.

ΠΑΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ από την ανακοίνω-
ση του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού και 
στην Ελλάδα – συγκεκριμένα, στη Θεσσα-
λονίκη. Μιας πανδημίας που έμελλε να αλλά-
ξει τις ζωές όλου του πλανήτη, τις ζωές μας, 
την καθημερινότητά μας, τις συνήθειές μας, 
τη ρουτίνα μας, τα θέλω μας, τις ανάγκες 
μας, τις αποδράσεις μας.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ των ταξιδιών και των εκδρο-
μών, που κυλάει στο αίμα τους αυτή η 
ανάγκη να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν, 
να γνωρίσουν νέους τόπους, νέες κουλ-
τούρες, να μάθουν, να γευτούν, να γίνουν 
ένα με τους ντόπιους. Δεν έχει σημασία το 
«πού», αλλά το «γιατί»· ένα «γιατί» που 
πηγάζει από τον εσωτερικό τους κόσμο. 
Κι όμως: ο τουρισμός μπήκε (και) αυτός 
στην «κατάψυξη»· μα, πόσο ευαίσθητος 
είναι... Εξακολουθεί να πλέει σε αχαρτο-
γράφητα νερά, εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με κινού-
μενη άμμο.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2020 ήταν ένα 
διαφορετικό καλοκαίρι· οι ελληνικοί προο-
ρισμοί, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη 
νησιωτική χώρα, ήταν τόσο φιλικοί για εμάς 
τους Έλληνες, που τους λάτρευες από την 
πρώτη στιγμή, με την πρώτη ματιά, με το 
που έφτανες σ’ αυτό το μαγικό μέρος που 
είχες επιλέξει να γνωρίσεις – ή να ξαναγνω-
ρίσεις, να ξανασυστηθείς μαζί του. Κάθε 
προορισμός ήταν τόσο, μα τόσο διαφορετι-
κός δίχως τις ορδές των δεκάδων χιλιάδων 
τουριστών. Είχες τη μοναδική ευκαιρία να 
απολαύσεις σημεία, τοποθεσίες, μνημεία 
και πολιτιστικούς χώρους και να νιώσεις την 
ενέργεια δίχως πολλές παρεμβολές, δίχως 
οχλοβοή. Είχες την ευκαιρία να έρθεις πιο 
κοντά με τους ντόπιους, να σου αφιερώσουν 
περισσότερο χρόνο, να σου φερθούν ευγενι-
κά, να σε κοιτάξουν στα μάτια οι επιχειρημα-
τίες τού τουρισμού και να σε αντιμετωπίσουν 
ως άνθρωπο και όχι ως… ευρώ.

ΤΟ ΕΝΙΩΣΑ ΒΑΘΙΑ το καλοκαίρι τού 
2020 – από τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
μέχρι τα πλοία και τα καραβάκια, από το 
απλό και ταπεινό ενοικιαζόμενο μέχρι την 
ενοικίαση αυτοκινήτου και ποδηλάτου. Δεν 
αναφέρω αεροπλάνα και ξενοδοχεία, επει-
δή εκεί η ευγένεια και ο σεβασμός είναι έν-
νοιες δεδομένες ή σχεδόν δεδομένες. Και, 
ξέρετε: αυτές οι αξίες, που ήρθαν –έστω– 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επιθυμώ και 
εύχομαι να παραμείνουν, ώστε να φτάσουν 
την Ελλάδα μας ακόμη πιο ψηλά – ποιοτι-
κά και όχι τόσο ποσοτικά.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γράφει η ΝΤΕΠΥ ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
δημοσιογράφος τουριστικού-ταξιδιωτικού ρεπορτάζ (hiotopoulou@gmail.com)

Αυτό το καλοκαίρι… 
Το άρωμα
του γιασεμιού, το 
εκθαμβωτικό φουξ 
τής μπουκαμβίλιας, 
τα ασβεστωμένα 
σοκάκια, τα λουλακί 
παραθυρόφυλλα, 
το μπλε τού Αιγαίου 
– αχ, αυτό το μπλε 
τής θάλασσας, 
το φως τού Αιγαίου, 
το ελληνικό, 
μοναδικό σ’ όλον 
τον κόσμο φως! 
Στην Ελλάδα 
την προ, την κατά, 
αλλά και τη μετά 
κορωνοϊό εποχή.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ 
Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΣΟΥ 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΕΚΕΙ ΕΞΩ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ. ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ 
ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΣΧΗΜΟ, 
ΠΙΚΡΟ, ΣΤΕΝΑΧΩΡΟ. 
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ: 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΗΣ.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΚΥΛΑΕΙ 
ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ,
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ
ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΝΕΕΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ, ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ,
ΝΑ ΓΕΥΤΟΥΝ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ «ΠΟΥ», 
ΑΛΛΑ ΤΟ «ΓΙΑΤΙ». ΕΝΑ «ΓΙΑΤΙ» 
ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟ. 
ΚΙ ΟΜΩΣ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΠΗΚΕ 
(ΚΑΙ) ΑΥΤΟΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΤΑΨΥΞΗ». 
ΜΑ, ΠΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ… 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΛΕΕΙ 
ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ, 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ 
ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟ.
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TALK OF THE TOWN

«Ποια μάσκα πρέπει να μπαίνει 
από πάνω; Η ιατρική ή η υφασμάτινη; 
Θα μπορούσα να βάζω από πάνω 
αυτήν που ταιριάζει περισσότερο 
με τα ρούχα που φοράω;».
(Νεαρή κυρία απευθύνεται όλο αγωνία για 
πληροφορίες στον φαρμακοποιό της, στην οδό 
Ίωνος Δραγούμη, μετά από φήμες που κυκλο-
φόρησαν ότι η επιτροπή των λοιμωξιολόγων 
ενδέχεται να εισηγηθεί τη χρήση διπλής μάσκας 
σε ορισμένες περιπτώσεις).

«Και πού έμαθαν όλοι αυτοί 
οι παίκτες να φτιάχνουν σούσι και 
άλλα γιαπωνέζικα φαγητά;».
(Μεσήλικη κυρία απευθύνεται απορημένη 
στη φίλη της, αναζητώντας απαντήσεις, μόλις 
μαθαίνει τις ιαπωνικές καταβολές τού σεφ 
Σωτήρη Κοντιζά, ενός από τους τρεις κριτές 
τού φετινού «Master Chef» στο Star).

«Αυτός ο Σερόπ, ρε φίλη, που
αποχώρησε πρώτος από το ‘Master 
Chef’, πολύ κλάμα… Ούτε η Ελένη 
Σταμίρη στις ‘Άγριες Μέλισσες’ 
δεν χύνει τόσο δάκρυ».
(«Master Chef» - Τhe sequel: δύο φίλες 
συζητούν την εξέλιξη του δημοφιλούς ριάλιτι, 
αναμένοντας τον barista να τις φωνάξει 
για να παραλάβουν τα ροφήματά τους 
έξω από το «Coffee Island» της Τσιμισκή, 
κοντά στη Δημητρίου Γούναρη).

«Και την ίδια ώρα, ρε bro, 
οι Φλωρινιώτες φτιάχνουν πόπκορν 
και χαζεύουν τις μπουλντόζες 
που βγήκαν στο Κολωνάκι».
(Δύο πιτσιρικάδες, περπατώντας στην οδό 
Ολύμπου, σχολιάζουν τις –ώς έναν βαθμό 
υπερβολικές– αντιδράσεις των κατοίκων 
τής Αθήνας στην πρόσφατη χιονόπτωση).

ΣΤΟΥΣ -25,1 ΒΑΘΜΟΥΣ
κατρακύλησε στις 16 Φεβρουαρίου ο 
υδράργυρος στον Νέο Καύκασο Φλώ-
ρινας, σπάζοντας το κοντέρ στον πίνακα 
των χαμηλότερων θερμοκρασιών ανά την 
επικράτεια. Όπως πάντως εξήγησε ο πρό-
εδρος του χωριού, Γεράσιμος Γιαλαμάς, 
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό τού 
Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», οι 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν εντυπω-
σιάζουν τους κατοίκους, αφού εδώ και 
χρόνια ζουν πολικές θερμοκρασίες: «Μετά 
τους 15 βαθμούς κάτω από το μηδέν, η 
θερμοκρασία, όσο κι αν πέσει, δίνει την ίδια 
αίσθηση ψύχους» σημειώνει. Στο χωριό, 
που απέχει 15 χλμ. από τη Φλώρινα, διαμέ-
νουν λιγότεροι από 170 κάτοικοι, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία. Βρίσκεται σε οροπέδιο 
σε υψόμετρο 640 μέτρων, κοντά στα σύ-
νορα με τη Βόρεια Μακεδονία, και πολλά 
από τα ψυχρά ρεύματα έρχονται από τη 
γειτονική χώρα. «Ο Νέος Καύκασος είναι 
σε ‘άνοιγμα’ πάνω στα ρεύματα κι έτσι εξη-
γείται η βουτιά στη θερμοκρασία, αφού, 
σε σχέση με τα διπλανά χωριά, υπάρχει 
απόκλιση έως και τέσσερις βαθμούς», 
επισημαίνει ο κ. Γιαλαμάς.

«ΤΟ 50%
των εργαζομένων στο ψηφιακό 
κέντρο τής Pfizer στη Θεσσαλονίκη 
επιδιώκουμε να είναι γυναίκες», δη-
λώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια 
Ανθρώπινων Πόρων τού digital hub, 
Γκέλυ Ηλιοπούλου. Ήδη, οι προσλή-
ψεις στο ψηφιακό κέντρο τής φαρμα-
κοβιομηχανίας στην πόλη ξεπέρασαν 
τις διακόσιες, υπερβαίνοντας, παρά 
την πανδημική κρίση, τον στόχο που 
είχε τεθεί για το 2020. Ερωτηθείσα 
από τι θα εξαρτηθεί τυχόν αύξηση 
των προσλήψεων, η κυρία Ηλιο-
πούλου απαντά ότι δεν προχωρά σε 
πρόβλεψη εν μέσω μιας περιόδου με-
γάλης αβεβαιότητας: «Η εμπειρία μας, 
πάντως, μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντική, καθώς έχουμε βρει 
εξαιρετικά στελέχη, με υψηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων», επισημαίνει.

ΤΙ ΑΚΟΥΝ
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ;

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ;

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
κ. ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗ, αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Έργων δήμου Θεσσαλο-
νίκης: Πολύ θετική εξέλιξη το «πράσινο 
φως» που άναψε η οικονομική επιτροπή 
τού δήμου Θεσσαλονίκης στην προ-
κήρυξη διαγωνισμού, ύψους 2,18 εκατ. 
ευρώ, για την υλοποίηση εκτεταμένων 
παρεμβάσεων συντήρησης και επι-
σκευής στην πολύπαθη Νέα Παραλία. 
Μακάρι να προχωρήσει μέχρι τέλους 
– είχε ανακοινωθεί και παλαιότερα, επί 
δημαρχίας Μπουτάρη, το πολυαναμενό-
μενο «λίφτινγκ» στο παραλιακό μέτωπο 
της πόλης, τελικώς όμως στην περί-
πτωση εκείνη οι εξαγγελίες είχαν μείνει 

στα χαρτιά. Μακάρι αυτήν τη φορά να 
περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.
κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, 
αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος δήμου 
Θεσσαλονίκης: Θετική εξέλιξη, που 
ανεβάζει την πόλη κατηγορία, η δημι-
ουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την 
υιοθεσία αδέσποτων ζώων, που τέθηκε 
σε πιλοτική λειτουργία στον σύνδεσμο 
thessaloniki.gr/adoptions. Μακάρι 
να αποδειχθεί ότι θα αγκαλιαστεί από 
τους πολίτες, ώστε να βρεθεί ένα ζεστό 
σπίτι για όλα τα αδέσποτα που εγκατα-
λείπονται στους δρόμους τής Θεσσα-
λονίκης.

ΌΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕ ο 
χειμώνας τού 2021 – ακόμη και μία 
χιονόπτωση στο κέντρο τής πόλης, 
συνοδευόμενη από εξαιρετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες. Σε έναν χρόνο (από 
τον περσινό ώς τον φετινό Φεβρουά-
ριο) που δείχνει να δοκιμάζει ξανά και 
ξανά τις αντοχές μας, επιλέγουμε να 
πιστέψουμε ότι είναι η τελευταία δοκι-
μασία πριν από την οριστική άνοιξη.

μπειτε στο CITYMAGTHESS
ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
΄Η ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ HASHTAG #CITYMAG
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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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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ, ΘΕΜΗΣ ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ
Μουσικοί. Φωτογραφήθηκαν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, στο σπίτι τους.
Συνέντευξη:	 	 	 			Φωτογραφία:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Τους τελευταίους μήνες γίναμε 
μάρτυρες μιας καμπάνιας που 
αποσκοπούσε στην υποστήριξη 
ανθρώπων που ασχολούνται 
γενικότερα με τις τέχνες. Πόσο 
επηρέασε, αλήθεια, η παν-
δημία τού κορωνοϊού όλους 
εσάς που ασχολείστε με τη 
μουσική; Η αλήθεια είναι ότι 
είμαστε από τους βαρύτερα 
χτυπημένους κλάδους. Γίνονται 
ελάχιστες συναυλίες, διαδικτυ-
ακά – κυρίως μέσω επίσημων 
φορέων και ιδρυμάτων. Οπότε, 
η πλειονότητα των μουσικών 
παραμένει άνεργη. Εννοείται 
ότι η διά ζώσης συναυλία δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί με 
το live streaming. Δυστυχώς, 
κάποιες πιο ανεξάρτητες προ-
σπάθειες πλανόδιων μουσικών 
φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκαν με 
ιδιαίτερη αυστηρότητα από την 
πολιτεία.

Φαντάζομαι ότι ανάλογα 
προβλήματα αντιμετωπίζετε 
και ως εκπαιδευτικοί. Αν είναι 
δύσκολο να διδάξεις διαδικτυ-
ακά ένα φιλολογικό μάθημα, 
πόσο πιο δύσκολο είναι να 
μάθεις στα παιδιά ένα μουσικό 
όργανο; Ως εκπαιδευτικοί δεν 
αντιμετωπίζουμε θέματα βιο-
πορισμού, όπως αμιγώς εκτε-
λεστές συνάδελφοί μας, καθώς 
τα μαθήματά μας –ομαδικά 
ή ατομικά– συνεχίζονται μέσα 

από διαδικτυακές πλατφόρμες 
τηλεκπαίδευσης. Και στις δύο 
περιπτώσεις, οι τεχνικές δυσκο-
λίες που αφορούν τον συγ-
χρονισμό και την ποιότητα του 
ήχου μπορούν να σαμποτάρουν 
–συχνά ολοκληρωτικά– τη δια-
δικασία τού μαθήματος. Επίσης, 
διαστρεβλώνεται η μουσική σχέ-
ση μαθητή-δασκάλου, καθώς 
δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί 
με τους μαθητές μας. Παρ’ όλα 
αυτά, το παλεύουμε, προσαρ-
μοζόμαστε και εξελισσόμαστε, 
επειδή, προφανώς, θα ήταν 
πολύ χειρότερο αν δεν γίνονταν 
καθόλου τα μαθήματα.

Ποιες είναι οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ένας μουσικός 
στην επαγγελματική του κα-
θημερινότητα; Έχετε υποστεί 
περιστατικά κακής συμπερι-
φοράς από εργοδότες; Κατ’ 
αρχάς, για να γίνει κάποια ή 
κάποιος μουσικός απαιτείται 
μακροχρόνια εκπαίδευση, που 
περιλαμβάνει καθημερινή επαφή 
με το αντικείμενο – μάλιστα, 
αυτή είναι μια διαδικασία χωρίς 
ημερομηνία λήξης.
Δυστυχώς, αρκετά συχνά έχου-
με δεχτεί άσχημες συμπεριφορές 
από εργοδότες, είτε ως μουσικοί 
είτε ως εκπαιδευτικοί. Συμπερι-
φορές που αφορούν στην ελα-
στικότητα στο ημερομίσθιο, στην 
ώθηση στη μαύρη εργασία και 

στο εργασιακό bullying. Πάντως, 
ως μουσικός εκτελεστής καλεί-
σαι, δυστυχώς, να αντιμετωπίσεις 
πιο ελαστικές και επισφαλείς 
σχέσεις εργασίας σε σχέση, ίσως, 
με τον εκπαιδευτικό. Υπάρχουν 
βέβαια και εργοδότες με μεράκι 
και αγάπη για τη δουλειά τους, 
που μας βοηθούν να βγάλουμε 
τον καλύτερο εαυτό μας.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η 
μουσική δεν βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις των γονέων σε 
ό,τι αφορά τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των παιδιών 
τους. Ποια είναι η άποψή σας; 
Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός 
ότι καλό θα ήταν οι γονείς να 
μην εμπλέκονται άμεσα στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό 
των παιδιών τους. Αυτή είναι, 
δυστυχώς, άλλη μία παθογένεια 
της ελληνικής οικογένειας. Γενι-
κά, καλό είναι να υποστηρίζουμε 
τις επιλογές των παιδιών μας και 
να τα ωθούμε προς την αυτοέκ-
φραση και την ανεξαρτησία.
Για εμάς, η μουσική είναι η ζωή 
μας, δεν θα μπορούσαμε να 
τη φανταστούμε χωρίς αυτήν. 
Οπότε, ευχαριστούμε τους γονείς 
μας για την απόλυτη υποστήριξή 
τους στην επιλογή μας.

Πόσο σας βοήθησαν η νέα τε-
χνολογία και το ίντερνετ, ώστε 
να μείνετε σε επαφή με το κοινό 
σας; Για να πούμε την αλήθεια, 
αργήσαμε λίγο να χρησιμο-
ποιήσουμε το ίντερνετ για την 
προώθηση της δουλειάς μας. 
Μάλλον επειδή θεωρούσαμε ότι 
δεν είναι αυτή καθεαυτήν η δου-
λειά μας. Ωστόσο, τον τελευταίο 
καιρό –ιδιαίτερα στη διάρκεια 
του εγκλεισμού– ασχοληθήκαμε 
περισσότερο με αυτό το θέμα.

Θέμη, το τελευταίο διάστημα 
έκανες τα πρώτα σου βήματα 
σε έναν κλάδο συγγενή τής 
μουσικής: την κατασκευή μου-
σικών οργάνων. Ποιο ήταν το 
κίνητρο γι’ αυτό το εγχείρημα; 

Πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει 
και ως μουσικό; Τα μαστορέ-
ματα είναι η ψυχοθεραπεία μου. 
Ασχολούμαι με την οργανοποι-
ία, επειδή αυτή συνδυάζει την 
αγάπη μου για τη μουσική και 
την κατασκευή. Βέβαια, έχω την 
τύχη να γνωρίζω έναν εξαιρε-
τικό οργανοποιό, τον Δημήτρη 
Φωτόπουλο, ο οποίος στηρίζει 
με κάθε τρόπο την προσπάθειά 
μου. Η πολύπλευρη προσέγ-
γιση ενός οργάνου (μέσω της 
κατασκευής και της εκτέλεσης) 
οδηγεί στην πιο ολοκληρωμένη 
κατανόησή του.

Κι όσο ο Θέμης κατασκευά-
ζει όργανα, Αλεξάνδρα, εσύ 
ολοκληρώνεις μια σημαντική 
προσπάθεια, που αφορά στη 
μουσική σκηνή τής Θεσσαλο-
νίκης... Πράγματι, τα τελευταία 
πέντε χρόνια πραγματοποιώ μιαν 
έρευνα για ένα πολύ σημαντικό, 
αλλά ακόμη αθέατο κομμάτι τής 
μουσικής ιστορίας τής πόλης 
μας: αυτό των αυτοσχέδιων 
μουσικών στούντιο. Είναι μια 
ιστορία που ξεκινά από τα τέλη 
τής δεκαετίας τού 1970, με 
συνεχή πορεία ώς τις μέρες μας. 
Ελπίζω να την ολοκληρώσω 
και να την εκδώσω μέσα στον 
επόμενο χρόνο.

Φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο 
μόνος που θα επιθυμούσε να 
ξαναβγεί με την παρέα του, να 
καθίσει σε ένα ταβερνάκι, να 
πιει λίγο κρασί και να ακούσει 
ζωντανή μουσική. Πόσο σας 
έλειψε αυτού του είδους η 
επαφή με το κοινό; Πότε πι-
στεύετε ότι θα μπορέσουμε να 
το ξαναζήσουμε; Ως μουσικοί, η 
αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως 
είχαμε χρόνια να περάσουμε 
γιορτές και Σαββατόβραδα στο 
σπίτι μας. Πέρα από την πλάκα, 
όμως, μας έχει λείψει πολύ και 
το περιμένουμε πώς και πώς. 
Ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι θα 
καταφέρουμε ώς έναν βαθμό να 
το ξαναζήσουμε.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ. 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ – ΚΥΡΙΩΣ 
ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. ΟΠΟΤΕ, Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΗ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ LIVE STREAMING. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ 
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
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Ν
«ΝΟΜΊΖΩ ΟΤΊ ΈΧΩ ΒΡΈΊ το 
καλύτερο μέρος τής Ευρώπης 
για να ζήσω»: με αυτήν τη φρά-
ση, ένας από τους 20 κορυφαί-
ους σκακιστές στον κόσμο, ο 
35χρονος γκραν μετρ Αρκάντι 
Νάιντιτς, επί σειρά ετών «νούμε-
ρο ένα» παίκτης τής Γερμανίας 
και τρεις φορές πρωταθλητής 
ανδρών στην Ευρώπη, εξηγεί 
την απόφασή του να εγκατα-
σταθεί στη Θεσσαλονίκη εν 
μέσω πανδημίας. Μάλιστα, έχει 
ήδη δρομολογήσει τις διαδικα-
σίες μεταφοράς (από τη Βου-
δαπέστη στον ελληνικό Βορρά) 
τής επιχείρησής του, «Chess 
Εvolution», η οποία δραστηρι-
οποιείται στον χώρο των σκακι-
στικών ειδών και υπηρεσιών και 
τους τελευταίους μήνες έχει δει 
τις πωλήσεις της να αυξάνονται 
κατακόρυφα, χάρη και στη 
δημοφιλή σειρά «The Queen’s 
Gambit» του Netflix, που έκανε 

εκατομμύρια ανθρώπους ανά 
τον κόσμο να δουν το σκάκι με 
άλλο μάτι.
«Έχω δύο διαφορετικές ιδιό-
τητες: αυτήν του σκακιστή και 
εκείνη του επιχειρηματία. Ως 
άνθρωπος που, λόγω των πρω-
ταθλημάτων σκακιού, ταξιδεύω 
200-250 ημέρες ετησίως και 
έχω επισκεφτεί περισσότερες 
από 100 χώρες, αναρωτήθηκα 
κάποια στιγμή ποιο είναι το καλύ-
τερο μέρος τής Ευρώπης για να 
ζήσω. Όταν ξέσπασε η πανδημία, 
πριν από περίπου έναν χρόνο, 
αναρωτήθηκα και για το ποιο 
μέρος είναι το πιο ασφαλές. Πά-
ντοτε μου άρεσε η Θεσσαλονίκη 
λόγω του καιρού, της θάλασσας, 
του φαγητού. Η Αθήνα είναι μια 
μεγαλούπολη, πολύ μεγάλη για τα 
γούστα μου, με το κυκλοφορια-
κό και τους μεγάλους χρόνους 
μετακινήσεων από σημείο σε 
σημείο. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να 
διαλέξω πού θα πάω, ήμουν ανά-
μεσα στο Σαν Σεμπαστιάν στην 
Ισπανία και στη Θεσσαλονίκη 
– και επέλεξα τη Θεσσαλονίκη», 
εξηγεί ο γερμανός γκραν μετρ και 
επιχειρηματίας.
Η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη 
άνοιξε τον Ιούλιο, σε συνεργασία 
με τον θεσσαλονικέα επιχειρημα-
τία Παναγιώτη Χωματίδη (χρειά-
στηκαν, όπως λέει, δύο-τρεις μή-
νες για να ολοκληρωθεί η ίδρυσή 
της) και σήμερα βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία μεταφοράς 
τής έδρας τής «Chess Εvolution» 

από τη Βουδαπέστη της Ουγγα-
ρίας, την οποία ο Νάιντιτς είχε 
επιλέξει για το ευνοϊκό φορολο-
γικό και ρυθμιστικό περιβάλλον. 
«Αναμένω η όλη διαδικασία να 
ολοκληρωθεί μέσα στους επό-
μενους τρεις-τέσσερις μήνες, αν 
δεν προκύψουν απρόοπτα λόγω 
λόκντάουν», σημειώνει.
Στο ερώτημα ποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που 
αρχίζει τη δραστηριότητά της εν 
μέσω πανδημίας, απαντά: «Τα 
λόκντάουν κάνουν την κατάσταση 
πολύ πιο δύσκολη. Πολλοί θεσμοί 
λειτουργούν πολύ πιο αργά και πιο 
άσχημα, επικαλούμενοι ως δικαι-
ολογία την πανδημία – και αυτό 
δεν το βλέπω μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά ισχύει παντού». Όπως εξηγεί, 
η μεγαλύτερη πρόκληση που αντι-
μετωπίζει ειδικά στη χώρα μας, 
πέρα από την αργή λειτουργία των 
θεσμών –«έχεις κάνει το πρώτο 
από δέκα βήματα και δεν ξέρεις 
πότε θα κάνεις το δεύτερο»– εί-
ναι το υψηλό κόστος μεταφορών 
και logistics και η κακή σχετική 
υποδομή.
«Για να μεταφέρεις ένα προϊ-
όν από την Ελλάδα, το κόστος 
μπορεί να είναι έως και 200%-
300% υψηλότερο σε σχέση 
με το αντίστοιχο στη Γερμανία 
ή στην Ουγγαρία. Νομίζω πως 
αυτός είναι ένας σημαντικός 
αποτρεπτικός παράγοντας για 
να έρθει κάποιος να επενδύσει 
στη χώρα. Ενδεικτικά θα πω ότι 
η μεταφορά 10 κιλών προϊόντων 

από την Ελλάδα στοιχίζει περίπου 
50 ευρώ, όταν στη Γερμανία το 
αντίστοιχο κόστος είναι λιγότερο 
από 20 ευρώ», σημειώνει.

Ώθηση στις πωλήσεις
λόγω «Σκακίστριας»
Οι πωλήσεις χονδρικής τής εται-
ρείας τού Αρκάντι Νάιντιτς, που 
εξάγει προϊόντα (σκακιέρες, σκα-
κιστικά βιβλία και εκπαιδευτικά 
βοηθήματα, σκακιστικά ρολόγια, 
ψηφιακά προϊόντα σχετικά με το 
σκάκι, σκακιστικά apps – και 
κατά παραγγελία) σε ολόκληρο 
τον κόσμο, είχαν μειωθεί κατά 
περίπου 80% στην αρχή τής 
πανδημικής κρίσης. Μετά τον 
Οκτώβριο όμως, όταν η εξαι-
ρετικά δημοφιλής σειρά «The 
Queen’s Gambit» τού Netflix 
(«Η σκακίστρια») βγήκε στον 
αέρα, σημειώθηκε πολύ ισχυρή 
άνοδος του τζίρου, τροφοδοτού-
μενη σε μεγάλο βαθμό από τις 
λιανικές πωλήσεις.
«Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει 
αυτή η τάση, αλλά σήμερα είναι 
ισχυρή. Οι άνθρωποι τείνουν 
να υποτιμούν το μέγεθος της 
αγοράς προϊόντων και υπηρε-
σιών σκακιού, αυτήν τη στιγμή 
ωστόσο οι online πλατφόρμες για 
το σκάκι αναπτύσσονται με τρε-
λό ρυθμό. Για παράδειγμα, στην 
πλατφόρμα Chess.com 10 εκατ. 
άνθρωποι παίζουν καθημερινά 
σκάκι. Ο εγκλεισμός στο σπίτι 
βοηθά προς αυτήν την κατεύ-
θυνση. Πιστεύω ότι, αν οι λέσχες 

σκακιού ξανάνοιγαν τώρα, θα 
καταγραφόταν αύξηση 500% 
στον αριθμό των παιδιών που 
θα εγγράφονταν σ’ αυτές – και 
νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό, 
επειδή το σκάκι ευνοεί τη λογική 
σκέψη. Βέβαια, θα είμαστε τυ-
χεροί αν οι περιορισμοί αρθούν 
έστω και το καλοκαίρι, επειδή 
τώρα όλα είναι δύσκολα και 
υπάρχει πολλή χειραγώγηση σε 
πολλά πράγματα», υποστηρίζει.

Η «γυμναστική»
τού σκακιστή
Στο ερώτημα αν θα συνεχίσει να 
παίζει σκάκι και να συμμετέχει 
σε πρωταθλήματα, απαντά πως 
η καριέρα του ως επαγγελματία 
σκακιστή φτάνει στο τέλος της 
λόγω ηλικίας – κι ας είναι μόλις 
35 χρόνων: «Το σκάκι απαιτεί 
πάρα πολλή ενέργεια και αντο-
χή. Κάθε παρτίδα κρατάει από 
τέσσερις έως και πάνω από επτά 
ώρες και μπορεί να χρειαστεί να 
δώσεις έναν αγώνα σε τουρνουά 
κάθε δέκα ημέρες, οπότε, όσο 
μεγαλώνεις, οι αντοχές μικραί-
νουν. Ένας σκακιστής δεν χρειά-
ζεται να τρέξει μαραθώνιο, χρει-
άζεται όμως να διατηρεί διαρκώς 
τη συγκέντρωσή του, να εξασκεί 
τη μνήμη του και να παίζει 12 
ώρες την ημέρα – και αυτό είναι 
μεγάλη καταπόνηση. Για τον 
σκακιστή, η άσκηση αφορά τη 
μνήμη και η μνήμη γυμνάζεται με 
σκακιστικούς γρίφους», καταλή-
γει. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ρουά ματ»
στη Θεσσαλονίκη
Ο Αρκάντι Νάιντιτς, ένας από τους 20 κορυφαίους σκακιστές 
παγκοσμίως, αποφάσισε –εν μέσω πανδημίας– όχι απλώς 
να επενδύσει, αλλά να μετακομίσει κιόλας στη Θεσσαλονίκη. Εξηγεί 
τους λόγους – και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί του…
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ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ, 
ΤΑΞΙΔΕΥΩ 200-250 ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 100 ΧΩΡΕΣ, 
ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ. 
ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ, 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ,
ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ. ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ.
Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΜΟΥ, 
ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. ΕΤΣΙ, ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ 
Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΩ,
ΗΜΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
– ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
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COVER STORY

ΠΩΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ;
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 Θα μπορούσε σε μερικά χρόνια από σήμερα.
 το τοπίο πίσω από το «LABattoir».

 (το αναστηλωμένο κτίριο των παλαιών σφαγείων.
 τής Θεσσαλονίκης,.επί της οδού 26ης Οκτωβρίου).

 να δείχνει κάπως έτσι;.Σύμφωνα με την πρόταση.
 «T-Wave»,.την οποία κατέθεσε.

 ένα από τα αρχιτεκτονικά γραφεία.
.που συμμετείχαν.στον διαγωνισμό ArXellence 2,.

 η απάντηση είναι σαφώς θετική..
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Π
ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΕΊΧΝΕΊ η Θεσσαλονίκη τού αύριο; 
Ποια μορφή και ποια φυσιογνωμία θα (έπρεπε να) έχει η νέα 
επιχειρηματική «καρδιά» τής πόλης; Ποια είναι η δυναμική 
την οποία μπορεί να αναπτύξει και πώς θα επηρεάσει αυτή η 
δυναμική την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
στο πολεοδομικό συγκρότημα; Απαντήσεις σε αυτά και σε 
ακόμη περισσότερα ερωτήματα κλήθηκε να δώσει ο διε-
θνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ArXellence 2, τον οποίο 
διοργάνωσε η εταιρεία Alumil, με την έγκριση της Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) και πληρώντας όλες τις προδι-
αγραφές τής UNESCO.
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου όλοι εμείς, οι πολίτες τής 
Θεσσαλονίκης, θα μάθουμε περισσότερα για όλες αυτές 
τις εντυπωσιακές ιδέες που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν 
την επόμενη ημέρα τής πόλης, στο πλαίσιο της διαδικτυ-
ακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για την απο-
νομή των βραβείων. Στο πλαίσιό της, οι αρχιτέκτονες που 
διακρίθηκαν θα μιλήσουν για τις σχεδιαστικές προκλήσεις 
που αντιμετώπισαν, αλλά και για τις καινοτόμες λύσεις που 
ανέπτυξαν.

ΤΟ ARXELLENCE 2, ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός τής Alumil, που έλαβε εξαιρετικές κριτικές από 
την παγκόσμια αρχιτεκτονική κοινότητα, ολοκληρώθηκε 
με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Νοέμβριο. Το θέμα 
που τέθηκε προς επεξεργασία από τους υποψήφιους 
συμμετέχοντες αφορούσε τον επανασχεδιασμό τού δυτι-
κού παράλιου μετώπου τής Θεσσαλονίκης, με στόχο τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού κέντρου, με 
κτίρια μεικτών χρήσεων.
Οι συμμετοχές στο ArXellence 2 ξεπέρασαν κάθε προσ-
δοκία – υπήρξαν 1.464 εγγραφές από 90 χώρες, ενώ 
τελικώς προς αξιολόγηση κατατέθηκαν 173 αρχιτεκτο-
νικές προτάσεις. Λόγω της πανδημίας τής Covid-19, η 
αξιολόγηση των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά: διεθνής κριτική επιτροπή εξέτασε διεξοδικά όλες 
τις υποβληθείσες προτάσεις και κατέληξε σε έξι βραβεία 
(που συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο για τη διάκρισή 
τους), καθώς και σε τέσσερις ισότιμους επαίνους, κλείνο-
ντας έτσι τη δεκάδα των μελετών που έκρινε ότι ανταπο-
κρίθηκαν περισσότερο στα κριτήρια που τέθηκαν από την 
UIA στο ζητούμενο του διαγωνισμού.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΉΜΑ, η διαδικτυακή απονομή των βραβεί-
ων στις 23.02.2021 και η παρουσίαση των βραβευθεισών 
προτάσεων από τους αρχιτέκτονες που τις κατέθεσαν. Για 
τον ερχόμενο Ιούνιο είναι προγραμματισμένη η έκδοση 
του επίσημου καταλόγου μελετών, με πληθώρα χρήσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τις κατατεθείσες αρχιτεκτονικές 
προτάσεις, ενώ, εφόσον η υγειονομική κρίση που βιώ-
νουν η Ελλάδα και ο κόσμος υποχωρήσει, σχεδιάζεται η 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ARXELLENCE 2 
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΘΕ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 
– ΥΠΗΡΞΑΝ 1.464 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΟ 90 ΧΩΡΕΣ, 
ΕΝΩ ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 173 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΤΗΣ COVID-19, 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ: 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕ 
ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ 
ΣΕ ΕΞΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
(ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
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ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 
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ΕΠΑΙΝΟΥΣ, 
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ 
ΕΤΣΙ ΤΗ ΔΕΚΑΔΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ UIA 
ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
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διοργάνωση, το προσεχές καλοκαίρι, ενός φόρουμ με 
προσκεκλημένα τα μέλη τής διεθνούς κριτικής επιτροπής, 
τα οποία θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τον διαγω-
νισμό και θα σχολιάσουν το πνεύμα και τις στοχεύσεις τής 
διοργάνωσης.

ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΜΈΤΩΠΟ της Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η περιοχή μελέτης 
τού ArXellence 2 ξεκινά από το εμπορικό κέντρο «Λι-
μάνι» και συνεχίζεται παράκτια, προς τη δυτική είσοδο, 
ακολουθώντας την οδό 26ης Οκτωβρίου. Μέσα σ’ αυτήν 
την ενιαία έκταση περιλαμβάνεται πλήθος σημαντικών 
διατηρητέων οικοδομημάτων – μεταξύ αυτών, το πάλαι 
ποτέ εργοστάσιο ζυθοποιίας «Φιξ», το δημοτικό κτίριο 
των τέως σφαγείων (LABattoir) και το Μουσείο Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης, αλλά και γνωστά διατηρητέα κτίρια, όπως 
η «Βίλκα» και ο «Μύλος», που βρίσκονται στην απέναντι 
πλευρά τής οδού.
Τα προτεινόμενα ακίνητα εξυπηρετούνται από σημαντικούς 
μεταφορικούς άξονες και κόμβους τής περιοχής (ο οδικός 
άξονας Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων/
ΠΑΘΕ, η περιφερειακή οδός, η νέα δυτική είσοδος, αστικά 
και υπεραστικά λεωφορεία, υπεραστικός και προαστιακός 
σιδηρόδρομος, λιμάνι), ενώ στο εγγύς μέλλον θα τεθεί σε 
λειτουργία και ο τερματικός σταθμός τού μετρό, στον νέο 
σιδηροδρομικό σταθμό. «Αυτή η κομβική θέση, σε συνδυ-
ασμό με τις λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά και την κοντινή 
απόσταση (μόλις ενάμισι χιλιόμετρο) από την πλατεία Δημο-
κρατίας, στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης, καταδεικνύουν με 
τον πιο σαφή τρόπο τη διασύνδεση της περιοχής με ολό-
κληρη την πόλη και υπογραμμίζουν τα τεράστια περιθώρια 
ανάπτυξης και επανεκκίνησής της, με άξονα τις σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές τάσεις» σημειώνουν με νόημα στελέχη τής 
διοργανώτριας εταιρείας.

Η 
«Η ALUMIL, ανταποκρινόμενη στο υπάρχον πολεοδομικό 
σχέδιο, που προβλέπει την ανάπτυξη του νέου επιχειρημα-
τικού κέντρου τής πόλης στη δυτική είσοδο και εντός τής 
ζώνης που γειτνιάζει με τις λιμενικές εγκαταστάσεις, κατά 
μήκος τής οδού 26ης Οκτωβρίου, έκανε ένα μεγάλο κάλε-
σμα στον διεθνή αρχιτεκτονικό κόσμο, ζητώντας τις ιδέες 
του σχετικά με το μέλλον τής συγκεκριμένης περιοχής και 
τον επανασχεδιασμό της στα πρότυπα πόλεων που πρωτα-
γωνιστούν στο διεθνές σκηνικό» σημειώνουν στελέχη τής 
βορειοελλαδικής εταιρείας. «Πρόκειται για την ιστορική πε-
ριοχή τού Μπέχτσινάρ, που φιλοξένησε στο παρελθόν ση-
μαντικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας, αλλά και αναψυχής, 
η οποία όμως έχει οδηγηθεί με το πέρασμα του χρόνου σε 
μια γενικευμένη υποβάθμιση. Η Alumil, αναγνωρίζοντας ότι 
η θέση και η σχέση τής περιοχής με την πόλη τής προσδί-
δουν σημαντική δυναμική ανάπτυξης, την επέλεξε ως θέμα 
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τού διαγωνισμού, επισημαίνοντας ότι τώρα περισσότερο από 
ποτέ υπάρχει η ανάγκη αξιοποίησής της».

ΣΤΟ ΠΝΕΎΜΑ τού παγκόσμιου χαρακτήρα τής διοργά-
νωσης, συστάθηκε διεθνής κριτική επιτροπή, η οποία, πέραν 
της διασφάλισης της ομαλής και αδιάβλητης διαδικασίας 
αξιολόγησης, αποτέλεσε και το παγκόσμιο «βλέμμα» απέναντι 
στη μελλοντική αστική εξέλιξη της πόλης. Αξιοσημείωτος είναι 
και ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας τού ArXellence 2, καθώς 
ουσιαστικά παρουσιάζεται στους πολίτες ο τρόπος με τον 
οποίο οραματίζονται την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης επαγγελ-
ματίες τού αρχιτεκτονικού κλάδου απ’ όλο τον κόσμο.

Η
«Η ALUMIL, ως μια πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα των 
αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, έχει στον πυρήνα 
τής φιλοσοφίας της τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών 
για τους πολίτες στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δρα-
στηριοποιείται. Στην εταιρεία μας επιδιώκουμε την τελειό-
τητα κάθε μέρα και γνωρίζουμε πως, για να έχουν αντίκρι-
σμα οι προσπάθειές μας, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην 
αστική ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που 
παρέχονται από την εκάστοτε περιοχή δράσης μας», σημει-
ώνουν στελέχη τής εταιρείας.
«Επικοινωνήσαμε το όραμά μας με όλες τις αρμόδιες 
αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή μας να διοργανώσουμε 
έναν διαγωνισμό υψηλών προδιαγραφών. Έτσι, εξασφαλί-
σαμε την αιγίδα τού υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου 
Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονί-
κης, καθώς και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής 
Μακεδονίας. Εκτός από τη στήριξη των τοπικών αρχών, 
η διοργάνωση είχε την έγκριση της Διεθνούς Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων (UIA) και τη συνεχή παρακολούθηση από το 
Συμβούλιο Διεθνών Διαγωνισμών τής UIA (ICC Council), 
για την τήρηση των προδιαγραφών τής UNESCO.
»Το ArXellence 2, μια πρωτοβουλία τής Alumil με στόχο 
την επανεκκίνηση της συζήτησης γύρω από τον αστικό 
επανασχεδιασμό μιας σημαντικής περιοχής τής Θεσσαλο-
νίκης, θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός επιχειρημα-
τικού κέντρου, με κτίρια εμπορικής και οικιστικής χρήσης, 
σε συμφωνία με τις προδιαγραφές αντίστοιχων εγχειρη-
μάτων σε προηγμένες πόλεις τού εξωτερικού. Η Alumil, 
πιστή στο όραμά της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων, έδωσε το έναυσμα της διερεύνησης των 
δυνατοτήτων σχετικά με το πολεοδομικό και επιχειρηματικό 
μέλλον τής Θεσσαλονίκης. Σε μιαν εποχή γενικευμένης κρί-
σης, η εταιρεία μας υλοποίησε έναν διεθνή αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό υψηλών προδιαγραφών, στρέφοντας το βλέμμα 
τής διεθνούς αρχιτεκτονικής κοινότητας στη Θεσσαλο-
νίκη. Το μεγαλύτερο όφελος που αποφέρει στην πόλη το 
ArXellence 2 είναι η δημιουργία μιας ευρύτατης πλατφόρ-
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ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, 
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μας αρχιτεκτονικών προτάσεων σχετικά με την αναβάθ-
μιση του παρηκμασμένου δυτικού παράλιου μετώπου. Ως 
εταιρεία δηλώνουμε ότι θα δίνουμε πάντοτε το ‘παρών’ σε 
κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, στην ανάδειξή της στο διε-
θνές σκηνικό και στην ανάληψη του ρόλου μιας σύγχρο-
νης μητρόπολης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

ΟΙ 6+4 ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΆΚΡΙΘΗΚΆΝ. Οι έξι μελέ-
τες που εγκρίθηκαν για βράβευση από την κριτική επιτροπή 
του ArXellence 2 είναι οι εξής:
1ο βραβείο. «The Lodge». Όνομα συμμετέχοντα: Alejandro 
Piqueras. Αρχιτεκτονικό γραφείο: ALE Studio. Χώρα: Ισπανία.
2ο βραβείο. «The Green Ηub». Ονόματα συμμετεχουσών: 
Angeliki Tzifa, Sofia Nikolaidou. Χώρα: ΗΠΑ.
3ο βραβείο. «Thessaloniki Green Pier». Ονόματα συμμε-
τεχόντων: Mircea Mogan, Alexandra Virlan. Αρχιτεκτονικό 
γραφείο: Mogan Architecture. Χώρα: Ολλανδία.
4ο βραβείο. «Bioclimatic Urban Lighthouse». Ονόματα 
συμμετεχόντων: Alberto Mizrahi, Guillermo Lesch, Osvaldo 
Alvarez Rojas, Valeria Franck, Federico Menichetti, Leticia 
Alfaro, Philippa Jane Page. Χώρα: Γαλλία.
5ο βραβείο. «De-fragmenting the Productive City». Ονό-
ματα συμμετεχόντων: Maria Chrysoula Akrivou, Antonis 
Athanasiou. Χώρα: Ολλανδία.
6ο βραβείο. «A view of the bay – A glance at the 
future». Ονόματα συμμετεχόντων: Marco Broekman, Floris 
Van der Zee, Martha Seitanidou, Jordy Stamps, Yunshih 
Chen, Timothy Simons, Marina Lysenkova. Αρχιτεκτονικό 
γραφείο: Bura urbanism. Χώρα: Ολλανδία.

ΠΕΡΆΝ ΤΩΝ ΕΞΙ ΒΡΆΒΕΙΩΝ, δόθηκαν και οι ακόλουθοι 
τέσσερις έπαινοι:
«The Gates of Thessalonica». Όνομα συμμετέχοντα: Ivo 
Panteleev. Αρχιτεκτονικό γραφείο: ADA – Agency Design 
& Architecture. Χώρα: Βουλγαρία.
«Ships Forest». Ονόματα συμμετεχόντων: Perraguin 
Olivier, Spiegelstein Jacques, Letourmy Laurent. Αρχιτε-
κτονικό γραφείο: hOP/ar. Χώρα: Γαλλία.
«Thessaloniki Wave» (T-WAVE). Ονόματα συμμετε-
χόντων: Andrea Michelini, Jacopo Berlendis, Alberto 
Gasparini, Tommaso Tassi, Alessandro Bonaventura, 
Mauro Baessato, Rade Batinica, Antonio Spena, Carlo 
Leonardi, Filippo Marsigli, Roberto Franchini, Giancarlo 
Franchini, Giacomo Gola, Davide Cappochin, Giuseppe 
Cappochin, Amarda Velcani, Thimi Rudi, Charis 
Christodoulou, Avra Bousda, Margarita Lekka, Vilma 
Chastaoglou, Matteo Taramelli, Roberto Zuccon. Αρχιτε-
κτονικό γραφείο: F&M Ingegneria Spa. Χώρα: Ιταλία.
«City’s New Pulse». Ονόματα συμμετεχόντων: Esteban 
Colmenares, Sanhita Chaturvedi, Shashank Jain, Anshul 
Bhargava, Ben Kikkawa, Joao Pedro Costa, Florentina 
Tsakiri. Αρχιτεκτονικά γραφεία: Studio C+C / Studio 4215. 
Χώρα: Βρετανία.
INFO: Για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή (μέσω Zoom) 
τελετή απονομής των βραβείων την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, 
από τις 18:00 ώς τις 20:00 (στη διάρκεια της οποίας οι διακριθείσες 
προτάσεις θα παρουσιαστούν από τις ομάδες που τις εκπόνησαν), 
θα πρέπει να εγγραφείτε στην εκδήλωση εδώ: https://bit.ly/3anu3gI. 
Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση 
σε live streaming εδώ: https://bit.ly/3rZx8ZY
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Ε
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
SMARTWATCH, που φιλοδο-
ξεί να συμβάλει στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ατόμων 
με σοβαρά προβλήματα ακοής, 
σχεδίασαν 15 μαθητές των ΓΕΛ 
και ΕΠΑΛ – μέλη τού ομίλου 
επιχειρηματικότητας της Αμε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής 
(ΑΓΣ), στη Θεσσαλονίκη. Το 
ονόμασαν Viband και είναι, 
ταυτόχρονα, το ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό τους πρότζεκτ, 
αποτελώντας τη συμμετοχή τους 
στην εμπορική έκθεση-διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη των τριών 
καλύτερων εικονικών επιχειρή-
σεων που διοργανώνει το Σωμα-
τείο Επιχειρηματικότητας Νέων 
(Junior Achievement Greece).

Την ιδέα είχε ένα από τα μέλη 
τού ομίλου, ενώ η επωνυμία τής 
εταιρείας προκύπτει από τη σύν-
θεση του «vibrating» (δόνηση) 
και του «band» (εν προκειμένω, 
περικάρπιο). «Η Viband είναι 
μια καινοτόμα εικονική επιχεί-
ρηση, η οποία έχει στόχο όχι 
μόνο να δώσει στην αγορά ένα 
λειτουργικό προϊόν, αλλά και να 
ενεργοποιήσει την κοινωνική ευ-
αισθησία για τα άτομα που μέχρι 
σήμερα, λόγω κάποιου προ-
βλήματος υγείας, αδυνατούν να 
συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή. Ο 
στόχος θα επιτευχθεί δημιουρ-
γώντας ένα gadget, το οποίο εί-
ναι μικρό σε μέγεθος, μοιάζει με 
έξυπνο ρολόι, φοριέται στο χέρι 
τού πελάτη και το λουρί του είναι 
φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα 
υλικά», εξήγησε ο πρόεδρος της 
«επιχείρησης» (και μαθητής τής 
Β’ τάξης τού γενικού λυκείου τής 
ΑΓΣ), Χάρης Γιαννούλας.

Το ρολόι, όπως εξηγεί ο Χάρης, 
«θα διαθέτει ενσωματωμένο 
μικρόφωνο και, ανάλογα με την 
ένταση των ήχων τού περιβάλ-
λοντος, θα ειδοποιεί τον χρήστη 
με δόνηση. Θα φροντίσουμε να 
μη δονείται σε ήχους με χαμηλή 
ένταση, όπως με την τηλεό-
ραση – η δόνηση θα είναι πιο 
ισχυρή όταν και οι ήχοι είναι πιο 
δυνατοί. Για παράδειγμα, όταν 
ο χρήστης επιχειρεί να διασχίσει 
έναν δρόμο και ένα φορτηγό 
κορνάρει, τότε το ρολόι θα 
δονείται δυνατά, για να τον 
ειδοποιήσει».
«Χαίρομαι που το σχολείο μας 
βρίσκεται για ακόμη μία φορά 
στην πρωτοπορία και πρωτα-
γωνιστεί με μια τόσο καινοτόμα 
και ελπιδοφόρα ιδέα» σημειώ-
νει ο αντιπρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της εικονικής 
επιχείρησης (και μαθητής τής 
Β’ τάξης τού επαγγελματικού 
λυκείου), Γιώργος Μετλάρης, 
ενώ η συμμαθήτριά του Γα-
λήνη Μουστάκα εξηγεί ότι «η 
δουλειά έγινε εν μέσω πανδη-
μίας, με τη χρήση τηλεδιασκέ-
ψεων. Αισιοδοξούμε ότι στον 
διαγωνισμό θα πάμε εξαιρετι-
κά καλά».

«Η ομάδα των 15 μαθητών 
πήρε από την αρχή πολύ σοβα-
ρά το πρότζεκτ. Όλοι τους δού-
λεψαν σκληρά και μεθοδικά, για 
να στήσουν από το μηδέν την 
εικονική επιχείρηση και να σχε-
διάσουν το ρολόι», αναφέρει η 
υπεύθυνη και συντονίστρια του 
ομίλου επιχειρηματικότητας της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
(και μαθηματικός με ειδίκευση 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων), 
Γιώτα Χατζοπούλου. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι μαθητές, πέραν 
των άλλων, «μαθαίνουν πώς λει-
τουργεί μια κανονική επιχείρηση 
και διαπιστώνουν αν θα ήθελαν 
να ασχοληθούν με τον κόσμο 
των επιχειρήσεων στο μέλλον. 
Ακόμη, αξιοποιούν τη δημιουρ-
γικότητα και την ευρηματικό-
τητά τους και εκτιμούν την αξία 
τής συνεργασίας για τον κοινό 
σκοπό τής επιτυχίας τής επιχεί-
ρησης. Ενισχύεται η συνέπειά 
τους, διότι καλούνται να φέρουν 
σε πέρας τις αρμοδιότητές τους 
σε συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα, και αποκτούν περισσό-
τερη αυτοπεποίθηση και άνεση 
στην έκφραση των ιδεών τους, 
αφού καλούνται να τις μοιρα-
στούν με την ομάδα».

Το πρότζεκτ «Μαθητική 
Εικονική Επιχείρηση» του 
μη κερδοσκοπικού εκπαι-
δευτικού οργανισμού Junior 
Achievement Greece απευ-
θύνεται σε μαθητές και μαθή-
τριες ηλικίας από 15 ώς και 18 
ετών (Γ’ γυμνασίου ώς και Γ’ 
λυκείου) και προσφέρεται δω-
ρεάν σε όλα τα γυμνάσια και 
λύκεια της χώρας μας. Κάθε 
χρόνο, η μαθητική εικονική 
επιχείρηση που κατακτά το 
πρώτο πανελλαδικό βραβείο 
εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τού 
Junior Achievement Europe, 
στον οποίο συμμετέχουν 40 
μαθητικές «επιχειρήσεις» απ’ 
όλη την Ευρώπη. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ένα καινοτόμο smartwatch για άτομα με προβλήματα ακοής, το Viband, 
σχεδίασαν εν μέσω πανδημίας μαθητές τής Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
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ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
JUNIOR ACHIEVEMENT GREECE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΩΣ ΚΑΙ 18 ΕΤΩΝ 
(Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΣ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥ JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE, 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 40 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
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Σ υνδέθηκε επί 
σειρά δεκαετιών 
με κάποιες από τις 
συναρπαστικότε-
ρες γαστρονομι-

κές (και όχι μόνο) μνήμες των 
Θεσσαλονικέων τού κέντρου, 
ενώ ακόμη και σήμερα αποτελεί 
ένα από τα πλέον Instagram-
friendly κτίρια στον ιστορικό 
άξονα της Αριστοτέλους, χάρη 
όχι απλώς στην επιβλητική του 
πρόσοψη, αλλά και στις υπέ-
ροχες, αρτ νουβό εξώθυρες 
των «δίδυμων» κτιρίων που το 
αποτελούν. Περί του Βοσπόριου 
Μεγάρου ο λόγος, το οποίο, 

στέκοντας τα τελευταία 99 
χρόνια στον αριθμό 8 τής οδού 
Αριστοτέλους, έχει καταστεί 
αναπόσπαστο κομμάτι τής νε-
ότερης αστυγραφικής ιστορίας 
τής Θεσσαλονίκης.
Το πενταώροφο, εκλεκτικιστικού 
ρυθμού συγκρότημα ανεγέρθη-

κε το 1922, ως μέγαρο κατοι-
κιών, στα οικόπεδα 13/22 και 
13/23 επί του ιστορικού άξονα 
της Αριστοτέλους, με ιδιοκτήτες 
τους Μπιλύρη και Αλεξιάδη, 
σε σχέδια του Ζακ Μωσσέ. Ο 
πολιτικός μηχανικός Ζιακ (και 
αργότερα Ζακ) Μωσσέ είχε 

Έργο τέχνης
με αρτ νουβό
επιρροές στην
Αριστοτέλους
Οι παλαιότεροι Θεσσαλονικείς 
επισκέφθηκαν το Βοσπόριον Μέγαρον 
λόγω τού «Ουζερί Αριστοτέλους» που 
λειτουργούσε παλαιότερα στην εσωτερική 
αυλή του. Οι Instagrammers αποκλείεται 
να μην έχουν φωτογραφίσει (τουλάχιστον 
μία φορά) τις υπέροχες εξώθυρές του. 
Σίγουρα ωστόσο η ιστορία τού κτιρίου 
κρύβει πολύ περισσότερα.
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ



γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 
1900. Ο πατέρας του, Γιουδά 
Μωσσέ, ήταν ξυλουργός. Ο 
Ζακ σπούδασε μηχανικός στην 
École Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de 
l’Industrie (ESTP Paris), στο 
Παρίσι, απ’ όπου πήρε το πτυχίο 

του το 1922 (τη χρονιά που ανε-
γείρεται το Βοσπόριον Μέγα-
ρον). Την περίοδο της μεγάλης 
ανοικοδόμησης στη Θεσσαλο-
νίκη εργάστηκε σχεδιάζοντας 
σημαντικά κτίρια της πόλης, 
όπως –πέραν του Βοσπόριου 
Μεγάρου– το «Ολύμπιον», το 

«Όλυμπος Νάουσα» και το 
συγκρότημα κατοικιών Ουζιέλ, 
πίσω από τη βίλα Αλλατίνι. Το 
γραφείο του βρισκόταν αρχι-
κώς στην οδό Βενιζέλου 8 και 
αργότερα (γύρω στο 1930) στο 
Μέγαρο Ασλανιάν & Ουζιέλ, 
στην οδό Βενιζέλου 14.

Ένα συγκρότημα
με ιστορία
Επιστρέφοντας στο Βοσπόριον 
Μέγαρον, ο επισκέπτης του 
θα διαπιστώσει ότι πρόκειται 
ουσιαστικά για δύο «δίδυμα» 
κτίρια, όμοια τόσο στην πρόσο-
ψη όσο και στη διαμόρφωσή 
τους, με κάτοψη σε σχήμα 
πι και έναν κεντρικό διάδρο-
μο (εκατέρωθεν του οποίου 
αναπτύσσονται τα δύο κτίρια), ο 
οποίος παλαιότερα κατέληγε σε 
έναν «κρυφό» εσωτερικό κήπο 
με μεγάλη ιστορία. Στον χώρο 
αυτό φιλοξενούταν παλαιότερα 
το περίφημο «Ουζερί Αρι-
στοτέλους» (αγαπημένο στέκι 
ντόπιων και επισκεπτών για το 
μεσημεριανό, κυρίως, ουζάκι, 
χειμώνα καλοκαίρι), γνωστό 
στους παλαιότερους Θεσσα-
λονικείς ως «Λεπέν». Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, το παρατσούκλι 
βγήκε παρά την επιθυμία τής 
τότε ιδιοκτησίας τού εστιατορί-
ου, επειδή τη δεκαετία τού 1980 
σε χώρο τού κτιρίου στεγαζό-
ταν η Εθνική Πολιτική Ένωσις 
(ΕΠΕΝ), στελέχη τής οποίας 
είχαν καλέσει στα γραφεία 
τους τον Δεκέμβριο του 1984 

τον ακροδεξιό γάλλο πολιτικό 
Ζαν-Μαρί Λεπέν, με τον οποίο 
στη συνέχεια γευμάτισαν στο 
γνωστό ουζερί.
Σε ό,τι αφορά τους ορόφους 
τού «δίδυμου» συγκροτήμα-
τος, αυτοί στον Μεσοπόλεμο 
κατοικήθηκαν από αστούς 
Θεσσαλονικείς, ενώ στη διάρ-
κεια της γερμανικής κατοχής 
το κτίριο επιτάχθηκε για να 
στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες 
των ναζί. Μέχρι τη δεκαετία τού 
1980 τα ευρύχωρα διαμερίσμα-
τά του χρησιμοποιήθηκαν εκ 
νέου ως κατοικίες, ενώ σήμερα 
στεγάζουν τουριστικά γραφεία, 
φροντιστήρια και καταστήματα.

Ένα αρχιτεκτονικό
κομψοτέχνημα
Ένα από τα πλέον εμβληματικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία τού κτιρί-
ου (και πιθανότατα το πρώτο που 
θα προσέξει ο επισκέπτης του) εί-
ναι οι δύο αντικριστές, καμπυλω-
τές εξώθυρες – χαρακτηριστικές 
αρτ νουβό, από τις ελάχιστες 
που διασώζονται σήμερα στη 
Θεσσαλονίκη. Το συγκρότημα, 
όπως προαναφέρθηκε, αποτε-
λείται από δύο «δίδυμα» κτίρια 
με ισόγειο και τέσσερις ορόφους, 
τα οποία αναπτύσσονται γύρω 
από έναν κεντρικό διάδρομο 
και ενώνονται στους ορόφους 
με μπαλκόνι. Η πρόσοψη επί 
της Αριστοτέλους οργανώνεται 
συμμετρικά, αριστερά και δεξιά 
τού κεντρικού άξονα, με δύο 
τριμερή τμήματα. Στο μέσον 
καθενός από τα δύο κτίρια και 
στο ύψος τού τρίτου ορόφου έχει 
αναπτυχθεί πολυγωνικό έρκερ, 
το οποίο στον αμέσως επόμενο 
όροφο (στον τέταρτο) δημιουργεί 
σκεπαστό εξώστη.
Το κτίριο είναι εκλεκτικιστικό, με 
νεοβυζαντινές (όπως και στα υπό-
λοιπα οικοδομήματα της Αριστο-
τέλους) και αρτ νουβό επιρροές, 
με διαφοροποίηση στα ανοίγμα-
τα, με παράθυρα και εξωστόθυ-
ρες με εξώστες, αλλά και με σειρά 
πεσσών στον τελευταίο όροφο. 
Στο εσωτερικό του κυριαρχούν 
το κλιμακοστάσιο με τα αρτ νου-
βό κιγκλιδώματα, οι ανάγλυφες 
διακοσμήσεις στις οροφές των 
κοινόχρηστων χώρων, η ανά-
γλυφη διακοσμητική ταινία που 
ακολουθεί την κλίση τού κλιμα-
κοστασίου, αλλά και οι υπέροχες 
δίφυλλες, ξύλινες πόρτες εισόδου 
στα διαμερίσματα, με τα ιδιαίτερα 
περίτεχνα υπέρθυρα.
Το Βοσπόριον Μέγαρον χαρα-
κτηρίστηκε διατηρητέο το 1983.
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Σ το κέντρο τής 
Θεσσαλονίκης, 
ένας παλιός βιο-
τεχνικός χώρος 
αλλάζει χρήση 

σε κατοικία, διά χειρός τού 
θεσσαλονικιώτικου αρχιτεκτο-
νικού γραφείου Ubuplan του 
Θάνου Οικονόμου και του 
Ηλία Βενέζη. Η αρχιτεκτονική 
προσέγγιση οργανώθηκε 
μέσα από την «αταξία» τής 
υφιστάμενης κατάστασης 
– τη δεκαετία τού 1960 στη 
Θεσσαλονίκη επικρατούσε η 
τάση που επίτασσε την κατα-
σκευή κτιρίων με δαιδαλώδεις 
κολώνες και πολλαπλούς άξο-
νες-χώρους και όχι εκείνη των 
ανοικτών κατόψεων/χώρων/
χρήσεων.
Ο συγκεκριμένος χώρος 
λειτουργεί ως κατοικία, αλλά 
ταυτόχρονα και ως περιβάλλον 
εργασίας. Για να διατηρηθεί, 
αλλά παράλληλα και για να 
διαφοροποιηθεί η έντονα 
βιομηχανική –ειδικά λόγω τού 
μπετόν– αίσθηση του χώρου, 
χρησιμοποιήθηκαν γεωμετρίες, 
υφές και χρώματα σε επιφάνει-
ες του δαπέδου, της οροφής 
και των τοιχοποιιών. Μια δοκι-
μή μιας διάταξης των χρήσεων 
του χώρου που έχει αντιστρα-

φεί σαν «σκιά» σε επιφάνειες 
και αντικείμενα.
Η ενιαία διαμόρφωση της 
κάτοψης των εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων (το ακίνητο 
διαθέτει και πίσω αυλή) στοχεύει 
στη μέγιστη διάχυση του φυσικού 
φωτισμού. Επιφάνειες από ατσά-
λι, φωτεινά ξύλα, μαύρο αλουμί-
νιο κοκ. δίνουν μορφή σε αυτόν 
τον ανοικτό χώρο κατοίκισης.

ΕΝΑΣ ΜΙΝΙΜΑΛ 
ΧΩΡΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΑΠΟΘΕΩΝΕΙ ΤΟ 
OPEN PLAN LIVING
Η ανακατασκευή ενός τέως βιοτεχνικού
χώρου με τρόπο που να εξυπηρετεί χρήσεις
κατοικίας, αλλά και επαγγελματικής έδρας 
δεν είναι κάτι εύκολο. Το θεσσαλονικιώτικο
αρχιτεκτονικό γραφείο Ubuplan, ωστόσο,
ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην πρόκληση.

Ο ΧΩΡΟΣ
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Ο ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΚΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ, 
ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ 
Η ΕΝΤΟΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
–ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΝ– 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ, ΥΦΕΣ 
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ. 
ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ 
ΣΑΝ «ΣΚΙΑ» ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

 Το αρχιτεκτονικό δίδυμο του Θάνου Οικονόμου.
 και του Ηλία Βενέζη (του θεσσαλονικιώτικου.

 αρχιτεκτονικού γραφείου Ubuplan)..
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Η ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΥΛΗ) ΣΤΟΧΕΥΕΙ 
ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ, 
ΦΩΤΕΙΝΑ ΞΥΛΑ, ΜΑΥΡΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΟΚ. 
ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΡΦΗ 
ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΧΩΡΟ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗΣ.



Ο επισκέπτης θα 
φοράει ειδικά 
γυαλιά, γάντια, 
θα ανεβαίνει 
στον ποδόμυλο 

και θα νιώθει ότι βρίσκεται στο 
λιμάνι τής Θεσσαλονίκης, στο 
πλοίο τού Νικόλαου Βότση, 
τον Οκτώβριο του 1912: από το 
2023 όλα αυτά, καθώς τότε 
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί 
η κατασκευή και τοποθέτη-
ση ειδικής εγκατάστασης VR 
(εικονικής πραγματικότητας) 
στον χώρο τής μόνιμης έκθεσης 
του Μουσείου Μακεδονικού 
Αγώνα, μέσω της οποίας ο 
επισκέπτης θα «συμπρωταγωνι-
στεί» και θα βιώνει το ιστορικό 
γεγονός τού τορπιλισμού τού 
«Φετχί Μπουλέντ».
Η εγκατάσταση εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «Εξατομικευμένη 
αλληλεπίδραση με ιστορικά 
πολιτιστικά στοιχεία σε εικο-
νική και επαυξημένη πραγμα-
τικότητα» και αναμένεται να 
δώσει «νέα πνοή στο μουσείο», 
σύμφωνα με τη Σταυρούλα 
Μαυρογένη, διευθύντρια του 

Κέντρου Έρευνας Μακεδονι-
κής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 
ΙΜΜΑ και αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια στο τμήμα Βαλκανι-
κών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών τού Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Στόχος είναι 
αυτή η «νέα πνοή» να επιτευ-
χθεί τόσο με την αναμόρφωση 
του χώρου όσο και μέσω των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
τα οποία θα είναι σχεδιασμένα 
για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες.

Αναβιώνει
ο τορπιλισμός
Το Ίδρυμα του Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα, στο 
πλαίσιο του προγράμματος σε 
συνεργασία με τη N-CODE 
ΕΠΕ και την Ομάδα Απει-
κόνισης Πληροφορίας και 
Εικονικής Πραγματικότητας 
του Εργαστηρίου Ενσύρματης 
Τηλεπικοινωνίας τού τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
τού Πανεπιστημίου Πατρών, 
ανέλαβε να διενεργήσει έρευνα 

για την αναβίωση του τορπι-
λισμού τού πολεμικού πλοίου 
«Φετχί Μπουλέντ», που ήταν 
αγκυροβολημένο στο λιμάνι τής 
Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο 
του 1912.
«Θέλουμε ο επισκέπτης να 
έρχεται στο Μουσείο Μακεδο-
νικού Αγώνα και να βιώνει ότι 
βρίσκεται πάνω στο τορπιλοβό-
λο 11, ως μέλος τού πληρώμα-
τος», σημειώνει η κυρία Μαυ-
ρογένη, ακαδημαϊκά υπεύθυνη 
του προγράμματος.
Η πρωτότυπη εφαρμογή 
CuRVE θα χρησιμοποιηθεί 
για την ενίσχυση επιδεικτικού 
εργαστηρίου τού ΙΜΜΑ με 
ευρήματα από το ναυάγιο του 
οθωμανικού πολεμικού πλοίου 
«Φετχί Μπουλέντ», με στόχο 
την τεκμηρίωση και την ανάδει-
ξη του ιστορικού γεγονότος τού 
τορπιλισμού του οθωμανικού 

θωρηκτού από το τορπιλοβόλο 
11. Στόχος τού έργου είναι να 
συνδυάσει τα τελευταία επιτεύγ-
ματα της εικονικής πραγματι-
κότητας και της διαδραστικής 
αφήγησης για την ενίσχυση 
της λειτουργίας των επιδεκτι-
κών εργαστηρίων πολιτιστικών 
οργανισμών, επηρεάζοντας τον 
τρόπο που βιώνει ο επισκέπτης 
τον πολιτιστικό χώρο, μετατρέ-
ποντάς τον σε ενεργό χρήστη 
τού πολιτισμού.
«Επιδίωξη του CuRVE είναι να 
δοθεί κίνητρο στον επισκέπτη να 
γνωρίσει τα πολιτιστικά αγαθά 
και, με ευχάριστο και διασκεδα-
στικό τρόπο, να ανακαλύψει, να 
αξιολογήσει και να σεβαστεί τα 
ιστορικά στοιχεία πολιτισμού σε 
τέτοιον βαθμό, που να καταλά-
βει γιατί είναι σημαντική η διατή-
ρηση τους, αλλά και των αξιών 
με τις οποίες συνδέονται και που 

επηρεάζουν σημαντικά την ιστο-
ρική, πολιτιστική, πολιτική και 
κοινωνική εξέλιξη», υπογραμμίζει 
η κυρία Μαυρογένη.
Η πολύπλευρη ανάδειξη του 
γεγονότος τού τορπιλισμού τού 
«Φετχί Μπουλέντ» φωτίζεται 
μέσα από εκτενή αρχειακή και 
βιβλιογραφική έρευνα. Στην 
έρευνα περιλαμβάνονται πρω-
τογενείς έντυπες πηγές, όπως 
είναι, για παράδειγμα, έγγραφα 
κρατικών αρχείων τής Ελλάδας 
και της Τουρκίας, απομνημο-
νεύματα των συμμετεχόντων στα 
γεγονότα, άρθρα και δημοσι-
εύσεις τού ελληνικού και του 
διεθνούς Τύπου, επιστολικά 
δελτάρια, φωτογραφικά τεκμή-
ρια και ιστορικές αναπαραγω-
γές εικόνων σε μαγνητοταινίες. 
Παράλληλα, συνεξετάζονται 
αντικείμενα που ανελκύστηκαν 
από το ναυάγιο του πλοίου και 
σήμερα εκτίθενται στο Ναυτικό 
Μουσείο Ελλάδος, στο Πολε-
μικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
και στο Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

INFO: Η ταυτότητα του προ-
γράμματος. Συγγραφική ομά-
δα-ακαδημαϊκά υπεύθυνη: 
Σταυρούλα Μαυρογένη. Εκπρό-
σωπος του ΙΜΜΑ στην επιτροπή 
παρακολούθησης του έργου: 
Φανή Τσατσάια. Ερευνητές: 
Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου, 
Χρήστος Κυριακόπουλος, Σπυ-
ρίδων Γαστεράτος, Ευάγγελος 
Κανσίζογλου.

ΖΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤΟ 1912
Από το 2023, οι επισκέπτες τού Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα θα μπορούν να 
γίνονται –εικονικά– μέλη τού πληρώματος
τού τορπιλοβόλου τού υποπλοίαρχου 
Νικόλαου Βότση, το οποίο βύθισε την 
τουρκική ναυαρχίδα «Φετχί Μπουλέντ» 
(«Ένδοξη Κατάκτηση») στο λιμάνι 
τής Θεσσαλονίκης κατά τον αγώνα 
απελευθέρωσης της Μακεδονίας
τον Οκτώβριο του 1912.
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GREEK
(STYLE)
IS ΑΝ
ATTIDUDE
Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη
ντύνουν νέους σε όλη την Ευρώπη
με ρούχα που παραπέμπουν στη χώρα μας
και στον ελληνικό πολιτισμό.



Σ τους βροχερούς 
δρόμους τού 
Λονδίνου, η Νίκη 
τής Σαμοθράκης 
εκπέμπει ελληνικό 

«φως» πάνω στο φούτερ μιας 
νεαρής. Μια περαστική βλέπει 
το σχέδιο και σχολιάζει ότι έχει 
δει από κοντά αυτό το άγαλμα 
στο Μουσείο τού Λούβρου, 
ότι είναι αρχαιοελληνικό και 
ότι έχει μια πολύ ενδιαφέρου-
σα ιστορία. Την ίδια ώρα, στο 
Μόναχο, ο Ερμής φιγουρά-
ρει πάνω στο μπλουζάκι ενός 
σκέιτερ. Έχει επισκεφτεί την 
Ελλάδα πριν από δύο χρόνια 
και, ανάμεσα σε δύο άλματα 
με το σκέιτ, εξηγεί στη φίλη 
του ποιος ήταν ο Ερμής, τι 
συμβολίζει ο αρχαίος έλλη-
νας θεός και γιατί επέλεξε τη 
συγκεκριμένη μπλούζα.
Και στα δύο ρούχα υπάρ-
χει ευδιάκριτο ένα μήνυμα: 
«Greek is an attitude» (σε 
ελεύθερη μετάφραση: «Το 
να είσαι Έλληνας είναι στάση 
ζωής»). Παρότι τα προανα-
φερθέντα δύο σενάρια είναι 
υποθετικά, γεγονός είναι ότι 
ολοένα και περισσότεροι 
άνθρωποι ανά την Ευρώπη 
επιλέγουν να φορέσουν ένα 
μπλουζάκι που παραπέμπει 
στην Ελλάδα και στον ελληνικό 
τρόπο ζωής.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για 
τη δημιουργία μιας τέτοιας 
σειράς ρούχων; Όλα άρχισαν 
το 2018, στη Σύρο, όταν δύο 
αδέλφια από τη Θεσσαλονί-
κη, η 19χρονη, τότε, Κορα-
λία Στεργίου, που σπούδαζε 
Αρχιτεκτονική στην Αγγλία, και 
ο 16χρονος αδελφός της, Πέ-
τρος, συνέλαβαν την ιδέα στη 

διάρκεια των καλοκαιρινών 
διακοπών τους.

Στάση ζωής
«Σπουδάζοντας στο εξωτερι-
κό και παρατηρώντας πώς ο 
Έλληνας ξεχωρίζει σε όποιον 
τόπο κι αν βρίσκεται, οδηγη-
θήκαμε στην ιδέα ότι το να εί-
σαι Έλληνας είναι στάση ζωής. 
Κύριος στόχος από την αρχή 
είναι να ενθαρρύνουμε τον 
Έλληνα να νιώθει περήφανος 
για την πατρίδα του, αλλά και 
να προωθήσουμε με όμορφο 
τρόπο την Ελλάδα», υποστη-
ρίζει η Κοραλία Στεργίου, ενώ, 
εξηγώντας γιατί επέλεξαν για τα 
μοτίβα τους την τέχνη τής γλυ-
πτικής, σημειώνει ότι τα αρχαία 
ελληνικά αγάλματα διηγούνται 
πώς γεννήθηκε ο Έλληνας με 
τον πιο λιτό τρόπο.
«Η αρχαία ελληνική τέχνη μάς 
γεμίζει με γαλήνη: έτσι, θέλου-
με τα ρούχα μας να θυμίζουν 
σε όποιον τα φοράει –ή απλώς 
τα βλέπει– την ομορφιά τής 
Ελλάδας», προσθέτει, εξηγώ-
ντας πώς ξεκίνησε η διαδρομή 
τής επιχείρησης, που σήμερα 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά πουλάει τα προϊόντα της 
παντού, μέσω του ηλεκτρονι-
κού της καταστήματος.
Σήμερα τα φούτερ και τα 
T-shirts τής «Greek is an 
attitude» φορούν άνθρωποι 
σε όλη την Ελλάδα, ομογενείς 
από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, αλλά και ξένοι – κυρίως 
τουρίστες που έχουν επισκεφτεί 
την Ελλάδα και την έχουν αγα-
πήσει. «Από τα μηνύματα που 
λαμβάνουμε από τους πελάτες 
μας διαπιστώνουμε ότι αγαπούν 

την Ελλάδα και προσπαθούν 
να το δείχνουν όπως μπορούν», 
σημειώνει ο Πέτρος.

Ελληνικός πολιτισμός
και πανδημία
Μπορούν όσα συμβολίζει η 
Ελλάδα να βοηθήσουν σε περι-
όδους κρίσεων, όπως αυτή που 
διανύουμε λόγω πανδημίας; «Πι-
στεύουμε ότι σίγουρα μπορούν 
και νομίζουμε ότι είναι ένας από 
τους λόγους που το κοινό μας 
αυξάνεται. Σε περιόδους κρίσης, 
όπως αυτή, έχουμε ανάγκη κάτι 
που μας ενώνει και μας βοηθάει 
να μη χάνουμε την πίστη μας. 
Πρέπει να συσπειρωθούμε, για 
να βγούμε από αυτήν την κρίση. 
Θεωρούμε ότι το υλικό μας και 
το ‘being Greek’ συμβάλλει σ’ 
αυτό, καθώς η ομορφιά τού 
ελληνικού πολιτισμού είναι κάτι 
που δεν σηκώνει αμφιβολία. Αντι-
θέτως, μπορεί να ξεκινήσει μια 
όμορφη συζήτηση και να ενώσει 
δύο ανθρώπους», λέει η Κοραλία 
Στεργίου, η οποία πλέον έχει ολο-
κληρώσει τις σπουδές της στην 
Αγγλία, εργάζεται σε αρχιτεκτονι-
κό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και 
στόχος της είναι να συνδυάσει 
την αγάπη της για την αρχιτεκτο-
νική και τη μόδα.
«Θα ήθελα στο μέλλον να έχω τον 
δικό μου creative χώρο, όπου θα 
μπορώ να αναλαμβάνω αρχιτεκτο-
νικά πρότζεκτ, αλλά παράλληλα να 
‘τρέχω’ και την επιχείρηση», εξηγεί, 
ενώ ο Πέτρος, ο οποίος σπουδάζει 
Πληροφορική, έχει ως στόχο να 
ασχοληθεί με την επιχειρηματικό-
τητα στον τομέα τής τεχνολογίας. 
«Η ‘Greek Attitude’ μου δίνει πολύ 
καλή βάση, ώστε να γνωρίσω την 
επιχειρηματικότητα στην πράξη», 
επισημαίνει. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ 
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ»
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ανά την Ευρώπη
επιλέγουν να φορέσουν ένα μπλουζάκι που παραπέμπει στην Ελλάδα 
και στον ελληνικό τρόπο ζωής.
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Β
ΒΟΛΒΟΊ από άγριες ορχιδέες, 
σκληροί σαν πέτρες, τοποθε-
τούνται σε μεγάλα δοχεία και 

θρυμματίζονται. Στη συνέχεια 
περνούν από σήτα, μέχρι το 
υλικό να πάρει μορφή πούδρας. 
Με την προσθήκη και άλλων 
συστατικών γίνεται το μείγμα 
για ένα ξεχωριστό ρόφημα: το 
γνωστό σαλέπι. Στο εργαστή-
ριο της οικογένειας Τσακιρίδη, 
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, τα 
μηχανήματα δουλεύουν χω-
ρίς σταματημό, έτσι ώστε το 
ιδιαίτερο μείγμα να πάρει τον 
δρόμο όχι μόνο για τα μπρού-
τζινα γκιούμια των σαλεπιτζή-
δων στους δρόμους, αλλά και 
για τις προθήκες καταστημάτων 
σε πολλές χώρες τής Ευρώπης, 

που το έχουν εντάξει στη δια-
τροφή τους.
«Το σαλέπι έγινε ιδιαίτερα δημο-
φιλές τους τελευταίους μήνες, 
που ο κόσμος στράφηκε προς 
μια πιο υγιεινή διατροφή. Έτσι, η 
εικόνα με την παραδοσιακή αχνι-
στή κούπα που παίρναμε στον 
δρόμο μπαίνει πλέον και στο 
σαλόνι τού σπιτιού μας», υπο-
στηρίζει ο Γιώργος Τσακιρίδης. 
Όπως παρατηρεί, ιδιαίτερα τη 
χειμερινή περίοδο, που το κρύο 
δυναμώνει και οι θερμοκρασίες 
είναι πολύ χαμηλές, το σαλέπι 
έχει την τιμητική του: «Το ζητούν 
για οικιακή χρήση. Το προμη-

θεύονται ως μείγμα, το βράζουν 
όπως τον ελληνικό καφέ και σε 
λίγα λεπτά γίνεται ένα ρόφημα 
έτοιμο για κατανάλωση», εξηγεί, 
τονίζοντας πως Γερμανοί, Σουη-
δοί, Ελβετοί και Άγγλοι δείχνουν 
ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό το 
διαφορετικό ρόφημα.

Οικογενειακή παράδοση
Το «μικρόβιο» για την ενασχό-
ληση με το σαλέπι μπήκε στον 
κ.Τσακιρίδη από τον παππού και 
τη γιαγιά του, που έφεραν από τη 
Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη 
μια παραδοσιακή οικογενειακή 
συνταγή για την παρασκευή τού 
σαλεπιού, το οποίο θεωρούσαν 
θαυματουργό. Η κατανάλωσή 
του για την οικογένεια αποτελού-
σε μια καθημερινή συνήθεια, την 
οποία ο κ.Τσακιρίδης συνέχισε, 
όταν δημιούργησε κι αυτός οικο-
γένεια. Ώς το 2014, όμως, ούτε ο 
ίδιος ούτε η σύζυγός του, Μαρία 
Δανιηλίδου, είχαν φανταστεί ότι το 
καυτό ρόφημα θα γινόταν η επι-
χειρηματική τους δραστηριότητα. 
Ήταν το 2012, όταν ο κ.Τσακι-
ρίδης εγκατέλειψε τον χώρο των 
χρηματιστηριακών και ασφαλι-
στικών υπηρεσιών και η σύζυγός 
του τον τομέα τής αισθητικής, για 
να ασχοληθούν επαγγελματικά 
με το σαλέπι – και δεν το έχουν 
μετανιώσει ούτε λεπτό.
«Η πρώτη ύλη για το σαλέπι μας 
προέρχεται από άγριες ορχιδέες 

που φύονται σε υψόμετρο άνω 
των 1.600 μέτρων, σε βουνά τής 
Βόρειας Ελλάδας. Η συγκομιδή γί-
νεται την άνοιξη και το εργαστήριό 
μας προμηθεύεται τους βολβούς 
από καλλιεργητές που έχουν ειδική 
άδεια. Εμείς επεξεργαζόμαστε και 
τη σκόνη που προκύπτει από το 
άλεσμα του βολβού τής ορχιδέας 
– μάλιστα, έχουμε δημιουργήσει 
τα δικά μας μείγματα με καραμέλα 
και βανίλια, με ζάχαρη ή χωρίς 
ζάχαρη», εξηγεί ο κ.Τσακιρίδης.
Το σαλέπι περιέχει πολυσακχα-
ρίτες και βασσορίνη, η οποία 
κάνει πιο πηκτό το μείγμα, 
καθώς είναι πλούσια σε άμυ-
λο. Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης 
τού εργαστηρίου, σερβίρεται 
σε κούπες, όταν η συνοχή τού 
ροφήματος έχει πήξει τόσο, 
ώστε να μοιάζει με αραιό ζελέ. 
Σε κάθε μερίδα, φυσικά, μπορεί 
να προστεθεί κανέλα, γαρύ-
φαλλο, τζίντζερ, καθώς και ό,τι 
αγαπά καθένας και θεωρεί πως 
«δένει» με το σαλέπι.
Πριν από τη λήψη των περιορι-
στικών μέτρων κατά της πανδη-
μίας τού νέου κορωνοϊού και το 
κλείσιμο της εστίασης και των 
καφέ, είχαν ξεκινήσει τη διά-
θεσή του προϊόντος σε πολλά 
καταστήματα σε όλη τη χώρα: 
το σαλέπι βρισκόταν στον κα-
τάλογο με τα ροφήματα – και 
μάλιστα, όπως μαρτυρούν, είχε 
μεγάλη ζήτηση. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΣΑΛΕΠΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΥΡΟ
ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΗΣ ΓΗΡΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Από τα μπρούτζινα γκιούμια τού δρόμου 
στις προθήκες των καλύτερων καταστημάτων τής Ευρώπης.



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

ΣΤΟΧΟΣ, ΤΟ THESSALONIKI CRAFT BEER EXPERIENCE ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19-21.03

Μια γιορτή-φόρος τιμής στη χειροποίητη μπίρα
Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΤΑΣΗ στη ζυθοποίηση είναι 
τα μικρά, ανεξάρτητα ζυθοποιεία, που παράγουν 
μπίρες με αγνές πρώτες ύλες, πρωτότυπα υλικά, 
νέες τεχνικές και πολύ πάθος γι’ αυτό που κά-
νουν. Όλα αυτά τα ζυθοποιεία έχουν συγκεντρώ-
σει το ενδιαφέρον ενός πολύ μεγάλου κοινού, 
που μέρα με τη μέρα διευρύνεται, δημιουργώ-
ντας μια παγκόσμια κοινότητα από λάτρεις τού 
ζύθου και της κουλτούρας του.
Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει αρχίσει να 

κάνει βήματα στον χώρο τής craft (χειροποίητης) 
μπίρας, με εξαιρετικά δείγματα ζυθοποίησης από 
ελληνικά χέρια, που μπορούν να σταθούν επάξια 
δίπλα στις δημιουργίες των μεγάλων ονομάτων 
τού χώρου διεθνώς.
Το Thessaloniki Craft Beer Experience (TCBE) 
έρχεται για να μας εισαγάγει και να μας ξενα-
γήσει στον όμορφο κόσμο, στις γεύσεις και στα 
αρώματα της craft μπίρας. Επί τρεις ημέρες, η 
Θεσσαλονίκη και το TCBE θα φιλοξενήσουν 

μερικούς από τους κορυφαίους ζυθοποιούς 
τής παγκόσμιας σκηνής, αλλά και την «αφρό-
κρεμα» των ελληνικών ζυθοποιείων, σε ένα 
τριήμερο event απόλυτης craft γευσιγνωσίας.
INFO: Το Thessaloniki Craft Beer Experience 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί (συνθη-
κών επιτρεπουσών) στο τριήμερο 19-21.03, στις 
εγκαταστάσεις τής ΔΕΘ-Helexpo. Ώρες λειτουρ-
γίας: 14:00-22:00. Εισιτήρια ημέρας: από €5. 
Περισσότερα εδώ: https://bit.ly/2LOiaXz 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Καμβάς έμπνευσης
Προορισμός για κάθε γλυκατζή το 
«Cheesecake & Co» στη ρωμαϊκή αγορά.
ΣΤΗΝ ΠΟΛΎ ζωντανή γειτονιά τής ρωμαϊκής αγοράς υπάρχει 
ένας παράδεισος για τους γλυκατζήδες: ένα μαγαζί που ειδικεύεται 
στο cheesecake. Το αγαπημένο γλυκό από τη Νέα Υόρκη πρωτα-
γωνιστεί στον κατάλογο ενός πανέμορφου μαγαζιού με signature 
γεύσεις, όπως triple chocolate, salted caramel, tiramisu, red velvet, 
carrot cake, bitter chocolate και πολλά ακόμη, σε ένα πληρέστατο 
κατάλογο που δύσκολα θα βαρεθείς. Tip: ξεκινήστε τη «μυσταγω-
γία» με το κλασικό New York’s cheesecake, απολαμβάνοντας πα-
ράλληλα τη θέα τής ρωμαϊκής αγοράς. More than cheesecakes…
INFO: «Cheesecake & Co», Μακεδονικής Αμύνης 3,
T. 2310-279.005.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροποίητες πίτες
από το χωριό
Στη «Βλάστη» τής οδού Παπάφη.
ΑΠΟ ΤΟ 1993 μέχρι σήμερα 
η «Βλάστη» έχει εξελιχθεί σε 
«ναό» τής χωριάτικης πίτας στη 
Θεσσαλονίκη. Με αυθεντικές 
γεύσεις σε χειροποίητο φύλλο 
και με τις κατάλληλες πρώτες 
ύλες ιδανικά αναμεμειγμένες, 
ενσαρκώνει την έννοια της 
σπιτικής πίτας –του απόλυτου 
comfort food– με σπουδαία 
(για το μέγεθος του καταστή-
ματος) ποικιλία και με προτά-
σεις πέρα από τα συνηθισμένα 
(όπως η παστουρμαδόπιτα, η 
πίτα πρασοτύρι με χωριάτικο 

λουκάνικο, η τυρόπιτα με λια-
στή ντομάτα, η μελιτζανόπιτα, 
αλλά και κλασικές επιλογές, 
όπως η χορτόπιτα, η τυρόπιτα 
και η κασερόπιτα). Με εξαιρε-
τικούς συνδυασμούς, μεγάλες 
ποσότητες και δίκαιες τιμές, η 
«Βλάστη» είναι ένα αυθεντικό 
μαγαζί για πίτες που ξεχειλίζουν 
παράδοση. Tip: όσο πιο νωρίς 
την επισκεφτείτε τόσο καλύτε-
ρα – γύρω στη μία το μεσημέρι 
δεν θα βρείτε ψίχουλο.
INFO: «Βλάστη», Παπάφη 211, 
T. 2310-947.815.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΟΙ ΞΑΚΟΥΣΤΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ 
ΚΑΙ TAKE AWAY ΑΠΟ ΤΙΣ 
«ΠΑΡΑΣΤΙΕΣ». ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ 
ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΔΕΝ ΛΕΙΠΟΥΝ Ο 
ΝΤΑΚΟΣ, ΟΙ ΧΟΧΛΙΟΙ, ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΑΚΑ, ΤΟ ΑΠΑΚΙ, 
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΙΑΣΤΟ ΣΥΓΚΛΙΝΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΓΑΜΟΠΙΛΑΦΟ ΜΕ ΖΥΓΟΥΡΙ, 
ΠΟΥ ΜΑΣ «ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ» ΣΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. 
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΜΕ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 
ΕΝΩ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟ ΑΡΝΙ 
(ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ‘Η ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ). 
ΟΙ «ΠΑΡΑΣΤΙΕΣ» ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΜΙΑΝ ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΜΕ ΑΥΛΗ, ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ, ΜΟΛΙΣ 
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ.
INFO: «Παραστιές», 
Γεώργιου Παπανδρέου 60, 
T. 2310-407.338. Όλα 
τα προϊόντα τού καταστήματος 
φτάνουν στον χώρο σας 
μέσα από τις πλατφόρμες 
e-food και Wolt.

THE FOODIES

ΑΓΟΡΑ
Το «art» στον άρτο
Η «Θέγια» τής Σοφούλη αποτελεί 
τον ορισμό τού «boutique αρτοποιείου».

ΣΤΗ «ΘΈΓΙΑ» η ποιότητα υπερέχει 
της ποσότητας, οπότε καλό είναι να 
πάτε από νωρίς, επειδή ο πάγκος με 
τα ψωμιά αδειάζει (δυστυχώς) πολύ 
γρήγορα. Οι επιλογές σε ψωμί με 
προζύμι ξεχωρίζουν – το προζυμένιο 
ζυμωτό Λήμνου με καλαμποκένια 
γεύση και το προζυμένιο ζυμωτό 
ολικής άλεσης είναι δύο υπέροχα 
ψωμιά, που θα κρατήσουν τη γεύση 
και τη φρεσκάδα τους για πολλές 

ημέρες. Προτείνουμε, επίσης, το χωριάτικο τυρόψωμο (εξαιρετικό 
comfort food) σε συνδυασμό με τον premium Lavazza καφέ που 
προσφέρουν. Το «Θέγια» αποτελεί γαστρονομικό προορισμό για 
τους κατοίκους τής περιοχής – και όχι μόνο.
INFO: «Θέγια», Θεμιστοκλή Σοφούλη 65, T. 2310-407.500. 
Όλα τα είδη φτάνουν στον χώρο σας μέσα από την πλατφόρμα e-food.



ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΈΝΟ cocktail 
bar αποφάσισε να μη μείνει 
άπραγο στην διάρκεια της 
πανδημίας, αλλά να προσφέρει 
–πέρα από τα συσκευασμένα 
κοκτέιλ (για 2 άτομα) σε πολύ 
όμορφα cans– έναν πλήρη 
κατάλογο brunch μέσω της 
υπηρεσίας ντιλίβερι. Αυτός ο 
εξαιρετικός συνδυασμός κα-
λύπτει όλες τις ανάγκες σε fine 
drinking και dining με brunch 

γλυκό και αλμυρό, σαλάτες, 
ορεκτικά και main dishes, μαζί 
με έναν κατάλογο με τα πιο 
διάσημα κοκτέιλ. Δίκιο έχει ο 
«Γορίλας», που μας καλεί να 
το ρίξουμε έξω, ενώ μένουμε 
μέσα…
INFO: «Γορίλας», Βεροίας 3,
T. 2313-086.274. Όλα 
τα προϊόντα φτάνουν 
στον χώρο σας μέσα 
από την πλατφόρμα e-food.

ΤΟ «ΦΑΓΑΚΙ» είναι ένα 
μικρό, οικογενειακό μαγειρείο 
στην Ολύμπου, που αγαπάει την 
ελληνική κουζίνα, με λογικές 
τιμές και επιλογές για όλη την 
οικογένεια. Ο κατάλογός του 
είναι μικρός, αλλά ισορροπη-
μένος, διαφορετικός καθημε-
ρινά, με μαγειρευτά, της ώρας, 
φρέσκες σαλάτες και αλοιφές 
δικής τους παραγωγής. Δοκι-
μάσαμε το ζουμερό κοτόπουλο 
του κυνηγού και γευστικότα-

τες μαριναρισμένες χοιρινές 
πανσέτες – τα συστήνουμε 
ανεπιφύλακτα. Tip: σε συνθή-
κες κανονικής λειτουργίας, το 
«Φαγάκι» μετατρέπεται κάθε 
Σαββατοκύριακο σε μπεργκε-
ράδικο, με πρωταγωνιστή κάθε 
φορά το mystery burger τής 
εβδομάδας. Μην το χάσετε!
INFO: «Φαγάκι», Ολύμπου 62, 
T. 2315-005.131. Όλα τα προϊόντα 
φτάνουν στον χώρο σας 
από την πλατφόρμα e-food.

ΤΑΣΕΙΣ
Ο «Γορίλας»… απλώθηκε
Fine drinking και dining στο σπίτι μας.

ΑΓΟΡΑ
Μαγειρείο με εκπλήξεις
Μικρό στο μάτι, μεγάλο σε αξία 
το «Φαγάκι» στην Ολύμπου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ 
ΝΕΑ, ΑΦΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
ΣΤΕΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Η «ΠΑΛΙΑ 
ΑΘΗΝΑ», ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ TAKE AWAY 
– ΣΥΝΤΟΜΑ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ, ΚΑΙ 
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. 
ΜΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ (ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ),
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 
ΤΑ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ, 
ΤΟ RIB EYE, ΤΗΝ ΤΑΛΙΑΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΡΕΣΚΕΣ 
ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ 
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΟΥΛΕΣ. 
Η «ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ» ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΒΑ ΚΡΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ FOOD 
& WINE PAIRING. 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ.
INFO: «Παλιά Αθήνα», 
Ίμβρου 24, T. 2310-912.292.

Δοκιμάσαμε αβγά scrambled 
σε ψωμάκι τύπου bao 
με γαλοπούλα και τυρί, 

συνοδεύοντάς τα
με Bloody Mary.

Απλώς, υπέροχα!
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το σωστό 
(πρέπει) 
να λέγεται
Μια ανακοίνωση 
της «Μαύρης 
Θάλασσας» για 
την αποκατάσταση 
της αλήθειας.
ΤΟ ΈΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ εστι-
ατόριο «Μαύρη Θάλασσα», 
που ειδικεύεται στο ψάρι και 
αποτελεί μία από τις «άγκυρες» 
της εστίασης στη Θεσσαλονί-
κη, υποχρεώθηκε, λόγω ενός 
περιστατικού που απασχόλησε 
αρκετά την κοινή γνώμη τής πό-
λης, να εκδώσει την ακόλουθη 
ανακοίνωση: «Αγαπητοί φίλοι, 
με αφορμή το πρόσφατο περι-
στατικό σχετικά με την παράνο-
μη λειτουργία εστιατορίου στην 
Καλαμαριά, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται 
για τη ‘Μαύρη Θάλασσα’. Μια 
και δεχτήκαμε πολλά σχόλια και 
ερωτήσεις, η ‘Μαύρη Θάλασσα’ 
παραμένει κλειστή και σύμφω-
νη πάντα με τις υποδείξεις των 
κρατικών φορέων. Σύντομα 
κοντά σας». Συγχαίρουμε και 
προσυπογράφουμε.
INFO: «Μαύρη Θάλασσα», 
Νικολάου Πλαστήρα 3, Καλαμαριά. 
T. 2310-932.542.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το «άλλο» 
τρίγωνο
Παραλλάσσεται
και ενθουσιάζει.
ΑΝ ΛΑΤΡΈΎΈΤΈ μία από τις 
αγαπημένες γεύσεις τής πόλης, τα 
τρίγωνα Πανοράματος, τότε καλό 
είναι να γνωρίζετε μιαν εναλλακτι-
κή που μπορεί να σταθεί ισάξια 
απέναντι στο φημισμένο γλυκό (σε 
compact size): οι τυλιχτές δίπλες 
με κρεμ πατισερί και μπόλικη 
άχνη από τις «Γλυκές Γεύσεις», 
που λιώνουν στο στόμα, είναι το 
ιδανικό γλυκό ή συνοδευτικό τού 
καφέ, για όλες τις ώρες.
INFO: «Γλυκές Γεύσεις», 
Δρακοπούλου 22, Καλαμαριά, 
T. 2314-023.476.

ΑΓΟΡΑ
Το «new 
entry»
στην 
ιταλική 
κουζίνα
Το «Padella», 
στην οδό
25ης Μαρτίου.
ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΑ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ στα 
εστιατόρια του ειδικεύονται 
στην ιταλική κουζίνα, το 
«Padella» αποτελεί μιαν 
ευχάριστη έκπληξη τόσο 
για τις γεύσεις όσο και για 
τις τιμές του. Η εξαιρετική, 
λεπτή ζύμη τής πίτσας τού 
«Padella», που θυμίζει 
την κλασική ιταλική 
συνταγή, συνδυάζεται με 
ευφάνταστες προτάσεις, 
που ξεφεύγουν από τα 
τετριμμένα. Δοκιμάσαμε την 
«Piccanti» με μοτσαρέλα, 
τριλογία από πιπεριές, 
πικάντικη πανσέτα, 
τσορίθο και ρικότα, που 
ήταν μέτρια καυτερή και 
πεντανόστιμη. Μια κάπως 
πιο ιδιαίτερη επιλογή για 
τους λάτρεις τού πέστο 
είναι η «Formaggi» με 
γκοργκοντζόλα, ρικότα, 
γκραν παντάνο, ρόκα 
και πέστο βασιλικού. 
Να ευχηθούμε καλές 
δουλειές – θα επανέλθουμε 
σύντομα.
INFO: «Padella», 25ης 
Μαρτίου 13, T. 2311-827.777. 
Όλα τα προϊόντα 
τού καταστήματος φτάνουν 
στον χώρο σας μέσα από τις 
πλατφόρμες e-food και Wolt.
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ΌΣΌΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ, 
σίγουρα έχετε καταλάβει ότι η 
μαγειρική, η δημιουργική ενα-
σχόληση με τα «του σπιτιού» 
και τα «να μοιραζόμαστε και 
να δίνουμε χαρά» είναι αυτό 
που λέμε «στο πετσί μου». 
Να μοιραζόμαστε τη γνώση, 
τη στιγμή, την εμπειρία, ό,τι 
δημιουργήσαμε.

ΌΛΑ ΑΥΤΑ καλλιεργήθη-
καν μέσα μου από τότε που 
ήμουν μικρή, ενώ στη δευ-
τέρα δημοτικού μπήκα και 
«επίσημα» στην κουζίνα τού 
σπιτιού μας. Μια φίλη τής 
γιαγιάς μου μού είχε κά-
νει τότε δώρο την «Πρώτη 
μου μαγειρική» τής Χρύσας 
Παραδείση. Έτσι άρχισα να 
πειραματίζομαι. Η μαμά μου 
και η γιαγιά μου με ενθάρ-
ρυναν, αφήνοντάς με να 
δοκιμάζω καινούργια πράγ-
ματα, δείχνοντάς μου κόλπα 
και καθοδηγώντας με. Συγ-
χρόνως, μου ζητούσαν να 
ετοιμάζω το γλυκό ή ένα από 
τα γλυκά για τα καλέσματά 
τους. Έτσι, από τα πρώτα 
καθιερωμένα επιδόρπια για 
τις φίλες τής γιαγιάς μου στο 
πεμπτιάτικο ραντεβού τους 

ήταν οι μαρέγκες σάντου-
ιτς με παγωτό, ενώ για τα 
τραπέζια στο πατρικό μου η 
μους σοκολάτας. Μου έδιναν 
κίνητρο να νιώσω υπεύθυνη, 
να δημιουργήσω και να λάβω 
αναγνώριση – όλα σημα-
ντικά για την εξέλιξη ενός 
παιδιού.

ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΩ όλα 
αυτά; Τέτοιες μέρες, με το 
σπίτι μας κέντρο δράσης για 
μικρούς και μεγάλους, με τα 
παιδιά να «πηγαίνουν» σχο-
λείο μέσα από μια οθόνη και 
όλες τις εξωσχολικές δραστη-
ριότητες σε αναστολή, είναι 
ευκαιρία για επιπλέον δέσιμο 
γονιών και παιδιών, για ξέσκα-
σμα μέσα από τη δημιουργική 
απασχόληση. 

ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 
στην κουζίνα! Πέραν όλων 
των προαναφερθεισών συν-
θηκών, πιστεύω ότι αξίζει, 
επειδή, βάζοντας τα παιδιά 
στην κουζίνα και μαγειρεύ-
οντας μαζί τους, δημιουρ-
γούμε έναν δυνατό δεσμό, 
μοιραζόμενοι μια δραστηρι-
ότητα «μεγαλίστικη», αλλά 
και ιδιαίτερα δημιουργική. 

Τα δίνουμε τη δυνατότητα 
να νιώσουν σπουδαία κάνο-
ντας κάτι τόσο σημαντικό, 
όπως το να ετοιμάζουν το 
φαγητό τής οικογένειας ή 
ένα γλυκό. Επιπλέον, το να 
ακολουθούν βήμα βήμα μια 
συνταγή, παρακολουθώντας 
την εξέλιξή της, αλλά και 
το αποτέλεσμα, είναι κάτι 
που βοηθάει στη γενικότερη 
εξέλιξη της σκέψης τους. 
Έρχονται πιο κοντά στα 
υλικά, στις μυρωδιές και 
στα αρώματά τους. Τέλος, 
αφήνοντάς τα να μπουν και 
να δραστηριοποιηθούν στην 
κουζίνα, τα εκπαιδεύουμε 
να μην τη φοβούνται, αλλά 
να τη σέβονται και να την 
καθαρίζουν. Έτσι, έχουν 
περισσότερες πιθανότητες 
να μάθουν να μαγειρεύουν 
και να μη καταφεύγουν στην 
πορεία τής ζωής τους στα 
έτοιμα και εύκολα φαγητά, 
ρισκάροντας τη διατήρηση 
της καλής τους υγείας. Δο-
κιμάστε το.

ΤΌ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΠΌΙΌΣ συ-
νταγές είναι πλέον απλούστατο 

μέσα από το διαδίκτυο – αν 
και εγώ προτιμάω τα βιβλία, 
για τη γοητεία τού ξεφυλλίσμα-
τος, τις μεγάλες φωτογραφίες 
και τη δυνατότητα να σημει-
ώσεις κάτι. Φυσικά, μπορείτε 
πάντοτε να ξεκινήσετε από 
τις αγαπημένες συνταγές τού 
σπιτιού – το αγαπημένο κέικ, 
τα αβγά, μια πίτσα. Εγώ σας 
προτείνω μία από τις «hit» 
συνταγές τής Αλίνας όταν ήταν 
9 χρόνων: εύκολη, νόστιμη, για 
μικρούς και μεγάλους και με 
δυνατότητα παραλλαγής (αντί 
για χυμό πορτοκαλιού μπορεί-
τε να χρησιμοποιήσετε οποιο-
δήποτε άλλο εποχικό φρούτο, 
όπως καρπούζι ή φράουλα: τα 
βάζετε στο πολυμιξεράκι, έως 
ότου πολτοποιηθούν).

ΠΌΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΗ; 
Γρανίτα με χυμό από πορτο-
κάλι. Για 8 γρανίτες θα χρεια-
στείτε 2 φλ. χυμό πορτοκάλι, 
1/3 φλ. ζάχαρη και 1 φλ. νερό. 
Βάζετε το νερό με τη ζάχα-
ρη σε ένα κατσαρολάκι, σε 
μέτρια φωτιά. Ανακατεύετε 
ώσπου να διαλυθεί η ζάχαρη 
και το μείγμα ζάχαρης-νερού 

να είναι διάφανο. Σταματήστε 
το ανακάτεμα και αφήστε 
να σιγοβράσει χωρίς καπάκι 
για 10-15 λεπτά. Το μείγμα 
νερού-ζάχαρης (ας το πού-
με «σιρόπι») πρέπει να είναι 
μισό φλιτζάνι (αν είναι πε-
ρισσότερο, βάλτε το πάλι στη 
φωτιά για λίγο ακόμη· αν είναι 
λιγότερο από μισό φλιτζάνι, 
προσθέστε λίγο νερό). Σε ένα 
μπολ ρίχνετε τα 2 φλιτζάνια 
χυμού και προσθέτετε το μισό 
φλιτζάνι «σιροπιού». Ανα-
κατεύετε και στη συνέχεια 
ρίχνετε το μείγμα στις ειδικές 
θήκες για γρανίτα, γεμίζοντάς 
τες μέχρι επάνω. Βάζετε τις 
θήκες στην κατάψυξη για δύο 
ώρες ή ώσπου να αρχίζουν να 
παγώνουν. Τότε, τις βγάζετε 
από την κατάψυξη και μπήγε-
τε σε κάθε γρανίτα το ειδικό 
ξυλάκι. Τις επιστρέφετε στην 
κατάψυξη, όπου τις αφήνετε 
να παγώσουν καλά και να στε-
ρεοποιηθούν για τουλάχιστον 
8 ώρες. Συμβουλή: για να τις 
σερβίρετε, τις ξεφορμάρετε 
εύκολα, αν τις βουτήξετε για 
λίγα δευτερόλεπτα σε ζεματι-
στό νερό.

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Βάλτε τα παιδιά στην κουζίνα. Τέτοιες 
μέρες, με το σπίτι μας κέντρο δράσης 
για μικρούς και μεγάλους, με τα παιδιά 
να «πηγαίνουν» σχολείο μέσα 
από μια οθόνη και όλες τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες σε αναστολή, 
είναι ευκαιρία για επιπλέον δέσιμο 
γονιών και παιδιών, για ξέσκασμα 
μέσα από τη δημιουργική απασχόληση.
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ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΠΗΚΑ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΗΜΑ» ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ 
ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ. ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟΤΕ ΔΩΡΟ 
ΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ. EΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑ 
ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ. Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΑΝ, 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΜΟΥ 
ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ. ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ, ΜΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ 
ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ‘Η ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
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WINE & SPIRITS
CRASH TEST

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ
Δοκιμάζουμε λευκά 
και ροζέ κρασιά που 
αγαπήσαμε – και 
επιβεβαιώνουμε ότι 
κάποιοι έρωτες ήρ-
θαν για να μείνουν.

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

ΦΤΆΝΟΥΜΕ στα τέλη Φε-
βρουαρίου – και ας ελπίσουμε 
ότι σύντομα θα φτάσουμε 
και στο τέλος τής πανδημίας 
και της παραμονής στο σπίτι. 
Μακάρι σύντομα να ανοίξει 
και η εστίαση, ώστε να μπο-
ρέσουμε να επισκεφθούμε 
τα αγαπημένα μας στέκια με 
ασφάλεια. Μέχρι τότε, μπο-
ρείτε να επισκέπτεστε την 
κάβα τής επιλογής σας, για 
να προμηθευτείτε τα κρασιά 
της προτίμησης σας – ή, γιατί 
όχι, αυτά που σας προτείνου-
με μέσα από αυτήν τη στήλη. 
Την προηγούμενη εβδομάδα 
η στήλη που διαβάζετε έκλει-
σε έναν χρόνο, κάτι για το 
οποίο είμαι και προσωπικά 
πολύ χαρούμενος. Έτσι, σε 
αυτό και στο επόμενο τεύχος 
αποφάσισα να συγκεντρώσω 
4+4 κρασιά που προτείναμε 
πέρσι: τα δοκιμάζουμε ξανά 
φέτος και επιβεβαιώνουμε ότι 
είναι από τα καλύτερα που 
κυκλοφορούν στην αγορά. 
Θα ξεκινήσουμε με λευκά και 
ροζέ, ενώ στο επόμενο τεύχος 
θα δούμε και ερυθρά.
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«ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΝΑ ΠΙΕΙ ΚΡΑΣΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΤΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ».

ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ
(άγγλος αριστοκράτης, ποιητής, πολιτικός και φιλέλληνας, 1788-1824)

Απλά Ροζέ, 
Oenops Wines, 2020.

Oenops Wines. Ένα νέο οινο-
ποιείο στην περιοχή τής Δρά-
μας, που φέρει την υπογραφή 
τού Νίκου Καρατζά. Ένας 
επαγγελματίας τού χώρου και 
γνώστης τού ελληνικού αμπε-
λώνα αποφασίζει να φτιάξει το 
δικό του οινοποιείο, αποκτώ-
ντας παλιούς αμπελώνες ανά 
την επικράτεια, ανάλογα με το 
terroir κάθε ποικιλίας. Τα απο-
τελέσματα, εξαιρετικά. Ένα από 
αυτά, το «Απλά Ροζέ», που έχει 
κερδίσει τους ουρανίσκους των 
οινόφιλων. Ένα μπλεντ τριών 
ελληνικών ερυθρών ποικι-
λιών – Ξινόμαυρο, Μαυρούδι 
και Λημνιώνα. Πλούσιο σώμα, 
τραγανή οξύτητα, λιπαρότητα, 
αρώματα κόκκινων φρού-
των και μαρμελάδα ντομάτας 
συνθέτουν το κρασί που θα 
απολαύσεις μετά τη δουλειά 
σου, συντροφιά με ζυμαρικά, 
θαλασσινά, ψάρι, ασιατική 
κουζίνα ή ένα καλομαγειρεμέ-
νο χοιρινό ρολό.

Riesling Red Slate, 
Dr. Loosen,
Μόζελ, Γερμανία.

Βασιλιάς των λευκών ποικιλιών 
είναι, κατά πολλούς, το Riesling. 
Ξεχωρίζει ανάμεσα στις υπόλοι-
πες ποικιλίες χάρη στην έντονα 
αφοπλιστική και μοναδική του 
οξύτητα, αλλά και στην ιδιομορ-
φία του να μας δίνει εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε χώρες με 
κρύο κλίμα. Στη Γερμανία βρί-
σκουμε μερικά από τα καλύτε-
ρα Riesling τού κόσμου, ειδικά 
από τον χαρισματικό Έρνεστ 
Λούζεν, που έχει γίνει ιδιαίτερα 
γνωστός στους έλληνες οινό-
φιλους τα τελευταία χρόνια. Το 
συγκεκριμένο κρασί μάς έρχε-
ται από την περιοχή τού Μόζελ 
και παίρνει το όνομα «Red 
Slate» από το υπέδαφος του 
συγκεκριμένου αμπελώνα, όπου 
κυριαρχεί ο κόκκινος σχιστόλι-
θος. Αρώματα εσπεριδοειδών, 
ανθικές νότες και ορυκτότητα 
επιτρέπουν σε αυτό το ξηρό 
Riesling να μας γοητεύσει με 
την πολυπλοκότητά του. Συνδυ-
άστε το με μια ποικιλία τυριών ή 
με τάρτες λαχανικών.

Alie, Frescobaldi,
Τοσκάνη, Ιταλία.

Όλοι γνωρίζουμε την Τοσκάνη για 
τα υπέροχα τοπία της, τις πόλεις 
που σφύζουν από τουρίστες 
και τα μεγάλα, κόκκινα κρασιά 
της. Βρήκαμε όμως κι ένα ροζέ 
κρασί, που μας έκανε εντύπωση. 
Πολύ θετική! Από τον παραγωγό 
Frescobaldi, που είναι γνωστός 
για τα εξαιρετικά ερυθρά κρα-
σιά του στην περιοχή Τενούτα 
Αμιράλια, με το όνομα «Alie», 
που εμπνέεται από μια Νηρηί-
δα-σύμβολο της ομορφιάς. Εκ 
πρώτης όψεως, θυμίζει και αυτό 
γαλλικό ροζέ με ανοιχτό χρώμα. 
Συναντάμε τις ποικιλίες Syrah και 
Vermentino. Στη μύτη και στο 
στόμα μάς εκπλήσσει ευχάριστα 
χάρη στην πολυπλοκότητα, την 
έντονη οξύτητα και τα αρώμα-
τά του. Λουλούδια και κόκκινα 
φρούτα (όπως φράουλα και κόκ-
κινα βατόμουρα) συμπληρώνουν 
ένα κρασί με φινέτσα και πολύ 
καλή σχέση ποιότητας-τιμής. Θα 
γίνει η αγαπημένη μας καλοκαι-
ρινή συνήθεια – θα το απολαύ-
σουμε κρύο, από μια σαμπανιέρα 
γεμάτη πάγο δίπλα στη θάλασσα, 
συντροφιά με δροσιστικές σαλά-
τες, ζυμαρικά ή θαλασσινά.

Ασύρτικο 
Cuvée Monsignori, Κτήμα 
Αργυρού, Σαντορίνη.

Πολλοί θα πουν ότι «οχυρό» 
τού ελληνικού αμπελώνα είναι 
η Σαντορίνη. Οι περισσότε-
ροι, όταν ακούν «Σαντορίνη», 
σκέφτονται την καλντέρα και το 
ηφαίστειο. Αν την επισκεφτούν, 
θα θυμούνται και τα ατέλειωτα 
αμπελοτόπια, σε κάθε γωνιά τού 
νησιού. Ένα από τα μεγαλύτερα 
οινοποιεία τού νησιού είναι και 
αυτό του Κτήματος Αργυρού. 
Το συγκεκριμένο Ασύρτικο, το 
Cuvée Monsignori, έχει πάρει 
το όνομά του από τον αμπελώνα 
τής Επισκοπής (τον παλαιότερο 
στο νησί, με ηλικία που ξεπερ-
νά τα 200 έτη). Η οξύτητα 
του «κόβει» σαν μαχαίρι. Ο 
ορυκτός χαρακτήρας του, 
μοναδικός, χάρη στο ηφαιστει-
ογενές υπέδαφος του νησιού. Η 
πολυπλοκότητα και το πλούσιο 
σώμα, η ωραία δομή και η 
λιπαρή υφή του δένουν με εξαι-
ρετική αρμονία, χαρίζοντάς μας 
ένα κρασί με τρομερές δυνατό-
τητες παλαίωσης. Ψητά ψάρια, 
όστρακα, θαλασσινά και λευκά 
κρέατα θα σταθούν όμορφα 
δίπλα σε ένα Ασύρτικο Cuvée 
Monsignori τού 2017.
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΕ 
ΣΠΙΤΙΚΟ ΖΩΜΟ
Χιόνι, χαμηλές 
θερμοκρασίες… 
Ώρα για cocooning. 
Η καλή φίλη 
και συνεργάτις 
τής «Citymag» 
Ελένη Πεταλίδου 
μάς προτείνει 
το ιδανικό comfort 
food για την εποχή.
Food styling, εικόνες, κείμενο:
WWW.MAJERIKO.GR/ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ να 
κρατά, όπως φαίνεται, για το 
τέλος τις ψυχρότερες ημέρες 
του, το σπίτι αναδεικνύεται 
και πάλι στο τέλειο καταφύγιό 
μας. Τι καλύτερο, λοιπόν, από 
μια μυρωδάτη σούπα ως πρώ-
το πιάτο για το μεσημεριανό 
μας ή ως ένα ελαφρύ βραδι-
νό; Και όχι μια οποιαδήποτε 
σούπα, αλλά μία από τις πλέον 
ελληνοπρεπείς: τραχανάς λα-
χταριστός και μυρωδάτος, σε 
ζωμό βοδινού φτιαγμένο από 
τα χεράκια μας.

ΥΛΙΚΑ:
7 φλ. σπιτικός ζωμός βοδινού 
| 1 φλ. τραχανάς | 100 γρ. 
πικάντικο λουκάνικο | 4 φέτες 
ψωμιού | Λάδι | Αλάτι | Πιπέρι 
| Ρίγανη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Για τον ζωμό βοδινού: πλέ-
νουμε καλά τα κόκαλα κάτω 
από άφθονο νερό και τα 

τοποθετούμε σε στενή κατσα-
ρόλα με ψηλά τοιχώματα, για 
να έχουμε τη μικρότερη δυνατή 

εξάτμιση νερού. Τα σκεπάζουμε 
με νερό, χωρίς υπερβολές (το 
νερό πρέπει να είναι αρκετό, 
ώστε τα κόκαλα να βράσουν, όχι 
όμως υπερβολικά πολύ, επειδή 
σε μια τέτοια περίπτωση ο ζωμός 
μας θα είναι άγευστος). Φέρ-
νουμε το νερό σε θερμοκρασία 
βρασμού, όχι όμως κοχλασμού. 
Όποτε χρειαστεί στη διάρκεια 
της διαδικασίας, ξαφρίζουμε 
προσεκτικά με τρυπητή κουτάλα 
ή σήτα, ενώ με μια βαθιά κου-
τάλα απομακρύνουμε το λίπος 
που ανεβαίνει στην επιφάνεια, 
ώστε ο τελικός ζωμός μας να 
είναι διαφανής και φίνος. Μία 

ώρα πριν ολοκληρώσουμε τον 
βρασμό (υπολογίστε, ανάλογα 
με το μέγεθος των κοκάλων, 
από τρεις έως οκτώ ώρες) προ-
σθέτουμε στην κατσαρόλα μας 
τα αρωματικά και τα λαχανικά 
τής επιλογής μας. Σουρώνουμε 
προσεκτικά και αποθηκεύουμε 
πολύ γρήγορα σε ψυχρό μέρος. 
Στη συντήρηση του ψυγείου 
ο ζωμός μας αντέχει για τρεις 
ημέρες, ενώ στην κατάψυξη 
μπορούμε να τον διατηρήσουμε 
έως και τρεις μήνες.

2 Για τη σούπα μας: σε 
βαθύ σκεύος και πάνω 
σε δυνατή φωτιά ζεσταί-

νουμε 7 φλιτζάνια από τον ζωμό 
μας. Μόλις βράσει ο ζωμός, 
ρίχνουμε τον τραχανά και χα-
μηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε 
να βράσει για περίπου 15 λεπτά.

3 Ψήνουμε στον φούρνο 
τις φέτες τού ψωμιού, 
αφού τις ραντίσουμε με 

λάδι και τις πασπαλίσουμε με 
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
και ρίγανη.

4 Πριν από το σερβίρισμα, 
στολίζουμε τις φέτες 
ψωμιού με το λουκάνικο 

κομμένο σε λεπτές φέτες και 
συνοδεύουμε τη σούπα μας. 
Καλή σας όρεξη!
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Μια πολιορκία στο σαλόνι τού σπιτιού σας
ΤΙ ΚΆΝΕΙ ένας άνθρωπος, όταν πολιορκείται 
από παντού; Όταν αυτός και η οικογένειά του 
προσπαθούν να ζήσουν ακριβώς πάνω σε μια 
συνοριακή γραμμή, μια νεκρή ζώνη που δεν 
χωρίζει μόνο δύο κοινότητες στην Κύπρο, 
αλλά και δύο κόσμους – των προνομιούχων 
και μη; Τι κάνει ένας άνθρωπος που τον έχουν 
σημαδέψει η ιστορία και η τύχη, όταν δεν 
είναι απλώς αποφασισμένος για όλα, αλλά έχει 
και ένα τυφέκιο G3, καθώς και την «ψυχή» 
για να το χρησιμοποιήσει; Ό,τι και οι ελεύθε-
ροι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι: πραγματο-
ποιεί μιαν έξοδο – ηρωική όμως μόνο για την 
οικογένειά του, για κανέναν άλλο.

Η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
ταινία τού Σταύρου Παμπαλλή «Πολιορκία 
στην οδό Λιπέρτη», ένα σύγχρονο αστικό 
γουέστερν που διαδραματίζεται κοντά στην 
Πράσινη Γραμμή τής Λευκωσίας, με πρω-
ταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, 
ξεκινά την κινηματογραφική της διαδρομή 
online στις 19, 20, 21 και 22 Φεβρουαρίου, 
στο viva.gr. Γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική 
ταινία που βγαίνει σε διανομή διαδικτυα-
κά – και μάλιστα σε παγκόσμια πρεμιέρα, 
με δεδομένες τις συνθήκες που επέβαλε η 
πανδημία.
Στην ταινία, που αποτελεί μια συμπαραγωγή 

Ελλάδας, Κύπρου και Βρετανίας, πρωταγω-
νιστούν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Μαρκου-
λάκης, Δάφνη Αλεξάντερ, Νιόβη Χαραλά-
μπους και Ακύλλας Καραζήσης.
INFO: Η ταινία θα προβάλλεται από τις 19 ώς 
τις 22.02, σε συγκεκριμένες ώρες (08:00, 
11:00, 18:00, 21:00, 00:00, 03:00 και 
06:00). Η τελευταία προβολή θα πραγματοποι-
ηθεί τη ΔΕ 22.02, στις 06:00, ωστόσο οι θε-
ατές θα έχουν περιθώριο να τη δουν για άλλες 
τέσσερις ώρες μετά την έναρξη προβολής της. 
Εισιτήριο: €6,50 (μπορείτε να προμηθευτείτε το 
εισιτήριό σας εδώ: https://www.viva.gr/tickets/
cinema/streaming/poliorkia-stin-odo-liperti/). 
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Π ρεμιέρα με ένα 
αφιέρωμα το τα-
ξίδι κάνει στις 4 
Μαρτίου το 23ο 
Φεστιβάλ Ντοκι-

μαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ). 
Μετά την περσινή διοργάνωση, 
που πραγματοποιήθηκε –λόγω 
πανδημίας– εξ ολοκλήρου 
ψηφιακά, η φετινή αναμένεται 
να είναι υβριδική: όποτε το 
επιτρέπουν οι συνθήκες θα 
πραγματοποιείται σε κινηματο-
γραφικές αίθουσες και όποτε 
το απαγορεύουν διαδικτυακά. 
Γι’ αυτό τον λόγο θα πραγ-
ματοποιηθεί και «σπαστά», 
μέσα στον Μάρτιο, αλλά και το 
καλοκαίρι.
«Επαναπροσδιορίζουμε το 
πώς μπορεί να διεξαχθεί ένα 
φεστιβάλ», υπογραμμίζει ο 
διευθυντής τού Φεστιβάλ, 
Ορέστης Ανδρεαδάκης. Τον 
Μάρτιο το 23ο ΦΝΘ αρχίζει 
με το εν λόγω αφιέρωμα, θα 

συνεχιστεί με προβολή των κα-
λύτερων ντοκιμαντέρ τής χρο-
νιάς και με κάποιες ταινίες για 
νέους – όλα διαδικτυακά. Τον 
Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν 
–ανάλογα με τις υγειονομικές 
συνθήκες, σε φυσικές ή ψηφι-
ακές αίθουσες– τα διαγωνιστι-
κά και η Αγορά. «Στο ενδιά-
μεσο, θα προσαρμοστούμε 
ανάλογα με τις συνθήκες. Αν 
χειροτερέψουν τα πράγματα, 
μπορεί να προβάλουμε κάποιο 
αφιέρωμα, για να στηρίξουμε 
και τη διάθεση του κόσμου», 
υπογραμμίζει ο κ. Ανδρεα-
δάκης, «ενώ, αν ανοίξουν οι 
κινηματογραφικές αίθουσες, 
το ΦΝΘ θα είναι εκεί».

Το αφιέρωμα στο ταξίδι
Στις 4 Μαρτίου η αρχή γίνεται 
με το αφιέρωμα «Προορισμός: 
Ταξίδι», καθώς, όπως εξηγεί 
ο κ. Ανδρεαδάκης, το ταξίδι 
έλειψε φέτος σε όλους: «Ακό-

Με ένα ταξίδι
ξεκινά το 23ο
Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
Μέσα από το αφιέρωμα «Προορισμός: 
Ταξίδι», που σηματοδοτεί την έναρξη
της φετινής διοργάνωσης στις 4 αυτού 
του Μαρτίου. Όλα τα υπέροχα
που θα απολαύσουμε (online, αλλά 
ενδεχομένως και διά ζώσης), για πρώτη 
φορά ώς το ερχόμενο καλοκαίρι,
σε μιαν υβριδική διοργάνωση.

«ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΕΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ», ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟ 23Ο ΦΝΘ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ», ΕΝΩ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ – ΟΛΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ –ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ‘Η ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ– ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ. «ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ, ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΑΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, 
«ΕΝΩ, ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΤΟ ΦΝΘ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ».



μη και το κοντινό ταξίδι, μέχρι 
το χωριό, για να δούμε τη για-
γιά…», όπως χαρακτηριστικά 
σημειώνει. Αναζητώντας ιδέες 
για τη φετινή διοργάνωση, οι 
άνθρωποι του ΦΝΘ άρχισαν 
να αναρωτιούνται τι ακριβώς 
μας έλειψε στο ταξίδι. Η μετα-
κίνηση; Η χαρά τού να αλλά-
ζεις παραστάσεις; Μέσα από 
αυτές τις σκέψεις «γεννήθηκε» 
το αφιέρωμα: «Πάνω σε αυτά 
τα ερωτήματα αρχίσαμε να 
ψάχνουμε ταινίες που δίνουν 
απαντήσεις σχετικά με τα ταξί-
δια», επισημαίνει ο διευθυντής 
τού φεστιβάλ.
Το αφιέρωμα «Προορισμός: 
Ταξίδι» θα προβληθεί από 
τις 4 ώς τις 14 Μαρτίου, από 
την ψηφιακή πλατφόρμα 
τού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης. Από την Ινδία 
στην Αλάσκα και από το Τελ 
Αβίβ στα σχεδόν απάτητα 
μέρη τού κόσμου, όπως η 

Παταγονία και η Γροιλανδία, 
δεκαεννέα ντοκιμαντέρ και 
δύο ταινίες μυθοπλασίας εξε-
ρευνούν τη σύγχρονη εμπει-
ρία τού ταξιδιού και τη σχέση 
μας μαζί του.
«Μετακινήσεις πληθυσμών 
υπήρχαν πάντοτε. Το ταξίδι 
είναι συνυφασμένο με την 
ανθρώπινη ύπαρξη», σημει-
ώνει ο κ. Ανδρεαδάκης – και 
προσθέτει ότι «στην πραγ-
ματικότητα, ταξιδεύουμε για 
να βρούμε ένα μέρος τού 
εαυτού μας».
Το αφιέρωμα θα συνοδεύε-
ται από μια δίγλωσση, ειδική 
έκδοση 180 σελίδων, στην 
οποία άνθρωποι του σινεμά, 
καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί 
προσεγγίζουν τις διαφορετικές 
πτυχές τού ταξιδιού. Η έκδοση 
θα είναι διαθέσιμη στο e-shop 
τού φεστιβάλ, καθώς και στα 
βιβλιοπωλεία, σε συνεργασία 
με τις εκδόσεις «Νεφέλη».
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ΓΙΑΤΙ ΤΑΞΙΔΕΎΟΎΜΕ; Τι 
αναζητάμε στις περιπλανήσεις 
μας; Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ Θεσσαλονίκης βάζει προο-
ρισμό το ίδιο το ταξίδι, επιχειρώ-
ντας να επαναπροσδιορίσει την 
έννοιά τοσυ μέσα από ένα μεγά-
λο και συναρπαστικό αφιέρωμα 
με τίτλο «Προορισμός: Ταξίδι». 
Το αφιέρωμα θα ξετυλιχτεί από 
τις 4 ώς τις 14 Μαρτίου, στο πλαί-
σιο του online 23ου ΦΝΘ, μέσα 
από την ψηφιακή πλατφόρμα 
τού φεστιβάλ, περιλαμβάνοντας 
τις εξής προβολές:

«Ανοιχτός Βορράς»/ «Big 
North» τού Ντάριο Ακοτσέλα 
(Ιταλία, 2020, 80 λεπτά). 
Ο Πάολο Κονιέτι είναι ένας 
40χρονος ιταλός συγγραφέας. 
Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη 
σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση, στη διάρκεια του 
μεγάλου ταξιδιού τού Πάολο 
στη Βρετανική Κολομβία, το 
Γιούκον και την Αλάσκα, όπου 
συναντά ανθρώπους που ζουν 
στο δάσος. Αυτή η μεγάλη 
περιπέτεια θα ολοκληρωθεί 
στο λεγόμενο «μονοπάτι τού 
πανικού», στο λεωφορείο τής 
γραμμής 142, όπου έφτασε στο 
τέλος του το ταξίδι τού ακτιβι-
στή Κρις Μακάντλες, ο οποίος 
υπήρξε έμπνευση για την ταινία 
«Ταξίδι στην Άγρια Φύση» 
(«Into the Wild») τού Σον Πεν.
«Ο σταθμός τού τραίνου»/ 
«The train stop» τού Σεργκέι 
Λοζνίτσα (Ρωσία, 2000, 25 
λεπτά). Σε αυτό το ιδιαίτερο 
ντοκιμαντέρ τού σπουδαίου 
δημιουργού Σεργκέι Λοζνίτσα 
παρακολουθούμε ανθρώπους 
που κοιμούνται περιμένοντας σ’ 
έναν σταθμό στη μέση τού που-
θενά ένα τραίνο που ποτέ δεν 
έρχεται. Το ταξίδι ως αναμονή, 

ως προσμονή για κάτι που δεν 
έρχεται – ποτέ.
«Αν είχα τέσσερις καμήλες»/ 
«If I had four camels» τού 
Κρις Μαρκέρ (Γαλλία – Δυτι-
κή Γερμανία, 1966, 51 λεπτά). 
Αποτελούμενο εξ ολοκλήρου 
από φωτογραφίες που τράβηξε 
ο Κρις Μαρκέρ στη διάρκεια 
των ταξιδιών του σε 26 χώρες, 
το ντοκιμαντέρ αποτελεί ταυτό-
χρονα ένα οδοιπορικό κι έναν 
διαλογισμό πάνω στη φύση 
τού ανθρώπου, στα μεγάλα 
γεγονότα που συνταράσσουν 
τον πλανήτη, στην ομορφιά και 
στην ασχήμια τής ζωής.
«Αναμνήσεις από ένα ταξίδι 
στη Λιθουανία»/ 
«Reminiscences of a journey 
to Lithuania» του Γιόνας 
Μέκας (Λιθουανία – ΗΠΑ, 
1972, 82 λεπτά). Γυρισμένο 
από τον θρύλο τού σινεμά, τον 
ποιητή και σκηνοθέτη Γιόνας 
Μέκας, το ντοκιμαντέρ αυτό 
αποτελεί ένα κινηματογραφι-
κό ημερολόγιο του ίδιου τού 
Μέκας. Η ταινία επικεντρώνεται 
στην επιστροφή του στην ιδιαί-
τερη πατρίδα του. Το 2006 η 
Βιβλιοθήκη τού Αμερικανικού 
Κογκρέσου την επέλεξε να 
ενταχθεί στο Εθνικό Κινηματο-
γραφικό Μητρώο, αναφερόμε-
νη στην «πολιτιστική, αισθητική 
και ιστορική της σημασία».
«Στα βήματα του Μπρους 
Τσάτουιν»/ «Nomad: In the 
footsteps of Bruce Chatwin» 
του Βέρνερ Χέρτσογκ (Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, 2019, 89 λεπτά). 
Ένας τρυφερός φόρος τιμής 
στον χαρισματικό ταξιδιωτικό 
συγγραφέα Μπρους Τσάτουιν 
από τον φίλο του, σκηνοθέ-
τη Βέρνερ Χέρτσογκ. Με το 
σακίδιο του Τσάτουιν στην 
πλάτη του, ο Χέρτσογκ ταξιδεύει 

ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
Το φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικό, 
ανατρεπτικό και υβριδικό, εν μέσω των 
δύσκολων συγκυριών που έχει διαμορφώσει 
η πανδημία. Η 23η διοργάνωση ξεκινά 
στις 4 Μαρτίου, ωστόσο οι εκδηλώσεις 
και οι προβολές της θα επεκταθούν
ώς και το φετινό καλοκαίρι.

 «Νυχτερινό ταχυδρομείο»/«Night mail».
 των Χάρι Ουάτ, Μπάζιλ Ράιτ..

 «Για τον χρόνο και την πόλη»/.
 «Of time and the city».

 τού Τέρενς Ντέιβις..



Citymag Thessaloniki 
No 036  —  20.02-05.03.2021

ανά τον κόσμο (από την Ελλάδα 
στην Παταγονία και τη Γκάνα), 
ακολουθώντας τα βήματα ενός 
ανθρώπου που, όπως και ο ίδιος, 
λάτρεψε τη νομαδική ζωή. Στην 
πορεία θα ανακαλύψει μυστήρια, 
περιπλανώμενους ανθρώπους και 
συναρπαστικές εμπειρίες.
«Το μεγάλο ταξίδι»/ «The long 
holiday» τού Γιόχαν φαν ντερ 
Κέκεν (Ολλανδία, 2000, 145 
λεπτά). Όταν ο σκηνοθέτης μα-
θαίνει ότι πάσχει από καρκίνο, 
αποφασίζει να κάνει αυτό που 
αγαπά περισσότερο: να ταξιδέ-
ψει και να κινηματογραφήσει. 
Με αφορμή τις θεραπευτικές 
προσεγγίσεις στην ανατολική και 
τη δυτική κουλτούρα, ταξιδεύει 
σε διάφορα μέρη τού κόσμου 
και, χρησιμοποιώντας ποιητική 
αφήγηση, μιλά για τον ίδιο και 
τη ζωή του. Το ντοκιμαντέρ 
αυτό αποτελεί αφορμή να κάνει 
εκείνο που αγαπά περισσότερο 
απ’ όλα στον κόσμο: να χρησι-
μοποιήσει την κινηματογραφική 
του κάμερα.
«Τζόγος, θεοί και LSD»/ 
«Gambling, gods and LSD» 
τού Πίτερ Μέτλερ (Καναδάς– 
Ελβετία, 2002, 180 λεπτά). 
Ένα τρίωρο υπερβατικό ταξίδι 
σε διαφορετικές χώρες και 
κουλτούρες, που φέρνει κοντά 
ανθρώπους και πολιτισμούς. Ο 
σκηνοθέτης θα πραγματοποιήσει 
μιαν ιχνηλάτηση στην έρημο της 
Νεβάδα, θα παρακολουθήσει 
μια κατεδάφιση στο Λας Βέγκας, 
θα παρατηρήσει τη ζωή στην Ελ-
βετία και θα είναι παρών σε ένα 
κήρυγμα ευαγγελίου στο αερο-
δρόμιο του Τορόντο. Ένα ντοκι-
μαντέρ-στοχασμός πάνω στο το 
τι δίνει νόημα στη ζωή μας.

«Εκεί κάτω»/ «Down there» 
τής Σαντάλ Ακερμάν (Βέλγιο – 
Γαλλία, 2006, 78 λεπτά). Μέσα 
από ένα παραθαλάσσιο διαμέ-
ρισμα στο Τελ Αβίβ, η Σαντάλ 
Ακερμάν, μία από τις σημαντικό-
τερες ευρωπαίες δημιουργούς 
στη μετά-nouvelle vague εποχή, 
μιλά για την καθημερινότητά 
της, την οικογένειά της και την 
εβραϊκή της ταυτότητα, αναπο-
λώντας παράλληλα την παιδική 
της ηλικία. Το ντοκιμαντέρ έχει 
την αίσθηση ενός ημερολογίου, 
ρίχνοντας μια ματιά στις σκέψεις 
τής σκηνοθέτιδος, που έβαλε 
τέλος στη ζωή της το 2015, σε 
ηλικία 65 ετών. Το ντοκιμαντέρ 
ήταν υποψήφιο για βραβείο 
Σεζάρ το 2007.
«Για τον χρόνο και την πόλη»/ 
«Of time and the city» τού 
Τέρενς Ντέιβις (Ηνωμένο Βα-
σίλειο, 2008, 74 λεπτά). Ένα 
δοκίμιο-εγκώμιο για την πόλη 
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο 
σκηνοθέτης Τέρενς Ντέιβις, το 
εργατικό Λίβερπουλ. Μια κατάθε-
ση μνήμης και στοχασμού για την 
εμπειρία τής απώλειας αίσθησης 
του χώρου και του τόπου, καθώς 
ο χρόνος περνά. Ένα προσωπικό 
πορτρέτο τού Λίβερπουλ, πέρα 
από τους Μπιτλς και τη θρυλική 
ομάδα ποδοσφαίρου, όπου η νιό-
τη και η έμπνευση συμπλέκουν την 
προσωπική ιστορία τού σκηνοθέτη 
με την ιστορία τής πόλης.
«Αποστολή στην άκρη τού 
κόσμου»/ «Expedition to the 
end of the world» τού Ντάνιελ 
Ντέντσικ (Δανία – Σουηδία, 
2013, 90 λεπτά). Ένα επικό 
ταξίδι με ένα τρικάταρτο καράβι 
στα παγόβουνα της Βορειοανα-
τολικής Γροιλανδίας που λιώνουν 

με ραγδαίους ρυθμούς, στη 
διάρκεια του οποίου το πλήρωμα 
–που περιλαμβάνει από καλλιτέ-
χνες μέχρι γεωλόγους και αστρο-
βιολόγους– ανακαλύπτει νέα είδη 
ζωής, αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες 
προκλήσεις και στοχάζεται πάνω 
σε θεμελιώδη ερωτήματα υπαρξι-
ακής φύσης.
«Η γη των φαντασμάτων»/ 
«Ghostland» των Κατένια Λέρ-
μερ και Ζίμον Στάντλερ (Γερμα-
νία, 2016, 85 λεπτά). Ένας από 
τους αρχαιότερους πολιτισμούς 
στον πλανήτη μας υφίσταται τερά-
στια αλλαγή. Οι άνθρωποι της φυ-
λής Τζου/Χοανσί, στη Ναμίμπια, 
διασχίζουν την έρημο Καλαχάρι 
και ταξιδεύουν στην καρδιά τής 
Ευρώπης. Αυτό που αρχίζει ως 

ματιά στον συναρπαστικό πολι-
τισμό τους γίνεται μια ακόμη πιο 
συναρπαστική ματιά στον δυτικό 
τρόπο ζωής μας. Ένας ζεστός και 
χιουμοριστικός στοχασμός πάνω 
στις συνήθειές μας, μέσα από τα 
μάτια ανθρώπων που ετοιμάζο-
νται να εγκαταλείψουν παραδό-
σεις εκατομμυρίων ετών.
«Kεντρικό αεροδρόμιο Τέμπελ-
χοφ»/ «Central airport THF» 
του Καρίμ Αϊνούζ (Γερμανία – 
Γαλλία – Βραζιλία, 2018, 97 λε-
πτά). Το αεροδρόμιο Τέμπελχοφ 
του Βερολίνου είναι ένας χώρος 
αφίξεων και αναχωρήσεων, που 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως 
προσφυγικός καταυλισμός, αλλά 
και ως χώρος ψυχαγωγίας για 
τους κατοίκους τής γερμανικής 
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 05. «Οι Λένινγκραντ Κάουμποϊς.
 πάνε Αμέρικα» του Άκι Κάουρισμάκι..

 06. «Το μεγάλο ταξίδι»/.
 «The long holiday».
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 07. «Αναμνήσεις από ένα ταξίδι.
 στη Λιθουανία»/«Reminiscences.
 of a journey to Lithuania».
 του Γιόνας Μέκας..



πρωτεύουσας. Το ντοκιμαντέρ τού 
Καρίμ Αϊνούζ μιλά για την προ-
σφυγική κρίση με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο, φτιάχνοντας το πορτρέτο 
μιας πόλης μέσα στην πόλη, αλλά 
και μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας, 
εγκλωβισμένης στο σημείο ανάμε-
σα στην κρίση και την ουτοπία.
«Ταξιδιώτης τού μεσονυχτίου»/ 
«Midnight traveler» του Χασάν 
Φαζιλί (ΗΠΑ – Κατάρ – Κανα-
δάς – Ηνωμένο Βασίλειο, 2019, 
88 λεπτά). Όταν το θεοκρατικό 
καθεστώς των Ταλιμπάν τον 
επικήρυξε, ο αφγανός θεατρικός 
και κινηματογραφικός σκηνοθέ-
της Χασάν Φαζιλί είχε μόνο μία 
επιλογή: την άτακτη φυγή. Ένα 
οπτικό ημερολόγιο, κινηματο-
γραφημένο από τον ίδιο με πολύ 

φτωχά μέσα (ακόμη και με κινητό 
τηλέφωνο), το οποίο εξιστορεί έναν 
καταναγκαστικό εκπατρισμό. Ένα 
ντοκιμαντέρ που λειτουργεί ως 
τρανταχτή απόδειξη για την ασύλ-
ληπτη βία με την οποία έρχονται 
αντιμέτωποι όσοι είναι αναγκασμέ-
νοι να ταξιδεύουν νύχτα. Εξόριστοι 
από τον ίδιο τους τον τόπο, προ-
χωρούν σιωπηλά και φοβισμένα, 
με τον θάνατο να παραμονεύει σε 
κάθε βήμα.
«Από πού πάμε σπίτι μας;»/ 
«Which way home?» τής Ρε-
μπέκα Καμίζα (ΗΠΑ, 2009, 82 
λεπτά). Το ντοκιμαντέρ ακολου-
θεί ασυνόδευτους ανήλικους με-
τανάστες με προορισμό τις ΗΠΑ, 
σε μια περιπλάνηση γεμάτη εμπό-
δια, με πυξίδα την αβεβαιότητα. 

Παιδιά όπως η Όλγα και ο Φρέντι 
από την Ονδούρα προσπαθούν 
απεγνωσμένα να φτάσουν στους 
γονείς τους στις ΗΠΑ· ο Χοσέ, 
ένας 10χρονος από το Ελ Σαλ-
βαδόρ, τον οποίο εγκατέλειψαν 
λαθρέμποροι, βρίσκεται τώρα 
μόνος του σε ένα κέντρο προφυ-
λάκισης στο Μεξικό, και ο Κέβιν, 
ένα 14χρονο «παιδί τής πιάτσας» 
από την Ονδούρα, του οποίου 
η μητέρα ελπίζει ότι θα καταφέ-
ρει να φτάσει στην Αμερική, για 
να της στείλει λεφτά. Ένα ταξίδι 
ελπίδας και κουράγιου, απογοή-
τευσης και θλίψης.
«Πρώτη επαφή»/ «First 
contact» των Μπομπ Κόνολι και 
Ρόμπιν Άντερσον (Αυστραλία 
– Καναδάς – ΗΠΑ, 1983, 58 

λεπτά). Το ντοκιμαντέρ παρου-
σιάζει εικόνες από την πρώτη 
συνάντηση των ορεινών φυλών 
τής Παπούα – Νέας Γουινέας με 
τους αυστραλούς χρυσοθήρες, 
τη δεκαετία τού 1930. Οι αδελ-
φοί Λέι ήταν οι πρώτοι λευκοί που 
μπήκαν στην ενδοχώρα τής Νέας 
Γουινέας, όπου συνάντησαν τους 
κατοίκους των ορεινών περιοχών 
(που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν 
είχαν οποιαδήποτε επαφή με τον 
έξω κόσμο) και τους κινηματο-
γράφησαν. Πενήντα χρόνια μετά, 
οι σκηνοθέτες τούς επισκέπτο-
νται, δείχνοντάς τους τα πλάνα 
και τις φωτογραφίες που είχαν 
τραβήξει τότε οι Λέι: παίρνουν 
συνεντεύξεις από τους εν ζωή 
αδελφούς και τους ιθαγενείς που 
ήταν τότε παρόντες, οι οποίοι 
παρουσιάζουν μια διαφορετική 
ερμηνεία αυτής της επαφής. 
Ένα μοναδικό ντοκουμέντο για 
την πρώτη συνάντηση μεταξύ 
ανθρώπων από διαφορετικές 
κουλτούρες.
«Νυχτερινό ταχυδρομείο»/ 
«Night mail» των Χάρι Ουάτ, 
Μπάζιλ Ράιτ (Ηνωμένο Βασίλειο, 
1936, 25 λεπτά). Γυρισμένο το 
1936, το ντοκιμαντέρ «Νυχτερι-
νό Ταχυδρομείο» είναι μία από 
τις σημαντικότερες ταινίες τής 
κινηματογραφικής μονάδας των 
βρετανικών ταχυδρομείων, GPO 
Film Unit. Ακολουθεί το νυχτε-
ρινό ταξίδι τής αμαξοστοιχίας 
Λονδίνο – Γλασκώβη. Ένα ποιη-
τικό ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει 
το βρετανικό τοπίο, το οποίο 
συνοδεύει υπέροχα η μουσική 
τού συνθέτη Μπέντζαμιν Μπρίτεν 
και οι στίχοι τού βρετανού ποιητή 
Ουίσταν Χιου Όντεν.
«Ταξίδια στο Κονγκό»/ 
«Travels in the Congo» τού 
Μαρκ Αλεγκρέ (Γαλλία, 1927, 
117 λεπτά). Το 1925, ο νεαρός 
κινηματογραφιστής Μαρκ 
Αλεγκρέ συνόδευσε τον σύντρο-
φό του, Αντρέ Ζιντ, στη Γαλλική 
Ισημερινή Αφρική, το Κονγκό. Το 
ντοκιμαντέρ, μόλις πέντε χρόνια 
μετά τον Νανούκ τού Βορρά, 
περιλαμβάνει εικόνες από τους 
έντεκα μήνες που έμεινε εκεί. 
Στόχος τού σκηνοθέτη, να βυθι-
στούν οι θεατές «όπως κι εμείς οι 
ίδιοι, στην ατμόσφαιρα αυτής της 
μυστηριώδους χώρας». Ένα από 
τα πρώτα ντοκιμαντέρ παρατή-
ρησης.
«Άτμαν»/ «Atman» τής Πίργιο 
Χόνκασάλο (Φινλανδία, 1996, 
73 λεπτά). Θέλοντας να αποτί-
σει φόρο τιμής στην πρόσφατα 
χαμένη μητέρα του, ο παράλυτος 
στα πόδια Τζαμάνα Λαλ από την 

Ινδία ξεκινά ένα προσκύνημα από 
τις εκβολές τού ποταμού Γάγγη 
στην ιερή πόλη Χαριντουόρ, 
στους πρόποδες των Ιμαλαΐ-
ων, καλύπτοντας μια διαδρομή 
6.000 χιλιομέτρων. Μέσα από 
επτά κεφάλαια και με συνοδό τη 
Σάντα, μια χήρα με τρία παιδιά, 
που θα τον ακολουθήσει ώς 
το τέλος τής διαδρομής του, 
το ταξίδι αυτό είναι παράλληλα 
ένα πορτραίτο τής εσωτερικής 
δύναμης του ανθρώπου, αλλά 
και των θρησκευτικών πρακτικών 
τής Ινδίας.
«Route One» τού Ρόμπερτ 
Κρέιμερ (Ηνωμένο Βασίλειο 
– Γαλλία, 1990, 255 λεπτά). 
Συνδυάζοντας ντοκιμαντέρ και 
μυθοπλασία, η ταινία τού Ρό-
μπερτ Κρέιμερ παρουσιάζει ένα 
«ψηφιδωτό» συμπεριφορών 
στην Αμερική τής δεκαετίας τού 
1980 απέναντι σε θέματα όπως η 
φυλή, η θρησκεία και η ιστορία. 
Η ταινία περιγράφει το ταξίδι τού 
σκηνοθέτη από τα καναδικά 
σύνορα στο Μέιν ώς το Φλόρι-
ντα Κις. Μαζί με τον σκηνοθέτη 
βρίσκεται ο Ντοκ (τον ερμηνεύει 
ο ακτιβιστής Πολ Μακ Άιζακ), 
ένας άνδρας που επιστρέφει από 
την Αφρική στις ΗΠΑ.
«Στάση λεωφορείου»/ «Bus 
stop» των Ακτάν Αμπντικαλί-
κοφ και Έρνεστ Αμπντιχαπάροφ 
(Κιργιστάν, 2000, 27 λεπτά). 
Τέσσερις άγνωστοι περιμένουν 
ένα λεωφορείο που δεν έρχεται 
σε μια στάση που βρίσκεται στο 
σταυροδρόμι με μια πολυσύ-
χναστη λεωφόρο. Βαδίζοντας 
στα ίχνη τού «Περιμένοντας τον 
Γκοντό», η ταινία δίνει έμφαση 
όχι σ’ αυτό που περιμένεις, αλλά 
στις σχέσεις που αναπτύσσονται 
όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση 
αναμονής.
«Οι Λένινγκραντ Κάουμποϊς 
πάνε Αμέρικα» του Άκι Κά-
ουρισμάκι (Φινλανδία – Σου-
ηδία, 1989, 78 λεπτά). Κάπου 
στην τούνδρα, σε μιαν ερημική 
έκταση, ζει η χειρότερη ροκ εντ 
ρολ μπάντα τού πλανήτη, μια 
κομπανία χωρίς κοινό και χωρίς 
καμία πιθανότητα εμπορικής 
απήχησης. Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, 
αποφασίζουν να ξεχάσουν τον 
πατριωτισμό τους και να πάνε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταινία 
είναι η ιστορία τής περιπλάνησής 
τους πέρα από τον ωκεανό, στα 
βάθη τής ηπείρου, μια ιστορία για 
κακόφημα μπαρ και τίμιους αν-
θρώπους, στις επαρχιακές πόλεις 
τού έθνους τού χάμπουργκερ. 
Άσχημοι άνθρωποι, όμορφα 
συναισθήματα.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ξεκίνησε η 
Εθνική Λυρική Σκηνή το πολυ-
διάστατο επετειακό πρόγραμμά 
της για τα 200 χρόνια από την 
ελληνική επανάσταση του 1821, 
που υλοποιείται με τη στήριξη του 
ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και 
παρουσιάζεται αρχικώς διαδικτυα-
κά στους χώρους του και το καλο-
καίρι, ελπίζουμε, ζωντανά. Ανάμεσα 
στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται 
σπουδαίες όπερες, παραστάσεις 
χορού, έργα κορυφαίων ελλήνων 
συνθετών, ένα μεγάλο αφιέρωμα 
στον Μίκη Θεοδωράκη, ακόμη και 
έργα κινηματογραφικής μουσικής 
για την αμερικανική επανάσταση.
Παράλληλα με το επετειακό 
πρόγραμμα, νέες παραγωγές που 
ανεστάλησαν λόγω της πανδημίας 
θα βγουν στα φώτα τής σκηνής, 
με σκηνοθέτες και χορογράφους 
όπως ο Γιώργος Λάνθιμος με 
την ηθοποιό Έμα Στόουν («The 
artist and the composer» τον 
Σεπτέμβριο), η Μαρίνα Αμπρά-
μοβιτς με τον ηθοποιό Γουίλιαμ 
Νταφόε (περφόρμανς «Οι επτά 
θάνατοι της Μαρίας Κάλλας» τον 
Ιούλιο), ο Γιώργος Νανούρης και 
οι χορογράφοι Πατρίτσια Απέργη 
και Rootless Root («Δέσπω» τού 
Παύλου Καρρέρ και Ελληνικοί 
Χοροί τού Νίκου Σκαλκώτα στις 5, 
7, 24 και 25 Μαρτίου), ο Αλέξαν-
δρος Ευκλείδης («Οι γάμοι τού 
Φίγκαρο» στις 26, 28 και 31 Μαρ-
τίου και στις 4, 11 και 17 Απριλίου), 
ο Θάνος Παπακωνσταντίνου («Ο 
θρίαμβος της Ιουδίθ» τού Βιβάλντι 
στις 16, 18, 20 και 22 Απριλίου), ο 

Τιάγκο Μπορντίν (μπαλέτο «Δον 
Κιχώτης» τον Μάιο), η Κατερίνα 
Ευαγγελάτου («Ριγκολέττος» τού 
Βέρντι τον Μάιο και τον Ιούνιο), η 
Φανί Αρντάν («Λαίδη Μάκμπεθ» 
τού Μτσενσκ τον Οκτώβριο) κ.ά.

Η Εναλλακτική Σκηνή
Ωστόσο, η Εναλλακτική Σκηνή 
τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που 
επίσης τιμά τα 200 χρόνια από 
την έναρξη της ελληνικής επανά-
στασης, προσφέρει ένα εξίσου 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα. 
Στις 21, 26 και 27 Φεβρουαρίου 
και στις 4, 6 και 7 Μαρτίου ο Χα-
ράλαμπος Γωγιός παρουσιάζει τη 
ρηξικέλευθη όπερά του «Ο θάνα-
τος του Άντονυ», σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Καραντζά και δική του 
μουσική διεύθυνση.
Από την άλλη, ο Μιχαήλ Μαρμα-
ρινός και ο Ακύλλας Καραζήσης 
ανεβάζουν από τις 21 ώς τις 28 
Μαρτίου μια παράσταση μουσικού 
θεάτρου με τίτλο «Ο Κολοκοτρώ-
νης ατενίζει το μέλλον. Γυναίκες 
προετοιμάζονται για την Επανά-
σταση. Και εγώ κάτι θα σκέφτο-
μαι». Ερμηνεύουν ο Λάμπρος 
Γραμματικός, ο Ακύλλας Καραζή-
σης, η Ευαγγελία Καρακατσάνη, 
ο Έκτορας Λυγίζος, η Ηλέκτρα 
Νικολούζου, ο Μάριος Σαραντί-
δης και η Μαρία Σκουλά.
Άλλη μία μουσική παράσταση 
παίρνει τη σκυτάλη στις 2, 3 και 
4 Απριλίου: πρόκειται για «Το 
τραγούδι τής κυρα-Δομνίτσας» 
σε σκηνοθεσία Μαρίας Μα-
γκανάρη, που αποδίδεται από 

τη Σύρμω Κεκέ και στο οποίο 
συμμετέχει το γυναικείο φωνητι-
κό σύνολο Chores, σε μουσική 
διεύθυνση Μαρίνας Σάττι.
«Μια τόσον ωραία και τόσον νό-
μιμος υπόθεσις» είναι ο τίτλος τής 
επόμενης παράστασης μουσικού 
θεάτρου, της οποίας η σύνθε-
ση κειμένου και η σκηνοθεσία 
ανήκουν στον Κωνσταντίνο Χατζή. 
Ερμηνεύουν η Λυδία Κονιόρδου, 
ο Βασίλης Μηλιώνης, η Μαριάμ 
Ρουχάτζε, ο Δημήτρης Τσίκλης και 
ο Αλέξανδρος Ψυχράμης.
Χιούμορ, ενσυναίσθηση, δηκτική 
ειρωνεία και βιογραφικές, ιστορικές 
και εθνογραφικές πληροφορίες 
χαρακτηρίζουν το μουσικό θέατρο 
του Αλέξανδρου Μούζα, που 
φέρει τον τίτλο «Σκιές στον Άδη». 
Η σκηνοθεσία είναι του Θωμά 
Μοσχόπουλου, ενώ το κείμενο 
αποδίδει ο Χρήστος Λούλης.
Μιαν εγκατάσταση-κινηματογρα-
φική ταινία («Η πόλη και η πόλη») 
προτείνουν ο Χρήστος Πασσαλής 
και ο Σύλλας Τζουμέρκας (στις 
8, 9, 10 και 11 Ιουνίου): πρόκειται 
για έξι επεισόδια από τη ζωή και 
τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή 
κοινότητα της Θεσσαλονίκης, που 
ενώνονται με την πόλη τού σήμε-
ρα. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί 
Βασίλης Κανάκης, Αλέξανδρος 
Βαρδαξόγλου, Αγγελική Παπούλια, 
Αργύρης Ξάφης, Βασίλης Καρα-
μπούλας, Θέμις Μπαζάκα, Μαρία 
Φιλίνη, Λαέρτης Μαλκότσης, 
Φιντέλ Ταλαμπούκας κ.ά.
Την όπερα-μπαλέτο «Μπιμπιλο-
λό» των Μαρκ Μοννέ και Αρνό 
Φαμπρ σε πρώτη πανελλήνια 
παρουσίαση θα δούμε στις 1, 2 και 
3 Οκτωβρίου. Είναι μια παιγνιώδης 
όπερα χωρίς τραγουδιστές και 
μπαλέτο, χωρίς χορευτές, αλλά με 
πλαστικά ζώα, ηλεκτρικά μοτέρ, 
καλώδια και επιβλητικές σκιές, 
βασισμένη στο μουσικό έργο τού 
Μαρκ Μοννέ και σκηνοθετημένη 
από τον Αρνό Φαμπρ.
Τέλος, ο Γιώργος Πούλιος παρου-
σιάζει στις 7, 8, 9 και 10 Οκτω-
βρίου μια «θεατρική αφήγηση 
χωρίς ερμηνευτές». Το «Set in 
Time in Place» είναι μια παρά-
σταση μουσικού θεάτρου για 20 
μπομπινόφωνα που, ως ένα είδος 
εικαστικής εγκατάστασης, τοπο-
θετημένα σε πολλαπλά σημεία τής 
αίθουσας της Εναλλακτικής Σκη-
νής, φτιάχνουν ένα λαβυρινθώδες 
δίκτυο από μαύρες γραμμές 
και τεθλασμένους διαδρόμους. 
Παράλληλα, ένα μεταβαλλόμενο 
ηχητικό τοπίο δημιουργεί ένα εί-
δος ακουστικού «χρονικού», που 
αυτοανακυκλώνεται σωρευτικά 
σε πραγματικό χρόνο.
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ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΡΙΚΗ 
ΤΟ 2021
Όλα όσα περιλαμβάνει
το πρόγραμμα της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, στο 
πλαίσιο και του εορτασμού 
των 200 χρόνων από
την ελληνική επανάσταση.
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Hello Cosmos/
«Dream Harder»

ΈΡΧΟΝΤΑΙ από το 
Μάντσεστερ, για να ταράξουν 
τα νερά μιας εξίσου δύσκολης 
με την προηγούμενη 
δισκογραφικής χρονιάς. 
Στέλνουν ηχηρά το δικό τους 
μήνυμα μέσα από το κράμα 
ήχων που δημιούργησαν 
για το ντεμπούτο άλμπουμ 
τους, συνδυάζοντας 
την post-punk (στις 

περισσότερες περιπτώσεις) 
με τα ηλεκτρονικά στοιχεία, 
βάζοντας στη μίξη τους 
ακόμη και ήχους εφέ τής 
Nintendo.

Η ΤΈΤΡΑΜΈΛΗΣ μπάντα, 
μέσα από τον απαγγέλλοντα 
στίχο, φέρνει στο μυαλό 
μας το μοτίβο που χάραξε 
μία από τους πρωτοπόρους 
τού είδους, η Άννυ Κλαρκ. 
Συνδυαστικά με την άκρως 
ιδιοφυή μουσική παραγωγή, 

επισφραγίζει σαφέστατα ότι 
το άκουσμα του «Dream 
Harder» σε ωθεί ηχητικά σε 
μια γενική αξιολόγηση της 
τεχνολογίας και της ταχέως 
εξελισσόμενης σχέσης 
της με την ανθρωπότητα, 
την πολιτική, τα μέσα 
ενημέρωσης, αλλά και τα 
πάντα τριγύρω μας.

ΈΠΈΞΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΣ τα 
βαθύτερα ζητήματα στα 
οποία βασίζεται το «Dream 

Harder», καταλήγω ότι 
αυτή η διερεύνηση τείνει να 
γίνει παρανοϊκή, μα συνάμα 
επικίνδυνα προοδευτική. Ο 
καθημερινός καταιγισμός 
μηνυμάτων (υποσυνείδητων, 
σε πολλές περιπτώσεις) που 
δεχόμαστε και, κατ’ επέκταση, 
οι πτυχές αυτής της ψηφιακής 
εποχής μάς επηρεάζουν 
όλους ως άτομα, κυρίως 
σε ό,τι αφορά την ψυχική 
μας υγεία. Ειδικά όταν μας 
προτείνεται ένα μέσο για την 
ανατροπή τού συστήματος 
και την απόδραση σε μιαν 
εναλλακτική και τεχνητή 
χρωματική πραγματικότητα.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ τού «Dream 
Harder» περιλαμβάνουν 
και αρκετές συνεργασίες, 
όπως αυτή του Τζέιμς 
Σμιθ (των Yard Act) στο 
τραγούδι «Cosmic Trigger». 
Γράφτηκαν σε διάφορες 
τοποθεσίες ανά τον κόσμο 
και αντανακλούν έναν 
πλανήτη που περιστρέφεται 
με αδυσώπητο ρυθμό. Με 
στίχους που περικλείουν την 
αυγή τής εποχής τού Τραμπ 
(«Run For President») στο 
συνεχιζόμενο φιάσκο τού 
Brexit («Let Love Be…») και 
την κατάσταση της μουσικής 
(«Raise The Dawn») μέχρι 
τον κόσμο τού σήμερα, που 
κυριαρχείται από εταιρείες 
mega tech («Renegade 
Love»).

ΈΙΔΙΚΑ για την προώθηση 
του άλμπουμ, δημιούργησαν 
ένα καταπληκτικό visual show 
(στο οποίο καθένας μπορεί 
να απολαύσει τα έντεκα κλιπ 
από το «Dream Harder»), 
το οποίο ονόμασαν «Album 
Visualizer». Κυκλοφορεί σε 
βινύλιο περιορισμένης κοπής, 
σε cd, αλλά και ψηφιακά, 
από την Cosmic Glue.
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ΜUSICOLA
Γράφει o DREAMACHINERY

Νik Kershaw/
«Human Racing»
ΔΈΝ ΘΑ ΗΤΑΝ υπέροχο, 
με το πάτημα ενός βινυλια-
κού «κουμπιού», να διένυες 
μια 40λεπτη ηχητική δια-
δρομή ανέμελων ηλεκτρονι-
κο-κιθαριστικών ηχοτοπίων, 
την οποία θα επιθυμούσες 
να επαναλαμβάνεις ξανά 
και ξανά για τα επόμενα 37 
χρόνια;

ΚΑΠΩΣ ΈΤΣΙ, τον Φεβρου-
άριο του 1984, ξεκινούσε 
αυτό το ταξίδι, με τις πρώτες 
στροφές από το «Dancing 
Girls» να ανοίγουν το ντε-
μπούτο άλμπουμ τού πρωτο-
εμφανιζόμενου Βρετανού Νικ 
Κέρσοου. Με μια καθηλωτική 
ηλεκτρονική μπασογραμμή 
αναλογικών συνθετητών να 
συνδυάζεται άρτια από τα ευ-
φάνταστα προγραμματισμένα 
drum machines, δημιουργώ-
ντας ατέλειωτες ατμόσφαιρες, 
πολλά υποσχόμενες για τη 
συνέχεια και άκρως επιδρα-
στικές για τα επόμενα χρόνια.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΈ το 
δεύτερο κατά σειρά κομ-
μάτι, το σούπερ διαχρονικό 
hit single «Wouldn’t it be 
good». Πολλά ακόμη μου-
σικοπενταγραμμικά «διαμα-
ντάκια», όπως το «Shame 
on you» (έχοντας ως ατού 
τα απίστευτα φωνητικά 
percussions), το «Cloak and 
dagger» (με τα φωτεινά 
κιθαριστικά riffs και solos), 
αλλά και το κλεαίσιμο του 
άλμπουμ, με δύο ιδιόρρυθ-
μα μπαλαντοειδή κομμάτια 
(τα «Faces» και «Human 
Racing»), δημιουργώντας 
μια όχι και τόσο συνηθισμέ-
νη ποπ παραγωγή με διαχρο-
νικό αέρα, που θα κρατούσε 
το αποτέλεσμα άφθαρτο στο 
πέρασμα των ετών.

ΑΚΟΥΣΤΈ ΤΑ άφοβα, 
χωρίς προκατάληψη. So... 
Dream on, until next time…FL

AS
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Η APPLE ΠΡΟΧΩΡΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ποιος θα κατασκευάσει το 
αυτοκίνητο της Apple; Το 
Bloomberg αναφέρει μια 
σειρά από πιθανούς συνερ-
γάτες της, στην προσπάθεια 
του αμερικανικού κολοσ-
σού τής ηλεκτρονικής να 
κατασκευάσει το πρώτο του 
αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνη-
το. Τα σχέδια για την κατα-
σκευή αμιγώς ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου τής Apple θα 
μπορούσαν να περιλαμβά-
νουν αρκετούς πιθανούς 
κατασκευαστές αυτοκινήτων 
και ειδικευμένες εταιρείες 
που έχουν τη δυνατότητα 
να φτιάξουν ένα ηλεκτρικό 
αυτοκινούμενο όχημα για 
τον τεχνολογικό γίγαντα. 
Σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες, η Apple επι-
θυμεί διακαώς να λανσάρει 
ώς το 2024 το πρώτο της 
αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο, με το δικό της σήμα. 
Το μυστικό πρόγραμμα έχει 
αποκτήσει έντονη δυναμική 
τούς τελευταίους μήνες, ενώ 
στο δυναμικό των στελεχών 
τής Apple έχουν προστεθεί 
πολλά τέως στελέχη τής 
Tesla, τα οποία εργάζονται 
πυρετωδώς υπό την επίβλε-
ψη κορυφαίου στελέχους 
τεχνητής νοημοσύνης τής 
Apple, βελτιώνοντας τις 
οδικές δοκιμές. Η πρωτο-
βουλία (γνωστή ως «Project 
Titan» μέσα στην Apple) 
προσελκύει έντονο ενδιαφέ-
ρον λόγω τής προοπτικής 
να δώσει νέες δυνατότητες 
στην αυτοκινητοβιομηχανία 
και στις αλυσίδες εφο-
διασμού, όπως έκανε το 
iPhone στην αγορά των 
smartphones. Εάν και όταν 
η Apple δεσμευτεί να κα-
τασκευάσει ένα αυτοκίνητο, 
είναι πιθανό να αναζητήσει 
πολλούς συνεργάτες – έναν 
κύριο για την κατασκευή 
τού οχήματος και πολλούς 
άλλους για την παροχή 
βασικών εξαρτημάτων.
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ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΥΠΩΣΑΝ...
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ RIB EYE
Σε 3D εκτυπωτή. Η ισραηλινή start-up Aleph Farms έχει 
παραγάγει και παλαιότερα κρέας χωρίς να χρειαστεί να σφαγιαστεί
κάποιο ζώο, όχι όμως ένα ολοκληρωμένο steak.

ΜΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ μπριζό-
λα rib eye χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία βιοεκτυπωτή και 
αληθινά κύτταρα βοδινού 
«καλλιέργησε» η ισραηλινή 
εταιρεία Aleph Farms – ένα 
επίτευγμα που δίνει τη δυνα-
τότητα στην ισραηλινή start-
up να προσβλέπει στην ψη-
φιακή αποτύπωση και άλλων 
τύπων κρέατος. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα του Bloomberg, 
η εταιρεία, σε συνεργασία με 
το τμήμα Βιοϊατρικής Μηχα-
νικής στο Ινστιτούτο Τεχνολο-
γίας τού Ισραήλ, δημιούργησε 
την πρώτη μπριζόλα rib eye, 

για την οποία δεν χρειάστηκε 
η σφαγή ενός ζώου.
Σε ανακοίνωσή της η νε-
οφυής εταιρεία εξηγεί ότι 
εκτυπώνει ζωντανά κύτταρα 
που επωάζονται, ώστε να 
αναπτύσσονται και να δι-
αφοροποιούνται, με στόχο 
να αποκτήσουν την υφή και 
τις ιδιότητες μιας αληθινής 
μπριζόλας: «Ενσωματώνει 
μυς και λίπος παρόμοια με το 
αντίστοιχο κομμάτι ενός σφα-
γιασμένου ζώου» αναφέρει η 
Aleph Farms, προσθέτοντας 
ότι «το τελικό προϊόν είναι ένα 
γευστικό, μαλακό και ζουμε-
ρό κομμάτι κρέατος, που θα 
αγοράζατε στον χασάπη».

Τεράστιες δυνατότητες
Η εταιρεία έχει παραγάγει 
κρέας χωρίς να χρειαστεί να 
σφαγιαστεί κάποιο ζώο και 
στο παρελθόν, όχι όμως μια 
ολοκληρωμένη μπριζόλα. 
Παρότι ακόμη σε εμβρυικό 
στάδιο ανάπτυξης, η συγκε-
κριμένη μέθοδος ανάπτυξης 

κρέατος στο εργαστήριο θα 
μπορούσε να δώσει τη δυνα-
τότητα στους καταναλωτές να 
γεύονται και να απολαμβά-
νουν τα θρεπτικά συστατικά 
χωρίς να χρειάζεται η θανά-
τωση ενός ζώου.
Η start up από το Ισραήλ 
ευελπιστεί να απαντήσει στην 
ολοένα αυξανόμενη ζήτηση 
εναλλακτικών τού κρέατος, η 
οποία έχει δώσει ήδη ώθηση 
σε εργαστηριακά παρασκευ-
ασμένα μπέργκερ και λου-
κάνικα.
Η Aleph Farms υποστηρί-
ζει ότι μπορεί να παραγάγει 
οποιοδήποτε είδος μπρι-
ζόλας – σχεδιάζει μάλιστα 
να επεκτείνει τη γκάμα των 
κρεατικών της. Την περασμέ-
νη χρονιά η start-up ανακοί-
νωσε τη συνεργασία της με τη 
Mitsubishi, με ζητούμενο να 
αναπτύξει εργαστήρια παρα-
γωγής κρέατος στην Ιαπωνία, 
ενώ το 2019 κατάφερε να 
αναπτύξει ιστό βοδινού στον 
διεθνή διαστημικό σταθμό.

HUAWEI MEDIAPAD T5 
10,1’’
Καθημερινό εργαλείο
H ΝΈΑ ΠΡΟΤΑΣΗ της 
Huawei στην κατηγορία 
των 10’’ είναι το Huawei 
MediaPad T5 10, ένα tablet 
με δυνατό επεξεργαστή, IPS 
οθόνη και άρτια τεχνικά χα-
ρακτηριστικά, που θα καλύ-
ψει τις ανάγκες τού casual 
χρήστη, του επαγγελματία και 
του λάτρη των multimedia 
και του σερφαρίσματος στο 
διαδίκτυο. Έρχεται με octa-
core επεξεργαστή με κύρια 
συχνότητα 2.36 GHz, 3GB 
μνήμης RAM και 32 GB 
αποθηκευτικού χώρου, που 
μπορούν να αυξηθούν με 
την προσθήκη μιας microSD 
κάρτας μνήμης.

LENOVO TAB M10 PLUS
Κορυφαία ποιότητα 
για κορυφαία
εμπειρία απόλαυσης
TO ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ Lenovo Tab 
M10 Plus 2ης γενιάς έφτα-
σε με επαναστατικές επιδό-
σεις και premium εμφάνιση 
που εντυπωσιάζει. Διαθέτει 
μεγάλη Full HD IPS οθόνη 
στις 10,3 ίντσες, ανάλυσης 
1.920x1.080 και με αναλογία 
87%. Προσφέρει καθαρές λε-
πτομέρειες, βάθος και ζωηρά 
χρώματα, είτε παρακολουθείς 
ταινίες είτε παίζεις παιχνίδια. 
Τα δύο ηχεία με τεχνολογία 
Dolby Atmos εγγυώνται κορυ-
φαία ποιότητα ήχου, για καθη-
λωτικές εμπειρίες θέασης.



ΕΝΑΣ από τους κορυφαί-
ους street artists στη χώρα 
κυκλοφορεί ανά την Ελλάδα, 
συνομιλεί με τους ντόπιους και 
τους αφήνει –εν είδει «προί-
κας»– έργα του, τα οποία 
εμπνεύστηκε μετά την κουβέ-
ντα μαζί τους. Και όλη αυτή η 
αλληλεπίδραση αποτελεί την 
πρώτη ύλη για ένα ταξιδιωτικό 
ντοκιμαντέρ. Σας αρέσει ως 
ιδέα; Και στους ιθύνοντες της 
ΕΡΤ-3 άρεσε… Άρεσε μάλιστα 
τόσο, ώστε να την εντάξουν 
στο πρόγραμμα του σταθμού.
Το νέο ντοκιμαντέρ (υπό τον 
τίτλο «Η τέχνη τού δρόμου») 
έκανε πρεμιέρα πριν από με-
ρικές ημέρες (την Παρασκευή 
12 Φεβρουαρίου, στις 18:00), 
ενώ ο Same84 (ιδιαιτέρως 
γνωστός για το mural τού 
Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα 
Σεπόλια) είναι ο street artist 
που ανέλαβε να γυρίσει τη 
χώρα, δημιουργώντας μικρά 
έργα τέχνης ανά την επικρά-
τεια. Όσο για την ΕΡΤ-3, απο-
κτά –μέσα από μιαν ιδέα που 
ξεπερνά τη συνήθη τηλεοπτική 
φόρμα– τη δυνατότητα να 

«συνομιλήσει» με την κοινωνία 
των πολιτών, δημιουργώντας 
μια παρακαταθήκη, την οποία 
θα αφήσει στις πόλεις όπου θα 
γίνουν τα γυρίσματα.

Μια φρέσκια ιδέα
Σε αναζήτηση έμπνευσης για 
το θέμα τού mural (τοιχογρα-
φίας) που θα δημιουργήσει, 
ο Same84 περιηγείται, συνα-
ντά κατοίκους, μαθαίνει τις 
ιστορίες, τους μύθους και τα 
μυστικά τού κατά περίπτωση 
προορισμού του. Μέσα στις 
ελάχιστες ημέρες που διαρ-
κεί κάθε γύρισμα, ο graffiti 
artist αναζητά την «ψυχή» τού 
τόπου, για να την αποτυπώσει 
στον τοίχο ενός σχολείου, στο 
σόκορο κάποιας οικοδομής 
ή σε όποιο άλλο σημείο επι-
λέγεται σε συνεργασία με την 
τοπική κοινότητα. Οι εικαστικές 
συνθέσεις του είναι το «αντί-
δωρο» της εκπομπής στα μέρη 
που επισκέπτεται. Έργα τής 
τέχνης τού δρόμου (street art), 
εξ ορισμού εφήμερα, εκτεθει-
μένα στη φθορά τού χρόνου.
Στο πρώτο επεισόδιο, ο 

Same84 και «Η τέχνη τού 
δρόμου» ταξίδεψαν στην 
Ερμούπολη της Σύρου. Στη 
νοσταλγική πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων, μέσα από τον 
διάλογο με καλλιτέχνες, ιστο-
ριοδίφες, εργαζόμενους στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
και άλλους Ερμουπολίτες, η 
εκπομπή δημιούργησε ένα εντυ-
πωσιακό graffiti – το «ίχνος» 
τής αίσθησης που άφησαν 
στον καλλιτέχνη ο τόπος και οι 
άνθρωποί του. Ακολουθούν 
κάθε εβδομάδα και άλλες 
πόλεις στην ηπειρωτική Ελλάδα 
και στα νησιά – μια πλήρης, 
μεστή χαρτογράφηση των 
πολιτών ανά τη χώρα. Τοπία και 
μαρτυρίες, βιώματα και όνειρα 
στον φακό. Και όλα στο τέλος 
συναντιούνται σε μια τοιχογρα-
φία που μένει στην πόλη ως 
«φωτογραφία» τής εποχής.
H διεύθυνση παραγωγής είναι 
του Διονύση Ζίζηλα (της Α to 
Z 360 Ideas). Το σενάριο υπο-
γράφουν ο Γιώργος Τσόκανος 
και η Διονυσία Λαμπαδάριου, 
ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλά-
βει ο Κωνσταντίνος Δήμας.
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ΣΤΗΝ ΕΡΤ-3

ENA ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ «ΠΙΝΑΚΟ-
 ΘΗΚΗ»

ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ

STREET
ART

«Ταξιδιώτης –πρωταγωνιστής» τής νέας 
σειράς είναι ο street artist Same84,
ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ανά τη χώρα
για το mural τού Γιάννη Αντετοκούνμπο,
στα Σεπόλια.
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ από τα ευχάριστα: το 
δριμύ ψύχος των περασμένων ημερών απο-
τελεί ήδη μιαν ανάμνηση. Εντάξει, κρυώσαμε 
αρκετά, αλλά δεν είδαμε πολικές αρκούδες 

ή πιγκουίνους να κυκλοφορούν ανάμεσά 
μας… Όσοι θα θέλατε να δείτε τα συγκεκρι-
μένα ζώα θα πρέπει να κάνετε ένα ταξιδάκι 
ώς τον ζωολογικό κήπο τού Βερολίνου, όταν 

με το καλό επιτραπούν τα ταξίδια (δεν θα 
αργήσει να ‘ρθει η ημέρα). Δυσάρεστα δεν 
έχουμε. Εκτός βέβαια από το γεγονός ότι ο 
κορωνοϊός είναι ακόμη ανάμεσά μας.

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 20.02-05.03.2021

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Τυχερούλες… Χρειάστηκε να περάσουν 
πολλά χρόνια, αλλά, με το ψοφόκρυο της 
περασμένης εβδομάδας, ξαναφορέσατε 
την οικολογική γούνα που σας είχε χαρί-
σει ο σύζυγος στην επέτειο γάμου σας το 
1998. Ωραία χρόνια… Την επόμενη φορά 
που θα την ξαναφορέσετε θα έχουν ολο-
κληρωθεί το μετρό και το flyover. Βέβαια, 
αν μας ξανάρθει ένα νέο 2020, υπάρχει 
περίπτωση να έχει καταστραφεί ο κόσμος 
και να μην τη ξαναφορέσετε… Ηθικό δί-
δαγμα: απολαύστε κάθε στιγμή. Ακόμη και 
τη βόλτα με τη γούνα στην παγωνιά.

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Με τον θείο Σκρουτζ, τον αγαπημένο χα-
ρακτήρα των κόμικς, έχετε ένα κοινό 
στοιχείο και μία μεγάλη διαφορά: το κοι-
νό είναι ότι αναζητάτε διαρκώς νέες πη-
γές εσόδων. Η διαφορά σας, ότι εκείνος 
έχει ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρήμα-
τα, στα οποία μπορεί και κολυμπάει. Εσείς, 
ένα πορτοφόλι, το οποίο στο τέλος τού 
μήνα δεν έχει δεκάρα τσακιστή (για ολό-
κληρο ευρώ ούτε λόγος). Και πάλι καλά 
να λέτε, αφού καταφέρατε και πληρώνε-
τε όλους τους λογαριασμούς σας. Καλού 
κακού, προσπαθήστε να βρείτε τρόπους 
να υλοποιήσετε τα σχέδια που έχετε στο 
κεφάλι σας. Αρκεί, φυσικά, να μη χρειά-
ζονται μεγάλα οικονομικά ανοίγματα: δεν 
είναι εποχή για μακρινές μπαλιές…

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
«Το Negroni παρασκευάζεται από τρία 
υλικά, καθένα σε ίσες ποσότητες: τζιν, 
κόκκινο βερμούτ (προτείνεται το ημίγλυ-
κο) και καμπάρι, τα οποία ανακινούμε 
καλά στο σέικερ. Στη συνέχεια αδειάζου-
με το περιεχόμενο σε ποτήρι με ένα με-
γάλο παγάκι. Γαρνίρουμε με μία φλούδα 
πορτοκαλιού, την οποία θα στρίψουμε, 
για να βγάλει την υγρασία της». Συγχα-
ρητήρια, περάσατε το τεστ. Η καραντίνα 
βοήθησε, ώστε να διευρύνετε τις γνώσεις 
σας. Μπορείτε πλέον να εργαστείτε ως 
bartender. Μη ξεχάσετε να χρεώσετε το 
κοκτέιλ από 7 ώς 20 ευρώ (αν πιάσετε 
δουλειά σε μπαρ τής Μυκόνου).

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Θυμάστε τότε στο σχολείο, που λέγατε 
«με το που τελειώσω το πανεπιστήμιο, δεν 
πρόκειται να ξαναπιάσω βιβλίο στο χέρι 
μου»; Η ζωή τα φέρνει λίγο παράξενα – και 
όχι πάντοτε όπως τα θέλουμε εμείς. Λίγο 
το επάγγελμα που ακολουθήσατε, λίγο η 
καραντίνα, που μας θέλει κλεισμένους στο 
σπίτι, το βιβλίο έγινε αχώριστος σύντροφος 
(και, αν θέλετε τη γνώμη μας, ευτυχώς. 
Πόσο «Survivor» μπορεί να παρακο-
λουθήσει κάποιος χωρίς να θελήσει να 
σπάσει την τηλεόραση;). Πάρτε, λοιπόν, 
το αγαπημένο σας βιβλίο στο χέρι, σπάστε 
δύο αβγά στο τηγάνι, ρίξτε και λίγο μπέικον 
και αφήστε τους στον Άγιο Δομίνικο να 
σφάζονται για τρεις κουταλιές ρύζι.

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Κοντεύετε να σκάσετε από τη τσατίλα σας. 
Παρά το γεγονός ότι είχατε κρούσει πολλές 
φορές το καμπανάκι, ο καλός σας (σύζυ-
γος, φίλος κοκ.) ξέχασε τη γιορτή τού Αγίου 
Βαλεντίνου. Το χειρότερο όμως δεν είναι 
αυτό… Είναι οι φωτογραφίες που βλέπετε 
στο Facebook. Οι άντρες των φιλενάδων 
σας τις έκαναν δώρα-υπερπαραγωγές. Ο 
Γιώργος αγόρασε στη Σούλα το αυτοκίνητο 
πόλης που πάντοτε επιθυμούσε. Ο Βασίλης 
χάρισε στην Κατερίνα το υπέροχο κολιέ, 
το οποίο κοιτούσε στη βιτρίνα τού κοσμη-
ματοπωλείου. Και να τα σχόλια κάτω από 
την ανάρτηση… Κι άντε να απαντήσετε στο 
«εσένα, χρυσή μου, τι σου πήρε;».

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Έβγαλε και κάτι καλό η καραντίνα… Έδω-
σε σε όλους μας την ευκαιρία να περά-
σουμε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά 
μας. Και όχι μόνον αυτό: μας βοήθησε 
να ακονίσουμε το μυαλουδάκι μας και να 
σκεφτούμε νέους τρόπους παιχνιδιών. Το 
να κάνεις φούσκες από σαπουνάδα στο 
σαλόνι και να προσπαθούν οι κούκλες 
να τις πιάσουν δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το 
δάπεδο γίνεται χάλια, το χαλί μούσκεμα 
(χρησιμοποιήστε το πιστολάκι για τα μαλ-
λιά) και το σπίτι θέλει αρκετή ώρα καθά-
ρισμα, για να επανέλθει στην προτέρα κα-
τάστασή του. Υπάρχει όμως κάτι που να 
συγκρίνεται με το χαμόγελο των παιδιών 
σας; Η ερώτηση είναι ρητορική…

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Όπως θα έλεγε και η Κάθυ, αγαπημένε 
μου αναγνώστη-αγαπημένη μου ανα-
γνώστρια, καλό θα ήταν να αρχίσετε να 
δείχνετε στον σύζυγό σας περισσότερη 
προσοχή. Τι ζητάει ο καψερός; Μια καλή 
κουβέντα, λίγη στοργή, ένα παστίτσιο με 
τον τρόπο που το έφτιαχνε η μανούλα 
του… Ε, ναι, πώς να το κάνουμε; Η πεθε-
ρά το έφτιαχνε καλύτερο. Παραδεχθείτε 
το. Για τον ίδιο μπορείτε να πείτε ό,τι 
θέλετε, αλλά μη πιάσετε στο στόμα σας τη 
μανούλα. Θα χάσετε… Στη ζυγαριά των 
συναισθημάτων θα έχει πάντοτε ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Ο παλιός είναι αλλιώς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11 
Ο παππούς εμβολιάστηκε και πιθανότα-
τα θα κάνει το μπανάκι του στη θάλασσα 
τον Αύγουστο πιο ανέμελα σε σχέση μ’ 
εσάς που, όσο να ‘ναι, έχετε στο πίσω μέ-
ρος τού μυαλού σας τον κορωνοϊό. Και 
όχι: δεν έχει σημασία που ο παππούς εί-
ναι 95. Έχει το ίδιο δικαίωμα με όλους 
μας στη ζωή και στη διασκέδαση – μη 
σας πούμε και περισσότερο (πόσο μάλ-
λον όταν αυτή η διασκέδαση είναι απλώς 
ένα μπανάκι στη θάλασσα και ένα ωραίο 
πιάτο φαγητό). Τουλάχιστον εσείς θα κά-
νετε τις διακοπές σας στη Σαντορίνη (με 
130 ευρώ τη βραδιά), ενώ τον παππού 
θα τον πάτε αυθημερόν ώς τα Νέα Πλά-
για, για να βρέξει τα πόδια του.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που στην 
καραντίνα δοκίμασαν ό,τι junk food έχει 
ένα σούπερ μάρκετ: από κάτι καινούργια 
πατατάκια που φτιάχνονται με ρύζι (και υπο-
τίθεται ότι είναι χωρίς πολλά λιπαρά) ώς κάτι 
εξωτικές σάλτσες για κρεατικά. Έχουμε 
να σας δώσουμε μία συμβουλή: μην ανε-
βείτε ανέμελα στη ζυγαριά σας. Τολμήστε το 
μόνον όταν εξοικειωθείτε με την ιδέα ότι το 
νούμερο που θα δείτε θα είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που είχατε 
δει την τελευταία φορά. Εναλλακτικά, μην 
ανεβείτε πριν κάνετε κανέναν μήνα τζόγκινγκ 
στη γειτονιά (αφού πάρετε προηγουμένως 
το «ΟΚ» από τον γιατρό σας). Και μετά, 
ιδού η ζυγαριά, ιδού και το πήδημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01  
Έχει αρχίσει να σας τη «βιδώνει» η παρατε-
ταμένη τηλεργασία. Είπαμε: είναι ωραίο να 
βρίσκεσαι με τις πιτζάμες στο σπίτι σου και 
να δουλεύεις ακούγοντας lounge μουσική, 
πίνοντας το καφεδάκι σου και, κυρίως, χωρίς 
να βλέπεις τη φάτσα τού γκρινιάρη προϊ-
στάμενου πάνω από το κεφάλι σου… Όμως, 
το πράγμα έχει καταντήσει βαρετό. Θέλετε 
να ξαναζήστε την ένταση του γραφείου, την 
καθημερινότητα και τον χάλια καφέ τού 
κυλικείου, με την πανέμορφη κοπέλα (ή τον 
λεβέντη) που κάνει τη διανομή (το παρόν 
δεν ισχύει για όσους είναι διορισμένοι στο 
Καστελόριζο και θα πρέπει να αφήσουν τη 
Θεσσαλονίκη, για να επιστρέψουν στο νησί).

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Μακαρίζετε την τύχη σας που στα 18 πε-
ράσατε στο Μαθηματικό και δεν ακολου-
θήσατε το όνειρό σας να γίνετε ηθοποιός… 
Με όλα αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες 
εβδομάδες, είναι σχεδόν βέβαιον ότι θα 
είχατε υποστεί κι εσείς σεξουαλική παρε-
νόχληση. Το μεγάλο ερώτημα που γεννάται 
είναι το εξής: η κάθε λογής παρενόχληση 
αποτελεί «προνόμιο» του καλλιτεχνικού και 
του αθλητικού χώρου ή απλώς δεν άρχισαν 
τα «όργανα» και σε άλλα επαγγέλματα; Η 
συμβουλή μας είναι η εξής: ακολουθήστε 
το όνειρό σας κρατώντας πάντοτε ψηλά τις 
ηθικές σας αξίες και μη διστάσετε να κα-
ταγγείλετε οτιδήποτε παράνομο ή ανήθικο.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ διάστημα η στάση 
σας θυμίζει φυλακισμένους που κά-
θονται στο κελί παίζοντας το μπεγλέρι 
τους, αναμένοντας να περάσουν οι 
ημέρες ώς την αποφυλάκισή τους. 
Μόνο που εσείς δεν είστε φυλακι-
σμένος σε κάποιο κελί, αλλά στο 
σπίτι σας, περιμένοντας να ανοίξει 
η εστίαση, να βάλετε το κλειδί στην 
πόρτα τού μαγαζιού, να ανάψετε τα 
κάρβουνα και να δουλέψετε, μπας και 
μπορέσετε να συντηρήσετε την οικο-
γένειά σας. Οι λογαριασμοί τρέχουν…
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CITY FACES
Σοφία
Παπάζογλου
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ, 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ.

ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ, Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ – ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΥ
ΧΩΡΟ, ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟ. 
ΕΙΔΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 
ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ. ΕΙΔΙΚΑ 
ΦΕΤΟΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗ ΔΥΣΤΟΠΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ: 
ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ, ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΜΕ 
ΦΙΛΟΥΣ, ΝΑ ΦΑΜΕ ΠΑΡΕΑ, 
ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΟΥΜΕ, 
ΝΑ ΦΙΛΗΘΟΥΜΕ. 
ΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ 
–ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΗ– 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟ «ΕΞΟΔΟ» 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΙ ΑΥΤΗ.

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.






