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ΌΣΌ κι αν οι αριθμοί δεν το δείχνουν ακόμη τόσο 
καθαρά, είμαι πεπεισμένος ότι βρισκόμαστε πιο 
κοντά στην αποδρομή τής πανδημίας παρά στην 
έξαρσή της. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Μέσα 
στον Απρίλιο θα έρθει στη χώρα μας πολύ μεγα-
λύτερος αριθμός εμβολίων. Οι μεγαλύτερες ηλικίες 
εμβολιάζονται με αυξανόμενο ρυθμό και έτσι οι 
απώλειες και οι νοσηλείες στις πιο ευάλωτες πληθυ-
σμιακές ομάδες μειώνονται. Τα βήματα είναι αργά, 
αλλά σταθερά, προς την ημέρα που θα μπορέσου-
με να βγούμε από τον αναγκαστικό αυτοπεριορισμό 
μας, να ζήσουμε με τρόπο που να αρχίζει να θυμίζει 
περισσότερο την παλιά «κανονικότητα».

ΚΑΘΏΣ αυτή η ευλογημένη ημέρα πλησιάζει, 
λογικό είναι να αρχίσουμε κάποιους πρώτους 
απολογισμούς. Τι μας στοίχισε η πανδημία; Χαμέ-
νες ζωές; Δυστυχώς – οικογένειες αποχωρίστη-
καν για πάντα από αγαπημένους τους. Επιπτώσεις 
στην υγεία; Ασφαλώς – συμπολίτες μας που νό-
σησαν ταλαιπωρούνται ακόμη από χρόνια κόπω-
ση, μυική αδυναμία, δυσκολίες στον ύπνο, άγχος, 
ακόμη και κατάθλιψη. Χαμένες δουλειές; Ίσως το 
ευρύτερα διαδεδομένο «απόνερο», που χτύπη-
σε και χτυπά όχι μόνον εκείνους που νόσησαν, 
αλλά όλους ανεξαίρετα. Επιχειρήσεις έκλεισαν ή 
είδαν τεράστια πτώση στον τζίρο τους. Εργαζό-
μενοι έχασαν τη δουλειά τους ή είδαν μείωση των 
αποδοχών τους. Κάποιοι άλλοι βγήκαν επί σειρά 
μηνών σε αναστολή εργασίας, αναγκαζόμενοι να 
ζήσουν με 534 ευρώ μηνιαίως (και πάλι καλά που 
η πολιτεία ανέλαβε την κάλυψη αυτού του ελά-
χιστου «εισοδήματος ασφαλείας», που σίγουρα 
είναι καλύτερο από το να έρθει μήνας που δεν θα 
μπαίνει έστω και ένα ευρώ στην τσέπη). Ίσως δεν 
θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος ότι η οικονομι-
κή ζημία είναι η μεγαλύτερη επίπτωση της πανδη-
μίας (υπό την έννοια ότι είναι σχεδόν οριζόντια), 
την οποία θα κάνουμε καιρό να ξεπεράσουμε.

ΕΊΝΑΊ όμως έτσι; Τις τελευταίες εβδομάδες έχω 
αρχίσει να αμφιβάλλω. Φοβάμαι ότι αλλού θα 
παιχτεί το παιχνίδι – σε ένα πεδίο στο οποίο υστε-
ρούσαμε ήδη στην πορεία των χρόνων που προη-
γήθηκαν, από το 2009 και μετά. Αναφέρομαι στον 
εμφύλιο που σοβεί μέσα μας, στη μισαλλοδοξία 
που έχει ριζώσει στον τρόπο σκέψης και δράσης 
μας. Περάσαμε 10 χρόνια μνημονίων, που μείωσαν 
δραστικά το εισόδημά μας και αβγάτισαν το από-
θεμα οργής μέσα μας. Και «στο καπάκι» έρχεται 
μια πανδημία, η οποία μας στερεί ακόμη και την 
ελευθερία κινήσεων – έναν καφέ στη λιακάδα, ένα 
ουζάκι με φίλους το βράδυ στην παραλία. Πάνω 
στο κακό ήρθε το χειρότερο. Η συνταγή τής τέλειας 
καταιγίδας.

ΔΕΝ ΉΜΑΣΤΑΝ ποτέ αυτό που λέμε «μία γρο-
θιά» στη διαχρονία μας, στα 200 χρόνια ελεύθε-
ρου βίου, που συμπληρώθηκαν στις 25 Μαρτίου. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όταν αντιμετωπίζουμε 
μιαν έξωθεν πρόκληση, ενωνόμαστε. Ας το δεχτού-
με (σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματι έτσι έγινε). 
Στο εσωτερικό όμως είμαστε έτοιμοι να ξεσκίσουμε 
τις σάρκες μας, κάποιες φορές ακόμη και «δι’ 
ασήμαντον αφορμήν». Δεν πέρασαν πολλά χρόνια 
από την εποχή που συνθήματα της λογικής «ή τους 
τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» πρωταγωνιστούσαν 
σε προεκλογικές ομιλίες. Ακόμη και σήμερα όμως, 
στην έξοδο από την πανδημία, που θα απαιτήσει 
εθνική πανστρατιά για να επουλώσουμε τις πλη-
γές μας, τα μαχαίρια είναι έτοιμα να βγουν από τα 
θηκάρια. Είμαστε έτοιμοι να διχαστούμε, τα-
μπουρωμένοι πίσω από ταμπέλες που πολύ βολικά 
(και άλλο τόσο αυθαίρετα) κρεμάσαμε και στους 
δικούς μας λαιμούς και στους λαιμούς των άλλων: 
«δημοκράτες», «φασίστες» και «χουντικοί», «πα-
τριώτες» και «πατριδοκάπηλοι», «ψύχραιμοι» και 
«θερμοκέφαλοι», «ισορροπιστές» και «ισοαπο-
στασίτες», «προοδευτικοί» και «οπισθοδρομικοί», 
«σημαιομάχοι» και «σημαιολάτρες» (ναι, ακόμη 
και γι’ αυτό υπήρξε τζαρτζάρισμα στην αρένα των 
social media, που εξελίσσονται σε όργανο δολο-
φονίας προσώπων, θεσμών, ιδεών και απόψεων). 
Όλα μπερδεύονται γλυκά και άκρη δεν βγαίνει.

ΣΤΉΝ ΠΕΡΊΌΔΌ που ανοίγεται μπροστά μας, 
στο ξεκίνημα του τρίτου αιώνα ελεύθερου ελληνικού 
κράτους (που ταυτίζεται με την επόμενη ημέρα μιας πα-
γκόσμιας πανδημίας), επιβάλλεται να επανακαθορίσουμε 
τους στόχους μας. Όσο πυροβολούμε τα πόδια μας, 
παίρνοντας ηδονή από την ακύρωση ή από τη φθο-
ρά όσων διαφωνούν με την άποψή μας, άκρη δεν θα 
βγάλουμε. Χρειάζεται να μάθουμε ξανά από την ιστορία 
μας. Ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, 
που δολοφόνησαν τον Καποδίστρια στο Ναύπλιο, 
κατέληξαν νεκροί – ο ένας την ίδια στιγμή, λιντσαρι-
σμένος από το αγριεμένο πλήθος, ο άλλος λίγες ημέρες 
αργότερα, όταν εκτελέστηκε μετά από συνοπτική δίκη. 
Ο Καποδίστριας όμως ήταν νεκρός και μόνο να εικά-
ζουμε μπορούμε πόσο διαφορετική θα ήταν σήμερα η 
Ελλάδα, αν όλοι οι Έλληνες είχαν συνταχθεί γύρω του, 
στην προσπάθεια να συσταθεί ένα σύγχρονο κράτος.

ΊΣΏΣ ΉΡΘΕ η ώρα να υιοθετήσουμε ένα νέο 
εθνικό ιδεώδες: την ανεκτικότητα και τον σεβα-
σμό στην άποψη του άλλου. Πιστεύω ότι θα μας 
επιτρέψει να κάνουμε περισσότερα πράγματα 
μαζί. Θα είναι μια δικαίωση για τον Καποδίστρια, 
έστω και 200 χρόνια αργότερα...

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

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 4«Ο τέλειος Αμερικανός»: 

μια παράσταση του Φίλιπ 
Γκλας για τον Γουόλτ Ντίσνεϊ 
σε οnline streaming ώς τις 
05.04. Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3s9c2Ja 

«Η πεντάμορφη και το 
τέρας» ως παραμυθένιο 
μπαλέτο θα προβάλλεται 
online από 09-12.04. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/38XJV8c 

Το θρίλερ τού Μιχάλη 
Κωνσταντάτου «Μικρά, 
όμορφα άλογα» online 
ώς τις 07.04. Περισ-
σότερα εδώ: https://bit.
ly/30XsvEy 

Το νέο άλμπουμ τού 
Δημήτρη Τσάκα με τίτλο 
«Back of Beyond» από 
το κουαρτέτο του από 17-
23.04. Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3c4jrnN 

«MELISSES FOR THE DOGS»

Μια livestream συναυλία αφιερωμένη σε κάθε αδέσποτο
ΓΕΜΆΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ θα 
είναι η φετινή Παγκόσμια 
Ημέρα Αδέσποτων Ζώων. Οι 
MEΛΙSSES, ένα από τα πιο 
αγαπημένα συγκροτήματα στην 
Ελλάδα σήμερα, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους με τη «Save a 
Greek Stray» στο «MEΛISSES 
for the dogs», μια livestream 
συναυλία από τον όμορφο 
χώρο τού καταφυγίου τής 
«Save a Greek Stray». Την Κυ-

ριακή 4 Απριλίου, στις 16:00, 
οι MEΛΙSSES θα ανεβούν στο 
ειδικά διαμορφωμένο stage, για 
να μας χαρίσουν μια μοναδική 
μουσική εμπειρία γεμάτη από 
τις μεγάλες και διαχρονικές 
επιτυχίες τής ενδεκαετούς 
διαδρομής τους – από το πιο 
πρόσφατο «Πού ‘ναι η αγάπη», 
που κυκλοφορεί από την Panik 
Records, ώς το «Κρυφά» και 
άλλα αγαπημένα τραγούδια. 

Το «ΜEΛΙSSES for the dogs» 
θα παρουσιάσουν ο Διονύσης 
Ατζαράκης και η Μαίρη Συνα-
τσάκη, ενώ όλα τα έσοδα από 
τα εισιτήρια θα ενισχύσουν τις 
δράσεις τής οργάνωσης, ώστε 
να είναι σε θέση να προσφέρει 
φροντίδα σε αδέσποτα και να 
κάνει ακόμη περισσότερες αδέ-
σποτες ουρές να κουνηθούν 
από χαρά.
Τα τελευταία 5 χρόνια η «Save 

a Greek Stray» αγωνίζεται για 
την προάσπιση των δικαιωμά-
των των ζώων, καθώς και για 
τον έλεγχο του αριθμού των 
αδέσποτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
διασώζει, στειρώνει και φιλοξε-
νεί στο καταφύγιό της μεγάλο 
αριθμό αδέσποτων σκύλων που 
έχουν ανάγκη θεραπείας και 
προστασίας από τους κινδύνους 
που συναντούν στους δρόμους 
τής χώρας μας.

  BEST OΝ OUR AGENDA  04-05

ΜΟΥΣΙΚΗ
Η Ματούλα Ζαμάνη σε
live streaming απευθείας 
από την Αμοργό
INFO: Tην ΚΥ 11.04, στις 19:30. Διάρκεια 
παράστασης: 2 ώρες και 45 λεπτά. Εισιτήρια: 
από €10. Για εισιτήρια και παρακολούθηση 
της παράστασης κλικάρετε εδώ: https://
www.viva.gr/tickets/music/streaming/
matoula-zamani/. Πέντε τυχεροί φίλοι τής 
σελίδας τής Citymag στο Facebook θα κερ-
δίσουν δωρεάν εισιτήρια (περισσότερα εδώ: 
https://www.facebook.com/CitymagThess).

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Απριλίου, την ώρα 
τού δειλινού, η αγαπημένη Ματούλα 
Ζαμάνη μάς καλεί να έρθουμε ένα «τσικ» 
πιο κοντά, παίρνοντας το ρίσκο για ένα 
αληθινό, θαλασσινό live streaming, απευ-
θείας από την Αμοργό. Τολμηρά αγό-
ρια στα όργανα, καινούργια τραγούδια 
που ατενίζουν το μέλλον, ασυμβίβαστες 
χορευτικές, λησμονημένες φιγούρες και 
αντάρτικες μελωδίες που αίρουν την απα-
γόρευση είναι μερικά από τα στιγμιότυπα 
της ανείπωτης ξαφνικής αρμονίας που θα 
ζήσουμε. Χορηγός επικοινωνίας τού live 
είναι η Citymag και το Citymagthess.gr.

STAND UP COMEDY
«Εις το όνομα του ιού»
με τη Σοφία Μουτίδου
ΈΝΑΣ ΧΡΌΝΌΣ καραντίνας… Πόσο 
κρατάνε 2 εβδομάδες; Κρατάνε πιο πολύ, 
αν είναι κρίσιμες; Θα ξαναδούμε διόδια; 
Μου λείψανε οι φίλοι μου; Πώς είναι να 
μην παραγγέλνεις σε ταβέρνα; Και, τελικά, 
μάθαμε πώς φοριέται σωστά η μάσκα; Mια 
αναδρομή σ’ αυτά που ζήσαμε και, κυρίως, 
σε εκείνα που στερηθήκαμε με τη Σοφία 
Μουτίδου σε ένα livestreaming stand up.
INFO: Το ΣΑ 10.04, στις 21:15. Εισιτήριο: 
από €12. Για αγορά εισιτηρίου και παρακο-
λούθηση της παράστασης κλικάρετε εδώ: 
https://www.viva.gr/tickets/stand-up-
comedy/streaming/eis-to-onoma-tou-iou/

5 76 8 9Οι Spiral Trio, ένα 
από τα σημαντικότερα 
ελληνικά τζαζ γκρουπ, 
online από 03-09.04. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3r6tVqX 

«Η αριστερόχειρας 
γυναίκα»: το ντεμπούτο 
τού Πέτερ Χάντκε on 
demand ώς τις 24.04. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/2NzikCW 

Μουσικές από την πα-
ράδοση στη σύγχρονη 
φόρμα με το Crossovers 
Quintet από 24-30.04. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/310F6qt 

«Havana Nights»: το 
υπερθέαμα χορού τής 
Καραϊβικής on demand 
ώς τις 05.04. Περισ-
σότερα εδώ:  https://bit.
ly/3lwqmsX 

«Υπόγεια ναυτικά οχυρά 
(1936-1940): η ‘Γραμμή 
Μεταξά’ τής Αττικής» 
online στις 18.04. Πε-
ρισσότερα εδώ: https://
bit.ly/3r0xhvn

à
Κινηματογραφική μαγεία στο σπίτι μας
ΖΗΣΤΈ μιαν επική συναυλία γεμάτη με τα σάουντρακ των σπουδαιότερων κινηματογραφικών 
ταινιών φαντασίας, έτσι όπως τα ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα τής Δανίας. Οι αξεπέ-
ραστες μελωδίες από τον Χάρι Πότερ, τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το «Game Of Thrones», το 
«Highlander» και τη «Narnia» έρχονται στο Christmas Theater On Line.
INFO: Παραστάσεις από τις 02-05.04, σε διάφορες ώρες. Εισιτήριο: €12. Για αγορά εισιτηρίου και παρα- 
κολούθηση της παράστασης κλικάρετε εδώ: https://www.viva.gr/tickets/music/streaming/fantasymphony/

STAND UP COMEDY
«Α, εδώ, σπίτι» με Χρύσα
Κατσαρίνη, Θωμά Ζάμπρα
Ό ΘΩΜΑΣ ΖΑΜΠΡΑΣ και η Χρύσα 
Κατσαρίνη παρουσιάζουν ένα stand up 
comedy special διάρκειας μιάμισης ώρας 
(που, ακόμη και να έληγε η καραντίνα, 
θα επιλέγατε να μείνετε στο σπίτι για να το 
δείτε – ναι, είναι τόσο καλό). Κάθε ΠΣΚ, 
για έναν μήνα, ένα οπτικοακουστικό… 
υπερθέαμα έρχεται στις οθόνες μας, 
κάνοντας πρεμιέρα στις 2 Απριλίου.
INFO: Εισιτήριο: €8. Για τις ημέρες & ώρες 
τού streaming και για να παρακολουθήσετε 
την παράσταση κλικάρετε εδώ: https://
www.viva.gr/tickets/stand-up-comedy/
streaming/katsarini-zampras-a-edw-spiti/

ΘΕΑΤΡΟ
«Γυναίκα loser»
τής Βίλης Σωτηροπούλου
Η ΓΥΝΑΙΚΑ LOSER ακολουθεί την πο-
ρεία τής σύγχρονης γυναίκας. Οι γυναίκες 
τού έργου μοιράζονται τις ιστορίες τους, 
διατρέχοντας τρεις δεκαετίες και πολλά 
θέματα. Ο έρωτας, το σεξ, η φιλία, η ψυχα-
νάλυση, η μοναξιά, η καριέρα, η ανεργία, 
η κλιμακτήριος, η άνοδος και η πτώση τής 
μεσαίας τάξης – όλα επί τάπητος.
INFO: Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη 
για προβολή ώς τις 05.04. Εισιτήριο: €6. 
Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση 
της παράστασης κλικάρετε εδώ: https://
www.viva.gr/tickets/theater/streaming/
gynaika-loser/

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
«MELISSES FOR THE DOGS»

Μια livestream συναυλία αφιερωμένη σε κάθε αδέσποτο
INFO: Η συναυλία θα δοθεί 
την ΚΥ 04.04, στις 16:00, online. 
Εισιτήριο: €10 (το αποκτάτε εδώ: 
https://www.viva.gr/tickets/music/
streaming/melisses-for-the-dogs-
live/, βρίσκοντας και όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε 
για να παρακολουθήσετε 
την προβολή). Το event θα είναι 
live και θα πρέπει να εισέλθετε 
στη σελίδα προβολής 
την αναγραφόμενη ώρα.
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Είναι σκληρή 
η ζωή των 
glamorous...

Γράφει η CATHY

ΤΗΝ ΏΡΑ που γράφονται
τούτες οι γραμμές, λατρεμένη 
αναγνώστρια-λατρεμένε ανα-
γνώστη μου, το φιλοθεάμον 
κοινό παρακολουθεί με ανυπό-
κριτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις 
στον γάμο τού Γιώργου και 
της Μαρίνας Πατούλη. Φευ, 
δεν είμαστε στο πλευρό τους, 
δεν έχουμε κάποιον τρόπο να 
μαθαίνουμε όσα λέγονται και 
γίνονται πίσω από κλειστές 
πόρτες, οπότε αναγκαστικά 
αντλούμε σταγόνες πληροφορί-
ας από όσα δηλώνουν οι ίδιοι οι 
πρωταγωνιστές. Για την ακρί-
βεια, από όσα δήλωσε on cam 
η κυρία Μαρίνα Πατούλη στην 
εκπομπή τής «Miss-Shinning-
Smile», της ultra-glamorous 
Κατερίνας Καινούργιου (διότι 
ο ίδιος ο κ. Γιώργος Πατούλης 
τηρεί σιγήν ιχθύος).

«Η ΜΌΝΗ ΕΠΑΦΗ που έχω 
με τον Γιώργο είναι μέσα από 
τα μίντια, όπου παρακολου-
θώ τις δράσεις του, παρά τις 
απέλπιδες προσπάθειες που 
έχω κάνει εδώ και δυόμισι 
μήνες. Απαξιώνει να μου 
απαντήσει και στα μηνύμα-
τα. Δεν ξέρω αν έχω κάνει 
κάτι, απλά εξαφανίστηκε. 
Δεν ξέρω καν που μένει[…]. 
Ένα ωραίο απόγευμα μου 
ανακοίνωσε πως θέλει να 
είναι μόνος του και να έχει 
την ψυχική του ηρεμία. Από 
εκεί και πέρα δεν έχουμε 

ξαναμιλήσει[…]. Ο Γιώργος 
είναι ο άνδρας τής ζωής 
μου. Νιώθω συντετριμμένη, 
περνάω έναν θάνατο. Σε 
έναν γάμο 35 ετών μπορεί να 
υπάρξουν τρίτα πρόσωπα. Η 
γυναίκα κρατάει το σπίτι της. 
Εμένα δεν με αφορά το τρίτο 
πρόσωπο. Η οικογένεια είναι 
πάνω από τα τρίτα πρόσωπα. 
Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα 
να διαχειριστώ την οικογέ-
νειά μου, τον αυτοσεβασμό 
μου… Μία από τις μεγαλύτε-
ρες μορφές βίας είναι η βία 
τής σιωπής. Όταν ο άλλος σε 
απαξιώνει για τα πάντα. Και 
για ποιον λόγο; Θα ήθελα να 
το ξέρω. Τον προκαλώ, τον 
προσκαλώ. Μπορεί να περ-
νάει την κρίση του. Είναι ό,τι 
χειρότερο μπορούσε να μου 
συμβεί αυτό. Θα προσπαθή-
σω μόνη μου. Με ξενίζουν 
πάρα πολλά» είπε, μεταξύ 
άλλων, η Μαρίνα Πατούλη.

ΔΕΝ ΘΕΛΏ να σταθώ 
περισσότερο στην περιπέτεια 
τού μέχρι πρότινος πολυφω-
τογραφημένου ζεύγους – θα 
πω μόνον (ως εδώ και πολλά 
χρόνια χωρισμένη) ότι εύ-
χομαι τα πράγματα να εξελι-
χθούν όπως είναι καλύτερα, 
με τρόπο που θα γλιτώσει 
τόσο τους δύο συζύγους όσο 
και το παιδί τους από αχρεί-
αστο πόνο. Αναφέρω την 
περίπτωση χάριν παραδειγμα-

τισμού, καθώς φοβούμαι ότι 
δεν θα είναι η μόνη. Και μά-
λιστα στον καθ’ ημάς Βορρά. 
Και εξηγούμαι.

ΤΌ ΕΝΑ μείζον πατιρντί θα 
ακουστεί από τα δυτικά τής 
Θεσσαλονίκης. Αφορά ζεύ-
γος επίσης ultra-glamorous 
και πολυφωτογραφημένο, 
όπως και το ζεύγος Πατού-
λη, με τους δύο (και ειδικά 
τη σύζυγο – μια γυναίκα 
όντως λαμπερή και απα-
στράπτουσα, μια πραγματική 
grande dame) να γεμίζουν 
ουκ ολίγες φορές τις σε-
λίδες τού έντυπου και του 
ηλεκτρονικού Τύπου, στις 
στήλες όπου φιγουράρουν οι 
rich and famous celebrities 
με την έντονη κοσμική ζωή. 
Στην περίπτωση αυτή, πέ-
τρα τού σκανδάλου φέρεται 
να είναι νεαρή βοηθός σε 
μία από τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του συζύ-
γου. Όχι, ο κύριος δεν είναι 
ούτε πολύ νέος ούτε, σε κάθε 
περίπτωση, μοιραίος: στέκε-
ται ωστόσο εξαιρετικά καλά 
οικονομικά, κάτι που, όπως 
φαίνεται, αποτελεί σημαντικό 
δέλεαρ για νεαρές κυρίες, οι 
οποίες είναι αποφασισμένες 
να αφήσουν πίσω τους την 
όποια οικονομική και κοινω-
νική ανασφάλεια – συχνά 
με τη βοήθεια ενός ισχυρού 
άνδρα, ο οποίος, ακόμη 
συχνότερα, είναι (σημαντικά) 
μεγαλύτερης ηλικίας. Τι τα 
θέλετε, όμως; Μεγάλο χωριό 
η Θεσσαλονίκη και κάποια 
πράγματα δεν κρύβονται. Μια 
βόλτα να θελήσεις να πας την 
τρυφερή συντροφιά σου, μια 
εκδρομή, μια επίσκεψη σε ένα 
ξενοδοχείο ημιδιαμονής, βρε 
αδελφέ, όλο και κάποιο κακό 
μάτι θα βρεθεί να σε προσέξει 
και όλο και κάποιο κουτσο-
μπόλικο στόμα να βρεθεί για 
να αναπαραγάγει την πληρο-
φορία. Κάπως έτσι, θα φτάσει 
και στα λάθος (ή μήπως στα 
σωστά;) αυτιά. Αυτό ακριβώς 
το σενάριο εξελίχθηκε και 

στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση. Πλέον, τον λόγο έχουν οι 
λειτουργοί τής Θέμιδος.

Η ΔΕΎΤΕΡΗ περίπτωση αφο-
ρά εντυπωσιακή κοσμική κυρία 
τού Πανοράματος, η οποία, 
παρότι δεν βρίσκεται στην 
πρώτη της νεότητα, παραμένει 
εξαιρετικά θελκτική, όχι μόνο 
χάρη στο παρουσιαστικό της, 
αλλά και λόγω του πρόσχαρου 
του χαρακτήρα της – είναι 
ο ορισμός αυτού που λέμε 
«γυναίκα τού κεφιού». Δια-
ζευγμένη εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, η κυρία αυτή δεν έμεινε 
ποτέ μόνη στη ζωή (βοηθά 
και το ότι δεν έχει παιδιά ή 
άλλες υποχρεώσεις, που θα 
την κρατούσαν πίσω). Μικρή 
λεπτομέρεια (όχι σημαντική για 
την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά 
πικάντικη παρά ταύτα): όλες 
οι σχέσεις τής κυρίας ήταν με 
άνδρες ηλικίας αντίστοιχης με 
τη δική της, αλλά –και αυτό 
είναι το σημαντικό– και εξαι-
ρετικά μεγάλης οικονομικής 
επιφάνειας. Είπαμε: η ευτυχία 
είναι και δικαίωμα και επιλογή 
– πώς μπορείς να είσαι ευτυ-
χισμένος όμως, αν δεν έχεις 
ένα 4x4 για τις αποδράσεις 
σου, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνη-
το πόλης για τις μετακινήσεις 
σου, χρήματα για να απολαμ-
βάνεις καθ’ εκάστην το γεύμα 

και το δείπνο σου σε κάποιο 
resto (όχι τώρα, που όλα είναι 
κλειστά, αλλά υπό κανονικές 
συνθήκες) και μια πιστωτική 
κάρτα που θα σου επιτρέπει 
να αποκτάς όποιο ρούχο ή 
αξεσουάρ θα μπορούσε να 
αναδείξει ακόμη περισσότερο 
τη φυσική σου ομορφιά, αλλά 
και να βελτιώσει τη διάθεσή 
σου; Ε, για όλα αυτά ένα οι-
κονομικά ισχυρό έτερον ήμισυ 
βοηθά τα μάλα.

«ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ η γυναίκα, 
αφού μπορεί, Κάθι μου» θα 
μου πείτε – και πόσο δίκιο 
θα έχετε. Σε τελική ανάλυση, 
ουδείς μας όρισε κριτές των 
άλλων. Γιατί λοιπόν ασχολού-
μαστε με την εν λόγω κυρία; 
Πολύ απλά, επειδή, υπηρε-
τώντας τη φιλοσοφία τής 
τακτικής εναλλαγής συντρό-
φων, έπεσε πάνω σε αστάθ-
μητο παράγοντα. Ήτοι, στον 
τελευταίο της σύντροφο, ο 
οποίος ουδόλως εκτίμησε 
το «adieu» που αποφάσισε 
να του πει μια μέρα η καλ-
λίπυγος κυρία (ειδικά μετά 
όλες τις «διευκολύνσεις» 
που ο ίδιος είχε φροντίσει να 
της παρέχει επί σειρά ετών, 
συχνά σε βάρος τής επίσημης 
οικογένειάς του). Ίσως, δε, 
να μη βοηθά το γεγονός ότι 
η διάσταση δεν ήρθε «σόλο», 
αλλά συνοδεύτηκε (σχεδόν 
χέρι χέρι, σαν αισθηματική 
«σκυταλοδρομία» ένα πράγ-
μα…) από έναν νέο σύντρο-
φο στη ζωή τής μοιραίας 
ξανθιάς, ο οποίος (οποία 
σύμπτωσις!) είναι γόνος μίας 
από τις παλαιότερες και ισχυ-
ρότερες εμπορικές οικογένει-
ες της Θεσσαλονίκης.

ΘΑΡΡΏ πως δεν έχουμε δει 
ακόμη το τελευταίο επεισόδιο 
αυτού του δράματος. Για ό,τι 
νεότερο, θα σας ενημερώ-
σω, παρότι δεν αποκλείω να 
ακούσετε τα «πυροτεχνήμα-
τα» πολύ νωρίτερα – τόσο 
διακριτικός (δεν) θα είναι ο 
«αποχαιρετισμός στα όπλα»…

ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΠΑΤΙΡΝΤΙ
ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΦΟΡΑ
ΖΕΥΓΟΣ ULTRA-GLAMOROUS
ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ, 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ
ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ 
ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 
Η ΟΠΟΙΑ, ΠΑΡΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑ, 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΛΚΤΙΚΗ,
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΣΤΙΚΟ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΧΑΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 
– ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ 
ΛΕΜΕ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΦΙΟΥ».

Quiz! 21 3 4Μερικές φορές ωστό-
σο η τύχη τα φέρνει πε-
ρίεργα. Μπορεί να έχεις 
όλα όσα θα σε έκαναν 
ιδανικό γαμπρό, εσύ 
όμως είσαι «αλλού».

Πόσοι άνδρες δεν θα 
ήθελαν να ήταν όμορφοι, 
γυμνασμένοι και πλούσιοι 
και, έτσι, να έχουν όποια 
γυναίκα θα ήθελαν 
στα πόδια τους;

Κάπως έτσι την πάτησε 
ένας από τους πλέον 
περιζήτητους εργένηδες 
της Θεσσαλονίκης. Όλες 
τον κυνηγούν, άλλον 
όμως θέλει εκείνος…

Δυστυχώς γι’ αυτόν, 
ο νεαρός που μπήκε 
στο μάτι του είναι... 
straight as an arrow. 
Προς το παρόν, το 
πρέσινγκ συνεχίζεται.
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Τ ο ρολόι δείχνει 
7 και 30 το 
απόγευμα και 
η σύνδεση 
μέσω zoom 

έχει ξεκινήσει. Στη μέση τής 
οθόνης, η νεαρή δασκάλα 
χορού Ανθή Καμαριώτη 
ετοιμάζεται να μυήσει τους 
μαθητές της από διάφορες 
γωνιές τού πλανήτη –από τη 
Βρετανία, τη Γαλλία και τη 
Σουηδία ώς την Αργεντινή 
και την Αυστραλία– στο 
τσιγγάνικο τσιφτετέλι. Αυτό 
το ιδιαίτερο είδος χορού έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον 
δασκάλων και ιδιοκτητριών 
σχολών χορού από κάθε 
γωνιά τής Γης, που θέλουν 
να εκπαιδευτούν, ώστε, με τη 
σειρά τους, να το διδάξουν 
στους δικούς τους μαθητές.
Την αρχή έκανε η Τζιάνα, 
δασκάλα χορού από τη 

Βαρκελώνη, που ενθουσιάστη-
κε με τους ρυθμούς και την 
τεχνική τού τσιγγάνικου τσι-
φτετελιού και, σε συνεργασία 
με τον σύλλογο αιγυπτιακών, 
ινδικών και τσιγγάνικων χορών 
«Nataraja» (στον οποίο πρό-
εδρος είναι η Ανθή Καμαριώ-
τη), δημιούργησε μια ομάδα 
χορευτριών από τη μία ώς 
την άλλη άκρη τής Γης, που 
δίνουν διαδικτυακό ραντεβού 
μία φορά την εβδομάδα, για 
να χορέψουν τσιφτετέλι και να 
μάθουν τα μυστικά τού ιδιαίτε-
ρου λικνίσματός του.

Θεωρία και πράξη
Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο 
θεωρία όσο και πράξη, όπως 
λέει η δασκάλα χορού, εξηγώ-
ντας ότι στο πρώτο ημίωρο της 
σύνδεσης οι συμμετέχοντες 
μαθαίνουν στοιχεία για τον 
χορό και την κουλτούρα τού 

και τη Θεσσαλονίκη, οι κυρίες 
μετατρέπουν το σαλόνι τους σε 
μικρή ατομική «πίστα».
«Στην Ελλάδα δεν επιλέγουν 
τόσο το τσιφτετέλι, επειδή το 
ξέρουν – οι περισσότερες 
γυναίκες έχουν μιαν επαφή 
και γνωρίζουν πώς να το 
χορέψουν. Έτσι, προτιμούν να 
μάθουν χορό τής κοιλιάς, έναν 
χορό φτιαγμένο ειδικά για τη 
γυναίκα, μια τεχνική που έχει 
να κάνει με την περιοχή τής 
κοιλιάς και τον κορμό, που 
μας κάνει πιο δυνατές και μας 
χαρίζει ευεξία», σημειώνει η 
νεαρή δασκάλα χορού, εξηγώ-
ντας ότι το συγκεκριμένο είδος 
είναι ιδανικό για όλους τους 
σωματότυπους και για όλες 
τις ηλικίες – «επιπλέον, δεν 
χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, 
παρά μόνο να είσαι ξυπόλητη, 
να έχεις καλή σύνδεση στο 
ίντερνετ και όρεξη για οριεντάλ 
ρυθμούς».
Η νεαρή δασκάλα χορού δίνει 
οδηγίες, βλέπει και διορθώνει 
τις μαθήτριές της, ενώ τα μα-
θήματα γράφονται σε βίντεο, 
οπότε μετά μπορούν να τα 
ξαναδούν, να διορθώσουν τα 
λάθη τους και να τελειοποιή-
σουν τις κινήσεις τους.
Η Ανθή Καμαριώτη χορεύει 
από τότε που έκανε τα πρώτα 
της βήματα. Το 2001 μετα-
κόμισε στην Ισπανία, όπου 
(στη διάρκεια των 10 χρόνων 
παραμονής της στη Γρανάδα) 
παρακολουθούσε εβδομαδι-
αία μαθήματα και σεμινάρια 
belly dance αιγυπτιακού στιλ. 
Αργότερα παρέδιδε μαθή-
ματα χορού τής κοιλιάς και 
τσιφτετελιού σε πολιτιστικά 
κέντρα τής Γρανάδας και των 
περιχώρων, σε σχολές χορού 
και σε γυμναστήρια. Ύστερα 
από δύο χρόνια πανεπιστημι-
ακών σπουδών στον κλασικό 
ινδικό χορό κατάκ στο Πανε-
πιστήμιο Χορού και Μουσικής 
Αλαχμπάντ, παρέμεινε για μια 
αρκετά μεγάλη περίοδο στο 
Βαρανάσι τής Βόρειας Ινδίας, 
παρακολουθώντας εντατικά 
μαθήματα κατάκ. Παράλληλα, 
μελέτησε τους τσιγγάνικους 
ινδικούς χορούς τής ερήμου 
τού Ρατζαστάν. Σήμερα ανυ-
πομονεί η καθημερινότητα να 
επανέλθει στους ρυθμούς πριν 
από την πανδημία, για να ξε-
κινήσει και πάλι τα διά ζώσης 
μαθήματα, χωρίς βέβαια να 
εγκαταλείψει τα διαδικτυακά 
σεμινάρια τσιφτετελιού σε όλο 
τον κόσμο. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ΤΣΙΓΓΑΝΑ 
ΚΑΡΔΙΑ 
ΓΟΗΤΕΥΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το τσιγγάνικο τσιφτετέλι 
«ταξιδεύει» με μεγάλη επιτυχία
από τη Θεσσαλονίκη
σε όλες τις γωνιές τού πλανήτη.
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τσιφτετελιού και παρακολου-
θούν βίντεο και ντοκιμαντέρ 
που αφορούν στο τσιφτετέλι 
και στη μελέτη τής μουσικής 
ρυθμολογίας και της ελληνικής 
παράδοσης, ενώ η διδασκαλία 
με βήματα γίνεται στο δεύτερο 
μέρος.
«Την περίοδο αυτή το μάθημα 
περιλαμβάνει την ενότητα 
‘τσιγγάνικο τσιφτετέλι’, με το 
ενδιαφέρον να είναι τεράστιο. 
Το συγκεκριμένο είδος έχει 
πάρα πολλά βήματα και δεν 
είναι καθόλου εύκολο. Οι κι-
νήσεις τού κορμού, της μέσης 
και των γοφών, όσο απλές κι 
αν φαίνονται, απαιτούν από-
λυτη αρμονία και, επιπλέον, 
μια τεχνική που οι Ρομά έχουν 
στην κουλτούρα τους. Έχω 
κάνει ειδική έρευνα, επειδή 
κάποιοι συγγενείς μου είναι 
Ρομά, οπότε είχα πρόσβαση 
να μελετήσω τους ρυθμούς 
και την τεχνική τους. Ως χο-
ρεύτρια με εμπειρία, μπόρεσα 
να κατανοήσω τα βήματα και 

προσπαθώ να μεταφέρω τον 
χορό τους», επισημαίνει η 
κυρία Καμαριώτη.
Το μάθημα γίνεται στα Ισπα-
νικά, αφού όλες οι μαθήτρι-
ες-καθηγήτριες είναι από την 
Ισπανία και διδάσκουν μα-
θήματα χορού, καθεμιά στη 
χώρα όπου ζει και δραστηρι-
οποιείται επαγγελματικά στον 
χορό. Όπως λένε στη θεσσα-
λονικιά συνάδελφό τους, το 
τσιφτετέλι έχει ήδη μπει ψηλά 
στη λίστα των προτιμήσεων 
των μαθητριών τους, καθώς 
το βρίσκουν πολύ διαφορετικό 
από τα δεδομένα τους και το 
απολαμβάνουν.

Τι προτιμούν
οι Ελληνίδες
Από πέντε ώς 65 χρόνων είναι 
οι μαθήτριες στη διαδικτυακή 
τάξη των Ελληνίδων που πα-
ρακολουθούν μαθήματα χο-
ρού μέσω zoom από την κυρία 
Καμαριώτη. Από τη Μήλο 
μέχρι την Καβάλα, τα Γιάννενα 
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΛΛΑ, όπως και τότε, μάλ-
λον έτσι και σήμερα: ήδη μας 
φαίνεται ότι εκείνα τα γεγονότα 
αφορούν κάποιους άλλους. 
Στην εποχή που η κυκλοφορία 
τρέχει με χίλια και κάθε θαύμα 
κρατάει μονάχα όσο διαρκούν 
τα δελτία ειδήσεων... πάλι καλά!

ΕΝΑΣ ΚΥΚΕΏΝΑΣ πρωτο-
βουλιών, επεμβάσεων, δράσεων 
έμεινε στο θυμικό των περισ-
σότερων ως ακόμη ένα ενστα-
ντανέ μιας περίεργης χρονιάς 
ή ως ακόμη ένα άξιο κοινωνιο-
λογικής ανάλυσης φαινόμενο. 
Κάποιοι, βέβαια (προφανώς, οι 
συνήθεις ύποπτοι), ακόμη προ-
σπαθούν να πατήσουν πάνω 
στα χνάρια εκείνων των ημε-
ρών, να βρουν «κληρονομιές», 
να διυλίσουν «παραδείγματα», 
να αποστάξουν μελλοντικές 
συμπεριφορές και κινήσεις.

ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΤΑΙΟ: 
όχι τόσο εξαιτίας της περίφημης 
και ιστορικής «μοναδικότητας 

των στιγμών», όσο γιατί ο ακόμη 
πιο περίφημος αυθορμητισμός 
αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων 
εύκολα αναστρέψιμος. Έχουμε 
συνηθίσει να αγανακτούμε, να 

αντιδρούμε και να ευαισθη-
τοποιούμαστε με το φως τής 
τηλεόρασης που «έρχεται από 
απέναντί μας και μας τυφλώνει» 
και, μόλις η επικαιρότητα, η ανά-
γκη ή ο υπολογισμός φέρουν 
κάτι άλλο στην επιφάνεια, η 
μνήμη μας κονταίνει, η ευαισθη-

σία μας αμβλύνεται, οι αντιδρά-
σεις μας γίνονται μια ωραία και 
ολοστρόγγυλη γραφικότητα.

ΔΕΝ ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΠΙΑ, δεν 
μπερδευόμαστε, δεν σταθμεύ-
ουμε για ένα λεπτό. Προσπερ-
νάμε τις ημέρες και τους μήνες 
ασθμαίνοντας, ανήμποροι να 
μουλιάσουμε μέσα στην ουσία 
των πραγμάτων, να νοτιστούμε 
με την ψίχα των εμπειριών, να 
κόψουμε ταχύτητα για να θαυ-
μάσουμε το τοπίο. Πάλι καλά, 
βέβαια, από μιαν άποψη, επειδή 
κινδυνεύουμε, σταματώντας, να 
ανακαλύψουμε ότι ούτε τοπίο 
ούτε διαδρομή ούτε καν επιβά-
τες υπάρχουν! Μονάχα μια στα-
θερή γραμμή που σε οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια στο τέλος· 
της ζωής, της εμπειρίας, της 
προσδοκίας, της δημιουργίας. 
Και πιάνεσαι από ανθρώπους, 
αγαθά, εικονική πραγματικό-
τητα, ενώ η αλήθεια κοχλάζει, 
σε καίει – κι εσύ νομίζεις ότι 
σήμερα καίει ο ήλιος...

ΟΙ ΑΝΘΡΏΠΟΙ που 
μεγαλώσαμε από καλή μας 
τύχη δίπλα στη θάλασσα 
απολαμβάνουμε αυτό 
το εξωφρενικό, σχεδόν, 
προνόμιο: να θεωρούμε 
ένα κομμάτι της κάπως πιο 
δικό μας. Η δική μου γωνιά 
είναι, παράλληλα, ένας 
λουλουδότοπος, την άνοιξη 
γεμάτος με σπάρτα και 
παπαρούνες, ακόμη και με 
μαργαρίτες που φυτρώνουν 
εδώ κι εκεί.

ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΏ ΠΟΤΕ αυτά 
τα λουλούδια – ούτε καν 

ως παιδί τα έκοβα. Μερικές 
φορές απλώς ξάπλωνα και, 
μέσα από την προοπτική 
τους, χάζευα στο βάθος 
την αιώνια θάλασσα. Η 
θάλασσα συνθέτει τη 
συνθήκη τής δικής της 
φλανερί, όπου κάποιος 
ατενίζει το απέραντο μέσα 
από το ψυχικό φορτίο 
που μπορεί να κρύβει μια 
ακτή, και, βεβαίως, έχει 
τους δικούς της ήρωες. Ο 
Βίνφριντ Γκέοργκ Ζέμπαλντ 
–πρώτα και κύρια αυτός– 
μοιάζει αιώνια να περπατά 
στις γκρίζες ακρογιαλιές 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Θάλασσα. Ετοιμάζουν να γράψω κάτι γι’ αυτήν τη φάση 
τής πανδημίας, ίσως την πιο θολή και δύσκολη από τότε 
που άρχισε να μας ταλαιπωρεί, όταν με το αυτοκίνητό μου 
κινήθηκα κατά μήκος τής θάλασσας. Σε πολύ λίγα λεπτά 
το άφησα κάπου και ξεκίνησα να περπατώ 
ίσως στην πιο δική μου γωνιά σε ολόκληρο τον Θερμαϊκό.

ΧΏΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ και 
με ταχείς ρυθμούς συστάθηκε 
η ομάδα για την τεράστιας 
κλίμακας επέμβαση, προκειμέ-
νου η νέα Θεσσαλονίκη να γίνει 
ομορφότερη και λειτουργική. 
Ανασυστάθηκε ο ιστός της μετά 
από μια μακροχρόνια διαδικα-
σία που κράτησε σχεδόν 40 
χρόνια. Αλλαγές πληθυσμών, 
πόλεμος και ολοκαύτωμα είχαν 
μεσολαβήσει – το δέρμα της 
έγινε λευκό, έχασε τις μελαμψές 
αποχρώσεις του και την πολυ-
πολιτισμική σύνθεση.

ΖΏ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ που η 
μνήμη της είναι διάσπαρτη στα 
σωθικά της, διάσπαρτη και 
σε πολλά σημεία τού κορμιού 
της. Το ελληνιστικό και ρωμα-
ϊκό παρελθόν είναι εδώ, καλά 
κρυμμένο κάτω από το δέρμα 
της – ανοιχτές πληγές μάς 
δίνουν τα ίχνη του και φανε-
ρώνουν ένα ένδοξο παρελθόν. 
Είναι στιβαρό και ρωμαλέο 

αυτό το παρελθόν, από δυνατά 
και ανθεκτικά υλικά. Κρύφτηκε 
καλά κάτω από αλλεπάλληλες 
στρώσεις που με τα χρόνια 
προστέθηκαν και συσσωρεύτη-
καν. Είναι εδώ, είναι όμως μόνο 
θέαμα, δεν συμμετέχει στη ζωή 
τής πόλης. Μετά ήρθε το Βυζά-
ντιο και ακολούθησαν οι Οθω-
μανοί. Το βυζαντινό διαπρέπει, 
το οθωμανικό κρατάει χαμηλό 
προφίλ – μέχρι πρόσφατα ήταν 
αρμοδιότητα της Εφορίας Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων. Έπρεπε 
να ξεχάσουμε κάποιες ιστορίες 
τής Θεσσαλονίκης. Μια πόλη 
22 αιώνων έχανε τη συνέχεια 
στον χρόνο και αποκτούσε νέο 
δέρμα, ευρωπαϊκό, με κάποιες 
επιφανειακές αναφορές στο 
μακρινό παρελθόν.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΗΓΕ να βρει τον 
νέο της εαυτό, να αποκτήσει 
μια ταυτότητα, η πολιτεία, με 
συνοπτικές διαδικασίες, έδωσε 
τη δυνατότητα σε αυτοσχέδιους 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Το δέρμα που κατοικώ. Ζω σε μια πόλη 
που έκανε μεταμόσχευση δέρματος πριν 
από 100 χρόνια, μια χειρουργημένη πόλη, 
όταν ένα τηγάνι με μελιτζάνες κατάφερε 
να την κάψει και να της δημιουργήσει 
βαθιά τραύματα.

Γενικά(;) μιλώντας. Το είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, 
το είχαμε δει και σε παλιότερες ταραγμένες ημέρες: 
μια άγρια, σχεδόν γενικευμένη διαπίστωση πως «κάτι έχει αλλάξει»,
«κάτι συμβαίνει», «κάτι κοχλάζει» στην αντίδραση, 
στην ευαισθησία, στον κοινωνικό ιστό.

ΕΝΑΣ ΚΥΚΕΩΝΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟ ΘΥΜΙΚΟ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 
ΩΣ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ 
ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΡΓΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

τής Νοτιοανατολικής 
Αγγλίας, να αντικρύζει τους 
λασπώδεις βυθούς και τους 
καταφαγωμένους γκρεμούς 
που ανασύρουν τη μνήμη 
μιας πόλης που ίσως κάποτε 
βρισκόταν εκεί.

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΒΈΒΆΙΆ και οι 
ζωγράφοι που βρήκαν τον 
τρόπο να αποδώσουν τις δικές 
τους εκδοχές τής θάλασσας, 
ανοίγοντας και τα δικά 
μας μάτια και μαθαίνοντάς 
μας να βλέπουμε. Είναι ο 
Κάσπαρ Ντέιβιντ Φρίντριχ, 
που φύτεψε έναν καλόγερο 

σε μια σκοτεινή ακτή, ο 
Τέρνερ, που βρήκε τον 
τρόπο να αποτυπώσει 
τη φαντασμαγορία μιας 
καταιγίδας, είναι το 
ασυγκράτητο φως τού Μονέ, 
οι ατέλειωτες αμμουδιές τού 
Ντέιβιντ Κοξ, οι διάφανες 
θάλασσες, ο λεπτός αέρας και 
οι ανάλαφρες φιγούρες τού 
Περικλή Πανταζή.

Ο ΘΈΡΜΆΪΚΟΣ, γκρίζος 
και θαμπός, προσομοιάζει 
με τους Ευρωπαίους που 
έθρεψαν το όνειρο της 
θάλασσας και μοιάζει να 

έχει λιγότερη σχέση με το 
εκτυφλωτικό τού Αιγαίου, 
που μας μεταφέρει στην 
καρδιά τού καλοκαιριού, 
ζητώντας από εμάς άλλα 
πράγματα. Νομίζω έχουμε 
λίγο καιρό ακόμη γι’ αυτό. 
Πάντως, όσο τα νερά 
είναι κρύα και η θάλασσα 
οικεία, η σύνδεση μαζί της 
είναι παρηγορητική και 
ενθαρρυντική σε μιαν εποχή 
που έχουμε μεγάλη ανάγκη 
κάτι να μας παρηγορήσει 
και μας στηρίξει, μέχρι 
να περάσουν οι δύσκολοι 
καιροί.

ΟΙ ΜΈΓΆΛΈΣ κλειδαριές στην 
(πολυκαιρισμένης εγκατάλειψης) 
είσοδό της φανερώνουν ότι αυτή 
η πολυκατοικία εγκαταλείφθηκε 
εδώ και χρόνια από τους 
ενοίκους της και, προφανώς, 
περιμένει την επόμενη χρήση της 
(ή την ανακαίνισή της), για να 
αποκτήσει καινούργια ζωή.

ΔΈΝ ΈΙΝΆΙ πλέον σπάνιο στον 
χώρο τού real estate το φαινό-
μενο να αγοράζονται ολόκληρα 
κτίρια και να μετατρέπονται 
σε συγκροτήματα φοιτητικών 
διαμερισμάτων ή σε boutique 
ξενοδοχεία. Μετά από ευεργετι-
κές ανακαινίσεις, αυτά τα παλιά 
κτίρια αναβαθμίζονται – μαζί 
τους και ολόκληρες οι περιοχές 
όπου αυτά βρίσκονται. Το έχου-
με δει να συμβαίνει σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, το βλέπουμε 
και στη Θεσσαλονίκη – και 
πολύ τη χαιρόμαστε αυτήν την 
αστική, ποιοτική αναβάθμιση.

ΤΟ ΞΈΧΩΡΙΣΤΟ για εμένα 
σχετικά με την κλειδωμένη πολυ-
κατοικία τής Καρόλου Ντηλ είναι 
ότι τρέφω αισθήματα γι’ αυτήν… 
Άλλωστε, τη γνωρίζω πολύ καλά 
μέσα κι έξω, αφού εκεί ζούσε 
για μία πενταετία η κολλητή μου 
φίλη, η Βίλλυ, όταν σπουδάζαμε 
μαζί στη Νομική τη δεκαετία τού 
1980. Η Βίλλυ (η οποία από την 
Αθήνα, απ’ όπου κατάγεται, πέ-
ρασε στη Νομική Θεσσαλονίκης) 
βρήκε και νοίκιασε αυτό το σπίτι 
χάρη σε μιαν άλλη συμφοιτήτριά 
μας από την Κω, τη Ροδιά, η 
οποία έψαχνε για συγκάτοικο.

ΓΙΆ ΈΜΆΣ τους Θεσσαλονικείς 
(που, αν και φοιτητές, συνεχίζαμε 
να ζούμε στα πατρικά μας σπίτια 
και στα εφηβικά μας δωμάτια), η 
απόλυτη ελευθερία τού να έχεις 
το δικό σου σπίτι και να το ορί-
ζεις, να το φτιάχνεις όπως θέλεις, 
να μαγειρεύεις ό,τι και όποτε 
θέλεις και, κυρίως, να μπαίνεις 
και να βγαίνεις όποτε σου καπνί-

σει ήταν κάτι υπέροχο, σπάνιο 
και απελευθερωτικό. Το σπίτι τής 
Βίλλυς στην Καρόλου Ντηλ ήταν 
για εμένα το σύμβολο της ανε-
ξαρτησίας. Το είχαμε καθιερώσει 
ως σημείο συνάντησης, μερικές 
φορές και διαβάσματος – με-
ρικοί, δε, οι πιο κοντινοί, είχαμε 
αποκτήσει και δικό μας κλειδί, 
καθώς και μια μόνιμη δικαιολογία 
στην πολύ ενοχλητική ερώτηση 
των γονιών «Πού ήσουν;», καθώς 
η προφανής απάντηση ήταν 
«Στης Βίλλυς». Και η αλήθεια 
είναι ότι εκεί ήμασταν συνήθως, 
όταν μας έψαχναν από τα σπίτια 
μας, επειδή καθένας μας αναζητά 
τον όμοιό του – τα νιάτα θέλουν 
νιάτα και ο νέος άνθρωπος χρειά-
ζεται ελευθερία.

ΒΛΈΠΟΝΤΆΣ την άδεια, σήμερα, 
πολυκατοικία αναλογίζομαι τις πολλές 
φορές που πέρασα την πόρτα της, 
μπήκα σε εκείνο το προβληματικό 
ασανσέρ που συνήθως σταματούσε 
στα μισά και έπρεπε να ξαναπατήσεις 
το κουμπί, για να πάρει μπρος. Θυ-
μάμαι χαρές, πολλά γέλια, προετοι-
μασίες για εξόδους στο «Tequila», 
στην «Amnesia», στη «Lavalbone», 
στη «Δόμνα». Θυμάμαι μυστικά και 
κλάματα και υγρά ματάκια και μα-
ταιωμένους έρωτες, θριάμβους και 
απογοητεύσεις και ένα σωρό όνειρα 
και σχέδια για τη ζωή, που ήταν όλη 
μπροστά μας. Θυμάμαι και τη μέρα 
που η Βίλλυ έφευγε οριστικά από τη 
Θεσσαλονίκη, μετά το πτυχίο – θυ-
μάμαι τα πράγματά της φορτωμένα 
στη μεταφορική, θυμάμαι τις αγκα-
λιές και τα δάκρυα και τις υποσχέσεις 
ότι δεν θα χαθούμε ποτέ.

ΠΡΙΝ από μερικές ημέρες είδα 
στον ύπνο μου ότι ήμουν πάλι σ’ 
εκείνο το σπίτι, σε ένα απροσ-
διόριστο όνειρο. Ξύπνησα με 
έντονη την αίσθηση ότι βρισκό-
μουν ακόμη εκεί. Εκπληκτικά 
πράγματα η καρδιά και η μνήμη. 
Ό,τι θέλουν μας κάνουν. Όπου 
αγάπησαν εκεί και κατοικούν. 
Παρά τις κλειδαριές.

«χειρουργούς-εργολάβους» να 
της φορτώσουν με τοπική αναι-
σθησία ένα νέο μεγάλο βάρος, 
άλλη μια πόλη πάνω στην πόλη, 
με την αισθητική και κατασκευ-
αστική φτήνια να κυριαρχεί, 
με ανελέητη εκμετάλλευση, με 
εργολάβους τής συμφοράς και 
«αρχιτέκτονες» που δεν ήταν 
αρχιτέκτονες. Μαζικός βιασμός 
μιας πόλης χιλιετιών από πολίτες 
χωρίς συνείδηση. Κάπου εκεί 
και για τις ανάγκες ακόμη μιας 
ανοικοδόμησης που ήθελε 
βαθύτερα θεμέλια, έκαναν την 
εμφάνισή τους τα καλά κρυμ-
μένα μυστικά πολλών αιώνων. 
Κάπου εκεί αναδύθηκε το έν-
δοξο παρελθόν που μας έπεισε 
ότι είμαστε η συνέχειά του, ένας 
περιούσιος λαός. Τα αγαπούμε 
τα αρχαία, φτάνει βέβαια να μη 
συγκρούονται με το ατομικό 
μας συμφέρον.

Η ΠΟΛΗ που κατοικώ μου 
υπενθυμίζει συνεχώς πόσες 
περιπέτειες και καταστροφές 
έχει ζήσει. Πόσες, αλήθεια, 
καταστροφές, σεισμοί και πυρ-
καγιές πρέπει να μεσολάβησαν, 
για να βρεθεί η Decumanus 
Maximus της Βενιζέλου έξι 
μέτρα πιο κάτω; Έξι μέτρα κα-
τεστραμμένου δέρματος μιας 
βασανισμένης πόλης.

ΤΟ ΡΗΓΜΆ στη μνήμη τής 
πόλης είναι βαθύ και η εκτίμηση 
του αρχαίου κάποιες φορές 
περισσή, άλλες φορές ελλιπής, 
πάντοτε ανάλογα με τα συμφέ-
ροντα που κυριαρχούν. Καταφέ-
ραμε σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα να ενδιαφερθούμε για 
τα αρχαία, να σώσουμε πολλά 
από αυτά, να αδιαφορήσουμε 
για κάποια και, πάνω απ’ όλα, να 
αδιαφορήσουμε και να αδιαφο-

ρούμε για τα νεότερα, αυτά που 
εξασφαλίζουν τη συνέχεια στη 
μνήμη τού τόπου, αυτά που κα-
τοικούνται και συμμετέχουν στην 
ομορφιά αυτού του δέρματος.

ΣΥΝΈΧΩΣ κατεδαφίζουμε 
αυτήν την πρόσφατη μνήμη 
– κατοικίες και κτίρια του 
Μεσοπολέμου, κατοικίες τού 
μοντέρνου κινήματος, κτίρια του 
Δημοσίου που σηματοδοτούν 
ιστορικές περιόδους και ιστορι-
κούς τόπους. Κατεδαφίζουμε τη 
συνέχεια της ζωής μας.

ΥΠΆΡΧΟΥΝ και τα βιομηχα-
νικά κτίρια, αυτά τα βρώμικα 
στίγματα στο δέρμα τής πόλης, 
για τα οποία ουδείς ενδιαφέρε-
ται. Όλοι περιμένουν πότε θα 
καταρρεύσουν, για να χτίσουν. 
Να χτίσουν μια νέα εκμετάλ-
λευση. Πάνω απ’ όλα, το δέρμα 
που κατοικώ είναι εκμετάλλευ-
ση, πεδίο στυγνής και απάν-
θρωπης εκμετάλλευσης και 
κερδοσκοπίας.

ΘΗΣΆΥΡΟΙ αραχνιασμένοι, 
πνιγμένοι στη σκόνη, στη σκου-
ριά, στη μούχλα. Θησαυροί που 
μαρτυρούν ημέρες δημιουργίας, 
ημέρες δόξας. Θησαυροί που 
αναζητούν να τους ανακαλύ-
ψουμε και να τους εντάξουμε 
στην καθημερινότητα των πό-
λεών μας. Στη Θεσσαλονίκη, το 
Φιξ, το Αλλατίνη, η Υφανέτ και 
πολλά άλλα βιομηχανικά σπα-
ράγματα περιμένουν με αγωνία 
πότε θα κινητοποιηθούμε, για 
να σώσουμε τις μνήμες τής βιο-
μηχανικής μας κληρονομιάς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Καρδιά και μνήμη. Στην οδό Καρόλου 
Ντηλ, στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης, 
κάπου απέναντι από την πλατεία Άθωνος, 
υπάρχει μια κλειστή πολυκατοικία.
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ΑΝΑΡΩΤΙΌΜΌΥΝ: πώς μπορεί ο εγκλεισμός 
να βοήθησε κάποιον κόσμο να βρει τον εαυτό 
του; Γνώριζα τα σημαντικά τής ζωής. Τα σεβό-
μουν. Τα εκτιμούσα και πριν από τον εγκλει-
σμό. Δεν μου χρειαζόταν κάποια υπενθύμιση.

ΣΈΡΦΑΡΑ όλη μέρα στο διαδίκτυο. Μέχρι 
που έπεσα σε ένα site τού Covent Garden. 
Θα μετέδιδε μια παράσταση χορού. Ήταν 
από έναν χορογράφο που θαύμαζα. Την 
παρακολούθησα. Αισθάνθηκα ότι είχα πάει 
μέχρι το Λονδίνο – το πρώτο μου ταξίδι εν 
μέσω καραντίνας. Την επόμενη μέρα είδα μια 
παράσταση της Στέγης. Α, αυτό μου έλειψε! 
Η αγαπημένη μου συνήθεια: να ταξιδεύω 
μόνο και μόνο για να δω μία παράσταση.

ΠΛΈΌΝ, η μόνη μου χαρά ήταν να βλέπω 
καθημερινά παραστάσεις που δεν είχα δει. 
Σκέφτηκα να προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ 
να μοιραστώ, να δώσω στο κοινό δωρεάν 
μία δική μας παράσταση. Είχαμε χιλιάδες 
views. Σε κάθε παράστασή μου είχα άγχος 
για το αν θα έχουμε προσέλευση κόσμου. 
Τώρα, δεν είχα αυτό το άγχος. Έβλεπα πόσοι 
άνθρωποι βλέπουν την παράστασή μου μέσω 
διαδικτύου. Ήμουν ενθουσιασμένη. Είχαμε 
βρει τον τρόπο να έρθουμε κοντά. Ναι, στο 
τέλος δεν άκουγα το χειροκρότημα: αλλά το 
αισθανόμουν. Πιο δυνατό από ποτέ.

ΈΤΣΙ ΈΙΝΑΙ Η ΤΈΧΝΗ σε καιρούς καραντί-
νας. Η ανάγκη τού κόσμου για τέχνη είναι 
μεγάλη. Ακόμη και στο πιο απομακρυσμέ-
νο σημείο τού πλανήτη. Μέσω του διαδι-
κτύου καταφέρνει να φτάσει στα σπίτια 
όλων. Κατά πόσο λειτουργεί ή όχι το live 
streaming ως εναλλακτική τού ζωντανού 
θεάματος, όμως; Η αίσθηση του θεάτρου 
και της ζωντανής θέασης είναι αναντικατά-
στατη. Αλλά, λόγω της συνθήκης, έπρεπε 
να προσαρμοστούμε. Να βρούμε διέξοδο. 
Πρώτοι απ’ όλους οι καλλιτέχνες: φύσει και 
θέσει ελεύθερα πνεύματα, μαθημένοι στα 
δύσκολα, να βρούμε την άνοιξη στο χιόνι 
και το φως στο σκοτάδι. Για πόσο, όμως;

ΚΑΙ ΜΈΤΑ, ήρθε ο δεύτερος εγκλεισμός… 
Πολύς καιρός. Και κάποιος λιγοστός πολι-
τισμός. Αλλά αρκεί; Μετά το τέλμα, ποιος 
θα είναι εδώ για να παράγει πολιτισμό, αν οι 
καλλιτέχνες μείνουν στον δρόμο; Τα θέατρα 
έπρεπε να είναι ανοιχτά. Με αυστηρά μέτρα. 
Αλλά ανοιχτά. Το θέατρο βοηθάει τον κόσμο 
να ζήσει. Να ονειρευτεί. Όχι να πεθάνει. Η τέ-
χνη, σε όποια της μορφή, εξιλεώνει. Ζούμε το 
λίγο φως, λίγη τέχνη, λίγο πολιτισμός. Χρεια-
ζόμαστε άπλετο φως, αυτοδύναμη τέχνη και 
άπειρο πολιτισμό.

AD HOC
Γράφει η ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
χορογράφος
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Η τέχνη εξιλεώνει. 
Μάρτιος 2020. 
Για προσωπικούς 
λόγους, κάποιοι, 
όπως κι εγώ, βίωναν 
ήδη αρκετό καιρό 
βαθιά θλίψη. 
Εγώ, μέσα 
από την τέχνη μου, 
έβρισκα διέξοδο 
να ξεφεύγω από την 
κακή μου διάθεση. 
Πραγματοποίησα 
το «Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα». Έστω και 
θαμπή, μια αχτίδα 
φωτός φαινόταν 
να ξεπροβάλλει στην 
άκρη τού τούνελ. 
Και ξαφνικά, η πόρτα
των σπιτιών μας 
χτύπησε. Αυτός 
ο απρόσκλητος, 
αόρατος ξένος 
εισέβαλε. Η αίσθηση 
της μοναξιάς 
και της θλίψης 
γιγαντώθηκε. 
Απομόνωση. Φόβος 
συναναστροφής και
ανθρώπινης επαφής. 
Μα, ο άνθρωπος 
είναι
«ζώο κοινωνικό»...

ΑΚΌΜΗ και τα πιο gourmet και fine dining 
εστιατόρια βρέθηκαν απέναντι στην πρόκληση 
να προσαρμόσουν τη δημιουργικότητα και τις 
ιδέες τους στη νέα πραγματικότητα, όχι μόνο 
για να επιβιώσουν, αλλά και για να παραμείνουν 
ενεργά και νηφάλια εν μέσω πανικού. Τα νέα 
δεδομένα είναι ότι τα μενού όχι μόνο προσαρ-
μόστηκαν στις συνθήκες, αλλά κατάφεραν να 
αποδίδουν γευστικά και μέσα στις χάρτινες 
συσκευασίες. Και ξαφνικά βρεθήκαμε κάτω από 
την αστεροβροχή νέων εστιατορικών εννοιών, 
όπως «dark», «ghost» και «cloud kitchen», 
«virtual restaurant» και άλλα τέτοια. Έπαψε να 
είναι σημαντική η επένδυση στη διακόσμηση και 
στην ατμόσφαιρα ενός τέτοιου χώρου φιλοξε-
νίας. Παράλληλα, γίνεται κι ένας άνισος αγώνας 
δρόμου, για να διεκδικήσουν ένα κομμάτι τής 
αγοράς από τα fast food deliveries, καθώς, λόγω 
του κόστους τους, ανταποκρίνονται σε μικρότε-
ρο ποσοστό τού πελατειακού κοινού.

ΤΌ DIGITAL MARKETING είναι πλέον απα-
ραίτητο εργαλείο διαφήμισης – ακόμη και τα 
«παλαιάς κοπής» ταβερνάκια λανσάρονται στα 
social media, προσπαθώντας να μη ξεχαστούν 
κι αυτά. Οι πλατφόρμες online παραγγελιών 
φαγητού έγιναν ξαφνικά μέρος τής ζωής μας, 
συνέταιροι στα κέρδη και όχι στα έξοδα.

ΑΝ ΚΑΙ ΔΈΝ ΈΠΈΛΈΞΑ αυτήν την εκδοχή ως 
εστιάτορας, κατάφερα να απολαύσω το φαγητό 
πολλών συναδέλφων μου, στηρίζοντας το delivery 
και το take away τους, όσο είναι δυνατόν, από το 
σαλόνι τού σπιτιού μου, σαν μέσος καταναλωτής. 
Ομολογώ ότι έφαγα θαυμάσια τις περισσότερες 
φορές – μη σας πω ότι δοκίμασα και κουζίνες 
που δεν είχε βολέψει να επισκεφθώ λόγω έλλει-
ψης χρόνου. Δεν μπορώ όμως να το συγκρίνω με 
τίποτα με το να μπαίνω σε έναν ωραίο χώρο, να 
αφουγκράζομαι τη διακριτική μουσική και τους 
ρυθμούς μιας ζωντανής κουζίνας.

ΈΝΑΝ ΧΡΌΝΌ ΜΈΤΑ, αυτό που μου έχει 
λείψει περισσότερο από τα εστιατόρια είναι 
η φιλοξενία τους, η συναναστροφή με τους 
ανθρώπους τους και πάνω απ’ όλα η αυθεντι-
κότητα της εμπειρίας που ζεις εκεί. Έρευνες 
λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών 
δεν θα επιστρέψει πίσω στα τραπέζια. Ακόμη 
όμως κι εγώ δεν έχω αποφασίσει αν αυτό θα 
βγει σε καλό ή σε κακό – αλλά είμαι 100% 
σίγουρη ότι η επόμενη μέρα στην εστίαση θα 
είναι πολύ διαφορετική.

ΞΈΡΈΤΈ ΌΜΩΣ κάτι; Είναι στο χέρι μας να 
βρεθούμε ξανά στον καλό δρόμο – και είμαι 
κάτι παραπάνω από σίγουρη ότι θα τα κατα-
φέρουμε. Θα σας δω σύντομα, λοιπόν, στο 
καλύτερο τραπέζι, το 73, στο «Μαϊάμι».

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
Γράφει η ΝΤΙΝΑ ΤΕΡΤΣΗ
εστιάτορας

To be (delivered) 
or not 
to be (delivered)? 
Νομίζω ότι ένα από 
τα μεγαλύτερα κακά 
αυτής της πανδημίας 
ήταν που κατάφερε 
να στριμώξει 
τη γαστρονομία 
σε ένα κουτί.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ. Η ΑΝΑΓΚΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ 
ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΟΛΩΝ. 
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
‘Η ΟΧΙ ΤΟ LIVE STREAMING 
ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ 
ΘΕΑΜΑΤΟΣ, ΟΜΩΣ;

ΤΟ DIGITAL MARKETING ΕΙΝΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΤΑ «ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ» 
ΤΑΒΕΡΝΑΚΙΑ ΛΑΝΣΑΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA, 
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ 
ΚΙ ΑΥΤΑ. ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ 
ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ.
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TALK OF THE TOWN

«Έκλεισε και το ‘Emigré’… Αν ήταν 
ανοιχτό, ρε φίλε, θα πεταγόμασταν 
ώς απέναντι, να πάρουμε κανέναν 
καφέ στο χέρι, να περάσει πιο εύκολα 
κι η ώρα».
(Νευρικός 40άρης δίπλα στην παρκαρισμένη 
μηχανή του, μιλάει σε φίλο του με τον οποίο 
περιμένουν μαζί στην –πολύ μακριά– ουρά 
έξω από το κατάστημα «Θάλασσα» στην οδό 
Εθνικής Αμύνης, για να πάρουν τον πολυπόθη-
το μπακαλιάρο σκορδαλιά. Μεσημέρι Πέμπτης 
25 Μαρτίου, ώρα 13;30).

«Η γιαγιά μου στο Νυμφαίο είχε 
τέτοια ρούχα. Λογικά είναι ακόμη 
στο μπαούλο, στο σπίτι στο χωριό. 
Δεν λες καλά που δεν τα πετάξαμε 
– ποτέ δεν ξέρεις…».
(Μεσήλικη γυναίκα συζητά με τον σύζυγό της, 
απόγευμα της αργίας τής 25ης Μαρτίου, περ-
πατώντας με καφέ στο χέρι στη Νέα Παραλία. 
Σχολιάζει τις εμφανίσεις τής κυρίας Γιάννας 
Δασκαλάκη-Αγγελοπούλου στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο).

«Και μετά; Από πού θα κρεμάμε τις 
φωτισμένες μπάλες τα Χριστούγεννα;».
(Δύο κυρίες προχωρημένης ηλικίας περνούν 
από το πάρκο τής Γαλλίας, απέναντι από 
το δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το πρωί τής 
Τετάρτης 24 Μαρτίου. Τον χώρο επιθεωρούν 
ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο γλύπτης Κωστής 
Γεωργίου, το γλυπτό «Meteoron» τού οποίου 
θα τοποθετηθεί στο σημείο).

«Αυτός ο ‘κιμάς γαρίδας τυλιγμένος 
σε φύλλο λάχανου’ είναι σαν να λέμε 
‘λαχανοντολμάδες με γαρίδες’;».
(Δύο κυρίες συζητούν ψωνίζοντας στον «Σκλα-
βενίτη» τής Αγίου Δημητρίου, μία ημέρα μετά 
το επετειακό δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο).

12 ΜΟΡΦΕΣ
χυτευμένες σε αλουμίνιο και χρωμα-
τισμένες με κόκκινο χρώμα υψηλής 
ανθεκτικότητας θα συνθέτουν το 
γλυπτό «Meteoron» του καλλιτέχνη 
Κωστή Γεωργίου, το οποίο θα κο-
σμήσει το κέντρο τής Θεσσαλονίκης, 
έπειτα από σχετική δωρεά τού Κτή-
ματος Γεροβασιλείου προς τον δήμο. 
Το πρωί τής Τετάρτης 24 Μαρτίου ο 
Κωστής Γεωργίου βρέθηκε στην πόλη 
και επισκέφθηκε μαζί με τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, 
τον χώρο πρασίνου απέναντι από το 
δημαρχιακό μέγαρο, όπου πρόκειται 
να τοποθετηθεί το γλυπτό έργο τέχνης. 
Στη διάρκεια της επίσκεψης στον 
χώρο, παρουσία του αντιδημάρχου 
Τεχνικών Έργων, Εφραίμ Κυριζίδη, 
και του γενικού γραμματέα τού δήμου 
Θεσσαλονίκης, Ευθύμη Φωτόπουλου, 
επισημάνθηκε το ακριβές σημείο όπου 
θα τοποθετηθεί το γλυπτό, το οποίο 
σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα, θα αποτε-
λέσει ένα νέο τοπόσημο για τη Θεσσα-
λονίκη. Οι απαραίτητες εργασίες για 
τη δημιουργία τής βάσης, πάνω στην 
οποία θα τοποθετηθεί το «Meteoron», 
ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν 
στα τέλη Μαρτίου.

ΣΤΙΣ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
τής Δευτέρας 29 Μαρτίου ξεκινά 
τη λειτουργία του σε νέο χώρο το 
εξεταστήριο για δωρεάν τεστ κο-
ρωνοϊού. Η εγκατάσταση, η οποία 
λειτουργούσε από τον Εθνικό Ορ-
γανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 
σε συνεργασία με τον κεντρικό δήμο 
τής πόλης, στους χώρους τής βίλας 
Πετρίδη, μεταφέρεται από τις 29.03 
στις εγκαταστάσεις τής Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Επιπλέ-
ον, από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου το 
εξεταστήριο στους χώρους τής ΔΕΘ 
θα λειτουργεί ως διπλό και θα εξυπη-
ρετεί τους πολίτες για τη διενέργεια 
δωρεάν τεστ από τις 9 το πρωί ώς τις 
2 το μεσημέρι, έπειτα από ραντεβού 
στο Τ. 2310-292.018.

ΤΙ ΑΚΟΥΝ
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ;

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ;

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
κ. ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗ, αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Έργων δήμου Θεσσαλονίκης: 
κατανοούμε ότι η οδός Δελφών είναι 
ένας από τους δρόμους τής Θεσσαλο-
νίκης που πλήττεται κατεξοχήν από τα 
έργα κατασκευής τού μετρό (την ταλαι-
πωρούν όχι ένα, αλλά δύο εργοτάξια, σε 
αντίστοιχους σταθμούς τού έργου). Είναι 
λογικό τα πεζοδρόμια να είναι προβλη-
ματικά πέριξ των εργοταξίων, παρά τις 
όποιες προσπάθειες καταβάλλει η «Αττι-
κό Μετρό». Ωστόσο, η κυκλοφορία των 
πεζών είναι δυσχερής σε σχεδόν ολό-
κληρο το μήκος αυτού του εξαιρετικά 
μακριού δρόμου τής πόλης (από τη συμ-

βολή της με τη λεωφόρο Στρατού ώς τη 
Βασιλίσσης Όλγας, η Δελφών είναι κατά 
τι μακρύτερη των τριών χιλιομέτρων), 
με σπασμένα πλακάκια, κατεστραμμένα 
κράσπεδα, ανώμαλες επιφάνειες, ακόμη 
και αστικό εξοπλισμό ή στάσεις τού 
ΟΑΣΘ (όπως αυτή μεταξύ των οδών 
Ζαΐμη και Αθανασίου Διάκου, στο ρεύμα 
προς τα ανατολικά) που λειτουργούν 
σε ορισμένες περιπτώσεις ως φυσικά 
εμπόδια. Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνον η 
Τσιμισκή και το κέντρο, κ. αντιδήμαρχε… 
Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα 
άμεσα, πριν αναγκαστείτε να ασχοληθεί-
τε λόγω κάπου ατυχήματος;

Ο ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ που κυκλο-
φορεί στους δρόμους λόγω της καρα-
ντίνας αφήνει ζωτικό χώρο γύρω από 
μνημεία τής πόλης – ζωτικό χώρο, 
ο οποίος σου επιτρέπει να απολαύσεις 
ομορφιά που στους κανονικούς ρυθ-
μούς τής καθημερινότητας παραγνω-
ρίζεται. Κάπως έτσι, σημεία όπως το 
Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο μετα-
τρέπονται σε ιδανικό αστικό σκηνικό.

μπειτε στο CITYMAGTHESS
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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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ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΤΣΙΡΕΛΗ
Writing coach, συγγραφέας, εκπαιδευτικός. Φωτογραφήθηκε 
τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, στο «The Caravan Bed & Breakfast».
Συνέντευξη:	 	 	 			Φωτογραφία:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Το πώς ζει μια συγγραφέας υπό 
συνθήκες καραντίνας μπορώ να 
το φανταστώ. Αναρωτιέμαι όμως 
πώς ζει μια δασκάλα υπό συνθή-
κες καραντίνας… Η αλήθεια είναι 
ότι η συγγραφική μου καθημερινό-
τητα δεν έχει αλλάξει – ίσα ίσα που 
είχα και μεγαλύτερη παραγωγή. 
Όσον αφορά όμως την ιδιότητα 
της εκπαιδευτικού και της δασκά-
λας συγγραφής, εδώ τα πράγματα 
άλλαξαν ριζικά.
Καθήκον των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο είναι να κρατήσουμε ψηλά 
το ηθικό των παιδιών – που όντως 
δοκιμάζονται αρκετά σ’ αυτήν τη 
συνθήκη. Προσωπικά, ως θεο-
λόγος, προσπαθώ να τα εμπνέω 
αισιοδοξία για το μέλλον και να 
«ταΐζω» συνεχώς τη διάθεσή τους 
για γνώση και ανακάλυψη. Πα-
ράλληλα, αξιοποιώ την τεχνολογία 
και τα ψηφιακά μέσα: υπάρχουν 
ανεξάντλητα εκπαιδευτικά εργαλεία 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει 
κάποιος, για να κάνει το μάθημά 
του συναρπαστικό και ενδιαφέρον. 
Από την άλλη, πρέπει να φροντίζου-
με να διατηρηθεί και η ανθρώπινη 
επαφή, να είναι ενωμένη η τάξη, να 
ενθαρρύνεται η συνεργασία.
Οι ενήλικοι μαθητές μου στη συγ-
γραφή δυσκολεύονται περισσό-
τερο, επειδή εκεί έχουμε δομήσει 
περισσότερο το σχήμα τού 
κύκλου, της οικογένειας. Λείπουν 
πολύ ο ένας στον άλλον. Έχουν 
χάσει την παρέα τους. Ωστόσο και 
εδώ προσπαθώ να είμαι κοντά σε 
κάθε μαθητή μου ξεχωριστά, να 

ξέρω τι τον απασχολεί, τι σκέφτε-
ται, σε τι φάση βρίσκεται στη ζωή 
του, να διαβάζω τα κείμενά του 
και να τα δουλεύουμε μαζί, να 
εμψυχώνω, να ενθαρρύνω, να το 
περνάμε μαζί. Δεν είναι εύκολο, 
είναι όμως ένα ταξίδι που πιστεύω 
ότι με τους μαθητές τού 2020-21 
θα θυμόμαστε για πάντα και θα 
μας δέσει για μια ζωή.

Μία από τις δραστηριότητές σου 
που οφείλω να πω ότι με εντυ-
πωσίασε είναι το πρόγραμμα για 
την ψηφιοποίηση χειρογράφων 
που «τρέχεις» ως δράση στο 
σχολείο. Μπορούμε να μάθουμε 
περισσότερα; Φέτος ήρθε μια 
μεγάλη πρόταση από το Πατριαρ-
χικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 
που βρίσκεται στη μονή Βλατά-
δων, στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας του με τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ανέλαβα λοιπόν για 
το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο 
εργάζομαι μιαν εκπαιδευτική 
δράση που περιλαμβάνει βιωμα-
τική ενημέρωση των παιδιών για 
την ψηφιοποίηση χειρογράφων. 
Σε αυτό το πρόγραμμα μαθητές 
από την Α’ γυμνασίου μαθαίνουν 
όλο το ταξίδι τής γραφής, από 
την πέτρα ώς το πληκτρολόγιο, 
καθώς και όλους τους τρόπους 
διάσωσης και διατήρησης ενός 
κειμένου. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται στο να τους εμπνεύσουμε 
αγάπη για τη χειρόγραφη γραφή, 
μια ανθρώπινη ικανότητα που, 
όπως φαίνεται, τείνει να εκλείψει. 

Οι μικροί ερευνητές ήδη εργά-
ζονται στη μελέτη χειρογράφων, 
προσπαθώντας να μιμηθούν 
παλιές γραφές, και ετοιμάζουν 
εντυπωσιακές εργασίες.

Και σαν να μην ήταν αρκετά όλα 
τα παραπάνω, είσαι και υποψή-
φια διδάκτωρ στο ΑΠΘ, στον 
τομέα τής Βιβλικής Γραμματείας 
και Θρησκειολογίας. Τι ακριβώς 
μελετάς; Μπορείς και τα συν-
δυάζεις όλα αυτά; Μελετώ το 
πολιτιστικό υπόβαθρο της Βίβλου. 
Με λίγα λόγια, κάτω από ποιες 
συνθήκες γράφτηκαν τα κείμενα. 
Πώς γείτονες λαοί, έθιμα, θρησκεί-
ες, μύθοι, πολιτικές συγκρούσεις 
και πεποιθήσεις επέδρασαν στο 
βιβλικό κείμενο. Στο μεταπτυχιακό 
ασχολήθηκα με το δέντρο ως 
μοτίβο σε μύθους και θρησκείες 
τής Μεσοποταμίας και στη Βίβλο 
και τώρα, στο διδακτορικό, με το 
αρχαίο κοσμοείδωλο των λαών 
τής Μεσοποταμίας και της Βίβλου.
Όλες μου οι δραστηριότητες 
ενώνονται και αλληλοπεριχω-
ρούνται. Μύθος, Βίβλος, λο-
γοτεχνία συνδέονται βαθιά. Ο 
πυρήνας μου είναι η διδασκα-
λία. Οπότε, βρίσκω τρόπους να 
τα συνδυάζω όλα και να τα διο-
χετεύω ως εκπαιδευτικό υλικό 
στους επόμενους. Διαφορετικά, 
τι να την κάνουμε τη γνώση στα 
συρτάρια και στα πτυχία μας 
στον τοίχο;

Έχεις ιδρύσει (και θρέψει) 
το Εργαστήρι Συγγραφής 
«Imaginarium» με πολλή αγάπη. 
Ποια είναι η ιστορία του; Τι 
μπορεί να μάθει κάποιος εκεί; 
Το εργαστήρι λειτουργεί εδώ και 
7 χρόνια. Από τη σύστασή του 
ακόμη, πολύ γρήγορα αγαπή-
θηκε και σήμερα μετρά γύρω 
στους τετρακόσιους αποφοίτους. 
Διδάσκω με μια δική μου μέθοδο, 
στην οποία εφαρμόζω βασικές 
τεχνικές συγγραφής, αλλά και 
εντελώς πρωτότυπες ασκήσεις εκ-
γύμνασης της φαντασίας και της 

βελτίωσης του λόγου. Με πολύ 
απλά λόγια, αυτό που διδάσκω 
είναι το αυθεντικό γράψιμο και 
η συγγραφική αυτογνωσία και 
συνείδηση. Περνάμε μια βόλτα 
απ’ όλα τα είδη τής λογοτεχνίας 
και πειραματιζόμαστε με διάφο-
ρα. Στο τέλος τού ταξιδιού, που 
διαρκεί αρκετούς μήνες, γράφουν 
όλοι από ένα διήγημα-ενθύμιο. Οι 
ιστορίες μας εκδίδονται σε εξαι-
ρετικά καλαίσθητες ανθολογίες 
από τις εκδόσεις iWrite, που είναι 
κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. 

Παρατηρώ ότι όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι διαβάζουν 
και θέλουν να γράψουν. Πού 
πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό; Τι 
θα τους συμβούλευες; Ο κόσμος 
πάντα θα διαβάζει και θα γράφει, 
για να βρει τον εαυτό του – δεν 
θα σταματήσει ποτέ αυτό. Ειδικά 
την περίοδο της καραντίνας 
–νομίζω θα συμφωνήσουμε 
όλοι– αυξήθηκε το ενδιαφέ-
ρον, επειδή το διάβασμα και το 
γράψιμο είναι λύτρωση. Τους 
συμβουλεύω να διαβάζουν ου-
σιαστικά, πίσω από τις γραμμές. 
Να παρατηρούν. Και έπειτα, να 
γράφουν ουσιαστικά. Να είναι 
αυθεντικοί, να μελετούν πολύ. 
Να σκέπτονται δύο φορές. Να 
γράφουν με την καρδιά και να 
διορθώνουν με το μυαλό.

Τι σχεδιάζεις για το εγγύς 
μέλλον; Περιμένω το πέμπτο μου 
προσωπικό βιβλίο –το πρώτο μου 
παιδικό. Επίσης, δύο συλλογές 
μαθητών μου από τις εκδόσεις 
iWrite, αλλά και άλλα πολλά, για τα 
οποία δεν μπορώ να ανακοινώσω 
κάτι επίσημα (μπορείτε να ενημε-
ρώνεστε στο evlampiatsireli.com).
Ονειρεύομαι το πρώτο μεγάλο 
τραπέζι με φίλους, την πρώτη 
συναυλία, το πρώτο ταξίδι και 
την πρώτη παρουσίαση βιβλίου 
μου στη μεταπανδημική εποχή, 
με λαχτάρα! Εύχομαι σε όλο τον 
κόσμο μιαν ομαλή και όμορφη 
επανεκκίνηση.

ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ 
ΨΗΛΑ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 
Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΩ 
ΝΑ ΤΑ ΕΜΠΝΕΩ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ «ΤΑΪΖΩ» ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ.

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
THE LOCALS THE ΤΑLKS  12-13



ΟΙ ΚΙΘΑ
ΡΕΣ ΤΩΝ
ΘΕΩΝ
Η Οριάνθη Παναγάρη, ο Πολ Σάιμον, ο Ρίτσι Σαμπόρα 
(πρώην κιθαρίστας τού Μπον Τζόβι), ο Κέβιν Σίρλεϊ 
(παραγωγός των Iron Maiden και των Led Zeppelin), 
o Μπίλι Φ. Γκίμπονς, o Βίκτορ Γούτεν και o Αρλέν Ροθ, 
όλοι τους θρύλοι τής παγκόσμιας μουσικής σκηνής, 
χρησιμοποιούν τις χειροποίητες ηλεκτρικές κιθάρες
ενός Έλληνα: του Γιάννη Γιάντσιου (ή Johnny Prapas).!

Ο ΑΡΤΙΖΑΝΟΣ COVER STORY  14-15
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Κ
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ τους ήχους και το χρώ-
μα τού Ολύμπου στις πιο διάσημες μουσικές σκηνές τού 
κόσμου. Ο Johnny Prapas (κατά κόσμον Γιάννης Γιά-
ντσιος), ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια ζει στο Σίδνεϊ της 
Αυστραλίας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στους πρόποδες του 
μυθικού βουνού, εμπιστεύτηκε τα δώρα που του χάρισε και 
κατασκεύασε με ξύλο ελιάς τις μοναδικές, χειροποίητες ηλε-
κτρικές «κιθάρες τού Ολύμπου», που κρατούν στα χέρια 
τους διάσημοι κιθαρίστες σε όλο τον κόσμο.
Η Οριάνθη Παναγάρη (Orianthi Panagaris), ο Πολ Σάι-
μον, ο Ρίτσι Σαμπόρα (πρώην κιθαρίστας τού Μπον Τζό-
βι), ο Κέβιν Σίρλεϊ (παραγωγός των Iron Maiden και των 
Led Zeppelin), o Μπίλι Φ. Γκίμπονς, o Βίκτορ Γούτεν και 
o Αρλέν Ροθ, θρύλοι τής παγκόσμιας μουσικής σκηνής, 
είναι πελάτες του και αποτελούν τη δική του, όπως λέει, 
«τρελή παρέα», που συνεχώς μεγαλώνει.

ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΌ ΜΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΚΑΦΕ-
ΝΕΙΌ ΤΗΣ ΛΕΠΤΌΚΑΡΥΑΣ. «Όλα ξεκίνησαν το 1992, 
όταν γνώρισα τον δάσκαλό μου, Τζον Χάρισον, από την 
Αγγλία, κάπου σε ένα καφενείο, το ‘Πανελλήνιον’, στη 
Λεπτοκαρυά Πιερίας, το χωριό μου. Εγκαταστάθηκε μόνι-
μα στην περιοχή και έφτιαξε από την αρχή το εργαστήριό 
του, κατασκευάζοντας ακουστικές κιθάρες. Έπειτα από 
λίγους μήνες τού έκανα πρόταση να με εκπαιδεύσει στην 
κατασκευή ακουστικών κιθαρών και κάπου εκεί ξεκίνησε 
το ταξίδι…», αφηγείται ο Johnny Prapas.
Στα πρώτα του βήματα αγόρασε μια ηλεκτρική κιθάρα 
και άρχισε να πειραματίζεται επάνω της. Σιγά σιγά η φήμη 
του εξαπλώθηκε και κιθαρίστες τού εμπιστεύονταν τις κι-
θάρες τους για σέρβις και επιδιορθώσεις. «Έτσι, ήταν μο-
νόδρομος για εμένα – αποφάσισα να ασχοληθώ σοβαρά 
με το να κατασκευάζω χειροποίητες ηλεκτρικές κιθάρες, 
τις ‘Olympus Custom Guitars΄», σημειώνει.

ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΌ ΣΤΌ YOUTUBE ΤΌΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ. 
Ένα βίντεο στο YouTube από τον φίλο του Παναγιώτη 
Μπαντικούδη αποτέλεσε το «εισιτήριο» για το «Black Rock 
Studio» του Κώστα Καλημέρη στη Σαντορίνη, το οποίο 
είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο μουσικό στούντιο στον κό-
σμο για το 2010. «Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρου-
σιάσω εκεί τις κιθάρες μου. Έτσι, ένας από τους μεγαλύ-
τερους και πλέον καταξιωμένους μουσικούς παραγωγούς 
στον κόσμο, ο Κέβιν Σίρλεϊ, πιάνει πρώτη φορά κιθάρες 
μου στα χέρια του – και εγώ είμαι έτοιμος να λιποθυμήσω 
από το γεγονός…», θυμάται ο Johnny Prapas.
«Στην πορεία, ένας καλός διαδικτυακός φίλος μου, ο Ντάρεν 
Σιμόνιαν, με φέρνει σε επαφή με την Οριάνθη Παναγάρη, την 
καλύτερη γυναίκα κιθαρίστρια στο κόσμο, ελληνικής κατα-
γωγής. Στη συνέχεια, η Οριάνθη μού πρότεινε, αν θέλω, να 
κατασκευάσω μια κιθάρα για τον Ρίτσι Σαμπόρα. Φανταστείτε 

«ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΤΟ 1992, 
ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΣΑ 
ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥ, 
ΤΖΟΝ ΧΑΡΙΣΟΝ, ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, ΚΑΠΟΥ 
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, 
ΤΟ ‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ’, 
ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, 
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ 
ΜΟΝΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΙ ΕΦΤΙΑΞΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΚΙΘΑΡΕΣ. ΕΠΕΙΤΑ 
ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΤΟΥ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΝΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΙΘΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ», 
ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ 
Ο JOHNNY PRAPAS. 
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ
ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕ
ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ
ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ. 
ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ Η ΦΗΜΗ 
ΤΟΥ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΙΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΝ 
ΤΙΣ ΚΙΘΑΡΕΣ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. 
«ΕΤΣΙ, ΗΤΑΝ 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ 
– ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ 
ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΣΟΒΑΡΑ
ΜΕ ΤΟ 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΙΘΑΡΕΣ, 
ΤΙΣ ‘OLYMPUS 
CUSTOM 
GUITARS΄», 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ.

à
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à

ΠΑΡΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ 
ΟΣΟ ΖΟΥΣΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΕ, ΟΠΩΣ 
ΛΕΕΙ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ, ΩΣΤΕ 
ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ 
ΕΝΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΕΤΣΙ, 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. 
«ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ 
ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΡΩΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
GERARD GILET, 
ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ. 
ΕΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ, 
ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ 
ΒΙΟΠΟΡΙΖΟΜΑΙ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ. 
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 
ΔΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ, ΕΧΕΙ 
ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FUND ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ».
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 Ο Johnny Prapas (κατά κόσμον Γιάννης Γιάντσιος).
 επί το έργον στο εργαστήριό του στο Σίδνεϊ.της Αυστραλίας,.

 όπου μετακόμισε τα τελευταία τρία χρόνια..
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ένα παιδί κάπου σε ένα χωριό τής Ελλάδας να κατασκευάζει 
κιθάρες για όλα αυτά τα ‘ιερά τέρατα’ της μουσικής. Αυτήν τη 
στιγμή, στο εργαστήριό μας κατασκευάζουμε κιθάρες για τον 
Άλις Κούπερ (‘Flame’ special edition), το Alice Cooper Teen 
Center (‘Exotic’ special edition), τους ZZ Top και τον Μπιλ 
Φ. Γκίμπονς (the ‘Twins’ signature), τους Alabastard και τον 
Όστιν Χανκς (the ‘Twins’ signature), τον Αρλέν Ροθ (‘Arlen 
Roth’ signature), τον Μιγκέλ Μονταλμπάν (the ‘Morpheus” 
signature) και τον Έρικ Γκέιλς (‘Mountain Caster’). Δεν είναι 
και λίγο να μιλάς στο τηλέφωνο με τον κιθαρίστα από τους 
ZZ Top, τον Μπίλι Φ. Γκίμπονς, για το πώς πάει η κιθάρα που 
κατασκευάζουμε γι’ αυτόν…», λέει με ικανοποίηση για την 
απήχηση που έχουν οι δημιουργίες του.

Η
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι δυσκολίες τον ανάγκασαν 
να μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Παρά τις προσπάθειες 
που κατέβαλλε όσο ζούσε στην Ελλάδα, δεν δέχτηκε, όπως 
λέει, οποιαδήποτε στήριξη, ώστε τα χειροποίητα μουσικά 
όργανά του να αποκτήσουν εξαγωγική δυναμική και να 
αποτελέσουν έναν σημαντικό κωδικό στη βιομηχανία. Έτσι, 
πριν από τρία χρόνια αποφάσισε να μεταναστεύσει μαζί με 
την οικογένειά του στην Αυστραλία.
«Βρισκόμαστε σε ένα από τα πρώτα εργαστήρια κατα-
σκευής ακουστικών οργάνων τού μεγάλου κατασκευαστή 
Gerard Gilet, πλήρως εξοπλισμένο, μαζί με τον Ντάρελ 
Γουίλερ Λουτιέρι που κατασκευάζει ακουστικά μουσικά 
όργανα και εγώ τις ηλεκτρικές κιθάρες. Είμαι εξαιρετικά 
ευχαριστημένος, διότι πλέον βιοπορίζομαι από αυτό που 
αγαπώ πολύ. Τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η εται-
ρεία μου έχει δύο εξαιρετικούς συνεργάτες στην Αμερική 
και στην Ευρώπη, έχει ανοδική πορεία και αυτήν τη στιγμή 
είμαστε σε συζητήσεις με αμερικανικό επενδυτικό fund για 
την επέκτασή της», τονίζει ο Johnny Prapas.

ΠΗΡΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΠΑΛΕΤΕΣ ΜΕ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΟ. Η αγάπη του για την Ελλάδα και την ξυλεία 
που συγκέντρωνε από τον Όλυμπο παραμένει ανεξάντλητη, 
γι’ αυτό και, όπως εξηγεί, «έφερα μαζί μου εδώ, στην Αυ-
στραλία, παλέτες με ξύλα από τον Όλυμπο. Φυσικά, χρησι-
μοποιούμε και την αμερικανική ξυλεία, αλλά και πρώτη ύλη 
από την Αυστραλία και την Ευρώπη».
Ερωτηθείς αν θα επέστρεφε στην Ελλάδα, απαντά πως 
«στη ζωή αυτή, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…». Ωστόσο, 
έχει βάλει πλέον άλλες προτεραιότητες και οι συνθήκες σε 
οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο στην πατρίδα, όπως 
λέει, δεν ευνοούν μια τέτοια προοπτική: «Ζω σ’ ένα κρά-
τος όπου σε 7 λεπτά άνοιξα την εταιρεία μου, 5 λεπτά μού 
πήρε να συμπληρώσω τη φόρμα στο ίντερνετ και άλλα 2 
λεπτά διήρκεσε η τηλεφωνική επιβεβαίωση από τον υπάλ-
ληλο της υπηρεσίας τού κράτους εδώ, στην Αυστραλία», 
αναφέρει χαρακτηριστικά… Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

à

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ 
ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΗ, 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ, 
ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙ, 
«ΕΦΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ 
ΕΔΩ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,
ΠΑΛΕΤΕΣ 
ΜΕ ΞΥΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΟ. ΦΥΣΙΚΑ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΞΥΛΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ». 
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ 
ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΑΠΑΝΤΑ ΠΩΣ 
«ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΗ, 
Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ…». 
ΩΣΤΟΣΟ, ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ 
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, 
ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ, 
ΔΕΝ ΕΥΝΟΟΥΝ ΜΙΑ 
ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

Ο ΑΡΤΙΖΑΝΟΣ COVER STORY  20-21
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ΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο Θεσσαλονικιός Χρήστος Δελαντώνης σχεδιάζει 
και κατασκευάζει supercars για την άσφαλτο – και

από το 2010 δίπλα στην επαγγελματική του ιδιότητα φιγουράρει 
ο τίτλος μιας μεγάλης εταιρείας: της McLaren Automotive. 

Με την ιδιότητα πλέον, από το 2018, τού vehicle line manager, 
είναι υπεύθυνος μιας μεγάλης ομάδας ατόμων 

που αναλαμβάνει τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ τής McLaren, 
όπως τη McLaren Senna I και την τελευταία 765LT 

με τον τετράλιτρο twin-turbo V8 κινητήρα.
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Μ
ΜΕΓΆΛΩΣΕ ανάμεσα σε 
αυτοκίνητα, έπιασε για πρώτη 
φορά τιμόνι στα 11 και, μαθητής 
ακόμη ιδιωτικού κολλεγίου τής 
Θεσσαλονίκης, ονειρευόταν μια 
καριέρα στον χώρο τής αυτο-
κινητοβιομηχανίας. Ο Θεσσα-
λονικιός Χρήστος Δελαντώνης 
σχεδιάζει και κατασκευάζει υπε-
ραυτοκίνητα (supercars) για την 
άσφαλτο και από το 2010 δίπλα 
στην επαγγελματική του ιδιό-
τητα φιγουράρει ο τίτλος μιας 
μεγάλης εταιρείας: της McLaren 
Automotive.
Με την ιδιότητα πλέον, από το 
2018, τού vehicle line manager, 
είναι υπεύθυνος μιας μεγάλης 
ομάδας ατόμων που αναλαμ-
βάνει τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ 
τής McLaren, όπως τη McLaren 
Senna I και την τελευταία 765LT 
με τον τετράλιτρο twin-turbo V8 
κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 765 
ίππους στις 7.500 στροφές ανά 
λεπτό, ενώ ο αεροδυναμικός σχε-

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ 
ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΝΙΚΟ, Ο ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙΔΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΩΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ. ΗΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ, 
ΠΟΥ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» 
ΤΟ 1993, ΕΒΑΛΕ ΠΛΩΡΗ 
ΓΙΑ ΤΟ KINGSTON UNIVERSITY, 
ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕ 
ΜΕ ΕΝΑ BACHELOR ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΟΥ, ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΦΑΣΗ, ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
VISTEON CORPORATION).
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διασμός της δεν αφήνει κανέναν 
ασυγκίνητο στο πέρασμά της.

Το ξεκίνημα
Έχοντας στο πλευρό του τον 
μηχανολόγο-μηχανικό πατέρα 
του, Νίκο, ο Χρήστος Δελα-
ντώνης είδε τις σπουδές στο 
ίδιο αντικείμενο (automotive 
engineering) ως μονόδρομο για 
να κάνει αυτό που αγαπά. Ήταν 
μάλιστα τόσο μεγάλη η αγάπη 
του για τους τέσσερις τροχούς, 
που, αποφοιτώντας από το 
Κολλέγιο «Ανατόλια» το 1993, 
έβαλε πλώρη για το Kingston 
University, απ’ όπου αποφοίτησε 
με ένα bachelor και ένα μετα-
πτυχιακό που, σε πρώτη φάση, 

του άνοιξαν την πόρτα τής 
αμερικανικής εταιρείας Visteon 
Corporation.
«Τότε, το 2000, η αυτοκινητο-
βιομηχανία ήταν σε πολύ καλή 
κατάσταση. Έκανα τρεις αιτήσεις 
και είχα την πρώτη προσφορά 
από τη Visteon. Έτσι μπήκα στον 
χώρο», εξηγεί ο κ. Δελαντώνης, 
ο οποίος το 2010 δέχθηκε μια 
προσφορά εργασίας που δεν θα 
μπορούσε να αρνηθεί: «Ήρθε η 
McLaren –μέσω κοινών επα-
φών– και μού πρότεινε να πάω 
να δουλέψω σ’ αυτούς. Φυσικά 
και πήγα!», λέει με ενθουσιασμό 
στη φωνή που μαρτυρά πως 
δεν έχει μετανιώσει λεπτό για την 
απόφασή του αυτή ύστερα από 

ΤΟ «ΜΙΚΡΟΒΙΟ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ, 
ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ, 
ΑΦΟΥ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥ –ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ– ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΙΑ, ΤΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 
«ΜΠΑΓΚΙ» ΤΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ. 
«ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ‘ΜΠΑΓΚΙ’. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 83 ΕΤΩΝ, 
ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ – ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ», ΕΞΗΓΕΙ 
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΗΔΗ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΦΟΥ ΖΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΗΝ ΞΕΧΝΑ. «ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΤΟ 2008. ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΩ ΚΑΤΙ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΕΡΧΟΜΟΥΝ», ΛΕΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ «ΥΠΟΓΡΑΦΗ» 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
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σχεδόν 11 χρόνια σε μιαν εταιρεία 
με «βαρύ» όνομα, αλλά σχετικά 
μικρή ιστορία στον χώρο των 
supercars για την άσφαλτο.
«Πετούσα στα σύννεφα. Ήταν 
μια τρομερή ευκαιρία να πάω 
σε μια πολύ καλή εταιρεία με 
μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο 
και με πολύ ισχυρό μέλλον. Και 
ήταν μια ευκαιρία να δουλέψω 
πάνω σ’ αυτό που λατρεύω, που 
είναι τα αυτοκίνητα και κυρίως 
τα υπεραυτοκίνητα», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο κ. Δελαντώ-
νης, ο οποίος εργάζεται στη 
McLaren από τότε που ξεκίνησε 
η εταιρεία – «από το πρώτο 
κιόλας αυτοκίνητο».

Ένα «χόμπι» για λίγους
Στην εύλογη απορία ενός μέσου 
χρήστη αυτοκινήτου πώς είναι 

(και, κυρίως, πόσο κοστίζει) 
ένα supercar, απαντά με πα-
ραδείγματα από τον δικό του 
χώρο εργασίας. «Το πιο αργό και 
φθηνό αυτοκίνητο που βγάζου-
με έχει 570 ίππους και πιάνει 
τα 330 χλμ./ώρα, η δε τιμή του 
είναι 160.000-170.000 λίρες 
(περίπου 187.000-198.000 
ευρώ). Έχουμε τρεις κατηγορίες 
αυτοκινήτων: τη «Sport Series» 
160.000-200.000 λιρών 
(περίπου 187.000-233.000 
ευρώ), τη «Super Series», η 
τιμή της οποίας κυμαίνεται από 
200.000-350.000 λίρες 
(περίπου 233.000-408.000 
ευρώ) και την «Ultimate», 
όπου μπορεί να φτιάξεις πέντε 
αυτοκίνητα για έναν πελάτη, 
που θα κοστίσουν 2-3 εκατ. 
λίρες (περίπου 2.330.000-
3.496.000 ευρώ)», επισημαί-
νει – και προσθέτει πως πολλές 
φορές υπάρχει η δυνατότητα και 
για αυτοκίνητα κατά παραγγελία. 
Εκεί, όπως λέει χαρακτηριστικά, 
«δεν υπάρχει όριο τιμής, μόνον η 
φαντασία τού πελάτη».
Ο κ. Δελαντώνης περιγράφει τη 
συγκεκριμένη αγορά αυτοκινή-
του ως «πολύ περιορισμένη και 
ανταγωνιστική», με επίσης με-
γάλους παίκτες, όπως η Ferrari 
και η Lamborghini. Ωστόσο, στη 
McLaren, όπως υποστηρίζει, 
«έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπε-
ποίθηση στο προϊόν το οποίο 
βγάζουμε», αλλά και στην ομάδα 
που εργάζεται γι’ αυτό. «Δου-
λεύουμε πολύ καλά όλοι μαζί», 
σημειώνει ο κ. Δελαντώνης, ο 
οποίος καλείται να συντονίσει σε 
κάθε νέο πρότζεκτ μια μεγάλη 
ομάδα, που μπορεί να φτάνει 
και τα 50 άτομα, με στόχο να 
διασφαλίσει ότι τα πάντα στο 
νέο μοντέλο θα είναι άψογα και 
ικανά να προσελκύσουν και 
τον πιο απαιτητικό αγοραστή. 
Άλλωστε, το καλύτερο κομμάτι 
τής δουλειάς του είναι τα εξαιρε-
τικά αυτοκίνητα που σχεδιάζει με 
την ομάδα του και το πολύ καλό 
επίπεδο συνεργασίας.
«Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, 
πάρα πολλές οι ώρες και, αν 
κάτι δεν βγαίνει καλά, απέτυχες», 
προσθέτει, αναφερόμενος στις 
δυσκολίες τής δουλειάς – την 
οποία δεν θα άλλαζε, ωστόσο, 
ούτε για μια καριέρα στα χρημα-
τοοικονομικά, που ενδεχομένως 
θα τού απέφερε περισσότερα 
χρήματα, όχι όμως την ίδια χαρά 
που νιώθει ασχολούμενος με τα 
αυτοκίνητα.
Και μπορεί ο ίδιος στην καθημε-
ρινότητά του να μην οδηγεί ένα 

από τα supercars της McLaren, 
ωστόσο δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που μπαίνει στη θέση τού 
οδηγού, αφού, για να φτάσει ένα 
τέτοιο αυτοκίνητο στην αγορά, 
κάνει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμε-
τρα στα χέρια των ανθρώπων 
τής εταιρείας, ώστε να διασφα-
λιστεί ότι τυχόν προβλήματα 
δεν θα «βγουν» στα χέρια τού 
αγοραστή, αλλά στα δικά τους, 
ώστε να γίνουν και οι απαραί-
τητες διορθώσεις: «Μέρος των 
δοκιμών είναι να κάνουμε πάρα 
πολλά χιλιόμετρα, ώστε να μην 
μας έχει ξεφύγει κάτι. Να μην το 
βρει ο πελάτης, αλλά εμείς, στις 
δοκιμές, που διαρκούν συνήθως 
6-7 μήνες. Πηγαίνουμε στην 
Ισλανδία και δοκιμάζουμε ένα 
μοντέλο στους -30 βαθμούς 
Κελσίου, πηγαίνουμε την Αριζόνα 
και το δοκιμάζουμε στους +50 
βαθμούς. Δεν γίνεται, για παρά-
δειγμα, να πάρεις ένα αυτοκίνητο 
στην Ελλάδα το καλοκαίρι και 
να μη δουλεύει το ίδιο καλά στις 
υψηλές θερμοκρασίες όσο και 
στις πολύ χαμηλές», εξηγεί και 
μας αποκαλύπτει ότι επρόκειτο 
να περάσει το Σαββατοκύριακο 
στο τιμόνι μιας 765LT, για να 
διανύσει τουλάχιστον 600 χλμ.

Το buggy τού μπαμπά
Το «μικρόβιο» (bug) για τα αυ-
τοκίνητα πάει από γενιά σε γενιά, 
όπως φαίνεται στην περίπτωση 
της οικογένειας Δελαντώνη, αφού 
ο μπαμπάς του –μηχανολόγος/
μηχανικός και αυτός, ο οποίος 
εργάστηκε επί σειρά ετών σε 
αμερικανική εταιρεία ελαστικών– 
μετέτρεψε, συνταξιούχος πια, το 
βενζινοκίνητο «μπάγκι» (buggy) 
του σε ηλεκτροκίνητο πριν από 
περίπου μία διετία. «Το έχουμε 
ακόμη το ‘μπάγκι’. Ο πατέρας 
μου είναι 83 ετών, αλλά συνεχώς 
ασχολείται – μάλιστα, το Πάσχα 
ετοιμάζουμε και πολλές βελτιώσεις, 
κυρίως στην αυτονομία», εξηγεί 
ο Χρήστος Δελαντώνης, ο οποίος 
μπορεί να μετρά ήδη πολλά χρόνια 
απουσίας από την Ελλάδα, αφού 
ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, 
αλλά ουδέποτε την ξεχνά.
«Πάντοτε έχουμε τα μάτια μας 
ανοιχτά και βλέπουμε. Η Ελλά-
δα φαίνεται να πηγαίνει καλύ-
τερα απ’ ό,τι το 2008. Ποτέ 
δεν αποκλείω κάτι. Αν υπάρχει 
μια ευκαιρία και στην Ελλάδα, 
εγώ ευχαρίστως θα ερχόμουν», 
λέει χαρακτηριστικά ο Θεσσα-
λονικιός, που έχει βάλει τη δική 
του «υπογραφή» στα μεγάλα 
σαλόνια τής αυτοκινητοβιομη-
χανίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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Ο
ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 21, 
Ιωάννινα: αυτή είναι η διεύθυνση 
ενός γωνιακού, μικρού μαγαζιού, 
οι παλιές βιτρίνες τού οποίου σε 
προκαλούν να κοντοσταθείς και, 
με έκπληξη, να δεις εικόνες πε-
ρασμένων δεκαετιών. Η ταμπέλα 
γράφει «Τσαγκάρικο Κώστας 
Αρλέτος» – ο τελευταίος παρα-
δοσιακός τσαγκάρης στην πόλη.
Εργαλεία απαραίτητα στο τσα-
γκάρικο, όπως σφυριά, ψαλίδια, 
κόφτες, φαλτσέτες, ακόνια, 
τανάλιες, παλιά ξύλινα καλαπόδια 
σε όλα τα νούμερα, μπότες και 
παπούτσια χειροποίητα, τσαρού-
χια και φωτογραφίες-ενθύμια μιας 
άλλης εποχής είναι κρεμασμένα 
στους τοίχους. Μπαίνοντας, 
αναδύεται άρωμα από δέρματα 
και βενζινόκολλα – γνωστό στους 
μεγαλύτερους, που πρόλαβαν τον 

τσαγκάρη τής γειτονιάς. Είναι ένα 
μικρό «μουσείο» αφιερωμένο σε 
μια τέχνη που σβήνει, καθώς η 
τεχνολογία την «κατάπιε».

Με πατέρα τσαρουχά
Ανοίγοντας την πόρτα, τον βρί-
σκουμε πίσω από τον πάγκο του, 
να «παιδεύει» ένα τσαρούχι και 
να ακούει από το ραδιοφωνάκι 
εκκλησιαστική ακολουθία: «Τα 
εργαλεία που βλέπετε είναι όλα 
παλιά. Τα περισσότερα φτιαγμένα 
στο χέρι», λέει, καθώς αντιλαμβά-
νεται αμέσως ότι το μάτι πέφτει με 
θαυμασμό στους τοίχους. Μιλάει 
για την οικογενειακή παράδοση 
και τα μυστικά της: «Ο πατέρας 
μου ήταν τσαρουχάς. Έφτιαχνε 
χειροποίητα παπούτσια για τους 
τσοπαναραίους, τους Βλάχους, 
τους κτηνοτρόφους, αλλά και 
τα κλασικά, τα παλιά, για όλες τις 
ηλικίες», αναφέρει.
Γύρω από τον πάγκο του φι-
γουράρουν κρεμασμένα όλα τα 
ξύλινα καλαπόδια. Καθένα έχει 
διαφορετικό μέγεθος και νού-
μερο. Υπάρχουν και πολύ μικρά, 
με το νούμερο 3. Όπως λέει, όλα 
αυτά ανήκουν σε μιαν άλλη επο-
χή… Τα καλαπόδια τα έφτιαχναν 
οι «σκαλισταίοι» και τα εμπορεύο-
νταν στους τσαγκάρηδες. Σήμερα 

δεν υπάρχουν ξύλινα καλαπόδια 
– αντικαταστάθηκαν από τα 
πλαστικά. Το χειροποίητο υπόδημα 
πλέον σπανίζει. Δύσκολα, όπως 
λέει, ζητάει κάποιος χειροποίητα 
υποδήματα – και ακόμη πιο 
κοπιαστικό είναι να φτιαχτούν 
παιδικά παπούτσια.

«Δύσκολη η τσαγκαρική»
Το μοναδικό που εξακολουθεί να 
έχει ζήτηση σήμερα, κυρίως από 
πολιτιστικούς συλλόγους, είναι τα 
τσαρούχια: «Για να φτιάξεις ένα 
ζευγάρι τσαρούχια χρειάζεσαι 
μία εβδομάδα. Απαιτείται ειδική 
επεξεργασία που κοστίζει, γι’ αυτό 
και δεν τα κάνω μεμονωμένα, 
αλλά αναλαμβάνω παραγγελίες 
για πολλά ζευγάρια», εξηγεί, δεί-
χνοντας ένα ζευγάρι χειροποίητο 
μαύρο μποτάκι, που είχε φτιάξει ο 
πατέρας του: «Αυτά τα φόραγαν 
στα ορεινά χωριά οι Βλάχοι, οι 
κτηνοτρόφοι. Είναι από δέρμα, 
βακέτα, με σόλα από ρόδα για 
τρακτέρ, πελεκημένη με φαλτσέ-
τα στο χέρι. Δεν κάνει άλλο υλικό, 
επειδή το ‘τρώει’ η πέτρα, ενώ 
αυτό δεν έχει ανάγκη. Κανένα 
άλλο υλικό δεν άντεχε στα βουνά, 
εκεί δηλαδή όπου περπάταγαν 
οι Βλάχοι. Μόνον έτσι ζούσαν τα 
παπούτσια. Σήμερα τα πράγμα-

τα άλλαξαν, γι’ αυτό χάνεται το 
επάγγελμα».
Κάθε τέχνη έχει το μυστικά της: 
«Για να τα γνωρίζεις, πρέπει να 
καθίσεις στο εργαστήριο να τα 
μάθεις. Δεν μεταδίδονται προ-
φορικά. Είναι δύσκολη η τσα-
γκαρική…», λέει χαμογελώντας 
ο κ. Κώστας – και συνεχίζει: 
«Πρέπει να ξέρεις και γεωμετρία, 
για να βγάλεις το νούμερο, να 
βάλεις το δέρμα πάνω στο κα-
λαπόδι, να το εφαρμόσεις – έχει 
φασαρία και τεχνική».
Καθώς κρατάει στα χέρια του 
ένα παλιό υπόδημα από τη συλ-
λογή του, εξηγεί πως τα χειροποί-
ητα δεν χάλαγαν ποτέ. Απλώς επι-
διορθώνονταν. Επιπλέον, πολλές 
φορές τα παπούτσια εκείνα τα 
χρόνια είχαν καρφιά από κάτω: 
«Δεν υπήρχε άσφαλτος. Μόνο 
καλντερίμια». Μας δείχνει κι ένα 
ζευγάρι μπότες – είναι ενθύμιο, 
από εκείνες που έφτιαχνε άλλοτε 
ο πατέρας του για την αστυνομία 
και την πυροσβεστική.
Ο Κώστας Αρλέτος κατάγεται 
από τους Καλαρρύτες, όπου είχε 
αρχικά το τσαγκάρικο ο πατέρας 
του. Έμαθε την τέχνη σε ηλικία 
12 χρόνων, στα Γιάννενα, επειδή 
η οικογένεια του άφησε το χωριό 
και ήρθε το 1947 στην πόλη. 
Μετά το δημοτικό Σχολείο μπήκε 
στο τσαγκάρικο του πατέρα του. 
Τσαγκάρης ήταν και ο θείος του. 
Οι φωτογραφίες τους δεσπόζουν 
ψηλά στους τοίχους τού μαγα-
ζιού. Σήμερα, ο τσαγκάρης στη 
Μητροπόλεως 21, στα Ιωάννινα, 
είναι 61 χρόνων και συνεχίζει 
ευλαβικά την παράδοση της 
οικογένειας – με την πικρία, 
όμως, ότι δεν υπάρχει κάποιος 
να συνεχίσει το παραδοσιακό 
επάγγελμα… Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το τσαγκάρικο
των αναμνήσεων
Ο Κώστας Αρλέτος κατάγεται από τους 
Καλαρρύτες, όπου είχε τσαγκάρικο 
ο πατέρας του. Έμαθε την τέχνη σε ηλικία 
12 χρόνων, στα Γιάννενα. Σήμερα 
είναι 61 χρόνων και συνεχίζει ευλαβικά 
την παράδοση της οικογένειας – με την 
πικρία, όμως, ότι δεν υπάρχει κάποιος να 
συνεχίσει το παραδοσιακό επάγγελμα…

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, 
ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ: 
«ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΟΣΤΙΖΕΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΩ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ», 
ΕΞΗΓΕΙ, ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΠΟΤΑΚΙ, 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΤΙΑΞΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: «ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΟΡΑΓΑΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ, ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΒΑΚΕΤΑ, ΜΕ ΣΟΛΑ 
ΑΠΟ ΡΟΔΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. 
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ‘ΤΡΩΕΙ’ Η ΠΕΤΡΑ, ΕΝΩ ΑΥΤΟ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΕΚΕΙ 
ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΓΑΝ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ. ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΖΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΞΑΝ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ».
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ΕΞΗΓΕΙ, ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΠΟΤΑΚΙ, 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΤΙΑΞΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: «ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΟΡΑΓΑΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ, ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΒΑΚΕΤΑ, ΜΕ ΣΟΛΑ 
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΕΚΕΙ 
ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΓΑΝ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ. ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΖΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΞΑΝ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ».
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Ο λα ξεκίνησαν 
το 1868, όταν 
ο εξαιρετι-
κά πλούσιος 
ναουσαίος 

επιχειρηματίας Ιωάννης Κύρ-
τσης παίρνει τα κλειδιά από το 
χάνι που ο ίδιος είχε παραγ-
γείλει να του χτίσουν μερικά 
χρόνια νωρίτερα – το λεγόμενο 
«Κύρτση χάνι», στη σημερινή 
οδό Εδέσσης, στα Άνω Λαδά-
δικα (οι πηγές αναφέρουν ότι 
ο Κύρτσης ήταν τόσο ισχυρός 
οικονομικά, ώστε η συγκεκρι-
μένη πάροδος ονομαζόταν 
«πάροδος Κύρτση». Ακόμη και 
σήμερα, απέναντι από το χάνι 
και με πρόσοψη στην οδό Βί-
κτωρος Ουγκό, σώζεται η Στοά 
Κύρτση, μία από τις σημαντικές 

εμπορικές στοές τής πόλης την 
εποχή εκείνη, που οδηγούσε 
στο χάνι).
Το Κύρτση χάνι (γνωστό και ως 
«Ταζ χαν»), ένα από τα πολλά 
τής πολυπολιτισμικής, τότε, Θεσ-
σαλονίκης, βρισκόταν στα όρια 
του Φραγκομαχαλά, εκεί όπου 
διέμεναν οι δυτικοευρωπαίοι με 
τα φράγκικα ρούχα, δίνοντας το 
όνομά τους στη σχετική συνοι-
κία. Στο ισόγειό του βρίσκονταν 
οι στάβλοι και στον πρώτο όρο-
φο τα δωμάτια, έτσι ώστε αυτά 
να ζεσταίνονται φυσικά, από τη 
χρήση τού ισογείου.
Το χάνι επέζησε από τη μεγά-
λη πυρκαγιά τού 1917, απο-
τελώντας έτσι ένα σημαντικό 
μνημείο τής θεσσαλονικιώτικης 
αρχιτεκτονικής ιστορίας – οι 

αρμόδιες υπηρεσίες το χαρα-
κτήρισαν «έργο τέχνης», ενώ 
διατηρητέο κηρύχθηκε το 
1983.
Στα 153 χρόνια ζωής του φιλοξέ-
νησε μια σειρά από διαφορετικές 
χρήσεις: επί σειρά ετών αποτέλε-
σε έδρα τής χαρτοποιίας Χα-
τζόπουλου, αλλά και διαφόρων 
μικρότερων επιχειρήσεων που 
παρήγαγαν από γλειφιτζούρια 
μέχρι σαπούνια. Το 2014 ανα-
πλάστηκε μερικώς στο εσωτερικό 

Ζωντανή
ιστορία
158
χρόνων
Με διαρκή παρουσία από το 
1868, την οποία δεν διέκοψε 
ούτε η πυρκαγιά τού 1917, 
το Κύρτση χάνι (που σήμερα 
γνωρίζουμε ως «Ύψιλον») 
αποτελεί πολύτιμο μέρος τής 
αρχιτεκτονικής διαχρονίας 
τής Θεσσαλονίκης.
Η αεροφωτογραφία και οι φωτογραφίες από το εξωτερικό
τού κτιρίου είναι του ΣΑΚΗ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗ

AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ

του, για να χρησιμοποιηθεί από 
τη metamatic:taf, ενώ το 2017 
αναστηλώθηκε εκ βάθρων 
από το αρχιτεκτονικό γραφείο 
canstudio (στο πλαίσιο μιας μα-
κράς διαδικασίας που πραγμα-
τοποιήθηκε με την επίβλεψη όλων 
των αρμόδιων υπηρεσιών και με 
πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτο-
νική του σπουδαιότητα, διατηρώ-
ντας τα στοιχεία της παλαιότητας, 
ενώ ταυτόχρονα υποδέχθηκε 
φυσικά το σύγχρονο ντιζάιν στον 

εσωτερικό του διάκοσμο και 
στη γενικότερη αισθητική του), 
με στόχο να χρησιμοποιηθεί στο 
σύνολό του.
Σήμερα το κτίριο στεγάζει το 
«Ύψιλον», έναν χώρο «καλλιτε-
χνικής ποικιλότητας, συνεργα-
σίας και εκπαίδευσης», όπως 
αγαπούν να τον αποκαλούν οι 
ιδιοκτήτες του, ο οποίος κατά-
φερε με την άφιξή του να δώσει 
νέα πνοή στη διασκέδαση 
στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από 

την ίδια στέγη φιλοξενούνται 
ένα καφέ-μπαρ, ένα πωλητή-
ριο, ένα συνεδριακό κέντρο, 
αρκετά workplaces, αλλά και 
ένας ξενώνας, όπου διαμένουν 
καλλιτέχνες-καλεσμένοι τού 
πολυχώρου. Αυτή η πολυμορ-
φία επιτρέπει τη «συμβίωση» 
στον ίδιο χώρο –πέρα από τα 
κορίτσια και τα αγόρια που 
εργάζονται στο μπαρ, στο καφέ 
και στην κουζίνα– σχεδιαστών 
που συνεργάζονται για τα είδη 
που πωλούνται στο πωλητή-
ριο, καλλιτεχνών που μένουν 
και δουλεύουν με την ομάδα 
τού «Ύψιλον» ως μέρος τού 
residency τους, start-uppers, 
δημιουργικών ομάδων και 
επαγγελματιών που ξενυχτούν 
στο co-working space τού 
πρώτου ορόφου, αλλά και όλων 
των Θεσσαλονικέων που στο 
«Ύψιλον» βρήκαν το νέο τους 
στέκι. Παράλληλα (με σήμα 
έναν πετεινό με γόβες), είναι 
ένα από τα πιο δημοφιλή gay 
friendly spots τής Θεσσαλο-
νίκης, ένα από τα μέρη που 

λατρεύει τις queer προσωπικό-
τητες, αλλά και ένα στέκι που 
θα καλοδεχτεί τόσο εσένα όσο 
και το κατοικίδιό σου, υπηρε-
τώντας μια φιλοσοφία που θέλει 
το κοινό τού «Ύψιλον» να είναι 
ένα κοινό όπου δεν χωρούν 
αποκλεισμοί.

Τα αρχιτεκτονικά
στοιχεία
Σε ό,τι αφορά το ίδιο το κτίριο, 
πρόκειται για ένα διώροφο 
κτίσμα με νεοκλασικό χαρακτή-
ρα και με εξαιρετικά ενδιαφέ-
ροντα επιμέρους μορφολογικά 
στοιχεία (όπως οι ψευδοπαρα-
στάδες που ορίζουν τα μεγάλα 
ορθογωνικά ανοίγματα του 
ισογείου και υποβαστάζουν το 
απλό, γραμμικό επιστύλιο, τα 
μικρά φουρούσια που στηρί-
ζουν το γραμμικό επιστύλιο του 
ορόφου, το μικρό τριγωνικό αέ-
τωμα στην επίστεψη της κύριας 
όψης κοκ.).
Σίγουρα το μάτι τού επισκέπτη 
θα πέσει στο «κλειδί» πάνω 
από τη σφυρήλατη πόρτα τής 

εισόδου, όπου διακρίνονται 
ακόμη τα αρχικά τού ιδιοκτήτη 
(«Κ.Γ.»), ενώ στους χώρους τού 
ισογείου ιδιαίτερο χαρακτήρα 
δίνουν οι μαντεμένιες κολώνες 
που υποβαστάζουν το πατάρι 
(τις οποίες συναντάμε και σε 
ορισμένα άλλα κτίρια εποχής 
τής Θεσσαλονίκης, όπως η 
κλινική Νεδέλκου, ο «Ζύθος» 
στα Λαδάδικα, το μεταξουργείο 
Μπενουζίλιο και το νοσοκομείο 
«Άγιος Δημήτριος»).
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H ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ
Η διώροφη κατοικία μιας οικογένειας στο Πανόραμα τής Θεσσαλονίκης, σχεδιασμένη
το 1963 από τον αείμνηστο καθηγητή Δημήτρη Φατούρο, αναδιαμορφώθηκε υποδειγματικά, 
με πλήρη σεβασμό στις μοντερνιστικές αναφορές τού κτιρίου.

Ο ΧΩΡΟΣ

Η ΔΙΏΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, που 
χτίστηκε σε μια αρκετά απότομη 
πλαγιά στους λόφους τού Πανο-
ράματος, με απερίσπαστη θέα σε 
ολόκληρη την πόλη τής Θεσσα-
λονίκης και στον Θερμαϊκό κόλπο, 
σχεδιάστηκε αρχικά από τον 
καταξιωμένο έλληνα μοντερνιστή 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Φατούρο, 
το 1963. Τη δεκαετία τού 1970 
προστέθηκε μια επέκταση στον 
επάνω όροφο του κτιρίου.
Οι νέοι ιδιοκτήτες τού ακινήτου 
ήλθαν σε επαφή με το αρχιτεκτονι-
κό γραφείο «Divercity Architects», 
αναθέτοντάς του μια συγκεκριμέ-

νη αποστολή: να αναδιαμορφώσει 
την κατοικία με τρόπο που να 
καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες τής 
οικογένειας που θα την κατοικήσει, 
ανανεώνοντας και αποκαθιστώ-
ντας, ταυτόχρονα, τη σχέση της με 
τον περιβάλλοντα χώρο.
Με πλήρη σεβασμό προς την αρ-
χική κάτοψη (στην «καρδιά» τής 
οποίας βρίσκεται ένα σύστημα αι-
θρίων), στόχος των αρχιτεκτόνων 
τής «Divercity Architects» ήταν να 
επανακαθορίσουν αρχιτεκτονικά 
τους εσωτερικούς χώρους, απο-
καθιστώντας την επαφή μεταξύ 
των διαφόρων μερών τής κατοικί-
ας, αλλά και μεταξύ του εσωτερι-
κού και του περιβάλλοντος χώρου 
(το εξωτερικό τού σπιτιού αντηχεί 
τις αρχές τού μοντερνιστικού στιλ, 
διατηρώντας αναλλοίωτα ώς τις 
μέρες μας όλα τα βασικά στοιχεία 
τού αρχικού χαρακτήρα του).

Οι παρεμβάσεις
Στα εσωτερικά αίθρια της κα-
τοικίας, εξαιρετικά φροντισμένες 
λεπτομέρειες –όπως τα μεγάλα 
ανοίγματα, όπου κυριαρχούν οι 
γυάλινες επιφάνειες (με ελάχιστα 
ορατά τα πλαίσια στερέωσής 
τους), τα αδιάλειπτα δάπεδα και 
η χρήση περιορισμένης παλέτας 
υλικών– θολώνουν τεχνηέντως 
τα όρια. Με τον τρόπο αυτόν, 
επιτρέπουν έναν συνεχή διάλογο 
μεταξύ των εσωτερικών και των 
εξωτερικών χώρων, παρέχο-
ντας ταυτόχρονα μια σειρά από 
ενδιαφέρουσες απόψεις των επι-
μέρους τμημάτων τής κατοικίας, 
από διάφορα σημεία. Κάθε 
αίθριο τονίζεται με διαφορετικά 
είδη φυτεύσεων: μία και μόνη 
ελιά στο κεντρικό, μεγαλύτερο 
αίθριο το καθιστά την «καρδιά» 
τού σπιτιού, ενώ την ίδια στιγμή 
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H ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ
Η διώροφη κατοικία μιας οικογένειας στο Πανόραμα τής Θεσσαλονίκης, σχεδιασμένη
το 1963 από τον αείμνηστο καθηγητή Δημήτρη Φατούρο, αναδιαμορφώθηκε υποδειγματικά, 
με πλήρη σεβασμό στις μοντερνιστικές αναφορές τού κτιρίου.

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 
(ΣΤΗΝ «ΚΑΡΔΙΑ» ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΡΙΩΝ),
ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΤΗΣ «DIVERCITY ARCHITECTS»
ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.
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αναρριχώμενα φυτά που επικρέ-
μανται πάνω από το δεύτερο, 
μικρότερο αίθριο δημιουργούν 
ένα ενδιαφέρον παιχνίδι φωτός 
και σκιάς.
Το κυρίως υπνοδωμάτιο με-
ταφέρθηκε (σε σχέση με την 
αρχική κάτοψη) σε έναν χώρο 
περισσότερο προνομιακό, που 
του προσφέρει συναρπαστική 
θέα προς την πόλη και τη θά-
λασσα, ενώ την ίδια στιγμή ένας 
νέος τύπος αιθρίου σχεδιάστηκε 
στην πίσω πλευρά τού master 
bedroom, δημιουργώντας μια 
διακριτική αυλή, η οποία απο-
πνέει αίσθηση ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας. Τα υπνοδωμάτια 
των παιδιών έχουν ανοίγματα 
προς τον πίσω κήπο, επιτρέπο-
ντας μια πιο αδιατάρακτη σχέση 
με τον εξωτερικό χώρο.
Ο κάτω όροφος φιλοξενεί τους 
νέους χώρους καθημερινής δι-
αβίωσης της οικογένειας, συνδέ-
οντας τους κύριους χώρους τής 
κατοικίας, στον επάνω όροφο, με 
τον κήπο και τη νεόδμητη πισίνα.
Όλα τα υλικά επελέγησαν με 
στόχο να αποπνέουν μιαν αίσθη-
ση διαχρονικής κομψότητας, με 
σαφείς αναφορές, την ίδια στιγ-
μή, στο μοντερνιστικό παρελθόν 
τού κτιρίου.

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

City tasteΑπρίλιος 2021

ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ CONNAISSEURS AΠΟ ΤΗΝ CWC PRO

To σιφόν και πώς να το κατακτήσετε
H ΤΕΧΝΙΚΉ τού σιφόν άρχισε να χρησι-
μοποιείται, στην πρωτόλεια εκδοχή της, στα 
μέσα τού 20ού αιώνα από έναν καθηγητή 
Χημείας και τον μαθητή του στο Ιλινόι των 
ΗΠΑ. Μέχρι κάποιο σημείο στον χρόνο τη 
χρησιμοποιούσαν για τη στιγμιαία παρα-
σκευή σαντιγί, αργότερα όμως άρχισε να 
έχει και άλλες χρήσεις.
Στο masterclass της CWC PRO με τους 
chef instructors της, Παναγιώτη Δεληθα-
νάση και Αντώνη Αγγελόπουλο, θα αναλύ-

σουμε και θα δοκιμάσουμε διαφορετικές 
χρήσεις τού σιφόν που θα «απογειώσουν» 
τις τεχνικές και τις υφές που δίνουν στα 
πιάτα τους οι σεφ, ανεξαρτήτως τού στιλ τής 
κουζίνας και της μαγειρικής που χρησιμο-
ποιεί καθένας. Μεταξύ άλλων, θα δημιουρ-
γήσουμε, θα δοκιμάσουμε και θα αναλύ-
σουμε συνταγές και τον τρόπο που μπορούν 
να ενταχθούν στα πιάτα με προσοχή, χωρίς 
υπερβολές και χωρίς κίνδυνο να χαλάσει 
το πιάτο μας ή να χάσει την αίγλη του. Με 

παραδείγματα, μαθαίνουμε τις διαφορές 
ανάμεσα στα φιαλίδια που βάζουμε στα 
σιφόν, τι πρέπει να προσέχουμε όταν χρη-
σιμοποιούμε ένα σιφόν, αλλά και τον τρόπο 
που το καθαρίζουμε.
INFO: Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο 
να πραγματοποιηθεί τη ΔΕ 12.04, στις 17:00 
(διάρκεια σεμιναρίου: 5 ώρες, σε τμήμα 25 
ατόμων). Κόστος συμμετοχής: €120. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
θα λάβετε μέρος εδώ: https://bit.ly/30ZiiHN
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αυθεντική βελγική βάφλα
Το τέλειο επιδόρπιο έχει πλέον διεύθυνση.
ΣΕ ΕΝΑ πολύχρωμο μαγαζί (πραγματικό candy shop, που 
μόνο χαμόγελα φέρνει σε μικρούς και μεγάλους), η βάφλα έχει 
την τιμητική της στη δημοφιλή βελγική εκδοχή της (όσον αφο-
ρά τη γεύση), με μια πρωτότυπη «πινελιά»: τη bubble όψη της. 
Η bubble βάφλα είναι ένα λαχταριστό επιδόρπιο που μπορείς 
να συνδυάσεις με διάφορα γλυκά toppings ή παγωτό, ενώ 
λειτουργεί άψογα και ως street sweet. 
Ενναλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να 
πάρεις 12 μικρά βαφλάκια (αντί για μία 
μεγάλη βάφλα), για να επιλέξεις διάφορα 
toppings ή για να τη μοιραστείς.
INFO: «Sugar Puppy», Γρηγορίου 
Παλαμά 9, Τ. 2310-282.640.

ΑΓΟΡΑ
Το fine dining επέστρεψε
Η «Tulipa» «ξανανθίζει» μέσω της Wolt 
και του e-fοod και έρχεται στον χώρο σας 
με έναν κατάλογο προσαρμοσμένο 
ειδικά για ντιλίβερι.
Η ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ κουζίνα 
της έχει τρεις βασικές κατη-
γορίες (πάστα, θαλασσινά και 
κρεατικά), με φίνες πρώτες 
ύλες και προσεγμένες εκτελέ-
σεις, ακόμη και για τους πιο 
απαιτητικούς ουρανίσκους. 
Απολαύσαμε το κριθαρότο 
γαρίδας με φρέσκα ντοματί-
νια και μπισκ, καθώς και το 
ριζότο μανιταριών με ποικιλία 
μανιταριών, tartufata και 

λάδι τρούφας, συνοδευόμε-
νο από σαλάτα με παξιμάδι 
ντομάτας Τήνου, αγγουρά-
κι, ντομάτα, κρεμμύδι, ελιές 
Χαλκιδικής, καπαρόμηλο, 
κρίταμο και τριμμένη φέτα. 
Αίσθηση υψηλής γαστρονομι-
κής εμπειρίας – τώρα και στο 
σπίτι μας.
INFO: «Tulipa», 17ης Νοεμβρίου, 
Πυλαία, Τ. 2310-909.900 
(και μέσω e-food.gr και Wolt).

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

THE FOODIES

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Premium μπέργκερς, 
casual τιμές
Το «Rob Roy» επένδυσε στην ποιότητα 
και τη φρεσκάδα – και έκανε πολύ καλά.

ΜΕ ΑΤΟΥ το χειροποίητο ψωμάκι 
μπριός και το Black Angus μπιφτέκι 
(στα 180 γρ.), βάζει τις βάσεις ενός 
γευστικότατου, περιεκτικού κατα-
λόγου με φαντασία και ξεχωριστές 
προτάσεις. Στα συν: παρότι η κάρτα 
είναι σχετικά μικρή, δίνει τη δυνα-
τότητα για vegan (το Vegan Root 
Burger) ή meatless επιλογές (όπως 
το Salmon Burger, με ταρτάρ σολο-
μού). Το site του είναι πολύ όμορφο 
και λειτουργικό για παραγγελίες 

– όλα δείχνουν ότι αυτό το new entry ήρθε για να μείνει.
INFO: «Rob Roy», Αβέρωφ 2, Τ. 2310-514.888.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥΣ 
(ΓΙΑ ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ), ΣΤΟ «BOSS 
STREET FOOD» ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΕΡ, 
ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ – ΟΛΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΕΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΕΠΙΣΗΣ ΔΥΟ XXL ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ 
(ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ), 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ 
ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΤΗ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ: 
ΤΑ ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ 
ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΣΑΣ.
ΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ 
ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΗΝ COMFORT 
FOOD ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΟΥ MAC’N’CHEESE ΜΕ ΚΟΦΤΟ 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ, ΤΣΕΝΤΑΡ ΣΟΣ, 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 
ΚΑΙ ΜΠΕΪΚΟΝ. ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ…
INFO: «Boss Street Food», 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 158, 
Τ. 2310-323.770.

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ, λεπτή ζύμη 
τής πίτσας απογειώνει τις ευφά-
νταστες συνθέσεις που προ-
σφέρει ο κατάλογος του «Gatto 
Rosso», που σε «ταξιδεύουν» 
στην γειτονική χώρα. Λατρέψαμε 
την πίτσα Calabrese (με ντομάτα 
San Marzano, μοτσαρέλα, σαλάμι 
spianata piccante Καλαβρίας και 

πεκορίνο), ενώ και η vegetarian 
επιλογή τής Capricciosa (με 
ντομάτα San Marzano, 
μοτσαρέλα, μανιτάρια πορτσίνι, 
ελιές και αγκινάρα) ήταν 
εξίσου γευστική και με άποψη.
INFO: «Gatto Rosso», 
Νικολάου Πλαστήρα 105, 
Τ. 2310-434.290.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ (πλή-
ρης και για όλη την οικογέ-
νεια) περιλαμβάνει κρεατικά, 
θαλασσινά, πιάτα ημέρας που 
αλλάζουν καθημερινά, τσιπου-
ρομεζέδες και σαρακοστιανά, 
premium κοπές κρεάτων και 
παιδικό μενού. Όλες οι προτά-
σεις είναι φροντισμένες, με μια 
δημιουργική «πινελιά» και με 
εξαιρετική σχέση τιμής-ποιό-
τητας. Προτείνουμε το (αγα-
πημένο) χοιρινό με σάλτσα 

πορτοκαλιού (φωτό), αλλά 
και την τηγανιά κοτόπουλο με 
μανιτάρια σε ζεστό καρβέλι – 
η επιτομή τού comfort food.
INFO: «Τσελεμεντές Ελληνική 
Κουζίνα», Βασιλίσσης Όλγας 49, 
Τ. 2314-000.888 
(και μέσω e-food.gr).

ΤΑΣΕΙΣ
Ναπολιτάνικες γεύσεις 
στο σπίτι μας
Μια ευχάριστη είδηση για τους λάτρεις τής 
αυθεντικής ιταλικής κουζίνας, που έχουν πια
την επιλογή να απολαύσουν την κουζίνα
τού «Gatto Rosso» στον χώρο τους.

ΑΓΟΡΑ
Δημιουργικό 
φαγητό
τής μαμάς
Ο «Τσελεμεντές» 
είναι ένα εστιατόριο 
ελληνικής κουζίνας
-μαγειρείο με κλασ-
σικές συνταγές τής 
μαμάς και δημιουρ-
γικές «ανησυχίες».

Η ΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΣΩΣΤΟΥ 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ. 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΤΟ «ΨΗΤΟ Μ’ ΑΛΑΤΙ» 
ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΡΙΣΤΑ, 
ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ, 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΚΡΕΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ BBQ 
ΣΕ ΔΙΚΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΡΕΑΤΙΚΑ, 
ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΑ PREMIUM ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΑ 
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ 
(ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, ΠΟΥ 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΓΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ), ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ 
(ΤΟΣΟ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ), 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΕΝΟΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ.
INFO: «Ψητό μ’ αλάτι», 
Βούλγαρη 18, 
Τ. 2311-262.941.

Η πίτσα στα καλύτερά της 
– μια εξαιρετική λύση 

για αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, 
ώσπου να μπορέσουμε 

να τις απολαύσουμε στον υπέροχο 
κήπο τού «Gatto Rosso».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Not to miss!
Λαχταριστά νέα 
από τη γαστρονομική 
σκηνή τής πόλης.
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ το αγαπημένο 
«Tre.» στη Σοφούλη, με έναν 
κατάλογο ειδικά προσαρμοσμέ-
νο για ντιλίβερι, βασισμένο στην 
ιταλική κουζίνα. Παράλληλα, 
θα μπορούμε να πάρουμε τον 
καφέ μας στο χέρι για μια ωραία 
βόλτα παρά θιν' αλός. Τα... και-
νούργια αναμένονται στο τρίτο 
δεκαήμερο του Απριλίου.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ομάδα 
τού «Ergon foods» ξεκινά ένα 
mega-project στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, σε σημείο 
-έκπληξη, με άνετο πάρκινγκ 
και θέα στη θάλασσα. Ευχάρι-
στα νέα σε μια περίοδο δύσκο-
λη για την εστίαση.
H NESPRESSO πρωτοπορεί 
ξανά, λανσάροντας καινούργια 
μηχανή και κάψουλα με την 
ονομασία Vertuo, για εξαιρετικό 
καφέ σε μεγαλύτερη ποσότητα. 
Η μηχανή αναγνωρίζει την κά-
ψουλα και προσαρμόζει αυτόμα-
τα τις παραμέτρους εκχύλισης, 
εξασφαλίζοντας την ποιότητα 
Nespresso. Όσο για τις ποικιλί-
ες, παραμένουν κορυφαίες στην 
κατηγορία τους. Απαραίτητο 
αξεσουάρ για κάθε coffee lover.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γλυκά – 
«κέντημα»
Τα παραδοσιακά ισλί.
ΕΙΝΑΙ τα μελομακάρονα της 
Μικράς Ασίας, σιροπιαστά, με 
ζύμη βουτύρου, γεμιστά με κα-
ρύδια και κανέλα. Με το τριγω-
νικό σχήμα τους, είναι το τέλειο 
συνοδευτικό για τον Hausbrandt 
καφέ που προσφέρει το ζαχα-
ροπλαστείο «Ισλί Πορφυρίδης», 
αλλά και για όσους προτιμούν 
τα νηστίσιμα. Αν η αδυναμία σας 
στα μελομακάρονα δεν περιορί-
ζεται στην περίοδο των Χριστου-
γέννων, το «Ισλί» έχει τη λύση 
(και τη γεύση) όλο τον χρόνο.
INFO: «Ισλί Πορφυρίδης», Αγίας 
Σοφίας 56, Τ. 2310-229.677.

ΑΓΟΡΑ
Θαλασσινοί 
μεζέδες 
με προσω-
πικότητα
σε ένα 
κλασικό 
στέκι τού 
κέντρου
Ένα αγαπημένο 
ουζερί τής Θεσ-
σαλονίκης, κοντά 
στην Καμάρα,
φέρνει πλέον 
την κουζίνα του 
και στο σπίτι μας,
χάρη στην 
υπηρεσία ντιλίβερι.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ επιλογή για 
ουζομεζέδες και ιδανική για 
τη σαρακοστιανή νηστεία, 
η «Λόλα» προσφέρει στον 
κατάλογό της φρέσκα 
θαλασσινά και ψαρομεζέδες. 
«Πειραγμένα» πάντοτε με 
δημιουργικές πινελιές, θα 
απολαύσετε πιάτα όπως 
το πεντανόστιμο καλαμάρι 
γεμιστό με φέτα και σος πέστο 
(φωτό) ή τα χειροποίητα 
νιόκι με γαρίδες και σπανάκι. 
Φυσικά, δεν λείπουν και οι πιο 
κλασικές επιλογές, όπως το 
καπνιστό σκουμπρί, η φάβα 
Σαντορίνης και οι γαρίδες 
σαγανάκι – όλα τους ιδανικά 
ως συνοδευτικά ούζου ή 
τσίπουρου. Εσείς θα βάλετε 
απλώς την καλή παρέα.
INFO: Ουζερί «Λόλα», 
Αγαπηνού 10, Τ. 2310-
276.201 (και μέσω e-food.gr).
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ΛΊΓΑ ΧΡΌΝΊΑ αργότερα, όταν 
ζούσα στο Ντουμπάι, τον γνώρισα 
από κοντά, παρακολουθώντας 
σεμινάριό του. Τότε το να γελάμε 
με το ζόρι μού είχε φανεί υπερβο-
λικό. Στην πορεία τής ζωής μου 
όμως η γιόγκα γέλιου αποδείχθη-
κε σωτήρια κάποιες στιγμές, τόσο 
για εμένα όσο και για μέλη τής 
οικογένειάς μου – κάπως έτσι, 
κατάλαβα την αξία της. Τελευταία 
την έχω βάλει στη ζωή μου καθη-
μερινά, για να ξεκινάω την ημέρα 
μου ανάλαφρα και θετικά, ό,τι και 
να συμβαίνει γύρω μου.

ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΑΜΕ λοιπόν 
έναν χρόνο ζώντας με την 
Covid-19, έναν χρόνο διαταρα-
χής τής καθημερινότητάς μας 
που, όπως και να το κάνουμε, 
μας βαραίνει. Συγχρόνως, 
καλούμαστε καθημερινά να 
λειτουργούμε ψύχραιμα και 
αποτελεσματικά σε ό,τι κάνου-
με. Όλοι μας.

ΜΊΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ σε συνή-
θειες της ζωής μας μπορούν να 
ελαφρύνουν την καθημερινότη-
τά μας. Απλά πράγματα. Άλλω-
στε, καταστάσεις όπως αυτή που 
ζούμε, έξω από το συνηθισμένο 
και μακριά από την «comfort 
zone» μας, μπορεί να γίνουν 
αφορμές για να τις αντιμετωπί-

σουμε περισσότερο ευρηματικά, 
προς όφελός μας. Έτσι, θέλω να 
μοιραστώ μαζί σας δυο-τρεις 
ρουτίνες και ιδέες που έχουν 
κάνει τη ζωή μου πιο απλή.

ΑΣ ΞΕΚΊΝΗΣΌΥΜΕ με την 
αρχή κάθε καινούργιας ημέρας 
κι ας εφαρμόσουμε τον δια-
λογισμό γέλιου. Το ξυπνητήρι 
χτυπάει. Μέσα από τα σκεπά-
σματα, με κλειστά τα μάτια ακό-
μη, αρχίστε να τεντώνεστε σαν 
τη γάτα για περίπου 2 λεπτά. 
Μετά, αρχίστε να γελάτε. Απλώς 
σηκώστε τις άκρες των χειλιών 
σας και γελάστε, χωρίς θόρυβο. 
Επιδιδόμενοι για λίγο σε αυτό 
το «φτιαχτό» γέλιο θα επιτρέ-
ψετε στους μυς τού προσώπου 
σας να χαλαρώσουν – δεν είναι 
απαραίτητο να ξεκαρδιστείτε κι 
εσείς οι ίδιοι, αλλά, αν συμβεί, 
ακόμη καλύτερα. Έχετε φτιάξει 
το κέφι σας για την ημέρα και 
είστε έτοιμοι να σηκωθείτε από 
το κρεβάτι, ανάλαφροι.

ΤΏΡΑ ΜΠΌΡΕΊΤΕ να αντι-
μετωπίσετε με άλλο σθένος 
και ηρεμία τα παιδιά που δεν 
ξυπνάνε και θα αργήσουν για το 
σχολείο –είτε αληθινό είτε με τη-
λεκπαίδευση–, το wi-fi που δεν 
είναι αρκετά ισχυρό, την προθε-
σμία για το πρότζεκτ που έχετε 

να παρουσιάσετε, τα διάφορα 
άγχη τής ρουτίνας σας. Πάρτε 
απόφαση στην αρχή τής ημέρας 
σας ότι θα αντιμετωπίσετε τις 
όποιες δυσκολίες προκύψουν με 
ηρεμία και με χαμόγελο. Γρή-
γορα θα τις δείτε να φαντάζουν 
ασήμαντες.

ΚΊ ΌΤΑΝ ΕΡΘΕΊ ΠΊΑ το 
βράδυ, πάρτε μια βαθιά ανα-
πνοή, χαμογελάστε και πείτε: 
«Για βραδινό, σας έχω μια 
συνταγή-έκπληξη». Για την 
προετοιμασία τού… σκηνικού θα 
χρειαστείτε τα παρακάτω υλικά: 
σφολιατάκια βουτύρου ή σφο-
λιάτα (κόψτε την σε κομμάτια 
διαστάσεων περίπου 7x7 εκ.), 
προαιρετικά έναν κρόκο ελάχι-
στα χτυπημένο και αραιωμένο 
με λίγο νερό (2-3 κουταλιές 
τού γλυκού) και ό,τι αλλαντικό/ 
τυρί/ μαρμελάδες/ μέλι/ κρέμα 
πραλίνας/ βούτυρο ξηρών καρ-
πών ή ό,τι άλλο έχετε στο σπίτι. 

Επίσης, άχνη ζάχαρη και κανέ-
λα. Για να φτιάξετε τις νοστιμιές, 
προθερμαίνετε τον φούρνο 
στους 190 βαθμούς Κελσίου (σε 
κανονικό φούρνο) ή στους 180 
βαθμούς Κελσίου (στον αέρα). 
Απλώνετε τα σφολιατάκια σε ένα 
ταψί καλυμμένο με λαδόκολλα, 
αφήνοντας ένα περιθώριο 2-3 
εκ. από το ένα στο άλλο, για να 
μην κολλήσουν όταν φουσκώ-
σουν (αν θέλετε, μπορείτε να 
τα αλείψετε με τον κρόκο τού 
αβγού, για να αποκτήσουν μιαν 
όμορφη γυαλάδα). Ψήστε τα για 
12-15 λεπτά ή ώσπου να φου-
σκώσουν και να χρυσοκοκκινή-
σουν. Βγάλτε τα από τον φούρνο 
και αφήστε τα να κρυώσουν στο 
ταψί για 5 λεπτά. Τοποθετήστε 
τα όλα μαζί σε ένα σκεύος που 
σας αρέσει και αποθέστε τα στο 
τραπέζι, ανάμεσα σε όλα τα συ-
νοδευτικά που έχετε ήδη βγάλει 
– αλλαντικά, τυριά, μαρμελάδες, 
μέλι, φυστικοβούτυρο, κρέμα 

πραλίνας, άχνη ζάχαρη και κα-
νέλα ή ό,τι άλλο σας «προτείνει» 
η φαντασία σας.

ΕΊΣΤΕ ΕΤΌΊΜΌΊ να πειραματι-
στείτε. Δοκιμάστε τα όπως θέλετε 
– ανοίξτε τα στη μέση και βάλτε 
κάτι αλμυρό ή γλυκό. Πασπαλίστε 
τα απλώς με άχνη ζάχαρη και 
κανέλα. Χαρείτε το! Η κριτσανιστή 
υφή, αλλά και η απλή γεύση τους, 
σε συνδυασμό με τη δυνατότητα 
της επιλογής και της δημιουργίας, 
θα ενθουσιάσουν μικρούς και με-
γάλους. Το γεγονός, δε, ότι το σπίτι 
μοσχομύρισε έτσι απλά, όπως 
επίσης και ότι είναι φτιαγμένα από 
εσάς για εκείνους, θα τους κάνει 
να νιώσουν ξεχωριστοί και να 
χαμογελάσουν – αν όχι φανερά, 
σίγουρα από μέσα τους. Χαμο-
γελάστε κι εσείς, σας αξίζει: απλά 
και εύκολα, σε λίγο χρόνο και με 
υλικά που είχατε στο σπίτι, φτιάξα-
τε ένα ξεχωριστό και απρόσμενο 
σκηνικό, εύκολα και με αγάπη.

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

To λόκντάουν, ο δρ. Κατάρια 
και τα σφολιατάκια. Αρχές τού 2000 
«γνώρισα» (μέσα από την τηλεόραση) 
τον «γιατρό τού γέλιου» ή «laughing guru»,
τον δρα. Μαντνάν Κατάρια. Ο ινδός γιατρός 
υποστήριζε ότι το γέλιο είναι θεραπευτικό, 
ακόμη κι όταν δεν είναι αυθόρμητο.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΛΑΦΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. AΛΛΩΣΤΕ, 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «COMFORT ZONE» ΜΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΑ,
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΑΣ. EΤΣΙ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΔΥΟ-ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΠΙΟ ΑΠΛΗ.
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WINE & SPIRITS
IN VINO VERITAS

VIVE
LA FRANCE!
Από τον ευρωπαϊκό 
χώρο (και, 
συγκεκριμένα, 
από τη Βουργουνδία 
και από το Μπορντό) 
οι εκλεκτές προτάσεις
γι’ αυτόν τον μήνα.

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

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ με το 
τεύχος Απριλίου, με την ελπίδα 
ότι θα είναι το τελευταίο πριν 
από τη σταδιακή χαλάρωση 
των μέτρων προφύλαξης από 
την πανδημία τού κορωνοϊού, 
αλλά και πριν από το άνοιγμα 
του κλάδου τής εστίασης. Το 
επόμενο τεύχος θα μας βρει 
μία ανάσα από το Πάσχα, 
οπότε τότε θα σας έχουμε 
προτάσεις για τις πασχαλινές 
ημέρες. Αυτόν τον μήνα, θα 
δούμε τέσσερα κρασιά που 
προσφάτως συμπεριέλαβα 
στη wine list τού μαγαζιού 
όπου εργάζομαι, η οποία θα 
είναι έτοιμη με το άνοιγμα της 
εστίασης: πρόκειται για κρασιά 
αμιγώς του διεθνούς αμπελώ-
να – συγκεκριμένα, του λε-
γόμενου «Παλαιού Κόσμου», 
του ευρωπαϊκού χώρου. Τα 
κρασιά που παρουσιάζουμε σε 
αυτό τεύχος προέρχονται από 
τη Γαλλία, από την ευρύτερη 
περιοχή τής Βουργουνδίας και 
του Μπορντό.
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«ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΕΧΝΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ‘Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ,
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ΜΕΘΗ».

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

Château Motte Maucourt 
2019, Μπορντό, Γαλλία.

Η λευκή εκδοχή τού Château 
Motte Maucourt παράγεται 
από την ποικιλία Sauvignon 
Blanc και αποτελεί μια πολύ 
ωραία και value-for-money 
επιλογή για όσους αρέσκονται 
σε απαλά, φρουτώδη, ξηρά 
λευκά κρασιά. Το οινοποιείο 
βρίσκεται στην «καρδιά» τού 
Μπορντό, της διασημότερης 
και σημαντικότερης οινοπα-
ραγωγικής ζώνης στον κόσμο. 
Η οξύτητά του είναι αρκετά 
έντονη και, σε συνδυασμό με 
τον φρουτώδη, αρωματικό 
χαρακτήρα του (που περιλαμ-
βάνει εσπεριδοειδή, όπως το 
λεμόνι και το λάιμ, τροπικά 
φρούτα, όπως το μάνγκο και 
το πάσιον φρουτ, καθώς και 
κάποιες πράσινες νότες, όπως 
γρασιδιού και σπαραγγιών), 
προσφέρει μιαν έντονη αίσθη-
ση φρεσκάδας. Μπορείτε να 
το απολαύσετε σκέτο, με καλή 
παρέα, αλλά και συνοδεία 
θαλασσινών ή σαλατών.

Bourgogne 2019, 
Jean Chartron, 
Βουργουνδία, Γαλλία.

Από το Μπορντό στη Βουρ-
γουνδία και από το Sauvignon 
Blanc στο Chardonnay – οι 
δύο διασημότερες οινοπαρα-
γωγές περιοχές (και, ταυτό-
χρονα, ποικιλίες) στη Γαλλία 
και στον κόσμο. Εδώ ανοίγου-
με μια φιάλη ενός κορυφαίου 
παραγωγού τής Βουργουν-
δίας, του Ζαν Σαρτρόν. Η 
ετικέτα «Bourgogne» αποτελεί 
τη βασική ετικέτα τού κτήμα-
τος και, συνάμα, μία από τις 
πιο οικονομικές. Στη μύτη και 
στο στόμα διακρίνουμε φινέ-
τσα, ισορροπία και εξαιρετική 
δομή, που επιβεβαιώνουν τη 
φήμη των κρασιών τής περι-
οχής. Το γεμάτο σώμα και η 
τονισμένη οξύτητά του είναι 
χαρακτηριστικά και το όμορ-
φο, αρωματικό μπουκέτο του 
απολαυστικό και περίπλοκο, 
χάρη (και) στην οκτάμηνη 
παραμονή του σε γαλλικά 
δρύινα βαρέλια. Πυρηνόκαρ-
πα φρούτα, όπως ροδάκινο 
και βερίκοκο, ξηροί καρποί 
και νότες μελιού  αποτελούν το 
αρωματικό προφίλ τού συγκε-
κριμένου κρασιού.

Côteaux Bourguignon, 
Joseph Drouhin,
Βουργουνδία, Γαλλία.

Ένα από τα αγαπημένα μου 
ερυθρά αυτού του επιπέδου 
προέρχεται από το οινοποιείο 
τού Ζοζέφ Ντρουέν (ενός από 
τους πλέον εμβληματικούς 
οινοπαραγωγούς παγκοσμίως, 
ο οποίος, πέραν της Γαλλίας, 
δραστηριοποιείται στη δυτική 
ακτή των ΗΠΑ). Εδώ έχουμε 
ένα κρασί με ονομασία προέ-
λευσης σχετικά καινούργια 
– ο λόγος είναι ο εξής: στη 
Βουργουνδία, τα ερυθρά 
προέρχονται κατεξοχήν από 
σταφύλια Pinot Noir. Εδώ 
έχουμε ένα μπλεντ Pinot Noir 
και Gamay (η ποικιλία από την 
οποία παράγονται τα διάσημα 
Beaujolais Nouveau). Όντας σε 
αφθονία και ανεκμετάλλευτα, ο 
Ντρουέν αποφάσισε να αξιοποι-
ήσει τα σταφύλια Gamay, για 
να δημιουργήσει μια νέα ονο-
μασία προέλευσης: το Côteaux 
Bourguignon. Μέτριο σώμα, 
δροσιστική οξύτητα και βελού-
δινες τανίνες μάς χαρίζουν ένα 
κρασί με κυρίαρχα τα κόκκινα 
φρούτα, όπως η φράουλα, το 
κεράσι και το κόκκινο βατό-
μουρο, αλλά και νότες βανίλιας.

Bourgogne,
Albert Bichot,
Βουργουνδία, Γαλλία.

Αφού πιάσαμε γαλλικά κρασιά 
(και δη από την περιοχή τής 
Βουργουνδίας), πάμε να κλεί-
σουμε με ένα ερυθρό Pinot 
Noir τού Αλμπέρ Μπισό (και σ’ 
αυτήν την περίπτωση έχουμε 
έναν από τους διασημότερους 
παραγωγούς τής Βουργουν-
δίας). Ένα κρασί με ονομασία 
προέλευσης Bourgogne δεν 
μπορεί παρά να είναι μονο-
ποικιλιακό Pinot Noir. Στη 
συγκεκριμένη φιάλη συναντά-
με ένα Pinot Noir με μέτριο 
προς πλούσιο σώμα, χαρα-
κτηριστικά τονισμένη οξύτητα 
και στρογγυλές τανίνες. Σε 
γενικές γραμμές έχουμε ένα 
κρασί με ωραία υφή, δομημέ-
νο και φινετσάτο. Στη μύτη και 
στο στόμα συναντάμε κυρίως 
μαύρα φρούτα (βατόμουρο, 
δαμάσκηνο), γλυκά μπαχάρια 
και νότες ξύλου και βανίλιας, 
χάρη στην παραμονή του σε 
γαλλική δρυ. Ιδανικό ταίρια-
σμα με ψητά κόκκινα κρέατα.
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ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΜΕ ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ 
ΠΡΟΣΟΥΤΟ
Η αγαπημένη φίλη 
και συνεργάτις 
τής «Citymag» 
Ελένη Πεταλίδου 
«δένει» σε ένα πιάτο 
τα παρεξηγημένα 
σπαράγγια, 
τη μοδάτη ρόκα, 
το «νεοφερμένο» 
παλιό κατίκι, 
αλλά και το ψωμί 
που περίσσεψε 
από χθες. 
Συνδυάζοντάς τα 
με ένα εκλεκτό 
προσούτο 
από την Κερκίνη, 
δημιουργεί ένα πιάτο 
που συναρπάζει.

Food styling, εικόνες, κείμενο:
WWW.MAJERIKO.GR 
– ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ

ΥΛΙΚΑ:
500 γρ. σπαράγγια 
φρέσκα | 8 φέτες βουβαλίσιο 
προσούτο | 250 γρ. κατίκι 
1 ματσάκι ρόκα baby | 2 αβγά 
4 μανιτάρια | 1 πιπεριά τσίλι
Λεμονοθύμαρο | Αλάτι
Πιπέρι | 4 φέτες ψωμί χωριά-
τικο. Για το ντρέσινγκ μου-
στάρδας: ελαιόλαδο | Λεμόνι 
Μουστάρδα | Αλάτι | Πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Σε αλατισμένο νερό που 
βράζει αφήνουμε για 3 με 5 
λεπτά τα σπαράγγια. Αφού 

τα στραγγίσουμε καλά, τα δέ-
νουμε ανά 4-5 σε ματσάκι με το 
ωμό προσούτο.

2 Έχοντας φρυγανίσει τις 
φέτες τού χωριάτικου 
ψωμιού μας, τις τοπο-

θετούμε στην πιατέλα ως βάση 
τού ορεκτικού και προσθέ-
τουμε επάνω τους τα «δεμα-
τάκια» σπαραγγιού και ένα 
μανιτάρι ψημένο για 10 λεπτά 
στον φούρνο, με λίγο λάδι και 
θυμάρι.

3 Τα περιχύνουμε ελα-
φρώς με το ντρέσινγκ 
μουστάρδας. Ομορφαί-

νουμε το πιάτο μας προσθέτο-
ντας λίγο κατίκι, τη ρόκα, μισό 
μελάτο αβγό και το ψιλοκομ-
μένο τσίλι. Καλή όρεξη!

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΙΑΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
ΚΑΙ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ. 
ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ 
– ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ
ΝΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ.

The guideΑπρίλιος 2021

ΘΕΑΤΡΟ, ΣΙΝΕΜΑ, LIVE ΣΚΗΝΕΣ,                  HAPPENINGS, ΕΞΟΔΟΣ, SHOPPING

Ο «ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΕ

Βουτιά στα σκοτεινά μυστικά τής ανθρώπινης ψυχής
ΈΝΑ ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑ της ανθρώπινης 
ύπαρξης είναι ο «Εξορκισμός» από το Θέ-
ατρο του Άλλοτε. Πρόκειται για την ιστορία 
μιας αστικής οικογένειας εποχής, της οποίας 
ο γιος κυριεύεται από έναν δαίμονα. Το δρά-
μα των ηρώων εξελίσσεται σε ένα κλειστοφο-
βικό σκηνικό, γεμάτο ένοχη θρησκοληψία, 
βαθιά κρυμμένα μυστικά και διαστροφικά 
τρομακτικά γεγονότα.
Από την πρώτη στιγμή, ο θεατής αντιλαμβάνεται 
αυτήν την ιδιόρρυθμη οικογένεια με την αυταρχι-

κή, σχεδόν βάναυση μητέρα, την αυστηρή, σκλη-
ρή οικονόμο, την εύθραυστη, εσωστρεφή κόρη 
και τον εμφανώς διαταραγμένο γιο, μέσα από ένα 
πλέγμα γεγονότων και ανατριχιαστικών σκηνών.
Ο «Εξορκισμός», με την αφορμή μιας ιστορίας 
τρόμου, βυθίζεται στα σκοτεινά νερά τής αν-
θρώπινης ψυχής. Διαταραχή προσωπικότητας; 
Θεϊκή παρέμβαση; Διανοητική ασθένεια; Ψυχική 
διαταραχή; Δαιμονική κατοχή; Ψυχοπαθολογία; 
Σχιζοφρένεια; Ουδείς θα μάθει… Αν πιστεύεις, 
θα τρομάξεις. Αν δεν πιστεύεις, θα αναρωτηθείς.

INFO: Η παράσταση θα προβάλλεται on 
demand ώς την ΚΥ 11.04, στις 21:00. Εισιτήριο:
€6 (μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας 
εδώ: https://bit.ly/312VVRM). Διάρκεια: 70 
λεπτά. Η παράσταση γυρίστηκε στο Μπενσουσάν 
Χαν τής Θεσσαλονίκης, όπου ανέβηκε για πρώτη 
φορά ο «Εξορκισμός» τον Μάρτιο του 2017, 
και είναι κατάλληλη για άτομα ηλικίας άνω 
των 15 ετών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 
promo teaser εδώ: https://www.youtube.com/
watch?v=AbD_6GMb_NM&sns=fb
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ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
Με φυσική παρουσία και με επίσημο 
ένδυμα, παρά την Covid-19, 
η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ, 
στις 25 Απριλίου.

Ο χι συγκινητικές 
ευχαριστίες 
μέσω Zoom, 
όχι τζιν ούτε 
πιτζάμες: παρά 

την πανδημία, που έκανε άνω 
κάτω το σύνηθες χρονοδιά-
γραμμα, η τελετή απονομής των 
βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί 

στις 25 Απριλίου με φυσική 
παρουσία – και το επίσημο 
ένδυμα θα είναι υποχρεωτικό, 
όπως και τα μέτρα υγειονομι-
κής προφύλαξης.
Η βραδιά των Όσκαρ θα σκη-
νοθετηθεί για έκτη φορά από 
τον Γκλεν Γουάις, έναν αναγνω-
ρισμένο ειδικό σε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις, με την παραγωγή 
τού Στίβεν Σόντερμπεργκ, 
του σκηνοθέτη τής ταινίας 
«Contagion», όπως ανακοίνωσε 
η Ακαδημία Τεχνών και Επιστη-
μών τού Κινηματογράφου. «Το 
σχέδιό μας για φέτος είναι τα 
Όσκαρ να μοιάζουν με ταινία, 
όχι με τηλεοπτικό θέαμα», 

ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΕ GUIDE  40-41

εξήγησε ο Σόντερμπεργκ και 
οι άλλοι παραγωγοί σε δελτίο 
Τύπου.
Ο Ντέιβιντ Ρούμπιν, ο πρόε-
δρος της Ακαδημίας, ανακοί-
νωσε στα μέσα Μαρτίου ότι η 
τελετή θα πραγματοποιηθεί όχι 
μόνο στην παραδοσιακή αίθου-
σα του Dolby Theatre, στην 
«καρδιά» τού Χόλιγουντ, αλλά 
και σε έναν ιστορικό σιδηρο-
δρομικό σταθμό στην «καρ-
διά» τού Λος Άντζελες, περίπου 
12 χιλιόμετρα μακρύτερα από 
το Dolby Theatre. Προς το πα-
ρόν, οι λεπτομέρειες δεν έχουν 
αποκαλυφθεί, όμως ο σταθμός 
Union Station, διάσημος για 
την αρχιτεκτονική τού ισπανι-
κού αποικιακού στιλ, αναμένε-
ται να επιτρέψει στην πλειάδα 
των αστέρων να συμμετάσχουν 
στο γκαλά τηρώντας τις απο-
στάσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο 
των μέτρων κατά της πανδημί-
ας. Μια επιστολή εστάλη επίσης 
σε όλους τους υποψήφιους, 
για να τους ενημερώσει ότι θα 
πρέπει να έχουν φυσική πα-
ρουσία, εφόσον επιθυμούν να 
παραλάβουν το βραβείο τους. 
Θα είναι αδύνατο για εκείνους 
να συμμετάσχουν στην τελε-
τή ψηφιακά, όπως έγινε στην 
τελετή των Χρυσών Σφαιρών, 
στα τέλη Φεβρουαρίου, η οποία 
κατέγραψε καταστροφικά νού-
μερα τηλεθέασης.
«Θα κάνουμε τα μέγιστα, για 
να προσφέρουμε μια βραδιά 
ευχάριστη και ασφαλή σε όλους 
όσοι θα προσέλθουν αυτοπρο-
σώπως, όπως και στα εκατομ-
μύρια κινηματογραφόφιλων 

παγκοσμίως – και έχουμε την 
αίσθηση ότι το να το κάνου-
με αυτό ψηφιακά θα είχε το 
αντίθετο αποτέλεσμα», υποστη-
ρίζουν οι παραγωγοί.
Απευθυνόμενοι στους αστέ-
ρες που θα ανταποκριθούν 
στην πρόκληση να πάνε στον 
σιδηροδρομικό σταθμό Union 
Station για μια «ευχάριστη» 
βραδιά, τους διαβεβαιώνουν 
ότι εκεί θα υποβληθούν σε τεστ 
ανίχνευσης της Covid-19, με 
στόχο να έχουν τα αποτελέσμα-
τα «εντός ενός λεπτού».

Κάν’ το όπως τα Γκράμι
Η τελετή απονομής των χρυσών 
αγαλματίδιων φαίνεται να αντλεί 
έμπνευση από εκείνη των βρα-
βείων Γκράμι, που οργανώθηκε 
με επιτυχία στα μέσα Μαρτίου, 
στο Λος Άντζελες – διεξήχθη 
μεταξύ ενός κλειστού σκηνι-
κού και ενός ανοικτού χώρου, 
όπου οι σταρ παραλάμβαναν τα 
βραβεία τους.
Αντιθέτως, οι διοργανωτές 
δεν θέλουν να ακολουθήσουν 
το παράδειγμα των Χρυσών 
Σφαιρών, όπου οι διάσημοι 
παραλάμβαναν το βραβείο τους 
στο σπίτι, φορώντας πιτζάμες ή 
αθλητικές φόρμες. «Το επίσημο 
ένδυμα θα είναι πολύ cool αν 
θελήσετε να έρθετε, όχι όμως η 
ανεπίσημη ενδυμασία», διευκρι-
νίζουν οι παραγωγοί.
Η βραδιά των Όσκαρ μετα-
τέθηκε 8 εβδομάδες αργότε-
ρα, λόγω της πανδημίας τού 
νέου κορωνοϊού, που προκά-
λεσε το κλείσιμο των κινημα-
τογράφων.  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ DOLBY THEATRE, ΣΤΗΝ «ΚΑΡΔΙΑ» ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 12 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟ DOLBY THEATRE. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ, ΟΜΩΣ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ UNION STATION, ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΤΙΛ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΑΔΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΣΤΟ ΓΚΑΛΑ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΤΑΛΗ ΕΠΙΣΗΣ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ 
ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥΣ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ, ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



ΛΥΏΝ, 1906. Ο Αντουάν ντε 
Σεν-Εξιπερί, μόλις 6 ετών τότε, 
επιμένει ότι η ζωγραφιά του 
δεν απεικονίζει ένα καπέλο, 
όπως βλέπουν οι μεγάλοι, αλλά 
έναν βόα που έχει καταπιεί 
έναν ελέφαντα. Η ανεκτίμητη 
οπτική του δεν εκτιμάται. Τα 
όνειρά του προσγειώνονται 
απότομα, καθώς οι μεγάλοι 
τον αποτρέπουν από το «να 
πετάει στα σύννεφα». Ωστό-
σο, εκείνος αποφασίζει ότι 
μια μέρα οι αιθέρες θα του 
ανήκουν στην πράξη – και το 
1943, πιλότος πια της πολε-
μικής αεροπορίας, ρισκάρει 
τη ζωή του σε μια πτήση και 
χάνεται για πάντα στη Μεσό-
γειο. Χάνεται όμως; Ή μήπως 
συναντάει για πρώτη φορά τον 
εαυτό του;
Ο πιο διάσημος πρίγκιπας 
των τελευταίων 100 χρόνων 
επιστρέφει στο μελαγχολικότε-
ρο τοπίο, τη Γη, και εκτοξεύει 
χωρίς δίχτυ ασφαλείας κάθε 
τι επίγειο. Αυτήν τη φορά 
μέσα από την παράσταση 
«Mon petit prince» σε high 
definition, πολυκάμερη μαγνη-

τοσκόπηση από το Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθε-
σία Δημήτρη Μπογδάνου και 
με τη Λένα Παπαληγούρα στον 
ρόλο τού Μικρού Πρίγκιπα.
«Εκτιμούμε τους ανθρώπινους 
πυρήνες, τον μικρόκοσμό μας, 
όταν οι κοινωνικές μας βεβαιό-
τητες κλονίζονται» σημειώνει ο 
σκηνοθέτης τής παράστασης, 
Δημήτρης Μπογδάνος. «Υπάρ-
χει όμως σύμπαν πολυτιμότερο 
από αυτό που κρύβουμε μέσα 
μας; Πώς να ομορφύνεις έναν 
κόσμο, αν δεν κοιτάξεις πρώτα 
τον αντικατοπτρισμό σου; Ο 
Αντουάν ντε Σεν-Εξιπερί στην 
ιστορία τού αειθαλούς Μικρού 
Πρίγκιπα φιλτράρει μέσα από 
τον Πιλότο τη δική του αυτο-
βιογραφική διαδρομή προς τη 
φθορά και την αυτοπραγμά-
τωση. Με το πρόσχημα ενός 
παιδικού παραμυθιού, πραγ-
ματοποιεί μια πτήση στα βα-
θύτερα υπόγεια του ουρανού, 
εκεί όπου ανακαλύπτει κάποιος 
το νόημα της ζωής. Εκεί όπου 
αντηχεί ανάμεσα στις ρωγμές 
μια μεγάλη αλήθεια: «Όλοι οι 
μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά. 

Όμως, μόνο λίγοι το θυμού-
νται».

Οι συντελεστές
Σύλληψη και σκηνοθεσία: 
Δημήτρης Μπογδάνος. Δραμα-
τουργικός συνεργάτης: Βασί-
λης Μαυρογεωργίου. Σκηνικά́ 
και κοστούμια: Πάρις Μέξης. 
Κινησιολογία: Έλενα Γεροδή-
μου. Ηχητικό τοπίο και live 
set: George Kelly. Φωτισμοί: 
Λευτέρης Παυλόπουλος. Βοη-
θός σκηνοθέτη: Υβόννη Τζάθα. 
Βοηθός σκηνογράφου: Γιωρ-
γίνα Γερμανού. Συντονισμός 
παραγωγής: Μαρία Δημητρίου. 
Φωτογραφίες: Γιάννης Ζάχος. 
Πρωταγωνιστούν: Λένα Παπα-
ληγούρα, Γιωργής Τσαμπουρά-
κης, Βασίλης Μαυρογεωργίου, 
Λευτέρης Βασιλάκης, Λήδα 
Καπνά, Θάνος Λέκκας, Ειρήνη 
Μακρή, Υβόννη Τζάθα.
INFO: H παράσταση θα είναι 
διαθέσιμη για on demand 
προβολή ώς την ΤΡ 30.03. 
Εισιτήριο: €13. Για αγορά 
εισιτηρίου και παρακολούθηση 
της παράστασης κλικάρετε 
εδώ: https://bit.ly/2OTnkTC
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Mon 
petit 
prince
Ο διασημότερος πρίγκιπας 
των τελευταίων 100 χρόνων 
σε μια παράσταση 
ειδικά μαγνητοσκοπημένη 
σε high definition από το 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

ΘΕΑΤΡΟ THE GUIDE  42

 Μια παράσταση.
 «για ενηλίκους με ανήλικη.
 ματιά» φωτίζει την υπαρξιακή.
 και φιλοσοφική διάσταση.
 του μυθιστορήματος.
 του Σεντ-Εξιπερί..

Roosevelt/ 
«Polydans»

Η ΠΡΌΤΑΣΗ της νέας 
κυκλοφορίας αυτού του 
φύλλου έχει τους ακόλου-
θους, άκρως συγκεκριμέ-
νους στόχους: να εκτινάξει 
τη διάθεσή σας στα ύψη, 
να διώξει από το μυαλό σας 
κάθε ίχνος προβληματισμού, 
να προσθέσει νότες ευθυ-
μίας στην καθημερινότητά 
σας και –γιατί όχι;– να σας 
κάνει να κουνηθείτε στους 

ρυθμούς. Με λίγα λόγια, να 
βγάλει την αισιόδοξη πλευρά 
σας, κόντρα στα σημάδια των 
καιρών (έστω κι αν αυτή η 
αισιοδοξία διαρκέσει όσο και 
η ακρόαση του δίσκου).

O ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ καταγω-
γής Μάριους Λάουμπερ, 
που βρίσκεται πίσω από το 
καλλιτεχνικό προσωνύμιο 
«Roosevelt», καταφέρνει με 
το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ 
του, «Polydans», να κάνει 
μια μουσική αναδρομή στην 

αισθητική των 80’s, με επιρ-
ροές από πολύ πρόσφατα, 
υποδειγματικά ονόματα, 
κυρίως της σύγχρονης γαλ-
λικής σκηνής (όπου φαίνεται 
έντονα το κατευθυντήριο 
στίγμα τής μουσικής του 
ταυτότητας).

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ από το εισα-
γωγικό κομμάτι «Easy way 
out», αλλά και καθ’ όλη την 
ηχογραφηματική διαδρομή, 
δημιουργεί μια χορευτική 
ατμόσφαιρα έντονης ευφορί-

ας, συναρπαστικής ισορροπί-
ας μεταξύ της λεπτών, funky 
γραμμών από τα κιθαριστικά 
riffs τύπου Nile Rodgers 
μέχρι τις στιβαρές ηλεκτρο-
μπασσογραμμές ή, ακόμη 
περισσότερο, από τα χτυπή-
ματα των αναλογικών τύπου 
synths.

ΤΌ ΑΞΙΌΘΑΎΜΑΣΤΌ στην 
συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι ότι πρόκειται για ένα 
άλμπουμ που αφορά τον ίδιο 
τον καλλιτέχνη. Κλεισμένος 
καθ’ όλη τη διάρκεια της κα-
ραντίνας στο προσωπικό του 
στούντιο, φτιάχνει μουσική 
για να αισθάνεται ο ίδιος 
όμορφα. Το αποτέλεσμα είναι 
απόλυτα προσωποκεντρικό, 
αφού κάνει κυριολεκτικά τα 
πάντα μόνος: γράφει, παίζει, 
ερμηνεύει, δημιουργεί ηχο-
ληπτικά ασύμμετρα πεδία 
και έχει όλο τον έλεγχο της 
παραγωγής του ο ίδιος, πα-
ραδίδοντας εν τέλει ένα άρ-
τιο αποτέλεσμα, χωρίς ίχνη 
ακροατικής κόπωσης. Οι στί-
χοι, εύπεπτοι, φέρουν έντονη 
την αέρινη καλοκαιρινή αύρα 
και, με υπέρμετρη ερωτική 
δοσολογία, μιλούν για αγά-
πες κι έρωτες, αλλά και για 
γενικότερες καταστάσεις που 
έρχονται και φεύγουν. Αυτό 
που αφήνουν στο τέλος είναι 
μια κλίμακα αισιοδοξίας για 
κάτι μελλοντικά θετικό, που 
μπορεί να προκύψει ακόμη 
και μέσα από τις πιο δύσκο-
λες βιωματικές καταστάσεις.

ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΌΜΜΑΤΙΑ που 
περιλαμβάνει το άλμπουμ 
«Polydans» κυκλοφορούν σε 
κατακόκκινη, βινυλιακή συλ-
λεκτική έκδοση, όπως επίσης 
και σε CD, αλλά και σε όλες 
τις ψηφιακές πλατφόρμες από 
τη Greco Roman/City Slang 
Records.
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ΜUSICOLA
Γράφει o DREAMACHINERY

Naked Eyes/
«Burning Bridges»
ΠΕΡΑΣΑΝ 38 χρόνια από 
το «Burning Bridges», το 
«διακριτικά εμβληματικό» 
ντεμπούτο άλμπουμ των 
–τότε– νεοεμφανιζόμενων 
Naked Eyes. Το άλμπουμ 
κατέγραψε μεν μια εμπορικά 
καλή πορεία, χωρίς όμως να 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
γνώρισε καθολική αποδοχή.

ΑΎΤΌ ΌΜΏΣ που κάνει σί-
γουρα διαχρονική, κατ’ εμέ, 
αλλά και ανεξίτηλη την αξία 
του είναι η άκρως ιδιαίτερη 
προσέγγιση που είχε η 
παραγωγή τού άλμπουμ 
από το βρετανικό ντουέτο 
και η επίδρασή του στην 
τότε ποπ κουλτούρα. Ξε-
χωρίζουμε τις ευφάνταστες 
synthpop ρυθμογραμμές, 
τα programming των drum 
machines, τους στρογγυλε-
μένους ήχους που δουλεύτη-
καν και χρησιμοποιήθηκαν 
με άκρως ιδιαίτερο τρόπο 
και το γεγονός ότι πρόκειται 
για μία από τις φορές όπου 
διακρίνεις έντονα το ιδιαίτε-
ρο ηχόχρωμα της χρήσης 
των άκρως πρωτοποριακών 
συνθετητών Fairlight CMI.

H ΗΧΌΓΡΑΦΗΣΗ έγινε 
στα θρυλικά στούντιο Abbey 
Road από τον παραγωγό 
Τόνι Μάνσφιλντ, γνωστό για 
τα πειραματικά του κολλή-
ματα που αφορούσαν τόσο 
την έντονη στιγματική χρήση 
των συνθεσάιζερς (βλ.: 
Fairlight synths & Linn drum 
machines) όσο και τα ενορ-
χηστρωτικά ηχητικά πεδία 
στερεοφωνικής ισορροπίας 
ανάμεσα σε πλήκτρα, φωνές 
και ρυθμομηχανές. Θυμόμα-
στε ξανά τα «Voices in my 
head», «Promises promises» 
και «Always something 
there to remind me».

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

AS
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«ΚΙΒΩΤΟ» 
ΜΕ ΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΒΓΑ
ΑΠΟ 6,7 ΕΚΑΤ. ΓΗΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΣΤΕΛΝΕΙ 
ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ Η NASA
Δείγματα σπέρματος και αβγά 
από 6,7 εκατομμύρια είδη που 
υπάρχουν στη Γη επιδιώκουν 
να στείλουν επιστήμονες στη 
Σελήνη, δημιουργώντας μια 
σύγχρονη διαστημική «Κιβωτό 
τού Νώε», που θα διασφαλίσει 
όλα τα γονίδια που υπάρχουν 
στον πλανήτη. Η σεληνιακή 
γονιδιακή τράπεζα, που θα 
μπορούσε, επίσης, να διατηρή-
σει και δείγματα από σπόρους, 
προτάθηκε να κατασκευαστεί 
κάτω από τη σεληνιακή επι-
φάνεια, σε έναν κοίλο, ψυχρό 
σωλήνα από λάβα. Τα δείγμα-
τα που θα εναποτίθενται θα 
διατηρούνται σε κρυογονικές 
θερμοκρασίες, ενώ η εγκα-
τάσταση θα τροφοδοτείται 
με ηλιακούς συλλέκτες στη 
σεληνιακή επιφάνεια.
Η κιβωτός θα μπορούσε να 
προστατεύσει τη γενετική 
διαφορετικότητα στη Γη σε 
περίπτωση καταστροφής που 
θα προκληθεί είτε από την κλι-
ματική αλλαγή είτε από κάποιο 
υπερηφαίστειο είτε από την 
πρόσκρουση αστεροειδούς.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα 
τής σχετικής μελέτης και 
μηχανικό Τζεκάν Τάνγκα (του 
πανεπιστημίου τής Αριζόνα), 
η Γη είναι ευμετάβλητη. Πριν 
από 75.000 χρόνια συνέβη 
μια έκρηξη υπερηφαιστείου, 
που προκάλεσε την εποχή των 
παγετώνων και, σύμφωνα με 
ορισμένους, είχε συνέπειες 
στην ανθρώπινη ποικιλομορ-
φία. Αν ο ανθρώπινος πολιτι-
σμός, που διαθέτει τόσο μεγά-
λο αποτύπωμα, καταρρεύσει, 
τότε θα υπάρξουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις και στον 
υπόλοιπο πλανήτη.
Η ιδέα για τη δημιουργία 
γονιδιακών τραπεζών, ώστε 
να διασφαλιστεί η βιοποικι-
λότητα στο μέλλον, δεν είναι 
καινούργια. Πάνω από ένα 
εκατομμύριο σπόροι έχουν 
ήδη αποθηκευτεί στις κα-
τάλληλες θερμοκρασίες στο 
Svalbard Global Seed Vault, 
στο νησί τού Σπίτσμπέργκεν, 
στην Αρκτική.
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ΤΟ INSTAGRAM ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Για την προστασία των παιδιών – Ανησυχία από μερίδα γονέων, που 
φοβούνται περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.

ΜΙΑ ΝΈΑ ΈΚΔΟΣΗ του 
Instagram ειδικά για παιδιά 
ηλικίας κάτω των δεκατριών 
ετών σκέφτεται να δημιουργήσει 
σύντομα το Facebook. Η ανα-
κοίνωση έρχεται προς υλοποίηση 
της υπόσχεσης που είχε δώσει το 
Instagram ότι θα κάνει περισ-
σότερα για την προστασία των 
παιδιών, αφού η κανονική εφαρ-
μογή δεν προέβλεπε την εγγραφή 
τους, με αποτέλεσμα οι νεαροί 
χρήστες να δημιουργούν πολλές 
φορές λογαριασμούς με ψεύτικη 
χρονολογία γέννησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που 
έλαβε το BuzzFeed News από 
εσωτερική πηγή, η εταιρεία πα-
ρουσίασε λεπτομερώς τα σχέδια 
για τη νέα εφαρμογή κοινοποί-
ησης φωτογραφιών. «Είμαι εν-
θουσιασμένος που ανακοινώνω 
ότι προσθέτουμε τους νέους στη 

λίστα προτεραιότητας των εργα-
σιών μας», δήλωσε ο αντιπρόε-
δρος προϊόντος τού Instagram, 
Βίσαλ Σαχ. «Θα οικοδομήσουμε 
ένα νέο τμήμα, που θα εξειδικεύ-
εται στα ζητήματα της νεολαίας, 
ώστε να επικεντρωθούμε σε δύο 
πράγματα: πρώτον, να επιταχύ-
νουμε την ακεραιότητα και το 
απόρρητό μας, για να βεβαιώ-
σουμε την ασφαλέστερη δυνατή 
εμπειρία για τους εφήβους. 
Δεύτερον, να δημιουργήσουμε 
για πρώτη φορά μια έκδοση του 
Instagram που θα επιτρέπει την 
ασφαλή χρήση τής εφαρμογής 
για άτομα κάτω των 13 ετών», 
συνεχίζει.

Οδηγός για γονείς
Η ίδια η εφαρμογή προχώ-
ρησε σε σχετική ανάρτηση: 
«Συνεχίζουμε να κάνουμε το 
Instagram ασφαλέστερο για τα 
νεότερα μέλη τής κοινότητάς 
μας. Η προστασία των νέων στο 
Instagram είναι σημαντική για 
εμάς», έγραψε. Στη συνέχεια, 
παρουσίασε βήματα σχετικά με 
την ασφαλέστερη πλοήγηση των 
νέων, με ορισμένα από αυτά να 
περιλαμβάνουν ένα νέο «Οδηγό 
Γονέων». Επιπλέον, η εφαρμο-
γή ενθαρρύνει τους έφηβους 
χρήστες να διατηρήσουν τους 

λογαριασμούς τους ιδιωτικούς.
«Το Instagram προσφέρει στους 
νέους την ευκαιρία να ενισχύ-
σουν τις συνδέσεις τους, να 
εξασκήσουν κοινωνικές δεξιότη-
τες και να βρουν υποστηρικτικές 
κοινότητες», δήλωσε ο δρ. Ντέι-
βιντ Άντερσον από το Ινστιτούτο 
Παιδικής Νοημοσύνης, το οποίο 
συνεργάστηκε για την εκπόνηση 
του «Οδηγού Γονέων».

Οι αντιδράσεις
Η πληροφόρηση των χρηστών 
σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις 
τής εφαρμογής πυροδότη-
σαν αντιδράσεις, με αρκετούς 
από αυτούς να επικρίνουν την 
πρωτοβουλία τής εταιρείας. 
Την ίδια στιγμή, ένα Instagram 
αποκλειστικά για παιδιά φαίνεται 
να εγείρει ανησυχίες ορισμένων 
γονέων, καθώς δεν είναι απίθα-
νο να υπάρξουν περισσότερα 
περιστατικά εκφοβισμού στον 
κυβερνοχώρο.
Υπενθυμίζεται ότι το 2019 το 
Instagram δημιούργησε μια 
δυνατότητα που επιτρέπει στους 
χρήστες να περιορίζουν τα 
σχόλια στις αναρτήσεις τους σε 
επιλεγμένους χρήστες, σε μια 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης 
του εκφοβισμού μέσω προσβλη-
τικών σχολίων.

DSLR NIKON D3500 
Για επαγγελματικές 
φωτογραφίες
ΈΞΟΠΛΙΣΜΈΝΗ με την τε-
χνολογία τής Nikon D3500 για 
επαγγελματικές φωτογραφικές 
μηχανές, αυτή η ισχυρή DSLR 
αποδίδει την απόλυτη ποιότητα 
εικόνας. Ο μεγάλος αισθητήρας 
24,2 MP με φορμά DX αποτυ-
πώνει φωτογραφίες και video 
full HD με πλούσιες λεπτομέρει-
ες, ακόμη και υπό συνθήκες χα-
μηλού φωτισμού. Ο αισθητήρας 
εικόνας CMOS είναι ειδικά σχε-
διασμένος, αξιοποιώντας κάθε 
σπιθαμή τής ανάλυσης των 24,2 
megapixels για καθαρές λήψεις 
ακόμη και των πιο λεπτών υφών 
και αποδίδοντας εικόνες με 
απίστευτη λεπτομέρεια.

DSLR CANON EOS 80D
Ελαφριά, ανθεκτική,
με άψογη απόδοση
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ μηχανή 
DSLR Canon EOS 80D θα σου 
κάνει «κλικ» μόλις την κρατή-
σεις στα χέρια σου. Με ελαφριά 
κατασκευή και εξαιρετικά 
ανθεκτική, για να μη σε κουρά-
ζει όταν τραβάς φωτογραφίες. 
Διαθέτει εντυπωσιακή ανάλυση 
24,2 MP, για να σε καλύπτει για 
οποιονδήποτε τύπο φωτογρα-
φίας. Ο CMOS αισθητήρας της 
διαθέτει ISO 16000 (με επέ-
κταση 25600) για φωτογρα-
φίες και 12800 (με επέκταση 
16000 και 25600) για βίντεο. 
Έτσι, μπορείς να πετύχεις φω-
τογραφίες και βίντεο με χαμηλό 
φωτισμό, χωρίς «θόρυβο».

«Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ είναι ένα 
πολύ απτό πράγμα. Μερικές φο-
ρές, όταν διαβάζω μία, καταλήγει 
στο να την κάνω μια μπάλα. Το 
ευχαριστιέμαι αυτό…» δηλώνει ο 
διευθυντής Δημιουργικού στον 
οίκο υψηλής ραπτικής Loewe, 
Τζόναθαν Άντερσον. Ίσως αυτός 
να είναι και ο λόγος που επέλεξε 
να παρουσιάσει την κολεξιόν 
Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021-22 
τού οίκου σε έκδοση σχήματος 

εφημερίδας, η οποία παραδό-
θηκε στις οικίες των περίπου 
εννιακοσίων καλεσμένων στη 
σχεδιαζόμενη επίδειξη, επειδή 
αυτή ακυρώθηκε λόγω της παν-
δημίας. Για να φτάσει, δε, αυτή 
η «εφημερίδα» σε ένα ευρύτερο 
κοινό, προσφέρθηκε μαζί με 
τις κυριακάτικες εκδόσεις των 
εφημερίδων «Figaro» και «Le 
Monde» στη Γαλλία, της βρετα-
νικής «The Times of London», 

της αμερικανικής «The New 
York Times» και της ιαπωνικής 
«The Asahi Shimbun».
Η ιδέα ήταν να φτάσει η συλλο-
γή σε εκατομμύρια αναγνώστες 
εφημερίδων που δεν ανήκουν 
στο εστιασμένο στη μόδα κοινό, 
το οποίο είναι ήδη εξοικειωμένο 
με τις δημιουργίες τού οίκου. 
«Γιατί, ως κοινωνία, φοβόμα-
στε τη μάζα;» διερωτήθηκε ο 
Άντερσον, μιλώντας στο περι-
οδικό «AnOther». «Στη μόδα 
έχουμε απορρίψει την ιδέα 
τής μαζικής πληροφόρησης ή 
του μαζικού καταναλωτισμού. 
Θέλουμε να πάει σε μια ομάδα 
ανθρώπων. Μια επίδειξη μόδας 
είναι ειδικά σχεδιασμένη γι’ 
αυτό – είναι μόνο για έναν τύπο 
ανθρώπων. Μερικές φορές 
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 
γίνεται ένα ‘αντηχείο’, επειδή δεν 
πηγαίνει έξω απ’ αυτό».

Η φιλοσοφία
τού εγχειρήματος
Η «εφημερίδα» τού οίκου 
Loewe για την παρουσίαση της 
τελευταίας κολεξιόν περιλαμβάνει 
απόσπασμα 26 σελίδων από το 

«The Affair», το πιο πρόσφατο 
μυθιστόρημα της Ντανιέλ Στιλ, 
της αμερικανίδας συγγραφέα 
ρομάντζων (ώς σήμερα έχουν 
πωληθεί περισσότερα από 800 
εκατομμύρια αντίτυπα). Η δράση 
τού «The Affair» εκτυλίσσεται 
σε ένα μυθοπλαστικό περιοδικό 
μόδας, το «The Mode»· σύμφω-
να με τον οίκο, «το μυθιστόρη-
μα αιχμαλωτίζει την τρέχουσα 
χρήση τής ποπ κουλτούρας 
τής μόδας, τον τρόπο με τον 
οποίο μυθιστορήματα και ταινίες 
βασισμένες στη βιομηχανία 
τής μόδας έχουν διευρύνει την 
πρόσληψη από το κοινό αυτού 
που προηγουμένως θεωρούταν 
ενδιαφέρον για μια μικρή ομάδα 
ανθρώπων».
«Μου αρέσει που είναι τόσο πα-
ραγωγική, το ότι γράφει έξι βιβλία 
τον χρόνο» ομολογεί ο Άντερ-
σον, επισημαίνοντας ότι αυτό το 
είδος ανάγνωσης αντικατοπτρίζει 
την πρόσφατη εμμονή μας με τις 
τηλεοπτικές σειρές. «Νομίζω ότι 
οι τηλεοπτικές σειρές είναι η νέα 
κινηματογραφική ταινία. Όταν 
βλέπουμε το ‘The Crown’ ή το 
‘Emily in Paris’, η συναρπαστική 

πλοκή σε κάνει να συνεχίζεις να 
βλέπεις, ακόμη κι αν είσαι πολύ 
κουρασμένος. Είναι αυτή η 
ντρόγκα που είναι… (Η μόδα) θα 
έπρεπε να είναι καθρέφτης τού 
πώς αλλάζουν τα μίντια».
Το «Show in the News» –μια 
και η επίδειξη για την παρου-
σίαση της κολεξιόν σε φυσικό 
χώρο αποφασίστηκε να μη 
γίνει– αποτελεί αναφορά σε έναν 
γενικευμένο εθισμό, τον ίδιο τον 
κύκλο των ειδήσεων: «Με έναν 
τρόπο, οι ειδήσεις έχουν κατα-
στεί η μεγαλύτερη τηλεοπτική 
σειρά που υπήρξε ποτέ. Τα πάντα 
καταναλώνονται από τις ειδή-
σεις» υποστηρίζει ο Άντερσον. 
«The Loewe Show Has Been 
Cancelled» ήταν ο τίτλος στο 
πρωτοσέλιδο της «εφημερίδας» 
τού Loewe. «Και εδώ νομίζω ότι 
υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στον 
όρο ‘cancelled’ (‘ακυρώθη-
κε’)» σημειώνει ο ο διευθυντής 
Δημιουργικού τού οίκου. «Στην 
ουσία, αυτό που αποφεύγουμε 
στη μόδα είναι το να ακυρώνεται 
ένα σόου».
Επειδή θεωρεί ότι το σήμερα 
είναι μια συναρπαστική στιγμή για 
όλους που είναι σε θέσεις υπευ-
θύνων Δημιουργικού –ειδικά στη 
μόδα–, ο Άντερσον υποστηρίζει 
ότι «η κατάλληλη περίσταση είναι 
το μόνο που υπάρχει». Γι’ αυτόν 
τον λόγο, η τελευταία κολεξιόν 
αποτελεί ένα ηλεκτροσόκ ενέργει-
ας, μια ωδή στον «ηλεκτρισμό» 
τού να ντύνεσαι. Μπροστά από 
τον φακό τής Φουμίκο Ιμάνο, το 
μοντέλο Φρέγια Μπέχα Έρικσεν 
εμφανίζει τολμηρά γεωμετρικά 
μοτίβα σε σπορ αποχρώσεις 
κίτρινου, μπλε και ροζ, πομ πον, 
πούλιες και υπερμεγέθεις διακο-
σμητικές αγκράφες. «Έχει ανοίξει 
ο ‘διακόπτης’ τής ηδυπάθειας» 
αναφέρεται στο κείμενο για την 
κολεξιόν.
«Οι άνθρωποι θέλουν απεγνω-
σμένα να έχουν ξανά μιαν απτή 
σχέση με τον κόσμο» τονίζει 
ο Άντερσον. «Οι νεότεροι θα 
σπρώξουν τα πράγματα να 
ανοίξουν. Μπορώ να δω ότι θα 
υπάρξει ξανά γέννηση του νάιτ 
κλαμπ. Αν εγώ θέλω απεγνωσμέ-
να να πάω σε νάιτ κλαμπ, μην 
προσπαθήσετε καν να φαντα-
στείτε πώς νιώθει ένας δεκαεξά-
χρονος. Υπάρχει μια παρόρμηση 
να βρουν νέες υποκουλτούρες, 
έξω από τα ψηφιακά μίντια. Ό,τι 
συνέβαινε πριν από την πανδημία, 
αν δεν είναι καλό, δεν θα επιβιώ-
σει. Όταν διατηρείς πράγματα σε 
μηχανική υποστήριξη, καταλήγεις 
να μη μαθαίνεις». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ

DÉFILÉ
ΜΟΔΑΣ;

Ως εφημερίδα και μέσα από 
εφημερίδες η παρουσίαση 
του σόου για την κολεξιόν 

Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021 
-2022 τού οίκου Loewe.

 H «εφημερίδα» τού οίκου παραδόθηκε.
 κατ’ οίκον στους εννιακόσιους τυχερούς.
 που θα παρακολουθούσαν την επίδειξη,.

 ενώ μπήκε και ως ένθετο σε πέντε από τις.
 μεγαλύτερες εφημερίδες τού κόσμου..
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ έτσι, αποχαιρετήσαμε τον 
Μάρτιο, που –ευτυχώς– δεν μας έκα-
ψε, όπως φοβόμασταν (και όχι άδικα, 
αν αναλογιστεί κάποιος τι ζήσαμε τους 

μήνες που προηγήθηκαν). Εξαίρεση 
αποτελούν οι ημέρες με το ψοφόκρυο 
στην αρχή τού μήνα και οι βροχές του 
τελευταίου του Σαββατοκύριακου, όταν, 

όσο να ‘ναι, το κάψαμε το φυσικό αέριο 
(και το ρεύμα, όσοι δεν έκαναν ακόμη 
την επένδυση για το φυσικό αέριο)… 
Καλώς ήλθες, άνοιξη!

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για τον Απρίλιο του 2021

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Το τελευταίο διάστημα πιάνεστε από οτι-
δήποτε, για να τσακωθείτε με τους φίλους 
σας στο Facebook. Και να ήταν για ουσιώ-
δη πράγματα, να το καταλάβουμε. Υπάρχει 
όμως λόγος να ασχολείστε στα σοβαρά με 
το τι θα έπρεπε να κάνει η Κιμ Καρντάσι-
αν με τον Κάνιε Γουέστ; Μπορούμε να μα-
ντέψουμε ποιο θα είναι το θέμα τσακωμού 
σας: η αλλαγή τής ώρας. Θα πήξουμε και 
πάλι για το ποια είναι η «σωστή» ώρα, ότι 
θα έπρεπε να είχαμε σταματήσει ήδη την 
αλλαγή κοκ. Η εικονομαχία κράτησε σχε-
δόν έναν αιώνα. Μην το τραβήξετε τόσο...

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Μια φορά κι έναν καιρό, όταν ήσασταν 
νέοι και χωρίς ιδιαίτερη πείρα από τη ζωή, 
επιθυμούσατε να κάνετε πολλά παιδιά. Σαν 
τους βασιλείς στα παραμύθια. Όταν κάνατε 
το πρώτο και πήρατε μονότερμα τα «γερ-
μανικά νούμερα» στο ξενύχτι (λες και είστε 
νέος φαντάρος στη μονάδα προκαλύψε-
ως), τα όνειρα περί πολυτεκνίας άρχισαν να 
ξεθωριάζουν. Όπως και να έχει, τα παιδιά 
(είτε ένα είτε πολλά) είναι μεγάλη ευτυχία, 
αλλά και μεγάλη ευθύνη. Ασχέτως πόσα 
θα κάνετε, φροντίστε να τα μεγαλώσετε 
σωστά, με αξίες και αρχές. Όσο για την 
καθημερινότητα, ένα πράγμα έχουμε να 
σας συμβουλεύσουμε: υπομονή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό: οι 
αναποδιές πάντοτε θα υπάρχουν. Άλλοτε 
μεγάλες και άλλοτε μικρότερες. Άλλοτε 
στην προσωπική σας ζωή και άλλοτε στην 
επαγγελματική. Τι να πει και ο Λεμπρόν 
Τζέιμς, που ξεκίνησε να κάνει μία από τις 
καλύτερες σεζόν τής καριέρας του στο 
ΝΒΑ και υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον 
αγώνα κόντρα στους Ατλάντα Χοκς; Θα 
μας πείτε ότι ο Λεμπρόν έχει και μερικά 
εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα… Δεν 
έχετε άδικο. Επειδή εσείς (μάλλον) δεν τα 
έχετε, φορέστε το καλό σας χαμόγελο και 
αντιμετωπίστε τις δυσκολίες.

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Βρε παιδιά, μήπως να κοιτάξετε λιγάκι τα 
νεύρα σας; Μήπως τελικά η αιτία δεν είναι 
ο υπερβολικός εγκλεισμός, αλλά οι τέσσε-
ρις-πέντε εσπρέσο που πίνετε στη διάρκεια 
της ημέρας; Μήπως να κρατήσετε μόνο 
τον πρωινό «δυνατό και λεβέντικο» και να 
γυρίσετε τους υπόλοιπους σε ντεκαφεϊνέ; 
Δεν γίνεται να σας λένε «καλημέρα» κι 
εσείς να θέλετε να ορμήσετε ως Λέοντες 
(που είστε, λόγω ζωδίου) και να τους κα-
τασπαράξετε… Πάντως, αν το πρόβλημα 
δεν είναι οι καφέδες, ρίξτε μια ματιά και 
στον εσωτερικό σας κόσμο, μήπως και 
βρείτε τη ρίζα τού προβλήματος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Όσοι εξακολουθείτε να διαμαρτύρεστε 
επειδή βαρεθήκατε την τηλεργασία (θυ-
μίζουμε ότι δουλεύετε από τη ζεστασιά 
τού σπιτιού σας, με τις πιτζάμες και το κα-
φεδάκι σας, χωρίς να έχετε τον προϊστά-
μενο πάνω από το κεφάλι σας και να σας 
ζαλίζει) σκεφτείτε την ταλαιπωρία που ρί-
χνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία (και δεν αναφερόμαστε απο-
κλειστικά στους ήρωες των ΜΕΘ), που 
δεν μπορούν να ηρεμήσουν από την έντα-
ση ακόμη κι όταν επιστρέφουν στο σπίτι 
τους. Προσπαθήστε να συγκρίνετε τους 
εαυτούς σας με διαφορετικά επαγγέλ-
ματα και θα διαπιστώσετε ότι δεν χάθη-
κε ο κόσμος που κάτι έπαθε το ηχείο στον 
υπολογιστή και δεν μπορείτε να ακούσετε 
μουσική δουλεύοντας…

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Τι κάνει εκείνο το φιλαράκι σας που 
κατάγεται από τη Σκόπελο και έχετε να 
το δείτε πολύ καιρό; Μήπως θα έπρεπε 
να του κάνετε ένα τηλεφώνημα, για να 
μάθετε τα νέα του και να τον ρωτήσετε 
αν θα μπορέσει να σας φιλοξενήσει για 
καμιά εβδομάδα το καλοκαίρι; Ή, ακό-
μη καλύτερα, αν δεν πάει καθόλου, να 
σας δώσει τα κλειδιά, για να κάτσετε 
κανένα εικοσαήμερο; Αν, όπως ακού-
γεται, ανοίξει σύντομα ο τουρισμός και 
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι τα 
νησιά θα «βουλιάξουν» από αλλοδα-
πούς τουρίστες, είναι πολύ πιθανό να 
μη βρίσκετε δωμάτιο. Αρχίστε λοιπόν 
να κάνετε τα κουμάντα σας...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11 
Ορίστε… Δεν ψάχνατε ακόμη μία ευ-
καιρία, για να βγείτε νομίμως από το 
σπίτι; Οι εξωτερικοί αρχαιολογικοί χώ-
ροι είναι πλέον ανοιχτοί στο κοινό και 
μπορείτε να τους επισκεφθείτε, τη-
ρώντας τα προβλεπόμενα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα. Είναι μια πολύ καλή 
ευκαιρία να διαπιστώσουμε, ως λαός, 
τη σχέση που έχουμε με το ένδοξο πα-
ρελθόν μας (ή αν ούτε ως δικαιολογία 
δεν μπαίνουμε στον κόπο να τους επι-
σκεφθούμε… Και μετά να μη κατηγο-
ρούμε τους Βρετανούς που δεν μας δί-
νουν πίσω τα μάρμαρά μας). Άντε να 
σας δούμε.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Τι θυμηθήκαμε την εορταστική ημέρα 
τής 25ης Μαρτίου; Ότι η ελευθερία 
και οι αρετές δεν αποκτώνται χωρίς 
πίστη στον αγώνα, χωρίς αδελφοσύνη 
και, κάποιες φορές, χωρίς θυσίες. 
Θυμηθήκαμε επίσης ότι το νερό στον 
μπακαλιάρο πρέπει να αλλάζει του-
λάχιστον τρεις φορές, επειδή υπάρχει 
περίπτωση να παραμείνει τόσο αλμυ-
ρός που δεν θα τρώγεται, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες των μελών τής 
οικογένειας, τις γερές πιρουνιές στη 
σκορδαλιά και τα αμέτρητα ποτήρια 
μπίρας ή ρετσίνας. Πηγαίνετε να πιείτε 
τώρα ένα ποτηράκι νερό...

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01  
Ένα μέρος σας επιθυμεί να ανοίξουν 
επιτέλους τα σχολεία, για να μπορέσουν 
οι μαθητές να κάνουν πραγματικό 
μάθημα, έχοντας απέναντί τους τον 
καθηγητή και όχι την ψυχρή οθόνη 
ενός υπολογιστή. Καλή η τηλεκπαίδευ-
ση, αλλά είχε και τα προβληματάκια 
της. Ένα άλλο κομμάτι τού εαυτού σας, 
όμως, επιθυμεί να ανοίξουν τα σχολεία, 
για να αρχίσουν να φεύγουν οι κανα-
κάρηδές σας από το σπίτι και να ηρε-
μήσει για λίγο το κεφαλάκι σας, που 
το τελευταίο διάστημα έχει ένα μόνιμο 
βουητό. Δεν σας αδικούμε… Ξέρετε πώς 
το ονομάζει αυτό ο θυμόσοφος λαός; Το 
τερπνόν μετά τού ωφελίμου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Τι τα θέλετε; Αφού βλέπετε ότι η υψηλή 
μαγειρική δεν είναι το φόρτε σας. Ως 
άλλος παίκτης τού MasterChef, προσπα-
θήσατε να παρασκευάσετε στο σπίτι σας 
τη συνταγή τής δοκιμασίας και αποτύ-
χατε παταγωδώς. Γιατί δεν επιστρέφετε 
στην πεπατημένη και στις συνταγές που 
σας άφησε η μακαρίτισσα η γιαγιά σας; 
Κανένα ζαρκάδι με κρέμα τυριού, αγκινά-
ρες και σάλτσα λεμονόχορτου δεν θα 
μπορέσει να νικήσει ένα πιάτο γεμιστά με 
ντοματούλες, πράσινες πιπεριές και, στο 
τσακίρ κέφι, πιπεριές Φλωρίνης και λίγη 
φέτα. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Κάντε 
αυτό που ξέρετε να κάνετε και αφήστε 
τους ριψοκίνδυνους πειραματισμούς.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Μας φάγατε τα αυτιά με τη γκρίνια σας 
περί καραντίνας και εγκλεισμού (εν μέρει 
με το δίκιο σας), αλλά, όπως βλέπετε, τα 
περιοριστικά μέτρα αρχίζουν λίγο λίγο να 
χαλαρώνουν. Και κομμωτήριο πήγατε και 
τα νύχια σας φτιάξατε και το καφεδάκι 
σας το ήπιατε στο παρκάκι, με τη βούλα 
τού νόμου. Σύντομα θα βγούμε και για 
φαγητό. Εντάξει, μην περιμένετε να αρ-
θούν όλα από τη μια μέρα στην άλλη… 
Τις μάσκες θα τις φοράμε για αρκετό 
καιρό ακόμη, αλλά τα πρώτα βήματα 
ελευθερίας έγιναν. Να ετοιμάζονται τα 
καλαμαράκια στην Αρετσού...

Το ζώδιο του μήνα: 

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Το ξέρουμε, καλέ μας κύριε, ότι η δου-
λειά κάνει τους άντρες. Άλλωστε, έχει 
τραγουδηθεί απ’ όλους εκείνους που η 
τεστοστερόνη εκκρίνεται σαν ποτα-
μός από το κορμί τους και μουσκεύει 
παντελόνια, μπλούζες, μπουφάν και 
σεντόνια… Φροντίστε όμως να φτιάξε-
τε λιγουλάκι τη διάθεσή σας. Ουδείς 
σας κατηγόρησε ότι τεμπελιάζετε. 
Η καραντίνα έκανε πολύ κακό στις 
περισσότερες επιχειρήσεις, στην τσέπη, 
αλλά και στην ψυχολογία των ιδιοκτη-
τών (και να είστε σίγουροι ότι αυτό το 
γνωρίζει και το έτερόν σας ήμισυ). Το 
φως άρχισε να αχνοφαίνεται.
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CITY FACES
Αφροδίτη 
Αποστολάκη
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΙΜΙΣΚΗ.

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ
ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ‘Η ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 
– ΕΚΤΙΜΗΣΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ. ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ 
ΔΙΑΚΩΜΩΔΩΝΤΑΣ ΤΟ,
ΑΡΓΟΤΕΡΑ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ 
ΠΟΥ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕ. ΝΙΩΘΩ ΠΟΛΥ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΟΤΙ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΜΑΣ. 
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ – ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ
ΟΤΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ‘Η ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ 
ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

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.






