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 «ΑΓΑΠΗΤΕ
ΚΥΡΙΕ
ΔΗΜΑΡΧΕ...»
Μια ανοιχτή επιστολή τής Citymag,
στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς,
με πολλή αγάπη προς
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα
(και με ακόμη περισσότερη
αγάπη προς
τη Θεσσαλονίκη).
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«–ΕΣΎ ΕΊΣΑΊ μ’ εμάς ή με τους άλλους;». 
«–Με εσάς, φυσικά». «–Εμείς είμαστε οι 
άλλοι...». Το αστείο κυκλοφορεί χρόνια τώρα 
και, δυστυχώς, καθίσταται επίκαιρο με κάθε 
δυσκολία που ανακύπτει στην καθημερινό-
τητά μας.

ΕΊΧΑΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ μια άποψη για όλα 
(όχι «μια» άποψη, αλλά τη σωστή), την 
οποία σπεύδουμε να καταθέσουμε στην 
πρώτη αφορμή, είτε μας ζητηθεί είτε όχι. 
Ιδιαίτερα τελευταία, που τα κινητά έγιναν 
24ωρη προέκταση του χεριού μας και τα 
social media πιο πολύτιμα για την επιβίωσή 
μας κι από το νερό, οι εννέα στους δέκα 
επιδεικνύουν μιαν ακατάσχετη ροπή προς 
την κατάθεση της γνώμης τους. Έχουν 
στο τσεπάκι τους μια συμβουλή για πάσα 
νόσο. Όλοι οι υπόλοιποι, που δεν μπορούν 
να δουν την αλήθεια τους, είτε είναι τυφλοί 
είτε χαρακτηρίζονται από τη δεύτερη 
κατάσταση, που συνοδεύει τη νόσο στο 
γνωστό ρητό.

ΠΕΦΤΕΊ ΧΊΟΝΊ και αποκλείονται δρόμοι; 
Φταίει που είναι όλοι άχρηστοι και δεν 
ξέρουν πώς γίνεται ο αποχιονισμός. Πλημμυ-
ρίζουν δρόμοι; Φταίει που είναι όλοι άχρη-
στοι και δεν ξέρουν πώς κατασκευάζονται 
τα σωστά αντιπλημμυρικά. Είναι βρώμικη η 
πόλη; Φταίει που είναι όλοι άχρηστοι και δεν 
μπορούν να οργανώσουν σωστά ένα αποτε-
λεσματικό σύστημα αποκομιδής απορριμμά-
των. Βανδαλίζονται κτίρια με αφισοκολλή-
σεις και tags; Φταίει που είναι όλοι άχρηστοι 
και δεν μπορούν να εξουδετερώσουν τους 
βάνδαλους, με αυστηρότερη προληπτική 
επιτήρηση και ταχύτερη αποκατάσταση των 
περιουσιών. Μας πνίγει το κυκλοφοριακό; 
Φταίει που είναι όλοι άχρηστοι και δεν μπο-
ρούν να ρυθμίσουν σωστά τα φανάρια/ να 
αστυνομεύσουν τις κεντρικές αρτηρίες/ να 
μονοδρομήσουν, να αμφιδρομήσουν, να πε-
ζοδρομήσουν ή να μην πεζοδρομήσουν τον 
έναν ή τον άλλο δρόμο. Μας έχουν πνίξει τα 
διπλοπαρκαρισμένα; Φταίει που είναι όλοι 
άχρηστοι και δεν μπορούν να οργανώσουν 
σωστά ένα σύστημα οργανωμένης στάθ-
μευσης (αλλά και να επιβάλουν πρόστιμα σε 
όσους το καταστρατηγούν). Προφανώς, όλη 
αυτή η χρηστομάθεια εμπεριέχει το σπέρμα 
τής απόλυτης γνώσης: «Εσείς, που τα κάνα-
τε έτσι, είστε άχρηστοι. Εγώ, που σας κρίνω, 
ξέρω πώς γίνεται σωστά η δουλειά».

ΘΎΜΑΜΑΊ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ, πριν από είκοσι 

χρόνια, που ζούσα στη Βοστώνη. Μου είχε 
κάνει φοβερή εντύπωση τότε (βιώνοντας 
για πρώτη φορά τον παροιμιωδώς βαρύ 
χειμώνα τής Μασαχουσέτης) ότι οι κάτοι-
κοι ήταν υποχρεωμένοι να καθαρίζουν οι 
ίδιοι τα πεζοδρόμια μπροστά από τα σπίτια 
τους, πετώντας όπως όπως το χιόνι που 
μαζευόταν στον δρόμο. Μου είχε φανεί 
παράλογο: γιατί να καθαρίζουν οι ίδιοι 
τα πεζοδρόμια, ενώ πληρώνουν δημοτικά 
τέλη; Ρωτώντας τους ντόπιους, κατάλαβα 
ότι ουδείς αναμένει από τους δημοτικούς 
υπαλλήλους να καθαρίζουν το πεζοδρόμιο 
μπροστά από κάθε σπίτι – αυτό είναι 
δουλειά κάθε ιδιοκτήτη, με απειλή μάλιστα 
προστίμου ή ακόμη και δίωξης, αν κάποιος 
περαστικός γλιστρήσει και χτυπήσει μπρο-
στά από την περιουσία του λόγω της δικής 
του αβελτηρίας. Αντίστοιχα, όλοι αναμέ-
νουν από τον δήμο να καθαρίζει άμεσα και 
χωρίς οποιαδήποτε χρονοτριβή τον δρόμο, 
που είναι πεδίο δικής του ευθύνης. Κάπως 
έτσι, η δουλειά γίνεται γρήγορα και σωστά, 
χωρίς παρεξηγήσεις. Κάτι αντίστοιχο είχα 
βιώσει 3-4 χρόνια νωρίτερα, στο Λονδίνο. 
Κάδοι απορριμμάτων δεν υπάρχουν από 
την εποχή που ο IRA τούς παγίδευε με 
εκρηκτικούς μηχανισμούς. Όλοι ξέρουν 
όμως ότι το δημοτικό απορριμματοφόρο 
περνάει δύο φορές την εβδομάδα, σε προ-
καθορισμένες ημέρες και ώρες, και βγά-
ζουν τα σκουπίδια τους το πολύ μισή ώρα 
νωρίτερα. Κάπως έτσι, με συνεργασία των 
δύο πλευρών, το σύστημα λειτουργεί ρολόι.

ΤΊ ΣΎΜΒΑΊΝΕΊ στα καθ’ ημάς; Μπορεί 
να χιονίζει, εγώ όμως θα βγω βόλτα με την 
αυτοκινητάρα μου (χωρίς αλυσίδες). Μπο-
ρεί να πλημμυρίζουν δρόμοι, εγώ όμως θα 
ρίχνω τα μπάζα μου στο ρέμα. Μπορεί να 
είναι βρώμικη η πόλη, εγώ όμως θα πετάω 
το χαρτί από το πιτόγυρο όπου με βολεύει. 
Μπορεί να ασφυκτιούν οι δρόμοι, εγώ όμως 
θα πάρω την αμαξάρα μου, για να πάω 
για καφέ (και θα την παρκάρω κι όπου με 
βολέψει).

ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΊ πρέπει να νίβει το άλλο, 
αλλιώς θα μείνουν και τα δύο βρώμικα. 
Αν δεν το καταλάβουμε έστω και αργά, 
δουλειά δεν θα γίνει. Στη θεωρία είμαστε 
καλοί. Είναι ώρα πια να δούμε πώς τα πάμε 
και στην πράξη.

Άγγελος Ν. Βάσσος
angelos@citymagthess.gr
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ανακυκλώστε  
μετά την ανάγνωση

Σημεία διανομής
Μπορείτε να βρίσκετε τη «Citymag»,
μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα σημεία:
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (λιμάνι) • 
Βασιλικό Θέατρο (πλατεία Λευκού Πύργου) 
• Θέατρο «Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 
2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136) • 
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο «Κολοσ-
σαίον» (Βασιλίσσης Όλγας 150) • Θέατρο 
Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 με Θεμιστοκλή 
Σοφούλη, Καλαμαριά) • Θέατρο «Τ» 
(Φλέμινγκ 16) • Κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» 
(πλατεία Αριστοτέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ 
(πλατεία ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου με Νέα 
Παραλία) • Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώ-
νη 21, Σταυρούπολη) • Μύλος – Πολυχώρος 
Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Αιγαίον (Αγίου Δημητρίου 70) 
• Ακαδημία (Αγίου Μηνά 3) • Ακυβέρνη-
τες Πολιτείες (Αλεξάνδρου Σβώλου 28) • 
Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • Διεθνές 
(Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μαρόκκου 
(Βασιλίσσης Όλγας 113 με Πέτρου Συνδίκα) 
• Ζύθος (Κατούνη 5, Λαδάδικα) • Ζύθος 
Ντορέ (πλατεία Τσιρογιάννη, Λευκός 
Πύργος) • Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54) 
• Η Μικρή Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) • Θερ-
μαϊκός (λεωφόρος Νίκης 21) • Ιπποπόταμος 
(πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ 
(Ολύμπου 83) • Καφωδείο Ελληνικό (Ελευ-
θερίου Βενιζέλου 45) • Λατέρνα (Βούλγαρη 
64) • Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 
155) • Μπαρ / Μπα / Μπεν (Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 29) • Μυθιστορία (Βαφοπούλου 
20) • Νικηφόρος (Θερμαϊκού 23, Βυζάντιο) 
• 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) • Τηγανιές και 
Σχάρες (Κατούνη 3) • Το Παντοπωλείο τού 
Μπάρμπα Θωμά (Φράγκων 24) • Υφήλιος 
(Προξένου Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 
5) • Apallou (Μητροπόλεως 51) • Beyond 
the Walls (Φράγκων 2-4 με Ολυμπίου 
Διαμαντή 1) • Blacklime (Τσιμισκή 24, στη 
Στοά Χιρς) • Brothers in Law (Παύλου 
Μελά 30) • 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) • Famigliano (Τσιρο-
γιάννη 5) • Father Coffee and Vinyls (Στρα-
τηγού Καλλάρη 9) • Funky Blend (Δελφών 
91) • Garçon Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • 
Hermanos espresso wine bar (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 18) • Join (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος 
Νίκης 73) • Join (Μαρίας Κάλλας 1) • Kanel 
Café (Γεωργίου Σταύρου 9) • Kitchen Bar 
(Αποθήκη Β’, στην Α’ προβλήτα τού ΟΛΘ) • 
Laika (Γεωργίου Παπανδρέου 53) • Lena’s 
Bistro (Κατούνη 7, Λαδάδικα) • Mon Frère 
(Καρόλου Ντηλ 6) • Navona (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 2) • Nectar Distillery rooftop 
bar@«Zeus Is Loose» hostel (Κλεισούρας 
13) • Oblik (Σπανδωνή 29) • Olicatessen 
(Βίκτωρος Ουγκώ 4, Άνω Λαδάδικα) • Oval 
(Φιλικής Εταιρείας 1) • Padrino (λεωφόρος 
Νίκης 79) • Park Hotel (Ίωνος Δραγούμη 
81) • Pastaflora Darling (Ζεύξιδος 6) • 
Souel (Παύλου Μελά 16) • Stretto (Καρό-
λου Ντηλ 18) • Tabya (Κ. Μελενίκου 14Γ, 
έναντι πλατείας Χημείου) • The Blues Bar 
(Ολύμπου 84) • The Caravan B&B (Ρεμπέ-
λου 1) • The Garden Bar (Αγίου Μηνά 16) 
• The Little Cup (Ζεφύρων 20) • The Path 
(Βαφοπούλου 28) • Tribeca (λεωφόρος Νί-
κης 21) • Valenio (Ικτίνου 6) • WonderWall 
(Αιγύπτου 18) • Youkali (Εθνικής Αμύνης 6).
Άγιος Παύλος: Το Δέλτα (Ανθέων 24) • 
Acosta Flavors Factory (Κύπρου 2).
Αμπελόκηποι: Μιμόζα (πάροδος Διός).
Άνω Τούμπα: Παραδοσιακό (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 20).
Εύοσμος: U Bar Project (Μεγάλου Αλεξάν-
δρου 93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 81) 
• Μαϊάμι (Θέτιδος 18) • Πρακτορείο ΟΠΑΠ 
Γεώργιου Φέρου (Πλαστήρα 67) • Τέσσερα 
(Πλαστήρα 53) • Burgler (Μεταμορφώσεως 
5) • Coffice (Αιγαίου 62) • Cottage (Μιαούλη 
με Μιχαλακοπούλου 2) • Enjoy (Μεταμορ-
φώσεως 21) • Mercado (Μεταμορφώσεως 
38 με Κομνηνών 45) • The Bar L.A.B. 
(Πλαστήρα με Μυστακίδου 2) • Tre (Θ. Σο-
φούλη 57) • ZAK – Contemporary Bistrot 
(Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45).
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76).
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδοπούλου 
17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρατιώτη 
58).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana 
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώνη 
18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Χαριλάου: Hood Urban Store (Αλεξάν-
δρου Παπαναστασίου 89) • Πρακτορείο 
ΟΠΑΠ (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 110).
Ωραιόκαστρο: Αιγαίον (Θεσσαλονίκης 
40 με Α. Παπανδρέου) • Le Petit Paradis 
(Κομνηνών 28).

à
Στη θεωρία τα πάμε καλά...

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 ΒΑΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
- ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Τι παίζει
και δεν πρέπει

να χάσω; 1 2 3 4«Αναφορά για μια 
Ακαδημία» τού Κάφκα 
από την ομάδα «Σημείο 
Μηδέν» στο θέατρο 
«Άνετον» από 02-04.02, 
στις 21:00.

Η «Απειλή» τής 
Άρτεμης Μουστακλίδου 
από 04-28.02 στο 
Θέατρο Τ (κάθε ΠΑ, 
ΣΑ, ΚΥ & ΔΕ). 
Εισιτήρια: από €10.

Tο έργο «How she sat 
alone» τού Γιοάβ 
Ταλμί, σε διεύθυνση του 
ίδιου, από την ΚΟΘ, 
στο Μέγαρο. Την ΠΑ 
11.02, στις 21:00.

«1821-2021, διακόσια 
χρόνια δανεικά» με τον 
Χριστόφορο Ζαραλίκο 
την ΠΑ 11.02, στις 
21:00, στο Block 33. 
Εισιτήριο: €12.

ΜΊΑ ΔΎΝΑΤΗ ΦΩΝΗ, που 
θίγει το θέμα τής έμφυλης βίας, 
την προσπάθεια αποσιώπησης 
και αντιμετώπισής της, είναι 
η παράσταση «Ο εφιάλτης 
τού κυρίου Κάκου» σε 
συγγραφική και σκηνοθετική 
υπογραφή τού Γρηγόρη 
Μήτα, που αποτελεί τη νέα 
παραγωγή τού Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
(ΚΘΒΕ). Ένα έργο-γροθιά, 
που φωτίζει την αθέατη πλευρά 
ενός κοινωνικού φαινομένου 

που έχει πάρει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις. Ένας φαύλος 
κύκλος που διαιωνίζεται από 
νοοτροπίες, συμπεριφορές, 
πρακτικές. Ένας φαύλος 
κύκλος βίας που δεν κλείνει 
ποτέ: «Μια μέρα ο Βίος/ βίαιος 
έγινε/ και βίασε τη Βία/ Κι η 
Βία γέννησε κι αυτή/ πάλι μιαν 
άλλη Βία/ που, όμως, έγιν΄ 
εφιάλτης».
Η πλοκή εκτυλίσσεται στη 
διάρκεια μιας οντισιόν τού 
Μάκι Κάκου, ενός επηρμένου, 

σνομπ, διαστροφικού δυνάστη 
που εξαπατά και κακοποιεί 
με πρόσχημα την τέχνη. Η 
ιστορία ξεδιπλώνεται σε έξι 
σκηνές, στο «στρατηγείο-
στούντιο» του σκηνοθέτη 
κυρίου Κάκου – μια ιδιότυπη 
«φυλακή», δημιούργημα του 
αρρωστημένου ψυχισμού του. 
Εκεί παρακολουθούμε την 
αγωνία, το άγχος, τον φόβο των 
κοριτσιών που προσέρχονται 
για μια οντισιόν, αλλά, τελικά, 
υφίστανται την κακοποιητική 

συμπεριφορά του. Όλα αυτά 
μέχρι να αλλάξουν οι ρόλοι και 
από θύτης να γίνει ο ίδιος το 
θύμα. Τότε καλείται να βιώσει 
την υπέρτατη τιμωρία μέσα 
από έναν τρομερό και ανίκητο 
εφιάλτη.
INFO: Η παράσταση ανεβαίνει 
στο Μικρό Θέατρο της Μονής 
Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 
25-27, Σταυρούπολη) κάθε ΤΕ 
& ΚΥ στις 19:00, και κάθε ΠΕ, 
ΠΑ & ΣΑ στις 21:00 (διάρκεια 
παράστασης: 70 λεπτά, χωρίς 

ΘΕΑΤΡΟ

Μια ιστορία βίας με αρχή, μέση, αλλά χωρίς τέλος
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ΘΕΑΤΡΟ
Μια τραγική κωμωδία 
(που δεν είναι ο «Ρωμαίος 
και η Ιουλιέτα»...).
INFO: Στο «Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 
2) το ΣΑ 26 στις 21:00 & την ΚΥ 27.02 
στις 19:00. Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς 
διάλειμμα). Εισιτήρια: €15 (γενική είσοδος), 
€12 (φοιτητικό, νεανικό για τους κάτω των 
22, ανέργων. Δωρεάν είσοδος για τα ΑμΕΑ, 
στα €12 το εισιτήριο για τους συνοδούς τους). 
Προπώληση από το viva.gr και από το ταμείο 
τού θεάτρου (Τ. 2310-262.051).

ΤΟ «THIS IS NOT Romeo & Juliet», το 
έργο τού Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένο 
στο αριστούργημα του Σαίξπηρ, έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη για δύο παραστάσεις, 
με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ 
Τουμάση επί σκηνής, σε ένα αέναο παιχνίδι 
ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια 
μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Δύο 
αιώνιοι έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα 
εισβάλλουν στο θέατρο. Ονειρεύονται, 
ερωτεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή και 
συνομιλούν με τον θάνατο. Έχουν για φυ-
λαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Δυο 
πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια.

ΘΕΑΤΡΟ
Συνταρακτική ερμηνεία,
τολμηρή παράσταση
Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΊΔΟΎ σε ένα ρε-
σιτάλ ερμηνείας «μετουσιώνεται» σε 
Πανωραία, ερμηνεύοντας μοναδικά τον 
σπαρακτικό μονόλογο της «Γυναίκας 
τής Πάτρας» τού Γιώργου Χρονά. Οι 
συναισθηματικές μεταπτώσεις από τη 
λύπη στη χαρά, από την ένταση στη 
σιωπή, ισορροπούν αρμονικά, δημι-
ουργώντας μια εκρηκτική παράσταση.
INFO: Στο θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 
136) το ΣΑ 12 στις 21:00 & την ΚΥ 13.02 
στις 18:30. Εισιτήρια: €15 (γενική είσο-
δος). Προπώληση από το viva.gr και το 
ταμείο τού θεάτρου (Τ. 2310-230.013).

5 76 8 9Ο «Ευαγγελισμός 
τής Κασσάνδρας» 
του Δ. Δημητριάδη από
τις 12.02, στις 21:00, 
στο Μπενσουσάν Χαν 
(για λίγες παραστάσεις).

Nightstalker & 
Suicidal Angels το ΣΑ 
12.02, στις 20:30, 
στο Principal Club 
Theater@Fix. 
Εισιτήρια: από €13.

Τα Κίτρινα Ποδήλατα 
με την παράσταση 
«Να σε δω να περνάς» 
το ΣΑ 12.02, στις 
21:00, στο Block 33. 
Εισιτήρια: €12.

Οι Πολωνοί Dopelord 
την ΠΕ 17.02 
στο Eightball Club. 
Οι πόρτες ανοίγουν 
στις 21:00. 
Εισιτήρια: από €12.

«Frida Κι Άλλο» 
στο θέατρο «Αυλαία» 
από την ΠΕ 17 
ώς την ΚΥ 20.02, 
στις 21:00. 
Εισιτήρια: από €12.

à
Ο Bloody Hawk live στη Θεσσαλονίκη
ΤΟ ΝΕΟ ΔΊΣΚΟΓΡΑΦΊΚΟ ΠΟΝΗΜΑ του ράπερ από την Ξάνθη σε χτυπάει στο πρόσωπο, 
όπως η στυγνή πραγματικότητα που πραγματεύεται στα τραγούδια του. Πλέον, ώριμος, σμιλε-
μένος στον δρόμο και τις sold-out μουσικές σκηνές ανά την επικράτεια, επιστρέφει στο τρίτο σε 
σειρά studio album «Τίμημα» με κουπλέ-φωτιά και ρεφρέν που κολλάνε το δάχτυλο στο repeat.
INFO: Την ΠΑ 11 & το ΣΑ 12.02, στις 20:00, στον πολυχώρο WE (3ης Σεπτεμβρίου). 
Εισιτήριο: €12 (μέσω του viva.gr).

ΘΕΑΤΡΟ
Μια διαχρονική
καταγγελία
ΣΤΟ ΣΠΊΤΊ όπου πενθούν η Μπερνάρ-
ντα και οι πέντε κόρες της την ίδια τη 
ζωή και τις χαρές της θα βρεθούν όσοι 
παρακολουθήσουν την παράσταση 
«Το σπίτι τής Μπερνάρντα Άλμπα» τού 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, από τον 
θίασο του ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Εύης 
Σαρμή.
INFO: Στο φουαγιέ τής Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών κάθε ΤΕ & ΚΥ στις 
19:00 και από ΠΕ-ΣΑ στις 21:00. Η 
παράσταση διαρκεί 110 λεπτά (χωρίς 
διάλειμμα) και είναι κατάλληλη για θεατές 
άνω των 16 ετών.

ΘΕΑΤΡΟ
Όλοι οι δρόμοι
οδηγούν στον έρωτα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο διαχρονικό ερώ-
τημα αν ο έρωτας αφαιρεί τη λογική 
δίνει το έργο τού Μαριβώ «Η δεύτερη 
έκπληξη του έρωτα», που παρου-
σιάζεται σε πανελλήνια πρώτη από 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
δος, σε συμπαραγωγή με το Θέατρο 
Τέχνης Καρόλου Κουν και με τη 
σκηνοθετική υπογραφή τού Βασίλη 
Παπαβασιλείου.
INFO: Στο Βασιλικό Θέατρο, κάθε ΤΕ 
και ΚΥ στις 19:00 και κάθε ΠΕ-ΣΑ στις 
21:00. Η παράσταση διαρκεί 110 λεπτά, 
χωρίς διάλειμμα.

Με δεδομένους τούς περιορισμούς που επιβάλλουν τα μέτρα προστασίας έναντι τού νέου κορωνοϊού,
σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με τον χώρο όπου φιλοξενείται μία εκδήλωση

ή μία δράση, για να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα πρόσβασης.WHAT’S HOT NOW

διάλειμμα). Προπώληση εισιτηρίων 
από το www.ntng.gr, το viva.gr, 
το 11876 και τα καταστήματα 
Wind, Public και Mediamarkt. 
Επίσης, από το κεντρικό εκδοτήριο 
του Βασιλικού Θεάτρου (ΔΕ-ΚΥ 
08:30-21:30, από το εκδοτήριο της 
ΕΜΣ (ΤΕ-ΚΥ 14:00-21:30), από το 
εκδοτήριο της Μονής Λαζαριστών 
(ΤΕ-ΚΥ, 14:00-21:30) και από το 
εκδοτήριο του ΚΘΒΕ στην πλατεία 
Αριστοτέλους (ΤΡ-ΣΑ, 11:00-
19:00). Η παράσταση είναι κατάλ-
ληλη για θεατές άνω των 16 ετών.
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Το λοφτ
των ανα-
στεναγμών

Γράφει η CATHY

ΑΛΗΘΕΊΑ, λατρεμένο μου 
κοινό… Έχεις βρεθεί τελευταία 
στα Κωνσταντινουπολίτικα; 
Έχουν εξελιχθεί σε μια πρώτης 
τάξεως γειτονιά, με ωραιότατα, 
ολοκαίνουργια σπίτια 
(συνήθως διαμερίσματα, 
μεζονέτες σε πολυκατοικία, 
αλλά και συγκλονιστικά λοφτ 
«αλά αμερικέν»), ωραία 
ρυμοτομία και άφθονο 
χώρο για παρκάρισμα. Ένα 
από αυτά τα σπίτια (και, 
συγκεκριμένα, ένα ultra chic 
λοφτ) επέλεξε για να μείνει 
γνωστός ποδοσφαιριστής, 
που αγωνίζεται σε ομάδα τής 
Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε 
τα πράγματα με τη σειρά...

ΠΡΩΤΟΝ, ο 
ποδοσφαιριστής: είναι 
νέος σε ηλικία, μάλλον 
βραχύσωμος, αλλά 
εξαιρετικά γυμνασμένος. 
Έχει φαρδιές πλάτες και 
–όπως θα περιμένατε από 
ποδοσφαιριστή– πολύ 
γυμνασμένο κορμό και 
πόδια. Τόσο όταν αγωνίζεται 
όσο και όταν πίνει τον καφέ 
ή το ποτό του σε γνωστό 
στέκι επί της λεωφόρου 
Βασιλίσσης Όλγας (ή 
μήπως είμαστε ήδη στη 
Βασιλέως Γεωργίου στο 
συγκεκριμένο σημείο;), 
φορώντας στενά τζιν και 
επώνυμα (εφαρμοστά) 
μπλουζάκια, τραβάει τα 

βλέμματα του θηλυκού 
πληθυσμού. Ίσως να φταίνε 
οι εξαιρετικά γυμνασμένοι 
γλουτιαίοι του, ίσως οι 
φήμες που κυκλοφορούν 
ότι είναι εξαιρετικά 
«προικισμένος» (κάτι που 
δεν δείχνει να διαψεύδεται, 
κρίνοντας από την εικόνα 
που παρουσιάζει φορώντας 
τα στενά παντελόνια που 
αγαπά), ίσως πάλι τα αδρά 
χαρακτηριστικά του (έχει 
πάντοτε αξυρισιές τριών 
-τεσσάρων ημερών, πολύ 
έντονο βλέμμα και φρύδια, 
ενώ σίγουρα δεν είναι ένα 
από εκείνα τα αρσενικά που 
κάνουν χαλάουα συχνότερα 
κι από εμένα), τραβάει 
πάντως πάνω του όλα τα 
βλέμματα. Και δεν είναι 
παράλογο… Νέος, πολύ 
ωραίος, πλούσιος, διάσημος 
και ελεύθερος: είναι να μη 
θεωρείται κελεπούρι;

ΔΕΎΤΕΡΟΝ, το σπίτι: 
πρόκειται για ένα εξαιρετικό 
λοφτ, με άνετο μπαλκόνι 
που «βλέπει» ολόκληρη την 
πόλη από τη μια μεριά και το 
δάσος από την άλλη. Έχει ένα 
εξαιρετικά ευρύχωρο λίβινγκ 
ρουμ, μια κρεβατοκάμαρα 
με walk-in closet (μη με 
ρωτήσετε πώς το ξέρω, 
ας πούμε ότι έχω γνωστό 
μου πρόσωπο στην ίδια 
οικοδομή) και μεγάλο μπάνιο, 

με σάουνα και τζακούζι. 
Εν ολίγοις, πρόκειται για 
ένα ακίνητο-φιλέτο (για το 
οποίο, μάλιστα, μαθαίνω ότι 
ο γνωστός ποδοσφαιριστής 
καταβάλλει κάθε μήνα σχεδόν 
τετραψήφιο μίσθωμα).

«ΕΊΝΑΊ ΝΕΟΣ, ωραίος, 
διάσημος και ελεύθερος και 
έχει χώρο (σ.σ.: όχι απλώς 
«χώρο», αλλά την ιδανική 
φωλίτσα). Είναι παράξενο, 
λοιπόν, που συχνά πυκνά 
(σ.σ.: σχεδόν καθημερινά, 
μου λένε αυτήκοοι 
μάρτυρες) φέρνει θηλυκή 
παρέα στο διαμέρισμά του;», 
θα με ρωτήσεις, λατρεμένη 
αναγνώστρια – λατρε-
μένε αναγνώστη μου. 
«Όχι», θα σου απαντήσω 
ευθαρσώς. Πού εντοπίζεται 
το πρόβλημα – αν, βεβαίως, 
μπορεί κάποιος να το 
αποκαλέσει έτσι; Πολύ απλά, 
στο ότι ο περί ου ο λόγος 
κύριος είναι φανατικός 
οπαδός τού… πικάντικου 
σεξ – τουτέστιν, στο κρεβάτι 
τού αρέσει και να φωνάζει 
(και αναφερόμαστε σε 
δυνατές φωνές υψηλών 
ντεσιμπέλ και όχι σε απλά, 
υπόκωφα βογκητά) και 
να βρίζει. Κι αν έμενε σε 
κάποια μονοκατοικία μακριά 
από τον πολιτισμό, γούστο 
του και καπέλο του... Το 
ζήτημα είναι ότι κατοικεί σε 

μιαν οικοδομή, στην οποία 
διαμένουν οικογένειες με 
ανήλικα παιδιά. Η αντίδραση 
των γειτόνων του είναι ήδη 
έντονη, απ’ ό,τι μαθαίνω, 
αν και δεν μπόρεσα 
να πληροφορηθώ αν 
προτίθενται να το τραβήξουν 
μέχρι και την απειλή έξωσης. 
Αν μάθω κάτι, λατρεμένη 
αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου, θα σπεύσω 
να σε ενημερώσω, να μη μου 
στενοχωριέσαι.

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΎΜΕ θέμα 
(κατά μίαν έννοια)... Τα 
μαγαζιά δεν μένουν ανοιχτά 
είκοσι τέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο. Αυτό το 
ξέρετε ήδη όλες και όλοι (και 
ειδικά εσείς, φίλες μου, που 
σίγουρα θα θέλατε να έχετε 
περισσότερο χρόνο, για να 
«σαρώσετε» τις βιτρίνες τής 
Μητροπολίτου Ιωσήφ, της 
Προξένου Κορομηλά και της 
Μητροπόλεως). Υπάρχουν 
όμως και κάποια μαγαζιά 
που δεν καταλαβαίνουν από 
ωράρια: έτσι, είναι ανοιχτά σε 
«περίεργες» ημέρες και ώρες, 
προκαλώντας αναστάτωση σε 
όσους περνούν από μπροστά 
τους (ειδικά σε όσες – θα 
καταλάβεις άμεσα γιατί το 
λέω, φανατικό μου κοινό).

ΕΊΝΑΊ ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΑΣ. 
Από τους πλέον γνωστούς 
τής Θεσσαλονίκης 
(στον ευρύτερο χώρο 

τής αυτοκίνησης) και 
αντικειμενικά ωραίος. 
Πάντοτε καλοντυμένος, είτε 
προτιμά το casual είτε το 
επίσημο ντύσιμο. Ποια είναι 
η μικρή ενδυματολογική του 
λεπτομέρεια (μα πώς τα λέω 
έτσι κομψά, η γυναίκα...); 
Ότι πολύ σπάνια (και αυτό 
το έχω διαπιστώσει ουκ 
ολίγες φορές και εγώ, όταν 
βρέθηκα στην παρέα του 
σε διάφορες επιχειρήσεις 
εστίασης ανά την πόλη) 
θυμάται να κουμπώσει τα 
«μαγαζιά» τού παντελονιού 
του. Έτσι, οι περισσότεροι 
(ειδικά οι «μυημένοι» στη 
μόδα των εσωρούχων) 
έχουν πλέον μάθει για τα 
καλά την προτίμησή του 
στα εσώρουχα γνωστού 
αμερικανού σχεδιαστή 
(μποξεράκια ή σλιπάκια, δεν 
ξέρω – από τις εμπειρίες 
που είχα εγώ, τουλάχιστον, 
δεν μπόρεσα να καταλάβω), 
ενώ δεν έλειψαν και οι 
φορές (εγώ προσωπικώς 
δεν ήμουν μάρτυρας τέτοιας 
περίπτωσης, το ομολογώ) 
που ο εν λόγω κύριος 
βγήκε από το σπίτι του 
«commando» (έτσι το λένε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
όταν φοράς το παντελόνι 
σου κατάσαρκα, χωρίς 
εσώρουχο), αφήνοντας πολύ 
λίγα στη φαντασία. Τώρα, 
τι να πω κι εγώ, η γυναίκα; 
Μπορεί ο άνθρωπος να είναι 
απλώς αφηρημένος…

Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΒΡΑΧΥΣΩΜΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΣ. ΕΧΕΙ ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΙ 
–ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ– ΠΟΛΥ ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟ 
ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ. ΤΟΣΟ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΙ 
ΤΟΝ ΚΑΦΕ ‘Η ΤΟ ΠΟΤΟ ΤΟΥ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ (‘Η ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ;), ΦΟΡΩΝΤΑΣ 
ΣΤΕΝΑ ΤΖΙΝ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ, 
ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

Quiz! 21 3 4Είναι δυνατόν να ρισκά-
ρεις την επαγγελματική 
σου πορεία, ερχόμενος 
σε σύγκρουση με τους 
συνεταίρους σου, που 
είναι και αδέλφια σου;

Είναι δυνατόν να είσαι έτοι-
μος να τινάξεις στον αέρα 
την οικογενειακή σου ευ-
τυχία, ερχόμενος σε σύ-
γκρουση με τη σύζυγο και 
τα παιδιά σου;

Είναι δυνατόν να αμαυ-
ρώνεις την εικόνα που εί-
χες με συνέπεια χτίσει 
χρόνια ολόκληρα ως κα-
λός οικογενειάρχης και 
άψογος businessman;

Δυστυχώς, ναι. Και η 
αιτία είναι «δυο πρά-
σινα μάτια με μπλε 
βλεφαρίδες», όπως 
τραγουδούσε και ο 
Τώνης Μαρούδας...

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΩΡΑΙΟΣ. ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΤΙΜΑ ΤΟ CASUAL ΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΝΤΥΣΙΜΟ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ; ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ (ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ 
ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ) 
ΘΥΜΑΤΑΙ ΝΑ… ΚΟΥΜΠΩΣΕΙ ΤΑ «ΜΑΓΑΖΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΤΟΥ.
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ΊΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΊΣ

ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΗΚΕ το 
πού θα χτιστεί το νέο δημαρχιακό 
μέγαρο, δεν μπορούσε να το χω-
ρέσει ο νους μας ότι ένα σύμπλεγ-
μα από μπετόν θα επισκιάσει, θα 
κυριαρχήσει επί του βυζαντινοπρε-
πούς μουσείου, που το σχεδίασε 
ο Κυριάκος Κρόκος (που τότε 
–μόνο τότε– ενδιαφερθήκαμε 
να μάθουμε ποιος ακριβώς ήταν). 
Άσε που δεν θέλαμε να χαθεί η 
πολύτιμη για πάρκινγκ και… νυχτε-
ρινή πιάτσα αλάνα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΜΕ να συνεχί-
σουμε με τον ίδιο τρόπο για αρκε-
τά μεγάλα ή μικρότερα έργα που 
–Κύριος ξέρει πώς– κατάφεραν 
να ολοκληρωθούν στη χαμηλοτά-
βανη πόλη μας. Βλέπετε, ο συντη-
ρητισμός και η αντίδραση δεν είναι 
προνόμιο μόνο πολιτικά χαρα-
κτηρισμένων, αλλά πολλές φορές 
μπερδεύει τους μελλοντικούς 

παρατηρητές: άλλος έχει το όνομα 
κι άλλος τη… χάρη. Τηρουμένων 
των αναλογιών, αυτή η κουβέντα, 
αυτές οι αντιδράσεις και αυτές 
οι κοντόφθαλμες οπτικές εξακο-
λουθούν να έχουν την ίδια ένταση 
στη μικρή μας μεγάλη πόλη. Δεν 
είναι μόνο το μετρό και τα αρχαία, 
οι ποδηλατόδρομοι και η χάραξή 
τους, η πλατεία Ελευθερίας και η 
μνήμη και τόσα άλλα. Είναι προ-
πάντων η καχυποψία, η έλλειψη 
εμπιστοσύνης και η αδυναμία να 
αρθούμε πάνω από τη συγκυρία 
και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Κι 
αν για τα δύο πρώτα έχουμε τους 
λόγους μας (ένεκα της ελληνικής 
δημόσιας τακτικής δεκαετιών), για 
την ανεπάρκεια του βλέμματος η 
ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμάς 
(εκτός αν το ανάγουμε κι αυτό 
στην… έλλειψη παιδείας).

ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ, όμως, που το 

πλανητικό χωριό έχει ήδη περάσει 
σε φάση αναδιάρθρωσης («Η Με-
γάλη Επανεκκίνηση»), που τα προ-
τάγματα τα οποία η κλιματική κρί-
ση, η ψηφιακή επανάσταση και η 
μετακίνηση των πληθυσμών έχουν 
σταθεροποιήσει ως τις απόλυτες 
(και μοναδικές;) προκλήσεις των 
καιρών μας, το να κοιτάς το δέντρο 
μάλλον σε κατατάσσει οριστικά και 
αμετάκλητα στο περιθώριο. Αν η 
πόλη, η χώρα και κυρίως εμείς οι 
ίδιοι συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε, 
να κινούμαστε και να αντιδρούμε 
με τον ίδιο με το παρελθόν τρόπο, 
τότε όλες μας οι αποφάσεις, όποιες 
κι αν είναι αυτές, μικρή σημασία θα 
έχουν για την εξέλιξη των πραγμά-
των. Αν, αντιθέτως, κατανοήσουμε 
τα μεγάλα στοιχήματα των καιρών 
και τοποθετηθούμε με σαφήνεια 
σ’ αυτά, τότε ίσως καταφέρουμε 
να συνδιαμορφώσουμε το ίδιο 
μας το μέλλον…

ΤΕΛΊΚΑ, δεν τα καταφέρνω. 
Αυτό το βίωμα τρυπώνει κάτω 
από το δέρμα, βαθιά στο 
μυαλό, συμβάλλει στον τρόπο 
που βλέπει κάποιος τον κόσμο 
και, κυρίως, στο τι να περιμέ-
νει από αυτόν. Πριν από λίγο 
καιρό, συμμετέχοντας σε μια 
διάλεξη του Γιάννη Γορανίτη 
για την πανδημία, ο δημοσιο-
γράφος, που κατέγραψε όλα 
τα στάδιά της και παρακο-
λούθησε στενά την εξέλιξή 
της, έθεσε κατά τη διάρκεια 
της εισήγησής του το εξής 
ερώτημα: αυτά τα δύο χρόνια 
πώς κύλησαν; Αργά ή μήπως 
γρήγορα;

ΕΧΟΝΤΑΣ αληθινή εμμονή 

με την έννοια του χρόνου και 
τις συναρπαστικές συνδη-
λώσεις της, διαπίστωσα ότι 
δυσκολευόμουν να απαντήσω 
σε αυτό το ερώτημα. Στην 
πραγματικότητα, κύλησαν και 
γρήγορα και αργά – μια πα-
ράδοξη αλήθεια στον πυκνό 
χρόνο τής Covid. Η πανδημία 
είναι πλέον μνήμη, αλλά και 
παρόν και ανησυχία για το 
μέλλον – όλα αυτά την ίδια 
στιγμή που έχουμε ήδη επι-
νοήσει και συμβιώσει με τον 
«πανδημικό» εαυτό, ενσωμα-
τώσαμε ήδη κάποια στοιχεία 
και σκεφτόμαστε ήδη ότι 
κάποια από αυτά δεν θα τα 
αφήσουμε πίσω. Σίγουρα, όχι 
εύκολα. Μερικά ίσως ποτέ.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Δύο χρόνια: πέρασαν γρήγορα ή αργά; Μερικές φορές δίνω 
στον εαυτό μου την υπόσχεση να μη ξαναγράψω 
για την πανδημία. Τη σκέφτομαι ήδη πολύ, απασχολεί 
ένα μεγάλο μέρος τής επαγγελματικής μου δραστηριότητας, 
κινούμαι μαζί της σε έναν δρόμο δύσβατο, γεμάτο λακκούβες 
και χαντάκια. Ας μη γράφω από πάνω γι’ αυτό. Ας αφήσω 
το γράψιμο –τουλάχιστον αυτό που αφορά τις πιο προσωπικές 
και εσωτερικές σκέψεις– να είναι απαλό και παρηγορητικό.

ΚΑΠΟΤΕ, ένας φίλος επιχειρη-
ματίας μού είπε ότι στις εποχές 
των κρίσεων βάζεις τα θεμέλια 
της επόμενης ημέρας. Εδώ και 
δύο χρόνια διαβάζουμε για όσα 
κάνουν σε δεκάδες ευρωπαϊκές 
πόλεις σχετικά με αυτό το θέμα. 
Οι χώροι στάθμευσης γίνονται 
πάρκα, κάθε σπιθαμή γης ανα-
ζητά το πράσινό της, ακόμη και 
λεωφόροι στο Παρίσι πεζοδρο-
μούνται και πρασινίζουν. Χώροι 
ζωής δημιουργούνται παντού.

ΕΔΩ ΚΑΊ 2,5 ΧΡΟΝΊΑ 
έχουμε νέο κυβερνήτη στο 
καράβι που λέγεται «Θεσσαλο-
νίκη». Αυτό που είναι αγκυρο-
βολημένο στον Θερμαϊκό, στη 
γειτονιά τού Όλυμπου. Το ότι 
δεν είχε σχέδιο το καταλάβαμε 
πολύ σύντομα. Όταν είδαμε και 

το επιτελείο του, τότε ήταν που 
ανησυχήσαμε. Επειδή όμως 
η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, 
σκεφτήκαμε ότι σύντομα θα 
αντιλαμβανόταν την αδυνα-
μία του. Δυόμισι χρόνια μετά, 
έχουμε πλέον πειστεί ότι δεν 
μπορεί να κυβερνήσει. 

ΑΝ ΚΑΝΟΎΜΕ έναν απολο-
γισμό, θα διαπιστώσουμε όλα 
αυτά που ζούμε καθημερινά, 
αυτά που μας ταλαιπωρούν, 
αλλά τα προσπερνάμε, επειδή 
πρέπει να επιβιώσουμε. Ας 
ξεκινήσουμε, λοιπόν: η πόλη 
είναι βρώμικη όσο ποτέ. Πότε 
είδατε τελευταία φορά οδο-
καθαριστή στη γειτονιά σας; 
Μόνο σε κεντρικούς δρόμους 
συναντάμε πού και πού κάποια 
σκούπα. Η πόλη είναι μου-

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Το καράβι πλέει ακυβέρνητο. Ζούμε 
μια πρωτόγνωρη εποχή, που σε μεγάλο 
βαθμό αναδεικνύει τα προβλήματα 
του περιβάλλοντος – είτε αυτό είναι 
το φυσικό περιβάλλον είτε το αστικό. 
Ακόμη και στα σπίτια μας νιώσαμε τις 
ελλείψεις και τα προβλήματα 
που προκάλεσαν η πανδημία 
και ο αποκλεισμός.

Στο τέλος μένει μόνο το κενό; Πριν από πολλά χρόνια, όταν πρωτο-
σχεδιαζόταν η περιφερειακή οδός, εμείς, άγουροι ακόμη μαθητές 
και πολίτες, φρίτταμε με την ιδέα ότι θα θυσιαστεί ένα κομμάτι 
τού δάσους για την αδηφάγο αυτοκίνηση. Οι πιο μετριοπαθείς από
εμάς συζητούσαν το πολύ για μια λύση υπογειοποίησης ή κάτι τέτοιο.
Διαδηλώσεις, συζητήσεις περί υπέρτερου δημόσιου αγαθού, αντιδρά- 
σεις… Άραγε θυμάται κανείς, θέλει να θυμάται, εκείνες τις στιγμές;



ΣΕ ΑΎΤΑ τα δύο χρόνια δη-
μιουργήσαμε νέες συνήθειες, 
κάναμε πράγματα μέσω των 
οποίων νιώσαμε ότι πιάσαμε 
πάτο, σχέσεις διαλύθηκαν 
οριστικά (καθώς καταφέρα-
με να δούμε με σαφήνεια το 
αληθινό πρόσωπο του άλλου 
– και, μάλιστα, τη στιγμή που 
κρυβόταν πίσω από μια μά-
σκα), υιοθετήσαμε μια λογική 
«ασφάλειας» που ποτέ στο πα-
ρελθόν δεν μας περνούσε από 
τον νου. Από την άλλη, βρή-
καμε δύναμη που δεν ξέραμε 
ότι είχαμε, κρατήσαμε γερά, 
για να στηρίξουμε άλλους, 
που πραγματικά χρειάστηκαν 
βοήθεια – ανάμεσά τους και 
οι νέοι άνθρωποι, που είδαν 

τα πάντα να ανατρέπονται. 
Βρήκαμε υποστήριξη σε αν-
θρώπους που δεν φανταζόμα-
σταν ότι είναι τόσο κοντά μας, 
δείξαμε αλληλεγγύη, γίναμε 
πιο στοχαστικοί, ίσως και να 
διακρίναμε τους κινδύνους 
που πιθανώς μας περιμένουν, 
όταν επιτέλους ξημερώσει η 
επόμενη μέρα.

Η COVID-19 πέρασε και 
αργά και γρήγορα. Είναι πια 
όχι μόνο κομμάτι τής ιστορί-
ας, αλλά και της προσωπικής 
μας ιστορίας. Αν υπάρχει 
ακόμη πολύς δύσβατος 
δρόμος μπροστά μας, θα 
παραμείνουμε δυνατοί. Λίγο 
πολύ, μάθαμε πώς λειτουρ-

γεί αυτός ο μηχανισμός. Αν 
πράγματι επαληθευτούν οι 
αισιόδοξοι, θα προχωρήσου-
με μπροστά, έτοιμοι για νέες 
εμπειρίες. Αλλά θα είμαστε 
άλλοι άνθρωποι από εκείνους 
που αφήσαμε πίσω στο τόσο 
μακρινό, αλλά και κοντινό 
2019.

ΊΣΩΣ ΟΜΩΣ το ότι αλλάξα-
με να μην πειράζει και τόσο. 
Εξάλλου, η πιο βαθιά γνώση 
αυτής της εποχής είναι ότι η 
ζωή είναι γεμάτη από άγριες 
εκπλήξεις, πέρα και έξω από 
κάθε βεβαιότητα. Και, σε κάθε 
περίπτωση, κόντρα σε κάθε 
σκοτάδι, απολύτως συναρπα-
στική.

ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ στη Θεσσα-
λονίκη για δουλειά και, πριν 
φτάσει, ήθελε να εξασφαλίσει 
ένα «πρόγραμμα Θεσσαλο-
νίκης», που θα περιελάμβανε 
καλό φαγητό, καφέδες στον 
ήλιο, πολλά ποτά και ξενύ-
χτι – οπωσδήποτε! Καθόλου 
ασυνήθιστες δεν ήταν τέτοιου 
είδους συμπεριφορές, όχι 
μόνο παλαιότερα, αλλά απ’ 
ό,τι ξέρω και τώρα, αφού οι 
περισσότεροι επισκέπτες τής 
Θεσσαλονίκης την αντιμετώ-
πιζαν πάντοτε σαν ένα μεγάλο 
λούνα παρκ διασκέδασης 
– για να μη θυμηθώ εκείνο το 
αξέχαστο «ερωτική Θεσσα-
λονίκη», που ένας Θεός ξέρει 
ποιος και γιατί το κόλλησε σε 
μια πόλη βαριά σαν κουρ-
σούμι, τέρμα συντηρητική και 
σχεδόν ασάλευτη.

ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΣΑ να εξηγή-
σω σ’ εκείνη τη συνάδελφο 
(και σε πολλούς άλλους 
φίλους που επισκέπτονταν 
τη Θεσσαλονίκη με άγριες 
προσδοκίες ψυχαγωγίας) ότι 
κι εμείς, οι Θεσσαλονικείς, 
στην καθημερινότητά μας 
ζούμε κανονικές ζωές, όπως 
όλος ο κόσμος, με πρωινά 
ξυπνήματα, μποτιλιαρίσμα-
τα χωρίς αύριο, οκτάωρα, 
δεκάωρα και δωδεκάωρα 
δουλειάς, υποχρεώσεις που 
δεν μας επιτρέπουν να είμα-
στε συνέχεια για τσίπουρα 
στη Μοδιάνο, καφέδες στην 
παραλία και ξενύχτι στα 
μπουζούκια μέχρι το πρωί, 
οπότε θα καταλήγαμε στον 
«Ηλία» ή στον «Τσαρουχά» 
για πατσά, πριν πάμε για 
ύπνο στον ρυθμό τού «Εγνα-
τίας 406, τράβα, ταξιτζή 
μου, πριν να φέξει».

ΔΎΟ ΦΟΡΕΣ στη ζωή μου 
το έκανα αυτό σε εργάσιμες 
ημέρες και τις θυμάμαι και 
τις δύο με αποτροπιασμό. 
Την πρώτη φορά ήταν ο 
γάμος ενός φίλου και εγώ 
είχα εκπομπή, τότε, στις έξι το 

πρωί, οπότε πήγα κατευθείαν 
μετά το ξενύχτι στο στούντιο, 
με ολέθρια αποτελέσματα 
για την πρωινή ενημέρωση. 
Τη δεύτερη φορά ήμασταν 
καλεσμένοι σε κάποια πρε-
μιέρα τού Ρέμου και ο καλών 
επέμενε να μείνουμε να 
δούμε και το «καλό» πρό-
γραμμα του καλλιτέχνη, το 
οποίο ξεκινούσε στις πέντε 
το χάραμα. Με θυμάμαι να 
γυρίζω σπίτι μου και να βλέπω 
στις στάσεις των λεωφορείων 
τους πρωινούς εργαζόμενους 
να περιμένουν το λεωφορείο 
τους αγουροξυπνημένοι (και 
να τους ζηλεύω που κοιμή-
θηκαν στο ήσυχο κρεβατάκι 
τους, ενώ εγώ θα πήγαινα στη 
δουλειά μου άυπνη, κουβα-
λώντας πάνω μου την απόλυ-
τη ισοπέδωση των μπουζου-
κιών). Προφανώς, ανήκω σε 
άλλο κλιμάκιο διασκέδασης 
– ποτέ δεν άντεχα το πολύ 
ξενύχτι και θέλω η νύχτα με 
την ημέρα να έχουν σαφή 
όρια μεταξύ τους, που να τα 
ορίζει έστω και λίγος ύπνος.

ΕΠΊΣΗΣ, ποτέ δεν κατάλαβα 
γιατί η Θεσσαλονίκη ταυτί-
στηκε σχεδόν αποκλειστικά 
με τη διασκέδαση στην 
υπερβολή της. Ακόμη και 
τώρα, που λανσάρεται ως 
δημοφιλής προορισμός city 
break, η διασκέδαση και το 
ξενύχτι θεωρούνται από τα 
πιο δυνατά της προϊόντα. 
Ειλικρινά, πιστεύω ότι αυτή 
η άποψη είναι μονομερής, 
επιφανειακή και αρκετά άδι-
κη για άλλα ωραία, σπάνια 
και πολύτιμα προσόντα τής 
Θεσσαλονίκης, που υπο-
βαθμίζονται μπροστά στη 
μονοκρατορία τής διασκέ-
δασης. Άσε που υπάρχουν 
πόλεις στην Ελλάδα με ακό-
μη πιο διάσημη διασκέδαση, 
όπως η Πάτρα, τα Χανιά, 
ο Βόλος κ.ά. Α, και κάτι 
ακόμη: «Εγνατίας 406» δεν 
υπάρχει. Η διεύθυνση είναι 
fiction...

τζουρωμένη. Τα πεζοδρόμια 
δεν βλέπονται. Όταν περπατά-
τε, προτείνω να κοιτάτε ψηλά 
– ο ουρανός δεν είναι αρμοδι-
ότητάς του.

ΣΗΜΕΡΑ, 30 μήνες παρέα 
με τον καπετάνιο, τι ξέρετε 
για το μέλλον τής πόλης σας; 
Ξέρετε να υπάρχει ένα σχέδιο 
για το αύριο και το μεθαύριο; 
Ξέρετε κάτι για τη δύσμοιρη 
πλατεία Διοικητηρίου; Την 
πλατεία Δημοκρατίας; Πού 

και πού βγάζουν δελτία Τύπου 
που δημοσιεύονται και μας 
διαβεβαιώνουν ότι θα κάνουν 
διάφορους χώρους στάθ-
μευσης, όπως και χώρους 
πρασίνου. Τα πάει καλά με τα 
δελτία Τύπου, τα οποία βέβαια 
μένουν δελτία Τύπου. Για την 
πλατεία Αριστοτέλους ακόμη 
αντηχούν οι φωνές τής δια-
μαρτυρίας για το φιάσκο των 
επιλογών τους. Για την οδό 
Ελένης Ζωγράφου και Κά-
στρων μίλησαν οι γιατροί και 

τα ασθενοφόρα. Τον διαγωνι-
σμό των Στάβλων Παπάφη τον 
παρέλαβε έτοιμο: 2,5 χρόνια 
μετά, δεν έχει ξεκινήσει η 
κατασκευή. Σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του, έπρεπε να είχε 
παραδοθεί. Για τη Νέα Παρα-
λία έκανε μία τρύπα στο νερό 
στον Κήπο τού Νερού – και 
καλά θα κάνει να μην ξανα-
σχοληθεί μέχρι την αποχώ-
ρησή του. Τελευταίο πυροτέ-
χνημα, το μεγάλο εμπορικό 
κέντρο 41.000 τετρ.μ. δίπλα 
στο Μέγαρο Μουσικής, που 
θα έχει και ένα ενυδρείο για 
ξεκάρφωμα. Τη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη, εν τω μεταξύ, την 
έχει κανονικά ενταφιάσει!

ΜΕ ΜΊΑ ΣΕΊΡΑ από σπασμω-
δικές κινήσεις, μας υπενθυμίζει 
ότι σε 1,5 χρόνο έχουμε εκλογές. 
Όποιος δεν θέλει το δέντρο 
μπροστά από το σπίτι του βρί-
σκει τον κατάλληλο εκτελεστή. 
Τα αμέτρητα καφέ έχουν ειδική 
μεταχείριση – είναι πολύς ο κό-
σμος τους που θα ψηφίσει. Όταν 
κάποιος από το επιτελείο του 
έριξε τη φαεινή ιδέα να ξανακά-
νουν παρκινγκ έναν χαρακτηρι-
σμένο χώρο πρασίνου (που, αν 
δεν ήθελε να ακυρώσει το έργο 
τού προκατόχου του, τώρα θα 
ήταν η πλατεία Μνήμης), άδραξε 
την ιδέα και την έκανε πραγμα-
τικότητα. Μια άθλια πραγματι-
κότητα για την πόλη μας! Όταν 
οι δήμαρχοι όλης της Ευρώπης 
πρασινίζουν τις πόλεις τους, 
αυτός ασφαλτοστρώνει.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Ξεσαλονίκη. Η πρώτη φορά που άκουσα 
το επιτυχημένο παρατσούκλι «Ξεσαλονίκη»
να περιγράφει τη Θεσσαλονίκη μας 
ήταν από μια αθηναία συνάδελφο.

THE TALKS  08-09
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CITY MOODBOARD
TI ΔΙΑΒΑΖΩ TI ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ TI ΘΕΛΩ

Παναγιώτης Κωστούλας
(FB/panagiotis.kostoulas)
«ΛΟΊΠΟΝ, ακούστε, παιδιά, για να είμα-
στε έντιμοι και ειλικρινείς μεταξύ μας. Όταν 
οι εκάστοτε αντιπολιτεύσεις κατηγορούν 
για ανικανότητα τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
υπόσχονται ότι, όταν έρθουν αυτές στην 
εξουσία, θα παύσει η ανικανότητα και θα 
επέλθει αποτελεσματικότητα. Όταν έρχο-
νται στην εξουσία και συνεχίζεται η ανι-
κανότητα, αίφνης οι εκατέρωθεν οπαδοί 
θυμούνται τις διαχρονικές παθογένειες 
του κράτους, το ρουσφέτι, τις πελατεια-
κές σχέσεις κτλ. και φτάνουμε λίγο πολύ 
στο σημείο να ισχυριζόμαστε ότι για την 
εικόνα που εμφάνισε η Αττική Οδός φταίει 
ο Δηλιγιάννης και ο Κωλέττης. Λοιπόν, να 
τα αφήσετε αυτά. Το ‘φταίει η κυβέρνηση’, 
όταν είμαστε αντιπολίτευση, και το ‘φταίνε 
οι διαχρονικές παθογένειες’, όταν είμαστε 
κυβέρνηση, απευθύνονται σε άτομα πολύ 
χαμηλής νοημοσύνης».

Άρης Αλεξανδρής
(FB/thecurlysue)
«ΑΜΟΡΦΩΣΊΑ, ανοησία, χυδαιότητα, προ-
βληματικό ήθος. Τα εργαλεία με τα οποία η 
ελληνική τηλεόραση αντιμετώπισε τον βιασμό 
στη Θεσσαλονίκη ήταν τα ίδια εργαλεία με τα 
οποία αντιμετωπίζει λίγο πολύ τα πάντα. Συ-
νεπικουρούμενη τώρα κι από τον ακτιβισμό 
τής σκανδαλοθηρίας και της κατινιάς, μας 
έδωσε νέους λόγους να σιχαινόμαστε το πετσί 
μας. Συγχαρητήρια στους διευθυντάδες με 
τις γραφειάρες, τις μισθάρες και τις αποψά-
ρες για τις καταπληκτικές επιλογές τους».

Σωτήρης Ζήκος
(FB/zikossotiris)
«ΣΤΗ ΦΛΩΡΊΝΑ, όταν ήμασταν παιδιά 
και χιόνιζε, πέφταμε επίτηδες εκεί που το 
έστρωνε, για να αφήσουμε το αποτύπωμά 
μας στη λευκή του αγκαλιά... Αλλά και μα-
θαίναμε να περπατάμε χωρίς να γλιστρά-
με στα παγωμένα, πατώντας κάθε βήμα 
πρώτα με την κόψη πίσω στο τακούνι και 
στις κατηφοριές με τα πέλματα σε κλίση 
προς τα έξω... Ακόμη και πλαγιοπατώντας 
σαν τον κάβουρα».

«ΜΑΥΡΟ» ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ
Αυτή η ιστορία με τις αυξή-
σεις στην τιμή τού καφέ έχει 
αρχίσει να με πειράζει στα 
νεύρα. Και όχι: δεν οφείλεται 
στην υπερβολική κατανάλωση 
καφεΐνης, αλλά στους δεκά-
δες λόγους που οδηγούν στις 
αυξήσεις. Από τη μία ήταν οι 
φωτιές τού καλοκαιριού, που 
έκαψαν μεγάλες εκτάσεις 
καφεόδεντρων σε διάφορα 
μέρη τού πλανήτη. Από την 
άλλη, τα προβλήματα των 
παραγωγών καφέ σε Βραζιλία, 
Αιθιοπία και Κολομβία. Την 
τρίτη, οι αυξήσεις στις τιμές 
των κοντέινερ, τα προβλήματα 
λόγω κορωνοϊού, η ενεργει-
ακή κρίση – και ήδη μπήκε 
από τις αρχές τού χρόνου 
και το «πράσινο τέλος», για 
να ανεβάσει ακόμη λίγο την 
τιμή. Δεχθήκαμε τα πάντα 
και στηρίξαμε τις επιχειρήσεις 
καφέ. Τουλάχιστον, ας πάρουν 
πάνω τους το τελευταίο τέλος, 
επενδύοντας σε χάρτινα ποτή-
ρια και καπάκια. Διαφορετικά, 
θα το γυρίσουμε στο χαμομήλι 
από το χωριό. Θα ηρεμήσουν 
και τα νεύρα μας...
Coffee addicted

FLY ME TO THE MOON
Ανήκω στη μεγάλη κατη-
γορία συμπολιτών μου που, 
λόγω δουλειάς, είναι ανα-
γκασμένοι να χρησιμοποιούν 
καθημερινά τον περιφερει-
ακό. Παρότι είναι μία από 
τις σημαντικότερες οδικές 
παρεμβάσεις των τελευταίων 
50 χρόνων στη Θεσσαλο-
νίκη, έχει στιγμές που σε 
βγάζει από τα ρούχα σου. 
Κάθε φορά που θα χρεια-
στεί να γίνει κάποιο έργο, να 
διορθωθούν οι μπαριέρες, να 
κλαδευτούν κάποιοι θάμνοι 
και, το χειρότερο (από κάθε 
άποψη), αν συμβεί κάποιο 
ατύχημα, το μποτιλιάρισμα 

είναι αναπόφευκτο. Το ίδιο 
και η ταλαιπωρία. Τι γίνεται 
με εκείνο το υπέροχο (στη 
θεωρία) «flyover», που θα 
φτιάξει έναν νέο περιφερεια-
κό πάνω από τον περιφερει-
ακό; Προχωράει ή είναι άλλη 
μία ιστορία που θα μείνει σε 
κάποιο συρτάρι;
Μάρτυς τού βολάν

ΛΙΠΟΣ ΑΝΙΚΗΤΟ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
Παρότι η απορία μου έχει 
μια δόση ελαφρότητας, είναι 
πέρα για πέρα αληθινή: είναι 
δυνατόν, μετά από τόσα 
εκπληκτικά επιτεύγματα 
της επιστήμης, να μην έχει 
βρεθεί ένας τρόπος, ώστε να 
μπορείς να χάσεις τα περιττά 
κιλά από τις καταχρήσεις 
Χριστουγέννων και Πάσχα 
(άντε και του καλοκαιριού) 
εύκολα και γρήγορα, χωρίς 
να χρειαστεί να λιώνεις στα 
γυμναστήρια ή να κάνεις 
εξαντλητικές δίαιτες; Ο 
άνθρωπος κατάφερε να 
στείλει στον Άρη όχημα, να το 
τηλεκατευθύνει και αυτό να 
κάνει χημικές (και όχι μόνον) 
αναλύσεις στην άλλη άκρη 
τού ηλιακού μας συστήματος. 
Έχει εξαφανίσει ασθένειες 
που σκότωσαν εκατομμύρια 
ανθρώπους στο παρελθόν 
και βρίσκεται πολύ κοντά στο 
να μας απαλλάξει από τον κο-
ρωνοϊό και κάποιους τύπους 
καρκίνου. Είναι δυνατόν να 
μην υπάρχει ένας εύκολος 
τρόπος για τα κιλά; Για να μη 
ξεχνάμε ότι η παχυσαρκία ευ-
θύνεται εμμέσως για χιλιάδες 
θανάτους κάθε χρόνο...
Πονεμένος ευτραφής

Θέλετε να το βγάλετε από μέσα 
σας; Στείλτε μας τις σκέψεις σας 
στο contact@citymagthess.gr 
(η Citymag διατηρεί το δικαίωμα 
περικοπής των επιστολών, για 
λόγους διαχείρισης χώρου).

ΗΡΘΕΣ μεσημέρι πριν 
από μερικές ημέρες στο 
σπίτι μου, για να μου 
φέρεις την παραγγελία 
μου (τα κλασικά ζυμαρικά 
integrale και τη σαλά-
τα χωρίς λάδι). Είμαι η 
ξανθιά φοιτήτρια με την 
αλογοουρά, που έκανα 
ώρα να απαντήσω στο 
θυροτηλέφωνο :-). Ήσουν 
γλυκός και χαμογελαστός, 
πανέμορφος με το πλεχτό 
σκουφάκι σου να φτάνει 
σχεδόν ώς τα πράσινα 
μάτια σου. Ένιωσα ότι 
προσπαθούσες να βρεις 
αφορμή να παρατείνεις την 
παραμονή σου. Κι εγώ το 
ίδιο ήθελα... Αν δεις αυτό 
το μήνυμα, να το θυμάσαι 
την επόμενη φορά που κά-
ποιο ντιλίβερι θα σε φέρει 
προς Τριανδρία μεριά...
«Pasta, Ceasar’s 
και συμπάθεια»

ΣΕ ΕΊΔΑ στο «Homely 
Bisteria», στον πεζόδρο-
μο της Ισαύρων. Όμορφη, 
καστανή, με χαμογελαστά 
μάτια, με έκανες να γίνω 
τακτικός θαμώνας μόνο 
και μόνο για εσένα. Ήρθε 
η νέα χρονιά και, δυστυ-
χώς, μαζί της έκλεισε το 
μαγαζί. Θέλω πολύ να σε 
ξαναδώ και δεν ξέρω πού 
θα μπορούσα να σε βρω. 
Αν δεις αυτό το μήνυμα, 
κάθομαι τακτικά στο «Έλ-
ξατε», διαγωνίως απένα-
ντι. Αν τύχει και περάσεις, 
κερνάω καφέ – δεν 
χρειάζεται να πεις κάτι 
εσύ, απλώς πέρνα: θα την 
κάνω εγώ την κίνηση...
Μάνος, ΤΕΦΑΑ.

Θέλεις να στείλεις μήνυμα 
σε κάποιον; Κάν’ το 
μέσα από τις σελίδες μας 
– στείλε τώρα email στο 
sms@citymagthess.gr
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Η ΖΩΗ ΜΟΎ

 «ΝΟΝΟΣ» τού 
nickname ‘Valenio’ 
ήταν ο Αντόνιο, ένας 

ιταλός εκπαιδευτής, κοντά στον 
οποίο είχα πάει πριν από πολλά 
χρόνια, για να παρακολουθήσω 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σχετικό με τον καφέ. Παίρνοντας 
μπροστά του το χαρτί όπου ήταν 
γραμμένο το όνομά μου, το οποίο 
είναι Χρυσοβαλάντης Λαμπριανί-
δης, δυσκολεύτηκε πολύ να το 
προφέρει ολόκληρο. Και, κάπως 
έτσι, το άφησε στην άκρη, 

λέγοντάς μου χαμογελώντας: 
‘Valenio’. More simple!’. Όσο 
διάστημα έμεινα στην Ιταλία, με 
φώναζε πλέον με το καινούργιο 
μου παρατσούκλι – αυτό που είχε 
βγάλει ο ίδιος. Όταν επέστρεψα 
και ανέφερα το περιστατικό στο 
μαγαζί όπου δούλευα ως ‘μπου-
φετζής’ τής εποχής, όλοι θεώρη-
σαν δεδομένο ότι από εκείνη τη 
στιγμή όλοι θα με φώναζαν έτσι. 
Το συγκεκριμένο όνομα με 
ακολούθησε σε όλη μου την 
καριέρα στον χώρο τού καφέ και 
έτσι, όταν έφτασε η στιγμή να 
ανοίξω πλέον το δικό μου μαγαζί, 
δεν θα μπορούσε να μπει άλλος 
διακριτικός τίτλος εκτός από το 
‘Valenio’. Άλλωστε, ήταν πλέον 
ήδη γνωστό στον κόσμο τού καφέ 
ότι πίσω από το ‘Valenio’ βρίσκε-
ται ένας άνθρωπος που προσπα-
θεί με συνέπεια όλα αυτά τα 
χρόνια να βάλει το δικό του 
λιθαράκι, να κάνει τον κόσμο να 
δει τον ποιοτικό καφέ με άλλο 
μάτι, μέσα από μια μεγάλη σειρά 
σεμιναρίων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Και θα εξακο-
λουθώ να μελετάω σχολαστικά 
την εξέλιξη του καφέ, προσπαθώ-
ντας να μεταδώσω όλες τις 
γνώσεις μου και στους υπόλοι-
πους επαγγελματίες».

 «ΎΠΗΡΧΑΝ πολύ 
σοβαρές σκέψεις το 
πρώτο ‘Valenio 

coffee vibes’ να ανοίξει στη 
Γερμανία. Εκτός του ότι 
γεννήθηκα εκεί, έχω κρατήσει 
επαφές όλα αυτά τα χρόνια, 
πραγματοποιώντας εκπαιδεύσεις 
και παρουσιάσεις και λαμβάνο-
ντας μέρος εθελοντικά, ως 
κριτής, στα εθνικά πρωταθλή-
ματα καφέ που διοργανώνουν. 
Έχω φίλους και ανθρώπους που 
βλέπουν το ίδιο όραμα και θα 
μπορούσαμε να κάνουμε μια 
πολύ ωραία ομάδα στη Γερμα-
νία. Παρότι το επίπεδο στον 
χώρο τού specialty coffee δεν 
είναι υψηλό εκεί, γίνονται 
αρκετές προσπάθειες για εξέλιξη 
και χρειάζονται ανθρώπους που 
εμπιστεύονται τη δουλειά τους, 
για να τους βοηθήσουν σ’ αυτό. 
Δεν το παίζουν ότι τα ξέρουν 
όλα… (γελάει)».

 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ να 
γίνει τελικά το 
‘Valenio’ στη Θεσσα-

λονίκη πάρθηκε επειδή πείσμω-
σα λίγο, όταν άκουγα συνεχώς 
ότι η πόλη μου δεν μπορεί να 
υποστηρίξει την εξέλιξη και 
είναι πολύ δύσκολο να κάνει 

κάποιος κάτι άλλο πέρα από την 
κλασική ‘commercial’ καφετέ-
ρια, επειδή ο κόσμος ‘δεν 
καταλαβαίνει’ και η διαφορά με 
έναν πιο ιδιαίτερο καφέ δεν θα 
είναι αποδεκτή. Κάποιος έπρεπε 
να το κάνει. Έτσι, μετά από πολύ 
ώριμη σκέψη, είπα ‘ήρθε η ώρα 
να το κάνω’. Θεωρώ ότι είχα 
φτάσει σε ένα σημείο που ήταν 
αναμενόμενη εξέλιξη το ‘Valenio’ 
να γίνει καφές – και έγινε στην 
πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. 
Χωρίς περιορισμούς και σύνορα 
όμως, επειδή το ταξίδι τώρα 
ξεκινά (χαμογελάει). Τώρα, που 
ξαναμπαίνω πολλές φορές πίσω 
από τη μπάρα για να ‘μαγειρέψω’ 
εγώ τα καφεδάκια για τους 
πελάτες μου, βλέπω ότι τα 
πράγματα δεν έχουν αλλάξει 
μόνο για τον μπαρίστα (που οφεί-
λει να έχει πολύ καλές γνώσεις 
τής πρώτης ύλης, για να βγάλει 
κάτι καλό στο φλιτζάνι του), αλλά 
και για τους πελάτες, οι οποίοι 
έχουν περισσότερες απαιτήσεις 
από τον καφέ που θα πιουν, 
επειδή, πολύ απλά, έχουν 
δοκιμάσει πώς είναι η γεύση μιας 
εξαιρετικής ποικιλίας που 
ταίριαξε στις γευστικές τους 
προτιμήσεις και αναζητούν αυτήν 
την ξεχωριστή απόλαυση από 
έναν πλήρως ενημερωμένο και 
εκπαιδευμένο μπαρίστα, που θα 
εμπνέει εμπιστοσύνη».

 Ο Βαλάντης Λαμπριανίδης.
 είναι ιδιοκτήτης τής «Valenio», μιας.
 εταιρείας παροχής εκπαιδευτικών.
 και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 σε ό,τι αφορά θέματα του καφέ,.
 αλλά και ιδιοκτήτης τού «Valenio.
 coffee vibes», ενός εξειδικευμένου.
 καφεκοπτείου στο κέντρο.
 τής Θεσσαλονίκης με έμφαση.
 στον specialty coffee.
 και τις εξαιρετικές ποικιλίες.
 μοναδικής προέλευσης, με πώληση.
 χονδρική-λιανική. Ως σύμβουλος.
 καφέ (coffee consultant) σε.
 επιλεγμένους χώρους καφεστίασης,.
 είναι κάτοχος SCA Coffee Diploma.
 και πολλαπλών πιστοποιήσεων.
 ως Authorized SCA Trainer.
 και πιστοποιημένος International.
 Judge από το WCE – World Coffee.
 Events για τα εθνικά.
 και παγκόσμια πρωταθλήματα καφέ..

ΒΑΛΑΝΤΗΣ 
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΤΟΥ
SPECIALTY
COFFEE
ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Ο ιδιοκτήτης τού αγαπημένου 
«Valenio coffee vibes», 
στον πεζόδρομο της Ικτίνου, 
μέσα από τα δικά του λόγια.

MY STORY THE TALKS  11
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TALK OF THE TOWN

«Τελικά, είμαστε 100 χρόνια μπροστά 
από την Αθήνα. Σ’ εμάς ο Ρουβάς όχι 
μόνο τραγούδησε, όχι μόνο χόρεψε, 
αλλά κατέβηκε κι από τους αιθέρες. 
Και μάλιστα πριν από δύο δεκαετίες».
(Κύριος γύρω στα 50 συνομιλεί με φίλο του, 
αναπολώντας το ένδοξο παρελθόν τής πόλης. 
Και οι U2 πρώτα στη Θεσσαλονίκη τραγούδη-
σαν και μετά στην Αθήνα. Να μην τα ξεχνάμε 
κι αυτά).

«Ζω για τη στιγμή που θα έρθει 
το κράτος και θα μου πει: ‘Βασίλη, 
φέτος τα τέλη κυκλοφορίας σου 
είναι κερασμένα από εμένα’...».
(Ηλικιωμένος σε καφενείο συζητά 
με την παρέα του την παράταση στην καταβολή 
των τελών κυκλοφορίας. Γιατί μόνο τα τέλη και 
όχι και τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος;).

«Καλά που τα κραγιόν δεν έχουν 
ημερομηνία λήξης, γιατί με την πανδημία 
και τις μάσκες θα έπρεπε να τα πετάξω 
όλα».
(Σαραντάρα μονολογεί ως νέα Εκάβη σε φίλη της, 
την ώρα που βολτάρουν παρέα στην Τσιμισκή. 
Ο ιστορικός τού μέλλοντος, όταν θα γράφει 
για τα εκατομμύρια των νεκρών τής πανδημίας, 
ας μη παραβλέψει το δράμα που βίωσαν 
όλες οι «Θεσσαλονικιές» αυτού τού πλανήτη...).

«Με τόσα rapid που έχω κάνει, 
φοβάμαι ότι καμιά φορά η μπατονέτα 
θα μου ακουμπήσει εσωτερικά τον 
εγκέφαλο».
(Νεαρός φοιτητής βγαίνει στην Εθνικής Αμύνης 
από την πύλη τής Φιλοσοφικής, συζητώντας 
με φίλο του για τις πιθανές επιπτώσεις από 
τη συχνή επαφή τού αποστειρωμένου στυλεού 
στην επιφάνεια του οπίσθιου ρινοφάρυγγα. 
Ακόμη ένα Νομπέλ Ιατρικής που χάθηκε…).

67.000
Έλληνες Εβραίοι (οι 50.000 από 
τους οποίους ήταν Θεσσαλονικείς) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των συ-
νολικά έξι εκατομμυρίων θυμάτων 
τού Ολοκαυτώματος, η μνήμη των 
οποίων τιμάται με αφιερωματική συ-
ναυλία που διοργανώνει την Κυριακή 
30 Ιανουαρίου, στις 20:00, στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής 
τού κτιρίου Μ1, με δωρεάν είσοδο 
με δελτία που διατίθενται από την 
ιστοσελίδα www.tsso.gr) η Ισρα-
ηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με την Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το 
Μέγαρο Μουσικής. Η συναυλία 
πραγματοποιείται με αφορμή την 
Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος, που τιμάται στις 27 
Ιανουαρίου κάθε χρόνο.

5.000 ΕΥΡΩ
πρόστιμο και αναστολή λειτουρ-
γίας επιβλήθηκε σε μπαρ στο 
Φάληρο της Θεσσαλονίκης για 
παραβίαση των μέτρων κατά της 
διασποράς τού κορωνοϊού, καθώς, 
ενώ έμοιαζε κλειστό, λειτουργού-
σε με μουσική και εξυπηρετούσε 
πελάτες – κάποιοι εξ αυτών χω-
ρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης. Αστυνομικοί κλήθηκαν 
στη μία μετά τα μεσάνυχτα στο 
σημείο, ύστερα από καταγγελία, 
αλλά συνάντησαν κατεβασμένο το 
στόρι. Όταν έγινε αντιληπτή η πα-
ρουσία τους, η μουσική σταμάτησε 
να παίζει. Κλήθηκαν αστυνομικές 
ενισχύσεις και αποκλείστηκε κάθε 
πιθανή έξοδος. Ύστερα από τρεις 
ώρες, η ιδιοκτήτρια άνοιξε τελι-
κά την πόρτα και μέσα στο μπαρ 
βρέθηκαν συνολικά 12 θαμώνες. 
Σε τέσσερις εξ αυτών επιβλήθηκε 
πρόστιμο 300 ευρώ (σε καθέναν), 
επειδή δεν διέθεταν τα προβλεπό-
μενα πιστοποιητικά.

ΤΙ ΑΚΟΥΝ
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ;

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ;

μπειτε στο CITYMAGTHESS
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΄Η ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
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Κ αθισμένη μπρο-
στά στο κοντρόλ 
και τα μηχανή-
ματα στο σαλόνι 
τού σπιτιού της, 

έχει στην οθόνη της διακόσιες 
κάμερες και, σε ζωντανή σύν-
δεση, παρακολουθεί τα καιρικά 
φαινόμενα. Στη Θεσσαλονίκη 
έχει ηλιοφάνεια και τσουχτερό 
κρύο, ανέμους και χιονόπτω-

ση στη Χαλκιδική και χιόνια 
στη Σαντορίνη. Πατώντας ένα 
κουμπί, η κάμερα αλλάζει και 
συνδέεται με τη Βοστόνη, όπου 
έχει συννεφιά, ενώ στην Ιρλαν-
δία ασθενείς βροχές.
Η εφαρμογή (app) τής Έφης 
Τζούμα, Meteology LiveCams, 
περιλαμβάνει πληροφορίες για 
όλα τα καιρικά φαινόμενα στη 
χώρα, σε πόλεις τού εξωτερικού 

και, σε μερικές ημέρες, τον και-
ρό στο Περού, με live κάμερα. 
Η νεαρή Θεσσαλονικιά δημι-
ούργησε την πρωτότυπη εφαρ-
μογή με αφορμή την αγάπη 
της για τη μελέτη των καιρικών 
φαινομένων, αλλά κυρίως για 
να βοηθήσει τον αδελφό της, 
τον οποίον ένα τροχαίο καθή-
λωσε τα τελευταία χρόνια στο 
κρεβάτι.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό τού Αθηναϊκού/Μακε-
δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
«Πρακτορείο 104,9 FM», η 
κυρία Τζούμα υποστηρίζει ότι οι 
καταιγίδες και οι φουρτούνες τής 
ζωής δεν την έκαναν να το βάλει 
κάτω ούτε στιγμή. Παλεύει με τον 
δικό της τρόπο – και σύμμαχός 
της είναι πια οι βροχές και όλα 
τα καιρικά φαινόμενα. Για την 
ακρίβεια, δίνει σε όσους αποκτή-
σουν την εφαρμογή τη δυνατό-
τητα να έχουν τον καιρό «στο 
τσεπάκι» τους», με τα έσοδα από 
τη συνδρομή να πηγαίνουν για 
την αποκατάσταση του αδελ-
φού της, Πάρη. Όπως εξηγεί, οι 
χρήστες έχουν μια λειτουργική 
εφαρμογή-«πολυμηχάνημα» για 
την καθημερινότητά τους και, 
παράλληλα, βάζουν το δικό τους 
λιθαράκι στην επίτευξη του σκο-
πού της, αφού ήδη με τα πρώτα 
έσοδα αγόρασε ένα ηλεκτρικό 
αμαξίδιο για τις μετακινήσεις τού 
αδελφού της.
«Η ιδέα για να φτιάξω την εφαρ-
μογή ήρθε μετά το τροχαίο που 
είχε ο αδελφός μου την Τσικνο-
πέμπτη τού 2013. Βρέθηκε κατά-
κοιτος, με πολλαπλά κατάγματα 
σε όλο του το σώμα. Παλεύαμε 
για να αντεπεξέλθουμε με λιγοστά 
έσοδα και με 300 ευρώ αναπη-
ρική σύνταξη από την πρόνοια. 
Οι καθημερινές ανάγκες τού 
αδελφού μου ήταν τεράστιες και 
πολύ δαπανηρές. Έπρεπε να βρω 
έναν τρόπο, τη στιγμή μάλιστα 
που χρειάστηκε να εγκαταλείψω 
τη δουλειά μου και, άρα, ένα 
εισόδημα. Έτσι, με οδηγό μου το 
πείσμα και τη θέληση, δημιούρ-
γησα την εφαρμογή μου βήμα 
βήμα, με ατέλειωτα ξενύχτια και 
αμέτρητες ώρες δουλειάς», ανα-
φέρει η κυρία Τζούμα.
Πρώην πυγμάχος και δασκάλα 
ιππασίας, έκανε πολλές δουλειές 
τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ 
και οκτώ μήνες όμως «τρέχει» 
την πρωτότυπη ελληνική εφαρ-
μογή μετεωρολογίας, με διακό-
σιες κάμερες live streaming σε 
Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία και 
Αμερική.
Ο μετεωρολογικός χάρτης με 
τις ζωντανές μεταδόσεις δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση... Έχο-
ντας αρχικά τη βοήθεια ενός 
πολύ καλού της φίλου, έστησε 
την αρχική μορφή και η ίδια 
ανέλαβε όλα τα υπόλοιπα. Πήρε 
το αυτοκίνητό της και ταξίδεψε 
απ’ άκρου εις άκρο τής χώρας. 
Με τη σκάλα της στα χέρια, 
ανέβηκε σε βουνοκορφές και σε 
υψόμετρα και βίδωσε τις κάμε-

ρες σε κτίρια, ταράτσες, μέχρι 
και σε καμπαναριά.

Πώς λειτουργεί
«Η εφαρμογή διατίθεται σε επτά 
γλώσσες και μέσα στο επόμενο 
διάστημα θα προσθέσω άλλες 
τέσσερις. Μπαίνοντας κάποιος 
σ’ αυτήν, πέρα από τα καιρικά 
δεδομένα που μπορεί να παρακο-
λουθήσει, έχει τη δυνατότητα να 
δει τον κυματισμό τής θάλασσας, 
να διαπιστώσει πού έχει καταιγίδα, 
βροχή, χιονοπτώσεις, κεραυνούς 
και, βέβαια, πανέμορφα ηλιοβασι-
λέματα. Παράλληλα, περιλαμβάνει 
έναν πλήρη οδηγό με χάρτες 
ανέμων, βροχής, χιονοπτώσεων, 
αεροδρόμια, ράμπες σκαφών, 
καταφύγια, κάμπινγκ, λιμεναρ-
χεία, νοσοκομεία, τηλέφωνα 
έκτακτης ανάγκης, χιονοδρομικά 
κέντρα και πολλές ακόμη χρήσι-
μες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, 
διαθέτει ό,τι θα χρειαστεί ο πολίτης, 
ο αγρότης, ο ψαράς, ο τουρίστας 
που θα επισκεφθεί την Ελλάδα», 
εξηγεί η κυρία Τζούμα.
Η εφαρμογή κατεβαίνει σε 
κινητά και ταμπλέτες, αφού 
προηγουμένως ο χρήστης δη-
μιουργήσει τον προσωπικό του 
λογαριασμό με τα στοιχεία του 
και αφού προσθέσει έναν κωδικό 
πρόσβασης. Έπειτα κάνει είσοδο 
στην εφαρμογή και έχει στα χέρια 
του τα πάντα με ένα «κλικ».
Ο Πάρης, που πρόσφατα άρχισε 
να κάνει και πάλι τα πρώτα του 
βήματα, είναι περήφανος για το 
εγχείρημα της αδελφής του – και 
βοηθά σιγά σιγά κι εκείνος. Οι 
δυο τους θέλουν να περάσουν το 
μήνυμα πως δεν πρέπει να το βά-
ζουμε κάτω και να εγκαταλείπουμε 
την προσπάθεια, αφού το πείσμα 
και η θέληση νικάνε τα πάντα.
INFO: Η εφαρμογή έχει δύο 
ημέρες δωρεάν χρήσης, για να 
τη γνωρίσουν οι ενδιαφερόμε-
νοι, ενώ, αν κάποιος θέλει να 
συνεχίσει να έχει πρόσβαση, 
η ετήσια συνδρομή ανέρχεται 
στα 9,90 ευρώ (δηλαδή, 83 
λεπτά τού ευρώ τον μήνα). Για 
λογισμικό iOS κατεβαίνει από 
το App Store, πατώντας πάνω 
στον σύνδεσμο https://apps.
apple.com/gr/app/meteology-
livecams/id1570117520?l=el και 
για λογισμικό Android από το 
Play Store, πατώντας πάνω στον 
σύνδεσμο https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
livecam.meteology_live_cams. 
Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να αντλήσετε από την 
ιστοσελίδα www.meteology-
livecams.com

Αγάπη με
«σύμμαχο»
τον καιρό
Μια νεαρή Θεσσαλονικιά δημιούργησε 
ένα app με όλα όσα θα θέλαμε 
να γνωρίζουμε για τις καιρικές συνθήκες, 
με στόχο από τα έσοδα των συνδρομών 
να βοηθήσει τον αδελφό της, τον οποίον 
ένα τροχαίο καθήλωσε τα τελευταία χρόνια 
στο κρεβάτι.
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 Η Έφη Τζούμα.
 με τον αδελφό της, Πάρη..
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Κατ’ αρχήν, τι είναι το 
Playeat; Πώς προέκυψε η 
δημιουργία του;
Δώρα Τσιλιγιάννη (Δ.Τ.): 
Το όραμα του Playeat είναι 
να βελτιώσει την υγεία των 
παιδιών και των οικογενειών 
τους. Λόγω των σπουδών μας 
στον τομέα τής βιολογίας και 
της διατροφής, σκεφτήκαμε 
ότι θα ήταν πολύ σημαντικό, 
αν τα παιδιά μάθαιναν από 
μικρή ηλικία πώς λειτουργεί το 
σώμα τους, από πού προέρχε-
ται η τροφή τους και πώς να 
κάνουν σωστές διατροφικές 
επιλογές.
Ελεάννα Δαρμανή (Ε.Δ.): Επι-
πλέον, θεωρήσαμε πολύ σημα-
ντική τη σεξουαλική αγωγή των 
παιδιών, ήδη από την προσχο-
λική ηλικία. Σε συνδυασμό με 
την ανάγκη μας για δημιουργία 
και καινοτομία, αποφασίσαμε 
να δημιουργήσουμε το Playeat, 
για να μεταδώσουμε γνώσεις 
στα παιδιά και στους γονείς που 

θα προάγουν την υγεία τους 
γενικότερα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
διατροφικής εκπαίδευσης;
Δ.Τ.: Το πρόγραμμα διατροφι-
κής εκπαίδευσης περιλαμβάνει 
βιωματικά εργαστήρια βιολογί-
ας και διατροφής. Απευθύνε-
ται σε παιδιά ηλικίας 3-12 ετών. 
Μέσα από το παιχνίδι (messy 
και sensory play), τη μαγει-
ρική, τα πειράματα και άλλες 
δραστηριότητες βιωματικής 
μάθησης προσαρμοσμένες 
ανάλογα με την ηλικία των παι-
διών, τα παιδιά εκπαιδεύονται 
διατροφικά, ανακαλύπτουν την 
αξία τής υγιεινής διατροφής 
και υιοθετούν σωστές διατρο-
φικές συνήθειες.

Από τη στιγμή που η διατροφή 
των παιδιών εξαρτάται κυρίως 
από τους γονείς (και φαντάζο-
μαι ότι δεν έχουν όλοι τις δικές 
σας γνώσεις), πώς μαθαίνουν 

οι ίδιοι τι είναι καλό διατροφικά 
για τα παιδιά τους, αλλά και γι’ 
αυτούς;
Δ.Τ.: Παράλληλα με την εκπαί-
δευση των παιδιών, το Playeat 
προσφέρει σεμινάρια διατροφής 
και στους γονείς. Στόχος αυτών 
των σεμιναρίων είναι να βοηθή-
σουν τους γονείς σε πρακτικά 
θέματα που αφορούν την καθη-
μερινότητά τους στον τομέα τής 
διατροφής. Μέσα από τα σεμι-

νάρια, οι γονείς καταφέρνουν να 
προσφέρουν με τον κατάλληλο 
τρόπο τα κατάλληλα γεύματα 
στην οικογένειά τους, με εύκολο 
και διασκεδαστικό τρόπο.

Όταν ακούω τον όρο «σεξου-
αλική διαπαιδαγώγηση» σε 
μικρά παιδιά, το μυαλό μου 
πηγαίνει σε ιστορίες που έλεγαν 
οι παλαιότεροι για μελισσούλες 
και λουλουδάκια. Η πραγμα-

τικότητα φαντάζομαι ότι είναι 
αρκετά διαφορετική... Τι μαθαί-
νουν τα παιδιά;
Ε.Δ.: Το πρόγραμμα σεξουα-
λικής διαπαιδαγώγησης είναι 
βασισμένο στις οδηγίες τής 
UNESCO, ξεκινάει από το 
νηπιαγωγείο και φτάνει ώς την 
έκτη τάξη τού δημοτικού. Ανά-
λογα με την ηλικία των παιδιών, 
πραγματοποιούνται βιωματικά 
εργαστήρια, ώστε να μάθουν 

ΕΛΕΑΝΝΑ ΔΑΡΜΑΝΗ,
ΔΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
Βιολόγος-γενετίστρια και βιολόγος
-διατροφολόγος, αντίστοιχα. Δημιουργοί 
τού Playeat (Facebook/Instagram: 
playeat_thessaloniki). Φωτογραφήθηκαν 
την Τρίτη 18 Ιανουαρίου
στο «PlayTogether», στην Τούμπα.
Συνέντευξη:      Πορτραίτο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ      ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 
– ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΩΣΤΟΣΟ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΗΓΕΣ. 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ 7-8 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ 
ΗΔΗ ΛΑΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ‘Η ΑΠΟ 
ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ‘Η ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ, 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΜΗΧΑΝΑ ΚΑΙ ΑΒΟΛΑ».

ΟΊ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΊΣ



ήδη από την προσχολική ηλικία 
πώς ονομάζονται τα μέρη τού 
σώματος, ποια είναι τα ασφαλή 
αγγίγματα, τη διαφορά ανάμεσα 
στο μυστικό και στην έκπληξη, 
τρόπους να προστατεύουν τα 
ίδια το σώμα τους, αλλά και 
ποιους θα πρέπει να ενημερώ-
νουν, αν συμβεί κάτι που δεν 
τους αρέσει. Σε παιδιά μεγαλύ-
τερης ηλικίας, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει θέματα σχετικά με 

τη γονιμότητα και την εφηβεία. 
Στόχος τού προγράμματος είναι 
η αυτοπροστασία και η διασφά-
λιση της σωματικής, αλλά και 
της ψυχικής τους υγείας.

Πάντως –και νομίζω ότι δεν 
είναι απλώς δική μου αίσθηση– 
στην Ελλάδα ακόμη και ο όρος 
«σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» 
αποτελεί ταμπού για μεγάλη με-
ρίδα τής ελληνικής κοινωνίας…

Ε.Δ.: Στην Ελλάδα είμαστε 
πολύ πίσω στο θέμα τής 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγη-
σης. Στη μετά-#metoo εποχή 
φαίνεται ότι αρχίσαμε να μιλάμε 
περισσότερο για θέματα που 
αφορούν τη σεξουαλικότητα 
και την αυτοπροστασία των 
παιδιών. Στο Playeat θεωρούμε 
πολύ σημαντικό τα παιδιά να 
γνωρίζουν πώς να προστατευ-
τούν και πώς να αποκτήσουν 

καλή εικόνα για το σώμα τους, 
καθώς το σώμα τους αλλάζει 
μεγαλώνοντας.
Στα σεμινάρια των γονέων, στό-
χος μας είναι να τους δείξουμε 
τον τρόπο που θα μιλήσουν 
στα παιδιά τους για όλα αυτά 
τα θέματα που περιλαμβάνει η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 
Οι γονείς είναι οι πρώτοι που θα 
ερωτηθούν από τα παιδιά τους 
για το πώς γεννιούνται τα παιδιά, 

τι είναι σεξ ή τι συμβαίνει κατά 
την εφηβεία. Πέρα απ’ αυτό, 
είναι σημαντικό οι γονείς να χτί-
σουν μια σχέση εμπιστοσύνης με 
τα παιδιά τους, έτσι ώστε να δια-
σφαλίσουν πως οτιδήποτε και να 
τους συμβεί θα είναι οι πρώτοι 
που θα το μάθουν. Μέσα από τα 
σεμινάρια του Playeat, ουσια-
στικά εκπαιδεύουμε τους γονείς 
στον τομέα τής σεξουαλικής 
αγωγής, έτσι ώστε και αυτοί, με 
τη σειρά τους, να εκπαιδεύσουν 
σωστά τα παιδιά τους.

Και οι γονείς; Δέχονται θετικά 
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγη-
ση;
Δ.Τ.: Η αλήθεια είναι ότι οι 
περισσότεροι γονείς, επειδή 
δεν γνωρίζουν τι περιλαμβάνει 
το πρόγραμμα σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, εμφανίζονται 
στην αρχή κάπως επιφυλακτικοί. 
Για τον λόγο αυτό, πριν από την 
έναρξη κάθε τέτοιου προγράμ-
ματος ενημερώνουμε τους 
γονείς, έτσι ώστε να γνωρίσουν τι 
θα διδαχθούν τα παιδιά τους και 
να μπορέσουν να το υποστηρί-
ξουν και στο σπίτι, προς μεγαλύ-
τερο όφελος των παιδιών.

Τα ίδια τα παιδιά; Είναι πιο 
δεκτικά;
Ε.Δ.: Κατ’ αρχήν, παρατηρούμε 
ότι τα παιδιά έχουν πλέον από 
μικρή ηλικία πολλές πληροφορί-
ες και ερεθίσματα γύρω από το 
θέμα τής σεξουαλικότητας 
– πολλές φορές ωστόσο όχι 
από τις πλέον κατάλληλες 
πηγές. Ενδιαφέρονται πολύ να 
μάθουν και οι ερωτήσεις τους 
είναι σχεδόν πάντοτε γύρω από 
σημαντικά θέματα. Η δική μας 
δυσκολία και πρόκληση είναι να 
εκπαιδεύσουμε σωστά παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 
7-8 ετών, που έχουν λάβει ήδη 
λάθος πληροφόρηση από τους 
συμμαθητές τους ή από αδέλφια 
μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, 
επειδή τα ζητήματα γύρω από τη 
σεξουαλικότητα δεν είναι θέματα 
που συζητιούνται ανοιχτά μέσα 
στην οικογένεια ή στην κοινωνία 
μας, πολλές φορές τα παιδιά 
νιώθουν αμήχανα και άβολα.

Πώς πραγματοποιούνται τα 
σεμινάριά σας στον καιρό τής 
πανδημίας;
Δ.Τ.: Τα σεμινάρια των γονέ-
ων γίνονται διαδικτυακά, ενώ 
για τα εργαστήρια των παιδιών 
συνεργαζόμαστε με διάφορους 
χώρους, όπως σχολεία, πολυχώ-
ρους και μουσεία.
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ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΡΧΗ...
«ΔΕΝ ΎΠΑΡΧΕΊ ΑΝΘΡΩΠΟΣ που θα αποχωρήσει από 
αυτό το γραφείο φέροντας την ίδια φήμη που τον είχε οδη-
γήσει σε αυτό. Ο ‘μήνας τού μέλιτος’ είναι τόσο σύντομος και 
σε αυτήν την περίπτωση όσο και σε οποιαδήποτε άλλη, με 
τις στιγμές έκστασης να ‘εξαργυρώνονται’ με χρόνια βασά-
νων και απέχθειας»: η ρήση ανήκει στον τρίτο πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών (και κύριο συντάκτη τής αμερικανικής 
Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας), Τόμας Τζέφερσον, έναν ελ-
ληνομαθή και ορθολογιστή πολιτικό, ο οποίος υπηρέτησε στο 
κορυφαίο αξίωμα των ΗΠΑ για δύο συνεχόμενες θητείες (από 
τις 4 Μαρτίου 1801 ώς τις 4 Μαρτίου 1809), αφού προηγου-
μένως είχε θητεύσει ως υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρ-
νηση του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Η περίφημη, πλέον, φράση 
(στην οποία έκτοτε αναφέρθηκαν γενιές πολιτικών ανά τον 
κόσμο) ειπώθηκε λίγους μήνες πριν από τη λήξη τής δεύτερης 
θητείας τού Τζέφερσον, το δε γραφείο στο οποίο αναφέρεται 
είναι αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως «Οβάλ Γραφείο» – ο 
χώρος εργασίας, δηλαδή, του ισχυρότερου άνδρα στον πλα-
νήτη. Στην Ελλάδα, ασφαλώς, δεν έχουμε «Οβάλ Γραφεία», οι 
αναλογίες ωστόσο είναι αντίστοιχες: είτε μιλάμε για το Μέγαρο 
Μαξίμου είτε για το δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, κάθε 
πρώτος πολίτης (της χώρας ή της πόλης) οφείλει να πολιτεύε-
ται με το βλέμμα στην επόμενη κάλπη – και όχι απαραιτήτως 
για ψηφοθηρικούς λόγους όσο για να έχει μια διαρκή αίσθη-
ση του εναπομείναντος χρόνου που έχει στη διάθεσή του, για 
να επικοινωνήσει το όραμα και να ξεδιπλώσει το έργο του.

Στις εκλογές τού 2019, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν για 
πολλούς το άουτσάιντερ. Έχοντας αποχωρήσει καιρό πριν 
από την παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη (υπό συνθήκες και 
για λόγους που, για τους γνωρίζοντες, μόνον άδικο δεν μπο-
ρούν να δώσουν στον νυν δήμαρχο της πόλης) και χωρίς 
να αποτελεί την επίσημη πρόταση τής Νέας Δημοκρατίας, 
κατάφερε τη δεύτερη Κυριακή να αποτελέσει την επιλογή 
τού 66,79% των ψηφισάντων, έναντι ποσοστού 33,21% που 
συγκέντρωσε ο ανθυποψήφιός του στον δεύτερο γύρο, Νί-
κος Ταχιάος. Κι όμως: εξαιτίας ενός (εκ του αποτελέσματος) 
καλπονοθευτικού εκλογικού συστήματος που είχε ψηφίσει 
η τότε πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο Ζέρβας συγκέ-
ντρωσε μόλις 7 έδρες στο 49μελές δημοτικό συμβούλιο, 
έναντι 11 εδρών που είχε κατοχυρώσει από τον πρώτο γύρο 
ο Νίκος Ταχιάος. Από 7 έδρες έλαβαν ο (τρίτος) Γιώργος 
Ορφανός και η (τέταρτη) Κατερίνα Νοτοπούλου, από τρεις 
έδρες πήραν Σπύρος Βούγιας και Παναγιώτης Ψωμιάδης, 2 
έλαβε ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος και από μία, κατά σειρά 
ψήφων, οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι Πέτρος Λεκάκης, Μάκης 
Κυριζίδης, Χάρης Αηδονόπουλος, Μιχάλης Τρεμόπουλος, 
Αντώνης Γαζάκης, Γιώργος Ρακκάς, Γιάννης Κουριαννίδης, 
Γιάννης Νασιούλας και Βασίλης Μωυσίδης.

Γιατί αυτή η ιστορική αναφορά σε γεγονότα που εκτυλίχθηκαν 
σχεδόν τρία χρόνια νωρίτερα; Πολύ απλά, για να καταδειχθεί 
ότι η νίκη τού Κωνσταντίνου Ζέρβα με 67% στον δεύτερο 
γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών τού 2019 στη Θεσσα-
λονίκη ήταν στα όρια αυτού που κάποιοι θα χαρακτήριζαν 
«πύρρειος»: πρώτος σε ποσοστό, δεύτερος σε αριθμό εδρών 
και αναγκασμένος να επιδοθεί σε λεπτότατες ασκήσεις πολιτι-
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κής ισορροπίας (και, χωρίς αμφιβολία, με την ανάγκη να βάλει 
μπόλικο νερό στο κρασί του δεδομένη), για να μπορέσει να 
συγκροτήσει μια πλειοψηφία που θα του επέτρεπε να διοικήσει 
στα τέσσερα χρόνια τής (πρώτης;..) θητείας του, ώς το τέλος 
καλοκαιριού τού 2023. Άσκηση σίγουρα όχι εύκολη (ίσως δε, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, καταδικασμένη να αποφέρει περιο-
ρισμένους καρπούς).

Η «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Τι διαδέχθηκε ο Ζέρβας; Έναν δήμαρχο-σταρ (γι’ αυτό δεν 
υπάρχει αμφιβολία), ο οποίος από πολλούς θεωρήθηκε το 
απόλυτο αυτοδιοικητικό «success story» σε πανελλαδικό 
επίπεδο. Ήταν όμως στ’ αλήθεια έτσι; Προσωπικά, θα μου 
επιτρέψετε να αμφιβάλλω. Και θα σας εξηγήσω αμέσως 
τους λόγους.

Ο Γιάννης Μπουτάρης διαδέχθηκε τον Βασίλη Παπαγεωργό-
πουλο, καταδικασμένο από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των σε ισόβια κάθειρξη (παρότι από τον Ιούλιο του 2015 βρί-
σκεται εκτός φυλακών χάρη στον ευεργετικό νόμο τού Νίκου 
Παρασκευόπουλου, υπουργού Δικαιοσύνης τής κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) για άμεση συνέργεια στην υπεξαίρεση 17,9 
εκατ. ευρώ από το ταμείο τού δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εξομάλυνση της οικονομικής κατάστασης στον δήμο 
ήταν από τις πρώτες μέριμνες του Γιάννη Μπουτάρη και 
των συνεργατών του – πεδίο στο οποίο, κατά γενική ομο-
λογία, έγινε καλή δουλειά, κλείνοντας την «ψαλίδα» των 
ελλειμμάτων, αλλά και βρίσκοντας επιπλέον πόρους μέσα 
από διαύλους που ο δήμος δεν είχε εκμεταλλευτεί ώς τότε. 
Παράλληλα, φρόντισε να ρίξει το βάρος του σε τρία μέτωπα 
που είχαν παίξει ψηλά στην προεκλογική ατζέντα του: στην 
καθαριότητα στην πόλη, στην πάταξη του παρεμπορίου 
και στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους και της 
παράνομης στάθμευσης.

Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι όχι μόνο δεν μπορούσε να παρα-
χθεί έργο σε αυτούς τους τομείς, αλλά, αντίθετα, η κατάσταση 
επιδεινώθηκε ραγδαία σε σχέση με αυτό που είχε παραλάβει ο 
Γιάννης Μπουτάρης. Έτσι, το βάρος έπεσε στην εξωστρέφεια 
της πόλης (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη προτε-
ραιότητα δεν υπήρχε ήδη στην ατζέντα τού τέως δημάρχου). 
Χάρη στην προσωπική του δράση και παρελθόν [διακεκριμέ-
νος οινοποιός και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, 
ιδρυτής τού οργανισμού «Αρκτούρος» για την προστασία τής 
αρκούδας, των άγριων ζώων και της φύσης των ελληνικών 
δασών (πρωτοβουλία για την οποία το περιοδικό «ΤΙΜΕ» τού 
απένειμε το 2003 τον τίτλο τού «Ευρωπαίου Ήρωα» για το 
έργο του για την προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος), «δή-
μαρχος τού μήνα», σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Οκτώβριο του 
2012, μετά από ψηφοφορία στον ιστότοπο citymayors.com, 
βραβευμένος το 2016 στη Νέα Υόρκη από τον Σύλλογο 
Αμερικανών Φίλων τού Εβραϊκού Μουσείου τής Ελλάδας με 
το βραβείο «Δαμασκηνός» για τη συμβολή του στην προώθη-
ση της ελευθερίας και της συνύπαρξης θρησκειών στη χώρα 
μας κ.ά.], αλλά και στο ιδιοσυγκρασιακό ταμπεραμέντο του 
(ο 70άρης οινοποιός με το σκουλαρίκι και τα τατουάζ που 

έδωσε μάχη με τον αλκοολισμό, ο υπέρμαχος των δικαιωμά-
των τής ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κοκ.), ο Μπουτάρης κατάφερε 
σύντομα να στρέψει τα φώτα τής διεθνούς προσοχής στη 
Θεσσαλονίκη, οδηγώντας σε σειρά εξυμνητικών δημοσιευμά-
των στον διεθνή Τύπο και σε σημαντική αύξηση της προσέλευ-
σης ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη.

Βέβαια, η προσπάθεια αυτή έμελλε να εξελιχθεί με τρόπο 
αντίστοιχο των Ολυμπιακών Αγώνων τής Αθήνας, όπου τα 
υπέρλαμπρα στάδια και οι εγκαταστάσεις που κατασκευά- 
στηκαν για τη φιλοξενία των αγωνισμάτων έπεσαν –στη 
συντριπτική τους πλειονότητα– σε παρακμή και υποβάθ-
μιση σχεδόν από την επόμενη κιόλας ημέρα μετά τη λήξη 
τής διοργάνωσης, μια που δεν είχε προβλεφθεί σχέδιο 
μεταολυμπιακής εκμετάλλευσής τους. Κάπως έτσι συνέβη 
και με τη Θεσσαλονίκη: η πόλη σήκωσε το χέρι της στην 
Ελλάδα και στον κόσμο, δήλωσε το «παρών» και κάλεσε 
όσους δεν τη γνώριζαν ήδη να την ανακαλύψουν. Δυστυ-
χώς, όμως, δεν είχε φροντίσει να προπαρασκευαστεί για την 
υποδοχή τους: οι ταξιδιώτες έρχονταν σε μια πόλη βρώ-
μικη, με κάδους απορριμμάτων ξέχειλους (ακόμη και στα 
κεντρικότερα σημεία της), με ένα κυκλοφοριακό χάος το 
οποίο επέτειναν τα χρονίζοντα εργοτάξια του μετρό και με 
το παρεμπόριο να ανθεί ακόμη και στους πιο εμπορικούς 
της δρόμους, όπως η οδός Τσιμισκή (όπου οι λαθρέμποροι 
έκαναν αντίπραξη ακριβώς μπροστά από τις βιτρίνες των 
νομοταγώς φορολογούμενων καταστηματαρχών), ή στα πιο 
τουριστικά της σημεία, όπως η Παλιά Παραλία και η πλατεία 
τού Λευκού Πύργου. Με ανοιχτές πληγές, δηλαδή, στα τρία 
ανοιχτά μέτωπα που ο Γιάννης Μπουτάρης είχε υποσχεθεί 
προεκλογικά να κλείσει. Και το ακόμη χειρότερο: σαν να 
μην έφταναν η έλλειψη καθαριότητας, το κυκλοφοριακό 
χάος και το παρεμπόριο, ο υψηλού εισοδήματος επισκέπτης, 
αυτός που θα αφήσει πολλά χρήματα στη διάρκεια της 
παραμονής του, αποτελώντας μετά την αναχώρησή του τον 
καλύτερο πρεσβευτή τής πόλης, δεν βρήκε ποτέ στη Θεσ-
σαλονίκη οργανωμένα πακέτα δραστηριοτήτων (με άξονα 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη γαστρονομία, την ιστορία 
ή ό,τι άλλο θα μπορούσαμε –δεδομένα και με αξιώσεις– να 
προβάλουμε και να εκμεταλλευτούμε), ώστε να ανακαλύψει 
στην πόλη τον νέο αγαπημένο προορισμό του. Κάπως έτσι, 
στη Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι low budget επισκέπτες, οι 
backpackers που θα τη βγάλουν με ένα πιτόγυρο, μία μπίρα 
από το περίπτερο και μια βόλτα στη Νέα Παραλία, όπου θα 
αράξουν στο ξύλινο ντεκ για να απολαύσουν το ηλιοβασίλε-
μα. Ουδείς τους σνομπάρει, απαραίτητοι και αυτοί – έστω 
και ένας επιπλέον επισκέπτης στην πόλη είναι κέρδος και 
καλοδεχούμενος. Είναι όμως ο υψηλού εισοδήματος τουρί-
στας αυτός που θα πρέπει να προτεραιοποιείται στον σχεδια- 
σμό, αν μια περιοχή θέλει να χτίσει ένα προφίλ που θα της 
διασφαλίσει τουριστική ανάπτυξη και έσοδο σταθερό και σε 
βάθος χρόνου και όχι εν είδει πυροτεχνήματος.

Ίσως ακουστεί αστείο σε κάποιους, η μεγαλύτερη ωστόσο 
συνεισφορά τής διοίκησης Μπουτάρη στον δήμο Θεσσαλονί-
κης είναι η διοργάνωση του Gay Pride. Όχι, προφανώς, λόγω 
της καλλιτεχνικής του αξίας – συμφωνώντας απόλυτα στην 
ανάγκη τής ορατότητας ως του ταχύτερου δρόμου για τη 
διασφάλιση ισότιμης αντιμετώπισης κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως 
τού πολιτικού, θρησκευτικού, φυλετικού ή, εν προκειμένω, 
σεξουαλικού προσανατολισμού του, θεωρώ, αν με ρωτάτε, ότι 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ 2019, 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΖΕΡΒΑΣ ΗΤΑΝ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΤΟ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ. 
ΕΧΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙΡΟ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
(ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ, ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ, 
ΜΟΝΟΝ ΑΔΙΚΟ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΟΥ 66,79% 
ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ, 
ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
33,21% 
ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 
Ο ΑΝΘΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ, 
ΝΙΚΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ. 
ΚΙ ΟΜΩΣ: ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΕΝΟΣ (ΕΚ ΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) 
ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΨΗΦΙΣΕΙ 
Η ΤΟΤΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ο 
ΖΕΡΒΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 
ΜΟΛΙΣ 7 ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ 
49ΜΕΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΝΑΝΤΙ 
11 ΕΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ 
Ο ΝΙΚΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ.
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η εικόνα ανθρώπων με φτερά και πούπουλα που παρελαύνουν 
υπέρμετρα μακιγιαρισμένοι πάνω σε κοθόρνους αδικεί τον 
σημερινό ομοφυλόφιλο ή αμφιφυλόφιλο άνδρα ή γυναίκα, που 
είναι ένας κανονικός, καθημερινός άνθρωπος όπως όλοι μας. 
Κι όμως: το Gay Pride, κουβαλώντας όλα αυτά με τα οποία 
καθένας μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αποτέλεσε την πιο 
ηχηρή διαφοροποίηση της εποχής Μπουτάρη από την περίο- 
δο που προηγήθηκε, σηματοδοτώντας με τον πιο εμφατικό 
τρόπο το άνοιγμα της πόλης προς έναν νέο, πιο ανοιχτόμυαλο 
και πολύ περισσότερο δεκτικό στη διαφορετικότητα εαυτό 
της. Και αυτό είναι αναμφισβήτητα έργο Μπουτάρη, το οποίο 
οφείλουμε να του πιστώσουμε.

Η ΕΠΟΧΗ ΖΕΡΒΑ
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον (υψηλών στόχων, που συχνά 
απέφεραν πολύ μικρότερους καρπούς), η διοίκηση Μπου-
τάρη παρέδωσε τα ηνία στη διοίκηση Ζέρβα, στα τέλη Αυ-
γούστου τού 2019. Μια μετάβαση, η οποία πολύ γρήγορα 
άρχισε να αναδεικνύει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία 
την αντιπαλότητα ανάμεσα στον νυν και τον τέως δήμαρχο.

ΚΑΠΟΊΕΣ ΦΟΡΕΣ η διαφοροποίηση και η αλλαγή γραμ-
μής ήταν απόλυτα δικαιολογημένες από τις καταστάσεις και 
την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ορισμένοι έσπευσαν 
να κατηγορήσουν τη διοίκηση Ζέρβα επειδή, σε μία από τις 
πρώτες κινήσεις της, έσπευσε (τον Σεπτέμβριο του 2019) να 
σταματήσει το έργο τής πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας 
στο τμήμα της από την Τσιμισκή ώς τη λεωφόρο Νίκης (σε 
συνέχεια του ήδη πεζοδρομημένου τμήματος από την πλατεία 
Αγίας Σοφίας ώς την Τσιμισκή), καταβάλλοντας μάλιστα στον 
εργολάβο αποζημίωση περίπου 65.000 ευρώ (ή το 5% του 
συνολικού προϋπολογισμού τού 1,35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με 
τη σχετική ρήτρα που προβλεπόταν στη σύμβαση του έργου). 
Σημειωτέον ότι η διοίκηση Μπουτάρη είχε υπογράψει τη 
σύμβαση με τον ανάδοχο στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις 23 
ημέρες(!) πριν παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα δημοτική αρχή 
τής πόλης. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν τότε για επιχείρηση 
«ξηλώματος τού πουλόβερ Μπουτάρη» από τη διοίκηση Ζέρ-
βα, παραβλέποντας ωστόσο, ασφαλώς, την πραγματικότητα: η 
συγκεκριμένη παρέμβαση (η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας 
ώς την παραλιακή λεωφόρο) είχε ψηφιστεί από το δημοτικό 
συμβούλιο Θεσσαλονίκης (μεταξύ άλλων και από τον σημερι-
νό δήμαρχο) το 2011, προεξοφλώντας ότι, ώς την ώρα που θα 
έπρεπε να ξεκινήσουν τα έργα, το μετρό θα έχει ολοκληρωθεί 
και η πόλη θα έχει απαλλαγεί από τα εργοτάξιά του, διαθέ-
τοντας παράλληλα ένα αξιόπιστο μέσο μαζικής μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς. Σκεφτείτε –ως εποχούμενοι, αλλά και ως 
πεζοί– πόσο χειρότερη θα ήταν σήμερα η κυκλοφοριακή κα-
τάσταση στο κέντρο, αν (με το μετρό ακόμη υπό κατασκευή) 
η Αγίας Σοφίας έπαυε να αποτελεί διέξοδο των οχημάτων 
προς τη θάλασσα από την Τσιμισκή, από τη Μητροπόλεως και 
από την Προξένου Κορομηλά.

ΣΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΛΊ, η διαφοροποίηση δεν μοιάζει 
και τόσο λογική. Όπως, για παράδειγμα, στην πλατεία Ελευ-
θερίας. Στη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων ελήφθη 
–και πολύ ορθά– η απόφαση ανάπλασης της συγκεκρι-
μένης πλατείας, ενός δημόσιου αστικού χώρου με έντονο 
ιστορικό φορτίο. Ήταν σε αυτό το σημείο όπου το Σάββατο 

H ΠΟΛΗ ΜΑΣ COVER STORY  18-19



Citymag Thessaloniki 
No 048 — Φεβρουάριος 2022

11 Ιουλίου 1942 (το διαβόητο «Μαύρο Σάββατο»), στις 8 το 
πρωί, οι ναζί συγκέντρωσαν «όλους τους άρρενες Ισραη- 
λίτες ηλικίας 18 μέχρι 45 ετών» τής πόλης, σύμφωνα με τη 
σχετική διαταγή που εκδόθηκε, κρατώντας επί έξι ώρες 
κάτω από τον καυτό ήλιο 9.000 Εβραίους, κακοποιώντας 
τους, εξευτελίζοντάς τους και υποβάλλοντάς τους σε απάν-
θρωπη μεταχείριση, με τελικό στόχο να τους καταγράψουν, 
για να τους στείλουν σε καταναγκαστικά έργα και, τελικώς, 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θα έβρισκαν φριχτό 
θάνατο.

Επί δεκαετίες αυτός ο χώρος μνήμης λειτουργούσε ως υπαί-
θριο, επί πληρωμή πάρκινγκ, αποτελώντας ένα σκοτεινό σημείο 
στην καρδιά τής πόλης – και σίγουρα μη τιμώντας το ιστορικό 
της παρελθόν. Συνειδητοποιώντας την ανάγκη παρέμβασης, 
ο δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε (το καλοκαίρι του 2012) 
πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την ανά-
πλαση της πλατείας, με στόχο να την αποδώσει σε κατοίκους 
και επισκέπτες ως χώρο περιπάτου και αναψυχής, αλλά και ως 
τόπο μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Μέσα από 
τη διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι τού 2012 επελέγη, 
τελικώς, ως νικήτρια η μελέτη των αρχιτεκτόνων μηχανικών 
Θεμιστοκλή Χατζηγιαννόπουλου και Κωνσταντίνου Χαραλα-
μπίδη, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται 
σε περίπου 2,5 εκατ. (μετά την έκπτωση 52,65% που δόθηκε 
από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο). Οι μπουλντόζες ήταν 
προγραμματισμένο να πιάσουν δουλειά στον χώρο τον Μάρτιο 
του 2019 (η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 19.02.2019, 
με προβλεπόμενο ορίζοντα παράδοσης του έργου έναν χρόνο 
αργότερα, στις 18.02.2020). Τίποτα, ωστόσο, δεν κύλησε 
όπως προβλεπόταν. Οι πρόδρομες αρχαιολογικές ανασκαφές, 
οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν τον 
Απρίλιο του 2019, παρατάθηκαν, με τον εργολάβο που είχε 
επιλεγεί από τη διοίκηση Μπουτάρη (μια κατασκευαστική εται-
ρεία από τα Φάρσαλα) να παίρνει το «πράσινο φως» μόλις τον 
Σεπτέμβριο του 2019. Το εργοτάξιο, ωστόσο, εξακολουθούσε 
να παραμένει ανενεργό, χωρίς οποιαδήποτε δραστηριότητα 
πίσω από τις λαμαρίνες που απέκλειαν την πλατεία από τη ζωή 
τής πόλης.

Τελικώς, τον Απρίλιο του 2020 το δημοτικό συμβούλιο 
Θεσσαλονίκης αποφασίζει, έπειτα από πρόταση της διοί-
κησης του δήμου, να προχωρήσει στη λύση τής σύμβασης, 
διαδικασία η οποία τελικώς ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 
της ίδιας χρονιάς (2020). Η δημοτική αρχή ωστόσο δεν 
προχωρά σε ανάθεση του έργου στον επόμενο μειοδότη, 
καθώς έχει άλλα σχέδια. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας επαναφέ-
ρει στο προσκήνιο την ιδέα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ 
δύο επιπέδων κάτω από την πλατεία (με χωρητικότητα περί-
που 200-220 θέσεων, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 
χίλιες σταθμεύσεις ημερησίως), παρά το γεγονός ότι αφενός 
στην περιοχή υπάρχουν ήδη μεγάλα πάρκινγκ με ελεύθε-
ρες θέσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τής ημέρας (μεταξύ 
άλλων, το πάρκινγκ στον ΟΛΘ, αλλά και τα πολυώροφα 
πάρκινγκ στις οδούς Πολυτεχνείου και Λέοντος Σοφού), 
αφετέρου όλοι προειδοποιούν για τις διαφαινόμενες τεχνικές 
δυσχέρειες σε οποιαδήποτε απόπειρα κατασκευής υπόγειου 
χώρου στάθμευσης στην πλατεία, η οποία έτσι θα διέτρεχε 
τον κίνδυνο να έχει την τύχη τής πλατείας Διοικητηρίου. Οι 
προκλήσεις στην πλατεία Ελευθερίας περιλαμβάνουν, μετα-
ξύ άλλων, το υψηλό κόστος που θα κληθεί να καταβάλει ο 

Η ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 
– ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ, 
ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΙΝΕ 
ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, 
ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΡΙΞΕΙ 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕ 
ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΥ 
ΕΙΧΑΝ ΠΑΙΞΕΙ ΨΗΛΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ: ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΠΟΛΥ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΦΑΝΗΚΕ 
ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ 
ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, 
ΑΛΛΑ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ, 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ 
ΡΑΓΔΑΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ. ΕΤΣΙ, 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΕΣΕ 
ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ 
ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΗΔΗ 
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΤΟΥ ΤΕΩΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ).
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σταντίνο Ζέρβα. Με μια ομάδα διοίκησης-προϊόν αναγκα-
στικών συμβιβασμών (ουδείς υποστηρίζει ότι στο σημερινό 
σχήμα δεν υπάρχουν στελέχη που αξίζουν, όλοι αντιλαμβά-
νονται την ίδια στιγμή, ωστόσο, ότι άλλο είναι να σχηματίζεις 
μια ομάδα με ελεύθερη επιλογή αυτών που εσύ θεωρείς 
καλύτερους και άλλο να αναγκάζεσαι σε πολιτική συγκα-
τοίκηση με άτομα, από την ψήφο των οποίων εξαρτάς την 
πλειοψηφία με την οποία διοικείς...) και χωρίς ουσιαστικό 
πάγκο για αλλαγές (κάτι που φάνηκε και στον προ ημερών 
ανασχηματισμό στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης), η 
δυναμική τού σχήματος έχει συγκεκριμένη «οροφή».

Επιπλέον, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη (στοιχεία σημα-
ντικά –παρά τους αστερίσκους που προαναφέρθηκαν– από 
την παρακαταθήκη τής απελθούσας διοίκησης, στα οποία 
θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια νέα στρατηγική) δέχθηκαν 
σοβαρό πλήγμα, όταν, πριν καλά καλά περάσει ένα εξάμηνο 
άσκησης της διοίκησης από το σχήμα Ζέρβα, είχαμε το 
ξέσπασμα της πανδημίας και στη χώρα μας, με τη Θεσσα-
λονίκη να πλήττεται κατεξοχήν στη διάρκεια των σχεδόν δύο 
χρόνων που ακολούθησαν από τα αλλεπάλληλα λόκντάουν, 
από σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και απωλειών, από 
«πάγωμα» της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αγορά 
και από σχεδόν καθολική αναστολή τής τουριστικής κίνησης, 
όπως οι συνθήκες επιτάσσουν. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν 
αρχές Φεβρουαρίου τού 2022, υπάρχουν ξενοδοχεία στη 
Θεσσαλονίκη που εξακολουθούν (με μικρά, σύντομα δια-
λείμματα) να έχουν κατεβασμένα τα ρολά τους, ενώ και αυτά 
που είναι ανοιχτά στην πραγματικότητα υπολειτουργούν, με 
πληρότητες που μακράν απέχουν των καλών ημερών τους.

Σε αυτό το περιοριστικό σκηνικό, η ομάδα γύρω από τον 
δήμαρχο προσπάθησε να βρει ένα νέο αφήγημα, το οποίο 
θα μπορούσε να αποτελέσει τη saga τής νέας διοίκησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε η ατυχής, κατά την ταπεινή μου 
άποψη, επιλογή να ποντάρουν στα έργα υποδομής και στις 
παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο – πεδίο κατεξοχήν προ-
νομιακό υπό κανονικές συνθήκες, το οποίο εν προκειμένω, 
ωστόσο, λειτούργησε μάλλον ως μπούμερανγκ.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΠΟΎ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ περιελάμβα-
νε πρότζεκτ που δεν ήταν, στην πραγματικότητα, έργα τού 
κεντρικού δήμου. Κάπως έτσι, επιχειρήθηκε η δημοτική αρχή 
να ταυτιστεί εμμέσως με τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση του 
εκθεσιακού κέντρου τής ΔΕΘ, την ολοκλήρωση του μετρό ή 
τον υπερυψωμένο άξονα του Fly Over, δίπλα στον υπάρχο-
ντα περιφερειακό (που είναι δημόσια έργα), την υλοποιού- 
μενη αναβάθμιση του λιμανιού τής Θεσσαλονίκης ή την 
κατασκευή νέου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ από τον ομογενή 
επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη ή την ολοκληρωτική αναστήλω-
ση, ανάπλαση και επαναλειτουργία τής Αγοράς Μοδιάνο, την 
οποία ολοκληρώνει ο όμιλος του επιχειρηματία Σάμι Φάις. 
Όλες αυτές οι παρεμβάσεις ωφελούν ή θα ωφελήσουν την 
πόλη, δεν μπορείς ωστόσο να επιχειρείς να τις πιστωθείς ως 
αποτέλεσμα δικών σου ενεργειών...

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, στο προσκήνιο ήρθαν ξανά πρότζεκτ 
όπως αυτά της πλατείας Διοικητηρίου (η οποία αποτελεί 
χαίνουσα πληγή εδώ και σχεδόν 30 χρόνια) ή της επέκτα-
σης της Παλιάς Παραλίας με ξύλινο ντεκ (η οποία πρώτη 

τυχόν ενδιαφερόμενος ιδιώτης (ο δήμος επιθυμεί την κατα-
σκευή πάρκινγκ μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα – ΣΔΙΤ), το οποίο εκτιμάται στα 20-25 εκατ. ευρώ, 
τις αντικειμενικές δυσκολίες που συνεπάγεται το γεγονός 
ότι το επίπεδο της θάλασσας βρίσκεται μόλις τρία μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, την ανάγκη ριζικών 
αλλαγών στο αρχιτεκτονικό σχέδιο βάσει του οποίου 
δημοπρατήθηκε η ανάπλαση της πλατείας (το σχέδιο δεν 
προέβλεπε εισόδους και εξόδους για οχήματα και πεζούς 
από και προς υπόγειο χώρο στάθμευσης ούτε είχε συνυπο-
λογίσει τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που συνεπά-
γεται η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στην περιοχή), αλλά 
και με τον μεγάλο άγνωστο «Χ», που είναι οι αρχαιολογικές 
έρευνες (προς το παρόν, έχει ανασκαφεί μόνο το επάνω 
μέρος τής πλατείας, όπου σε βάθος 2,80 μ. βρέθηκαν, σε 
κακή κατάσταση, τα υπολείμματα του θαλάσσιου τείχους 
τής πόλης, περίπου στο ύψος τής οδού Καλαποθάκη. Στο 
κάτω μέρος τής πλατείας, που επίσης θα πρέπει να διερευ-
νηθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία σε περίπτωση που 
προχωρήσει το σχέδιο για υπόγειο πάρκινγκ, είναι γνωστό 
ότι κατά τον 9ο αιώνα είχε γίνει προσπάθεια θωράκισης 
του θαλάσσιου τείχους με διάφορα υλικά από κατασκευές 
τής πόλης – αυτά πιθανότατα περιλαμβάνουν κίονες και 
κιονόκρανα, ενδεχομένως σπαράγματα μαρμάρινων έργων 
κοκ. Υπάρχει επίσης ενδεχόμενο να βρεθούν υπολείμματα 
του θαλάσσιου τείχους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι 
κάτι περισσότερο από υπαρκτός ο κίνδυνος να ανοίξει 
ακόμη μία πληγή τύπου πλατείας Διοικητηρίου ή σταθμού 
«Βενιζέλου» τού μετρό στην πόλη, η οποία ουδείς γνωρίζει 
πόσο γρήγορα θα μπορούσε να κλείσει).

Οι εξελίξεις στο θέμα αυτό είναι ωστόσο, όπως φαίνεται, ρα-
γδαίες: στα μέσα Ιανουαρίου (και ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες 
έχουν απομακρύνει τις λαμαρίνες και έχουν διαμορφώσει 
για ακόμη μία φορά –προσωρινά, όπως επισημαίνεται– την 
πλατεία ως υπαίθριο χώρο στάθμευσης) ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, είχε συνάντηση στο γραφείο 
του με τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλο-
νίκης (ΙΚΘ), Δαυίδ Σαλτιέλ, για το θέμα τής πλατείας Ελευθε-
ρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες συμφώνησαν 
η επιφανειακή διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας να προ-
χωρήσει από κοινού, με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες. 
Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, η ΙΚΘ αποφάσισε να χρημα-
τοδοτήσει το έργο, με την ίδια, μάλιστα, να αναλαμβάνει τον 
ρόλο τού φορέα υλοποίησης (καθώς, ως νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, μπορεί να κινηθεί ταχύτερα, παρακάμπτο-
ντας τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις). Μέσα στην 
τελευταία εβδομάδα τού Ιανουαρίου, δε, αναμένονταν περαι-
τέρω ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα (ώς 
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, μεσημέρι Τετάρ-
της 26 Ιανουαρίου, δεν είχε γίνει κάτι περισσότερο γνωστό), 
με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν αποκλειόταν ο 
δήμαρχος της πόλης να ανακοινώσει ακόμη και την οριστική 
εγκατάλειψη των σχεδίων κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ, 
λόγω των σοβαρών οικονομοτεχνικών εμποδίων που παρου-
σιάζει η συγκεκριμένη λύση. Οψόμεθα...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑ...
Εξ αρχής, οι συγκυρίες δεν υπήρξαν ευνοϊκές για τον Κων-
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φορά μπήκε στον κατάλογο των έργων για τα οποία ο 
δήμος Θεσσαλονίκης διεκδίκησε δανειοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις αρχές τού 2017, 
παρότι ως ιδέα προϋπήρχε). Από κοντά και η πλατεία 
Ελευθερίας, στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε. Σε όλες αυ-
τές τις περιπτώσεις, ο κόσμος τής πόλης είναι τόσο βαθιά 
κουρασμένος από τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες χρονιά με 
τη χρονιά που, ειλικρινά, αν δεν έχεις να παρουσιάσεις συ-
νεργεία έτοιμα να πιάσουν δουλειά εδώ και τώρα, καλύτερο 
θα ήταν να μην τα ανασκαλεύεις.

ΕΠΊΤΎΧΗΜΕΝΟΣ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και ο 
διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους 
– και όχι επειδή η πρόταση που προκρίθηκε προβλέπει την 
τοποθέτηση φοινίκων, που προκάλεσε αντιδράσεις...
Τον Νοέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε ο διεθνής αρχι-
τεκτονικός διαγωνισμός «ArXellence 2», που διοργάνωσε η 
βορειοελλαδική εταιρεία Alumil (με την έγκριση της Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων/UIA και πληρώντας όλες τις προδια-
γραφές τής UNESCO), με αντικείμενο τον ανασχεδιασμό τού 
δυτικού παράλιου μετώπου τής Θεσσαλονίκης με στόχο τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού κέντρου με κτίρια 
μεικτών χρήσεων. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, 
καθώς καταχωρίστηκαν 1.464 εγγραφές από 90 χώρες και 
κατατέθηκαν προς αξιολόγηση 173 αρχιτεκτονικές προτάσεις 
(και όλα αυτά για ένα σημείο όπου οι προτεινόμενες παρεμ-
βάσεις κινούνται ακόμη σε οραματικό επίπεδο). Από αυτές, 
επελέγησαν τελικώς από διεθνή κριτική επιτροπή εκείνες στις 
οποίες απονεμήθηκαν έξι βραβεία συνοδευόμενα από χρημα-
τικό έπαθλο και τέσσερις ισότιμοι έπαινοι.
Την ίδια στιγμή, στον διεθνή διαγωνισμό για την πλατεία Αρι-
στοτέλους (μια ιστορική πλατεία σε ένα εμβληματικό σημείο 
στην καρδιά τής Θεσσαλονίκης, το οποίο όντως υπάρχει 
βούληση να αναπλαστεί σε άμεσο χρονικό ορίζοντα και για 
το οποίο υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση) κατατέθηκαν 
μόλις δεκατρείς συμμετοχές (λιγότερο από το 1/13 των συμμε-
τοχών στον διαγωνισμό «ArXellence 2» τής Alumil), όλες από 
την Ελλάδα, από την οποίες η προεπιλεγείσα κριτική επιτροπή 
επέλεξε τρία βραβεία και τρεις ισόποσες εξαγορές.

ΣΕ Ο,ΤΊ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΎΚΛΟΦΟΡΊΑΚΟ, σε μπούμε-
ρανγκ έχουν γυρίσει, μέχρι στιγμής, οι πρωτοβουλίες τής 
δημοτικής αρχής που αφορούν το δίκτυο ποδηλατοδρό-
μων στην πόλη. Στην Παλιά Παραλία είναι αλήθεια ότι 
υπάρχει πλέον περισσότερος ζωτικός χώρος για τη μετα-
κίνηση των πεζών. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες για τους 
εποχούμενους, ωστόσο, επιδεινώθηκαν σημαντικά από τη 
στιγμή που η λεωφόρος Νίκης απέμεινε με δύο ρεύματα, 
τα οποία, για να παροχετεύουν αποτελεσματικά τον φόρτο 
των οχημάτων, χρειάζεται να είναι μονίμως ελεύθερα, κάτι 
που σπάνια συμβαίνει (εξαιτίας είτε θαμώνων των επιχει-
ρήσεων εστίασης, που σταθμεύουν στο ένα ρεύμα –έστω 
και για σύντομο χρονικό διάστημα– τα οχήματά τους, 
είτε των ίδιων των καταστηματαρχών, που σε ουκ ολίγες 
περιπτώσεις καταστρατηγούν την απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης για τα οχήματα τροφοδοσίας τους). Στη δε 
Νέα Εγνατία, όπου για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων 
στις δύο πλευρές τού άξονα αχρηστεύτηκαν 3,5 + 3,5 
χλμ. θέσεων στάθμευσης (αντιστοιχούν, με μετριοπαθείς 
υπολογισμούς, σε πάνω από χίλια αυτοκίνητα), η σημερινή 
εικόνα εγκατάλειψης δείχνει πόσο σεβάστηκε ή πόσο χρει-

άστηκε το έργο η πόλη. Αν επικαλεστώ, δε, την προσωπική 
μου εμπειρία ως οδηγού, αλλά και ως πεζού που διέρχεται 
από τη Νέα Εγνατία, οφείλω να ομολογήσω ότι σπανιότατα 
είδα κάποιον ποδηλάτη να απολαμβάνει τον (αποσαρθρω-
μένο, πλέον) ποδηλατόδρομο. Προφανώς, όχι επειδή δεν 
υπάρχουν ποδηλάτες στη Θεσσαλονίκη, αλλά, ίσως, επειδή 
μικρή αξία έχει ένας αποκομμένος ποδηλατόδρομος που 
ούτε ξεκινά από κάποιον ποδηλατόδρομο στην οδό Βούλ-
γαρη ούτε καταλήγει σε κάποιον ποδηλατόδρομο στο ύψος 
τού πάλαι ποτέ «424» (εκτός κι αν κάποιος θεωρεί διέξοδο 
τον –επίσης «τυφλό»– ποδηλατόδρομο στην οδό Καυταν-
ζόγλου, ώς την ΕΡΤ-3, οπότε πάω πάσο...).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΚΗ αποδεικνύεται η κατάσταση και με την 
πάταξη της παράνομης στάθμευσης. Μετά από ένα αρχικό 
«σαφάρι» – ομολογουμένως εντατικό και αμείλικτο– για τον 
εντοπισμό και την τιμωρία των παραβατών σε κεντρικούς και 
λιγότερο κεντρικούς δρόμους τής πόλης, το όλο εγχείρημα 
δείχνει να έχει «ξεφουσκώσει». Στη Δωδεκανήσου, που 
έγινε «σημαία» τής επιχείρησης πάταξης του παράνομου 
παρκαρίσματος, τα διπλοπαρκαρισμένα καλά κρατούν, ενώ 
η Κασσάνδρου (για να αναφέρω δύο μόλις παραδείγματα 
επιβαρυμένων οδών τής Θεσσαλονίκης) είναι ξανά με μόλις 
ένα ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας, μια που το δεύτερο (είτε 
το αριστερό είτε το δεξί) είναι μέρα και νύχτα κατειλημμένο 
από διπλοπαρκαρισμένα οχήματα όλων των τύπων και όλων 
των μεγεθών.

ΑΝΤΊΣΤΟΊΧΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΚΗ είναι και η διαχείριση 
της Νέας Παραλίας. Στις αρχές τού 2021 οι πολίτες τής 
Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν ότι, αρχής γενομένης από 
τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου (2021) και στο πλαίσιο 
μιας εργολαβίας συνολικού προϋπολογισμού 2,18 εκατ. 
ευρώ, η Νέα Παραλία θα αποκτήσει ώς το 2023 νέα όψη, 
η οποία θα παραπέμπει στην άψογη εικόνα που παρουσίαζε 
την εποχή που είχε παραδοθεί. Ο Φεβρουάριος του 2022 
είναι ήδη εδώ και προς το παρόν δεν έχουμε δει κάποια 
θεαματική (ή λιγότερο θεαματική...) αποκατάσταση των 
υποδομών (με την εξαίρεση του Κήπου των Γλυπτών και 
του Κήπου τής Μεσογείου, οι οποίοι «υιοθετήθηκαν» το 
2019 από τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, παρουσιά- 
ζοντας έκτοτε άψογη εικόνα σε ότι αφορά τις υποδομές, 
τα παγκάκια, τα σιντριβάνια και τις φυτεύσεις).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΎΤΑ, δεν έλειψαν και κάποιες 
αστοχίες, για τις οποίες πιστεύω ότι ευθύνεται περισσότερο 
το άγχος τής δημοτικής αρχής να παρουσιάσει έργο παρά 
οποιαδήποτε κακή πρόθεση. Όπως, για παράδειγμα, η 
πολυδιαφημισμένη τοποθέτηση του γλυπτού «Meteoron» 
του γλύπτη Κωστή Γεωργίου στον χώρο πρασίνου απέναντι 
από το δημαρχιακό μέγαρο, μετά από δωρεά τής «Κτήμα 
Γεροβασιλείου ΑΕ» προς τον δήμο Θεσσαλονίκης. Πριν 
από την τοποθέτησή του, το συγκεκριμένο γλυπτό προ-
βλήθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης ως «το νέο τοπό-
σημο» της πόλης (άποψη που λογικά θα έκανε τον Λευκό 
Πύργο να νιώθει προσβεβλημένος, αν είχε συναισθήματα, 
προκαλώντας γέλιο μέχρι δακρύων σε πολίτες αστικών 
κέντρων όπως η Αθήνα με την Ακρόπολη, το Παρίσι με 
τον Πύργο τού Άιφελ ή το Λονδίνο με το Μπιγκ Μπεν). 
Στην πραγματικότητα, πρόκειται απλώς για ένα γλυπτό σε 
δημόσιο χώρο – ένα γλυπτό που έχει τόσο αυτούς που το 
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λατρεύουν (όπως ο υπογράφων) όσο και εκείνους που το 
απεχθάνονται.

Προφανώς, αυτά τα πρώτα δυόμισι χρόνια τής διοίκησης 
Ζέρβα δεν ήταν γεμάτα μόνο με λάθη, παραλείψεις και 
αστοχίες. Υπάρχουν και πράγματα που πηγαίνουν καλύτερα.

ΣΤΑ ΠΕΔΊΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΊΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ ΤΟΎ ΠΡΑΣΊΝΟΎ,
ας πούμε, η κατάσταση εμφανίζεται όχι τέλεια, αλλά σαφώς 
βελτιωμένη (και όχι απλώς συγκρινόμενη με τις επιδόσεις 
τής διοίκησης Μπουτάρη στα συγκεκριμένα αντικείμενα, οι 
οποίες είχαν πιάσει πάτο). Στα πολύ σημαντικά επιτεύγματα 
της σημερινής δημοτικής αρχής συγκαταλέγεται, επίσης, η 
έναρξη υλοποίησης (και μάλιστα με αξιοσημείωτη ταχύτητα) 
του προγράμματος τοποθέτησης υπόγειων κάδων απορ-
ριμμάτων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία αφενός 
συμβάλλει στην καλύτερη εικόνα τού δημόσιου χώρου, αφε-
τέρου (χάρη στα λιγότερα δρομολόγια αποκομιδής απορριμ-
μάτων που συνεπάγεται) βελτιώνει τις συνθήκες κυκλοφορίας 
στους δρόμους τής πόλης, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα 
προσωπικό, που μπορεί να διατεθεί σε άλλα αντικείμενα. Κι 
ας μη σπεύσει κάποιος να πει με ευκολία «Σιγά… Έσκαψαν 
μερικούς λάκκους και τοποθέτησαν σ’ αυτούς μερικούς κά-
δους απορριμμάτων», επειδή θα έχει άδικο. Αν το εγχείρημα 
ήταν τόσο εύκολο, θα το είχε προχωρήσει και η διοίκηση 
Μπουτάρη, η οποία, μετά από πολυετείς καθυστερήσεις, 
υπέγραψε τελικώς στα τέλη τού 2018 συμβάσεις με τους 
αναδόχους. Όχι, βέβαια, ότι με τις υπογραφές το έργο προ-
χώρησε – τον Νοέμβριο του 2019, η νέα, πλέον, διοίκηση 
Ζέρβα ακόμη αναζητούσε τον ανάδοχο, καθώς, μετά από 
δύο παρατάσεις που του δόθηκαν, το ρεπορτάζ τής εποχής 
ανέφερε ότι δεν είχε καταστεί δυνατή έστω η επικοινωνία με 
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας...

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΊΣ γίνονται και στο πεδίο 
των ασφαλτοστρώσεων, με κεντρικούς δρόμους σε όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα τής πόλης να αλλάζουν όψη μετά 
από πολλά χρόνια, προς μεγάλη χαρά των αμορτισέρ των 
οχημάτων μας. Όσο για τις αναπλάσεις, μόλις προ ημερών 
(στις 19 Ιανουαρίου) υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέ-
λεση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση του δημόσιου 
χώρου στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη (αν και οφείλω 
να ομολογήσω ότι με φόβισε αρκετά εκείνο το «Open Mall 
Galerius» για το οποίο άκουσα να γίνεται λόγος. Θέλω να 
ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για έναν μαρκετινίστικο τρόπο 
να επικοινωνήσεις την ανακατασκευή των πεζοδρομίων, 
την αναβάθμιση του φωτισμού και την ενίσχυση του 
πρασίνου και δεν θα πρόκειται για ακόμη ένα αποτυχη-
μένο πείραμα με οθόνες που ουδέποτε θα λειτουργήσουν, 
όπως συνέβη με το μάλλον ατυχές «Thess Open Mall» που 
επιχείρησε να οργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλο-
νίκης σε συνεργασία με τον κεντρικό δήμο στις αρχές τού 
2016. Το εγχείρημα τότε κατέληξε σε μερικά αυτοκόλλητα 
πάνω σε διαβάσεις και σε κάποιες οθόνες στην πλατεία 
Αριστοτέλους, απέναντι από τον Λευκό Πύργο και σε άλλα 
κεντρικά σημεία τής πόλης, οι οποίες ουδέποτε αναπαρή-
γαγαν κάποια πραγματικά χρήσιμη πληροφορία – μάλιστα, 
μετά από χρόνια αχρησίας, τελικώς αποσύρθηκαν πριν 
από ελάχιστους μόλις μήνες).

ΣΤΑ ΘΕΤΊΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΑΡΧΗΣ θα πρέπει, 
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τέλος, να αναφερθεί και ο στολισμός τής πόλης στη διάρκεια 
των φετινών εορτών. Παρά τις περιοριστικές συνθήκες που 
επέβαλε η πανδημία, η Θεσσαλονίκη φέτος ήταν κατά κοινή 
ομολογία στην καλύτερη κατάσταση από άποψη στολισμού 
που την έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια, με πολύ φως και 
χρώμα σε όλες τις γειτονιές τής πόλης. Ήταν μια πολύ ευχά-
ριστη αλλαγή, που επιτέλους έδωσε για πρώτη φορά την αί-
σθηση ενός συνολικού σχεδιασμού, μακριά από τα αμήχανα 
πειράματα των πλεούμενων (αλλά –φευ– όχι αβύθιστων…) 
δέντρων, των στολισμένων καϊκιών, των ψυχεδελικών μπλε 
ελάτων και μιας σειράς άλλων πειραματισμών που εξέπληξαν 
αρνητικά Θεσσαλονικείς και επισκέπτες στη διάρκεια των 
περασμένων ετών.

ΩΡΑ ΓΙΑ RESTART
Πλέον, στην αποδρομή –όπως όλα δείχνουν– της πανδη-
μίας, η διοίκηση του κεντρικού δήμου οφείλει να επιχειρή-
σει ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Να προλάβει να 
επιδείξει έργο σε μείζονα μέτωπα και όχι απλώς εξαγγελίες 
προθέσεων ή πρόοδο σε διαγωνισμούς που είναι άγνωστο 
πότε θα περάσουν από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Οι πολίτες θέλουν να δουν να αρχίζει (με εργάτες και μηχα-
νήματα) η προσπάθεια επαναφοράς της πλατείας Διοικη-
τηρίου μετά από τρεις δεκαετίες σε κάτι που να θυμίζει την 
προηγούμενη εικόνα της. Θέλουν να δουν την ανάπλαση της 
πλατείας Ελευθερίας να προχωρά άμεσα (με επιφανειακή δια- 
μόρφωση, όπως προβλέπει η βραβευμένη πρόταση), χωρίς 
την απειλή εμπλοκής σε ακόμη έναν πολυετή κύκλο αρχαιο-
λογικών ανασκαφών και παλινωδιών, ώστε σε έναν-ενάμιση 
χρόνο από σήμερα αυτό το κεντρικό σημείο τής πόλης να 
αποκτήσει την όψη που αρμόζει στον ιστορικό του ρόλο 
και να σταματήσει να αποτελεί μια χέρσα λαμαρινοσύναξη 
(ελπίζω ότι στο μέτωπο αυτό θα υπάρξουν άμεσα θετικές 
εξελίξεις). Θέλουν (χωρίς να παραγνωρίζει κάποιος τις γρα-
φειοκρατικές εμπλοκές που καιροφυλακτούν) να δει το ντεκ 
στην Παλιά Παραλία να αποκτά σάρκα και οστά. Θέλουν να 
δουν να οριστικοποιείται η μελέτη ανάπλασης του άξονα της 
Αριστοτέλους με τον βέλτιστο συνδυασμό των προτάσεων 
που έχουν διακριθεί και με την ευρύτερη δυνατή διαβούλευ-
ση του δήμου με την κοινωνία των πολιτών. Θέλουν να δουν 
ένα πραγματικό, συνεπές και συνεχές δίκτυο ποδηλατοδρό-
μων, οι οποίοι όντως θα επιτρέπουν σε όποιον έχει επιλέξει το 
συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης να το χρησιμοποιεί ασφα-
λώς και αποτελεσματικά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του και 
χωρίς να χρειάζεται να παίρνει το ποδήλατο παραμάσχαλα 
κάθε φορά που ο ποδηλατόδρομος θα «εξαφανίζεται» 
μαγικά, αφήνοντάς τον βορά στην αδυσώπητη κίνηση κε-
ντρικών οδικών αρτηριών. Θέλουν να δουν ακόμη περισσό-
τερους υπόγειους κάδους, ακόμη περισσότερο και καλύτερα 
φροντισμένο πράσινο, ακόμη τακτικότερη αποκομιδή των 
απορριμμάτων (στη γειτονιά μου στο κέντρο βρίσκεις εύκολα 
στα ρείθρα των δρόμων φυλλάδια ντιλίβερι από το 2019). 
Θέλουν να δουν τον νόμο να επιβάλλεται σε όσους εποχού-
μενους καταστρατηγούν τον ζωτικό μας χώρο – να επιβάλ-
λεται όμως με συνέπεια και όχι αποσπασματικά, τιμωρώντας 
τους άτυχους που θα τύχει να βρεθούν στο λάθος μέρος τη 
λάθος στιγμή. Θέλουν να δουν τη Νέα Παραλία (μια δημόσια 
παρέμβαση εξόχως σημαντική όχι μόνον εξαιτίας τού εύρους 
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να σκεφτώ. Ιδέες υπάρχουν, ωστόσο, παντού, σε όλο τον 
κόσμο, όλες οραματικές, από πόλεις που επιζητούν να επανε-
φευρεθούν, να επανακαθορίσουν τη θέση τους στο παγκό-
σμιο στερέωμα, να δημιουργήσουν συνθήκες καλύτερης 
ποιότητας ζωής για τους κατοίκους τους. Ενδεικτικά, ορι-
σμένες από αυτές μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ: 
https://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1260457/, 
εδώ: https://urbact.eu/nine-ways-for-more-just-and-
inclusive-cities, εδώ: https://www.knightfrank.com/
wealthreport/2021-03-01-the-rise-of-the-15minute-city, 
εδώ: https://interestingengineering.com/beyond
-technology-how-smart-cities-are-reinventing-
themselves-post-covid-19 ή εδώ: https://www.kiwi.com/
stories/how-to-reinvent-yourself-completely-cities/.

ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:
«Η κυβερνώσα παράταξη έρχεται πάντοτε αντιμέτωπη με 
την ερώτηση ‘σε αυτές και σε εκείνες τις συνθήκες, τι θα 
κάνατε;’. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση δεν είναι υπο-
χρεωμένη να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε πραγ-
ματική απόφαση...» είχε πει κάποτε ο βρετανός συγγραφέας, 
λογοτέχνης και δημοσιογράφος Τζορτζ Όργουελ.

Η γενική αυτή διαπίστωση ισχύει ακόμη περισσότερο στην 
περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης, όπου –μέχρι νεωτέ-
ρας– ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δείχνει να είναι χωρίς αντίπα-
λο. Τόσο μέσα από τους κόλπους τής αντιπολίτευσης στον 
δήμο όσο και από την κοινωνία των πολιτών δεν έχει ανα-
δειχθεί ακόμη μια προσωπικότητα που θα μπορούσε να τον 
κοντράρει με αξιώσεις στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση, 
αυτήν του 2023 (η απουσία ενός τέτοιου προσώπου από 
το προσκήνιο, ασφαλώς, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αλλά, 
πιθανότατα, ότι δεν έχει βγει ακόμη μπροστά). Αυτό είναι και 
καλό (μια που απαλλάσσει τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης από 
καθημερινά τζαρτζαρίσματα που θα προκαλούσαν φθορά 
σε ένα σχήμα ούτως ή άλλως ευαίσθητων ισορροπιών), αλλά 
και κακό (η έλλειψη σοβαρού αντίλογου δημιουργεί μια ψευ-
δαίσθηση ορθής πορείας, η οποία ενδέχεται να σε ξεστρατί-
σει και να μην το καταλάβεις καν πριν να είναι πολύ αργά).

Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 2,5 από τα 4 χρόνια τής τρέ-
χουσας δημαρχιακής θητείας – οι εκλογές τού 2023 δεν 
είναι πλέον ούτε κοντά ούτε πολύ μακριά. Χρόνος υπάρχει 
για την παραγωγή έργου, με κοντές μπαλιές και γρήγορες, 
χωρίς αναμετρήσεις με ένα παρελθόν που αποτελεί αυτό 
ακριβώς (παρελθόν), με καλύτερη διαχείριση της καθη-
μερινότητας, αλλά και με λελογισμένες δόσεις οραματι-
κής πολιτικής, που θα επέτρεπαν σε μεγαλύτερη μερίδα 
πολιτών να ενδιαφερθούν ενεργότερα για την πόλη τους, 
αποκαθιστώντας τους δεσμούς τής σημερινής διοίκησης 
με την κοινωνία των πολιτών (ή, έστω, με πολύ μεγαλύτερο 
μέρος απ’ ό,τι σήμερα).

Μπρος στην κάλπη, ουδείς ψήφισε κάποιον για τις προθέσεις 
του (όσο καλές κι αν είναι αυτές) ή γι’ αυτά που δρομολόγη-
σε σε μελλοντικό χρόνο. Είναι το αποτέλεσμα που μετράει, το 
απτό αποτέλεσμα. Εκεί θα κριθεί η επόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση. Γι’ αυτό και ο κατάλληλος χρόνος για παραγωγή 
έργου είναι εδώ και τώρα.

και του κόστους της, αλλά και λόγω τού τεράστιου αντίκτυ-
που που είχε στην καθημερινότητα χιλιάδων Θεσσαλονικέων 
και στη σχέση τους με τη θάλασσα, όπως τεκμαίρεται από 
τον τεράστιο αριθμό εκείνων που την απολαμβάνουν καθη-
μερινά) να επιστρέφει στον παλιό, καλό εαυτό της. Θέλουν 
να δουν καλύτερη ποιότητα οδοστρώματος σε όσο περισ-
σότερους δρόμους τής πόλης γίνεται, καλύτερα πεζοδρόμια, 
που δεν θα αποτελούν παγίδες για τους διαβάτες, αλλά και 
αναπλάσεις στις γειτονιές – ειδικά σε γειτονιές που έχουν 
αφεθεί στην τύχη τους επί μακρόν (η σταδιακή αλλαγή επί τα 
βελτίω που συντελείται στην περιοχή των Δώδεκα Αποστόλων, 
η οποία έτυχε μιας ευεργετικής ολιστικής παρέμβασης από 
τον δήμο Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα εξαιρετικό case study 
που αξίζει να επαναληφθεί και σε άλλα σημεία τής πόλης).

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΔΕΕΣ
Δεν φτάνουν όμως μόνον αυτά – βλέπετε, ο πολίτης/ψηφο-
φόρος είναι ιδιόρρυθμο πλάσμα: ίσως να μη σε ψηφίσει ποτέ, 
επειδή κάνεις το αυτονόητο καθήκον σου ως δημάρχου (να 
είναι η πόλη καθαρή, να συντηρούνται οι υποδομές της, να 
μαζεύονται τα σκουπίδια κοκ.). Αν όμως παραμελήσεις αυτά 
τα στοιχειώδη, θα το θυμηθεί την ώρα τής κάλπης.

Την ίδια στιγμή, ο πολίτης ζητά πάντοτε και το οραματικό. 
Ειδικά σήμερα, που η σταδιακή απομάκρυνση από τον ζόφο 
τής πανδημίας επιβάλλει μία (ή περισσότερες) πραγματικά 
νέα ιδέα, ικανή να συσπειρώσει κοινωνικές δυνάμεις, να 
ανατροφοδοτήσει με καύσιμο την αποφασιστικότητα για νέα 
εγχειρήματα, να βάλει την πόλη μπροστά σε μέτωπα όπως 
η συμμετοχικότητα και η συμπερίληψη, η οικολογική συνεί-
δηση, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική αλλη-
λεγγύη, ο πολιτισμός μέσα από την ανάδειξη νέων ταλέντων, 
καινούργιων τάσεων και δημιουργικών μορφών έκφρασης.

Τέτοιες ιδέες δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες – πολλές 
φορές απαιτείται μόνον ένα ερέθισμα, το οποίο μπορεί να 
βρεθεί στην καθημερινότητα καθενός μας. Επιτρέψτε μου 
να μοιραστώ μια σκέψη που μου γεννήθηκε προ ημερών, 
επιστρέφοντας με το αυτοκίνητο στο σπίτι μου, στην περιο-
χή τού Αγίου Δημητρίου, λίγο πάνω από την οδό Κασσάν-
δρου. Η Κασσάνδρου, αν την προσέξετε ποτέ ως πεζοί ή 
ακόμη και ως εποχούμενοι, είναι ένας από τους δρόμους 
που, αναλογικά, διαθέτει τα περισσότερα, ίσως, άδεια μαγα-
ζιά από πολλά άλλα σημεία τής πόλης. Δεν θα μπορούσε ο 
κεντρικός δήμος να σχεδιάσει μια δράση, στο πλαίσιο της 
οποίας θα αναλάμβανε να μισθώσει τα συγκεκριμένα κατα-
στήματα (τις περισσότερες φορές μιλάμε για μικροϊδιοκτη-
σίες περιορισμένων τετραγωνικών), παρέχοντάς τα δωρεάν 
(ως στήριξη, αλλά και ως εναρκτήριο λάκτισμα) σε όλες 
εκείνες τις νέες και νέους, σε όλους εκείνους τους δημιουρ- 
γικούς αρτιζάνους (δημιουργούς κοσμημάτων, ζωγράφους, 
κατασκευαστές μουσικών οργάνων, υποδημάτων ή ενδυμά-
των, κατασκευαστές μουσικών οργάνων κοκ.), δημιουρ- 
γώντας έτσι μια «καλλιτεχνική γειτονιά» και δίνοντας ουσια- 
στική ώθηση σε δημιουργικές δυνάμεις που ψάχνουν μιαν 
ευκαιρία για να δείξουν τι μπορούν να κάνουν;

Η ιδέα που προανέφερα ανέκυψε αυτόματα – ίσως να έχει 
αόρατα εμπόδια, γραφειοκρατικά ή άλλα, που δεν μπορώ 
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Χ ιλιάδες επι- 
σκέπτες βρί-
σκονται στο 
χιονοδρομικό 
κέντρο Βόρα 

ή Καϊμάκτσαλαν – και όχι 
άδικα, μια και είναι από τα πιο 
οργανωμένα, καθιστώντας την 
εμπειρία τού σκι αξέχαστη, 
ακόμη και για τους αρχάριους. 
Εκεί χτυπά η καρδιά τού 
χειμώνα, πράγμα που καταλα-
βαίνεις από την πρώτη στιγμή 
που θα βρεθείς εκεί.

Πολύ κοντά στο χιονοδρομι-
κό κέντρο βρίσκεται και το 
φημισμένο χωριό Παλαιός 
Άγιος Αθανάσιος, το οποίο 
τα τελευταία χρόνια γνωρίζει 
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. 
Βρίσκεται χτισμένο στα 1.200 
μέτρα υψόμετρο και, ενώ 
κάποτε είχε εγκαταλειφθεί και 
ερημώσει, τελικά αναγεννήθη-
κε – και μάλιστα κηρύχθηκε 
διατηρητέο από το υπουργείο 
Πολιτισμού. Αποτελεί αγαπη-
μένο προορισμό στην Περι-
φερειακή Ενότητα Πέλλας, 
κλέβοντας την καρδιά των 
επισκεπτών. Αν δεν έχεις 
βρεθεί για χειμερινές δια-
κοπές (έστω ολιγοήμερες) 
στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, 
δεν ξέρεις τι χάνεις. Φυσι-
κά, μεγάλος σύμμαχος τού 
χωριού είναι το χιονοδρομι-
κό κέντρο, που βρίσκεται σε 

Καϊμάκτσαλαν:
Εκεί όπου 
χτυπά η καρδιά 
του χειμώνα
Χειμώνας και χιονοδρομικό κέντρο πάνε 
παρέα – ειδικά αν ζήσεις αυτήν την εμπειρία τού χιονιού 
στην Πέλλα και συγκεκριμένα στο χιονοδρομικό 
κέντρο Βόρα. Εκεί, στα περίπου 2.500 μέτρα υψόμετρο, 
θα απολαύσεις το χιόνι που λαμπυρίζει κάτω 
από τις ακτίνες τού ήλιου και θα νιώσεις την εμπειρία 
του βουνού με περισσότερη ή λιγότερη δράση.
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κοντινή απόσταση και προ-
σφέρει μοναδικές συγκινήσεις 
στους επισκέπτες, μικρούς και 
μεγάλους.

Εκτός από όσα μπορούν να 
απολαύσουν οι λάτρεις τού 
χιονιού, ολόκληρη η περιοχή 
προσφέρεται επίσης και για 
άλλες δραστηριότητες. Θα 
περπατήσεις στα μονοπάτια 
τού μεγαλειώδους φυσικού 
τοπίου, θα έχεις την ευκαι-
ρία να κάνεις συναρπαστι-
κές αναρριχήσεις, αλλά και 
πεζοπορίες για αρχάριους. 
Και, μετά τις χειμερινές σου 
διακοπές στην περιοχή, θα 
δώσεις ραντεβού ξανά για την 
άνοιξη, όταν η φύση οργιάζει 
και είναι στα καλύτερά της...

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑ 
ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ 
ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ – ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΣΤΑ ΣΚΙ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΧΟΥΧΟΥΛΙΑΣΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ, ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΑΡΕΑ, ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΣΤΑ ΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, Η ΕΓΓΥΤΗΤΑ 
ΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
(ΠΟΖΑΡ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΟΥΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ 
ΜΕ ΒΟΥΤΙΕΣ ΣΕ ΝΕΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 37 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΧΕΙΜΩΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ) Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΑ, 
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.
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Σ την ψηλοτά-
βανη αίθουσά 
του έχει, μεταξύ 
άλλων, γευματίσει 
ο Ζισκάρ Ντ’ 

Εστέν, Πρόεδρος, τότε, της 

Γαλλίας, της χώρας που έχει 
ταυτιστεί όσο καμία άλλη με την 
υψηλή γαστρονομία. Ωστόσο, 
από τις 24 Ιουνίου τού 1994, 
όταν το θρυλικό εστιατόριο 
«Όλυμπος Νάουσα» έκλεισε, 

η άλλοτε πολύβουη αίθουσά 
του, στη λεωφόρο Νίκης 5, 
είχε παραδοθεί στη φθορά. 
Όταν το 2017 ο επιχειρηματίας 
Ντίνος Τορνιβούκας, CEO της 
«Tor Hotel Group», μπήκε για 

Το θρυλικό
«Όλυμπος
-Νάουσα»
επιστρέφει
Το «Όλυμπος-Νάουσα» άρχισε 
την πορεία του στον χρόνο ως ζυθοπωλείο, 
λίγα χρόνια μετά τη συγχώνευση, το 1920, 
του ζυθοποιείου «Όλυμπος» (που το 1926 
εξαγοράστηκε από τον Κάρολο Φιξ) 
και της ζυθοποιίας-παγοποιίας «Νάουσα» 
(στην οποία μετείχαν πέντε επιχειρηματίες). 
Το 1926 το ισόγειο του κτιρίου
δίνεται για εκμετάλλευση και το 1927 
ξεκινά τη λειτουργία του το εστιατόριο,
με ιδιοκτήτες τούς Εμμανουηλίδη, Σφήκα, 
Γεωργακόπουλο και Τσελίδη. 
Στις 24 Ιουνίου 1994 το εστιατόριο κλείνει. 
Σύντομα, την πρώτη εβδομάδα
τού Απριλίου, θα «ξυπνήσει» ξανά 
και ο χώρος του θα γεμίσει πάλι ζωή.
Φωτογραφίες: ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ



πρώτη φορά στο κλειστό επί 
περίπου δύο δεκαετίες εστια-
τόριο (του οποίου είχε υπάρξει 
επί χρόνια τακτικός πελάτης), 
αντίκρισε μόνο περιστέρια και 
σκονισμένα κινηματογραφικά 
σκηνικά...
«Στον χώρο υπήρχαν κάποια 
σκηνικά, παλιές καρέκλες που 
είχαν αφεθεί εκεί, από τότε που 
γυρίστηκαν στον χώρο πλάνα τής 
ταινίας ‘Το λιβάδι που δακρύζει’ 
τού Θεόδωρου Αγγελόπουλου 

(σ.σ.: λίγο πριν από τα Χριστού-
γεννα του 2002, με το εστια-
τόριο ήδη κλειστό). Περιστέρια 
και σκηνικά. Δεν υπήρχε κάτι 
άλλο. Ήταν κάπως απόκοσμα...» 
διηγείται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο CEO 
τής «Tor Hotel Group», η οποία 
συνέπραξε με τη «Grivalia 
Hospitality», με απώτερο στόχο 
εντός τού 2022 το «Όλυμπος 
Νάουσα» να ανοίξει ξανά τις 
πόρτες του στο ιστορικό κτίριο, 
όπου θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα 

και το πεντάστερο ξενοδοχείο 
«ΟΝ Residence», στο πλαίσιο 
συνολικής επένδυσης άνω των 
20 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότη-
ση και από τον αναπτυξιακό νόμο 
4399/2016.
Στο ξενοδοχείο των 60 δωμα-
τίων (εκ των οποίων τα οκτώ θα 
είναι σουίτες), στο εστιατόριο και 
στο κοκτέιλ μπαρ «Tiger Loop» 
θα εργάζονται συνολικά περίπου 
50 άτομα, όπως γνωστοποιεί ο 
CEO της «Tor Hotel Group», 
η οποία διαθέτει ακόμη στο 
χαρτοφυλάκιό της τα ξενοδο-
χεία «Excelsior» και «City» 
στη Θεσσαλονίκη και «Eagles 
Palace» και «Eagles Villas» στη 
Χαλκιδική.

Ο σεισμός, το όνειρο 
και το κίνητρο
Για τον Ντίνο Τορνιβούκα, η 
επιχειρηματική «επιστροφή» στην 
Παλαιά Παραλία τής Θεσσαλο-
νίκης ήταν, όπως λέει, ένα όνειρο 
δεκαετιών, που χρονολογείται 
από τον μεγάλο σεισμό τού 1978 
στη Θεσσαλονίκη. «Το 1978, το 
‘Μεντιτερανέ’, το ξενοδοχείο που 
ο συνονόματος παππούς μου 
δημιούργησε το 1925 (σ.σ.: στη 
θέση όπου βρισκόταν το καμένο 
από την πυρκαγιά τού 1917 ξενο-
δοχείο «Σπλέντιτ»), καταστρά-
φηκε και ο χώρος πουλήθηκε. 

Η θλίψη στην οικογένεια ήταν 
μεγάλη. Ειδικά ο πατέρας μου, ο 
Γιώργος, το έφερε πολύ βαρέ-
ως και δεν περνούσε καν από 
το οικοδομικό τετράγωνο όπου 
βρισκόταν το ‘Μεντιτερανέ’... 
Αυτό ήταν το κίνητρο για εμένα, 
για να ασχοληθώ με το ιστορικό 
αυτό ακίνητο (σ.σ.: χτίστηκε κατά 
τον Μεσοπόλεμο, πάνω σε σχέδια 
του αρχιτέκτονα Ζακ Μοσσέ). 
Να επιστρέψουμε, ως operators 
και συνιδιοκτήτες, στην περιοχή 
από την οποία αναγκαστήκαμε 
κάποτε να φύγουμε και απ’ όπου 
ξεκίνησε η επιχειρηματική ιστορία 
τής οικογένειάς μου. Για εμένα 
σημαίνει πάρα πολλά αυτή η 
επιστροφή...» τονίζει, επισημαίνο-
ντας ότι η δημιουργία τού «Με-
ντιτερανέ» διαμόρφωσε την ίδια 
τη μορφή τής λεωφόρου Νίκης: 
με την ίδρυση του ξενοδοχείου 
εγκαινιάστηκε και το στένεμα της 
Παλαιάς Παραλίας, που αρχικώς 
είχε σχεδιαστεί ώστε να φτάνει σε 
πλάτος περίπου ώς το ύψος τής 
οδού Προξένου Κορομηλά.

Τι σημαίνει να έχεις την ευθύ-
νη να «ξυπνήσεις» ένα τόσο 
ιστορικό κτίριο; Το 2017 το 
κτίριο πέρασε στα χέρια των 
προαναφερθεισών δύο εταιρειών 
(«Μακεδονικά Ξενοδοχεία ΑΕ» 
τού ομίλου Τορνιβούκα με 35% 
και «Grivalia» με 65%), έναντι τι-
μήματος περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, 
κατόπιν διαγωνισμού που προκή-
ρυξε η ιδιοκτήτρια, Eurobank. 
Είχε κηρυχθεί διατηρητέο το 
1993 και έχει πρόδηλο τον χα-
ρακτήρα τού «μνημείου-έργου 
τέχνης». Όπως έχει δηλώσει η 
γαλλίδα διακοσμήτρια Φαμπιέν 
Σπαν, που ανέλαβε το εσωτερι-
κό ντιζάιν, κατά την πρώτη της 
επίσκεψη στον χώρο ένιωσε ότι 
βρισκόταν στο σπίτι τής «Ωραίας 
Κοιμωμένης»...
Το «ξύπνημα» ενός τέτοιου 
κτιρίου διόλου εύκολη διαδικασία 
είναι: πέραν της γραφειοκρατίας, 
ο τρόπος διαχείρισης όλων των 
στοιχείων του –από τα περίτεχνα 
πλακάκια τού πατώματος μέχρι 
τα διακοσμημένα ταβάνια και τις 
εξαιρετικές τοιχογραφίες– απαι-
τεί ειδικές διαδικασίες, ανεβάζο-
ντας σημαντικά το κόστος τού 
έργου και παρατείνοντας τον 
χρόνο περαίωσής του.
«Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτή-
ρα τού ακινήτου, αντιμετωπίσαμε 
τρομερές δυσκολίες – καταρ-
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χάς γραφειοκρατικές, αφού το 
παραμικρό πρέπει να περνάει 
από διάφορα στάδια αδειο-
δότησης, κάτι που είναι λογικό 
σε κτίρια τέτοιας σημασίας. 
Είχαμε βέβαια την εμπειρία τού 
‘Excelsior’ (σ.σ.: έτερο ξενοδοχείο 
τού ομίλου, χτισμένο το 1924 
σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ελί 
Χασσίδ Φερνάντεζ), αλλά και 
πάλι είναι μια απαιτητική διαδι-
κασία, που ανεβάζει το κόστος 
κατά τουλάχιστον 20%-30%, 
ενώ παρατείνει και τα χρονοδι-
αγράμματα» εξηγεί στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Τορνιβούκας – και 
προσθέτει: «Όσα αυθεντικά 
πλακάκια διατηρούνταν σε καλή 
κατάσταση, τα αποκαταστήσαμε 
και τα επανατοποθετήσαμε, ενώ 
τα κενά καλύφθηκαν από πιστά 
αντίγραφα που αναπαραγάγαμε 
με τη βοήθεια ειδικού. Το ίδιο 
και τα ταβάνια. Όσα σώζονταν, 
αποκαταστάθηκαν και έμειναν. 
Τα υπόλοιπα συμπληρώθηκαν. 
Είχαμε πολύ φωτογραφικό υλικό 
για να ανατρέξουμε, κυρίως 
από το φωτογραφικό λεύκω-
μα του Άρι Γεωργίου με τίτλο 
‘Όλυμπος-Νάουσα’. Όλα έγιναν 
σε συνεργασία με την Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων».

Πώς νιώθει ένας επιχειρηματί-
ας, όταν επωμίζεται την ευθύνη 
να επαναφέρει στη ζωή ένα 
τόσο σημαντικό τοπόσημο; «Το 
θεωρώ μεγάλη ευθύνη να εργα-
ζόμαστε πάνω σε ένα ιστορικό 
κτίριο που όλοι περιμένουν να 
το ξαναδούν να ανοίγει – και 
περιμένουν να το σεβαστούμε. 
Το ‘Όλυμπος Νάουσα’ ήταν 
μέρος τής Θεσσαλονίκης. Ένα 
εστιατόριο στο οποίο έτρωγαν 
καθημερινά οι Θεσσαλονικείς. 
Μάλιστα, είχαν συγκεκριμένα 
τραπέζια: όταν πήγαινες Σάββα-
το μεσημέρι, έβλεπες τους ίδιους 
πελάτες στις ίδιες θέσεις. Δεν 
χρειαζόταν καν να παραγγείλεις. 
Οι σερβιτόροι, που γνώριζες με 
τα μικρά τους ονόματα, όπως 
και τον μάγειρα, ήξεραν τι σου 
αρέσει να τρως. Υπήρχε μεγάλη 
οικειότητα και η αίσθηση ότι γεύ-
εσαι εξαιρετικό φαγητό στο σπίτι 
σου» θυμάται.
«Αυτό που ήταν πολύ σημαντικό 
και καίριο να κάνουμε» σημει-
ώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία 
Ισμήνη Τορνιβούκα, Director 
of Operations του ομίλου και 
τέταρτη γενιά τής επιχείρησης, 
«ήταν να μείνουμε πιστοί στον 
χαρακτήρα τού χώρου. Όχι από 
την οπτική τού ποιο σερβίτσιο 
ή ποια καρέκλα υπήρχε όταν 

λειτουργούσε, αλλά με βάση το 
ποια ήταν η ψυχή του. Το ‘Όλυ-
μπος Νάουσα’ ήταν ένα πολύ 
πρωτοποριακό εστιατόριο για 
τα δεδομένα τής εποχής του. Οι 
άνθρωποι έτρωγαν εκεί φαγη-
τά που δεν τα είχαν συνηθίσει. 
Πάμε λοιπόν να κάνουμε μιαν 
αναβίωση ζωντανή. Με πολύ 
σεβασμό και δέος είμαστε σ’ 
αυτό το εγχείρημα, δίνοντας 
πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη 
γαστρονομία. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, επιλέξαμε ως σεφ 
τον Δημήτρη Τασιούλα (σ.σ.: 
executive chef με βραβευμένα 
πρότζεκτ)».
Όπως συμπληρώνει η κυρία Τορ-
νιβούκα, το γαστρονομικό στοι-
χείο είναι πάρα πολύ σημαντικό σ’ 
αυτήν την επένδυση. Γι’ αυτό άλ-
λωστε επελέγη για την επένδυση το 
όνομα «ΟΝ Residence» («ΟΝ» 
από τα αρχικά τού «Όλυμπος 
Νάουσα» και «Residence» από 
την αγγλική λέξη για την κατοικία, 

τον χώρο διαμονής), ώστε να 
διαχωριστεί, όπως εξηγεί, το 
εστιατόριο (που θα είναι ανοιχτό 
σε όλους και θα ανήκει σε όλη τη 
Θεσσαλονίκη) από το ξενοδοχείο 
(το οποίο θα απευθύνεται σε ένα 
πιο «κλειστό» κλαμπ ανθρώπων, 
οι οποίοι αγαπούν τη διακριτική 
πολυτέλεια και την ιδιαίτερη 
γαστρονομία και νοσταλγούν την 
αίγλη μιας άλλης εποχής).

Οι καθυστερήσεις
λόγω πανδημίας
Η πανδημία έφερε πολλές κα-
θυστερήσεις στην ολοκλήρωση 
του έργου: «Για το ξενοδοχείο 
κάναμε εισαγωγές εξοπλισμού 
από διάφορες χώρες και, λόγω 
πανδημίας, πέσαμε πάνω σε 
τρομερές καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις διάφορων υλικών 
για περίοδο έξι-επτά μηνών. Έτσι, 
ενώ αρχικά ήταν προγραμμα-
τισμένο το ‘ON Residence’ να 
εγκαινιαστεί νωρίτερα, αυτήν τη 

στιγμή στόχος μας είναι τα εγκαί-
νια να γίνουν αρχές Απριλίου τού 
2022» εξηγεί ο κ. Τορνιβούκας, 
υπενθυμίζοντας ότι η ανακαίνιση 
κόστισε περίπου 15 εκατ. ευρώ, 
κάτι που σημαίνει ότι, συνυπο-
λογιζόμενης της αγοράς τού 
ακινήτου, το ύψος τής επένδυ-
σης ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ, 
«πολύ μεγάλο ποσό σε σχέση με 
το μέγεθος του κτιρίου, αλλά όχι 
σε σχέση με την ιστορία και τη 
σπουδαιότητά του».
Το «ON Residence», που ανα-
πτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο 
(όπου θα στεγάζεται το εστιατό-
ριο) και έξι ορόφους (τα δωμά-
τια, με ανεμπόδιστη θέα στον 
Θερμαϊκό), ήδη προβάλλεται στις 
αγορές τού εξωτερικού. Μαζί με 
τη Θεσσαλονίκη. «Προσπαθούμε 
πολύ να προβάλλουμε τη Θεσσα-
λονίκη, η οποία πιστεύω πως είναι 
μια πόλη που μπορεί να απευθυν-
θεί σε υψηλού επιπέδου τουρι-
σμό. Έχει την ομορφιά και την 
ιστορία και, σταδιακά, αποκτά τις 
υποδομές. Έχουμε το αναβαθ-
μισμένο αεροδρόμιο, προχωρά 
το μετρό, θα αποκτήσουμε το 
Μουσείο Ολοκαυτώματος... Ήδη, 
ως όμιλος, όταν ένας πελάτης 
μας στη Χαλκιδική έχει πολύ 
πρωινή ή πολύ νυχτερινή πτήση, 
του προτείνουμε να κάνει κάποια 
διανυκτέρευση στη Θεσσαλο-
νίκη – και μετά όλοι δηλώνουν 
ενθουσιασμένοι με την πόλη. Σε 
όλη αυτήν την προσπάθεια, το 
‘Όλυμπος Νάουσα’ θα είναι ένα 
σημαντικό όπλο» καταλήγει ο κ. 
Τορνιβούκας.

Η ιστορία τού
«Όλυμπος- Νάουσα»
Το «Όλυμπος-Νάουσα» άρχισε 
την πορεία του στον χρόνο 
ως ζυθοπωλείο, λίγα χρόνια 
μετά τη συγχώνευση, το 1920, 
του ζυθοποιείου «Όλυμπος» 
(που το 1926 εξαγοράστηκε 
από τον Κάρολο Φιξ) και της 
ζυθοποιίας-παγοποιίας «Νά-
ουσα» (στην οποία μετείχαν 
πέντε επιχειρηματίες). Το 1926 
το ισόγειο του κτιρίου δίνεται 
για εκμετάλλευση και το 1927 
ξεκινά τη λειτουργία του το 
εστιατόριο, με ιδιοκτήτες τούς 
Εμμανουηλίδη, Σφήκα, Γεωρ- 
γακόπουλο και Τσελίδη. Το 
εστιατόριο των τεσσάρων συνε-
ταίρων κρατάει την επωνυμία 
τού ζυθοποιείου.
Κατά τη διάρκεια της γερμα-
νικής κατοχής, ο χώρος λει-
τουργεί ως καμπαρέ και μιούζικ 
χολ, πριν αποκατασταθεί η 
λειτουργία του ως εστιατορίου, 

με τα ασημένια μαχαιροπίρουνα 
και τα λινά τραπεζομάντηλα, τα 
σερβίτσια με μονόγραμμα 
(ειδική παραγγελία από τη 
Βαυαρία το 1951) και τους 
καλοντυμένους σερβιτόρους. Η 
φήμη για τα εκλεκτά εδέσματα 
που σερβίρονταν βγαίνει έξω 
από τα σύνορα της Θεσσαλονί-
κης και της Ελλάδας. Το 1961 η 
γαλλική γαστρονομική εταιρεία 
«Dreicers» τού απονέμει το 
περίβλεπτο δίπλωμα «De Luxe 
Dining League», ενώ το 1968 η 
βρετανική «Daily Telegraph» 
το αναφέρει σε άρθρο με τίτλο 
«The best food in Greece» 
(«Το καλύτερο φαγητό στην 
Ελλάδα»).
Στις 24 Ιουνίου 1994 το εστιατό-
ριο κλείνει. Τα τελευταία (αρκε-
τά) χρόνια, οι περαστικοί και οι 
οδηγοί των χιλιάδων αυτοκινή-
των που κινούνται στην παρα-
λιακή λεωφόρο Νίκης βλέπουν 
μόνο τις λαμαρίνες και τα πανιά 
που κρύβουν την πρόσοψη 
του αλλοτινού γαστρονομικού 
παραδείσου. Η τελευταία φορά 
που η αίθουσα πήρε ζωή (για 
λίγο...) ήταν μερικές ημέρες 
πριν από τα Χριστούγεννα του 
2002. Τότε, τα φώτα άναψαν 
και ο χώρος γέμισε από ανθρώ-
πινες φωνές και ήχους μουσικών 
οργάνων που κουρδίζονταν. 
Όχι για να υποδεχτεί ξανά τους 
γαστρονομικά «υποψιασμέ-
νους» συνδαιτυμόνες του, αλλά 
για να φιλοξενήσει τη γιορτή 
που αποτυπώθηκε στην ταινία 
«Το λιβάδι που δακρύζει» τού 
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Λίγο 
αργότερα, ηθοποιοί, μουσικοί 
και κινηματογραφικό συνεργείο 
έκλεισαν ξανά την πόρτα, παρα-
δίδοντας τον χώρο στο σκο-
τάδι και τη σιωπή. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν, μοναδικοί 
«θαμώνες» του έμειναν πια τα 
περιστέρια – αλλά, πλέον, το 
θρυλικό ρεστοράν ετοιμάζεται 
να γράψει το νέο κεφάλαιο στην 
ιστορία του.

Τον Απρίλιο τα εγκαίνια
Σύντομα (συγκεκριμένα, την 
πρώτη εβδομάδα τού Απριλί-
ου), το «Όλυμπος Νάουσα» θα 
«ξυπνήσει» ξανά και ο χώρος 
του θα γεμίσει πάλι ζωή. Όπως 
διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
Ντίνος Τορνιβούκας, η πρόσοψη 
του εντυπωσιακού κτιρίου θα 
αποκαλυφθεί πλήρως (ήδη έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια μέρους της) 
μέσα στις επόμενες δύο εβδομά-
δες, ώστε τα εγκαίνια να πραγμα-
τοποιηθούν την άνοιξη.
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, τα bao buns 
έχουν κάνει δυναμικά την είσοδό τους στον 
κόσμο τής γαστρονομίας, βρίσκοντας μία 
θέση από το street food ώς το fine dining. 
Αυτά τα μικρά ψωμάκια ατμού, με τη 
ασύγκριτη υφή τους, γεμίζονται με διαφο-
ρετικές γεμίσεις, ανάλογα με την περίπτωση 
– μπορείτε να τα συναντήσετε ακόμη και 
ως λαχταριστό επιδόρπιο.
Τα bao buns έχουν τις ρίζες τους στην 
Ασία. Στην Ελλάδα, ο σεφ Βασίλης Σπόρος 

ήταν ένας από τους πρώτους που έφε-
ραν –το μακρινό 2013– το «φαινόμενο 
bao buns» στη χώρα μας, με χειροποίητα 
ψωμάκια σε street food festival.
Στο επικείμενο σεμινάριο masterclass τής 
CWC PRO, ο Βασίλης Σπόρος θα εντρυ-
φήσει στη ζύμη των πολυσυζητημένων 
bao και θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά 
και τις τεχνικές για τέλειο αποτέλεσμα. Οι 
σπουδαστές και οι επαγγελματίες που θα 
παρακολουθήσουν αυτό το άκρως ενδια-

φέρον σεμινάριο θα μάθουν τα πάντα για 
τα bao μέσα από 15 συνταγές, θα ετοιμά-
σουν διαφορετικές ζύμες με διαφορετικά 
άλευρα και θα συγκρίνουν τις διαφορές.
INFO: Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο 
για την ΤΡ 08.02, στις 17:00, στους χώρους 
τού Cooking Workshop Consulting (Λέοντος 
Σοφού 18, Τ. 2310-277.280). Θα διαρκέσει 
5 ώρες, σε τμήμα 36 ατόμων. Κόστος συμμε-
τοχής: €120. Περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις εδώ: https://bit.ly/3rNHxtg 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Arriba, muchachos!
Όταν η παρέα λαχταρά μεξικάνικο, 
η απόλαυση απέχει πέντε βήματα μακριά.
ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ «Taco Mazama» τα πράγματα 
είναι απλά... Επιλέγεις τι θέλεις να δοκιμάσεις (τάκος, μπου-
ρίτος, κεσαντίγιας, φαχίτας). Διαλέγεις γέμιση (κοτόπουλο, 
pulled pork, μοσχαρίσιο τσίλι). Επιλέγεις από μια μεγάλη ποικι-
λία τα υπόλοιπα υλικά και τη σάλτσα που θέλεις (γουακομόλε, 
χαλαπένιος, τσιπότλε, τσίλι) και είσαι πανέτοιμος. Εννοείται 
ότι ολοκληρώνεις με νάτσος και μια παγωμένη μαργαρίτα τη 
διαδικασία τής παραγγελίας και απολαμβάνεις το ταξίδι στην 
αγαπημένη μας μεξικάνικη κουζίνα. Συμβουλή: υπάρχουν 
και δύο αξιόλογες βίγκαν επιλογές για γέμιση: vegan chilli και 
chipotle tofu, που θα αγαπήσετε ακόμη κι αν δεν είστε βίγκαν.
INFO: «Taco Mazama», Παλαιών Πατρών Γερμανού 28. 
Τ. 2315-114.649.

Ο ΧΩΡΟΣ
Η απόλαυση έγινε διπλή
Νέο «Dacristo» στο κέντρο τής πόλης.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ (από 
κάθε άποψη) «Dacristo» 
επεκτείνει τη δυναμική του 
παρουσία στην αγορά τής 
Θεσσαλονίκης με ένα δεύτερο 
κατάστημα, αυτήν τη φορά 
στο κέντρο τής πόλης. Μια 
foodie υπεραγορά με ντελι-
κατέσεν επιλογές και τρομερή 
ποικιλία τόσο σε φρέσκα όσο 
και σε τυποποιημένα προϊόντα, 
καθώς και εστιατορικές επι-
λογές για κάθε όρεξη και για 
κάθε ώρα τής ημέρας. Ο πο-
λυχώρος χωρίζεται σε αγορά 

και εστιατόριο, δίνοντας την 
ευκαιρία στον επισκέπτη για 
μια πραγματικά ολοκληρωμένη 
foodie εμπειρία. Δοκιμάσαμε 
το «Reuben», την πλήρη γευ-
στική αποθέωση του σάντου-
ιτς, με χειροποίητο μοσχαρίσιο 
παστράμι, μουστάρδα, παλαι-
ωμένη γκούντα και coleslaw. 
Συμβουλή: σας προτείνουμε 
να δοκιμάσετε τον καφέ τους, 
με τη δυναμική γεύση του.
INFO: «Dacristo», Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 13-15. 
Τ. 2310-235.900.

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

Ο ΧΩΡΟΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

THE FOODIES

Ο ΧΩΡΟΣ
Φαγητό στη χασιέντα
Δεν βρίσκεται σε κάποια χώρα τής Λατινικής 
Αμερικής, αλλά στο δικό μας Πανόραμα.
ΤΟ «MARIEL», εκτός από πανέμορφο και με ξεχωριστή αισθητική, 
είναι ένας γαστρονομικός προορισμός που αξίζει να επισκεφθεί κάθε 

αληθινός foodie. Ανοικτό από νωρίς το 
πρωί ώς αργά το βράδυ, με έναν άκρως 
ενδιαφέροντα all-day κατάλογο με πιάτα 
με επιρροές από την ισπανική κουζίνα 
και από την ευρύτερη Μεσόγειο. Ξεχω-
ρίσαμε τις aperitivo προτάσεις, καθώς 
και τα πιάτα που μπορείς να μοιραστείς 
(sharing dishes). Με το κρασί μας απο-
λαύσαμε μια θεσπέσια μπουράτα, που 
συνοδεύεται από ταρτάρ ντομάτας με 

πέστο βασιλικού και κρέμα καπνιστής μελιτζάνας. Συμβουλή: συνο-
δεύστε τον καφέ σας με κιουνεφέ, μια γευστική και οπτική πανδαισία.
INFO: «Mariel», Παπαδόπουλου 18, Πανόραμα. Τ. 2310-344.335.

ΤΟ «BALDO» ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ 
«ΚΑΡΔΙΑ» ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΝΑ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ 
STREET FOOD ΠΑΣΤΑ. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΤΡΙΑ ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (ΚΟΦΤΟ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ, ΠΛΕΞΟΥΔΑ 
ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙ) ΠΟΥ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΔΕΚΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΣΟΣ, ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΑ, 
ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ, ΠΕΣΤΟ, ΣΟΛΟΜΟΣ, 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ, ΤΟΝΟΣ 
Κ.Α.). ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΑΥΤΗΝ 
ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ, ΛΑΔΙ ΛΕΥΚΗΣ 
ΤΡΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΚΑ. 
ΝΟΣΤΙΜΟΤΑΤΗ, ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ 
ΓΕΥΣΗ. ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΚΟΧΥΛΙ, 
ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΜΕ ΟΤΙ 
ΤΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΟΛΥ. ΥΨΗΛΗ Η 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ-
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΒΙΓΚΑΝ 
ΠΑΣΤΑ, ΜΕ ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ ΟΛΙΚΗΣ ΜΕ 
ΠΟΥΡΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΤΥΡΙ ΒΙΓΚΑΝ, 
ΤΣΙΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
INFO: «Baldo», Μητροπολίτου 
Ιωσήφ 15. Τ. 2311-828.177.



Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
επιστροφή ενός χώρου εστίασης 
μέσα σε μια εμβληματική στοά, 
αυτήν της οδού Τσιμισκή 22, 
σηματοδοτεί ένα καινούργιο και 
εξαιρετικά ενδιαφέρον εγχείρη-
μα, που είναι σίγουρο ότι θα μας 
απασχολήσει το επόμενο χρονικό 
διάστημα. Το «Pelosof» είναι 
ένας μοντέρνος, μίνιμαλ χώρος 
με γκουρμέ κατεύθυνση σε κάθε 

μία από τις –αξιοπρόσεκτες– 
γαστρονομικές επιλογές του. 
Δοκιμάσαμε το εμπνευσμένο, 
χειροποίητο νάαν με φιλετάκια 
ιμπέρικο, γλυκοπατάτα, χαρίσα 
και μελιτζάνα και σας το προ-
τείνουμε ανεπιφύλακτα. Στα 
αξιοσημείωτα, ο εξαιρετικός 
καφές του.
INFO: «Pelosof», Τσιμισκή 22, 
Τ. 6937-311.811.

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ τού «Maison du 
Macaron» δεν αφήνει περιθώριο 
για παρερμηνείες. Πρόκειται για 
ένα ζαχαροπλαστείο με ξεκάθαρη 
κατεύθυνση και εξειδίκευση στο 
αγαπημένο γλυκό των Γάλλων. Τα 
μακαρόν του, μια γλυκιά μπουκιά 
με βάση τη μαρέγκα, έχουν μαστι-
χωτή υφή που λιώνει ηδονικά στο 

στόμα. Διατίθενται σε μεγάλη ποικι-
λία γεύσεων – και μαντέψτε: δοκι-
μάσαμε! Λατρέψαμε την «τολμηρή» 
αλμυρή καραμέλα βουτύρου, αλλά 
και τις πιο κλασικές επιλογές, όπως 
σοκολάτα, λεμόνι, καφές, μάνγκο, 
φιστίκι, πραλίνα, βανίλια και αρκετές 
ακόμη, σε μια υπέροχη συσκευασία 
-«κόσμημα», ιδανική για ένα κομψό 
δώρο. Συμβουλή: οι αλμυρές προ-
τάσεις τού «Maison du Macaron» 
είναι τολμηρές και γευστικότατες. 
Δοκιμάστε την τρούφα μανιταριών 
και το ροκφόρ με φουντούκι και θα 
μας θυμηθείτε.
INFO: «Maison du Macaron», 
Παλαιών Πατρών Γερμανού 7. 
Τ. 2310-276.929.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το πολυαναμενόμενο 
come back στο κέντρο
Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους 
τής Θεσσαλονίκης απέκτησε νέο ύφος.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Vive 
la France!
Τα μακαρόν απέκτησαν 
το δικό τους σπίτι, 
στο κέντρο τής πόλης.

Η «ΜΟΝΜΑΡΤΗ» ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΝΤΙΖΑΪΝΑΤΟ WINE 
BAR-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ,
ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΡΙΣΤΑ
«ΤΟ ΤΕΡΠΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 
ΩΦΕΛΙΜΟΥ». ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ, 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΜΥΣΤΕΣ» 
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ. ΤΟ ΛΙΤΟ, 
ΑΛΛΑ ΑΚΡΩΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΣΟΥΠΕΣ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΠΙΤΣΑ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 
ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 
ΤΑ ΝΤΑΜΠΛΙΝΓΚΣ ΜΕ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ 
ΑΠΟ ΚΑΣΙΟΥΣ ΣΕ ΖΩΜΟ. 
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ 
ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΜΕ ΡΟΚΑ, 
ΑΧΛΑΔΙ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ ΣΕΒΡ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΟΥΝ. 
INFO: «Μονμάρτη», 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 92. 
Τ. 2310-414.814.

Έπεται το άνοιγμα, 
στο ξακουστό υπόγειο, 

του εστιατορίου, 
που αναμένεται με μεγάλο 

γαστρονομικό ενδιαφέρον. 
Θα επιστρέψουμε.
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Ο ΧΩΡΟΣ
Σύγχρονο
diner
Υψηλών προδιαγραφών.
ΤΟ «BEYOND THE WALLS» 
είναι ένα all-day bar restaurant 
που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
κουζίνα του. Στο γουστόζικο 
σαλόνι με θέα έναν εντυπωσια- 
κό προαύλιο χώρο, δίπλα στη 
βυζαντινή οχύρωση της Θεσσα-
λονίκης, μπορείς να απολαύσεις 
dining επιλογές σε εξαιρετική 
σχέση ποιότητας-τιμής. Δοκιμά-
σαμε σε lunch break το υπέροχο 
Mushroom Dream με χειροποίη-
το μπιφτέκι (200 γρ.) σε ψωμάκι, 
ζουμερό μείγμα μανιταριών και 
τραγανό μπέικον. Συνοδεύε-
ται από τις αγαπημένες κάντρι 
πατάτες με μαγιονέζα τρούφας. 
Συμβουλή: μια σούπερ healthy 
πρόταση είναι η σαλάτα-γεύμα 
κινόα, με φρέσκα φύλλα βαλεριά-
νας, μπρόκολο, αβοκάντο και σος 
γιαουρτιού. Απόλαυση!
INFO: «Beyond the Walls», 
Φράγκων 2-4 με Ολ. Διαμαντή. 
Τ. 2310-545.400.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Για λάτρεις 
των bao buns
Σε έναν υπέροχο χώρο 
στην Καλαμαριά.
ΣΤΟ «MOMO Asian Bar» θα 
απολαύσετε τρία λαχταριστά bao 
buns: με χοιρινό φιλέτο, τηγανητό 
κοτόπουλο και την αγαπημένη 
μας γαρίδα τεμπούρα. Συνοδεύο- 
νται από τηγανητές πατάτες ή 
λαχανικά, που σας προτείνουμε 
ανεπιφύλακτα. Συμβουλή: αν 
ψάχνετε λιχουδιές για τον σκύλο 
σας, το «Momo» έχει δημιουρ-
γήσει έναν doggy treat sushi 
rolls κατάλογο, ο οποίος έκανε 
θραύση στον... ειδικό συνεργάτη 
τής Citymag γι’ αυτήν την τόσο 
ξεχωριστή κατηγορία. Τον βαθμο-
λόγησε με άριστα!
INFO: «Momo Asian Bar», 
Βαζελώνος 29, Καλαμαριά. 
Τ. 2313-069.393.

ΑΓΟΡΑ
Μπουγάτσα
από τον 
τόπο σου
(με μερικά
λαχταριστά
«έξτρα»)
Παραδοσιακή 
και χειροποίητη, 
αλλά και ελαφρώς... 
«πειραγμένη».
ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, 
μοντέρνας αισθητικής 
«mpougatsabar» μάς σερ-
βίρει κάθε μέρα παραδοσια- 
κή, χειροποίητη μπουγάτσα, 
καθώς και άλλες πίτες, 
με βουτυρένια και γεμά-
τη γεύση. Η αναβάθμιση 
της γευστικής εμπειρίας 
βασίζεται σε επιλογές από 
χειροποίητες σάλτσες, όπως 
η «Sweet Chili Τai» με κόκ-
κινο τσίλι, η «BBQ» με μέλι 
και μουστάρδα, η «Smokey 
Bacon» με καπνιστό μπέι-
κον και κομμάτια καρότου 
και άλλες, που μπορούν να 
συνδυαστούν και να απογει-
ώσουν όλες τις αλμυρές επι-
λογές τού καταλόγου. Αλλά 
και στην αγαπημένη επιλογή 
όλων (ναι, τη μπουγάτσα 
με κρέμα λέμε), υπάρχουν 
γλυκές σάλτσες για να τη 
συνδυάσετε. Ας πούμε, 
μαύρη σοκολάτα, φράουλα, 
καραμέλα, βύσσινο, ρόδι 
και βανίλια Μαδαγασκάρης. 
Λίγο «έξτρα» στη γεύση δεν 
έβλαψε ποτέ...
INFO: «mpougatsabar», 
Νικηφόρου Φωκά 31, πλατεία 
Ιπποδρομίου.
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «B.»

ΤΟ MUSEUM 
DINING ΣΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ
Πολιτισμός 
και γαστρονομία εις 
σάρκα μίαν σε ένα 
από τα ομορφότερα 
σημεία 
τής Θεσσαλονίκης.

Κείμενο – φωτογραφίες:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΙΑ από τις τελευταίες Κυριακές, 
η τακτική παρέα μεγάλωσε. Και 
κάπως έτσι, η αναζήτηση ενός 
εστιατορίου που θα μπορούσε να 
ικανοποιήσει τις γαστριμαργικές 
ανησυχίες όλων κατέστη επιτακτική. 
Παρότι είμαστε στην καρδιά τού 
χειμώνα, ο καιρός παραμένει σχε-
τικά καλός (τουλάχιστον την ημέρα 
τής εξόδου μας) και έτσι άνετα θα 
μπορούσαμε να καθίσουμε σε έναν 
όμορφο εξωτερικό χώρο. Ευτυχώς 
για εμάς, η λύση δεν άργησε να 
βρεθεί… Ομόφωνα αποφασίσαμε 
ότι το εστιατόριο «Βήτα» ήταν η 
καλύτερη επιλογή.
Το «B.» κρύβεται στα «σπλάχνα» 
τού Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι-
σμού στη Θεσσαλονίκη, ενός από 
τα ομορφότερα έργα δημόσιας 
αρχιτεκτονικής των τελευταίων 
δεκαετιών στη χώρα μας (έργο τού 
Κυριάκου Κρόκου, ενός μύθου 
των κατασκευών). Στα «συν» τού 
εστιατορίου είναι ότι, εκτός από τον 
κομψά διακοσμημένο εσωτερικό 
χώρο, διαθέτει και μιαν υπέροχη 
εξωτερική αυλή, που σε ταξιδεύει 
σε άλλα μέρη και εποχές με τις 
πανέμορφες φωτίνιες, που πρασινί-
ζουν όλο το χρόνο.
Φτάνοντας στην είσοδο, ένας ευγενι-
κός υπάλληλος μας υποδέχθηκε, για 

να μας κατευθύνει στο τραπέζι μας. 
Η έκπληξη ήταν ότι δεν χρειάστηκε 
καν να περιμένουμε να έρθει ο κα-
τάλογος με τα διαθέσιμα πιάτα – το 
μενού ήταν τυπωμένο στα ατομικά 
σουπλά καθενός μας.
Μετά από ενδελεχή μελέτη και 
σκέψη (και πέρα από τα παραδοσι-
ακά, φρεσκοψημένα μπαγκετίνια), 
καταλήξαμε στις εξής επιλογές: για 
σαλάτα παραγγείλαμε τρυφερές 
πρασινάδες με αβοκάντο, καρδιές 
αγκινάρας, κολοκυθόσπορους, 
αρωματικά και ντρέσινγκ λεμο-
νιού. Για ορεκτικά προτιμήσαμε 
τις φλογέρες παρμεζάνας και τα 

σπιτικά αμπελοσαρμαδάκια με κιμά 
και αβγολέμονο, ενώ για κυρίως 
διαλέξαμε ταλιάτα bavette prime 
Αμερικής, μπέργκερ από μοσχαρί-
σιο κιμά Black Angus με μανιτάρια, 
κατσικίσιο τυρί σεβρ και καραμελω-
μένα κρεμμύδια, σπιτικά ραβιόλια με 
πορτσίνι και τρούφα, όπως επίσης 
και κοτόπουλο φιλέτο, γεμιστό με 
μετσοβόνε και μανιτάρια, συνοδεία 
πουρέ κίτρινης κολοκύθας. Τα πιάτα 
ήταν πραγματικά νόστιμα – τόσο τα 
ορεκτικά όσο και τα κυρίως.
Για το κλείσιμο, επιλέξαμε κροκάν 
σοκολάτας caramelia και πάβλοβα 
με σαντιγί, φρέσκα φρούτα τού 

δάσους και φράουλες, ώστε να ολο-
κληρώσουμε το λουκούλλειο γεύμα 
μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η επιλογή που κάναμε πραγματικά 
μας δικαίωσε. Αν σας ενδιαφέ-
ρει, πέραν του καλού φαγητού, η 
προσεγμένη αισθητική τού χώρου, 
τότε η επιλογή τού «Β.» αποτελεί 
μονόδρομο.
INFO: «Β.», στο Μουσείο Βυζα-
ντινού Πολιτισμού, 3ης Σεπτεμ-
βρίου 2, Τ. 2310-869.695. W. 
www.brestaurant.gr
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
Το «id» τού resto

με μία ματιά 1 2 3 4Το «B.» είναι το πρώτο 
μπαρ-εστιατόριο μουσείου 
στην Ελλάδα. Από την αρχή 
τής λειτουργίας του, κατάφε-
ρε να εκτοξεύσει το museum 
dining σε άλλα επίπεδα.

Το εσωτερικό είναι 
υψηλών προδιαγραφών, 
με σεβασμό στην πλινθό-
κτιστη βυζαντινή παρά-
δοση της αρχιτεκτονικής 
τού μουσείου.

Στον χώρο τού εστιατο-
ρίου μπορείτε να θαυ-
μάσετε τα έργα «Αγο-
ρά» τής Ελένης Λύρα 
και «Psyche’s Knot» 
τής Χρυσής Τσιώτα.

Η κάρτα των κρασιών 
περιλαμβάνει 60 
ετικέτες από τον 
ελληνικό αμπελώνα, 
που καλύπτουν μια με-
γάλη γκάμα ποικιλιών.

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ

CΗΕCK, PLEASE!

Ο συνδυασμός των 
εύγευστων πιάτων και του 
εξαιρετικά διαμορφωμένου 
εξωτερικού χώρου.

Που έλειπε το μενού για παιδιά, 
που υπήρχε παλαιότερα.

Υπάρχουν επιλογές που απευ-
θύνονται σε όλα τα βαλάντια, 
με τιμές που ξεκινούν 
από τα 8 και καταλήγουν 
στα 70 ευρώ.

 Μπέργκερ από μοσχαρίσιο κιμά.
 Black Angus με μανιτάρια,.

 κατσικίσιο τυρί σεβρ.
 και καραμελωμένα κρεμμύδια..

 Παραδοσιακά, φρεσκοψημένα μπαγκετίνια..

 Σπιτικά αμπελοσαρμαδάκια.
 με κιμά και αβγολέμονο..

 Φλογέρες.
 παρμεζάνας..

 Ταλιάτα bavette.
 prime Αμερικής..

 Τρυφερές πρασινάδες με αβοκάντο, καρδιές αγκινάρας,.
 κολοκυθόσπορους, αρωματικά.
 και ντρέσινγκ λεμονιού..

 Σπιτικά ραβιόλια.
 με πορτσίνι και τρούφα..

 Κοτόπουλο φιλέτο,.
 γεμιστό με μετσοβόνε.

 και μανιτάρια, συνοδεία.
 πουρέ κίτρινης κολοκύθας..

 Κροκάν σοκολάτας.
 caramelia..

 Πάβλοβα με σαντιγί, φρέσκα.
 φρούτα τού δάσους και φράουλες..
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ΕΧΩ ΜΙΑ ΛΙΓΟΥΡΑ..

COOKIES
ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΚΑΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ 
ΠΕΚΑΝ

Κάθε μήνα,
ο Αντώνης Σελέκος, 
ένας από τους πλέον
ταλαντούχους pastry
chefs τής γενιάς του,
μας προτείνει τα πιο
λαχταριστά γλυκά. 

ΟΛΟΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ τα 
μαλακά μπισκότα σοκολάτας. 
Η συνταγή που σας προτεί-
νουμε σήμερα είναι εύκολη 
και γρήγορη στην εκτέλεση, 
με λαχταριστό αποτέλεσμα. 
Καλές δημιουργίες!

ΥΛΙΚΑ:
320 γρ. σοκολάτα 
κουβερτούρα
45 γρ. βούτυρο
150 γρ. ζάχαρη
45 γρ. κορν φλάουρ
3 γρ. μπέικιν πάουντερ
2 γρ. άνθος αλατιού
150 γρ. αβγά 
(ελαφρά χτυπημένα)
120 γρ. πέρλες σοκολάτας 
με 55% περιεκτικότητα 
σε κακάο
60 γρ. καρύδια ποικιλίας 
πεκάν, χοντροκομμένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Λιώνουμε τη σοκολάτα και 
το βούτυρο και τα ανακα-
τεύουμε σε ένα μπολ.

2 Σε ένα άλλο μπολ ανα-
κατεύουμε ζάχαρη, κορν 
φλάουρ, μπεικιν πάου-

ντερ και το άνθος αλατιού.

3 Ανακατεύουμε τα ελα-
φρώς χτυπημένα αβγά 
με τα ξηρά υλικά. Προ-

σθέτουμε το μείγμα σοκολά-
τα-βούτυρο και ανακατεύουμε 
με μια σπάτουλα.

4 Αφήνουμε το μείγμα 
στο ψυγείο για τουλά-
χιστον μία ώρα, κλείνο-

ντάς το με μεμβράνη.

5 Μοιράζουμε το μείγμα 
σε μερίδες των 50 γρ. 
(διαμορφώνοντάς τις σε 

στρογγυλό σχήμα) και τοπο-
θετούμε τα μπισκότα στο ταψί 
μας, σε κοντινές αποστάσεις 
(από τη στιγμή που δεν απλώ-
νουν πολύ στο ψήσιμο).

6 Ψήνουμε στον αέρα, 
στους 170 βαθμούς 
Κελσίου (ανάλογα και με 

τη δύναμη του φούρνου μας) 
για 10-11 λεπτά το πολύ (μέχρι 
να φύγει η γυαλάδα τους).

7 Τα αφήνουμε να ξεκουρα-
στούν μετά το ψήσιμο στο 
ταψί για περίπου 10 λεπτά.
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«ΔΙΕΘΝΕΣ»

ΕΝΑ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ, 
ΥΠΕΡΟΧΟ 
ΣΥΜΠΑΝ ΧΑΡΑΣ
Στην «καρδιά» 
τής φοιτητικής ζωής, 
στον πεζόδρομο της 
Μελενίκου, υπάρχει 
ένας χώρος που 
σε προσκαλεί σε ένα 
ταξίδι στην ανεμελιά, 
τη χαλάρωση και 
την τέχνη. Έφτιαξες 
βαλίτσες;
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ότι 
ορισμένες φορές μπορεί να γίνομαι 
κουραστικός, γράφοντας και 
ξαναγράφοντας για την αγάπη 
που τρέφω για τους χώρους με 
προσωπικότητα και άποψη. Και 
δεν αναφέρομαι σε χώρους για 
τους οποίους έχουν δαπανηθεί 
άπειρα χρηματικά ποσά από τους 
επιχειρηματίες, για να παρουσι-
άσουν κάτι εντυπωσιακό (χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι τους σνομπά-
ρω ή ότι δεν αναγνωρίζω αυτό 
το κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να 
έχουν), αλλά σε μικρότερους και 
«ταπεινότερους» χώρους, όπως 
ένα καφενείο που δημιουργήθηκε 
χάρη στο μεράκι, το γούστο και τις 
αναζητήσεις των ανθρώπων του.

Φόρος τιμής
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι 
να έχω προτείνει ποτέ για την 
έξοδό σας όλα αυτά τα χρόνια 
ένα καφενείο. Το «Διεθνές» 
όμως δεν είναι ένα απλό καφε-
νείο, αλλά το σημείο αναφοράς 
για τη φοιτητιώσα νεολαία τής 
Θεσσαλονίκης για περισσότερο 
από μία δεκαετία. Βρίσκεται στον 
πεζόδρομο της Μελενίκου, απέ-
ναντι από την πύλη τής Παλιάς 
Φιλοσοφικής, μπροστά από το 

ξύλινο γεφυράκι. «Η ονομασία 
του», λέει στη Citymag ο Γιάν-
νης Μπέγκας, ένας από τους 
ιδιοκτήτες, «οφείλεται σε ένα 
ταξίδι που είχα κάνει το 2010 
στη Φλώρινα. Εκεί υπάρχει ένα 
υπέροχο παραδοσιακό καφενείο, 
το ‘Διεθνές’, στο οποίο σύχνα-
ζε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι 
το διάστημα που γυρνούσε το 
‘Μετέωρο βήμα τού πελαργού’ 
τού Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
Είχε ασπρόμαυρο πάτωμα, μια 
σόμπα που έκαιγε κι έναν μεγάλο 
καθρέφτη. Με άγγιξε τόσο πολύ 
που, όταν αποφασίσαμε να 
ανοίξουμε το δικό μας καφενείο, 
του δώσαμε αυτήν την ονομασία, 
προς τιμήν εκείνου του χώρου».

Αντικείμενα με παρελθόν
Το πρώτο πράγμα που θα σε 
κεντρίσει είναι η ζωντάνια που 

απορρέει από κάθε γωνιά τού 
καταστήματος. Δεν οφείλεται 
μόνο στους φοιτητές (κυρίως 
από «καλλιτεχνίζουσες» σχολές), 
αλλά και στα υπέροχα χρώματα, 
τις ζωγραφιές και τα διάσπαρ-
τα αντικείμενα που υπάρχουν 
στον χώρο και σε προκαλούν 
να καθίσεις επί ώρα χαζεύοντάς 
τα. Όλα τους αποκτήθηκαν από 
παλαιοπωλεία, όχι μόνο της Ελ-
λάδας, αλλά και του εξωτερικού. 
Κάποιες κρεμασμένες κούκλες, 
για παράδειγμα, «συνταξιοδοτή-
θηκαν» από κουκλοθέατρο της 
Πράγας, για να βρουν τη θέση 
τους σε τοίχο τού καφενείου. Και 
πόσα άλλα ακόμη: παλιές αφίσες 
τού ΕΟΤ, αντίγραφα πινάκων από 
ολλανδούς, φλαμανδούς, άγγλους 
και γάλλους ζωγράφους, σχέδια 
εμπνευσμένα από τον Μποστ, 
απλίκες, μοναδικά φωτιστικά, μέ-
χρι και αντικείμενα λαϊκής τέχνης 
από το Μπανγκλαντές.
Παντού θα δεις ζωγραφιές. Από 
το μπαρ, τις κολόνες και την 
επιφάνεια των τραπεζιών μέχρι 
και τον ουρανό τής σκεπής τού 
εξωτερικού χώρου. Ιδιαίτερη μνεία 
πρέπει να κάνω και στο γκράφιτι 
του «Ser», που είναι ένας χάρτης 
που περιλαμβάνει την Ιταλία, τη 
Σικελία και κομμάτι τής Τυνησίας.

Η γεύση τής παράδοσης
Και περνάμε στο τι θα πιείτε: 
από τον χαρακτηρισμό τού 
χώρου ως «καφενείου», θα 
σας προτείναμε να τιμήσετε τον 
ελληνικό στη χόβολη, εννοείται 
ωστόσο ότι θα βρείτε όλα τα είδη 
καφέ. Εξαιρετική επιλογή είναι 
οι ζεστές και κρύες σοκολάτες 
Marchoc – ας πούμε, η λευκή με 
raspberry και ρόδι. Πολύ μεγάλη 
είναι και η ποικιλία τού τσα-
γιού. Προσπερνώ χυμούς και 
smoothies, για να σας προτείνω 
ορισμένες σπιτικές γεύσεις, βγαλ-
μένες από την παράδοση: λεμο-
νάδα, βυσσινάδα, κανελάδα και 
σουμάδα. Οι δύο τελευταίες είναι 
πολύ ιδιαίτερες και απευθύνονται 
σε γνώστες και μερακλήδες. Τα 
υπέροχα κοκτέιλ είναι για όλους. 
Ένα Νεγκρόνι, παρακαλώ…
INFO: «Διεθνές», Κωνσταντίνου 
Μελενίκου 13, Τ. 2310-245.520.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ
Τι ξεχωρίσαμε

στο νέο 
αγαπημένο μας στέκι 1 2 3 4Το «Διεθνές» 

είναι ένα μικρό μουσείο. 
Κάθε γωνιά του 
μπορεί να μαγνητίσει
το βλέμμα σου 
για αρκετή ώρα.

Τα αντικείμενα που θα 
αντικρίσεις αποκτήθη-
καν από παλαιοπωλεία 
διαφόρων χωρών. 
Οι υδρόγειες σφαίρες 
έχουν την τιμητική τους.

Η πλειονότητα 
των επισκεπτών είναι 
φοιτητές. Διόλου 
τυχαίο... Το ΑΠΘ 
βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι.

Ο κατάλογος,
εκτός από τα βασικά, 
περιλαμβάνει και 
ιδιαίτερες γεύσεις, 
όπως κανελάδα 
και σουμάδα.
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WINE & SPIRITS
ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ

OLDIES, BUT 
GOODIES...
Δοκιμάζουμε 
υπέροχα κρασιά 
τού λεγόμενου 
«παλαιού κόσμου» 
- και ειλικρινά 
ενθουσιαζόμαστε.

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
wine professional sommelier, 
«Genius in Gastronomy»
papadopouloschris96@gmail.com

ΠΙΣΤΟΙ στο ραντεβού μας 
κάθε μήνα, είμαστε εδώ, για 
να σας κρατάμε συντροφιά 
με όμορφα κρασιά. Όπως 
κάθε φορά, έτσι και σ’ αυτό το 
τεύχος θα αναλύσουμε οίνους 
που δοκιμάσαμε πρόσφα-
τα – και πιο συγκεκριμένα, 
την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. Δύο ελληνικά και 
δύο κρασιά τού διεθνή αμπε-
λώνα –ή, αλλιώς, ένα λευκό 
και τρία ερυθρά– θα γεμίσουν 
τη στήλη μας αυτήν τη φορά. 
Ο παλαιός κόσμος έχει την τι-
μητική του – συγκεκριμένα, η 
Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.
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«ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.
ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ
(γάλλος συγγραφέας, 1802-1870).

Viognier Γεροβασιλείου 
2021, Κτήμα
Γεροβασιλείου, Επανομή.

Ίσως το αγαπημένο μου κρασί 
τού Κτήματος. Ένα ελληνικό 
Viognier, που θα μπορούσε 
να σταθεί και να κοντράρει 
μεγάλα λευκά τού Ροδανού, 
της πρωτεύουσας της συ-
γκεκριμένης ποικιλίας. Σε 
μια χρονιά δύσκολη για το 
ελληνικό αμπέλι (λόγω πα-
ρατεταμένου καύσωνα), εδώ 
συναντάμε μιαν αρκετά καλή 
εκδοχή τού Viognier Γερο-
βασιλείου. Κρασί πληθωρικό, 
με υψηλή οξύτητα και πλού-
σιο σώμα. Αρώματα πυρη-
νόκαρπων φρούτων (όπως 
ροδάκινο και βερίκοκο), αλλά 
και ξηροί καρποί και μέλι, 
χάρη στην παλαίωσή του σε 
βαρέλι για έξι μήνες. Φινέτσα 
και ισορροπία, αλλά και πολύ 
μακρά επίγευση, λόγω και του 
βαρελιού. Θα σας πρότεινα να 
το αφήσετε να αναπνεύσει για 
10-20 λεπτά, αφού ανοίξετε 
τη φιάλη, για να το απολαύ-
σετε ακόμη περισσότερο. 
Σίγουρα έχει δυνατότητες 
παλαίωσης – σκοπεύω να 
κρατήσω ορισμένες φιάλες 
για τα επόμενα 4-5 χρόνια.

Ξινόμαυρο Reserve, 
Κτήμα Άλφα,
Αμύνταιο.

Το συγκεκριμένο κρασί τής 
ποικιλίας Ξινόμαυρο από το 
Κτήμα Άλφα, στην αμπελουργική 
ζώνη τού Αμυνταίου, ανήκει στην 
premium σειρά κρασιών τού οι-
νοποιείου με την ονομασία «Οικο-
σύστημα» και αποτελεί ένα single 
vineyard κρασί. Παρότι αυτό που 
δοκιμάσαμε ήταν ήδη τεσσάρων 
ετών, δείχνει μεγάλες δυνατότητες 
παλαίωσης – προτείνουμε να 
συντηρήσετε το συγκεκριμένο 
κρασί για τουλάχιστον μία δεκα-
ετία, σε περίπτωση που το έχετε 
αποκτήσει ή σκοπεύετε να το 
πράξετε. Στα γευσιγνωστικά του 
χαρακτηριστικά, παρατηρούμε 
ένα έντονο ρουμπινί χρώμα, ενώ 
αρωματικά το μαύρο φρούτο 
(όπως το αποξηραμένο δαμά-
σκηνο) κυριαρχεί, σε συνδυασμό 
με αρώματα ντομάτας και νότες 
μπαχαρικών. Το βαρελάκι τού 
δίνει όγκο και ενισχύει τα αρώμα-
τα βανίλιας και μπαχαρικών. Στο 
στόμα συναντάμε ένα κρασί με 
πλούσιο σώμα, πληθωρικές, αλλά 
καλοδουλεμένες τανίνες, μέτρια 
προς έντονη οξύτητα και μακρά 
επίγευση. Πρόκειται για ένα κρασί 
με πολυπλοκότητα, ισορροπία και 
πολύ καλή δομή.

Amarone della 
Valpolicella Classico 
2007, Masi, Ιταλία.

Ένα από τα πιο ολοκληρωμέ-
να και ισορροπημένα κρασιά 
που έχω δοκιμάσει το τελευ-
ταίο διάστημα. Από την περι-
οχή τού Βένετο, στη Βόρεια 
Ιταλία, και από τον κορυφαίο 
ιταλό παραγωγό Masi δοκι-
μάζουμε το «διαμάντι» τού 
οινοποιείου (της κατηγορίας 
Amarone, από τις ποικιλί-
ες Corvina, Rondinella και 
Molinara τής περιοχής τής 
Βαλπολιτσέλα). Αν και στην 
εσοδεία τού 2007 το συγκε-
κριμένο κρασί βρισκόταν στα 
φόρτε του, θα τολμήσω να πω 
ότι είχε ακόμη μερικά πολύ 
καλά χρόνια μπροστά του. 
Ισορροπία που συναντάς σε 
μεγάλα κρασιά, τανίνη βελού-
δινη, οξύτητα που πρόσφερε 
φρεσκάδα, σώμα πλούσιο και 
ώριμα μαύρα φρούτα (όπως 
το κεράσι και το δαμάσκηνο) 
χαρίζουν ένα κρασί που δεν 
θέλεις να τελειώσει ποτέ. Στην 
επίγευση συναντάμε νότες 
καφέ και κακάο. Αποτελεί 
εξαιρετικό συνδυασμό για 
κόκκινα κρέατα.

Margaux du Château 
Margaux 2014, 
Μπορντό, Γαλλία.

Το Château Margaux είναι ένα 
από τα καλύτερα οινοποιεία τού 
κόσμου,. Το κρασί-ναυαρχίδα 
του ανήκει στα πέντε First Growth 
κρασιά για τα οποία υπάρχει 
ξεχωριστή κατηγοριοποίηση ως 
«Premier Grand Cru Classe». Το 
συγκεκριμένο αποτελεί την τρίτη 
ετικέτα τού οινοποιείου και είναι 
σχετικώς πιο οικονομική. Άρχισε 
να κυκλοφορεί από τη σοδειά τού 
2009 κι έπειτα. Εν προκειμένω, η 
εσοδεία τού 2014 δίνει ένα κρασί 
που θέλει χρόνο να αναπνεύσει 
πριν καταναλωθεί. Ανοίξτε το 
αρκετή ώρα πριν το σερβίρετε, 
μεταγγίζοντάς το σε καράφα. Από 
τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Petit Verdot και 
Cabernet Franc, συναντάμε ένα 
κρασί με φινέτσα, περίπλοκο χα-
ρακτήρα, πλούσιο και πολύ καλά 
δομημένο σώμα, έντονες, αλλά 
στρογγυλές τανίνες και οξύτητα 
υψηλή. Αρωματικά εντοπίζουμε 
μαύρα φρούτα (μούρα, κεράσι) 
και έντονες ανθικές νότες (με 
πιο χαρακτηριστική τη βιολέτα), 
που έχουν ένταση και διάρκεια, 
προσδίδοντας μακρά επίγευση. 
Ασφαλώς, οι δυνατότητες παλαί-
ωσης είναι αρκετά μεγάλες.
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Ε κεί, ανάμεσα 
στους χοντρούς, 
πέτρινους τοίχους, 
κοντά στις ψηλό-
κορμες δεξαμενές 

και τα μεγάλα δρύινα βαρέλια 
θα γεννηθεί τις επόμενες ώρες 
ένα καινούργιο κρασί – και 
όλοι βρίσκονται υπ’ ατμόν. Σε 
λίγο θα γνωρίσουν για πρώτη 
φορά το «νεογέννητο», για το 
οποίο χρειάστηκε πολύς καιρός 
δουλειάς, από το στάδιο της 
επιλογής τής πρώτης ύλης μέχρι 
την πειραματική οινοποίηση 
πάνω σε μια ξεχασμένη ελληνική 
ποικιλία.
Η γυναίκα παίρνει μια βαθιά ανά-
σα, καθώς διπλώνει τα μανίκια 
τού πουκαμίσου της, για να πιάσει 
δουλειά. Η δημιουργία κρασιών 
είναι η δουλειά της. Και κάθε 
χρόνο η Άρτεμις Τουλάκη, με 
αφετηρία τη Φλώρινα, «γράφει» 
πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, για να 
βρεθεί κοντά στους έλληνες και 
κύπριους παραγωγούς κρασιού, 
ως μετακινούμενη, ανεξάρτη-
τη οινολόγος. Ή και «ιπτάμενη 
οινολόγος», καθώς μπορεί μεν 
ο όρος «flying winemaker» 
(λέγεται πως επινοήθηκε από τον 
77χρονο σήμερα άγγλο έμπορο 
κρασιών Τόνι Λέιθγουέιτ) να 
θεωρείται «ρεζερβέ» για όσους 
συναδέλφους της ταξιδεύουν 
αεροπορικώς σε όλον τον κόσμο, 
για να προσφέρουν υπηρεσίες 
στους οινοπαραγωγούς ανά την 
υφήλιο, αλλά κατά κάποιον τρόπο 
τής ταιριάζει: και η ίδια ταξιδεύει 
συχνά αεροπορικώς, για να 

προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 
οινοπαραγωγούς τής Κύπρου.

Από τη Φλώρινα
ώς την Ικαρία
«Σήμερα συνεργάζομαι με 
25 οινοποιεία. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός βρίσκεται στη Βόρεια 
Ελλάδα, αλλά και σε νησιά όπως 
η Λήμνος και η Ικαρία. Από φέτος 
παρακολουθώ και το μεγαλύτερο 
κυπριακό οινοποιείο. Τα χιλιόμε-
τρα πραγματικά είναι αμέτρητα: 
σκεφτείτε πως η απόσταση Φλώ-
ρινα-Κύπρος είναι 1.400 χιλιό-
μετρα και την κάνω τουλάχιστον 
10 φορές τον χρόνο», λέει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η Άρτεμις Τουλάκη.
Και δεν είναι εύκολη δουλειά, κα-
θώς τα πολλά ταξίδια σημαίνουν 
ότι μένει αρκετές μέρες κάθε χρό-
νο μακριά από την οικογένειά της, 
έχει ωστόσο συγκινήσεις: «Δεν θα 
ξεχάσω την πρώτη έξοδό μου με 
τον μεγάλο μου γιο, σε ηλικία 42 
ημερών, η οποία ήταν –πού αλ-
λού;– σε οινοποιείο. Όπως δεν θα 
ξεχάσω και ένα τηλεφώνημα που 
δέχτηκα πριν από πολλά χρόνια, 
από έναν ηλικιωμένο οινοποιό-συ-
νεργάτη, για να με ευχαριστήσει 
με λυγμούς συγκίνησης για το 
πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε 
έναν σημαντικό διαγωνισμό τού 
εξωτερικού», αναπολεί.

Γνωρίζοντας ποικιλίες
και ανθρώπους
Πώς, όμως, αποφάσισε να γίνει 
freelancer και να μετακινείται 
συνέχεια, αντί να επιλέξει την 
αποκλειστική συνεργασία με 

ένα οινοποιείο; «Η ιδέα τού να 
συνεργάζομαι με οινοποιούς σε 
διάφορα σημεία τού ελληνικού 
χάρτη, να οινοποιώ διαφορετικές 
ποικιλίες και να γνωρίζω διαφορε-
τικά μικροκλίματα ήταν κάτι που 
ονειρευόμουν από τα πρώτα μου 
οινολογικά βήματα. Μετά από 
πολύ σημαντικές συνεργασίες με 
οινοποιίες όπως η ‘Κυρ-Γιάννη 
ΑΕ’ τού Γιάννη Μπουτάρη, η 
εταιρεία ‘Τσάνταλης ΑΕ’, αλλά 
και το ιστορικό συνεταιριστικό οι-
νοποιείο τού Αμυνταίου, ωρίμασε 
η ιδέα να ιδρύσω δικιά μου συμ-
βουλευτική οινολογική εταιρεία. 
Το ξεκίνημα έγινε το 2010, όταν 
ιδρύθηκε η ‘Wine Consulting’, 
με έδρα τη Φλώρινα», διηγείται, 
προσθέτοντας ότι η δουλειά της 
τη βοήθησε να συνειδητοποιήσει 
τη μοναδικότητα κάθε περιοχής: 
«Κάθε περιοχή κρύβει για εμένα 
μια μικρή ή μεγάλη αγάπη. Για 
τους ανθρώπους, τους αμπελώ-
νες, τα κρασιά, τη γαστρονομία, 
την ιστορία τού τόπου, τις φυσικές 
ομορφιές».
Υπάρχει κάποια ποικιλία που 
αγαπάει περισσότερο; Υπάρχουν 
ξεχασμένες ελληνικές ποικιλίες, 
που θα μπορούσαν να «ξυπνή-
σουν», όπως αφύπνισε τη Μαλα-
γουζιά ο Βαγγέλης Γεροβασιλεί-
ου; «Την περίοδο αυτή οινοποιώ 
42 διαφορετικές ποικιλίες. Σαφώς, 
μεγάλη μου αγάπη είναι το Ξινό-
μαυρο, που διαφοροποιείται από 
περιοχή σε περιοχή, κάτι που το 
κάνει μαγικό. Παράλληλα δουλεύ-
ουμε εννέα πειραματικές οινο-
ποιήσεις σε ξεχασμένες ελληνικές 

ποικιλίες, αλλά προσπαθούμε να 
αναδείξουμε –με διαφορετικά 
στιλ οινοποίησης– και τις εμβλη-
ματικές κυπριακές Μαραθεύτικο, 
Γιαννούδι και Ξινιστέρι. Έρχονται 
μοναδικά πράγματα» λέει χαμο-
γελώντας.
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα δημιουργή-
θηκαν πολλά μικρά –ενίοτε πολύ 
αξιόλογα– οινοποιεία. Υπάρχει 
δυνατότητα επιβίωσης για όλες 
αυτές τις μικροεπιχειρήσεις; «Ξε-
κάθαρα ναι. Υπό προϋποθέσεις, 
όμως... Η επιτυχία είναι συνυφα-
σμένη με την ποιότητα, που απαιτεί 
επιστημονική παρακολούθηση, 
συστηματική δουλειά, εξωστρέ-
φεια, σωστή κοστολόγηση, επικοι-
νωνία, χρήση τεχνολογίας», εκτι-
μά. Πιστεύει, δε, ότι τα τελευταία 
χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά 
από τους έλληνες οινοποιούς στον 
τομέα των εξαγωγών: «Είναι μια 
προσπάθεια που απαιτεί πολλά 
χρόνια, χρειάζεται χρόνος για να 
καταξιωθεί το ελληνικό κρασί στο 
εξωτερικό, χρειάζεται να επενδυ-
θούν πολλά χρήματα, να επιλεγεί 
το σωστό marketing plan. Η 
επιτυχία όμως αρχίζει να έρχεται 
και θα επιτευχθεί κυρίως με τις 
ελληνικές ποικιλίες», επισημαίνει.

Το πιο δύσκολο
εγχείρημα
Το βιογραφικό τής Αρτέμι-
δος Τουλάκη είναι γεμάτο από 
κρασιά, στην οινοποίηση των 
οποίων μετείχε και απέσπασαν 
διακρίσεις. Ξεχωρίζει κάποια από 
αυτά; «Ποιο να πρωτοξεχωρί-
σω;.. Το Ξινόμαυρο του Κτήμα-
τος ‘Βεγορίτις’ αποτελεί έναν 
σημαντικό σταθμό στα οινικά 
δρώμενα, η ‘Αλεξάνδρα’ τής 
Κλαούντιας Παπαγιάννη είναι μια 
ξεχωριστή ελληνική Μαλαγουζιά, 
η ‘Άσπρη Πέτρα’ από το Κτήμα 
Στεργίου ένα εξαιρετικό χαρμάνι 
Sauvignon Blanc και Riesling, 
το Ασύρτικο του Σπυρόπουλου 
ένα μοναδικό ελληνικό λευκό... 
Αλλά και η ‘Αφροδίτη’, το πρώτο 
ελληνικό ερυθρό αφρώδες από 
Ξινόμαυρο από τον Χ. Ταραλά, 
που αποτελεί για εμένα το πιο δύ-
σκολο οινολογικό εγχείρημα που 
έχω πραγματοποιήσει. Σε γλυκείς 
οίνους, ο Λιαστός τού Νάκου 
είναι αγαπημένο και πολυβρα-
βευμένο. Για το τέλος αφήνω την 
Κουμανταρία τού κυπριακού 
οινοποιείου ‘Οίνου Γη – Κτήμα 
Βασιλειάδη’, ένα κρασί παγκό-
σμιας κλάσης. Ξεχνάω όμως 
πολλά ακόμη...» λέει.

Η ιπτάμενη
οινολόγος
Είναι ακόμη πρωί την ώρα που 
μια νέα γυναίκα μπαίνει στο «συνειδητό» 
μισοσκόταδο του οινοποιείου, έχοντας 
νωρίτερα οδηγήσει δεκάδες χιλιόμετρα 
στο ημιορεινό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας,
πριν καλά καλά ανατείλει ο ήλιος...
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 Με αφετηρία τη Φλώρινα, η Άρτεμις Τουλάκη.
 «γράφει» πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, για να βρεθεί.

 κοντά στους έλληνες και κύπριους παραγωγούς κρασιού,.
 ως μετακινούμενη, ανεξάρτητη οινολόγος..



The guideΦεβρουάριος 2022

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

ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» ΤΟΥ ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΕΚΕΤ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΑΛΕΙΦΟ

Βιώνοντας την απόγνωση της επίγνωσης
TΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ που εγκαινίασε τη συνερ-
γασία του με τον σπουδαίο ηθοποιό Δημήτρη 
Καταλειφό παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το 
Σύγχρονο Θέατρο, με την παράσταση «Τέλος 
τού παιχνιδιού» τού Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκη-
νοθεσία Γιώργου Σκεύα. Ολοκληρώνοντας την 
επιτυχημένη πορεία της στην Αθήνα, η παρά-
σταση έρχεται στη Θεσσαλονίκη, για τέσσερις 
παραστάσεις.
«Τετέλεσται»: σε ποιο άλλο θεατρικό έργο η 
πρώτη λέξη τού κειμένου ακυρώνει εξ αρχής τη 
θεατρική πράξη, την πράξη τής ζωής, επικυ-
ρώνοντας παράλληλα το μότο τού Μπέκετ πως 
«το τέλος βρίσκεται στην αρχή – και, ωστόσο, 

συνεχίζουμε»; Βιώνοντας την απόγνωση της 
επίγνωσης, οι κωμικοτραγικοί, έγκλειστοι ήρωες 
του έργου επιστρατεύουν τη δύναμη της ρουτί-
νας, τον διάλογο, το χιούμορ, τις μνήμες και μια 
μορφή απέραντου οίκτου, για να παρατείνουν 
την πορεία προς το αναπόφευκτο. Κι όταν τα 
«ατού»τους εξανεμίζονται ένα ένα και αρχίζει 
να επικρατεί η ανεξέλεγκτη κόπωση μαζί με τη 
φυσική φθορά σχέσεων, σώματος και νου, ξε-
σκαρτάρουν και τα τελευταία άχρηστα φύλλα, 
για να παραδοθούν με τρόμο και αξιοπρέπεια 
στο «γνωστό τέλος ενός παιχνιδιού χαμένου 
προ πολλού», εκεί όπου δεν υπάρχει πλέον ούτε 
φωνή ούτε ακρόαση.

Οι ελιγμοί και οι εναλλαγές ύφους και γλώσ-
σας ενορχηστρώνονται αριστοτεχνικά από την 
πένα-νυστέρι τού Σάμιουελ Μπέκετ, έτσι ώστε το 
κείμενο να αποτελεί το σπουδαιότερο θεατρικό 
έργο τού συγγραφέα – και ένα από τα σημαντι-
κότερα έργα τής παγκόσμιας δραματουργίας.
INFO: Στο θέατρο «Αριστοτέλειον» (Εθνικής 
Αμύνης 2) την ΠΕ 03, την ΠΑ 04 & το ΣΑ 
05.02, στις 21:00, όπως επίσης και την ΚΥ 
06.02, στις 19:00. Εισιτήρια: €18, €14 (φοιτη-
τικό, ανέργων, ΑμΕΑ). Προπώληση από το viva.
gr και από το ταμείο του θεάτρου (Τ. 2310-
262.051). Ισχύουν όλα τα μέτρα προστασίας 
έναντι της Covid-19.
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Μ ια νέα έκθεση 
με τίτλο «Για-
νούλης Χα-
λεπάς: δούναι 
και λαβείν», 

με αντικείμενο τη μυθιστορημα-
τική ζωή τού σημαντικού έλληνα 
γλύπτη μέσα από μια διοργάνωση 
που διατρέχει όλη του τη ζωή: 
το μεγαλείο τής τέχνης του, οι τρι-
κυμίες και οι φωτισμένες στιγμές 
του, μέσα από έργα που εκτίθε-
νται για πρώτη φορά. Η έκθεση 
αποτελεί μια συμπαραγωγή με το 
Onassis Culture, ενώ τα εγκαίνιά 
της θα πραγματοποιηθούν την 
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, 
στο αμφιθέατρο του Τελλογλείου.

Μια σημαντική στιγμή
Αφετηρία τής μεγάλης έκθεσης 
για τον Γιανούλη Χαλεπά είναι 
η πρόσφατη απόκτηση ενός 
μεγάλου συνόλου γλυπτών και 
σχεδίων από το Ίδρυμα Ωνάση. 
Πρόκειται για ένα μέρος τής 
σπουδαίας συλλογής τής Ειρή-
νης και του Βασιλείου Χαλεπά, 
ανιψιών τού καλλιτέχνη, οι 
οποίοι τον Αύγουστο του 1930 
τον έφεραν από την Τήνο στην 
Αθήνα, όπου δημιούργησε 
περισσότερα από 40 έργα και 
πάρα πολλά σχέδια τα τελευταία 
8 χρόνια τής ζωής του (πέθανε 

15 Σεπτεμβρίου 1938). Επρόκειτο 
για τη σημαντικότερη συλλογή για 
το έργο και τη ζωή τού Χαλεπά, 
καθώς διέσωσε σημαντικά έργα 
τής πρώτης, της δεύτερης και, 
κυρίως, της τρίτης περιόδου τής 
καλλιτεχνικής του παραγωγής.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 
περισσότερα από 150 έργα (γλυ-
πτά, σχέδια, κατάστιχα): 80 από 
αυτά ανήκουν στη Συλλογή τού 
Ιδρύματος Ωνάση, ενώ τα υπό-
λοιπα είναι από τη Συλλογή Έρ-
γων Τέχνης τού Τελλογλείου, την 
Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτσου, το Ίδρυμα 
Τηνιακού Πολιτισμού (ΙΤΗΠ) 
Τήνου και το Μουσείο Γιανούλη 
Χαλεπά Πύργου Τήνου, αλλά και 
από ιδιωτικές συλλογές.

Έμπνευση μιας ζωής
Το έργο τού Χαλεπά χωρίζεται 
σε τρεις περιόδους: η πρώτη 
περίοδος (1870-1878) καλύπτει 
τα νεανικά του χρόνια, μέχρι την 
εμφάνιση της αρρώστιας του. Η 
δεύτερη περίοδος (1902-1930) 
καλύπτει τα χρόνια που έζησε και 
εργάστηκε στην Τήνο, μετά την 
επάνοδό του από το ψυχιατρείο 
τής Κέρκυρας. Η τρίτη περίοδος 
ταυτίζεται με την εποχή που έζη-
σε και δημιούργησε στην Αθήνα, 
δηλαδή τα χρόνια 1930-1938.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά στο κοινό όλα 
μαζί τα κατάστιχα που σώζονται, 
με αναφορές και συνδέσεις 
–όπου υπάρχουν– με έργα τής 
έκθεσης και όχι μόνον. Αναφέρο-
νται στο εργαστήριο του πατέρα 
του και στη συνεργασία του με άλ-
λους γλύπτες (Δημήτριος Φιλιππό-
της-Θεριστής σε μάρμαρο, επίσης 
στη συλλογή τού Ιδρύματος Ωνά-
ση), σε επιτύμβια στο Βουκουρέστι 
(της πρώτης περιόδου) κ.ά.
Από τις σελίδες τους προέρχεται 
ο τίτλος «Δούναι – Λαβείν», 
που ταιριάζει με την παραγωγική 
διαδικασία στη γλυπτική τού 
Γιανούλη (πρότυπα, επιρροές, 
νέες δημιουργίες). Το δούναι και 
λαβείν στις σελίδες των κατά-
στιχων εκφράζει απόλυτα το 
πάρε δώσε μορφών, θεμάτων, 
παραγγελιών και τις συνέπειές 
τους μέσα στο έργο τού Χαλε-
πά, αλλά και του εργαστηρίου 
τού πατέρα του: ανταλλαγές 
(δάνεια, αναφορές) με γλύπτες, 
σύγχρονούς του ή παλαιότερων 
εποχών, που επηρεάζουν τις 
επιλογές, το έργο, την καλλιτε-
χνική του δημιουργία. «Όποιος 
παίρνει δίνει και όποιος δίνει 
παίρνει», διατυπώνει σοφά ο 
Δημήτρης Μαρωνίτης «για την 
παραγωγική αξία που έχει στον 

καλλιτεχνικό τομέα η μέθοδος 
της αμοιβαιότητας».
«Σε όλο το έργο τού Γιανούλη, το 
‘αμφίδρομο’ δίνω-παίρνω, κατά 
το δούναι και λαβείν στα κατάστι-
χα λογαριασμών τής επιχείρησης 
του πατέρα του, μοιάζει μοιραία 
να καθορίζει τη διαδικασία 
τής δημιουργικής του πορείας, 
αποδεικνύοντας τη δύναμη της 
αμοιβαιότητας στον καλλιτεχνι-
κό τομέα. «Λαβείν», δηλαδή 
δάνεια, αναφορές, επιδράσεις 
από έργα τού πατρικού εργαστη-
ρίου ή άλλους συνεργαζόμενους 
καλλιτέχνες (π.χ., αναφορές στον 
Ξυλοθραύστη τού Φιλιππότη ή 
στο ανάγλυφο Καλλιβούρσου) ή 
από έργα τής αρχαιότητας (προ-
τομή Δημητρίου Πολιορκητή, 
μικρό κεφάλι κόρης από αττικό 
επιτύμβιο, Αφροδίτη Άργους 
κ.ά.), στα οποία στηρίζει συχνά το 
δικό του, νέο δημιούργημα. Αλλά 
και «Δούναι», δηλαδή νέα, δική 
του δημιουργία, παραγωγή, στο 
πατρικό εργαστήριο, όπως η Κοι-
μωμένη, ο Σάτυρος και ο Έρω-
τας, το Άγαλμα Κόρης (Πύργος 
Τήνου), το επιτύμβιο της οικογέ-
νειας Β. Φωτίου και η σημασία 
τους για τον Άγγελο στο Βουκου-
ρέστι, τον Άγγελο στο Λεωνίδιο 
κ.ά. Επίσης, αυτοαναφορές σε 
έργα τής πρώτης περιόδου, αλλά 

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Στις 18 Φεβρουαρίου εγκαινιάζεται
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών τού ΑΠΘ η έκθεση

«Γιανούλης Χαλεπάς: δούναι και λαβείν».



 Ο Χαλεπάς στον κήπο τού σπιτιού του.
 στον Πύργο τής Τήνου. Ιδιωτική συλλογή..
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και –αργότερα, στην Αθήνα– 
επιστροφές σε θέματα της Τήνου 
αναδεικνύουν, παρ’ όλους τους 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι 
εξωτερικές, δύσκολες συνθή-
κες τής ζωής του, μιαν έντονη 
δημιουργικότητα με πληθωρι-
κούς ρυθμούς, ιδιαίτερα στα 
τελευταία χρόνια τής ωριμότητας, 
χωρίς σκοπιμότητες, εξωτερικούς 
συμβιβασμούς σε μόδες, μοντερ-
νισμούς ή τεχνοτροπίες. Στο έργο 
του μοιάζει τελικά να αποτυπώνο-
νται συμπυκνωμένα οι εσωτερικές 
διεργασίες ελευθερίας επιλογών 
και έκφρασης που χαρακτηρί-
ζουν τη γνήσια δημιουργία στην 
τέχνη» αναφέρει χαρακτηριστικά 
στο κείμενό της η γενική διευθύ-
ντρια του Τελλογλείου, Αλεξάν-
δρα Γουλάκη-Βουτυρά.
«Με την έκθεση ‘Δούναι και 
λαβείν’ τονίζονται οι ανταλλαγές 
ανάμεσα σε μορφές και μοτίβα 
στο έργο τού Χαλεπά. Τα δάνεια 
και οι αναφορές σε γλύπτες 
σύγχρονούς του ή παλαιότερων 
εποχών. Αυτήν την ανατρεπτική 
δύναμη της αμοιβαιότητας 
είναι που αγκαλιάζει το Ίδρυμα 
Ωνάση. Τη δημιουργία κάθε 
ανθρώπου ξεχωριστά, ακόμη 
κι όταν συγκρούεται με τους 
κανόνες που άλλοι έχουν θέσει. 
Μια περιγραφή για τον κό-
σμο, έξω από καλούπια, χωρίς 
βεβαιότητες, αλλά με πίστη στο 
προσωπικό πάθος. Ο Χαλεπάς 
μάς θυμίζει ότι πολλοί μπορούν 
να κατασκευάζουν, αλλά λίγοι 
δημιουργούν» αναφέρει στο κεί-
μενο του καταλόγου ο πρόεδρος 
του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης 
Σ. Παπαδημητρίου.
Η έκθεση πλαισιώνεται από 
δίγλωσση έκδοση που θα είναι 
διαθέσιμη στο Τελλόγλειο, στη 
Στέγη τού Ιδρύματος Ωνάση και 
σε βιβλιοπωλεία, σε παραγωγή 
του τμήματος Εκδόσεων του 
Ιδρύματος Ωνάση και σχεδιασμό 
τού Grid Office. Στο πλαίσιο των 
παράλληλων εκδηλώσεων της 
έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 
θεατρικά και μουσικά δρώμενα, 
διαλέξεις, ξεναγήσεις και εκπαι-
δευτικά προγράμματα, πάντοτε 
με πιστή τήρηση των μέτρων που 
έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.
INFO: Η έκθεση θα παραμείνει 
ανοιχτή για το κοινό ώς την ΚΥ 
05.06. Ωράριο λειτουργίας 
εκθεσιακού χώρου: ΤΡ, ΠΕ, ΠΑ 
09:00-14:00, ΤΕ 09:00-
14:00 & 17:00-21:.00, ΣΑ & 
ΚΥ 10:00-18:00. ΔΕ κλειστά. 
Τηλέφωνο υποδοχής τού Ιδρύμα-
τος: 2310-247.111.
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Marinita Precaria/
«No Me Miréis»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι βρισκό-
μαστε σε μια χρονική περίοδο 
όπου, παραδοσιακά, στις αρχές 
τού χρόνου (πόσο μάλλον στον 
πρώτο μήνα του έτους), επι-
κρατεί δισκογραφική ξηρασία 
σε ό,τι έχει να κάνει με τις νέες 
κυκλοφορίες. Έτσι, ψάχνοντας 
και προσπαθώντας να ανι-
χνεύσω κάτι που να αφήνει το 
στίγμα του (και να συγκινήσει 
με την καταγραφή του ως νέας 
κυκλοφορίας τής στήλης), 

ανακάλυψα, μέσω της μεθόδου 
τής ευρείας και τυχαίας ακρό-
ασης τραγουδιών, ένα μικρό 
«διαμαντάκι» ηχητικής όασης 
που με έκανε να κοντοσταθώ 
και να χαμογελάσω με σημάδια 
νοσταλγικής ικανοποίησης σε 
κάτι που είχα καιρό να συνα-
ντήσω ως μουσικό είδος.

ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ δημιούργη-
μα, υπό τον τίτλο «No Me 
Miréis», ανήκει στην κατηγο-
ρία τού «easy listening» και 
αποτελεί την πρώτη (και πολύ 
πρόσφατη) δισκογραφική 

κίνηση της ισπανικής καταγω-
γής τραγουδίστριας Μαρίνα 
Γκόμεζ περισσότερο γνωστής 
ως «Marinita Precaria». Είναι 
από εκείνες τις καλλιτεχνικά 
αγνές τροβαδουρικές φιγού-
ρες που συνθέτουν έναν εντε-
λώς μοναδικό τρόπο κατανόη-
σης της ποπ μουσικής.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ του 
πρώτου της σινγκλ, «Celosa» 
(που σημαίνει «ζηλιάρης» στα 
Ελληνικά), μας κάνει να σκε-
φτόμαστε πόσο πολύ προ-
σωπικός, διαφορετικός και 

μοναδικός είναι ο τρόπος που 
αντιλαμβάνεται την ποπ. Και τον 
αναπτύσσει με ειλικρίνεια, συ-
γκίνηση, χωρίς τεχνάσματα, με 
το χέρι στην καρδιά. Ο απόλυτα 
κιθαριστικός ήχος εκπέμπεται 
από την προσωπική πορεία της 
στη ζωή, με χαρακτηριστικά 
στοιχεία τη θελκτικότητα, την 
ονειροπόληση, τη μελαγχολία 
και τη λεπτότητα.

ΤΟ «AL CAMPO» (μετα-
φράζεται «Στο χωράφι»), που 
αποτελεί το δεύτερο σε σειρά 
σινγκλ της, είναι ένας φόρος 
τιμής στην αγάπη για τη φύση 
και στην απόρριψη της πόλης, 
του άγχους, του θορύβου και 
της μόλυνσής της. Το «παζλ» 
σε όλα τα προηγούμενα συ-
μπληρώνει ο Ντέιβιντ Βέγκα, 
που βιντεοσκόπησε σε φιλμ 16 
χιλιοστών (για τις ανάγκες τού 
βίντεο κλιπ) εικόνες που δεί-
χνουν την τραγουδίστρια-πρω-
ταγωνίστρια, καθώς και τους 
φίλους της να ψάχνουν στα 
σκουπίδια τής Μαδρίτης. Όλα 
αυτά σε μια προσπάθεια να 
βρουν παλιούς, βουκολικούς 
πίνακες, ώστε να τηλεμετα-
φερθούν σε έναν άλλο κόσμο. 
Εκδηλώνουν έτσι μια φυσιο-
λατρική ανησυχία που συχνά 
λείπει από την καθημερινότητά 
μας και αφορά ένα περιβάλλον 
γεμάτο δέντρα, οξυγόνο, γρασί-
δι και, εν τέλει, την ξεγνοιασιά 
που προσφέρει μια αναζωογο-
νητική βόλτα στην εξοχή.

ΟΛΟΣ Ο ΔΙΣΚΟΣ με τα εννέα 
τραγούδια κυλάει σαν νεράκι, 
καθώς έχουν αυτήν την ενορ-
χηστρωτική, ευφυέστατη απλό-
τητα μικρής διάρκειας, που σου 
αφήνει την αίσθηση ποιοτικής 
ακρόασης. Κυκλοφορεί σε 
συλλεκτικής μορφή 10ιντσο, 
κρεμ χρώματος βινύλιο – και, 
φυσικά, ψηφιακά από την 
«Elefant Records».
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ΜUSICOLA
Γράφει o DREAMACHINERY

Tears for Fears/
«Songs from the 
big chair» (1985)
TO ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ άλμπουμ 
«The hurting» τού βρετα-
νικού ντουέτου Tears For 
Fears, που είχε προηγηθεί, 
ήταν επιτυχημένο, ηλεκτρο-
νικό, σκοτεινό και άφηνε 
μεγάλες προσδοκίες για τη 
συνέχεια. Δύο χρόνια αργότε-
ρα, το 1985 (τέτοια εποχή), η 
κυκλοφορία τού «Songs from 
the big chair» αποκάλυπτε 
μια δραματική ωρίμανση στη 
μουσική τού συγκροτήματος, 
συνοδευόμενη από μιαν απρό-
σμενη εμπορικότητα.

Ο ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΟΣ τίτλος 
τού άλμπουμ προήλθε από 
την τηλεοπτική ταινία τού 
1976 «Sybil», που αφορούσε 
μια γυναίκα με διαταραχή 
πολλαπλής προσωπικότη-
τας. Η προσθήκη κάποιων 
νέων μελών –και ειδικά του 
κιμπορντίστα Ίαν Στάνλεϊ– 
στο βασικό σχήμα έδωσε 
νέα πνοή, δημιουργώντας 
αιθέριες ατμόσφαιρες. Στο 
άλμπουμ φαίνεται ξεκάθαρα 
η επιτυχημένη προσπάθεια 
ενός εξωστρεφούς αποτελέ-
σματος, όπου κάθε τραγούδι 
έχει την ίδια, αμείωτη ακροα-
τική ένταση. 

ΠΑΡΟΤΙ ο δίσκος είχε 
μόνον οκτώ κομμάτια, 
ξεχώρισαν και κυκλοφόρη-
σαν πανάξια ως σιγκλ πέντε 
από αυτά, με τα «Shout» 
και «Everybody wants to 
rule the world» να γίνονται 
πολυπλατινένια. Επάξια ακο-
λούθησαν το «Ηead over 
heels», «Μothers talk» (που 
ήταν και η πρώτη επίσημη 
κυκλοφορία εξ αυτών) και 
το τζαζιστικής ατμόσφαιρας 
και ανεκτίμητης αξίας «I 
believe...».

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ άφοβα, χωρίς 
προκατάληψη. So... Dream 
on, until next time…FL
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Βλέπεις την
πόλη σου!
Δες τις ωραιότερες εικόνες από τη ζωή
στη Θεσσαλονίκη. Μοιράσου τις δικές σου
φωτογραφίες με χιλιάδες φίλους.

Άνθρωποι και εικόνες τής πόλης.
Κάθε μέρα @citymagthess στο Instagram.

Ακολούθησε τώρα το πιο όμορφο φωτογραφικό feed
στη Θεσσαλονίκη. Και γίνε κι εσύ μέλος του!

#citymag    #citymagthessaloniki
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UNCHARTED
(UNCHARTED)
Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Φλάισερ.
Παίζουν: Τομ Χόλαντ, 
Μαρκ Γουόλμπεργκ, Αντόνιο 
Μπαντέρας, Σοφία Τέιλορ Άλι.
Διάρκεια: 110 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια, δράσης.

ΑΝ ΕΙΣΤΕ λάτρεις τής 
συγκεκριμένης σειράς βιντεο-
παιχνιδιού, δεν χρειάζεται να 
σας πούμε τίποτα. Ξέρετε περί 
τίνος πρόκειται, οπότε απλώς 
περιμένετε να περάσουν οι 
ημέρες ώς την ημέρα τής προ-
βολής της. Αν και στη θέση 
σας θα κρατούσαμε μικρό 
καλάθι, επειδή –έχοντας βιώ-
σει και οι ίδιοι τη μαγεία των 
τεσσάρων παιχνιδιών (και, φυ-
σικά, τερματίζοντάς τα)– δεν 
είμαστε και απολύτως σίγουροι 
ότι οι παραγωγοί θα μπορέ-
σουν να αποτυπώσουν την ίδια 
μαγεία και στη μεγάλη οθόνη. 
Ελπίζουμε να διαψευστούμε.
Για τους υπόλοιπους θα με-
ταφέρουμε την υπόθεση που 
έχει δώσει η εταιρεία διανο-
μής, επειδή δεν ξέρουμε αν 
θα πατάει ακριβώς πάνω στο 
βίντεογκέιμ... Ο ερασιτέχνης 
κλέφτης Νέιθαν Ντρέικ (τον 
υποδύεται ο Τομ Χόλαντ, που 
επιστρέφει στους κινηματο-
γράφους έναν μήνα μετά την 
προβολή τού Σπάιντερμαν, που 
εξακολουθεί να σπάει ταμεία) 
στρατολογείται από τον έμπει-
ρο κυνηγό θησαυρών Βίκτορ 
«Σάλι» Σάλιβαν (τον υποδύ-
εται ο Μαρκ Γουόλμπεργκ). 
Βέβαια, όσο κι αν μας αρέσει 
γενικά ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, 
δεν φέρνει και πολύ στον Σάλι 
τής ταινίας... Τι να κάνεις που 

έχει πεθάνει ο Πολ Νιού-
μαν;.. Θα ήταν τέλειος, αν τον 
έπαιρνες από το «Χρώμα τού 
χρήματος» και του έδινες τον 
ρόλο. Τέλος πάντων... Οι δύο 
άντρες αναζητούν τον θησαυ-
ρό τού Φέρντιναντ Μαγκελάν, 
που αναζητείται εδώ και 500 
χρόνια. Αυτό που ξεκινά για 
το δίδυμο ως μια απλή ληστεία 
γίνεται μια πολυταξιδεμένη πε-
ριπέτεια, με στόχο να φτάσουν 
πρώτοι πριν από τον αδίστακτο 
Μονκάντα, που θεωρεί πως 
είναι ο νόμιμος κληρονόμος 
του. Πολύ ταιριαστός ο Αντό-
νιο Μπαντέρας στον ρόλο τού 
κακού.
INFO: Από τις 10 Φεβρουαρίου.

MOONFALL: Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
(MOONFALL)
Σκηνοθεσία: Ρόλαντ Έμεριχ.
Παίζουν: Χάλε Μπέρι, Πάτρικ 
Γουίλσον, Ντόναλντ Σάδερλαντ, 
Μάικλ Πένα, Τσάρλι Πλάμερ, 
Τζον Μπράντλεϊ.
Διάρκεια: 120 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια, δράσης.

ΜΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ δύνα-
μη βγάζει τη Σελήνη από την 
τροχιά της γύρω από τη Γη 
και την ωθεί σε μια σειρά από 
συγκρούσεις. Με λίγες μόνον 
εβδομάδες να απομένουν έως 
ότου οι συνέπειες να είναι κατα-
στροφικές για όλο τον κόσμο, η 
πρώην αστροναύτης τής NASA 
Τζο Φόουλερ είναι πεπεισμένη 
ότι έχει τη λύση που θα σώσει 
την ανθρωπότητα. Όμως, μόνον 
ο παλιός συνάδελφός της, ο 
αστροναύτης Μπράιαν Χάρπερ, 
και ο Κέι Σι Χάουσμαν, ένας 
συνωμοσιολόγος, την πιστεύ-

ουν. Αυτοί οι τρεις «ήρωες» θα 
ξεκινήσουν ένα απίστευτο ταξίδι 
στο διάστημα, για να διαπιστώ-
σουν ότι η Σελήνη δεν είναι 
τελικά αυτή που νομίζαμε…
INFO: Από τις 3 Φεβρουαρίου.

ΠΑΝΤΡΕΨΟΥ ΜΕ
(MARRY ME)
Σκηνοθεσία: Κατ Κόιρο.
Παίζουν: Τζένιφερ Λόπεζ, 
Όουεν Γουίλσον, Σάρα Σίλβερμαν, 
Τζον Μπράντλεϊ.
Διάρκεια: 112 λεπτά.
Είδος: Ρομαντική κομεντί.

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ από τα 
βασικά: στην ταινία πρωταγωνι-
στεί η Τζένιφερ Λόπεζ. Να είστε 
προετοιμασμένοι για μπόλικη 
μουσική. Εμείς, σας προειδο-
ποιήσαμε... Πάμε στο προκεί-
μενο: η Κατ Βαλντέζ (Τζένιφερ 
Λόπεζ) είναι το έτερον ήμισυ 
του πετυχημένου σταρ τής μου-
σικής, Μπαστιάν (ο Μαλούμα, 
στο κινηματογραφικό του ντε-
μπούτο). Τα δύο ημίσεα αποφα-
σίζουν να γίνουν ένα, αφού το 
ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί 
ζωντανά, μπροστά στο κοινό, σε 
μια τελετή που θα μεταδοθεί σε 
όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. 
Ο διαζευγμένος καθηγητής 
μαθηματικών Τσάρλι Γκίλπερτ 
(Όουεν Γουίλσον) έχει βρεθεί 
στη συναυλία εξαιτίας της κό-
ρης του και της καλύτερής του 
φίλης. Όταν η Κατ μαθαίνει, 
λίγο πριν από την τελετή γάμου, 
ότι ο Μπαστιάν την απατά με τη 
βοηθό της, η ζωή της παίρνει 
την κάτω βόλτα, καθώς παθαί-
νει κρίση πανικού πάνω στη 
σκηνή. Αμφισβητεί τον έρωτα, 
την αλήθεια και την αφοσί-
ωση. Καθώς ο κόσμος της 

Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω...

ΩΣ ΤΙΣ

31/3
ΩΣ ΤΙΣ

30/6
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΜΥΣΤΗΡΙΟ,
ΒΙΝΤΕΟ ΓΚΕΪΜΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
Απ’ όλα έχει 
ο κινηματογραφικός 
μπαχτσές 
τού Φεβρουαρίου: 
την επιστροφή τού 
Ηρακλή Πουαρό, 
έναν φίλο βγαλμένο 
από τις βιντεοκον-
σόλες και μια ταινία 
καταστροφής από 
τον μετρ τού είδους, 
Ρόλαντ Έμεριχ. Όσοι 
πιστοί προσέλθετε.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ
(DEATH ON THE NILE)
Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα
Παίζουν: Κένεθ Μπράνα, 
Ανέτ Μπένινγκ, Γκαλ Γκαντότ, 
Ράσελ Μπραντ, Τζένιφερ Σόντερς, 
Άρμι Χάμερ, Ρόουζ Λέσλι, 
Τομ Μπέιτμαν, Έμα Μακέι.
Διάρκεια: 127 λεπτά
Είδος: Δράμα, μυστηρίου.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι 
από την ώρα που τελείωσε το 
«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» 
-και αναφερόμαστε στην ταινία 
τού 2017 και όχι στην κλασική 
τού 1974 με τον Άλμπερτ Φίνεϊ 
στον ρόλο τού Ηρακλή Πουα-

ρό- περιμέναμε πώς και πώς την 
ημέρα που θα μαθαίναμε ότι οι 
παραγωγοί θα ανακοίνωναν ότι 
προχωρούν σε μια νέα περιπέ-
τεια του βέλγου ντετέκτιβ. Μπο-
ρείτε να συμπεράνετε τη χαρά 
μας, όταν μάθαμε ότι επέλεξαν 
το «Έγκλημα στον Νείλο» ως 
«συνέχεια» της πρώτης ταινίας 
(έστω κι αν το ανέφερε πλαγίως, 
στην τελευταία σκηνή τής ταινί-
ας, ο Κένεθ Μπράνα).
Πριν σας αναφέρουμε την 
υπόθεση (που ήδη γνωρίζετε, 
αν έχετε διαβάσει το συγκεκρι-
μένο βιβλίο τής Άγκαθα Κρίστι 
– και, συνεπώς, ξέρετε και 
πώς εξιχνιάζεται το έγκλημα...), 
οφείλουμε να σας πούμε ότι 
ακολουθείται ένας σύγχρονος 
τρόπος κινηματογράφησης, που 
μπορεί στην αρχή να σας φαί-
νεται παράξενος, αλλά μετά από 
λίγο συνηθίζεται – και γίνεται 
και απολαυστικός. Το κάστινγκ 
τής ταινίας είναι πολύ μεγάλο και 
συμμετέχουν πολλοί ηθοποιοί 
πρώτης γραμμής.
Ο Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύ-
ει στην Αίγυπτο με ένα εντυ-
πωσιακό ατμόπλοιο. Όταν ο 
φαινομενικά τέλειος και ειδυλ-
λιακός μήνας τού μέλιτος ενός 
ζευγαριού διακόπτεται από-
τομα από βίαιους θανάτους, 
το ταξίδι τού Πουαρό μετα-
τρέπεται σε περιπέτεια, καθώς 
καλείται να ανακαλύψει για 
ακόμη μία φορά τον δολο-
φόνο. Πολλά θύματα, πολλοί 
δολοφόνοι και το ακροατήριο 
προσπαθεί να εξακριβώσει 
μέχρι την τελευταία στιγμή την 
αλήθεια. Εσείς, θα μπορέσετε 
να βρείτε τον δράστη;
INFO: Από τις 10 Φεβρουαρίου.

            
TheCinema 

    lovers

Προβολή τής ταινίας «Φτηνά τσιγάρα». 
Ο έρωτας, η περιπέτεια, η εξέλιξη συνω-
στίζονται πότε βίαια και πότε τρυφερά 
πάνω στην διαδρομή ενός μόνιμα αντι-
φατικού και ανήσυχου ήρωα. Την παρα-
κολουθείτε εδώ: https://bit.ly/3IvQ2QE 

Προβολή τής ταινίας «Ένας χωρι-
σμός». Το αριστούργημα του Ασγκάρ 
Φαραντί, μια ταινία-ορόσημο του σι-
νεμά που αντιπροσωπεύει δικαίως το 
ιρανικό σινεμά. Την παρακολουθείτε 
εδώ: https://bit.ly/342yRqU 
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30/6 Προβολή τής ταινίας «Η ζωή τής Αντέλ». 
Η πολυβραβευμένη ταινία τού Αμπντελατίφ 
Κετσίτσε, βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 
Φεστιβάλ των Καννών, με πρωταγωνίστρια την 
ελληνικής καταγωγής Αντέλ Εξαρχόπουλος. Την 
παρακολουθείτε εδώ: https://bit.ly/32ueVNl 

καταστρέφεται, ρίχνει τα μάτια 
της σε έναν ξένο ανάμεσα στο 
πλήθος. Μαντέψτε ποιος είναι ο 
ξένος... Ακολουθεί τρελός έρω-
τας. Και γεννιέται το ερώτημα: 
μπορούν δύο άνθρωποι από 
τόσο διαφορετικούς κόσμους 
να γεφυρώσουν την απόσταση 
και να συνυπάρξουν σε έναν 
νέο, δικό τους κόσμο;
INFO: Από τις 10 Φεβρουαρίου.

 

BELFAST
(BELFAST)
Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα.
Παίζουν: Τζουντ Χιλ, 
Λιούις ΜακΆσκι, Τζούντι Ντεντς, 
Καϊτεόμα Μπάλφε, Τζέιμι Ντόρμαν, 
Κιάραν Χάιντς.
Διάρκεια: 98 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στην καρδιά 
τού καλοκαιριού τού 1969, 
στο νότιο Μπέλφαστ. Καθώς 
η δεκαετία τού 1960 πλησι-
άζει προς το τέλος της, ακό-
μη κι όταν ο άνθρωπος έχει 
φτάσει μέχρι το φεγγάρι, οι 
σκληρές ημέρες εκείνου του 
Αυγούστου θα μετατρέψουν 
τα παιδικά όνειρα του ήρωα 
σε εφιάλτη. Η κοινότητα στην 
οποία ανήκει ο εννιάχρονος 
ήρωας δείχνει να ζει σχεδόν 
αρμονικά, παρά τα προβλή-
ματα της καθημερινότητας. 
Οι κινηματογραφικές ταινίες 
από το Χόλιγουντ εξάπτουν τη 
φαντασία τού μικρού, ο οποίος 
μαγεύεται από την οθόνη. Η 
κοινωνική δυσαρέσκεια που 
σιγοβράζει ξαφνικά εκρή-
γνυται στη γειτονιά του και 
κλιμακώνεται γρήγορα. Πρώτα 
μια επίθεση με κουκουλοφό-
ρους, μετά μια ταραχή και, 

τέλος, μια σύγκρουση σε όλη 
την πόλη, με τη θρησκεία να 
πυροδοτεί το μίσος. Καθολικοί 
εναντίον Προτεσταντών, σε μια 
χώρα όπου όλοι έγιναν θανά-
σιμοι εχθροί μεταξύ τους.
INFO: Προβάλλεται ήδη 
στους κινηματογράφους.

 

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Σκηνοθεσία: Γ. Καραντινάκης.
Παίζουν: Μιμή Ντενίση, Χρήστος 
Στεργιόγλου, Ντίνα Μιχαηλίδου, 
Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα 
Γερονικολού, Κρατερός Κατσούλης, 
Αναστασία Παντούση, Ταμίλλα 
Κουλίεβα, Γιάννης Βογιατζής κ.ά.
Διάρκεια: 120 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

Η ΦΙΛΙΩ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, μια 
ηλικιωμένη Ελληνοαμερικα-
νίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη 
με την εγγονή της, Έλεν, για 
να συμπαρασταθεί στους 
σύρους πρόσφυγες. Ουδείς 
γνωρίζει την καταγωγή της, 
ουδείς ξέρει ότι η σμυρνιά 
γιαγιά της, Φιλιώ Μπαλτατζή, 
βρέθηκε κάποτε στο ίδιο νησί, 
κατατρεγμένη και προσφυ-
γοπούλα. Το τεφτεράκι με τις 
συνταγές τής συνονόματης 
γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτά-
ραχη ιστορία τής κοσμοπολί-
τικης οικογένειας Μπαλτατζή, 
όπως διαμορφώνεται από τις 
τραγικές διεθνείς εξελίξεις που 
καθόρισαν τη μοίρα ολόκλη-
ρων λαών. Διαφορετικές γενιές 
γυναικών τής ίδιας οικογένειας 
ενώνονται στον χώρο και τον 
χρόνο, μέσα από τα νήματα 
της ιστορίας. Παρόν και πα-
ρελθόν γίνονται ένα.
INFO: Η ταινία προβάλλεται 
ήδη στους κινηματογράφους.

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ που διανύουμε, μη χά-
σετε στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» 
την ταινία «Έρημη χώρα» τού ιρανού 
σκηνοθέτη Αχμάντ Μπαχραμί, που 
θριάμβευσε στο τμήμα Orizzonti τού 
Φεστιβάλ τής Βενετίας. Μια εκθαμ-
βωτική αλληγορία για την εξουσία και 
την εκμετάλλευση, με αναφορές στο 
σινεμά τού Ακίρα Κουροσάουα και του 
Μπέλα Ταρ, που συνυφαίνει τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα του Ιράν με μια 
σπαρακτική ερωτική ιστορία. 
Παράλληλα, η Ταινιοθήκη Θεσσαλο-
νίκης επιστρέφει δριμύτερη, φιλοξενώ-
ντας το πρώτο αφιέρωμα της χρονιάς 
με τίτλο «Κερκ Ντάγκλας: Η μοναξιά 
των γενναίων». Από την Κυριακή 
30 Ιανουαρίου μέχρι την Τετάρτη 2 
Φεβρουαρίου, στην αίθουσα «Σταύ-
ρος Τορνές», θα προβληθούν τέσσε-
ρα αριστουργήματα του παγκόσμιου 
σινεμά, με αξέχαστες ερμηνείες τού 
εμβληματικού ηθοποιού. 
Επίσης, συνεχίζονται στις αίθουσες του 
Φεστιβάλ:
Το συγκινητικό οικογενειακό δράμα 
«Για πάντα κοντά σου» του Ουμπέρτο 
Παζολίνι, που εξιστορεί την αγωνιώ-
δη προσπάθεια ενός πατέρα που έχει 
μόλις λίγους μήνες ζωής να βρει σπίτι 
και οικογένεια για τον μικρό γιο του 
(αίθουσα «Σταύρος Τορνές»).
Παρέα με το CineDoc, απολαμβά-
νουμε το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ 
«Latin Noir» του Ανδρέα Αποστο-
λίδη, που εξερευνά τις βαθύτερες 

συνδέσεις ανάμεσα στο αστυνομικό 
μυθιστόρημα της Λατινικής Αμερικής 
και τις στυγνές δικτατορίες που στιγμά-
τισαν τις συγκεκριμένες χώρες (αίθου-
σα «Τζον Κασσαβέτης»). 
Το λυρικό, ερωτικό παραμύθι «Τι βλέ-
πουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό;» από 
τον γεωργιανό σκηνοθέτη Αλεξάντρ 
Κομπερίτζε, που ενδύει το σινεμά με 
δυνάμεις μαγικές και παραισθησιογό-
νες (αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης»).
Η νέα ταινία τής γαλλίδας δημιουρ-
γού Σελίν Σιαμά «Μικρή Μαμά», ένας 
ύμνος στη φαντασία και στην παιδική 
φιλία που γεφυρώνει τις γενιές (αίθου-
σα «Σταύρος Τορνές»).
Η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» 
του Γρηγόρη Καραντινάκη, βασισμέ-
νη στο ομότιτλο θεατρικό τής Μιμής 
Ντενίση, που συνδέει την τραγωδία τής 
Μικρασιατικής Καταστροφής με το 
σύγχρονο προσφυγικό δράμα (αίθου-
σα «Ολύμπιον»).
Σημειωτέον ότι οι αίθουσες του Φεστι-
βάλ λειτουργούν ως αμιγείς χώροι και η 
είσοδος στις κινηματογραφικές αίθου-
σες γίνεται κατόπιν επίδειξης πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού 
νόσησης.
INFO: Εισιτήρια: €7,5 (γενική είσοδος), 
€6 (φοιτητικό και με την επίδειξη κάρτας 
ανεργίας), €5 (CineDoc), €4 (Ταινιοθήκη 
Θεσσαλονίκης). ΤΡ & ΠΕ: 1+1 με €7,5. 
Εισιτήρια διαθέσιμα ηλεκτρονικά, στη 
διεύθυνση https://www.viva.gr/tickets/
venues/filmfestival/

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ποιες ταινίες θα προβάλλονται από σήμερα 
και ώς την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου.

 Στιγμιότυπο από την ταινία «Έρημη χώρα».
 τού ιρανού σκηνοθέτη Αχμάντ Μπαχραμί..
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΚΑΛΑ, δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ακόμη δεν 
πρόλαβε να «κάτσει» η γαλοπούλα (τα 
μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες κοκ.) κι 
εσείς σκέφτεστε ήδη το αρνάκι τού Πά-

σχα. Αιδώς, Αργείοι! Εκτός κι αν ο λόγος 
δεν έχει να κάνει με το στομάχι σας, αλλά 
με τις μία-δύο ημέρες επιπλέον καθισιού 
και γι’ αυτό μετράτε σαν φαντάροι τις 

ημέρες ώς την απόλυση. Λοιπόν… Από 
την κυκλοφορία αυτού του τεύχους ώς 
τη Μεγάλη Παρασκευή είναι 84 ημέρες. 
Ευχαριστηθήκατε;

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 29.01-25.02.2022

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Γνωρίζετε, φανταζόμαστε, ότι μόνο με 
τις ευχές περί εξάλειψης του κορωνοϊού 
δεν πρόκειται να γίνει κάτι, ε; Για να 
μπορέσουμε να απαλλαγούμε απ’ αυτόν, 
δεν αρκεί να φοράτε τη μάσκα με έναν 
οποιονδήποτε τρόπο. Δεν την έχετε για να 
μη σας ματιάσουν για την ομορφιά σας, 
αλλά για να καλύπτετε μύτη και στόμα. 
Μάθετε, έστω και τώρα, τη σωστή χρήση, 
επειδή ουδείς γνωρίζει ποιο νέο «φρούτο» 
θα μας έρθει από κάποια εξωτική χώρα. 
Ας μάθουμε κάτι απ’ όλη αυτήν την ιστο-
ρία. Έστω και στις καθυστερήσεις...

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Αν νομίζετε ότι έχουμε τύψεις για τα επι-
πλέον κιλά σας, είστε γελασμένοι. Εμείς 
ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε πριν από 
καιρό. Έλιωσαν τα δάχτυλά μας στο πλη-
κτρολόγια να σας γράφουμε να είστε 
προσεκτικοί. Για το χάλι που βλέπετε ορι-
σμένοι (ευτυχώς, όχι όλοι) στον καθρέ-
φτη και στις ζυγαριές σας είστε οι μοναδι-
κοί υπεύθυνοι. Φάγατε σαν να μην υπάρ-
χει αύριο. Και έφτασε η ώρα για το τα-
μείο. Κάντε αυτό που πρέπει – και δεν 
εννοούμε λιποαναρρόφηση, αλλά φόρ-
μα και πάνω-κάτω στη Νέα Παραλία. Κά-
ντε νωρίτερα κι ένα τσεκ απ, για να είμα-
στε σίγουροι...

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Δεν σας φταίμε εμείς που θέλατε να 
πάρετε άντρα καπετάνιο, άντρα ναυ-
τικό. Όταν τον πρωτοείδατε ξυρισμένο 
και με τη στολή του τα Χριστούγεννα 
του 2007, ήταν μια χαρά (ειδικά 
όταν έρχονταν τα εμβάσματα των 8-9 
χιλιάδων ευρώ τον μήνα, που ούτε 
βουλευτές τα έβγαζαν). Τώρα που 
πέρασαν τα χρόνια και έφυγε από το 
κρουαζιερόπλοιο για το γκαζάδικο (και 
βρίσκεται κάπου στο Ακρωτήρι τής 
Καλής Ελπίδας), τα πράγματα άλλα-
ξαν. Κι ας έρχονται πάλι τα εμβάσματα. 
Ηθικό δίδαγμα: τα λεφτά δεν φέρνουν 
την ευτυχία. Μιλήσαμε με παραβολή. 
Πιάστε μόνοι σας το νόημα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Δεν είστε εφοπλιστής, αλλά βγάζετε 
αρκετά χρήματα από τη δουλειά σας. 
Παρ’ όλα αυτά, βάζετε το χέρι σας 
στην τσέπη και διαπιστώνετε ότι δεν 
υπάρχει μία. Προφανώς, κάτι δεν πάει 
καλά... Δεν χρειάζεται να έχετε βγάλει 
το Οικονομικό, για να αντιληφθείτε ότι 
ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που 
κερδίζετε. Μήπως θα έπρεπε να πάρε-
τε χαρτί και μολύβι (ή, έστω, την πένα 
σας) και να κάνετε τους υπολογισμούς 
σας; Θα διαπιστώσετε ότι κάνατε ορι-
σμένες άσκοπες αγορές. Είναι καλές 
για μία στο τόσο, αλλά όχι για κάθε 
μέρα. Προσέχετε, για να έχετε.

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Τα παιδιά είναι ευτυχία. Έστω κι αν 
κάποιες φορές, όσο είναι μικρά, οι 
συμπεριφορές τους είναι εντελώς αλ-
λοπρόσαλλες. Εκεί που παίζουν ήσυχα 
και ωραία με τη μαμά και τον μπαμπά 
μπορούν να φέρουν άνω κάτω όλο τον 
κόσμο. Παιδιά είναι… Τι μπορεί να πει 
κάποιος όμως, όταν τέτοιες συμπερι-
φορές προέρχονται από μεγάλους και 
(που λέει ο λόγος...) ώριμους ανθρώ-
πους; Μήπως ήρθε η ώρα να κάνετε 
την αυτοκριτική σας, επειδή μπορεί να 
είστε εσείς ο ενήλικος που παιδιαρίζει; 
Εκτός κι αν σας φοβίζει αυτό που θα 
δείτε…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Αισθάνεστε την κούραση να σας έχει 
καταβάλει. Αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε 
να κάνετε βήμα και θέλετε να επιστρέ-
ψετε αμέσως στο κρεβάτι σας. Αν δεν 
είστε ο Άγιος Βασίλης, που μέσα σε δέκα 
ημέρες γύρισε όλη τη Γη για να μοιρά-
σει τα δώρα των παιδιών, τότε ίσως να 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα – ψυχολογι-
κό, έλλειψης βιταμινών ή κάτι άλλο, που 
θα πρέπει να σας το πει ο γιατρός σας. 
Το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να κα-
τεβάσετε στροφές για ένα διάστημα. Η 
πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη... Κι αν 
δεν είστε ο αφέντης, τότε μάλλον έχετε 
ακόμη ένα πρόβλημα.

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Αισθάνεστε σαν τον Καζαντζίδη. Σαν να 
έχουν πέσει πάνω στο κεφάλι σας όλα 
τα βάσανα του κόσμου. Και όχι μόνον 
αυτό, αλλά θέλετε να τα τραγουδήσετε 
κιόλας, για να τα μάθει κι όλος ο ντου-
νιάς. Το πρόβλημα είναι ότι αφενός δεν 
έχετε τη φωνή τού Στελλάρα, αφετέρου 
ουδείς έχει όρεξη να ακούσει τα δικά σας 
προβλήματα. Τους αρκούν τα δικά τους. 
Οπότε, φροντίστε να βρείτε έναν φίλο που 
να σας αγαπάει αρκετά, ώστε να καθίσει 
και να ακούσει (για πολλοστή φορά) τα 
βάσανά σας – και, κυρίως, να μη σας 
χαϊδεύει τα αυτιά. Μετά, περάστε στο 
δύσκολο κομμάτι: αρχίστε να εφαρμόζετε 
αυτά που θα σας πει. Το αντέχετε;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11 
Μεγάλη πόρτα θα διαβείς, πολλά λεφτά 
θα πάρεις... Μην πάρετε στα σοβαρά την 
προηγούμενη πρόταση. Τη γράψαμε για 
να σας κεντρίσουμε το ενδιαφέρον, σαν 
τα τρέιλερ των κινηματογραφικών ταινι-
ών. Αν ξέραμε τι θα συμβεί, θα βρισκό-
μασταν σε μια ξαπλώστρα στην Αρούμπα 
πίνοντας πίνα κολάδα και δεν θα γράφα-
με τα ζώδια. Τέλος πάντων... Τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα (μικρά και μεγάλα) 
έχουν ανάγκη από την παρουσία σας και 
την ενεργό συμμετοχή σας στο σπίτι. 
Φροντίστε να βάλετε στην άκρη δικές 
σας υποχρεώσεις, για να σταθείτε στο 
ύψος των περιστάσεων.

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Ο έρως χρόνια δεν κοιτά. Ούτε αποστά-
σεις. Ούτε τη διαφορά στην κοινωνική 
τάξη όπου ανήκει καθένας από τα δύο 
πρόσωπα. Άλλωστε, το έχουμε δει και στις 
ταινίες τού Νίκου Ξανθόπουλου (και όχι 
μόνο σ’ αυτές), με το φτωχό παλικάρι που 
ερωτεύεται την πλούσια κόρη. Οι στατιστι-
κές, όμως, να πετύχουν αυτές οι σχέσεις 
δεν είναι με το μέρος σας. Ακούτε, κύριε 
Θανάση; Ασχοληθείτε με τα αναδρομικά 
τής σύνταξης και αφήστε το κοριτσάκι να 
πάρει το πτυχίο του. Για τις αποστάσεις 
μπορούμε να σας πούμε ιστορίες από 
το δικό μας αμαρτωλό παρελθόν. Μόνο 
πλατινένια κάρτα μιλίων δεν βγάλαμε για 
το αεροπλάνο…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01  
Τι θα λέγατε να σηκώσετε το τηλέφω-
νο και να καλέσετε στην αγαπημένη 
σας χασαποταβέρνα, για να σας ετοι-
μάσει μία μεριδούλα αρνίσια παϊδάκια, 
5-6 σουτζουκάκια και λίγο ξεροψημέ-
νο γύρο για συμπλήρωμα; Και λίγες πα-
τατούλες στην άκρη, με μερικές κουτα-
λιές από ρώσικη και τυροκαυτερή; Σας 
φτιάχνει η εικόνα; Άρχισαν να τρέχουν 
τα σάλια σας; Σαν δεν ντρέπεστε, λέω 
εγώ... Φάγατε σαν να μην υπάρχει αύ-
ριο στις γιορτές και έχετε το θράσος να 
το παραδέχεστε. Κόψτε μισό μαρούλι σε 
μικρά κομμάτια, ρίξτε μπόλικο λεμονάκι 
και μία κουταλιά (τού γλυκού) ελαιόλα-
δο. Επαναλάβατε ώς το Πάσχα.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Δεν ξέρουμε τι γράφει ο Κοέλιο για την 
επιθυμία και το σύμπαν, θα σας πού-
με όμως ένα πράγμα: αν δεν λερώσεις 
τα χέρια σου, δουλειά δεν θα κάνεις. 
Υπάρχει και πιο εξειδικευμένη εκδοχή: 
αν δεν βρέξεις κ*&^ο, ψάρι δεν τρως 
(κι ας λέει ό,τι θέλει το σύμπαν). Αχ, ο 
θυμόσοφος λαός… Το λοιπόν: αν θέλετε 
να δείτε τα όνειρά σας να υλοποιούνται, 
φροντίστε να πάρετε την κατάσταση 
στα χέρια σας και μη μένετε στο «μπλα, 
μπλα» και στις υποσχέσεις φίλων και 
γνωστών. Για το σύμπαν, ούτε λόγος να 
γίνεται…

Το ζώδιο του μήνα: 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες... 
Άλλη μία χρονιά ξεκίνησε και τα 
όνειρα μιας μεγάλης αλλαγής στη 
ζωή σας έρχονται και πάλι στο προ-
σκήνιο. Και καλά κάνουν. Εμείς, 
ωστόσο, ως τρίτοι (που βλέπουμε τα 
πράγματα απ’ έξω και, συνεπώς, πιο 
ψύχραιμα), έχουμε να σας πούμε τα 
εξής, για να μη βρεθείτε προ εκπλή-
ξεως τον προσεχή Δεκέμβριο: κά-
ντε ό,τι περνάει από το χέρι σας με 
χαρά και αφοσίωση, αλλά πάντοτε
να θυμάστε την παροιμία «κάλλιο 
πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτέρι». Καλή δύναμη.
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CITY FACES
Ελένη
Λεονταρίδου
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 
ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΔΙΚΑ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ. ΕΧΟΝΤΑΣ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ 
Σ’ ΑΥΤΗΝ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ 
ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΜΑΓΕΥΕΙ – ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 
ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΒΟΛΤΕΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ 
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ. ΠΛΕΟΝ, 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ. 
Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ. 
ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΟΙ. 
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΖΩΝΤΑΝΗ, 
ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΜΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ, 
ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ.

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.




