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ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το εκλάμβανα ως μια στιγμή χαρι-
τωμένης σύγχυσης. Η απάντηση «Εεε… Όχι, δεν 
έκανα ακόμη το εμβόλιο, περιμένω να δω…» που 
έπαιρνα από ορισμένους γνωστούς και φίλους 
μού προκαλούσε αμηχανία. Ένιωθα ότι εισέβαλλα 
στον προσωπικό χώρο αυτών των προσώπων, 
επιχειρώντας να μάθω κάτι που, ενδεχομένως, δεν 
όφειλα να γνωρίζω. Όχι πια. Πλέον, δεν θεωρώ 
την απάντηση αυτή χαριτωμένη. Και δεν μου 
προκαλεί αμηχανία. Μου προκαλεί οργή. Πολλή 
οργή. Ειδικά τώρα, που μπαίνουμε στον Αύγουστο 
και οι πλήρως εμβολιασμένοι μόλις που ξεπερνούν 
τα πέντε εκατομμύρια. Δεν είναι λίγοι. Δεν είναι 
όμως και αρκετοί, με ένα νέο κύμα τής πανδημίας 
να επελαύνει – ένα κύμα πολύ πιο μεταδοτικό, 
που δεν αφήνει ηλικίες στο απυρόβλητο. Αν το 
«από Αύγουστο, χειμώνα» ισχύει, βρισκόμαστε μία 
ανάσα από έναν χειμώνα στον οποίον η πανδημία 
θα κάνει πάρτι μεταξύ των ανεμβολίαστων. Και θα 
είναι ακριβώς αυτή η ομάδα (των ανεμβολίαστων) 
που θα αποτελέσει τη «χύτρα» όπου θα σιγοβρά-
σει η «μαρμίτα» των μεταλλάξεων.

«ΤΕΛΙΚΑ, τι ακριβώς σημαίνει εκείνο το ‘δεν 
έκανα το εμβόλιο, θα περιμένω να δω’;» με ρώτησε 
προ ημερών φίλος. «Ότι θα περιμένουν να δουν αν 
εμείς, που κάναμε το εμβόλιο, θα αφήσουμε την 
τελευταία μας πνοή; Αν θα βγάλουμε κέρατο στο 
κούτελο; Μας θεωρούν πειραματόζωα – και μας το 
λένε κατάμουτρα! Άσε που δεν έχει νόημα η ανα-
μονή τους… Πόσο θα περιμένουν για να δουν αν 
θα μας συμβεί κάτι; Έναν μήνα; Έναν χρόνο; Πέντε; 
Μία δεκαετία; Πόσο χρόνο αναμονής χρειάζονται, 
για να νιώσουν ασφαλείς; Ώσπου να έρθει εκείνη η 
στιγμή, θα έχουν κολλήσει ξανά και ξανά κορωνοϊό 
– και τότε να δούμε ποιος θα τη γλιτώσει».

ΌΣΌΙ ενδεχομένως με παρακολουθείτε μέσα από 
τα γραπτά μου ή τις αναρτήσεις μου στα social 
media, ίσως γνωρίζετε ήδη ότι νόσησα από κορω-
νοϊό στις αρχές Νοεμβρίου τού 2020. Νόσησε και 
ο πατέρας μου, ελάχιστες ημέρες αργότερα. Εγώ το 
πέρασα ασυμπτωματικά, ο πατέρας μου ανέβασε 
έναν λελογισμένο πυρετό, ο οποίος, με το που ξεκί-
νησε αντιβίωση, σταμάτησε. Ακολούθησε η πορεία 
τής αποθεραπείας. Ούτε νοσηλείες ούτε διασωληνώ-
σεις – ήμασταν και οι δύο από τους τυχερούς. Όταν 
άνοιξε για τις ηλικιακές μας ομάδες το πρόγραμμα 
εμβολιασμών, δεν το σκεφτήκαμε στιγμή – ο πατέ-
ρας μου τον Φεβρουάριο με το διδοσικό εμβόλιο 
της Pfizer, εγώ στις αρχές Μαΐου με το μονοδοσικό 
τής Johnson & Johnson. Δεν αμφιταλαντευτήκαμε 
στιγμή. Όχι επειδή δεν είχαμε μέσα μας και ερωτήμα-
τα και ανησυχία και φόβο. Αλλά επειδή κάναμε αυτό 
που θεωρούσαμε λογικό: από το να εμπιστευτούμε 

τους «ειδικούς» τού Facebook, τους επαΐοντες των 
social media ή τις «μυστικές» πληροφορίες για τη 
γυναίκα που έκανε εγχείρηση προστάτη μετά τον 
εμβολιασμό της στη Γερμανία ή για τον άνδρα που 
απέκτησε ωοθήκες μετά το δικό του εμβόλιο στις 
ΗΠΑ, αποφασίσαμε να ακούσουμε τους αληθινά 
ειδικούς. Αποφασίσαμε να εμπιστευτούμε την επιστή-
μη, που ρίχτηκε στην προσπάθεια ανακάλυψης εμ-
βολίων με πρωτοφανή δύναμη πυρός, καθώς πρώτη 
φορά οι επιστήμονες είχαν στη διάθεσή τους τόσα 
κεφάλαια και τόσους εθελοντές σε τόσο λίγο χρόνο 
(αυτός ήταν ο λόγος που τα εμβόλια που βρίσκονται 
στη διάθεσή μας –τα οποία, παρά τις ανοησίες που 
κυκλοφορούν στα λοβοτομεία τού διαδικτύου, δεν 
είναι πειραματικά– αναπτύχθηκαν σε μόλις έναν 
χρόνο). Αποφασίσαμε να υπακούσουμε στις οδηγίες 
των αρμόδιων ελληνικών αρχών (οι οποίες, στο 
κάτω κάτω της γραφής, βαδίζουν στην πεπατημένη 
των αντίστοιχων αρχών κάθε αναπτυγμένης χώρας 
τού κόσμου, χωρίς επικίνδυνους πειραματισμούς 
– αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι νεκροί 
από Covid-19 στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 
13.000, τη στιγμή που στο Βέλγιο, με αντίστοιχο 
πληθυσμό και με πολύ καλύτερες υποδομές υγείας, 
ξεπερνούν τις 26.000. Αν φυσικά μπορούν να 
μπουν οι ανθρώπινες απώλειες σε κάποιου είδους 
ζύγι...) και να μη στήσουμε επικίνδυνα «αντάρτικα», 
εξοργιζόμενοι επειδή το λόκντάουν δεν μας επιτρέπει 
να βγαίνουμε για το πρωινό τρέξιμο, τον απογευμα-
τινό περίπατο ή το βραδινό ποτάκι με φίλους, όπως 
κάναμε παλιότερα.

«ΕΧΩ κάθε δικαίωμα να μην εμβολιαστώ!» 
διακήρυττε εμφατικά τις προάλλες γνωστός σε 
ομήγυρη. Ασφαλώς. Και αυτός και κάθε άλλος. 
Όπως επίσης έχει και η κοινωνία κάθε δικαίωμα 
να προφυλαχθεί από συμπεριφορές που θυ-
μίζουν βομβιστή αυτοκτονίας, ο οποίος, αφού 
ζώστηκε το γιλέκο με τα εκρηκτικά, λαχτάρησε 
ένα περίπατο στην Τσιμισκή, Σάββατο πρωί, με 
την αγορά ανοιχτή και με το δάχτυλό του να 
φλερτάρει με τον πυροκροτητή.

ΜΗΝ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΥΜΕ: τα δικαι-
ώματα του ενός τελειώνουν εκεί όπου αρχίζουν τα 
δικαιώματα του άλλου. Ουδείς αφαιρεί από όποιον 
θέλει να μην εμβολιαστεί το δικαίωμα να το κάνει. 
Αλλά και καθένας μας έχει (ατομικό) δικαίωμα και 
(κοινωνική) υποχρέωση να διαφυλάξει τη συλλο-
γική υγεία με τον μόνο αποτελεσματικό τρόπο που 
είναι σήμερα διαθέσιμος. Ώσπου να βρεθεί κάτι 
αποτελεσματικότερο. Τότε, το ξανασυζητάμε.

Άγγελος Ν. Βάσσος
angelos@citymagthess.gr
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(νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου 
που ισχύουν στην Ελλάδα). Οι απόψεις 
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Σημεία διανομής
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: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 
3) • Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • 
Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • Δέκα 
Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 5) • Διεθνές 
(Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μαρόκκου (Βασι-
λίσσης Όλγας 113 με Πέτρου Συνδίκα) • Ζύ-
θος (Κατούνη 5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ 
(πλατεία Τσιρογιάννη, Λευκός Πύργος) • 
Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • Η Μικρή 
Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λε-
ωφόρος Νίκης 21) • Ιπποπόταμος (πλατεία 
Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ (Ολύμπου 
83) • Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 
155) • Μασσαλία (Μανουσογιαννάκη 6) • 
Μπαρ / Μπα / Μπεν (Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή 29) • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(Εγνατία 156) • Παραδοσιακό (Αριστοτέ-
λους 3, στη συμβολή με την Τσιμισκή) • 
Παραδοσιακό (Κούσκουρα 4) • Πλατεία 
Θεάτρου (Εθνικής Αμύνης 4) • Στάζει 
Μέλι (Στρωμνίτσης 56, περιοχή Βούλγαρη) 
• Τερψιλαρύγγιο (Μάρκου Μπότσαρη 
14) • Τηγανιές και Σχάρες (Κατούνη 3) • 
Υφήλιος (Προξένου Κορομηλά 1) • Ύψιλον 
(Εδέσσης 5) • Apallou (Μητροπόλεως 51) 
• Arrogant Bar (Ίωνος Δραγούμη 35) • 
Blacklime (Τσιμισκή 24, στη Στοά Χιρς) 
• Brothers in Law (Παύλου Μελά 30) • 
Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 10, στο 
ξενοδοχείο «Excelsior») • Cin Cin (Ικτίνου 
22) • City Café (Τσιμισκή 43, στο εμπορικό 
κέντρο «Πλατεία») • Classico (Θεμιστο-
κλή Σοφούλη 15) • De Facto (Παύλου 
Μελά 19) • Donkey Breakfast (Σκρα 3) 
• Famigliano (Τσιρογιάννη 5) • Father 
Coffee and Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 
9) • Garçon Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • 
Hermanos espresso wine bar (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 18) • Join (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος 
Νίκης 73) • 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) • 
Poselli Pizza (Βηλαρά 2) • Souel (Παύλου 
Μελά 16) • Stretto (Καρόλου Ντηλ 18) • 
Tabya (Κ. Μελενίκου 14Γ, έναντι πλατείας 
Χημείου) • The Blues Bar (Ολύμπου 84) 
• The Caravan B&B (Ρεμπέλου 1) • The 
Garden Bar (Αγίου Μηνά 16) • The 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) • Τέσσερα (Πλαστή-
ρα 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) • Potiri (Βεροίας 32, κόμβος 
Πανοράματος).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώνη 
18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1).
Χαριλάου: Hood Urban Store (Αλεξ. 
Παπαναστασίου 89) • Πρακτορείο ΟΠΑΠ 
(Αλεξ. Παπαναστασίου 110).
Ωραιόκαστρο: Le Petit Paradis (Κομνηνών 
28).
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Εννοείται ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή

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

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο 
του τεύχους που κρατάτε
στα χέρια σας είναι
του Νικηφόρου Ντέμπου 
(Instagram: nikiforos.db)
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WHAT’S HOT NOW
Η «CITYMAG 
THESSALONIKI» ΒΑΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
- ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4«Οι πεταλούδες είναι ελεύ-

θερες» με Ζούνη, Ροϊλό, 
Μανούρη, Ελματζίογλου το 
ΣΑ 31.07, στις 21:15, στο αμ-
φιθέατρο Νέων Μουδανιών. 
Εισιτήρια: από €15.

«Οι αρραβώνες τού 
Καραγκιόζη»: θέατρο 
σκιών την ΤΡ 03.08, 
στις 21:00, στο Θερινό 
Θεατράκι Σερρών.
Εισιτήριο: €5.

«Ειδικές περιστάσεις» 
από το ΔΗΠΕΘΕ 
Κοζάνης με Τουμασά-
του-Κούκιο την ΠΑ 
06.08, στο άλσος 
Βελβεντού Κοζάνης.

«Το μαγικό ταξίδι τής 
Κοκκινοσκουφίτσας» 
για παιδιά στο Δημοτικό 
Θέατρο Πάρκου Κατε-
ρίνης την ΤΕ 11.08, στις 
21:00. Είσοδος: €7.



  BEST OΝ OUR AGENDA  04-05

ΘΕΑΤΡΟ
Η «Ελένη» τού Ευριπίδη 
ανεβασμένη μέσα
από τη ματιά τού ΚΘΒΕ
INFO: Στη Βόρεια Ελλάδα η παράσταση 
ανεβαίνει το ΣΑ 31.07 στο αρχαίο θέατρο 
Δίου και στις 16-18.09 στο Θέατρο Δάσους, 
στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης (για όλες 
τις παραστάσεις): 21:00. Εισιτήρια: από €10.

ΤΗΝ «ΕΛΕΝΗ» τού Ευριπίδη, σε μετά-
φραση Παντελή Μπουκάλα και σκηνοθε-
σία Βασίλη Παπαβασιλείου, με μια πλειάδα 
πολύπειρων ηθοποιών στους πρωταγω-
νιστικούς ρόλους και τον χορό, ετοιμάζει 
να ανεβάσει το ΚΘΒΕ. Η παράσταση, που 
καταδεικνύει τη ματαιότητα του πολέμου 
(αφού τόσο για νικητές όσο και για νικημέ-
νους οι συνέπειες είναι διαχρονικά εξίσου 
ολέθριες), κατεβαίνει αυτόν τον Αύγουστο 
στην Επίδαυρο, ενώ θα παρουσιαστεί τόσο 
στο Θέατρο Δάσους (στο πλαίσιο του 7ου 
φερώνυμου φεστιβάλ) όσο και σε άλλες 
διοργανώσεις πολιτισμού ανά τη χώρα.

ΘΕΑΤΡΟ
«Αντιγόνη» διά χειρός
Θέμη Μουμουλίδη
ΤΌ ΚΌΡΥΦΑΙΌ έργο τής αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας ανεβαίνει με τον 
Θανάση Παπαγεωργίου στον ρόλο τού 
Κρέοντα και τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη 
στον ρόλο τής Αντιγόνης.
INFO: Στη Βόρεια Ελλάδα η παράσταση 
ανεβαίνει τη ΔΕ 23 και την ΤΡ 24.08 στο 
Θέατρο Κήπου, στη Θεσσαλονίκη, την ΤΕ 
25.08 στο Θέατρο Κάστρου Καβάλας, 
την ΠΕ 26.08 στο Θέατρο Αλτιναλμάζη, 
στην Αλεξανδρούπολη, την ΤΕ 08.09 στο 
Θέατρο Ν.Ιωνίας, στον Βόλο, και την ΠΕ 
09.09 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκα-
ζάρ, στη Λάρισα. Εισιτήρια: από €15.

5 76 8 9Το «Ταξίδι μιας μεγά-
λης μέρας μέσα στη 
νύχτα» την ΠΑ 20.08, 
στις 21:00, στο ανοι-
χτό θέατρο Συκεών. 
Εισιτήρια: από €8.

Stand up comedy με 
τους Α. Πασπάτη, Α. 
Χαριζάνη και Θ. Σαμα-
ρά την ΠΑ 27 & το ΣΑ 
28.08, στις 21:00, στο 
Θέατρο Κήπου.

Οι «City of the Sun» 
επιστρέφουν στις live 
εμφανίσεις τους την 
ΤΡ 24.08, στις 20:30, 
στη Μονή Λαζαριστών. 
Εισιτήρια: από €10.

«Ο Πλούτος» τού 
Αριστοφάνη για παιδιά 
από τον σκιοπαίκτη και 
σκηνοθέτη Ηλία Καρελ-
λά. Τη ΔΕ 30.08, στις 
20:30, στο «Ελληνίς».

Το Trio Mandili από 
τη Γεωργία στη Μονή 
Λαζαριστών την ΠΑ 
03.09, στις 20:45. 
Μαζί τους οι Kadinelia. 
Εισιτήρια: από €10.

à
Πρωτοψάλτη-Χατζηγιάννης στο Γης
ΌΙ ΔΥΌ ΔΗΜΌΦΙΛΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ενώνουν για πρώτη φορά στην πορεία τους επί 
σκηνής τις φωνές τους (αλλά και τραγούδια τους που τόσο έχουμε αγαπήσει στην πορεία των 
χρόνων, μαζί με καινούργιες τους δημιουργίες που σίγουρα θα λατρέψουμε) και καταφθάνουν 
στη Θεσσαλονίκη με «Μια αγκαλιά τραγούδια» για ένα δίωρο μοναδικό μουσικό ταξίδι, παρέα 
με επτά υπέροχους μουσικούς.
INFO: Την ΠΕ 02.09, στις 21:30, στο Θέατρο Γης. Εισιτήριο: €15.

ΘΕΑΤΡΟ
«Μήδεια» του Μποστ με
τον Μάκη Παπαδημητρίου
Η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ σατιρική κωμωδία, 
σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και 
με πρωτότυπη μουσική από τη Monika, 
ανεβαίνει με τον βραβευμένο Μάκη Πα-
παδημητρίου στον κεντρικό ρόλο.
INFO: Στη Βόρεια Ελλάδα η παράσταση 
ανεβαίνει τη ΔΕ 06 & την ΤΡ 07.09 
στο Θέατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη, 
την ΤΕ 08.09 στο Θερινό Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Ξάνθης, την ΠΕ 09.09 στο 
Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής και την ΠΑ 
10.09 στο Θέατρο Αλτιναλμάζη, στην 
Αλεξανδρούπολη. Κοινή ώρα έναρξης: 
21:00. Εισιτήρια: από €15.

ΘΕΑΤΡΟ
Στο «Νυφικό κρεβάτι» με
Τζιόβα-Αναστασοπούλου
ΜΙΑ ΤΡΥΦΕΡΗ κωμωδία που παρου-
σιάζει έναν άνδρα και μια γυναίκα από τη 
γνωριμία τους και την πρώτη νύχτα τού 
γάμου τους μέχρι και το τέλος τής ζωής 
τους, με κέντρο πάντοτε το συζυγικό κρε-
βάτι. Το έργο ανεβαίνει σε διασκευή-α-
πόδοση Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη 
Aποστόλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Ρήγα, με πρωταγωνιστές την Πηνελόπη 
Αναστασοπούλου και τον Ορέστη Τζιόβα.
INFO: Στη Θεσσαλονίκη η παράσταση 
ανεβαίνει την ΤΕ 25 και την ΠΕ 26.08, 
στο Θέατρο Κήπου, στις 21:15. Εισιτήριο: 
€12.

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
«ΟΘΕΛΛΟΣ»
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

Μια τραγωδία 
για τη ζήλια,
την προδομένη 
εμπιστοσύνη 
και τον φόβο
για το 
διαφορετικό
ΕΝΑ από τα σπουδαιότερα έργα 
τού παγκόσμιου ρεπερτορίου, το 
αξεπέραστο ερωτικό δράμα τού 
Γουίλιαμ Σαίξπηρ «Οθέλλος», 
σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλά-
κης και ο Μανώλης Δούνιας, με 
τον Γιάννη Μπέζο στον ομώνυμο 
ρόλο. Το εξαιρετικά δημοφιλές 
έργο παρουσιάζεται σε μετάφρα-
ση του Διονύση Καψάλη και με 
πρωτότυπη μουσική τού Δημήτρη 
Καμαρωτού. Στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους (πέραν τού Γιάννη 
Μπέζου στον ρόλο τού «Οθέλ-
λου») εμφανίζονται ο Αιμίλιος 
Χειλάκης («Ιάγος») και η Μυρτώ 
Αλικάκη («Αιμιλία»). «Βραβάντι-
ος» είναι ο Κώστας Κορωναίος, 
«Κάσσιος» ο Αλέξανδρος Βάρ-
θης και «Δυσδαιμόνα» η Μάιρα 
Γραβάνη. Συμπρωταγωνιστούν 
οι Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Κρις 
Ραντάνοφ, Μανώλης Δούνιας, 
Ελευθερία Κοντογεώργη και Νί-
κος Τσιμάρας.
INFO: Στη Βόρεια Ελλάδα η παρά-
σταση ανεβαίνει το ΣΑ 07.08 στο 
αρχαίο θέατρο Δίου, στην Πιερία, 
την ΚΥ 08.08 στο αμφιθέατρο 
Σίβηρης, στην Κασσάνδρα, τη ΔΕ 
09.08 στο ανοιχτό θέατρο Νέων 
Μουδανιών, την ΤΕ 11 και την ΠΕ 
12.08 στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, 
στην Καβάλα, την ΤΕ 01.09 στο Θέ-
ατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη, και 
την ΠΕ 02 και την ΠΑ 03.09 στο 
υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ-Φρόντζου, 
στα Ιωάννινα. Για τις ακριβείς ώρες 
έναρξης της παράστασης επικοι-
νωνείτε με τα κατά τόπους θέατρα. 
Εισιτήρια: από €15.
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Για όλα
(δεν) φταίει
η καμαριέρα

Γράφει η CATHY

ΕΤΌΙΜΌ να σκάσει είναι, 
μαθαίνω, ένα μείζον σκάνδαλο 
σε οικογένεια γνωστού πολιτι-
κού (και τέως –υπογραμμίζω: 
τέως, όχι πρώην– βουλευτή) 
τής Θεσσαλονίκης, φανατικό 
μου κοινό. Ο λόγος, λατρεμέ-
νη αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου, είναι η αυξη-
μένη, ας πούμε «ευαισθησία» 
που επιδεικνύει ο περί ου ο 
λόγος πολιτικός ανήρ εις το 
λεγόμενον «ασθενές φύλο» (αν 
και, απ’ όλες τις μέχρι στιγμής 
εμπειρίες μου, οφείλω να κατα-
θέσω ότι ουδέποτε κατενόησα 
γιατί οι άρρενες είναι ισχυ-
ρότεροι ημών. Τέλος πάντων. 
Το αφήνω να πέσει χαμαί και 
συνεχίζω).

ΠΕΤΡΑ τού σκανδάλου αυτήν 
τη φορά (και λέω «αυτήν τη 
φορά», διότι, εξ όσων έμαθα, 
φανατικό μου κοινό, το πρό-
σφατο περιστατικό δεν ήταν 
το πρώτο που σημάδεψε τον 
βίο τής –εγνωσμένα κερα-
σφόρου, πλέον– συζύγου τού 
γνωστού πολιτικού ανδρός) 
ήταν μια σχετικώς νέα (σε 
ό,τι αφορά τόσο την ηλικία 
όσο και τον συνολικό χρόνο 
απασχόλησης) εργαζόμενη 
στην πολυτελή maisonette 
τού ζεύγους. Η νεαρά (καλ-
λίπυγος, με σκούρα καστα-
νά μαλλιά και εξαιρετικώς 
εντυπωσιακά πράσινα μάτια), 
η οποία εργαζόταν μέχρι πρό-

τινος ως οικιακή βοηθός στην 
οικία τού ζεύγους, δεν άργη-
σε να πέσει στην «αντίληψη» 
του γνωστού θεσσαλονικέως 
πολιτικού ανδρός (και πώς 
θα μπορούσε να είναι αλλιώς, 
λατρεμένη αναγνώστρια – 
λατρεμένε αναγνώστη μου, 
με δεδομένο ότι η νεαρά είναι 
τω όντι εντυπωσιακή – την 
έχω δει με τα ματάκια μου). 
Το φλερτ ξεκίνησε «χαλαρά», 
όπως λέμε και στα Θεσσαλο-
νικιώτικα, με ματιές, πειράγ-
ματα, γελάκια και αστεϊσμούς 
(ξέρετε τώρα, κυρίες μου, 
πώς φέρονται οι σύζυγοί μας, 
όταν είναι να κάνουν τους 
ωραίους – τα θυμάμαι κι 
εγώ από τον προκομμένο τον 
πρώην μου, που επιδιδόταν 
αδιαλείπτως στο συγκεκρι-
μένο «σπορ»). Στην πορεία, 
ωστόσο, τα πειράγματα άρ-
χισαν να σοβαρεύουν και το 
«pressing» να γίνεται ολοένα 
και πιο ασφυκτικό.

ΤΌ «CRITICAL POINT» 
ήρθε πριν από κανένα δεκα-
ήμερο, όταν από μιαν ανέλ-
πιστη τροπή των πραγμάτων 
το «κόρτε» τού (όχι και τόσο 
νεαρού) ημεδαπού πολιτικού 
ανδρός έπεσε στην αντίληψη
της συμβίας του (για την ακρί-
βεια, μαθαίνω ότι η κυρία τού 
κυρίου επέστρεψε στο σπίτι 
νωρίτερα από το αναμενόμενο, 
βρίσκοντας τον σύζυγό της –ο 

οποίος, θεωρητικώς, θα έπρεπε 
να βρίσκεται σε συγκέντρωση 
πολιτευτών– στην κουζίνα, με 
τη νεαρά καμαριέρα ανεβα-
σμένη σε καρέκλα – για να 
αλλάξει κάποια λάμπα, ίσως;..). 
Όπως αντιλαμβάνεσαι, φα-
νατικό μου κοινό, η σύζυγος 
του τέως βουλευτή ουδόλως 
εκτίμησε την προθυμία τού 
συμβίου της να βοηθήσει με 
τέτοια ζέση τη νεαρά στα κα-
θήκοντά της εντός τής οικίας. 
Όπως επίσης αντιλαμβάνεσαι, 
η νεαρά δεν πρόλαβε να δει 
το βράδυ στη maisonette τού 
ζεύγους τής Θεσσαλονίκης 
(απομακρύνθηκε, μαθαίνω, με 
συνοπτικές διαδικασίες, με την 
οικοδέσποινα του σπιτιού να 
ζητεί προς αντικατάστασή της 
από γνωστό θεσσαλονικιώτικο 
γραφείο που ειδικεύεται σε τέ-
τοιου είδους υπηρεσίες «κυρία 
όχι μικρότερη των 50 χρό-
νων» – όποιος καεί στον χυλό 
φυσάει και το γιαούρτι, λατρε-
μένη αναγνώστρια – λατρεμένε 
αναγνώστη μου).

ΌΣΌ για τον «πεταχτούλη» 
σύζυγο (και τέως βουλευτή, 
για να μην ξεχνιόμαστε); Δεν 
έχω μάθει ακόμη λεπτομέ-
ρειες, ακούω πάντως ότι την 
οργή τής κυρίας τού κυρίου 
ίσως κατευνάσει το γεγονός 
ότι, στο πλαίσιο των πολιτικών 
εξελίξεων που «τρέχουν», ου-
δείς γνωρίζει επακριβώς πότε 

θα βγουν από τις αποθήκες 
οι κάλπες. Μάλλον η κυρία 
τού κυρίου σκέφτεται και 
άλλα πράγματα και ποντάρει 
αλλού. Πάντως, ο «άτακτος» 
πολιτικός δεν έχει εγκαταλεί-
ψει ακόμη την οικογενειακή 
εστία (γειτόνισσα είμαι, αν είχε 
συμβεί θα το είχα αντιληφθεί, 
σας διαβεβαιώ).

ΠΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΑ… Η ιστορία 
πρέπει να είναι γνωστή εδώ 
και καιρό στους παροικούντες 
την Ιερουσαλήμ, εγώ όμως την 
έμαθα προσφάτως. Λοιπόν… 
Το Φίλυρο το γνωρίζετε, έτσι; 
Είναι αυτό το όμορφο προά-
στιο λίγο έξω από τη Θεσσαλο-
νίκη, όπου φτάνεις στρίβοντας 
στη σχετική διασταύρωση 
του δρόμου που οδηγεί προς 
Πεύκα, Ρετζίκι, Ασβεστοχώρι, 
«Παπανικολάου» και τα λοιπά 
και τα λοιπά. Το Φίλυρο είναι 
όμορφο, πολύ όμορφο. Είναι 
ορεινό, με εξαιρετικό, ξηρό κλί-
μα, καλό κόσμο (αρκετοί παλιοί 
Φιλυριώτες, αλλά και μπόλικοι 
Θεσσαλονικείς που το επέλεξαν 
ως την ιδανική εναλλακτική τής 
ζωής στο κέντρο), ωραία σπίτια 
και, το σημαντικότερο: κέντρο 
απόκεντρο.

ΙΣΩΣ αυτός να είναι και ο 
λόγος που το συγκεκριμένο 
προάστιο της Θεσσαλονίκης 
προτιμήθηκε από παρέα τεσ-
σάρων (τουλάχιστον: επιφυ-
λάσσομαι να σας πω αν είναι 
και περισσότερα) γνωστών 
ζευγαριών τής Θεσσαλονίκης 
(αρκετοί εκ των συζύγων, για 

να σας δώσω ένα «hint», δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο 
τού επίπλου), που αποφάσισαν 
να στεγάσουν εκεί την ερωτι-
κή «φωλίτσα» τους.

«ΜΑ, ΚΑΛΑ…», θα με 
ρωτήσεις, λατρεμένη αναγνώ-
στρια – λατρεμένε αναγνώστη 
μου: «Μία ερωτική φωλίτσα δεν 
πέφτει λίγη για τέσσερα ζευγά-
ρια;». «Κι όμως», θα σου απα-
ντήσω εγώ, φανατικό μου κοι-
νό, «η πραγματικότητα δείχνει 
ότι είναι μια χαρά σε εποχές 
οικονομικής κρίσης». «Δηλαδή, 
η ερωτική φωλεά χρησιμο-
ποιείται εκ περιτροπής;», θα 
επιμείνεις εσύ, διερευνητική 
αναγνώστρια και αναγνώστη 
μου. «Όχι», θα σου απαντήσω 
ξερά, με πειστικότητα και με 
πλήθος κρυφών νοημάτων εγώ 
– και εδώ αρχίζει το πικάντικο 
του θέματος.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ συμμερίζονται 
απόλυτα, προφανώς, την αμε-
ρικανική ρήση «the more, the 
merrier». Ήτοι, μέχρι οκτώ 
είναι σχέση. Έτσι, στο διαμέ-
ρισμα του Φιλύρου (εξ όσων 
μου μετέφερε «πουλάκι» που 
μένει σχετικώς κοντά στην πε-
ριοχή, δεν πρόκειται για γκαρ-
σονιέρα, αλλά για πολυτελές 
διαμέρισμα αρκετών τετρα-
γωνικών στον δεύτερο –και 
τελευταίο– όροφο νεόδμητης 
οικοδομής, με ωραία θέα και 
όλα τα κομφόρ) μεταβαίνουν 
συχνά πυκνά ακόμη και όλα 
τα (τέσσερα, υπενθυμίζω) 
ζευγάρια ταυτόχρονα. Αν 
με ρωτήσεις τι κάνουν εκεί, 
λατρεμένη αναγνώστρια – 
λατρεμένε αναγνώστη μου, θα 
αρχίσω να χάνω πάσα ιδέα για 
το αστυνομικό σου δαιμόνιο. 
«Δεν κινδυνεύουν πάντως να 
πάνε ‘καρφωτοί’, όση φασα-
ρία κι αν κάνουν», μου λέει η 
«πηγή» μου. «Πρόκειται για 
οροφοδιαμέρισμα, ενώ ο κάτω 
όροφος είναι προς το παρόν 
ακατοίκητος». Δεν πιστεύω να 
σας έδωσα υπερβολικά πολλές 
πληροφορίες;

ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ (ΚΑΙ ΛΕΩ «ΑΥΤΗΝ
ΤΗ ΦΟΡΑ», ΔΙΟΤΙ, ΕΞ ΟΣΩΝ ΕΜΑΘΑ, ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΙΝΟ,
ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΕ 
ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΗΣ –ΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΥ, ΠΛΕΟΝ– ΣΥΖΥΓΟΥ
ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΣ) ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΝΕΑ
(ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΗ MAISONETTE 
ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ, Η ΝΕΑΡΑ ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΕ...

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΑ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ,
ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΡΗΣΗ
«THE MORE, THE MERRIER». 
ΗΤΟΙ, ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ.

Quiz! 21 3 4Εκείνη εργάζεται σε 
τηλεοπτικό σταθμό. 
Παντρεμένη με έναν 
πανέμορφο άνδρα, έχει 
θεωρητικά ό,τι θα λα-
χταρούσε από τη ζωή.

Οι κακές γλώσσες λένε ότι 
οι δημοσιογράφοι είναι 
ερωτικώς «άτακτη» επαγ-
γελματική ομάδα. Κάποια 
μέλη της έχουν βαλθεί να 
το επιβεβαιώσουν.

Εκείνος είναι ανερχό-
μενο και ταλαντούχο 
στέλεχος σε ιστοσελίδα 
που φιλοδοξεί να πρω-
ταγωνιστήσει στα ενη-
μερωτικά πράγματα.

Οι δυο τους κυκλο-
φορούν συχνότατα 
τελευταία, προσπα-
θώντας να επιβεβαι-
ώσουν το «ο κόσμος 
το ‘χει τούμπανο...».



Μπορεί
μία λαχταριστή πίτσα,
ένα ζουμερό μπέργκερ
ή ένα πιάτο λινγκουίνι
να σου δημιουργήσει
το αίσθημα
της ευτυχίας
και της πληρότητας;
Μια επίσκεψη
στο «Famigliano»,
απέναντι
από τον Λευκό Πύργο,
θα σας δώσει
την απάντηση.

Κείμενο:
Λεόντιος Παπαδόπουλος
Φωτογραφίες:
Σάκης Γιούμπασης

Ειλικρινά, δεν ξέρω από πού 
πρέπει να αρχίσει κάποιος την 
αναφορά του στο Famigliano: 
από το γεγονός ότι μπορείς 
να απολαύσεις το φαγητό σου 
στην ήσυχη πλατεία Τσιρο-
γιάννη, κάτω από τη σκιά (και 
τη δροσιά) ενός τεράστιου 
πλατάνου, αντικρίζοντας τον 
Λευκό Πύργο και τον Θερ-
μαϊκό, ή από τις θεσπέσιες 
γεύσεις τού καταλόγου, που 
ξυπνούν γευστικές μνήμες; 
Πιθανότατα από το γεγονός 
ότι κάθε επίσκεψη στο εστια-
τόριο-πιτσαρία με τις ιταλικές 
πινελιές είναι μια μοναδική 
γευστική εμπειρία.

PIZZA HEAVEN
Ειδικά για εμένα, που λατρεύω 
την πίτσα με λεπτή, crispy 
ζύμη, το Famigliano είναι κάτι 
σαν επίγειος παράδεισος. 
Από τη μια έχεις τη ζύμη που 
παρασκευάζεται καθημερινά 
στο εστιατόριο, από την άλλη 
τον ανοιχτό φούρνο πλάκας, 
που ψήνει τέλεια κάθε πίτσα 
και, τέλος, τις άπειρες επιλογές 
γεύσεων. Παρότι λατρεύω την 
πίτσα με μοτσαρέλα, ντομά-

τα και προσούτο Πάρμας, θα 
σας πρότεινα να δοκιμάσετε 
πίτσες όπου χρησιμοποιούνται 
ελληνικά προϊόντα, όπως γαΐς 
(ποντιακό τυρί), μαστέλο Χίου, 
σύγκλινο Μάνης ή καραμαν-
λίδικο σουτζούκι. Η απόλυτη 
πρόταση είναι η πίτσα με 
(άοσμο) παστουρμά και αβγά 
μάτια. Αν αγαπάτε αυτές τις 
γεύσεις, θα με θυμηθείτε…
Αν η αδυναμία σας είναι τα 
ζυμαρικά, είστε στο σωστό 
μέρος. Ο (μακρύς) κατάλογος 
περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να 
επιθυμήσει κάθε μακαρονάς: 
από σπαγγέτι, ριγκατόνι και 
ταλιατέλες μέχρι λινγκουίνι 
και τορτελίνι. Σε ό,τι έχει να 
κάνει με το mac’n’cheese, θα 
γράψω μόνον ένα πράγμα: 
σταματήστε να νοσταλγείτε τη 
Νέα Υόρκη και δοκιμάστε τις 
προτάσεις τού Famigliano.
Ως εστιατόριο, το μενού προ-
σφέρει αρκετές επιλογές σε 

ορεκτικά και κυρίως πιάτα, θα 
σας αφήσω όμως να τα ανα-
καλύψετε μόνοι σας. Δεν σας 
κρύβω ότι, ειδικά τα μεσημέ-
ρια τού καλοκαιριού (οι κυρίες 
θα το εκτιμήσουν ιδιαιτέρως), 
δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο 
από μια δροσερή σαλάτα με 
ένα ποτήρι κρασί. Ειδικά αν 
έχετε κάποιο επαγγελματικό 
ραντεβού… Πέρα από τους 

αγαπημένους σας οίνους, 
θα βρείτε τη σειρά κρασιών 
τού Famigliano (ζητήστε από 
τους ανθρώπους του να σας 
κάνουν τις προτάσεις τους 
ανάλογα με το γεύμα που θα 
επιλέξετε). Δοκιμάστε οπωσ-
δήποτε τα μπέργκερ και τα 
χειροποίητα γλυκά – μπανόφι, 
cheesecake, προφιτερόλ και τη 
μαγική λάβα σοκολάτας.

Θα κλείσω με μία πρόταση: 
μετά το γεύμα ή το δείπνο 
σας, μπορείτε να παραγγείλε-
τε το αγαπημένο σας κοκτέιλ. 
Δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος να ολοκληρώσετε τη 
γευστική σας εμπειρία. Αφή-
στε που θα μπορούσατε να 
πάτε και μόνο για ποτό...

ΠΕΡΙ BRUNCH
Άφησα εσκεμμένα για το τέ-
λος κάτι που μπορεί να σταθεί 
μόνο του ως μια υπέροχη 
γευστική πρόταση: το brunch. 
Από τις 10 το πρωί ώς τις έξι 
το απόγευμα τις καθημερινές 
και από τις 10 το πρωί ώς τις 
2 το μεσημέρι τα Σαββατοκύ-
ριακα, το Famigliano προσφέ-
ρει πιάτα που θα έκαναν κάθε 
σοβαρό μπιστρό να ζηλέψει: 
αβγά μάτια με τσιπς πατάτας, 
pinsa Romana ή μεσογειακή 
και (ετοιμαστείτε!) αβγόφετες 
τσουρεκιού με λευκή κρέμα 
και mixed berries (ή την 
εκδοχή με καραμελωμένο 
μήλο και κρέμα γιαουρτιού). 
Δεν παίζονται! Προσθέστε στα 
παραπάνω ομελέτες, μπρου-
σκέτες, κλαμπ σάντουιτς, 
smoothies, χυμούς κτλ. και 
έχετε το τέλειο brunch.
INFO: Famigliano,
Τσιρογιάννη 5.
Τ. 2316-008.188.

Famigliano:
Handmade
happiness
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΌΨΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΑ τα καλοκαίρια και 
ειδικότερα τον Αύγουστο, λες κι 
αυτή η ηλικιακή ομάδα πάσχει 
από σύνδρομο… back to the 
future. Τα νιάτα με την αθωό-
τητα στο βλέμμα, τα ελάχιστα 
στις παραλίες και οι άγουροι, 
αλλά τόσο καίριοι έρωτες δεν 
μοιάζουν τόσο μακρινά, δεν 
μοιάζουν τόσο ανεπανάληπτα, 
δεν μοιάζουν τόσο ξεδιάντροπα 
ατίθασα. Είναι οι συνθήκες τής 
ζωής μας που μας κρατάνε, 
όχι οι αλλαγές. Εμείς είμαστε 
παρόντες, διαθέσιμοι και, πάνω 
απ’ όλα, ανυπότακτοι – αλλά 
ας όψεται η βάσκανος μοίρα…

ΑΥΤΌ το σχήμα αντέχει και 
στις διαψεύσεις: όταν η παραλία 
τού νησιού δεν έχει πια τη γοη-
τεία τού κρυφού, του απάτητου 
και του αμαρτωλού, όταν οι 
έρωτες δεν έχουν τη γεύση τού 
παλιού κρασιού, αλλά απλώς 
έχουν ξινίσει και όταν το βλέμμα 
ούτε πλέον στα παιδιά μας δεν 
πέφτει με αθωότητα. Αλλάξαμε, 
λέμε, κουραστήκαμε, γεράσαμε.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΡΓΌ! Αναρωτιέται 
κάποιος γιατί δεν επιχειρούμε 
πάνω στο προφανές: ο κόσμος 
άλλαξε, αλλάζει, ποτέ δεν είναι ο 
ίδιος, κανένα καλοκαίρι δεν επα-
ναλαμβάνεται σε λούπα (εκτός, 
ίσως, αν το ακούς σε μεγάφωνα 
στη Μύκονο), άσε που πολλές 
φορές αυτό που ονομάζαμε 
«ιδεώδες» ήταν μούφα, ψευ-
δαίσθηση, αυταπάτη. Κάνουμε 
ότι δεν τα βλέπουμε όλα αυτά, 
απλώς επειδή, όταν ο κόσμος 
προχωράει κι εμείς μεγαλώνου-
με, οι αποστάσεις που έχουμε να 
διανύσουμε είναι μεγαλύτερες 
και, κυρίως, μοιάζουν με την 
αποστολή τού Σισύφου…

ΠΡΌΗΓΌΥΜΕΝΩΣ με την 
κρίση, τώρα με την πανδημία, 
ίσως έχουμε μία –ακόμη;– ευ-
καιρία. Αντί να φορτωνόμαστε 
με προσδοκίες και εκστρατείες, 
ας κοιτάξουμε την αρματωσιά 
μας. Μήπως προχωράμε προς 
το μέλλον με πολλές ασπίδες 
και πανοπλίες; Μήπως σέρ-
νουμε πίσω μας ιδέες, σκέψεις, 

στερεότυπα και, ναι, ανθρώ-
πους που θα έπρεπε γλυκά 
να είχαμε ήδη αποχαιρετήσει; 
Και μήπως, έτσι φορτωμένοι, 
βάζουμε βαριά τα βήματά μας 
στον δρόμο, τον χαράζουμε 
βαθιά και αδυνατούμε να στρί-
ψουμε;

ΔΕΝ ΞΕΡΩ τις απαντήσεις, 
αλλά τώρα που ξαναδιαβάζω 
τις ερωτήσεις, λίγο ντρέπομαι. 
Τι κυνική πολυτέλεια ημών των 
κακομαθημένων παιδιών τού 
δυτικού κανόνα, τι αμετροέπεια 
και τι αμαρτία (ναι, αμαρτία!) να 
ψειρίζεις τα σωθικά σου, όταν 
μισός και βάλε πλανήτης αφήνει 
τον ρόγχο του για λίγο καθαρό 
νερό που δεν βρήκε, για λίγη 
τροφή που δεν έλαβε, για ένα 
εμβόλιο που δεν του δόθηκε, 
την ώρα που δίπλα μας οι φίλοι 
και γνωστοί κορυβαντιούν και 
ξιφουλκούν ενάντιά του.

ΝΑΙ, κουβαλάμε πολλά και 
πολλούς, αν θέλουμε να επι-
στρέψουμε στο μέλλον…

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ με αυτό, το 
καημένο το καλοκαίρι στην 
πόλη μοιάζει με τον καλόβολο, 
αλλά αδιάφορο και κάπως 
μίζερο συγγενή, που βάζεις 
ειδοποίηση για να θυμηθείς 
να ευχηθείς στα γενέθλιά του. 
Το να ξεμείνεις πίσω τη στιγμή 
που η χώρα λιάζεται στις ξα-
πλώστρες και στα μπιτς μπαρ 
μοιάζει με εθνική κατάρα 
– ακριβώς δηλαδή τη στιγμή 
που, χαμένος σε αστικά φα-
ράγγια και άδειες λεωφόρους, 
η σκέψη τους και μόνο μπορεί 
να σου προκαλεί φρίκη. 

ΒΕΒΑΙΑ, αν θέλουμε να είμα-
στε ειλικρινείς, δεν υπάρχουν 
μόνον εκείνοι που έλκονται 

από την αντίθετη μυθολογία 
τού ελληνικού καλοκαιριού. 
Εκείνοι που μένουν προσκολ-
λημένοι στα άδεια πεζοδρό-
μια των πόλεων από άποψη, 
που λατρεύουν τους αστι-
κούς Δεκαπενταύγουστους, 
το να βλέπουν το ασανσέρ 
τής πολυκατοικίας να εκτελεί 
μία και μόνο διαδρομή από 
τον όροφο όπου βρίσκεται 
το δικό τους διαμέρισμα στο 
ισόγειο. Υπάρχουν κι εκείνοι 
που δεν φεύγουν, επειδή δεν 
μπορούν για λόγους οικο-
νομικούς, οικογενειακούς, 
επαγγελματικούς, φροντί-
δας ανήμπορων προσώπων 
– χίλια δυο τούς κρατούν 
πίσω και, αν η κατάσταση 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Καλοκαίρι στην πόλη. Μερικές φορές νομίζω ότι μπορώ 
να γράψω ολόκληρη πραγματεία για το καλοκαίρι στην πόλη. 
Τι είναι, πώς ορίζεται, πώς νοηματοδοτείται και μυθοποιείται, 
πώς αντέχεται. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι χειρότερο από το μη πάρουν 
το πλοίο, να μη βρεθούν σε άλλους τόπους για αναψυχή, 
ξελογιασμένοι από τον ιδεότυπο του ελληνικού καλοκαιριού, 
αυτού που είναι ξέγνοιαστο και ενίοτε ξέφρενο, απολαυστικό 
και αξέχαστο, που βοηθά τις περίφημες «μπαταρίες» να γεμίσουν
– τις γνωστές «μπαταρίες», που γεμίζουν τόσο αργά
και αδειάζουν τόσο γρήγορα.

ΤΌ ΦΑΙΝΌΜΕΝΌ εμφανίζε-
ται και στις πόλεις μας, όταν 
οι κοινωνίες αδυνατούν να 
αξιολογήσουν το πρόσφατο 
παρελθόν και, με τις ενέρ-
γειές τους, αποφασίζουν να 
εξαφανίσουν σημαντικά έργα 
που δημιουργήθηκαν τις 
προηγούμενες δεκαετίες. Ενώ 
θυμούνται και συχνά λατρεύ-
ουν το μακρινό παρελθόν, 
χάνουν την επαφή με το πρό-
σφατο, αυτό που μας συνδέει 
με τις αμέσως προηγούμενες 
γενιές. Αυτό δημιουργεί ένα 
τεράστιο χάσμα στην ιστορι-
κή μνήμη και στη μνήμη τής 
πόλης μας.

Η ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ, πόλη 
χιλιάδων χρόνων, έχει ελάχι-
στα κτίρια που έχουν κατα-
σκευαστεί τα τελευταία 100 
χρόνια. Ενώ έχει ρωμαϊκά 
κτίρια, όπως η Ροτόντα, 
πολλές βυζαντινές εκκλησί-
ες, οθωμανικά κτίρια (που, 
εξαιτίας και της σπανιότητάς 
τους, θεωρούνται μνημεία), 
σβήνει συνεχώς τα πιο 
πρόσφατα και δημιουργεί 
ασυνέχειες στη μνήμη τής 
πόλης.

ΣΤΑ ΦΌΙΤΗΤΙΚΑ ΜΌΥ 
χρόνια κατοικούσα σε ένα 
κτίριο κατοικιών στην Του-

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Πόλεις με Άλτσχάιμερ. Η νόσος 
Άλτσχάιμερ είναι μια νευροεκφυλιστική 
νόσος που προκαλεί άνοια. Οι νοητικές 
λειτουργίες εξασθενούν και η ανεξάρτητη 
διαβίωση επηρεάζεται ποικιλοτρόπως. 
Η πρόσφατη αυτοβιογραφική μνήμη 
σταδιακά σβήνεται, ενώ η γενικευμένη 
απώλεια μνήμης επιταχύνεται. 
Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος 
είναι πολύ σημαντικό – και, βεβαίως, 
μας αφορά όλους. Η απώλεια μνήμης 
συνοδεύεται πάντοτε από άλλες 
διαταραχές, άλλων νοητικών λειτουργιών.

Αντίο, νέε κόσμε. Σ΄ εμάς, τους μεσήλικες, τις περισσότερες φορές
οι αναμνήσεις έρχονται με τη μορφή καταναγκασμού.



παρατραβήξει, μαθαίνουν 
να βλέπουν πίσω από την 
όποια αστική ερημιά και να 
τη διαβάζουν. Μαθαίνουν να 
ανιχνεύουν και να ακούν τις 
ιστορίες της, όχι μόνον επει-
δή έχουν γραφτεί πράγματα 
γι’ αυτό ή γυρίστηκαν καλές 
κινηματογραφικές ταινίες. 
Είναι επειδή γίνεται κομμάτι 
τής προσωπικής τους ιστο-
ρίας, μια υπόθεση ιδιωτική 
και ψυχική, που δεν αποκλεί-
εται να τους αλλάζει και ως 
ανθρώπους.

ΑΚΌΥΣΑ τη λέξη «διακοπές» 
για πρώτη φορά στη ζωή 
μου στα 12 μου χρόνια και 
δεν κατάλαβα το νόημά της. 

Βέβαια, μεγαλώνοντας έκανα 
αρκετές διακοπές, αλλά 
κάποια στιγμή, για διάφο-
ρους λόγους, σταμάτησα να 
πηγαίνω – και τότε γνώρισα 
τις άλλες αστικές σκιές που 
ψάχναμε μαζί την κρυμμένη 
ομορφιά και τραχύτητα σε 
ό,τι είχαμε διαθέσιμο. Ήταν 
πολύ σημαντικά καλοκαίρια, 
αποκαλυπτικά σχεδόν και 
κατά κάποιον τρόπο αξέχα-
στα, παρά το γεγονός ότι το 
ένα έμοιαζε πάρα πολύ με το 
άλλο.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια έχω 
ξαναρχίσει να πηγαίνω διακο-
πές, αν και ποτέ δεν κατάφε-
ρα να αποκτήσω την απαραί-

τητη διακοποκουλτούρα, που 
γεννά τον ενθουσιασμό για το 
μακρύ ελληνικό καλοκαίρι. 
Ούτε και μπορώ να διακό-
πτω για πολύ καιρό – μη με 
ρωτάτε από πού και γιατί. 
Αντίθετα: φεύγοντας ακόμη 
και για λίγες μέρες παραμένω 
ανίκανη να οργανώσω σωστά 
μια βαλίτσα και παίρνω μαζί 
μου πάσης φύσεως φορτία. 
Δεν μου λείπει η πόλη, όταν 
βρίσκομαι αλλού – αυτό μας 
έλλειπε. Ούτε μου λείπει ούτε 
και λαχταρώ να την ξανα-
δώ. Όπως και δεν λαχταρώ 
να ξαναπεράσω καλοκαίρι 
στη πόλη. Απλά, νομίζω πως 
γνωρίζω δυο-τρία πράγματα 
γι’ αυτό.

ΖΕΣΤΗ, ζέστη, ζέστη και 
ούτε μία παρηγοριά δροσιάς, 
συννεφιάς ή βροχούλας δεν 
διακόπτει το αποκάρωμα των 
35 βαθμών υπό σκιά, που 
έτσι όπως έχουν πυρακτωθεί 
τα κτίρια και η άσφαλτος 
μοιάζουν για 45 και βάλε. Η 
ημέρα μάς βρίσκει αγκαλιά με 
τα κλιματιστικά, που επιδει-
νώνουν ακόμη περισσότερο 
την ήδη δύσκολη φάση. Με 
λίγα λόγια: η ζωή στην πόλη 
το καλοκαίρι είναι επιεικώς 
αβίωτη – και, με τον κορωνο-
ϊό ακόμη επιμόνως παρόντα, 
ακόμη πιο αβίωτη, καθώς σ’ 
όλο αυτό το ρεσιτάλ ζέστης 
και υγρασίας προστίθεται και 
η μάσκα, που δυσκολεύει την 
ανάσα. Ο μέσος άνθρωπος, 
που παραμένει στην πόλη 
καλοκαιριάτικα είτε επειδή 
δουλεύει είτε επειδή δεν μπο-
ρεί να φύγει, δοκιμάζεται.

ΒΕΒΑΙΑ, απ’ όσο γνωρίζου-
με, η Θεσσαλονίκη εις τους 
αιώνας των αιώνων πάντοτε 
τέτοια ασφυκτικά καλο-
καίρια είχε. Είχε όμως και 
καθαρές θάλασσες – κι
αυτό μέχρι και πριν από 
καμιά πενηνταριά χρόνια, 
όπως μας έχουν διηγηθεί 
γονείς και παππούδες, που 
έζησαν εδώ σε σπίτια χωρίς 
κλιματιστικά μεν, χτισμένα 
όμως φιλόξενα και ανθρώπι-
να, με ψηλά ταβάνια, κή-
πους και δροσερά υπόγεια, 
όπου πάγωναν τα επιούσια 
καρπούζια με φυσικό τρόπο 
(βάζοντάς τα κάτω από μια 
βρύση που έσταζε). Εκεί-
νες οι γενιές κολυμπούσαν 
όπου ήθελαν – στον Λευκό 
Πύργο, στην πλαζ τού Μπεχ 
Τσινάρ πριν εγκατασταθούν 
εκεί τα βυρσοδεψεία, στο 
«Λουξεμβούργο» (εκεί όπου 
σήμερα υψώνεται το Μέγαρο 

Μουσικής), στη «Σαλαμίνα» 
και σ’ όλο το παραλιακό 
μέτωπο της Καλαμαριάς, μέ-
χρι την Αρετσού. Η Περαία 
ήταν τόπος διακοπών. Όπου 
τους έκανε κέφι βούταγαν 
και δροσιζόντουσαν μετά τη 
δουλειά τους. Δεν είχαν λόγο 
να πηγαίνουν στη Χαλκιδική 
– ποια Χαλκιδική, δηλαδή, 
που τότε θεωρούταν ένας 
μακρινός και δύσκολος 
προορισμός. Όλα τα πενή-
ντα παραθαλάσσια χιλιόμε-
τρα της θεσσαλονικιώτικης 
ακτογραμμής ήταν κολυμπή-
σιμα. Όχι πια.

ΠΡΌΣΦΑΤΑ, ο δήμος Καλα-
μαριάς ξεκίνησε μια προσπά-
θεια να κάνει και πάλι γαλάζια 
την πλαζ τής Αρετσούς. Την 
καθάρισε, τη νοικοκύρεψε, 
την οργάνωσε και την άνοιξε 
για τον κόσμο με ομπρέλες 
και ξαπλώστρες. Στην τελική, 
είναι μια λύση για ένα κοντινό 
μπανάκι, αν δεν υπάρχει χρό-
νος, ρόδα και όβολα για κάτι 
καλύτερο. Φτάνει η γαλάζια 
σημαία που κυματίζει αγέρω-
χα στην ακτή να ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ωραία και 
δροσερή λύση είναι μπάνιο 
στην Περαία ή στο Μπαξέ 
τσιφλίκι με το καραβάκι τής 
γραμμής, που προσφέρει 
μια θαλασσινή διαδρομή με 
μπάτη και γλάρους για συνο-
δεία. Όσες φορές την έκανα 
αυτήν τη βόλτα την κατευ-
χαριστήθηκα. Ακολουθεί 
μπανάκι στην αρκετά καθα-
ρή θάλασσα και μετά ψιλό 
ψαράκι στα παραθαλάσσια 
ταβερνάκια με την ξύλινη 
καρέκλα στην άμμο και τα 
ποδαράκια εκεί όπου σκάει 
το κύμα. Βάζουμε μάσκες 
και σαλπάρουμε.

λούζη τής Νότιας Γαλλίας, 
που είχε κατασκευαστεί το 
1679. Ένα μικρό και ταπεινό 
κτίριο που δεν βιαζόντουσαν 
να το κατεδαφίσουν. Εκεί 
υπάρχει ιστορική συνέχεια στη 
μνήμη τής πόλης. Εκεί υπάρ-
χουν κτίρια κατοικιών πολλών 
αιώνων, υπάρχουν κατα-
στήματα με παράδοση που 
κρατούν τη μνήμη τής πόλης, 
υποδομές που συντηρούνται 

και διατηρούνται, κήποι με 
παράδοση και διάρκεια.

ΤΌ ΠΑΡΑΠΑΝΩ κείμενο 
δεν είναι, βέβαια, μια επι-
στημονική διαπίστωση. Είναι 
ένας γλαφυρός τρόπος να 
μιλήσουμε για αποφάσεις και 
πράξεις που συμβαίνουν στις 
πόλεις μας – στη Θεσσαλο-
νίκη, με μια τεράστια ιστο-
ρική διαδρομή, το έχουμε 

ζήσει και το ζούμε πολύ 
συχνά. Εμείς σήμερα μπο-
ρούμε να διαπιστώσουμε ότι 
η κατά καιρούς απώλεια της 
πρόσφατης μνήμης έχει σβή-
σει ανεπανόρθωτα σημαντικά 
στοιχεία τού αστικού μας 
περιβάλλοντος, με αποτέλε-
σμα στην ιστορική μας πόλη, 
τη Θεσσαλονίκη, μετά τις 
αλλεπάλληλες καταστροφές 
και κατεδαφίσεις, να μην 
υπάρχει η πολύ σημαντική 
συνέχεια που θα μας συνέ-
δεε με αρμονικό τρόπο με το 
παρελθόν τής πόλης.

Η ΑΜΝΗΜΩΝ ΜΝΗΜΗ, η 
αμνήμων Θεσσαλονίκη στο 
μέλλον θα έχει σβήσει από το 
σώμα της σημαντικά στοιχεία 
τού πρόσφατου παρελθόντος 
και οι απόγονοί μας θα χά-
σουν κάθε επαφή μ’ αυτήν 
την τόσο δημιουργική και 
πρωτοπόρα περίοδο. Πολλά 
είναι τα παραδείγματα – το 
πιο πρόσφατο είναι η από-
φαση για κατεδάφιση των 
κτιρίων τού Μοντέρνου Κι-
νήματος στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Το ανησυχητι-
κό είναι ότι μικροπολιτικά και 
επιχειρηματικά συμφέροντα, 
με τη συνδρομή των αρμό-
διων υπηρεσιών, που είναι 
δήθεν θεματοφύλακες αυτού 
του κτιριακού αποθέματος, 
κατεδαφίζουν μια σπουδαία 
μνήμη. Ως αρχιτέκτων, αγωνιώ 
για την κατεδάφιση της μνή-
μης τής πόλης μας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Διακοπές στην πόλη (και λίγο παραέξω…). 
Τι καλοκαίρι είν’ αυτό που ζούμε εδώ, 
στην όμορφη Θεσσαλονίκη! Ζεστό 
και υγρό, όπως πάντοτε, αλλά και έξτρα 
ενισχυμένο από τις επιπτώσεις
τής κλιματικής αλλαγής, μας έχει διαλύσει.

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

Το ελληνάκι
(FB/ellinakiblog)
«Διασκεδάζουμε τις ελεύθερες ώρες μας 
με γκρουπάκια τύπου ‘ΜΑΓΑΖΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΜΠΟΛΙ’, κάπου κάπου έχουμε και διάθεση να 
τρολάρουμε την επικίνδυνη ανοησία, αλλά η 
αλήθεια είναι πως πλέον τα πράγματα μέσα μας 
είναι πολύ πιο κατασταλαγμένα.
»Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας πως όλοι οι δικοί 
μου άνθρωποι είναι πλέον εμβολιασμένοι, πως 
ο πατέρας μου μπορεί και κάνει τον καθημερι-
νό του περίπατο χωρίς να τον ζώνει το άγχος, 
πως η οικογένεια και οι φίλοι μου είναι πλέον 
προστατευμένοι, μου είναι πλέον αδιάφορη η 
ανοησία τού θανατικού. Και ο λόγος είναι ότι, 
εκτός από την Ελλάδα, και σε άλλες χώρες 
πλέον οι άνθρωποι ανακτούν τα δικαιώματα που 
είχαν εκχωρήσει προσωρινά για την προστασία 
τού κοινωνικού συνόλου και η ζωή επιστρέφει 
στην κανονικότητα. Σχεδόν 1,5 χρόνο τώρα, έχει 
μαλλιάσει η γλώσσα πολλών, προσπαθώντας να 
ενημερώσουν και να αποτρέψουν τη διασπο-
ρά επικίνδυνων fake news, να πείσουν όσους 
φοβούνται και να εξηγήσουν με υπομονή και 
συμπάθεια. Κάποια στιγμή όμως η ενημέρωση 
φτάνει σε κορεσμένο σημείο. Μετά, απαιτείται 
και η λειτουργία των νευρώνων των αποδεκτών 
τής ενημέρωσης. Κάποιοι δεν μπορούν, τι να 
κάνουμε τώρα[...].
»Όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι ‘λύκοι’ 
να χαρούν την αναμπουμπούλα και να την 
εκμεταλλευτούν πολιτικά ή επιχειρηματικά, η 
πλειοψηφία των κοινωνιών παγκοσμίως έχει 
επιλέξει να συνεχίσει και να αφήσει την υγειο-
νομική και οικονομική κρίση πίσω της, χωρίς 
αυτούς. Όσο κι αν ψάχνουν σώνει και καλά 
εμφυλίους, διχασμούς και εντάσεις, οι υπόλοιποι 
συνεχίζουμε. Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, 
ο κυνισμός πολλές φορές μετριάζει τις προσπά-
θειες διάσπασης του κοινωνικού ιστού.
»Οι κοινωνίες και οι οικονομίες θα συνεχίσουν 
να πορεύονται μπροστά και, όπως όλα δείχνουν, 
από το φθινόπωρο και πάλι το βόρειο ημισφαίριο 
θα αρχίσει να μαρτυρά βαριά νοσηλευόμενους 
και νεκρούς, από τις τάξεις των ανεμβολίαστων 
μόνον. Εφόσον οι τάξεις αυτές διατηρούνται σε 
σχετικά μεγάλα ποσοστά, θα συνεχίσουν να απο-
τελούν καζάνια μεταλλάξεων, για τις οποίες μέχρι 
τώρα η επιστήμη έχει θωρακίσει τους συνετούς.
»Όπως λέει και γνωστός φίλος: ‘Δεν μπορούμε 
να σώσουμε κανέναν’. Συνεχίζουμε και παίρ-
νουμε πίσω τον χρόνο που χάσαμε σε δουλειές, 
φίλους, σχέσεις και οικογένεια».

ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
Η ΑΝΟΧΗ;
Είναι οριακή πλέον η 
κατάσταση στην πλατεία 
Δικαστηρίων (σ.σ.: Αρχαίας 
Αγοράς). Τα παραβατικά 
στοιχεία κάνουν πλέον «πα-
ρέλαση» πρωί και βράδυ 
– χρήστες ουσιών, άτομα 
που πουλάνε λαθραία, επαί-
τες κοκ. Προχθές, μπροστά 
από την αυλόπορτα του 
ναού τής Παναγίας Χαλκέ-
ων, προς την πλευρά τού 
αγάλματος του Βενιζέλου, 
κάποιοι είχαν αφήσει μιαν 
ολόκληρη μπανιέρα που 
«περίσσεψε» από ανα-
καίνιση. Για πόσο ακόμη 
θα στεκόμαστε άκαρδοι 
μπροστά στην «καρδιά» 
τής πόλης;
Εύα Κ.
κάτοικος περιοχής

ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΟΧΛΟΥΜΕ...
Είμαι κάτοικος της οδού 
Αγαπηνού, λίγο πάνω από 
το «πάρκο τσέπης» που 
διαμορφώθηκε με πρωτο-
βουλία κάποιων ανήσυχων 
κατοίκων τής περιοχής στη 
συμβολή με την Ι. Μιχαήλ. 
Δεν ξέρω αν το παράπονό 
μου πρέπει να απευθυνθεί 
στη διεύθυνση Βιώσιμης 
Κινητικότητας (αν το λέω 
σωστά), στην οδό Αγαπη-
νού όμως δεν έχουμε ούτε 
βιώσιμη ούτε κινητικότητα. 
Τα πεζοδρόμια είναι υπο-
τυπώδη (τόσο στο πλάτος 
όσο και στην ποιότητα 
της πλακόστρωσης), ενώ, 
αν κάποιο παρκαρισμένο 
αυτοκίνητο έχει «καβαλή-
σει» πεζοδρόμιο ή αν οι 
κάδοι των απορριμμάτων 
έχουν αφεθεί άτσαλα από 
το απορριμματοφόρο που 
θα κάνει την αποκομιδή 
των σκουπιδιών (αμφότερα 
τα περιστατικά είναι κάθε 

άλλο παρά σπάνια), το 
ελάχιστο πλάτος μηδενίζε-
ται. Για να μπορέσουμε να 
μετακινηθούμε, αναγκα-
ζόμαστε να κατεβούμε στο 
οδόστρωμα (με όποιον κίν-
δυνο μπορεί να εγκυμονεί 
μια τέτοια επιλογή σε έναν 
δρόμο με πλάτος μόλις 
ενός οχήματος, εξαιρου-
μένων των σταθμευμένων). 
Πρέπει να υπάρχει κάποιο 
ατύχημα ή, ακόμη χειρό-
τερα, δυστύχημα, για να 
αλλάξει κάτι;
Γε.Δω.

ΠΑΤΙΝΙΑ… ΦΟΡΜΟΥΛΑ
Αλήθεια... Για εκείνα τα 
πατίνια που κυκλοφορούν 
στους δρόμους ποιος είναι 
τελικά υπεύθυνος; Πριν 
από μερικές ημέρες, ένα 
από αυτά κόντεψε να με 
«κόψει» στην οδό Μητρο-
πόλεως, ενώ έβγαινα από 
ένα κατάστημα. Τις περισ-
σότερες φορές οι χρήστες 
τους οδηγούν να σαν μην 
υπάρχει αύριο, τρέχοντας 
με ταχύτητες υπερβολικές 
για σημεία όπου κυκλοφο-
ρεί πολύς κόσμος – μεταξύ 
άλλων, παιδιά, ηλικιωμένοι 
ή άτομα με κινητικά προ-
βλήματα. Κάποια στιγμή, η 
αυθαίρετη χρήση τους είχε 
φανεί ότι τίθεται υπό έλεγχο. 
Τελευταία, υπάρχει ξανά μια 
εικόνα ανεξέλεγκτης κυκλο-
φορίας. Σε ποιον πρέπει να 
αποταθούμε, για να μπορέ-
σουμε να κυκλοφορούμε 
στους δρόμους τής πόλης 
μας χωρίς να κινδυνεύουμε;
Περιπατητής

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).

ΣΕ ΕΧΩ ΔΕΙ αρκετές 
φορές στο «Valenio», 
στην Ικτίνου, να παίρνεις 
τον καφέ σου και να 
κάθεσαι να τον πιεις σε 
τραπεζάκι έξω, σκρολάρο-
ντας στο κινητό σου. Είμαι 
κι εγώ τακτική. Μία φορά 
σε κοίταξα και με κοίταξες 
πίσω, χαμογελώντας. Είμαι 
η κοπέλα με το καπέλο και 
τον φρέντο καπουτσίνο, 
που στεκόταν μπροστά 
σου στο ταμείο. Περνάω 
συχνά για τον καφέ μου 
κατά τις 11. Θα χαρώ πολύ 
να σε ξαναδώ στο ίδιο 
στέκι, αν το θέλεις κι εσύ.
Coffee addict

ΔΌΥΛΕΥΕΣ στο 
«Tom’s» τής Τσιμισκή 
– λάτρευα να παραγ-
γέλνω κάθε φορά που 
ήσουν εσύ στο ταμείο, 
ίσα ίσα για να βλέπω τα 
λακκάκια στα μάγουλά 
σου όταν μου χαμογελού-
σες. Το «Tom’s» έκλεισε 
και δεν σε ξαναείδα… 
Πλέον, πίνω τον απο-
γευματινό καφέ μου στο 
«Blue Cup». Τίποτα δεν 
θα με κάνει περισσότερο 
χαρούμενο από το να σε 
δω να έρχεσαι να καθί-
σεις ένα απόγευμα στο 
διπλανό τραπέζι.
Manos_F77

ΜΕΤΑΚΌΜΙΣΕΣ στο 
απέναντι διαμέρισμα. Εί-
μαι ο φοιτητής που σε βο-
ήθησε με τη μετακόμιση. 
Με το που ήρθες, έφυγες. 
Ελπίζω να κράτησες το 
σπίτι – θα ήθελα πολύ να 
σε γνωρίσω.

Θέλεις να στείλεις μήνυμα 
σε κάποιον; Κάν’ το 
μέσα από τις σελίδες μας 
– στείλε τώρα email στο 
sms@citymagthess.gr
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TALK OF THE TOWN

«Αχ, πώς λέγεται αυτό το ροζουλί 
χρώμα, για να το πω στον ελαιοχρω-
ματιστή μου; Θα ταιριάζει υπέροχα 
στο δωμάτιο της κόρης μου».
(Κυρία γύρω στα 35, προς τον ιδιοκτήτη 
εργαστηρίου παγωτού στη δυτική Θεσσαλονίκη. 
Η απάντησή του, αφοπλιστική: «Πού να ξέρω, 
κυρία μου; Παγωτά φτιάχνω, δεν είμαι η Μοιρα-
ράκη». Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε 
ότι το παγωτό δεν ήταν μπορδοροδοκόκκινο).

«Μας #@/%#!@€ οι Bucks. Ένα 
βράδυ δεν μπορούμε να κοιμηθούμε 
με την ησυχία μας!».
(Σαραντάρηδες λάτρεις τού NBA, του Μιλγουόκι 
και, φυσικά, του Giannis, που έχουν χάσει 
τον ύπνο τους παρακολουθώντας ξημερώματα 
στην τηλεόραση τα παιχνίδια των «Ελαφιών»).

«Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά καλά 
να είναι εκεί όπου βρίσκεται αυτός 
που ανακάλυψε το κλιματιστικό».
(Ευτραφής, κάθιδρος 65άρης μόλις έχει μπει 
από τους 45 βαθμούς τής Τσιμισκή στους 25 
βαθμούς εμπορικού κέντρου. Για την ιστορία, 
αν πρέπει να μακαρίσει κάποιους, θα χρειαστεί 
να ξεκινήσει από την Κίνα τού 2ου αιώνα. 
Την ίδια σκέψη έχουμε κάνει όλοι μας. 
Ένα «ζήτω» και από εμάς).

«Τουλάχιστον με τον κορωνοϊό 
άρχισε να μαθαίνει ο πιτσιρικάς 
την αλφαβήτα: ‘βήτα κύμα’, 
‘γάμμα κύμα’, ‘δέλτα μετάλλαξη’. 
Μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, 
θα την τελειώσουμε».
(Κύριος απηυδισμένος από την πορεία τής 
πανδημίας συζητά με κυρία, που κουνά συγκα-
ταβατικά το κεφάλι της. Ελπίζουμε να μείνουν 
ατελείς οι γνώσεις τού μικρού και να μη μάθει το 
αλφάβητο σε βάρος τής παγκόσμιας κοινότητας).

3,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
είναι η συνολική έκταση του πάρκου 
που δημιουργείται στη συμβολή των 
οδών Μάρκου Μπότσαρη και Ηλέ-
κτρας, το οποίο ετοιμάζεται να παρα-
δοθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα 
στους πολίτες τής Θεσσαλονίκης. Με 
τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται 
δημιουργούνται διάδρομοι πεζών και 
οδηγοί όδευσης τυφλών, ενώ τα πεζο-
δρόμια στις οδούς Μάρκου Μπότσα-
ρη και Ηλέκτρας ανασχεδιάστηκαν. 
Στο νέο πάρκο κατασκευάστηκαν 
σιντριβάνι με υποβρύχιο φωτισμό και 
παιδική χαρά με φράχτη από φυτά, 
ενώ παράλληλα ενισχύθηκε το πράσινο 
(με τη φύτευση επιπλέον δέντρων και 
θάμνων) και τοποθετήθηκαν παγκά-
κια, σύγχρονος ηλεκτροφωτισμός και 
υδατοπερατά εξωτερικά δάπεδα.

ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ανήκουν τα μέλη τής «RC Kavala 
Acro Team», μιας ομάδας ακρο-
βατικών επιδείξεων με τηλεκατευ-
θυνόμενα αερομοντέλα. Με έδρα 
την Καβάλα, η ομάδα ιδρύθηκε το 
2013, με τα τέσσερα μέλη της να 
είναι συγγενείς μεταξύ τους – ένας 
πατέρας, δύο γιοι και ένας θείος, που 
θα βρεθούν μαζί, παρά τις διαφορε-
τικές ζωές τους, για να μοιραστούν 
το ίδιο πάθος: τον αερομοντελισμό 
και γενικότερα την αεροπορική ιδέα. 
Η ιδέα για τη δημιουργία τής ομά-
δας ξεκίνησε από τα μικρότερα μέλη 
της, τους νεαρούς γιους ενός εκ των 
δημιουργών της, που σκέφτηκαν ότι 
η κοινή αγάπη όλων τους για τον αε-
ρομοντελισμό ήταν ένα καλό θεμέλιο 
για να στηθεί η «RC Kavala Acro 
Team». Το ζητούμενο ήταν και είναι 
η δυναμική παρουσία στον χώρο 
ακόμη και εκτός των τειχών, αφού, 
για παράδειγμα, το site τής ομάδας 
(εδώ: https://rckavalaacroteam.
com), αλλά και η παρουσία της στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 
ως στόχο να προβληθεί και η Ελλάδα 
σε όλο τον κόσμο.

ΤΙ ΑΚΟΥΝ
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ;

ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ;

μπειτε στο CITYMAGTHESS
ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
΄Η ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ HASHTAG #CITYMAG

Π
ηγ

ή 
εικ

όν
ας

: S
OU

SO
UR

AD
A@

in
st

ag
ra

m





Citymag Thessaloniki 
No 042  —  Αύγουστος 2021

Ασχολείστε με τα λογιστικά. 
Πώς προέκυψε η συγγραφή 
ποίησης σε έναν άνθρωπο που 
επέλεξε μια εντελώς διαφορετι-
κή επαγγελματική κατεύθυνση; 
Η αγάπη για την ποίηση προέ-
κυψε σε νεαρή ηλικία. Θυμάμαι 
ότι βρισκόμουν στο χωριό όπου 
γεννήθηκα και μεγάλωσα, στα 
Άνω Πορόια Σερρών, περίπου 
στην ηλικία των 11 ετών, όταν η 
μητέρα μου μού αγόρασε τους 
«Άθλιους» του Βίκτωρος Ουγκώ. 
Ήταν δύο μεγάλοι τόμοι. Τότε, 
οι βιβλιοπώλες έρχονταν με τα 
αυτοκίνητά τους από τις μεγά-
λες πόλεις –τη Θεσσαλονίκη, 
τις Σέρρες– και πουλούσαν τα 
βιβλία τους. Και οι συγχωριανοί 
κοιτούσαν με απορία.
Θυμάμαι ότι ζορίστηκα πολύ 
κατά την ανάγνωση και μετά βίας 
κατάλαβα το 20% τού βιβλίου. 
Μου άρεσε όμως πάρα πολύ 
το διάβασμα. Τα πράγματα μου 
τα χάλασε η κατεύθυνση που 
ακολούθησα καθώς μεγάλωνα. 
Παρότι θα έπρεπε να ακολουθή-
σω τη θεωρητική κατεύθυνση, 
ακολούθησα τη θετική, ίσως 
επειδή αυτήν είχαν προτιμήσει και 
οι φίλοι μου. Μου άρεσε πολύ η 
Φιλολογία, τα αρχαία Ελληνικά. 
Στα 14-15 πήρα χαρτί και μολύβι 
και άρχισα να γράφω. Στην αρχή 

ήταν κάποια έμμετρα στιχάκια, 
έβλεπα όμως ότι ελευθερωνό-
μουν στην ελεύθερη ποίηση, στη 
μοντέρνα, στην άμετρη. Και έτσι 
άρχισα να γράφω, το 1974-75.

Από τότε ακολούθησαν τέσσε-
ρις ποιητικές συλλογές, με την 
τελευταία, που τιτλοφορείται 
«Τα στάχυα, όταν ωριμάζουν, 
λυγίζουν...», να κυκλοφορεί λίγο 
πριν από την έναρξη της καρα-
ντίνας. Διακρίνω μια μελαγχολία 
στον τίτλο; Το αντίθετο. Θα 
έλεγα μιαν αισιοδοξία. Καθώς 
μεγαλώνουμε, αρχίζουμε να 
κρατάμε στη ζωή μας πράγματα 
που πιστεύουμε –που έχουμε 
την πληροφόρηση μέσα μας 
και την επιβεβαίωση στο είναι 
μας– ότι αξίζουν. Οπότε, από 
αυτά θέλουμε να γεμίζει η ζωή 
μας, αυτά θέλουμε να κρατάμε, 
όσο κι αν υπάρχουν ένας σωρός 
άλλα πράγματα που είναι πιο 
φευγαλέα και δευτέρας σημα-
σίας. Αυτά κρατάμε και, τελικά, 
από αυτά λυγίζουμε. Έχουμε μια 
ζωή που ξέρουμε πού πατάμε, 
ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αν 
έχουμε την ταπεινότητα που 
δίνει αυτό το λύγισμα απ’ όλα τα 
όμορφα πράγματα, τις αρετές 
που δίνει η ζωή μέσα από τις 
εμπειρίες, τη γνώση –μας εφο-

διάζει με πολλούς τρόπους–, 
τελικά είμαστε πιο άνθρωποι. 
Εμένα, σε όλη αυτήν την πορεία 
μου, αυτό είναι το κεντρικό μου 
σημείο: η ανθρωπιά. Πιστεύω 
ότι ο Δημιουργός μάς έφτιαξε 
ανθρώπους. Και όλο το σύ-
στημα του κόσμου αυτό πάει 
να το καταστρέψει. Αυτήν την 
ανθρωπιά πάει να σβήσει από 
μέσα μας. Βάζει άλλους στό-
χους, πιο λαμπερούς, οι οποίοι 
σε τραβάνε. Και κάπου χανόμα-
στε και αστοχούμε. Αυτό είναι το 
λύγισμα.

Παρατηρώ ότι σε όλα τα βιβλία 
σας, παρότι δεν υπάρχει μια 
«θρησκευτική», αν μπορώ να 
την αποκαλέσω έτσι, γραφή, 
υπάρχουν έμμεσες αναφορές 
στον Θεό… Ο Θεός έχει την πιο 
σημαντική θέση στη ζωή μου. 
Μια πίστη όχι εμπορευματο-
ποιημένη, μια πίστη στον Ιησού 
Χριστό, τον Υιό Τού Θεού. Ο 
άνθρωπος έβγαλε τον Θεό από 
τη ζωή του. Επειδή κι αυτήν την 
ελευθερία μάς την έχει δώσει ο 
Θεός – «όποιος θέλει» λέει. Έτσι, 
τράβηξε δικούς του δρόμους και 

κάνει κουμάντο αυτός. Κά-
ποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν 
ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά. 
Χάνουμε τον στόχο, χάνουμε τον 
προσανατολισμό μας. Ε, λοιπόν, 
γι’ αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, 
σταυρώθηκε, γιορτάζουμε το 
Πάσχα την ανάστασή Του: για να 
μας φέρει πίσω στη ζωή, καθώς 
θα αποδεχθούμε τη σωτηρία που 
προσφέρει. Αυτό το έκανα εγώ 
στα 18 μου. Χριστιανοί δεν γεννιό-
μαστε επειδή είναι ο μπαμπάς, η 
μαμά ή λόγω κράτους. Χριστιανοί 
γινόμαστε, επειδή το παίρνουμε 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ
Ιδιωτικός υπάλληλος, ποιητής.
Φωτογραφήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου,
στο Επταπύργιο.
Συνέντευξη:      Πορτραίτο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ, ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ –ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ– ΟΤΙ ΑΞΙΖΟΥΝ. ΟΠΟΤΕ,
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ, ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΡΑΤΑΜΕ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΣ ΣΩΡΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΕΥΓΑΛΕΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.
ΑΥΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΚΑΙ, ΤΕΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ.

ΌΙ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΕΙΣ



απόφαση εμείς οι ίδιοι. Διάβαζα 
την Αγία Γραφή και, κυρίως, την 
Καινή Διαθήκη και από εκεί μέσα 
φωτίστηκα σε κάποιες αρετές, τις 
οποίες δεν μπορούμε μόνοι μας 
να τις κάνουμε κουμάντο. Εμείς 
κάνουμε την ατμόσφαιρα και τη 
γη την αγαθή και μας φυτεύονται. 
Εκείνο είναι που κάνει την αλλαγή 
στη ζωή και την ωρίμανση.

Ποια είναι η θεματολογία την 
οποία πραγματεύονται τα 
ποιήματά σας; Μιλάω για τον 
έρωτα, για τη φύση, για διάφορες 

καταστάσεις, για τα σύνορα, τον 
κόσμο, τους πολέμους, για την 
κακία που υπάρχει στον άνθρω-
πο, για πράγματα που πρέπει να 
αλλάξουμε στην κοινωνία, για 
κάποιες βάσεις που εγώ θεωρώ 
βασικές αξίες.

Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα 
μουσικό CD, που είναι μόνο 
του μια ολοκληρωμένη δουλειά. 
Πώς καταλήξατε σ’ αυτήν την 
απόφαση; Να είναι μια διπλή 
δουλειά; Το συνοδευτικό CD, 
που έχει τίτλο «Ανατέλλω», προ-

έκυψε λόγω της φιλίας που έχω 
με έναν πολύ καλό πιανίστα, τον 
Θανάση Μπιλιλή, και τον μουσι-
κό Φαίδωνα Καλοτεράκη, ειδικό 
βοηθό διευθυντή στο ΚΕΘΕΑ 
«Ιθάκη», στη Σίνδο, ο οποίος 
έγραψε μουσική σε δώδεκα ποι-
ήματα από την τέταρτη ποιητική 
συλλογή μου. Τα τραγούδια είναι 
σε στιλ μπαλάντας, με εξαίρεση 
ένα κομμάτι, που είναι πιο μο-
ντέρνο. Έχουν αυτό το μελωδικό 
τού έντεχνου τραγουδιού, όπου 
έρχονται και «κάθονται» πιο 
καλά οι στίχοι. Μπορείς να έχεις 

ανοιχτή την ποιητική συλλογή, να 
ακούς το κομμάτι και να διαβά-
ζεις και τους στίχους.
Πρέπει να πω ότι, εκτός από την 
ποίηση, ασχολούμαι και με τη 
μουσική. Είμαι ντράμερ, κρου-
στός. Έχω παίξει σε συγκρο-
τήματα, έχω παίξει και με τον 
Φαίδωνα, που τραγουδάει στο 
CD. Από την παρέα βγήκε η ιδέα 
να κάνουμε αυτήν τη δουλειά, η 
οποία ξεφεύγει από μια καθαρά 
ποιητική συλλογή, όπως ήταν οι 
τρεις προηγούμενες. Ήταν ωραία 
ιδέα και το είδαν με καλό μάτι και 

οι εκδοτικές. Το κόστος μπορεί 
να ήταν λίγο μεγαλύτερο, αλλά 
πήγε πολύ καλά.

Φαντάζομαι ότι τώρα, που 
οι περιορισμοί που υπήρχαν 
λόγω πανδημίας σε ό,τι αφορά 
παρουσιάσεις, συναυλίες κτλ. 
αίρονται σιγά σιγά, σκοπεύετε 
να συνεχίσετε την προώθηση… 
Νομίζω ότι θα κάνουμε 2-3 πα-
ρουσιάσεις σε Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα, ίσως και σε άλλες πόλεις. 
Θα περιλαμβάνουν λόγο και 
μουσική, ακόμη και απαγγελία 
ποιημάτων που δεν είναι μελοποι-
ημένα. Στην Κατερίνη, που ήταν η 
μοναδική πόλη όπου προλάβαμε 
να παρουσιάσουμε τη δουλειά 
πριν μας προλάβει η πανδημία, η 
παρουσίαση πήγε πολύ καλά.

Σας στοίχισε η καραντίνα; Πα-
ρότι η νέα δουλειά κυκλοφόρησε 
σε μια πολύ κακή περίοδο, πήγε 
εξαιρετικά καλά, σύμφωνα με 
την ενημέρωση που έχω από τον 
εκδοτικό μου οίκο. Αγοράστηκαν 
αρκετές ποιητικές συλλογές – και 
μάλιστα χωρίς να μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε τις προωθη-
τικές ενέργειες που είχαμε στο 
πρόγραμμα, όπως παρουσιάσεις 
στο «Βαφοπούλειο» και κάποιες 
άλλες, όπως σας είπα.

Οι υποχρεώσεις τής εργασίας 
σας σάς επιτρέπουν να ασχολη-
θείτε με αυτό που αγαπάτε; Δεν 
υπάρχει μέρα που να μην καθίσω 
να διαβάσω ή να γράψω. Το κάνω 
για εμένα. Το θέλω, είναι για εμένα 
ζωή. Όπως πάω στη δουλειά μου, 
έτσι θα ξοδέψω και στο 24ωρό 
μου από μία ώς τρεις-τέσσερις 
ώρες. Όσο πάρει... Μου αρέσει 
πάρα πολύ το διάβασμα, η ποίη-
ση, η πεζογραφία, τα διηγήματα.

Τι έχουμε να περιμένουμε από 
εσάς για τη συνέχεια; Μια νέα 
ποιητική συλλογή, ίσως; Άρχι-
σα να εκδίδω μετά από πιέσεις 
φίλων. Δεν είχα σκοπό να εκδίδω. 
Έγραφα για εμένα. Μου λένε: 
«Έχεις πετάξει άλλα τόσα». Εγώ 
έτσι δουλεύω: σκίζω, γράφω, 
σκίζω, γράφω… Ακόμη κι αυτά 
που έχουν εκδοθεί μπορώ να τα 
δουλέψω και να βγάλω κάτι άλλο. 
Για εμένα το σημαντικό είναι η 
έμπνευση. Πολλοί λένε ότι είναι το 
δούλεμα, η χημεία, η ωρίμανση. 
Για εμένα είναι η έμπνευση. Αν 
υπάρχει, όλα είναι καλά. Αν δεν 
υπάρχει, όση δουλειά κι αν κάνεις 
δεν οδηγεί πουθενά. Οπότε, αν 
έχω την έμπνευση, μπορεί να με 
οδηγήσει κάπου αλλού.
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TO ΝΕΟ 
DOWNTOWN 
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ
Καινούργιοι, ενδιαφέροντες χώροι
εστίασης (αλλά και κάποιοι παλιοί,
τους οποίους ανακαλύπτουμε ξανά
με χαρά), δημιουργικές προσπάθειες
από ανήσυχους ανθρώπους,
πρότζεκτ που φιλοδοξούν να
επανατοποθετήσουν μια ολόκληρη
γειτονιά στον αστικό χάρτη.
Κυρίες και κύριοι, η περιοχή γύρω
από τον βυζαντινό ναό των Δώδεκα
Αποστόλων επανεφευρίσκεται,
με στόχο να αποτελέσει
το επόμενο hot spot τής πόλης.
Κείμενο: ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ  Φωτογραφίες: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΤΕΜΠΟΣ (@nikiforos.db)
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M
ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΠΕΝΤΕ ΝΕΑΡΩΝ 
είναι καθισμένη σε ένα τραπέζι 
– απολαμβάνουν το καφεδάκι 
τους, γελώντας δυνατά και 
πειράζοντας ο ένας τον άλλο. 
Σχεδόν απέναντι, ένα νεαρό 
ζευγάρι γευματίζει, ενώ μερικά 
μέτρα πιο πίσω άλλη μία πα-
ρέα, σε ένα από τα τραπέζια 
ενός κοντινού μεζεδοπωλείου, 
περιεργάζεται τα καλούδια 
που μόλις έχουν σερβιριστεί. 
Το φορτηγό μιας μεταφορικής 
ξεφορτώνει την οικοσκευή 
δύο νέων φοιτητών στη Θεσ-
σαλονίκη, που ετοιμάζονται 
να μπουν στο πρώτο ολόδικό 
τους σπιτικό, για πρώτη φορά 
μακριά από τη γονική εστία, 
ενώ στο παραδίπλα στενό μια 
παρέα τουριστών πλησιάζουν 
με τις αποσκευές τους στον 
μοδάτο ξενώνα που θα τους 
φιλοξενήσει κατά την παρα-
μονή τους στην πόλη. Ένας 
flâneur αποτυπώνει με τον 
φακό τού κινητού του όψεις 
ενός από τα συγκλονιστικό-
τερα βυζαντινά μνημεία τής 
Θεσσαλονίκης, ενώ, κατηφο-
ρίζοντας τον δρόμο, χαζεύ-
εις μια παρέα εναλλακτικών 
πιτσιρικάδων (πολύ ωραίες 
φατσούλες) που, με τα κατοι-
κίδιά τους, πίνουν τον καφέ 

τους σε ένα πανέμορφο μαγα-
ζί-γωνία (όνομα και πράμα). 
Λίγο παρακάτω, τρεις γυναί-
κες γύρω στα 50 έχουν πέσει 
με τα μούτρα στις νοστιμιές 
που έχουν μόλις σερβιριστεί 
στο τραπέζι τους (συνοδεία 
τσίπουρου), στο βίντατζ 
κουτούκι που επέλεξαν για το 
μεσημεριανό τους.

Αν όλες αυτές οι εικόνες σάς 
θυμίζουν το κέντρο τής Θεσ-
σαλονίκης, μαντέψτε ξανά. Για 
την ακρίβεια, δεν θα πέφτατε 
εντελώς εκτός θέματος – και 
πάλι στο κέντρο τής πόλης 
είμαστε, σε ένα «νέο» κέντρο, 
ωστόσο, που διαμορφώνεται, 
παρά τις αντιξοότητες της παν-
δημίας, σε μια μέχρι πρότινος 
«off the grid» περιοχή, στα 
δυτικά τού ιστορικού κέντρου. 
Για την περιοχή των Δώδεκα 
Αποστόλων ο λόγος, που σιγά 
σιγά αρχίζει να μπαίνει στο 
«ραντάρ» των Θεσσαλονικέ-
ων, αλλά και των επισκεπτών 
στην πόλη ως ένας αναδυό-
μενος, hype προορισμός, ο 
οποίος δείχνει έτοιμος να προ-
σφέρει –μόλις οι συνθήκες 
το επιτρέψουν– μια φρέσκια 
ματιά σε ένα ήδη γνωστό του-
ριστικό προϊόν.

Εν αρχή ην η ανάπλαση
Όλα ξεκίνησαν πριν από 
μερικά χρόνια, όταν ο δήμος 
Θεσσαλονίκης αποφάσισε να 
προχωρήσει στην ανάπλα-
ση της πολύπαθης πλατείας 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΩΣ ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΘΗΚΑΝ 
(ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ), ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΣΙΕΣ ΠΟΥ –ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ– 
ΥΠΕΦΕΡΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΤΟ ΗΛΙΟ ΠΗΡΑΝ «ΑΝΑΣΑ» 
ΧΑΡΗ ΣΕ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ 68 ΔΕΝΔΡΑ, 
1.134 ΘΑΜΝΩΔΗ ΚΑΙ 213 ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΟΩΔΗ ΦΥΤΑ). Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΚΑΤΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΓΑ ΒΗΜΑΤΑ.



των Δώδεκα Αποστόλων, της 
πλατείας Μαβίλη και όλης της 
περιοχής γύρω από αυτά τα 
δύο σημεία – μιας συνολικής 
έκτασης περίπου 12.000 
τετρ.μ.
Το σημείο κάθε άλλο παρά 
τυχαίο ή ιστορικά αδιάφορο 
είναι, καθώς φιλοξενεί το μνη-
μειακό σύνολο των Δώδεκα 
Αποστόλων, το οποίο εντάσσε-
ται στον άξονα του αρχαιολο-
γικού περιπάτου των δυτικών 
τειχών τής Θεσσαλονίκης. 
Κυρίαρχη στον χώρο είναι η 

παρουσία τεσσάρων σημαντι-
κών μνημείων:
Του ναού των Δώδεκα Απο-
στόλων, ενός από τα πλέον 
αντιπροσωπευτικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής τής Παλαιο-
λόγειας περιόδου, με έξοχο 
κεραμοπλαστικό διάκοσμο 
και αριστουργηματικά ψηφι-
δωτά, εμπνευσμένα από τα 
κωνσταντινουπολίτικα πρότυ-
πα – πρόκειται για το τελευ-
ταίο ψηφιδωτό σύνολο στη 
Θεσσαλονίκη και ένα από τα 
τελευταία στο Βυζάντιο, πριν 

αρχίσει η καθοδική τροχιά τής 
αυτοκρατορίας.
Του μνημειακού πυλώνα τής 
βυζαντινής μονής που υπήρχε 
στο σημείο, ο οποίος αποκα-
λύφθηκε σε ανασκαφές.
Της πραγματικά εντυπωσια-
κής και υπέρκομψης υπόγει-
ας κινστέρνας τού μοναστη-
ριού, η οποία τον 14ο αιώνα 
υδροδοτούσε με νερό από το 
Ασβεστοχώρι τη δυτική πλευ-
ρά τής Θεσσαλονίκης.
Του οθωμανικού λουτρού 
Πασά χαμάμ, που χτίστηκε 
μεταξύ των ετών 1520-1530 
και το οποίο λειτουργούσε ως 
«Λουτρά Φοίνιξ» ώς το 1981, 
οπότε εγκαταλείφθηκε ορι-
στικά.
Κυρίαρχη είναι, επίσης, η 
παρουσία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων που αναπτύσσονται 
κατά μήκος τού τείχους.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσε-
ων, δρόμοι ανασχεδιάστηκαν 
ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας, 
πεζοδρόμια διαπλατύνθηκαν 
(διευκολύνοντας παράλληλα 
την πρόσβαση ατόμων με 
κινητικά προβλήματα), εφαρ-

TO NEO DOWNTOWN COVER STORY   18-19



Citymag Thessaloniki 
No 042  —  Αύγουστος 2021

μόστηκε σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης, πλατείες και 
ανοιχτωσιές που –ειδικά το 
καλοκαίρι– υπέφεραν κάτω 
από τον καυτό ήλιο πήραν 
«ανάσα» χάρη σε σιντριβά-
νια και υδάτινες επιφάνειες, 
αλλά και με την ενίσχυση του 
αστικού πρασίνου (μόνο στην 
ευρύτερη περιοχή τής πλα-
τείας Μαβίλη φυτεύτηκαν 68 
δένδρα, 1.134 θαμνώδη και 
213 πολυετή ποώδη φυτά). Ο 
δημοτικός φωτισμός βελτιώ-
θηκε σημαντικά με τη χρήση 
φωτιστικών εξοικονόμησης 
ενέργειας. Κάτι άρχισε να 
αλλάζει στην περιοχή, έστω και 
με αργά βήματα.

Όι πρώτοι τολμηροί
Προφανώς, οι αλλαγές δεν 
επέρχονται σε μία βραδιά, 
ειδικά όταν αφορούν σημεία 
δύσκολα (υποβαθμισμένα 
από άποψη υποδομών και με 
οξυμμένο πρόβλημα παρα-
βατικότητας) επί σειρά δε-
καετιών. Ακόμη και σήμερα, 
η καθημερινότητα μπορεί να 
είναι κάποιες φορές περίεργη 
– αν κάνετε μια βόλτα στην 
περιοχή, θα δείτε πάρα πολλά 
διαμερίσματα να έχουν μονί-
μως αναρτημένη μιαν ελληνική 
σημαία στο μπαλκόνι τους, 
κάτι που συνήθως παρατηρεί-
ται σε περιοχές που επιλέγουν 
μετανάστες και αλλοδαποί για 
τη διαμονή τους (προς αποφυ-
γή παρεξηγήσεων: ασφαλώς 
και η παρουσία ανθρώπων 
από άλλες χώρες δεν σημα-
τοδοτεί την υποβάθμιση μιας 
περιοχής – κάθε άλλο. Απλώς, 
κάποιες φορές η συνύπαρξη 
μπορεί να είναι δύσκολη, ειδι-
κά στις αρχές, όταν οι καθη-
μερινές συνήθειες διαφορετι-

κών πληθυσμών καλούνται να 
βρουν τα σημεία ισορροπίας 
και τις συνταγές όσμωσης και 
συνύπαρξής τους).
Κάτι αλλάζει, ωστόσο – και 
μάλιστα με γρήγορους ρυθ-
μούς, χάρη (και) σε τολμη-
ρούς και οραματιστές επι-
χειρηματίες (κυρίως από τον 
χώρο τής εστίασης και της 
φιλοξενίας), που είδαν πρώτοι 
στην περιοχή μια δυναμική 
που μπορεί να την οδηγήσει 
στην επόμενη μέρα της. 
Τόλμησαν να επενδύσουν, 
υιοθετώντας ένα επιχειρηματι-
κό μοντέλο που δεν ποντάρει 
στα γρήγορα λεφτά, αλλά 
στην προσφορά εξαιρετικών 
υπηρεσιών σε τίμιες τιμές – στη 
«συνταγή», δηλαδή, η οποία 
ξεχωρίζει την επιχείρηση που 
ήρθε για να μείνει από το «πυ-
ροτέχνημα».

1 Από τους πρώτους που 
κατέφθασαν στην πλατεία 
Δώδεκα Αποστόλων ήταν 

το στιλάτο «Νάμα» (Ολύμπου 
1), ένα resto με industrial αι-
σθητική (κάθε άλλο, ωστόσο, 
παρά βαρύ και πομπώδες), 
το οποίο ήρθε –με μικρό 
budget και πολλή προσωπική 
δουλειά– να μας συστήσει μια 
δημιουργική κουζίνα έξοχα 
εκτελεσμένη, με πρώτη ύλη 
ντόπια υλικά από μικρούς 
παραγωγούς (μεγάλη έμφα-
ση δίνεται στην εποχικότητα), 
συνδυασμένη με εξαιρετικά 
βορειοελλαδίτικα κρασιά (με 
προτίμηση στο Ξινόμαυρο και 
τη Νεγκόσκα) και μπίρες από 
μικροζυθοποιίες, σε άψογη 
σχέση ποιότητας-τιμής. Δεν 
είναι τυχαίο ότι εξαιρετικά γρή-
γορα έγινε «talk-of-the-town» 
μεταξύ των foodies, όχι μόνο 

στη Θεσσαλονίκη, αλλά και 
εκτός των συνόρων της.

2 Τον τελευταίο χρόνο 
(και κάτω από πολύ δύ-
σκολες συνθήκες, λόγω 

της πανδημίας τής Covid-19) 
άνοιξε τις πόρτες του το 
«Άσπρο Δέντρο» (Ολύμπου 
5), ένα μοντέρνο μεζεδοπω-
λείο, το οποίο φιλοδοξεί (μόλις 
οι υγειονομικές συνθήκες το 

επιτρέψουν) να συνδυάσει την 
τέχνη τής κουζίνας με εκείνη 
του θεάτρου. Ο τρόπος; Στο 
πίσω μέρος τού καταστήμα-
τος, μια μικρή πόρτα οδηγεί 
σε έναν χώρο που φιλοξενεί 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 
– ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ, ΧΑΡΗ 
(ΚΑΙ) ΣΕ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ), ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ 
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ. ΤΟΛΜΗΣΑΝ 
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ, ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΕΦΤΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΙΜΙΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΣΤΗ «ΣΥΝΤΑΓΗ», ΔΗΛΑΔΗ,
Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ «ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ».



ένα θέατρο τύπου «black 
box» – ένας χώρος ψηλοτά-
βανος και άνετος, ιδανικός 
για εναλλακτικές παραστάσεις 
και performances, ειδικά για 
εκείνες που προϋποθέτουν 

αλληλεπίδραση με το κοινό, 
αλλά και για να φιλοξενήσει 
πρόβες, εργαστήρια, σεμινά-
ρια, casting calls και οντισιόν, 
εκθέσεις ζωγραφικής κοκ. 
Μπροστά, οι δημιουργοί του 

έφτιαξαν έναν ανοιχτόκαρ-
δο και φιλόξενο χώρο όπου 
μπορείς να απολαύσεις (σε 
πολύ λογικές τιμές) από πρω-
ινό και brunch ώς το γεύμα 
σου, με γεύσεις εμπνευσμένες 

από ελληνικές παραδοσιακές 
συνταγές που θυμίζουν σπίτι 
(υπέροχες οι χειροποίητες 
μαρμελάδες που συνοδεύουν 
πολλά από τα πιάτα, αλλά 
και οι vegan επιλογές, ακόμη 

και στα επιδόρπια). Χρώμα 
και ατμόσφαιρα στον χώρο 
δίνουν και τα ανοιχτά ψυγεία 
μπροστά από τον πάγκο τής 
κουζίνας, που φιλοξενούν 
καλούδια, στη λογική ενός 
παραδοσιακού παντοπωλείου/
μεζεδοπωλείου.

3 Από τα new entries 
στην περιοχή (και σί-
γουρα ένα από τα δικά 

μας αγαπημένα) είναι το «The 
Little Cup» (Ζεφύρων 20 με 
Παπαρηγοπούλου). Το επισκε-
φθήκαμε αρκετές φορές το 
τελευταίο διάστημα, πρωινές 
ώρες, για καφέ (εξαιρετικά 
γευστικός και σε ανταγωνι-
στική τιμή σε σύγκριση με 
άλλες προτάσεις στην αγορά), 
υποσχόμαστε όμως ότι θα 
βρεθούμε σε ένα από τα τρα-
πεζάκια του και κάποιο από 
τα προσεχή βραδάκια, επειδή 
έχουμε ακούσει πολύ καλά λό-
για για τα κοκτέιλ του. Στον μι-
κρό χώρο, όπου κυριαρχεί ένα 
mural, θα βρείτε εξαιρετικούς 
καφέδες σε άψογο value-for-
money, γευστικότατα μπισκό-
τα, λαχταριστή πάστα φλόρα 
και μηλόπιτα. Θα βρείτε επίσης 
ένα δροσερό και σκιερό μέ-
ρος, κυρίως έξω, στα τραπε-
ζάκια με τις ξύλινες πτυσσόμε-
νες καρέκλες, όπου θα πάρετε 
τις ανάσες σας (ακόμη και τις 
ζεστές ημέρες που έτυχε να 
περάσουμε, η γωνία τού «The 
Little Cup» ήταν ευάερη και 
σκιερή). Το κυριότερο, όμως: 
θα βρείτε νέα παιδιά στο 
σέρβις (φάτσες όμορφες και 
εναλλακτικές), εξυπηρετικότα-
τα και ευγενέστατα, τα οποία 
σίγουρα θα αποτελέσουν έναν 
από τους λόγους που θα σας 
οδηγήσουν ξανά (και ξανά) 
στο συγκεκριμένο καφέ. Το 
προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

4 Λίγα μέτρα πιο κάτω 
από το «The Little 
Cup» θα συναντήσετε 

την ταβέρνα «Ο Θόδωρος» 
(Παπαρηγοπούλου 15), ένα 
από τα στέκια που έγιναν 
πλέον κλασικά για τους μερα-
κλήδες τού μεζέ από το 1965, 
όταν άνοιξε τις πόρτες του. 
Για τους γνώστες, ο «Θό-
δωρος» είναι ένα κρυμμένο 
«διαμαντάκι» στα στενά πίσω 
από το Βαρδάρι, όπου μπο-
ρούν να απολαύσουν υπέρο-
χες γεύσεις (ξεχωρίσαμε την 
εκπληκτική ψητή μελιτζάνα, 
αλλά και την ψητή φέτα, το 

TO NEO DOWNTOWN COVER STORY   20-21



Citymag Thessaloniki 
No 042  —  Αύγουστος 2021

εξαιρετικά τρυφερό και έξοχα 
αρτυμένο μοσχαρίσιο συκώτι, 
τα σουτζουκάκια, το φιλέτο 
κοτόπουλο αλά κρεμ, τις αλη-
θινές τηγανητές πατάτες και 
τα γιαλαντζί), συνοδεία εξαι-
ρετικού χύμα τσίπουρου και 
χύμα κρασιού, σε «γενναίες» 
μερίδες, σε εξαιρετικές τιμές 
και με ποιότητα σέρβις που θα 
μπορούσε να βάλει τα γυαλιά 
σε αρκετά «γκλαμουράτα» 
εστιατόρια. Συνυπολογίστε την 
προστιθέμενη αξία τού παρα-
δοσιακού, «ζεστού» περιβάλ-
λοντος (νιώθεις σαν να επισκέ-
πτεσαι ένα πραγματικό, βίνταζ 
κουτούκι, με ωραίους ανθρώ-
πους τόσο στο προσωπικό 
όσο και μεταξύ τής πελατείας) 
και έχεις μια συνταγή που δεν 
μπορεί να αποτύχει.

5 Στα στέκια στα οποία 
αξίζει οπωσδήποτε να 
ρίξεις μια δεύτερη ματιά 

περνώντας από την περιοχή 
είναι και το καφέ-μεζεδο-
πωλείο «Μόνο για σήμερα» 
(Ολύμπου 18). Θα το προσέ-
ξετε αμέσως χάρη στη neon 
πινακίδα του (δεν μπορείς 
να την παραβλέψεις ακόμη 
και σε μέρες με πολύ ήλιο) 
και στις δυνατές ομιλίες των 
θαμώνων που το προτιμούν 
ήδη από νωρίς το πρωί για 
καφέ, κουβέντα και ταβλάκι, 
αλλά και μέσα στην ημέρα, 
χάρη στην αίσθηση γειτονιάς 
και «κέντρου-απόκεντρου» 
που προσφέρει, αλλά και στα 
μυρωδάτα μεζεδάκια του.

Το «ρεύμα» που παρατηρεί-
ται τελευταία σε ό,τι αφορά 
τη δραστηριοποίηση επιχει-
ρήσεων εστίασης αρχίζει να 
συγκινεί και εκείνους που 
επενδύουν στον τομέα τής 
φιλοξενίας:

6 Στην περιοχή λειτουργεί 
ήδη το στιλάτο «Thess 
Residences» (Γλάδ-

στωνος 20), προσφέροντας 
πολυτελή, ενοικιαζόμενα και 
επιπλωμένα διαμερίσματα 
από 27 έως 90 τετρ.μ. σε ένα 
αναδιαμορφωμένο κτίριο του 
1951, το οποίο είχε λειτουρ-
γήσει αρχικά ως εργοστάσιο 
κατασκευής παραδοσιακών 
ειδών κουζίνας (κατσαρό-
λες, τηγάνια, μπρίκια κοκ.), 
με ιδιοκτήτρια μια οικογένεια 
που είχε βρει καταφύγιο στη 
Θεσσαλονίκη μετά την κα-
ταστροφή τής Σμύρνης, το 

1922. Αυτός είναι και ο λόγος 
που το μπρίκι, ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά σκεύη 
για το ψήσιμο του ελληνικού 
καφέ, είναι παρόν (συνοδεία 
δίσκου, φλιτζανιών, ελληνικού 
καφέ και ζάχαρης) σε κάθε 
διαμέρισμα του καταλύμα-
τος. Προφανώς, το «Thess 
Residences» προσφέρει πολύ 
περισσότερα από έναν καφέ 
– μεταξύ άλλων, meeting 
room χωρητικότητας επτά 
ατόμων με δωρεάν παροχή 
υπολογιστή (σε περίπτωση που 
χρειάζεστε χώρο για κάποια 
επαγγελματική συνάντηση), 
λευκά είδη, πιστολάκι μαλλιών, 
πλυντήρια, χώρο σιδερώματος 
κ.ά.

7 Στην ίδια περιοχή βρί-
σκεται το καλαίσθητο 
«Polis Apartments & 

Studios» (Καραολή και Δη-
μητρίου των Κυπρίων 13 – ή 
Διοικητηρίου, όπως τη γνω-
ρίζουν οι περισσότεροι Θεσ-
σαλονικείς), ένας πολυτελής 
χώρος, ο οποίος προσφέρει 

δίχωρα διαμερίσματα και ευ-
ρύχωρα studios, που μπορούν 
να αποτελέσουν την ιδανική 
βάση για οικογενειακές δια-
κοπές ή για ένα επαγγελματικό 
ταξίδι. Το συγκρότημα φιλο-
ξενείται σε μια προϋπάρχουσα 
οικοδομή κατοικίας, η οποία 
ανακατασκευάστηκε με στόχο 
τη δημιουργία λιτών και φιλό-
ξενων χώρων με αστικό ύφος 

και ενιαίο χαρακτήρα, κά-
νοντας τις ελάχιστες δυνατές 
επεμβάσεις και με σεβασμό 
στην υπάρχουσα οργάνωση 
των διαμερισμάτων. Οι κου-
ζίνες και τα λουτρά διατηρή-
θηκαν, ενώ, σε ό,τι αφορά 
την επίπλωση δωματίων και 
κοινόχρηστων χώρων, επε-
λέγησαν custom made, αλλά 
και έτοιμα έπιπλα που διακρί-

νονται για τη λειτουργικότητα, 
την απλότητα και τις αυστηρές 
γραμμές τους, με ισορροπία 
ψυχρών και θερμών υλικών 
και κυριαρχία γήινων και γκρι 
αποχρώσεων. Όλο το συγκρό-
τημα προσφέρει wi-fi ίντερνετ, 
ενώ ιδιαίτερη προσοχή έχει 
δοθεί στον σεβασμό για το 
περιβάλλον και τη φύση – δεν 
είναι τυχαίο ότι οι δημιουργοί 
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του έχουν επιλέξει οικολογικά 
υλικά κατασκευής και διακό-
σμησης, όπως επίσης και πα-
ροχές θέρμανσης και ψύξης 
με περιβαλλοντική συνείδηση.

8 Στα «προσεχώς» (και 
πάντοτε σε ό,τι αφορά 
το πεδίο τής φιλοξενί-

ας), στην σχετικά πρόσφατα 
αναπλασμένη πλατεία Μαβίλη 

(στη γωνία Κωστή Παλαμά 
με Γλάδστωνος) βρίσκο-
νται σε εξέλιξη εργασίες για 
τη μετατροπή μιας παλιάς, 
πολυώροφης καπναποθήκης 
(στην περιοχή λειτουργούσαν 
στις αρχές τού 20ού αιώνα 
αρκετές καπναποθήκες, με 
κυρίαρχη την καπναποθήκη 
Φέσσα) σε κτίριο κατοικιών 
και διαμερισμάτων, με απο-
κατάσταση και ενίσχυση του 
φέροντος οργανισμού και 
αλλαγή των εσωτερικών διαρ-
ρυθμίσεων.
Όλη αυτή η διαρκούσα 
αστική ανάπλαση έχει αρχίσει 
να μεταβάλλει και την αντι-
μετώπιση της συγκεκριμένης 

γειτονιάς ως χώρου κατοι-
κίας – κατ’ αρχάς από τον 
εισερχόμενο πληθυσμό. Έτσι, 
ολοένα και περισσότεροι φοι-
τητές αρχίζουν να επιλέγουν 
τη συγκεκριμένη περιοχή ως 
τη γειτονιά όπου θα περάσουν 
τα φοιτητικά τους χρόνια στη 
Θεσσαλονίκη (στην επιλογή 
αυτή βοηθά η εγγύτητα στο 
κέντρο και τα πανεπιστήμια, 
αλλά και οι σχετικά χαμηλό-
τερες τιμές ενοικίασης δια-
μερισμάτων, τα οποία πολλές 
φορές είναι προσφάτως 
ανακαινισμένα). Δεν είναι, 
άλλωστε, τυχαίο ότι στην προ-
σοχή εταιρειών επενδύσεων 
ακινήτων έχουν μπει παρο-

πλισμένα κτίρια στην περιοχή, 
με στόχο τη μετατροπή τους 
σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες 
(όπως το παλιό καπνομάγαζο 
Σωσσίδη, στη συμβολή των 
οδών Γλάδστωνος και Ολύ-
μπου –ένα κτίριο με ανωδομή 
3.500 τετρ.μ. και υπόγειους 
χώρους 1.300 τετρ.μ., που τα 
τελευταία χρόνια στέγαζε κυ-
ρίως βιοτεχνίες–, για το οποίο 
εκδήλωσε ενδιαφέρον γνωστή 
εταιρεία επενδύσεων, η οποία 
τον Μάιο του 2018 είχε απο-
κτήσει και γνωστή ξενοδοχεια-
κή μονάδα τής πόλης).
Παράλληλα, το τελευταίο 
διάστημα έχουν αυξηθεί οι 
πωλήσεις παλαιών διαμερισμά-

των σε δρόμους όπως οι οδοί 
Παπαρηγοπούλου, Κάλβου, 
Ολύμπου, Μαβίλη, Γλάδστω-
νος, Παλαμά και Καρατζά, 
με στόχο τη μετατροπή τους 
(μετά την ανακαίνισή τους) σε 
κατοικίες Airbnb, προφανώς 
από επενδυτές που ποντάρουν 
αφενός στην ανάκαμψη της 
τουριστικής κίνησης προς 
τη Θεσσαλονίκη μετά την 
ανάσχεση τής πανδημίας, 
αφετέρου στην ανάδειξη της 
συγκεκριμένης γειτονιάς ως 
ενός καινούργιου και ανεξε-
ρεύνητου σημείου αστικής 
απόλαυσης στον ιστό τής 
Θεσσαλονίκης, μία ανάσα από 
το ιστορικό της κέντρο.

Κάτι νέο γεννιέται
Είναι προφανές ότι οι αλλαγές 
δεν έρχονται από τη μία μέρα 
στην άλλη. Είναι εξίσου προφα-
νές ότι, στο περιβάλλον αβεβαι-
ότητας που προκαλεί η πανδη-
μία τής Covid-19 (με την αγωνία 
να διαδέχεται η αισιοδοξία 
και πάλι από την αρχή, ώς την 
οριστική τιθάσευση του ιού), οι 
όποιες αλλαγές δεν μπορούν να 
είναι ραγδαίες.
Ο σπόρος όμως έχει φυτευ-
τεί. Ολοένα και περισσότεροι 
ανακαλύπτουν ένα κρυμμέ-
νο «διαμαντάκι» στα δυτικά 
τού ιστορικού κέντρου τής 
Θεσσαλονίκης. Επίμονοι 
επιχειρηματίες (οι οποίοι δεν 
τολμούν απλώς να επενδύσουν, 
εμπιστευόμενοι το όραμα και 
τη διορατικότητά τους, αλλά 
έχουν και την υπομονή, την 
επιμονή και την αντοχή να πε-
ριμένουν, ώσπου να το δουν να 
καρποφορεί). Αλλά και απλοί, 
καθημερινοί άνθρωποι, Θεσ-
σαλονικείς και επισκέπτες, που 
βρίσκουν σ’ αυτήν την περιοχή 
τής πόλης τη χαρά τής ανακά-
λυψης του καινούργιου και του 
άφθαρτου.
Στην περιοχή τής πλατείας 
των Δώδεκα Αποστόλων, της 
πλατείας Μαβίλη και όλων των 
γύρω οδών το χθεσινό επανε-
φευρίσκεται ως αυριανό. Το πα-
λιό επανασυστήνεται ως ολοκαί-
νουργιο. Μια πόλη αποδεικνύει 
ότι, ακόμη και υπό συνθήκες 
πανδημίας, δεν χάνει τη δύναμη 
να ανακαλύπτει ξανά και ξανά 
τη γοητεία και το κρυμμένο της 
πρόσωπο. Και μια γειτονιά τής 
πόλης ετοιμάζεται να διεκδική-
σει –μόλις οι υγειονομικές συν-
θήκες το επιτρέψουν– τη θέση 
της ως του νέου downtown στα 
δυτικά τού κέντρου.
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του δρος. Στέργιου Ξυδά 
οργανώθηκε από τη Φωτεινή Μιχαλέου, μηχανικό περιβάλλοντος 
ΤΕ, στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΕΑΓΜΕ – τέως ΙΓΜΕ), και τον Βασίλη Μέλφο, αναπληρωτή 
καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας τού ΑΠΘ, και υλοποιήθηκε 
από μέλη τού AUTh SEG Student Chapter. Η ΕΑΓΜΕ αποτελεί 
τον θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα 
γεωεπιστημών και συνεργάζεται με διάφορους φορείς, στο πλαίσιο 
διακρατικών συνεργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων.
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Η ΦΌΙΤΗΤΙΚΗ ΌΜΑΔΑ AUTh SEG Student Chapter 
αποτελεί παράρτημα της Παγκόσμιας Ένωσης Κοιτασματολόγων και ιδρύθηκε 
στο Τμήμα Γεωλογίας τού ΑΠΘ το 2014. Ο αναπληρωτής καθηγητής Β. Μέλφος 
είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος, ενώ στην ομάδα συμμετέχουν εθελοντικά 35 ενεργά 
μέλη, φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς 
και υποψήφιοι διδάκτορες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ειδικών γνώσεων 
των μελών τής ομάδας, αλλά και στη διάδοση της επιστήμης τής Κοιτασματολογίας 
στο ευρύ κοινό.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο 
έξω από το κτίριο που στεγάζει την ΕΑΓΜΕ, στην οδό Μοσκώφ 10 με Φράγκων 1, 
στην περιοχή των δικαστηρίων, από τους φοιτητές Ευτυχία Περιστερίδου, 
Χρήστο Στεργίου, Δήμητρα Περπέρη, Ειρήνη Μαργιώλα και Σπύρο Φράγκου.
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Αγαπητέ κ. Ξυδά, σας ευχαρι-
στούμε πολύ που δεχθήκατε 
να απαντήσετε στα ερωτήματά 
μας – και είναι τιμή για εμάς, 
τους νέους, εκκολαπτόμενους 
γεωλόγους, που σας συναντού-
με. Κατάγεστε από τη Βιτάστα, 
ένα χωριό τού νομού Σερρών. 
Τελειώσατε το σχολείο και φύ-
γατε για σπουδές στη Γερμανία. 
Τι σας οδήγησε στην απόφαση 
αυτή; Ήταν συχνό τότε το φαι-
νόμενο να φεύγουν οι νέοι για 
σπουδές στο εξωτερικό; Η Βι-
τάστα είναι ένα μικρό καπνοχώρι 
και η οικογένειά μου, όπως οι πε-
ρισσότεροι κάτοικοι, ασχολούταν 
με την καλλιέργεια των καπνών. 
Ένα απόγευμα του καλοκαιριού, 
το 1958, μόλις είχα τελειώσει το 
σχολείο και πηγαίναμε με τη μη-
τέρα μου στο χωράφι. Τότε της 
ανακοίνωσα την απόφασή μου 
να φύγω στη Γερμανία. «Πού θα 
πας, βρε παιδί μου, στη Γερμανία 
εσύ; Εδώ έχουμε τα χωραφούδια 
μας, σου βρήκα και μια νύφη με 
προίκα, τι θα πας να κάνεις εκεί;» 
ήταν τα λόγια της. Δεν είχαμε 
κανέναν στη Γερμανία, αλλά 
το είχα ήδη αποφασίσει. Δεν με 
κρατούσε τίποτα στο χωριό και 
στα χωράφια. Για τα εισιτήρια 
πήρα δανεικά χρήματα από συγ-
γενείς. Ήμουν αποφασισμένος να 
ξεκινήσω μια νέα ζωή εκεί, από 
το μηδέν. Πολλοί νέοι την εποχή 
εκείνη έφευγαν στην Ιταλία για 
σπουδές. Εγώ προτίμησα τη Γερ-
μανία, για να σπουδάσω Ιατρική.

Από τη στιγμή που ξεκινήσατε 
τις σπουδές σας στην Ιατρική, 
γιατί αποφασίσατε να την εγκα-
ταλείψετε και να ακολουθήσετε 
τον δρόμο τής Γεωλογίας; Τι 
ήταν αυτό που σας κέρδισε στη 
Γεωλογία και συνεχίσατε την 
καριέρα σας στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο; Στη Γερμανία πήγα 
για να σπουδάσω Ιατρική στο 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München τού Μονάχου. Ήταν 
ένα από τα καλύτερα πανεπι-
στήμια παγκοσμίως και πολύ 
απαιτητικό. Οι επιδόσεις μου ήταν 
άριστες. Στο τέταρτο εξάμηνο, 
όμως, στο μάθημα της Ανατομί-
ας, συνειδητοποίησα ότι η Ιατρική 
δεν μου ταίριαζε. Ένας καθη-
γητής τότε με κατεύθυνε στο 
αντίθετο άκρο, σε κάτι εντελώς 
άψυχο, στο πεδίο τής Γεωλογίας. 
Η ενασχόληση με τη γη δεν μου 
ήταν άγνωστη, καθώς, εκτός από 
τις αγροτικές δουλειές που έκανα 
από παιδί, κοντά στο χωριό μου 
στις Σέρρες είχαμε λιγνιτωρυχεία, 
από τα οποία είχα έντονες εικόνες.

Η Γεωλογία με κέρδισε. Η επαφή 
με τα βουνά και το μεγαλείο τής 
φύσης σε κάνει, ενίοτε, φιλόσοφο. 
Στις σπουδές μου είχα πολύ καλές 
επιδόσεις –κάτι που εκτιμού-
σαν και οι καθηγητές– και έτσι 
αποφοίτησα με άριστα. Έμεινα 
στη Γερμανία, για να προχωρήσω 
τις σπουδές μου σε διδακτορικό 
επίπεδο. Ξεκίνησα τη διδακτορική 
μου διατριβή πάνω στο αντικείμε-
νο της Ιζηματολογίας στο Τμήμα 
Εδαφοτεχνικής τού Πολυτεχνεί-
ου του Μονάχου (Technische 
Universität München).

Ποια γεγονότα θα σας μείνουν 
αξέχαστα από τη ζωή σας 
στο εξωτερικό; Όσο έκανα το 
διδακτορικό μου, τη δεκαετία 
τού 1970, είχαμε την τύχη (εγώ 
και άλλοι τρεις συνάδελφοί μου 
από το Πολυτεχνείο τού Μονά-
χου) να συνεργαστούμε με τον 
Ζακ-Ιβ Κουστό, τον διάσημο 
γάλλο εξερευνητή τής εποχής. 
Ήταν η εποχή που ο Κουστό με 
το ερευνητικό του σκάφος, το 

«Καλυψώ», ταξίδευε για να κα-
ταγράψει με την κάμερα τα βάθη 
των ωκεανών τού πλανήτη. Κάτι 
πρωτόγνωρο και παράτολμο για 
εκείνα τα χρόνια!
Ξεκινήσαμε από ένα λιμάνι στη 
Νότια Σικελία και μας φιλοξένησε 
για δύο εβδομάδες στο «Καλυ-
ψώ». Παίρναμε δείγματα ιζημάτων 
από τον πυθμένα τής θάλασσας 
και τα αναλύαμε με τη μέθοδο της 
περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ, φο-
ρώντας κάτι πολύ βαριές ποδιές, 
ενισχυμένες με μόλυβδο, για να 
προστατευθούμε από την έκθεση 
στην ακτινοβολία. Με τη μέθοδο 
αυτή βγάζαμε συμπεράσματα 
για τη σύσταση του ιζήματος που 
συλλέγαμε.
Ο Κουστό μού είχε κάνει πολύ 
καλή εντύπωση. Αγαπούσε την 
προβολή, όμως αγαπούσε και 
αυτό που έκανε και προσέφερε 
πολλά στην επιστήμη. Απέκτησα 
μεγάλη εμπειρία από αυτήν τη 
συμμετοχή μου στο «Καλυψώ».
Ακόμη ένα γεγονός που θυμάμαι, 
άσχετο με τη Γεωλογία, συνέβη 

ΟΣΟ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥ, ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970, 
ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ (ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ) ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΚ-ΙΒ ΚΟΥΣΤΟ, ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟ ΓΑΛΛΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΗΤΑΝ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΚΟΥΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΚΑΦΟΣ, ΤΟ «ΚΑΛΥΨΩ», ΤΑΞΙΔΕΥΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. 
ΚΑΤΙ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΟΛΜΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ! 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑ 
ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ «ΚΑΛΥΨΩ». 
ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΥΑΜΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΩΝ Χ, ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΔΙΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΥΤΗ ΒΓΑΖΑΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΑΜΕ. Ο ΚΟΥΣΤΟ 
ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ. ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ, 
ΟΜΩΣ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΠΟΛΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟ «ΚΑΛΥΨΩ».



τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία, 
όταν δούλευα ως σερβιτόρος σε 
ένα κέντρο διασκέδασης που το 
είχε ένας Έλληνας. Αυτός πήγαινε 
στην Αγγλία και έφερνε δίσκους 
βινυλίου που ήταν στη μόδα και 
έτσι το μαγαζί ήταν πολύ γνω-
στό. Μια μέρα ήρθε στο μαγαζί 
η Μπριζίτ Μπαρντό – κάποια 
στιγμή, μάλιστα, χόρεψε ξυπόλυτη 
πάνω στο τραπέζι. Εμένα όμως 
δεν μου έκανε εντύπωση ως γυ-
ναίκα, για εμένα δεν ήταν ωραία.

Τι σας έκανε να γυρίσετε στην 
Ελλάδα; Την εποχή εκείνη το 
εξωτερικό δεν θεωρούταν η 
καλύτερη λύση για όποιον θα 
ήθελε να έχει μιαν επιτυχημένη 
καριέρα; Η ολοκλήρωση των 
σπουδών μου έτυχε να συμπέ-
σει χρονικά με την περίοδο της 
μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. 
Η απόφαση της τότε κυβέρνη-
σης για τη συστηματική έρευνα 
και αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου και η ίδρυση του 
ΙΓΜΕ ώθησαν και εμένα να 

επιστρέψω στην Ελλάδα και να 
υποβάλω τα χαρτιά μου, ώστε 
να εξεταστεί η πρόσληψή μου 
ως γεωλόγου. Ο πρώτος γενικός 
διευθυντής τού νεοσύστατου 
ινστιτούτου ήταν ο δρ. Γεώργιος 
Μαχαίρας, ο οποίος είχε έρθει 
στην Ελλάδα από τη Γαλλική 
Γεωλογική Υπηρεσία (BRGM). 
Τον εκτιμούσα πολύ.
Το πτυχίο μου στη Γεωλογία, το 
διδακτορικό μου δίπλωμα στην 
Εδαφομηχανική-Ιζηματολογία, 
αλλά και οι επιπλέον σπουδές που 
πραγματοποίησα στη Γερμανία σε 
θέματα οικονομίας και λογιστικής 
συνέβαλαν στο να προσληφθώ 
στο ΙΓΜΕ το 1976. Μάλιστα, ο 
κ. Μαχαίρας ήθελε να με ορίσει 
ως προϊστάμενο συγκεκριμένου 
τμήματος, η δική μου επιθυμία, 
ωστόσο, ήταν να εργαστώ στην 
ύπαιθρο ως γεωλόγος.

Από τη στιγμή που κάνατε το 
διδακτορικό σας στην Εδαφο-
μηχανική, γιατί αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε με τη χαρτογρά-

φηση; Οι σπουδές και οι εμπει-
ρίες που απέκτησα στη Γερμανία 
ήταν σημαντικά εφόδια, που με 
βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία 
μου στην Ελλάδα. Η πτυχια-
κή μου εργασία σχετιζόταν με 
πετρώματα μεταμορφωμένα, 
όπως αυτά του Παγγαίου, και 
το διδακτορικό μου ήταν στην 
Ιζηματολογία. Επιπλέον, είχα και 
τις θεωρητικές γνώσεις και την 
εμπειρία στη χαρτογράφηση, ήδη 
από τη Γερμανία.
Όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη, 
εργάστηκα σε ένα ερευνητικό 
έργο για χρώμιο στην περιοχή 
τού Ολύμπου. Στην κοιτασματο-
λογική έρευνα έβλεπα τα πράγ-
ματα λίγο διαφορετικά από τους 
υπόλοιπους γεωλόγους. Μετά 
ακολούθησε η πρώτη χαρτογρά-
φηση για το φύλλο «Ροδολίβος», 
σε κλίμακα 1:50.000, το 1977. 
Ήταν οι συγκυρίες που με οδήγη-
σαν σ’ αυτήν την πορεία.

Πείτε μας λίγα λόγια για το 
ΙΓΜΕ εκείνη την εποχή… Ποια 

είναι τα ερευνητικά προγράμμα-
τα χαρτογράφησης που ήταν σε 
εξέλιξη; Η συστηματική γεωλογι-
κή έρευνα στην Ελλάδα ξεκίνησε 
ουσιαστικά από το 1952, έτος 
ίδρυσης του Ινστιτούτου Γεω-
λογίας και Ερευνών Υπεδάφους 
(ΙΓΕΥ). «Διαδόχους» του αποτέ-
λεσαν το Εθνικό Ίδρυμα Γεωλο-
γικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών (ΕΘΙΓΜΕ) το 1972 και, στη 
συνέχεια, το 1976, το Ινστιτούτο 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ). Τότε, δημιουρ-
γήθηκαν τα παραρτήματα εκτός 
Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην 
Ξάνθη, στην Τρίπολη και στην 
Πρέβεζα. Αρκετά μεταγενέστερα, 
το 1984, συστάθηκε το παράρτη-
μα της Κρήτης.
Εγώ ήμουν από τους πρώτους 
γεωλόγους που είχαν προσληφθεί 
με σκοπό να στελεχώσουν το 
παράρτημα Θεσσαλονίκης, μαζί 
με κάποιους που είχαν μετα-
φερθεί από την Αθήνα, από το 
παλιό ΕΘΙΓΜΕ. Θυμάμαι ότι το 
πρώτο έργο που έλαβε ευρωπα-

ϊκή χρηματοδότηση για έρευνα 
ήταν στην Ποντοκερασιά τού 
νομού Κιλκίς. Από το 1981 ώς 
το 1983 διετέλεσα διευθυντής 
στο παράρτημα Θεσσαλονίκης. 
Θυμάμαι αυτά τα χρόνια με μια 
νοσταλγία και ευχαρίστηση…

Πόσο σημαντικό είναι για μια 
χώρα με εξαιρετικά πλούσια γε-
ωλογική ιστορία να έχει χαρτο-
γραφηθεί σε όλη την επικράτειά 
της; Τα πετρώματα, τα εδάφη, το 
υπόγειο νερό, η γεωθερμία και τα 
κοιτάσματα είναι τα στοιχεία που 
δομούν το γεωλογικό περιβάλλον 
μιας χώρας, στο χωρικό πλαίσιο 
του οποίου αναπτύσσεται και 
το ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Επίσης, τα στοιχεία αυτά ορίζουν 
σε σημαντικό βαθμό και το ανα-
πτυξιακό μοντέλο μιας χώρας. 
Επομένως, θεωρώ ότι η γεωλογι-
κή χαρτογράφηση είναι απαραί-
τητη. Είναι μάλιστα μια δυναμική 
διαδικασία, η οποία εξελίσσεται 
σε διάφορες κλίμακες και πρέπει, 
στο πέρασμα του χρόνου, να 
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επικαιροποιείται και να εξειδικεύ-
εται όσον αφορά την πληροφο-
ρία που παρέχει και με βάση την 
επιστημονική εξέλιξη. Στο ΙΓΜΕ 
ασχολήθηκα με τη χαρτογρά-
φηση των φύλλων «Ροδολίβος», 
«Σέρρες» και «Κουφάλια» σε 
κλίμακα 1:50.000. 
Όσον αφορά στο χαρτογραφι-
κό έργο τού ΙΓΜΕ τής εποχής 
των δεκαετιών 1970 και 1980, 
θεωρώ ότι πολλά πράγματα 
έγιναν σωστά, σίγουρα πάντως 
υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι 
πριν από κάθε έργο γεωλογικής 
χαρτογράφησης θα πρέπει να 
ορίζονται σαφώς ο σκοπός για 
τον οποίο γίνεται και οι στόχοι 
που πρέπει να καλυφθούν.

Όταν κάνατε τη χαρτογράφηση, 
δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μέσα, 
όπως το Google Earth, το GPS, 
οι ψηφιακές πυξίδες, οι ψηφια-
κές φωτογραφικές μηχανές, τα 
κινητά τηλέφωνα. Πιστεύετε ότι 
αυτά τα μέσα θα σας βοηθού-
σαν να ολοκληρώσετε το έργο 
σας ευκολότερα, με μεγαλύτερη 
πιστότητα και ακρίβεια; Παρότι 
δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με 
την τεχνολογία, έχω την εντύπω-
ση ότι η δουλειά μου θα γινόταν 
πιο γρήγορα. Βέβαια, πιστεύω 
ακράδαντα ότι ο τοπογραφικός 
χάρτης, η γεωλογική πυξίδα, η 
λούπα (σ.σ.: μεγεθυντικός φακός) 
και το σφυρί είναι διαχρονικά 
τα πιο απαραίτητα εργαλεία τού 
γεωλόγου. Όσο και να εξελιχθεί 
η τεχνολογία, αυτά δεν γίνεται να 
αντικατασταθούν. Οπότε, αν είχα 
τη δυνατότητα –μαζί με αυτά τα 
εργαλεία– να χρησιμοποιούσα 
συνδυαστικά και τα σύγχρονα 
μέσα που αναφέρατε, η δουλειά 
μου πιστεύω θα ήταν πιο παρα-
γωγική και πιο αποτελεσματική.

Υπήρχαν δύσκολες στιγμές 
και κίνδυνοι, όπως καιρικά 
φαινόμενα, φίδια, σκυλιά; Πώς 
τα αντιμετωπίσατε; Υπάρχει 
κάποιο περιστατικό που να σας 
έχει εντυπωθεί; Επειδή ήμουν 
αγροτόπαιδο και μεγάλωσα σε 
χωριό, όπου τη δεκαετία τού 
1950 δεν υπήρχαν ούτε γιατροί 
και το μοναδικό μας φάρμα-
κο ήταν η γαλαζόπετρα, δεν 
είχα κάποιο πρόβλημα. Με τα 
φίδια ήμουν φίλος, τα έπιανα… 
Τσακάλια δεν συναντήσαμε, 
ωστόσο, όταν χαρτογραφού-
σαμε το φύλλο «Ροδολίβος», 
συναντήσαμε έναν λύκο μέσα σ’ 
ένα ρέμα. Ήμουν συνηθισμένος 
σ’ αυτές τις αντιξοότητες και δεν 
μας εμπόδισαν. Δούλευα μέχρι 
αργά το βράδυ, με τα φώτα 
από το Land Rover και με τη 
βοήθεια ενός φοιτητή που έκανε 
τότε πρακτική στο ΙΓΜΕ, του 
Γιώργου Ευστρατιάδη.
Θυμάμαι κάποια στιγμή που, μαζί 
με τον Ευστρατιάδη, ήμασταν 
πάνω στο Παγγαίο και είχε νυ-
χτώσει. Λόγω ξαφνικής κακο-
καιρίας, έπρεπε να κατεβούμε 
πολύ γρήγορα. Με την απότομη 
αλλαγή του υψομέτρου και τη 
μεταβολή τής ατμοσφαιρικής 
πίεσης, ωστόσο, επηρεάστηκε 
παροδικά, σε ένα ποσοστό, η 
ακοή μας. Όταν κατεβήκαμε από 
το βουνό, παρίστανα ότι μιλού-
σα, ανοιγοκλείνοντας το στόμα 
μου. Τρελάθηκε ο Ευστρατιά-
δης… Νόμιζε ότι είχε χάσει την 
ακοή του και άρχισε να φωνάζει 
«Στέργιο! Στέργιο, δεν ακούω!». 
Ήταν από τις στιγμές που μας 
προσφέρθηκε άφθονο γέλιο.

Μετά την υπαίθρια εργασία, 
πώς γινόταν η σχεδίαση του 
χάρτη από τις σημειώσεις και 
τις παρατηρήσεις σας; Πώς 

γινόταν η τελική αποτύπω-
ση πριν από την έκδοση του 
γεωλογικού χάρτη; Η δουλειά 
ξεκινούσε από την αρχή, από το 
μηδέν. Δεν είχαμε προηγούμε-
νους γεωλογικούς χάρτες για να 
βασιστούμε. Πηγαίναμε με τους 
τοπογραφικούς χάρτες τής Γε-
ωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 
σχεδιάζαμε τα πετρώματα και 
τα χρωματίζαμε με διαφορετικό 
χρώμα. Περνούσαμε τα ρήγματα 
και κρατούσαμε ημερολόγιο με 
λεπτομερείς περιγραφές και πα-
ρατηρήσεις. Βγάζαμε φωτογρα-
φίες με μηχανές τύπου Polaroid 
εκείνης της εποχής. Οι μηχανές 
αυτές εκτύπωναν αυτόματα τις 
φωτογραφίες, εκείνη την στιγμή. 
Για εμένα ήταν πολύ σημαντικό, 
αφού επάνω τους σημείωνα 
σημαντικές γεωλογικές πληρο-
φορίες.
Για το πρώτο φύλλο, το «Ρο-
δολίβος», δουλέψαμε περίπου 
δύο χρόνια. Θυμάμαι ότι στην 
ύπαιθρο έλειπα από τον Μάρτιο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ τους 
υπόλοιπους μήνες πραγματοποι-
ούσα την επεξεργασία των δεδο-

μένων στο γραφείο. Ακόμη και 
τους μήνες που εργαζόμουν στην 
ύπαιθρο, ενδιάμεσα πήγαινα στην 
Αθήνα, για να ελέγξει την πρόοδο 
της δουλειάς μου ο τότε διευθυ-
ντής τής Διεύθυνσης Γεωλογίας 
και Χαρτογραφήσεων του ΙΓΜΕ, 
δρ. Ιωάννης Μπουρνόβας. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, η χαρτογράφη-
ση ήταν μια συλλογική προσπά-
θεια. Εγώ, ως χαρτογράφος είχα 
την ευθύνη, αλλά συνεργαζόμουν 
με ορυκτολόγους, πετρολόγους 
και παλαιοντολόγους. Τους έδινα 
τις πληροφορίες και τα δείγματα 
που συνέλεγα στην ύπαιθρο και 
αυτοί έκαναν την εργαστηριακή 
μελέτη και καταλήγαμε όλοι μαζί 
στα τελικά συμπεράσματα. Οι 
συνεργάτες αυτοί αναγράφονται 
σε κάθε χάρτη. Κάθε χάρτης έχει 
κι ένα λεπτομερές υπόμνημα στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά, με την 
επεξήγηση των πετρωμάτων και 
των διαφόρων συμβόλων. Αυτό 
το ετοίμαζα λαμβάνοντας υπόψη 
τις σημειώσεις μου και στη συ-
νέχεια το έδινα στη γραμματεία, 
όπου γινόταν η δακτυλογράφηση 
στη γραφομηχανή.

Η προεργασία για τους χάρτες 
τής Μακεδονίας γινόταν στη 
Θεσσαλονίκη, με την αρχική 
σχεδίαση. Έπειτα στέλναμε όλο 
το υλικό στο κεντρικό σχεδιαστή-
ριο στην Αθήνα, όπου υπήρχε 
οργανωμένο εργαστήριο χαρ-
τογράφησης και σχεδιαστήριο, 
όπου γινόταν η τελική σχεδίαση 
και η εκτύπωση. Εκεί, πριν από 
την επίσημη έκδοση, γινόταν αξι-
ολόγηση σε όλους τους χάρτες, 
καθώς και μερικές αλλαγές, ώστε 
να υπάρχει ομοιογένεια με τα 
γειτονικά φύλλα. 

Παρατηρούμε στον χάρτη «Ρο-
δολίβος» ότι για τα ηφαιστειακά 
πετρώματα που περιγράφετε 
επισημαίνετε υψηλές τιμές 
ραδιενέργειας που μετρήσατε 
σ’ αυτά. Η παρακολούθηση της 
ραδιενέργειας ήταν πάγια τακτι-
κή; Τη φυσική ραδιενέργεια των 
πετρωμάτων και των ιζημάτων 
που συναντούσα κατά τις εργα-
σίες χαρτογράφησης τη μετρού-
σα συστηματικά. Αυτό γινόταν 
κυρίως από δική μου περιέργεια, 
αλλά και επειδή στα εργαλεία 

ΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΔΑΦΗ, ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ, Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΟΜΟΥΝ 
ΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
ΕΠΙΣΗΣ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, 
ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.
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που μου είχε παραχωρήσει το 
ΙΓΜΕ για να πραγματοποιήσω τη 
δουλειά μου υπήρχε κι ένας με-
τρητής ραδιενέργειας Geiger. Η 
μέτρηση και η παρακολούθηση 
της φυσικής ραδιενέργειας έχει 
ιδιαίτερη σημασία για το ανθρω-
πογενές περιβάλλον.

Στα φύλλα που χαρτογραφή-
σατε, μεγάλη επιφάνεια καλύ-
πτεται από ιζήματα – ιδιαίτερα 

στον χάρτη «Κουφάλια». Πόσο 
εύκολα χαρτογραφούνται τα 
ιζήματα; Σίγουρα η χαρτογρά-
φηση των ιζημάτων είναι μια 
απαιτητική διαδικασία. Είχα όμως 
την τύχη να είμαι εξοικειωμένος 
με το αντικείμενο, λόγω της εξει-
δίκευσης του διδακτορικού μου. 
Επίσης, τα εφόδια του πανεπιστη-
μίου όπου φοίτησα στη Γερμανία 
με βοήθησαν, καθώς το πρό-
γραμμα σπουδών έδινε μεγάλη 

έμφαση στη χαρτογράφηση, 
τόσο στην υπαίθρια εργασία όσο 
και στο σχεδιαστικό κομμάτι. 
Όλα αυτά ήταν τα εφόδιά μου 
για να μπορώ να διακρίνω τις 
λεπτομέρειες στα ιζήματα, που 
σε μεγάλο μέρος περιλαμβάνουν 
την κοίτη τού ποταμού Αξιού. Οι 
κοίτες αυτές αποτελούν δυναμικά 
γεωλογικά περιβάλλοντα, αφού 
μεταβάλλονται συνέχεια, ακόμη 
και στη διάρκεια ενός έτους.

Σας εκπαίδευσε κάποιος στη 
χαρτογράφηση; Εσείς, με τη σει-
ρά σας, εκπαιδεύσατε κάποιον 
νεότερο; Εμένα με εκπαίδευσαν 
στο Πολυτεχνείο τού Μονάχου 
επιστήμονες γεωλόγοι, καθηγη-
τές με μεγάλη εμπειρία. Γενικά, 
η «γερμανική σχολή» στη Γεω-
λογία έδινε μεγάλη έμφαση στη 
χαρτογράφηση. Μάλιστα, όπως 
θυμάμαι, όταν ήμουν εκεί κατα-
σκευαζόταν το μετρό τού Μονά-
χου και οι μηχανικοί βασίστηκαν 
σε μεγάλο βαθμό στους γεωλογι-
κούς χάρτες τους, κάτι που δείχνει 
ότι ήταν εξαιρετικά αναλυτικοί, 
με πολλές λεπτομέρειες. Αυτήν 
τη λεπτομέρεια προσπάθησα να 
την εφαρμόσω και στους δικούς 
μου χάρτες, πολλά χρόνια μετά, 
ακολουθώντας την εκπαίδευση 
που είχα λάβει.
Όμως και εγώ εκπαίδευσα φοι-
τητές Γεωλογίας από το ΑΠΘ, 
οι οποίοι έκαναν την πρακτική 
τους άσκηση στο ΙΓΜΕ τα 
καλοκαίρια. Ιδιαίτερα θυμάμαι 
τον Γιώργο Ευστρατιάδη και τον 
Μανώλη Σκορδύλη, ο οποίος εί-
ναι καθηγητής Σεισμολογίας στο 
Τμήμα Γεωλογίας τού ΑΠΘ. Το 
1976, όταν ιδρύθηκε το παράρ-

τημα του ΙΓΜΕ στη Θεσσαλονί-
κη, δημιουργήθηκε και το Τμήμα 
Γεωλογίας, από τη διάσπαση του 
Φυσιογνωστικού. Έτσι, αυτοί ήταν 
και οι πρώτοι φοιτητές που τους 
απασχολήσαμε για πρακτική.

Ανακαλύψατε κάποιο πέτρω-
μα, κάποιο ορυκτό ή κάποιο 
γεωλογικό φαινόμενο που σας 
εντυπωσίασε; Ναι, με εντυπωσί-
ασαν μερικοί γεωλογικοί σχημα-
τισμοί, αλλά δεν θυμάμαι ποιοι 
και σε ποια σημεία. Πέρασαν και 
40 χρόνια…

Τους πνευματικούς σας ορίζο-
ντες σας τους διεύρυνε περισ-
σότερο η Γεωλογία ή η Ιατρική; 
Θα έλεγα ούτε το ένα ούτε το 
άλλο. Στη ζωή μου ξεκίνησα 12 
φορές από το μηδέν, κάνοντας 
κάθε φορά ένα νέο ξεκίνημα. 
Την τελευταία φορά ήμουν 58 
χρόνων, όταν αποφάσισα να 
παραιτηθώ από το ΙΓΜΕ, για να 
ασχοληθώ με κάτι άλλο στη ζωή 
μου. Θεωρώ ότι το σπουδαιότε-
ρο πράγμα στη ζωή –και πριν 
από όλα– είναι να παραμένει 
κάποιος άνθρωπος. Γι’ αυτό και 
στη δήλωση παραίτησής μου 
από το ΙΓΜΕ, στο πεδίο «ιδιότη-
τα» έγραψα «άνθρωπος».

Κλείνοντας, τι συστάσεις θα 
δίνατε σ’ εμάς, τη νεότερη γενιά 
γεωλόγων; Θα συμβουλεύατε 
έναν νέο να σπουδάσει Γεω-
λογία σήμερα; Πολύ δύσκολη 
ερώτηση… Δεν είμαι σίγουρος 
για το εάν θα παρότρυνα κά-
ποιον νέο να σπουδάσει Γεωλο-
γία, από την άποψη της επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης, επειδή 

οι προοπτικές διεθνώς υπάρ-
χουν, αλλά στην Ελλάδα είναι 
πολύ μικρές. Οι νέοι σήμερα θα 
πρέπει να κοιτούν και πέρα από 
τα ελληνικά όρια. Ως επιστήμη, 
η Γεωλογία είναι πολύπλευρη 
και δύσκολη και πρέπει να την 
αγαπήσεις, για να σε αγαπήσει κι 
εκείνη, για να πετύχεις.

Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. 
Ξυδά. Μας εντυπωσιάσατε με 
όλα όσα μας είπατε και μας 
περιγράψατε. Εντυπωσιαστή-
καμε όμως περισσότερο, επειδή 
κατορθώσατε να κάνετε τόσα 
πολλά πράγματα στο ΙΓΜΕ σε 
μόλις 10 χρόνια. Θα θέλαμε 
πολύ να ακολουθήσουμε το 
παράδειγμά σας.

Στη συνέντευξη, εκτός από 
την κυρία Φ. Μιχαλέου και τον 
κ. Β. Μέλφο, παρευρέθηκε ο δρ. 
Νικόλαος Αρβανιτίδης, οικονομικός 
γεωλόγος, συντονιστής Ευρωπαϊκών 
Έργων στη Γεωλογική Υπηρεσία 
Σουηδίας. Ο δρ. Αρβανιτίδης 
διετέλεσε ερευνητής στο Γεωλογικό 
Ινστιτούτο τού Πανεπιστημίου τής 
Στοκχόλμης. Ήταν συντονιστής 
Έργων Κοιτασματολογικής Έρευνας 
και διευθυντής τής περιφερειακής 
μονάδας τού ΙΓΜΕ στη Θεσσαλο-
νίκη. Στη διάρκεια της συζήτησης 
έκανε αρκετές επισημάνσεις για τη 
συμβολή τού σύγχρονου γεωλόγου 
στη βιομηχανία και στην ανάπτυξη 
των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής. 
Μίλησε θερμά για το έργο τού ΙΓΜΕ 
τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε 
τη σημασία θέσπισης μιας κεντρικής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη 
του ορυκτού πλούτου τής χώρας μας 
από την Πολιτεία.
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Η εβραϊκή οι-
κογένεια των 
Αλλατίνι ήταν 
–μαζί με τους 
οίκους Μοδιά-

νο και Καμόντο– μία από τις 
πλουσιότερες οικογένειες στην 
οθωμανική αυτοκρατορία. 
Αντικείμενο της δραστηριοποί-
ησής τους (μετά τη μετοίκησή 
τους από τη Φλωρεντία στη 
Θεσσαλονίκη, το 1715) ήταν 
η εμπορία καπνού, μεταλ-
λευμάτων, δημητριακών και 
διαφόρων αλεύρων, τα οποία 
διακινούσαν προς διάφορες 
περιοχές τής αυτοκρατορίας 
και της υπόλοιπης Ευρώ-
πης. Πολύ σύντομα (το 1836) 
ενεπλάκησαν και στον τομέα 
τής παραγωγής, ανεγείροντας 
(με πρωτοβουλία τού Μωυσή 
Αλλατίνι) τον πρώτο κυλινδρό-
μυλο και το φερώνυμο αλευ-
ροποιείο στη σημερινή οδό 
Ανθέων και, λίγο αργότερα, 
το κεραμοποιείο που επίσης 
έφερε το όνομά τους.

Οι δύο εταιρείες συνενώθηκαν 
το 1897 σε έναν όμιλο (υπό την 
επωνυμία «Société Anonyme 
Ottomane Industrielle et 
Commerciale de Salonique», 
ήτοι «Ανώνυμος Οθωμανική 
Βιομηχανική και Εμπορική 
Εταιρεία Θεσσαλονίκης»), ο 
οποίος αποτέλεσε μία από τις 
ελάχιστες ανώνυμες εταιρείες 
στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Διέθετε μετοχικό κεφάλαιο που 
ανερχόταν στο εντυπωσιακό 
για την εποχή ποσό των τριών 
εκατομμυρίων γαλλικών φρά-
γκων, αναπτύσσοντας συνερ-
γασίες με μεγάλους «παίκτες» 
τής αγοράς σε πόλεις όπως η 
Κωνσταντινούπολη, το Παρίσι, 
η Μασσαλία και η Βιέννη.

Η πρώτη κατοικία
Με τέτοια οικονομική δύναμη, 
λογικό ήταν, όταν η οικογένεια 
αποφάσισε να επιλέξει το πού 
και πώς θα κατασκευάσει την 
πρώτη της εστία, να επιλέξει 
το καλύτερο. Ο τόπος που 

Η πρώτη
εστία των
Αλλατίνι
Περιδιαβαίνοντας τη Βαλαωρίτου
και τη Συγγρού, συναντάμε
τη μεγαλοπρεπή κατοικία τής ιστορικής 
εβραϊκής οικογένειας, η οποία
σχεδιάστηκε διά χειρός τού starchitect 
Βιταλιάνο Ποζέλι, αποτελώντας
την έδρα των Αλλατίνι από το 1874.
Φωτογραφίες: ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

AΣΤΥΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΡΧΙΣΕ 
ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ 1862 
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 
ΑΛΛΑΤΙΝΙ, ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΣΥΓΓΡΟΥ 
ΚΑΙ ΒΗΛΑΡΑ, ΣΕ ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΩΖΕΤΑΙ Η ΠΛΑΚΑ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
– ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝ
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ). 
ΗΤΑΝ ΔΙΩΡΟΦΟ, ΜΕ ΕΞΩΣΤΕΣ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΟΦΟ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΣΚΑΛΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ, 
ΜΕ ΑΠΛΕΤΟ ΦΩΣ 
ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΙΘΡΙΟ 
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ.



διάλεξαν ήταν η «καρδιά» τής 
τότε Θεσσαλονίκης, ο Φρα-
γκομαχαλάς (στη σημερινή 
πόλη, οι αριθμοί 9-11 τής οδού 
Συγγρού), ενώ τον σχεδιασμό 
της ανέλαβε ο starchitect της 
εποχής, ο ιταλός αρχιτέκτο-
νας Βιταλιάνο Ποζέλι (έχοντας 
ολοφάνερες επιρροές από 
το έργο των αναγεννησιακών 
αρχιτεκτόνων Ντονάτο Μπρα-
μάντε και Τζιάκομο Μπαρότσι 
ντα Βίνιολα).
Το αρχοντικό άρχισε να ανε-
γείρεται το 1862 για λογαρια-
σμό τού Μωυσή Αλλατίνι, στο 
τετράγωνο των οδών Βαλαω-
ρίτου, Συγγρού και Βηλαρά, 
σε βακουφικό οικόπεδο που 
κατείχε η οικογένεια (ακόμη και 
σήμερα σώζεται η πλάκα θε-
μελίωσης του κτιρίου – δυστυ-
χώς, χωρίς το τμήμα της όπου 
αναγραφόταν η ημερομηνία 
θεμελίωσης). Ήταν διώροφο, 
με εξώστες περιμετρικά στον 
δεύτερο όροφο. Στο εσωτερικό 
του υπήρχε μια μνημειακή σκά-
λα που οδηγούσε στον όροφο, 
με άπλετο φως να εισέρχεται 
από ένα αίθριο καλυμμένο με 
γυαλί. Ακόμη και σήμερα δια-
σώζονται αρκετά διακοσμητικά 
στοιχεία, όπως η ξύλινη κουπα-

στή, κάποιες διακοσμητικές τοι-
χογραφίες, αλλά και μια σειρά 
από μεταλλικά υποστηρίγματα 
στον εσωτερικό εξώστη.
Η έπαυλη ολοκληρώνεται το 
1874 (ανήκοντας πλέον στη 
Ρόζα Αλλατίνι), με την αξία της 
την εποχή εκείνη να υπολογίζε-
ται στα 180.000 γρόσια 
– ένα ποσό δυσθεώρητο για 
τα δεδομένα των τελών του 
19ου αιώνα.

Η εποχή
μετά τους Αλλατίνι
Το 1904 η έπαυλη πωλείται 
στον Εδουάρδο Αλλατίνι, 
σύζυγο της κόρης τού Μωυ-
σή, ο οποίος το 1906-1907 
χτίζει στη θέση τού τεράστιου 
κήπου που εκτεινόταν προς 
νότο το κτίριο που λίγο αργό-
τερα θα στεγάσει την Τράπε-
ζα Θεσσαλονίκης (αυτό που 
σήμερα γνωρίζουμε ως Στοά 
Μαλακοπή).
Το 1911 η οικογένεια Αλλατίνι 
απελαύνεται από τα εδάφη 
τής οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας (λόγω ιταλικής καταγω-
γής – σημερινοί απόγονοι της 
οικογένειας Αλλατίνι είναι οι 
Ντασό, οι οποίοι δραστηρι-
οποιούνται σε μια σειρά από 
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σημαντικούς επιχειρηματικούς 
τομείς στη Γαλλία), αφού 
προηγουμένως μεταβιβάζει την 
τεράστια ακίνητη περιουσία 
της στην Ανώνυμο Γεωργική 
Κτηματική Εταιρεία. Η βίλα 
μένει ακατοίκητη… Από τον 
Ιανουάριο του 1916, σε τμή-
μα τού πρώτου ορόφου τής 
πάλαι ποτέ έπαυλης Αλλατίνι 
φιλοξενείται το πρώτο υποκα-
τάστημα της Ιονικής Τράπεζας 
στη Θεσσαλονίκη, οι δραστη-
ριότητες του οποίου συνε-
χίζονται ακόμη και μετά την 
πυρκαγιά τού 1917 (άλλωστε, ο 
Φραγκομαχαλάς, στον οποίο 
βρισκόταν το ακίνητο, δεν είχε 
πληγεί σοβαρά από την πύρινη 
λαίλαπα). Στο ίδιο κτίριο λει-
τουργούσαν, ακόμη, τα γραφεία 
τής τράπεζας Levi and Co., 
ενεχυροδανειστήρια, καθώς και 
δικηγορικές και ασφαλιστικές 
εταιρείες.
Το ακίνητο μεταβιβάζεται το 
1925 στους Ελί Άντζελ, Γιοσέ 
Σεβή και Λεών Αελιών (ελάχι-
στα στοιχεία είναι γνωστά για 
τα συγκεκριμένα πρόσωπα, εκ 
των οποίων ο πρώτος πρέπει 
να ήταν καπνέμπορος και ο 
τελευταίος έμπορων ποτών), 
ενώ το 1926 ο αρχιτέκτονας 
Μαξ Ρούμπενς αναλαμβάνει το 
έργο τής αναμόρφωσής του, 
παρεμβαίνοντας σε δύο όψεις 
του (επί των οδών Συγγρού 
και Βαλαωρίτου) και δημιουρ-
γώντας μια νέα ενότητα στο 
σημείο που συνδέεται με την 
οδό Βηλαρά. Οι αρχιτεκτονι-
κές παρεμβάσεις στις προσό-
ψεις (κυρίως με την προσθήκη 
διακοσμητικών στοιχείων) 
εναρμονίζουν αισθητικά το 
κτίριο με το κύμα τού εκλε-
κτικισμού, που την εποχή τού 
Μεσοπολέμου μεσουρανούσε 
στη Θεσσαλονίκη. Το πέρασμα 
που συνέδεε το αρχοντικό με 
την Τράπεζα Θεσσαλονίκης 
σφραγίζεται, ενώ δημιουρ-
γείται ένα νέο πέρασμα που 
συνδέει τις οδούς Βαλαωρίτου 
και Βηλαρά, δημιουργώντας 
επιπλέον χώρο στο ισόγειο 

του συγκροτήματος για τη 
στέγαση επιχειρήσεων και 
εμπορικών εταιρειών (μάλιστα, 
ακριβώς πάνω από την είσοδο 
στην οδό Συγγρού έχει χαρα-
χτεί το έτος ολοκλήρωσης των 
συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών 
παρεμβάσεων).

Από το χθες
στο σήμερα
Το κτίριο διατηρείται στην 
ίδια μορφή ώς τον μεγάλο 
σεισμό τής Θεσσαλονίκης, το 
1978, εξαιτίας τού οποίου η 
γυάλινη στέγη καταρρέει και 
προκαλούνται ανεπανόρθωτες 
ζημιές. Μερικά χρόνια αργότε-
ρα, το 1981, μέρος τού πρώτου 
ορόφου κατεδαφίζεται από 
τους ιδιοκτήτες τού κτιρίου 
(λόγω εφαρμογής ενός συγκε-

κριμένου πρωτοκόλλου σχετι-
κά με την πολεοδομική επιτρο-
πή), ενώ την ίδια χρονιά όλες 

οι πλευρές τού οικοδομήματος 
(συμπεριλαμβανομένου του 
κλιμακοστασίου) αποφασίζεται 

ότι «χρειάζονται προσεκτική 
μεταχείριση και εξειδικευμένη 
συντήρηση».
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City tasteΑύγουστος 2021

MASTERCLASS «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ SESSION 6»MASTERCLASS «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ SESSION 6»

Εν αρχή ην το ορεκτικόΕν αρχή ην το ορεκτικό
ΣΤΟΝ ONLINE κύκλο σεμιναρίων τής CWC 
PRO και στο session 6 θα γνωρίσουμε μιαν 
εκδοχή τής ελληνικής δημιουργικής κουζίνας 
με θέμα τα ελληνικά δημιουργικά ορεκτικά.
Τα ορεκτικά καταλαμβάνουν μια πολύ 
σημαντική θέση στον κατάλογο κάθε κατα-
στήματος, καθώς είναι τα πρώτα πιάτα που 
παραγγέλνει ο πελάτης. Στο online σεμινάριο 
της CWC PRO, ο chef instructor Παναγιώ-
της Δεληθανάσης θα μοιραστεί τα μυστικά 

και τις τεχνικές του για τα ορεκτικά, δίνοντάς 
τους μιαν άλλη προσέγγιση και μια πιο σύγ-
χρονη οπτική.
Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την 
έννοια της δημιουργικότητας σε ελληνικά 
ορεκτικά και θα μπορέσουν να εντάξουν 
αυτού του είδους τα πιάτα στα μενού τους, 
μέσα από συνταγές όπως ο χοιρινός λαιμός 
με μαρμελάδα από μηλόξυδο και σαλάτα με 
μαυρομάτικα φασόλια, οι λαχανοντολμάδες 

με γαρίδες, πλιγούρι και αφρό αβγολέμονο 
και το κουνέλι στιφάδο, με τη χρήση τεχνι-
κών όπως οι ιδανικές υφές, το sous vide, το 
fl uid gel, το siphon και το deep frying.
INFO: Μπορείτε να παρακολουθήσετε
το σεμινάριο εδώ: https://bit.ly/3zxeEnw.
Διάρκεια: 2 ώρες και 36 λεπτά. Με το πέρας
τού μαθήματος μπορείτε να αποκτήσετε
και να τυπώσετε την ονομαστική
βεβαίωση παρακολούθησης.
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ΑΓΟΡΑ
Ανανεωμένος κατάλογος
Το νέο brunch μενού τού «Τre» 
προσφέρει αυτό που συνηθίζουμε 
να αποκαλούμε «comfort breakfast».
«ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΣ» κουζίνες και τάσεις, δημιουργεί 
προτάσεις όπου κυριαρχούν τα αβγά (ομελέτες, soft eggs, 
τηγανητά κοκ.) και τα γλυκά πάνκέικς (ανεπιφύλακτα σας 
προτείνουμε τη τζιαντούγια). Την παράσταση κλέβει η κα-
τηγορία «sandwiches & pies», που ολοκληρώνει τον κατά-
λογο. Με προτάσεις όπως το «λουκουμένιο» pulled pork 
brioche, τις «πειραγμένες» εκτελέσεις τού κροκ μαντάμ και 
του πεϊνιρλί και το «opendough» με τυρί Σοχού, τρούφα 
και παστράμι, η γευστική εμπειρία στον δροσερό κήπο τού 
«Tre» γίνεται απόλαυση.
INFO: «Τre», Θεμιστοκλή Σοφούλη 57, Τ. 2310-403.655.

ΑΓΟΡΑ
Η επιστροφή τού fine dining
Το «Osten» ανήκει στην κατηγορία
εκείνων των μαγαζιών που μας έλειψαν την 
περίοδο της πανδημίας – και χαιρόμαστε
ιδιαιτέρως που το ξανασυναντάμε.
Η ΓΕΥΣΤΙΚΗ εμπειρία συνδυ-
άζεται με την κομψότητα του 
χώρου και το ιδανικό σέρβις. 
Ένα ενδιαφέρον πρότζεκτ 
που παντρεύει τη μεσογειακή 
κουζίνα με τη δημιουργικότη-
τα, εμπλουτισμένο με διεθνείς 
πινελιές, το οποίο φαίνεται να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
και στις ανάγκες τής επο-
χής. Δεν κάνει «εκπτώσεις», 
αφήνοντας υποσχέσεις για το 
μέλλον, αφού είναι ακόμη στην 
αρχή τής λειτουργίας του.

Στον κατάλογο βρίσκουμε 
brunch και lunch/dinner επι-
λογές, αλλά και comfort food, 
όπως φρέσκα ζυμαρικά, πίτσες 
και κρεατικά, παρασκευασμένα 
με στόχο το «κάτι παραπά-
νω». Δοκιμάσαμε το Smashed 
Burger και τη ζουμερή «Katsu» 
χοιρινή μπριζόλα, που τονίζουν 
ξεκάθαρα τον σαφή μαγειρικό 
χαρακτήρα τού μαγαζιού.
INFO: «Osten», 
στο 4ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 
Τ. 2310-383.986.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

THE FOODIES

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κουλούρι upgraded
Το καλό γίνεται ακόμη καλύτερο.
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ Θεσσαλονίκης βρήκε στο 
«Ουζουνιάν Bakery & Pastry» την ποικιλία και το ταμπερα-
μέντο που του αρμόζουν. Τραγανό απέξω και αφρώδες στην 

«καρδιά» του, σε κερδίζει από 
την πρώτη μπουκιά. Η ποικιλία 
είναι μεγάλη και θα σε κάνει να 
θέλεις να επιστρέψεις στον… τόπο 
τού εγκλήματος ξανά και ξανά. 
Πέρα από το σουσαμένιο, all-time 
classic κουλούρι, σου προτείνουμε 
το κουλούρι με λευκή σοκολάτα 
και κράμπερι, αλλά και εκείνο με 
σταφίδα, καρύδι και κανέλα, με 

χαρακτηριστική γεύση και ανεπανάληπτες μυρωδιές. Προκαλεί 
εξάρτηση… Α foodie’s must.
INFO: «Ουζουνιάν Bakery & Pastry», Λέοντος Σοφού 26. 
Τ. 2310-538.854.

Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
STREET FOOD, ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ, ΑΠΟΚΤΑ ΟΛΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΟ «SALΕNTO» 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 
ΣΤΟΝ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΠΙΤΣΕΣ, ΨΗΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΣΑΛΕΝΤΙΝΕΣ, ΜΙΑ 
ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΨΩΜΑΚΙ 
ΣΕ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
(ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ, ΠΕΣΤΟ, ΚΙΜΑΣ, 
ΑΡΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ). 
ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ «ΔΕΝΟΥΝ» 
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ, 
ΜΙΚΡΟΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΩΝ 
STREET FOODERS ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ. TIP: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ 
ΤΗ ΣΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ 
– ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ…
INFO: «Salento street food», 
Ελευθερίου Βενιζέλου 76. 
Τ. 2310-230.861.



ΣΕ ΕΝΑ πολύ ενδιαφέρον 
καινούργιο κόνσεπτ, στην 
«καρδιά» τής πόλης, με προϊό-
ντα από το Αγρόκτημα Γεωρ-
γικής Σχολής Σερρών, το «Κα-
τσικίσιο γάλα delicatessen» 
πρωτοτυπεί, προσφέροντας 
παγωτό από κατσικίσιο γάλα. 
Διαθέτει έντονη, πλούσια γεύ-
ση, που ξυπνά ευχάριστα τα 
γευστικά μας ένστικτα. Στην –
ορθώς– περιορισμένη γκάμα 
προσφερόμενων επιλογών 

(είναι αυτές που αποκαλούμε 
«κλασικές»), σκοπός είναι να 
αναδειχθούν οι γεύσεις και 
οι δυνατότητες της πρώτης 
ύλης, που διαμορφώνει ένα 
συναρπαστικό, μοναδικό 
αποτέλεσμα. Ένας συνεπής 
foodie οφείλει να μη χάσει την 
ευκαιρία να δοκιμάσει αυτήν 
την ιδιαίτερη εμπειρία.
INFO: «Κατσικίσιο γάλα 
delicatessen», Παύλου Μελά 28. 
Τ. 2310-257.700.

ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙΣ 
στον υπέροχο, βιομηχανικού 
ντιζάιν χώρο τού «Exereton» 
(στο κατάστημα της Θέρμης), 
δεν μπορείς να μη λιγουρευτείς 
τη βιτρίνα των παγωτών, δίπλα 
από το σιντριβάνι σοκολάτας. 
Διευκρίνιση: το σιντριβάνι δεν 
βρίσκεται εκεί τυχαία, αφού 
συμπληρώνει τη γευστική 
απόλαυση του χειροποίητου 
παγωτού, μια που μπορείς να 
προσθέσεις σοκολάτα τόσο 
μέσα στο (χειροποίητο) χωνάκι 
όσο και πάνω από τη μπάλα 
παγωτού, για διπλή σοκολα-
τένια απόλαυση. Οι γεύσεις 
τού παγωτού «Exereton», που 
παρασκευάζεται χωρίς κρυ-
σταλλική ζάχαρη, είναι πρωτο-
ποριακές και ιδιαίτερες, όπως 
tahini biscuit, rum raisin και 
pistachio, τις οποίες πραγματι-
κά αξίζει να ανακαλύψεις.

INFO: «Exereton»,
Στέλιου Καζαντζίδη 46, Θέρμη. 
Τ. 2310-464.448.

ΠΑΓΩΤΟ
Με κατσικίσιο γάλα

ΠΑΓΩΤΟ
«Exereton» 
παγωτό

ΠΑΓΩΤΟ
Κλασική 
αξία
ΑΠΟ ΤΟ 1957, Ο «ΘΕΜΗΣ» 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΠΑΓΩΤΟ. 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΩΝ 
(SOFT, ΞΥΛΑΚΙΑ, ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ, 
ΤΟΥΡΤΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ), 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ 
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ. ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΝΤΟΝΤΟΥΡΜΑ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
ΠΑΓΩΤΟ ΣΥΚΟ.
ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ
ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.
INFO: «Θέμης», Πασαλίδου 
69, Καλαμαριά. Τ. 2310-
452.792.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Not to miss!
Λαχταριστά νέα
από τη γαστρονομική 
σκηνή τής πόλης.
ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ σύμπρα-
ξη, το εμβληματικό εστιατόριο 
«Clochard» μετακομίζει στο ισό-
γειο του ξενοδοχείου «Exclesior», 
στη θέση τού «Charlie D. 
Brasserie» (που θα συνεχίσει να 
λειτουργεί εντός τού ξενοδοχείου). 
Δημιουργείται έτσι ένας «πολυ-
χώρος» υψηλών επιλογών και 
γεύσεων κάτω από την ομπρέλα 
τού «Excelsior», με την υπογρα-
φή τής γευστικής φινέτσας τού 
«Clochard». Καλές δουλειές!

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ σημείο τής Τού-
μπας (Κλεάνθους 49, Τ. 2310-
911.100) άνοιξε το τρίτο «Asian 
House» τής Θεσσαλονίκης, 
προσφέροντας εξαιρετικές επιλο-
γές στους λάτρεις τής ασιατικής 
κουζίνας (με στόχευση στο take 
away και στο delivery). Λίγο πιο 
ανατολικά, στην Καλαμαριά, το 
«Makaronino Pasteria» (Αιγαίου 
9, Τ. 2310-444.446) σερβίρει 
ιταλική πάστα, στο (επίσης) τρίτο 
κατάστημά του. Αμφότερα στις 
πλατφόρμες Wolt και efood.

Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ για ποτό 
και καφέ στη Χαριλάου είναι η 
χρωματιστή και κουκλίστικη «Λα-
τέρνα» (Βούλγαρη 64, Τ. 2310-
302.826), σε μια μονοκατοικία 
που αναδείχθηκε με σεβασμό και 
ευγένεια. Υπέροχη και η ταράτσα, 
με το θερινό σινεμά που παραπέ-
μπει σε καλοκαίρι και νησί. Μια 
όμορφη ελληνική χασιέντα!

Η «ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ» (στη 
στοά με είσοδο από την Ερμού 26 
ή τη Βασιλέως Ηρακλείου 35-37) 
μπορεί να γίνει το στέκι σου, αν 
δεχτείς να βοηθήσεις την προ-
σπάθεια μιας ομάδας παιδιών που 
επιχειρούν ενώνοντας τις δυνάμεις 
τους, ξεπερνώντας τα εμπόδια. Ό,τι 
δεις και γευθείς είναι γέννημα της 
δημιουργικότητας και της φαντα-
σίας των παιδιών που δουλεύουν 
στο κατάστημα. Ένα πολύχρωμο 
happy place, όπου θα συνεννο-
ηθείς και θα παραγγείλεις με τα 
μάτια, τα δάχτυλα και την καρδιά. 
Σίγουρα θα πας (και θα ξαναπάς).

ΠΑΓΩΤΟ
Bella Italia
ΣΤΟ «ΙΤΑΛΙΚΟ», ένα 
take away/delivery μαγαζί 
στην Κάτω Τούμπα που 
ειδικεύεται στην ιταλική 
κουζίνα, παρασκευάζουν 
εξαιρετικό χειροποίητο 
παγωτό από φρέσκο γάλα 
τής «Φάρμας Κουκάκη». 
Οι γεύσεις του, πολλές. 
Ξεχωρίζουμε τις «τσίζκέικ», 
«φερέρο», «τιραμισού» και 
τη δική μας αγαπημένη, 
«πάβλοβα». Άριστη 
σχέση τιμής-ποιότητας-
ποσότητας.
INFO: «Ιταλικό»,
Κανάρη 66, Κάτω Τούμπα.
Τ. 2310-939.510.

Δοκιμάζουμε:
Χειροποίητο 
παγωτό
Η γλυκιά τάση τού 
χειροποίητου παγω-
τού, που επεκτείνεται 
(και) στη Θεσσα-
λονίκη, μας κάνει 
πολύ χαρούμενους 
ως foodies (μακάρι, 
δε, να πωλούνται όχι 
μόνο το καλοκαίρι, 
αλλά όλο τον χρόνο). 
Σήμερα σας προτεί-
νουμε μερικά κρυμμέ-
να(;) «διαμαντάκια».
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ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ στις δύο ξύ-
λινες, χρωματιστές μπαλίτσες, 
που ενώνονταν με ένα σκοινί σ’ 
έναν μεταλλικό κρίκο. Περ-
νούσαμε το δεύτερο δάχτυλο 
μέσα από τον κρίκο και κου-
νούσαμε τον καρπό μας, για 
να πετύχουμε το χτύπημα των 
δύο όσο γίνεται πιο δυνατά 
και για όσο περισσότερη ώρα. 
Best seller τής εποχής, που 
αποσύρθηκε από την αγορά 
λόγω «θορύβου» και «επικιν-
δυνότητας».

ΤΟ «ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ» με περι-
μένει κάθε χρόνο κρεμασμέ-
νο στη θέση του, στο σπίτι 
που μας φιλοξενεί τα τελευ-
ταία καλοκαίρια. Κάθε φορά 
που επιστρέφουμε πάω να το 
βρω, να δω αν είναι στη θέση 
του, να ξαναπαίξω, να ξανα-
βρώ το παιδί μέσα μου και 
τη ξεγνοιασιά των 6 χρόνων. 
Έτσι ξεκινάω τις καλοκαιρι-
νές μου διακοπές: ευγνώμων. 
Ευγνώμων γι’ αυτό το φιλόξε-
νο σπίτι με τον παλιό, αληθινό 
κήπο, τα ψηλά πεύκα, τις 
πικροδάφνες, τις ελιές και τις 
λιγούστρες. Τα τζιτζίκια που 
κάνουν πάρτι όλη μέρα στα 
φυλλώματα των δέντρων και 
οι γρύλλοι που σε ηρεμούν τη 
νύχτα. Εικόνες και ήχοι οι-
κείοι και αγαπημένοι, που με 
κατακλύζουν με αναμνήσεις, 

ψυχική ηρεμία, χαρά. Είναι οι 
«άγκυρές» μου.

ΑΓΚΥΡΑ είναι το μεταλλικό 
εξάρτημα του πλοίου, που 
εξασφαλίζει τη σταθερότητα 
και την ισορροπία του, όταν το 
ρίχνουμε στον βυθό. «Άγκυ-
ρα» (στον νευρογλωσσικό 
προγραμματισμό) είναι και η 
νευρολογική σύνδεση ενός 
ερεθίσματος με ένα συναί-
σθημα ή μια συμπεριφορά. 
Ρέγκε δίπλα στη θάλασσα τα 
τζιτζίκια, οι μυρωδιές από το 
πουρνάρι, τη ρίγανη και το 
θυμάρι μέσα στη ζέστη τού 
καλοκαιριού, το απαλό κάψιμο 
του ήλιου στην πλάτη μου, η 
αίσθηση της άμμου κάτω από 
το γυμνό μου πόδι. Ελληνικό 
καλοκαίρι. Είναι οι «άγκυρές» 
μου για χαρά, διασκέδαση, 
χαλάρωση, ξεγνοιασιά και 
αισιοδοξία. Αυτές τις «άγκυ-
ρες» αναζητώ στον βελγικό 
χειμώνα, για να νιώσω ακριβώς 
έτσι. Όταν, βέβαια, το ξαναζώ 
όλο αυτό κάθε καλοκαίρι, η 
ένταση των συναισθημάτων 
πολλαπλασιάζεται.

ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ, καλοκαίρι είναι 
το ελληνικό – και νιώθω 
τυχερή που μπορώ να το 
ζω κάθε χρόνο. Μέσα στην 
απλότητα των ελληνικών κα-
λοκαιρινών διακοπών εντάσ-

σεται και η απλούστευση της 
προετοιμασίας τού καθημε-
ρινού φαγητού. Θα μαγειρέ-
ψουμε απλούστερα και θα 
φάμε περισσότερο έξω: στρα-
πατσάδα με φρέσκια ντομάτα, 
τουρλού με ντόπια, εποχικά 
λαχανικά και μυρωδικά και 
ελληνικό ελαιόλαδο, που θα 
μαγειρευτεί σιγά σιγά, ώσπου 
να γυρίσουμε όλοι από τη θά-
λασσα. Μπουγάτσα το πρωί, 
χταποδάκι, ψάρι φρέσκο, 
κολοκυθοκεφτέδες και άλλοι 
μαγικοί ελληνικοί μεζέδες 
συχνότερα. Αν θελήσουμε 
γλυκό, θα φτιάξουμε –όπως 
οι μαμάδες και οι γιαγιάδες 
μας– έναν κορμό (άλλη δική 
μου «άγκυρα», που με κάνει 
να νιώθω παιδί σε γιορτή). Τη 
δική μου συνταγή για κορ-
μό θα μοιραστώ μαζί σας, 
προτρέποντάς σας, όπως 
συνηθίζω, να «παίξετε». Καλό 
Αύγουστο – αυτήν τη φορά, 
από πολύ κοντά σας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ (ή «μωσα-
ϊκό») τής Μίνας θα χρειαστείτε 
350 γρ. μπισκότα πτιμπέρ, 
250 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη, 
2 αβγά, 150 γρ. άχνη ζάχα-
ρη, 50 γρ. κακάο και 60 γρ. 
κονιάκ Μεταξά τριών αστέρων. 
Θα χρειαστείτε, επίσης, λίγη 
λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο 
και, για την επικάλυψη, κακάο 
σκόνη, ινδοκάρυδο και χοντρο-
κομμένους ξηρούς καρπούς.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΦΤΙΑΞΕΤΕ, ξε-
κινάτε λιώνοντας το βούτυρο 
σε σιγανή φωτιά. Στο μετα-
ξύ, σε ένα μπολ ρίχνετε το 
κακάο, την άχνη, τα αβγά και 
το ποτό και τα ανακατεύετε 
ώσπου να ομογενοποιηθούν. 
Όταν λιώσει το βούτυρο και 
αφού το αποσύρετε από τη 
φωτιά, προσθέτετε τα αβγά, 
ανακατεύοντας το μείγμα 
σιγά σιγά, προσέχοντας ώστε 
να μη ψηθούν. Σε ένα άλλο 
μπολ σπάτε τα μπισκότα σε 

μικρά κομμάτια και τα ανα-
κατεύετε στο σοκολατένιο 
μείγμα, ώστε να απορροφή-
σουν το υγρό και να έχετε 
μιαν ομοιογενή μάζα (σε αυτό 
το σημείο φωνάζετε στην 
κουζίνα τούς αγαπημένους 
σας, για να φάνε άμεσα, με 
ένα κουτάλι – τα παιδιά μου 
ακόμη τρελαίνονται γι΄ αυτό).

ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 
απλώνετε μέρος τού μείγματος 
και το τυλίγετε σφιχτά, σαν 
«σαλάμι» (από αυτό, άλλωστε, 
προέκυψε και το εναλλακτικό 
όνομα του συγκεκριμένου γλυ-
κού). Εγώ το τυλίγω επιπλέον 
με αλουμινόχαρτο, για να είναι 
ακόμη σφιχτότερο, αλλά και 
για να προστατευτεί πιο αποτε-
λεσματικά από τυχόν μυρωδιές 
τού ψυγείου. Το αφήνετε στο 
ψυγείο να στερεοποιηθεί για 
τουλάχιστον 6 ώρες και μετά 
το επικαλύπτετε με κακάο ή με 
ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας.

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Τακ, τακ, τακ, τακ… Γελάω, νιώθω
ευφορία και γαλήνη μέσα μου, είμαι ξανά 
το παιδί των 6 χρόνων. Κρατάω
στα χέρια μου το αγαπημένο μου παιχνίδι… 
Το θυμάστε το «τάκα-τάκα» εσείς,
τα παιδιά τής δεκαετίας τού 1970;
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ΡΕΓΚΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ, ΟΙ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΗ ΡΙΓΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΜΑΡΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, ΤΟ ΑΠΑΛΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΟΥ, 
Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΜΟΥ ΠΟΔΙ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΑΓΚΥΡΕΣ» ΜΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΑ, 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ, ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.



ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το επι-
σκεφθήκαμε τυχαία, για κάποιες 
βασικές προμήθειες, επιστρέφο-
ντας στο κέντρο από ένα επαγγελ-
ματικό ραντεβού. Αυτή η παρθε-
νική επίσκεψη στο πρώτο «OK! 
Grocery Super Market & Deli» 
που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη 
(στην οδό Νυμφαίου 32-34, στον 
Εύοσμο) μάς άνοιξε, ωστόσο, την 
όρεξη – κυρίως λόγω των πολ-
λών και εκλεκτών κωδικών που 
είδαμε στα ράφια του, σε τιμές 
που δεν είχαμε συνηθίσει. Και 
κάπως έτσι, η δεύτερη επίσκεψή 
μας δεν άργησε – βρεθήκαμε 
στο new entry στα delicatessen 
τής Θεσσαλονίκης ένα μεσημέρι 
Παρασκευής, για να προμηθευ-
τούμε τα απαραίτητα για ένα 
ελαφρύ δείπνο με φίλους στο 
μπαλκόνι.
«Ελαφρύ δείπνο με φίλους στο 
μπαλκόνι» στη δική μας γλώσσα 
σημαίνει «μακαρονάδα». Και 
είχαμε στο μυαλό μας την τέλεια 
μακαρονάδα – μια παραλλαγή 
τής κλασικής ιταλικής με τυράκι 
και πιπέρι, με την προσθήκη 

ξύσματος 
λεμονιού 
– ένα δικό μας 
«υβρίδιο» των 
αγαπημένων cacio 
e pepe και al limone. Γεύσεις 
λεπτές, διακριτικές και φίνες, 
ιδανικές για τα ζεστά καλοκαιρινά 
βράδια.
Το μάτι μας δεν είχε πέσει έξω 
– στο «OK! Grocery» βρήκαμε 
ακριβώς τα υλικά που χρεια-
ζόμασταν: υπέροχες παπαρ-
δέλες «De Cecco» (μια ιταλική 
artisanal εταιρεία που ειδικεύεται 
στα ζυμαρικά από το 1886
– και, πιστέψτε μας, είναι πολύ 
καλοί σ’ αυτό που κάνουν). Ένα 
εξαιρετικό πεκορίνο Αμφιλοχίας 
– ένα επιτραπέζιο, σκληρό τυρί 
με πλούσιο άρωμα και χαρα-
κτηριστική αλμυρή και πικάντικη 
γεύση, που παράγεται από φρέ-
σκο, παστεριωμένο αιγοπρόβειο 
γάλα. Αντί για την «κλασική» 
παρμεζάνα, προτιμήσαμε να 
κάνουμε τη διαφορά με μια φίνα 
γραβιέρα Σφακίων περιορισμέ-
νης και αριθμημένης παραγωγής 
από παστεριωμένο αιγοπρόβειο 
γάλα, με ελαφρώς πικάντικη 
γεύση, την οποία βρήκαμε σε 
ασυναγώνιστη τιμή.
Για να ανοίξουμε την όρεξη, 
προμηθευτήκαμε όλα τα καλού-
δια για να στήσουμε ένα πλατώ 
τυριών και αλλαντικών για την 
παρέα μας: αρωματικό, καπνιστό 
μετσοβόνε, γραβιέρα με μαύρη 
τρούφα, αλλά και γραβιέρα 
Νάξου (με φίνο άρωμα, γλυκιά 
γεύση και τη χαρακτηριστική 
επίγευση), καπνιστό τυρί Μπέλας 
Βερμίου, δύο «πειραγμένες» 
γραβιέρες (η μία με πιπέρι και 
η άλλη με τσίλι – η γεύση τους 
είναι πραγματικά υπέροχη), αλλά 
και μορταδέλα με τρούφα, λόνζα 
Ευρυτανίας σε φέτες (ένα εκλε-
κτό, χειροποίητο αλλαντικό φυ-
σικής ωρίμανσης) και αυθεντικό 
σαλάμι Λευκάδος (αν δεν το 
έχετε δοκιμάσει, δεν ξέρετε τι χά-
νετε). Από το πλατώ μας δεν θα 
μπορούσαν να λείπουν τα αρτύ-
ματα – διαλέξαμε μια μουστάρ-
δα «Kalamata Papadimitriou» 
με μέλι και εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, μια απαλή μουστάρ-
δα τής Hellmann’s και, για τους 
μερακλήδες, μια αυθεντική,

  
full fl avor smokey Jack Daniel’s 
barbecue sauce.
Για να τα συνοδεύσουμε, 
επιλέξαμε πολύ ιδιαίτερα κριτσί-
νια (καλαμποκιού με σαφράν, 
ζυμωμένα με λευκό κρασί, 
αλλά και τυριού, με ημίσκληρο 
τυρί, επίσης ζυμωμένα με λευκό 
κρασί). Παραμένοντας στην ίδια 
παλέτα και για να συνοδεύσουμε 
το δείπνο μας προμηθευτήκαμε 
δύο κρασιά από την κάβα τού 
«OK! Grocery» (μια κάβα που 
ανταγωνίζεται άνετα οποιοδή-
ποτε επαγγελματικό κελάρι): μια 
Μαλαγουζιά Single Viveyard του 
2020 από το Κτήμα Γεροβασι-
λείου και ακόμη μία Μαλαγουζιά 
Single Vineyard «Χελώνες» από 
το Κτήμα Άλφα.
Το πέρασμα από το ταμείο 
αποτέλεσε μια πολύ ευχάριστη 
έκπληξη – και την επιβεβαίωση 
ότι το «OK! Grocery» ήρθε για 
να αποτελέσει μια εξαιρετική 
value-for-money επιλογή στην 
κατηγορία των delicatessen 
στη Θεσσαλονίκη.

Ώρα για φαγητό
Και επειδή σίγουρα σας ανοίξα-
με την όρεξη, ιδού και η συντα-
γή για τη μακαρονάδα που σας 
προτείνουμε. Πιο απλή δεν μπο-
ρεί να γίνει! Θα χρειαστείτε 500 
γρ. παπαρδέλες, 2 κ.σ. βούτυρο, 
100 γρ. τριμμένο πεκορίνο, 
100 γρ. τριμμένη γραβιέρα 
Σφακίων, αλάτι, φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι και λίγο ξύσμα από 
ακέρωτο λεμόνι.
Βράζετε τα ζυμαρικά σε αλα-
τισμένο νερό σύμφωνα με τις 
οδηγίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία και τα στραγγίζετε 
(κρατήστε μισό φλιτζάνι από το 
νερό τους για τη σάλτσα). Βάλτε 
το βούτυρο σε ένα μεγάλο, βαθύ 
τηγάνι και ρίξτε αρκετό φρεσκο-
τριμμένο πιπέρι (ανάλογα με τις 
προτιμήσεις σας). Μόλις λιώσει 
το βούτυρο, προσθέστε το νερό 
από τα ζυμαρικά, τα βρασμέ-
να ζυμαρικά και τη γραβιέρα 
Σφακίων. Ανακατέψτε και ρίξτε 
και το πεκορίνο. Ανακατέψτε 
ακόμη μία φορά. Πριν σερβίρετε, 
προσθέτετε σε κάθε πιάτο ξύσμα 
λεμονιού, κατά τις προτιμήσεις 
σας. Καλή σας όρεξη!

OK! GROCERY
SUPER MARKET & DELI

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Ετοιμάζουμε ένα καλοκαιρινό δείπνο
– και επιβεβαιώνουμε για ακόμη μία φορά ότι
η ποιότητα δεν χρειάζεται να κοστίζει ακριβά.

NEW ENTRY ΠΟΛΗ  37

ξύσματος 
λεμονιού 
– ένα δικό μας 
«υβρίδιο» των 

  
full fl avor smokey Jack Daniel’s 
barbecue sauce.
Για να τα συνοδεύσουμε, 

ΠΟΛΗ  37 37

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΣΑΣ!
 ∆ύο τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγές

  αξίας 15 ευρώ για τις αγορές τους από

   το «OK! Grocery Super Market & Deli»

                  
                  

               
             Λεπτοµέρειες στη σελίδα FB:

                  
                  

                  
                  

                  
  CitymagThess

Citymag Thessaloniki 
No 042  —  Αύγουστος 2021



Citymag Thessaloniki 
No 042  —  Αύγουστος 2021

«MARRONE»

ΕΝΑ… ΚΑΦΕ 
ΠΟΥ ΘΑ
ΣΑΣ ΑΝΟΙΞΕΙ
ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ
Ανακαλύπτουμε
ένα εστιατόριο
που άνοιξε λίγο
πριν από το τελευταίο 
λόκντάουν – και 
χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
που μπορούμε πλέον
να το απολαμβάνουμε.

Κείμενο – φωτογραφίες:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ και ο και-
ρός έχει ζεστάνει για τα καλά. 
Όπως και πολλοί άλλοι, έτσι 
κι εγώ προτιμώ να απολαύσω 
το μεσημεριανό μου σε έναν 
χώρο εκτός κέντρου, όπου 
οι θερμοκρασίες είναι κατά 
τι χαμηλότερες. Αποφάσισα 
λοιπόν να επισκεφθώ ένα 
σχετικά νέο εστιατόριο, το 
οποίο άνοιξε λίγο πριν από 
το τελευταίο λόκντάουν και, 
έτσι, ίσως δεν πρόλαβε να γίνει 
γνωστό στους περισσότερους 
από εμάς (και εσάς). Το εστι-
ατόριο στο οποίο αναφέρομαι 
είναι το «Marrone», το οποίο 
βρίσκεται στον αριθμό 111 τής 
οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, 
στο Καραμπουρνάκι, ακριβώς 
απέναντι από τον Ναυτικό 
Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Η εμπειρία
Κυριακή μεσημέρι, λοιπόν, και 
το ραντεβού με την παρέα είχε 
οριστεί για τις 14:00. Μπαί-
νοντας στον χώρο, η πρώτη 
(καλή) εντύπωση αφορά την 

αισθητική τού resto, για τη 
διακόσμηση του οποίου επιλέ-
χθηκαν κλασικά, διαχρονικά 
υλικά, όπως το μέταλλο, το 
ξύλο και το γυαλί. Το ευγενι-
κό προσωπικό προσφέρθηκε 
αμέσως να μας κατευθύνει 
στο τραπέζι μας, ώστε να ξεκι-
νήσει ακόμη μία γαστριμαργι-
κή εμπειρία.
Το μενού είναι πλούσιο, φιλο-

δοξώντας να καλύψει κάθε 
γούστο και προτίμηση. Μετά 
από αρκετή σκέψη, αποφα-
σίσαμε να παραγγείλουμε 
μια σαλάτα με ντοματίνια, 
λαχανικά και τυρί κρέμα, 
αραντσίνι (σ.σ.: παραδοσι-
ακές ιταλικές κροκέτες) με 
κολοκυθοκεφτέδες, τραχανά 
με φρέσκα βότανα, φέτα και 
δροσερό γιαούρτι, μια τριλο-
γία μανιταριών (με μανιτάρια 
πλευρώτους, πορτομπέλο 
και λευκά) με μαγιονέζα 
τρούφας και φλοίδες από 
καπνιστό τυρί Μετσοβόνε, 
ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι με 
πατάτα σε αρωματικό βού-
τυρο και κρέμα Μετσόβου, 
αλλά και ένα ριζότο με άγρια 
μανιτάρια, τρούφα και τσάι 
από πορτσίνι. Για το τέλος, 

παραγγείλαμε ένα μιλφέιγ με 
κρέμα πατισερί, ναμελάκα 
(μια τρυφερή κρέμα που μάς 
έρχεται από την Ιαπωνία) από 
σοκολάτα γάλακτος, παγωτό 
Valrhona και κρέμα βανίλια 
Μαδαγασκάρης, το οποίο 
σερβιρίστηκε με πολύ ιδιαίτε-
ρο τρόπο.
Χωρίς υπερβολή, όλα τα πιάτα 
που δοκιμάσαμε ήταν πεντα-
νόστιμα – κάτι που δεν είναι 
αυτονόητο για κάθε εστιατό-
ριο. Φεύγοντας, ζητήσαμε από 
το προσωπικό να μεταφέρει 
τις ευχαριστίες μας προς τους 
μάγειρες – κάτι που συμβαίνει 
ακόμη σπανιότερα…
Όπως αντιλαμβάνεστε, σας 
προτείνω ανεπιφύλακτα να το 
επισκεφθείτε.
INFO: «Marrone restaurant», 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 111,
Καλαμαριά . Τ. 2310-419.179.
W. http://marrone-restaurant.gr
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
Τα «τι» και τα «πώς»

του εστιατορίου
με μία ματιά 1 2 3 4Εμπνευστής τού εγχειρήμα-

τος είναι ο ποδοσφαιριστής 
Παντελής Καφές, εξ ου και 
το όνομα του εστιατορίου 
(«marrone» στα Ιταλικά 
σημαίνει «καφέ»).

Η κουζίνα
τού εστιατορίου είναι 
ανοιχτή και μπορείς
να δεις τους μάγειρες
σε ώρα δημιουργίας.

Το «Marrone» διαθέ-
τει μια εκτενή wine list
με πολλές προτάσεις 
και δεκάδες
ελληνικές ετικέτες
απ’ όλη τη χώρα.

Μην παραλείψετε
να κάνετε κράτηση,
ιδίως αν αποφασίσετε
να πάτε
Σαββατοκύριακο.

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ

CΗΕCK, PLEASE!

Πέραν όλων των άλλων,
η επένδυση στις κολώνες από 
διατηρημένα φυτά και βρύα.

Δεν βρήκα κάτι
που να μη μου αρέσει…

Σίγουρα δεν είναι ένα φθηνό 
resto, υπάρχουν όμως πιάτα 
για όλα τα βαλάντια.

 Σαλάτα με ντοματίνια, λαχανικά και τυρί κρέμα..

 Αριστερά: μιλφέιγ με κρέμα.
 πατισερί, ναμελάκα από σοκολάτα.
 γάλακτος, παγωτό Valrhona.
 και κρέμα βανίλια Μαδαγασκάρης..

 Τριλογία μανιταριών (με μανιτάρια πλευρώτους,.
 πορτομπέλο και λευκά) με μαγιονέζα τρούφας.
 και φλοίδες από καπνιστό τυρί Μετσοβόνε..

 Αραντσίνι με κολοκυθοκεφτέδες, τραχανά.
 με φρέσκα βότανα, φέτα και δροσερό γιαούρτι..

 Μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
 με πατάτα σε αρωματικό βούτυρο.
 και κρέμα Μετσόβου..

 Ριζότο με άγρια μανιτάρια,.
 τρούφα και τσάι από πορτσίνι..
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
ΕΧΩ ΜΙΑ ΛΙΓΟΥΡΑ..

ΤΑΡΤΑ ΛΕΜΟΝΙ 
ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ 
ΜΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ 
ΑΙΓΙΝΗΣ

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

ΥΛΙΚΑ:
Για τη ζύμη τής τάρτας:
200 γρ. βούτυρο με 82%
λιπαρά, παγωμένο και κομμένο 
σε μικρά κομμάτια
100 γρ. ζάχαρη άχνη
50 γρ. αβγά
220 γρ. αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
100 γρ. πούδρα αμυγδάλου
20 γρ. γάλα με 3,5% λιπαρά
2 γρ. αλάτι
1 τμχ. λοβού βανίλιας
Για τη lemon curd:
120 γρ. χυμός λεμονιού
40 γρ. χυμός λάιμ
220 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
200 γρ. αβγά
5 γρ. ξύσμα λεμονιού
3 γρ. ξύσμα λάιμ
5 γρ. φύλλα ζελατίνης
250 γρ. βούτυρο
με 82% λιπαρά
Για τη συναρμολόγηση:
Η lemon curd μας
Η τάρτα μας
200 γρ. φρέσκα μούρα
100 γρ. ωμά φιστίκια Αιγίνης 
τριμμένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Με ένα ίσιο μαχαίρι κόβου-
με τον λοβό βανίλιας και 
παίρνουμε από μέσα τους 

σπόρους βανίλιας. Ρίχνουμε όλα 
τα υλικά στον κάδο τού μίξερ 
και ζυμώνουμε με το φτερό, 
μέχρι να έχουμε μιαν ομοιογε-
νή ζύμη. Τυλίγουμε τη ζύμη με 
μεμβράνη και την αφήνουμε να 
κρυώσει στο ψυγείο για του-
λάχιστον μία ώρα (ιδανικά, για 
ολόκληρη τη νύχτα, αν κάνουμε 
την προπαρασκευή από την 
προηγουμένη).

2 Βγάζουμε τη ζύμη από 
το ψυγείο, την κόβουμε 
στη μέση και παίρνου-

με τη μισή. Την τοποθετούμε 
ανάμεσα σε δύο φύλλα λαδό-
κολλας (για να μην κολλάει) και 
την ανοίγουμε με τον πλάστη σε 
λεπτό φύλλο πάχους 3-4 χιλι-
οστών. Την υπόλοιπη ζύμη την 

τυλίγουμε ξανά σε μεμβράνη και 
την κρατάμε στην κατάψυξη.

3 Μεταφέρουμε το φύλλο 
ζύμης σε φόρμα δια-
μέτρου 18-20 εκ. και 

ύψους 4 εκ. Το στρώνουμε ώστε 
να καλύψει τον πάτο και τα τοι-
χώματα και κόβουμε όσο εξέχει. 
Τρυπάμε τη ζύμη με ένα πιρούνι. 
Απλώνουμε στο εσωτερικό τής 
τάρτας ένα κομμάτι μεμβράνης, 
με τις άκρες της να εξέχουν. 

4 Γεμίζουμε την τάρτα 
μέχρι πάνω με ρύζι και 
ψήνουμε σε προθερ-

μασμένο φούρνο στους 170 
βαθμούς Κελσίου (στον αέρα) 
για περίπου 15 λεπτά (το ρύζι 
βοηθάει ώστε να μη πέσουν τα 
τοιχώματα της τάρτας). Αφαι-
ρούμε τη μεμβράνη με το ρύζι 
και ψήνουμε για περίπου 15 
επιπλέον λεπτά, έως ότου αυτή 
αποκτήσει χρυσαφί χρώμα.

5 Βγάζουμε από τον 
φούρνο και αλείφουμε
όλη την τάρτα (στο 

κέντρο της και περιμετρικά) με 
λίγο λιωμένο βούτυρο.

6 Για τη lemon curd: 
μαλακώνουμε τα φύλ-
λα ζελατίνης σε κρύο 

νερό. Φτιάχνουμε ένα μπεν μαρί, 
προσέχοντας το μπολ μας να 
μην ακουμπάει απευθείας στο 
νερό που βράζει. Σε ένα μπολ 
ανακατεύουμε με ραβδομπλέ-
ντερ τη ζάχαρη, τα αβγά και 
τον χυμό από τα εσπεριδοειδή. 
Προσθέτουμε το ξύσμα από τα 
εσπεριδοειδή και μεταφέρουμε 
το μείγμα στο μπεν μαρί, ανακα-
τεύοντας με ένα σύρμα ζαχαρο-
πλαστικής έως ότου το μείγμα 
μας φτάσει στους 80 βαθμούς 
Κελσίου. Αποσύρουμε από τη 
φωτιά, στραγγίζουμε καλά τα 
φύλλα ζελατίνης και τα ενσωμα-
τώνουμε στην κρέμα. Σουρώ-
νουμε και ανακατεύουμε με 
ραβδομπλέντερ, ενώ ταυτόχρονα 
ρίχνουμε σιγά σιγά το κρύο 
βούτυρο. Τέλος, μεταφέρουμε σε 
ένα δοχείο, καλύπτοντάς την επι-
φάνεια της κρέμας με μεμβράνη. 
Αφήνουμε στην άκρη, μέχρι να 
συναρμολογήσουμε την τάρτα.

7 Για τη συναρμολόγηση: 
αδειάζουμε και μοιρά-
ζουμε ομοιόμορφα στην 

τάρτα την κρέμα λεμονιού. 
Καλύπτουμε όλη την κρέμα με 
το τριμμένο φιστίκι Αιγίνης και, 
αμέσως μετά, όλη την επιφάνεια 
της τάρτας με τα φρέσκα μού-
ρα. Ενδιάμεσα διακοσμούμε με 
φιστίκια Αιγίνης. Αφήνουμε στο 
ψυγείο για 2 ώρες πριν από το 
σερβίρισμα.
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«MIMOZA»

ΤΟ ΑΝΘΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ
Μια νέα πρόταση 
αναψυχής και 
διασκέδασης δίνει 
χρώμα και δροσιά 
στο καλοκαίρι 
μας. Η «Μιμόζα», 
στη συμβολή 
Αμπελοκήπων, 
Νεάπολης και 
Σταυρούπολης,
μας προσκαλεί σε
μια απόδραση στην 
ίδια μας την πόλη.
Κείμενο:
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφίες:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ αυτήν την πα-
ρουσίαση κάπως ανορθόδοξα 
– αρχικά με μία διαπίστωση 
και στη συνέχεια με μία μικρή 
εξομολόγηση. Η διαπίστωση εί-
ναι ότι εδώ και περίπου δύο δε-
καετίες, που προτείνω χώρους 
εστίασης, μπαρ κοκ., δεν είχα 
παρουσιάσει ποτέ έναν χώρο 
με τον χαρακτηρισμό «αναψυ-
κτήριο». Η εξομολόγηση είναι 
πως μέχρι την επίσκεψή μου 
στη «Μιμόζα» είχα μια λαθεμέ-
νη εικόνα για τα αναψυκτήρια. 
Προφανώς, θυμόμουν εκείνα 
όπου με πήγαιναν οι γονείς 
μου ως πιτσιρικά ή εκείνα που 
βλέπαμε στις παλιές, ασπρό-
μαυρες ελληνικές ταινίες, με 
τους θαμώνες να είναι κυρίως 
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. 
Το θέμα είναι ότι απέκτησα 
πλέον την ορθή εικόνα.

Η μεταμόρφωση
Σε κάθε περίπτωση, η «Μι-
μόζα» δεν είναι αυτό που 
θα περιέγραφα ως ένα τυ-
πικό αναψυκτήριο, αλλά μια 
απολύτως φρέσκια εκδοχή, 
απόλυτα εναρμονισμένη με 
την εποχή της. Βέβαια, για 
να φτάσει ο χώρος να γίνει 
αυτό που αντικρίζει σήμερα 

ο επισκέπτης χρειάστηκε να 
πέσει πολλή δουλειά. Η έκταση 
(στην οποία λειτουργούσε κά-
ποτε ένα παλιό αναψυκτήριο) 
ήταν παρατημένη επί χρόνια 
και γεμάτη μπάζα. Ξέφραγο 
αμπέλι… Όποιος ήθελε έμπαινε, 
ό,τι ήθελε έπαιρνε. Από τις 11 
Ιουνίου, ωστόσο, όταν η «Μι-
μόζα» άνοιξε τις πόρτες της 
στο κοινό, ο χώρος αποτελεί 
υπόδειγμα μετατροπής αστικού 
χώρου.

Η πισίνα των ονείρων
Το πρώτο πράγμα που θα σας 
κάνει εντύπωση είναι το πόσο 
απομονωμένο είναι το αναψυ-
κτήριο από τη βουή τής πόλης. 
Παρότι η «Μιμόζα» βρίσκεται 
μόλις λίγα μέτρα από τις οδούς 
Λαγκαδά και Ακριτών, δεν είναι 
ορατή στο μάτι, αφού «κρύβε-
ται» από τα δέντρα τής περι-
οχής. Μόλις περπατήσετε στα 
δρομάκια που οδηγούν σ’ αυ-
τήν και περάσετε την ξύλινη πε-
ρίφραξη, θα βρεθείτε σε έναν 
περίκλειστο παράδεισο γεμάτο 

δέντρα, θάμνους, παρτέρια με 
γκαζόν και, φυσικά, λουλούδια 
(ναι, υπάρχουν και μιμόζες). Η 
ομάδα τής «Μιμόζας» επέλεξε 
να δώσει στο αναψυκτήριο το 
όνομα του λουλουδιού, όταν 
είδε μια κυρία να κρατάει στα 
χέρια της ένα μπουκέτο με 
μιμόζες.
Το δεύτερο στοιχείο που θα 
σας κάνει εντύπωση –έκανε 
και σ’ εμένα– είναι η πανέξυ-
πνη λύση που επελέγη όσον 
αφορά την αξιοποίηση της πα-
λιάς πισίνας. Δημιουργήθηκαν 
ξύλινα ντεκ διαφόρων επιπέ-
δων, στα οποία τοποθετήθηκαν 
τραπεζάκια-κύβοι, μαξιλάρες 
και κιλίμια, ενώ ο χώρος συ-
μπληρώνεται από «παρτέρια» 
με λευκό χαλίκι και ενδιαφέ-
ροντα φωτισμό. Πιθανότατα 
είναι ο καλύτερος χώρος για να 
καθίσετε με το ταίρι σας, ώστε 
να έχετε την αίσθηση ότι βρί-
σκεστε σε νησί. Εξαιρετική ιδέα 
αποτελούν και τα ζαρζανέτια 
(συρματοκιβώτια), που μετα-
τράπηκαν σε καναπέδες.

All-time pleasure
Η «Μιμόζα» είναι ανοιχτή από 
τις 10 το πρωί, για να πιείτε 
τον καφέ σας, ένα παγωμένο 
τσάι, φυσικούς χυμούς και 
smoothies (κρατώ το μίλκ-
σέικ για το απογευματάκι). 
Θεωρώ ότι ο χώρος είναι 
εξαιρετικός για ένα επαγγελ-
ματικό ραντεβού, πίνοντας 
ένα ποτήρι κρασί και συνο-
δεύοντάς το με ένα πλατώ 
τυριών ή με μπρουσκέτες (σε 
μεγάλη ποικιλία – με σολομό, 

προσούτο, αβοκάντο κτλ.). Η 
wine list περιλαμβάνει κρασιά 
παραγωγών απ’ όλη τη χώρα 
(μεταξύ άλλων περιοχών, από 
Χαλκιδική, Νάουσα, Δράμα, 
Εύβοια και Κρήτη). Για τους 
πιο… μερακλήδες, προσφέρε-
ται η επιλογή τού τσίπουρου, 
με τους απαραίτητους συνο-
δευτικούς μεζέδες.
Κι όταν δύσει ο ήλιος και 
ανάψουν τα φώτα, η «Μιμό-
ζα» μεταμορφώνεται σε έναν 
αστικό παράδεισο. Απολαμβά-
νεις την ανοιχτωσιά, το δρο-
σερό αεράκι και τους σόουλ, 
φανκ, έθνικ και τζαζ ήχους. 
Παραγγέλνετε ένα Spritz 
(όποια εκδοχή προτιμάτε) ή 
το αγαπημένο σας κοκτέιλ και 
αφήνεστε στη μαγεία τού ελλη-
νικού καλοκαιριού. Τι σημασία 
έχει που βρίσκεστε στην πόλη;
INFO: «Μιμόζα», Ακριτών 
με Λαγκαδά (πάροδος Διός 52), 
Αμπελόκηποι. Τ. 6948-055.498.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ
Μια πρόταση για

κάθε ώρα τής ημέρας 
και για κάθε ηλικία 1 2 3 4Η εύκολη εύρεση πάρκινγκ 

στην περιοχή θα σας 
οδηγήσει γρηγορότερα
στην απόλαυση.

Η wine list
περιλαμβάνει κρασιά 
αποκλειστικά ελλήνων 
παραγωγών, από
κάθε γωνιά τής χώρας.

Το μίλκσέικ αποτελεί 
μια απολαυστική 
επιλογή για τους 
μικρούς (και όχι 
μόνο) φίλους τού 
αναψυκτηρίου.

Όσο εξεζητημένο κι 
αν είναι το αγαπημένο 
σας κοκτέιλ,
οι bartenders
θα ικανοποιήσουν 
κάθε σας επιθυμία.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ
WINE & SPIRITS

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
Λευκό και ροζέ
είναι τα χρώματα
του καλοκαιριού
– και στο ποτήρι μας.

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

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στην καρδιά 
τού καλοκαιριού και σιγά 
σιγά γίνονται τα πρώτα σχέδια 
καλοκαιρινών εξορμήσεων 
ενόψει και του Αυγούστου. 
Ένα πολύ διαφορετικό καλο-
καίρι, ανάλογο του περσινού, 
με περιορισμούς και εμβόλια. 
Παρά τις δυσκολίες και την 
πανδημία τής Covid-19, εμείς 
είμαστε εδώ, προσπαθώντας 
να σας παροτρύνουμε να 
περάσετε όμορφα το φετινό 
καλοκαίρι, απολαμβάνοντας 
μικρές, καθημερινές στιγμές 
και επιλέγοντας τις σωστές 
προμήθειες που δεν θα σας 
απογοητεύσουν.
Στα δικά μας, σε αυτό το τεύ-
χος έχουμε τέσσερα εξαιρετι-
κά κρασιά που μας έρχονται 
από γνωστά οινοποιεία τού 
εξωτερικού – συγκεκριμένα, 
από τη Γερμανία, τη Γαλλία 
και τη Νέα Ζηλανδία. Δύο 
λευκά και δύο ροζέ, ιδανικά 
για την εποχή που διανύουμε.
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«ΤΟ ΠΟΤΟ ΣΕ ΤΡΑΒΑ ΑΠΟΤΟΜΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΤΑΕΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΠΙΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  
ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ».

ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΟΥΚΟΦΣΚΙ
(γερμανοαμερικανός ποιητής και συγγραφέας, 1920-1994)

Riesling Dr. L Ημίξηρο, 
Dr. Loosen,
Μόζελ, Γερμανία.

«Βασιλιάς» των λευκών ποι-
κιλιών είναι, κατά πολλούς, το 
Riesling. Ξεχωρίζει ανάμεσα στις 
υπόλοιπες ποικιλίες χάρη στην 
έντονη, αφοπλιστική και μονα-
δική του οξύτητα, αλλά και στην 
ιδιομορφία του να μας δίνει 
εξαιρετικά αποτελέσματα σε 
χώρες με κρύο κλίμα. Στη Γερ-
μανία βρίσκουμε μερικά από τα 
καλύτερα Riesling τού κόσμου 
– ειδικά από τον χαρισματικό 
Έρνεστ Λούζεν, που έχει γίνει 
ιδιαίτερα γνωστός στους έλληνες 
οινόφιλους τα τελευταία χρόνια. 
Το συγκεκριμένο κρασί μάς 
έρχεται από την περιοχή τού 
Μόζελ και κατατάσσεται στην 
κατηγορία των ημίξηρων κρα-
σιών, χάρη στα υπολειμματικά 
σάκχαρα που έχει. Με ιδιαίτερα 
έντονη οξύτητα, που για πολ-
λούς παραπέμπει σε αφρώδη 
οίνο, αρώματα λευκόσαρκων 
φρούτων (όπως το αχλάδι και το 
πράσινο μήλο) και μια μεταλλι-
κότητα εξαιτίας του υπεδάφους 
τής περιοχής, θα αποτελέσει την 
υπ’ αριθμόν «ένα» επιλογή σας. 
Ιδανικό ταίριασμα με σούσι και 
ασιατική κουζίνα.

Sauvignon Blanc,
Black Cottage
-Two Rivers,
Νέα Ζηλανδία.

Η Νέα Ζηλανδία αποτελεί 
έναν από τους παραδείσους 
τού παγκόσμιου αμπελώνα. 
Ένα Sauvignon Blanc από 
την περιοχή Μάρλμπορο, που 
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα 
τού νότιου νησιού τής χώρας, 
αντιπροσωπεύει επάξια το 
νεοκοσμίτικο στιλ – και δεν 
απογοητεύει όποιον το επιλέγει. 
Εδώ έχουμε ιδιαίτερα τονισμέ-
νη οξύτητα, με ένα ελκυστικό 
αρωματικό μπουκέτο που είναι 
έντονο τόσο στη μύτη όσο και 
στο στόμα. Το γκρέιπφρουτ, 
το μάνγκο, το πάσιονφρουτ, 
αλλά και κάποιες πράσινες 
νότες (όπως τα σπαράγγια και 
το λεμονόχορτο) συνθέτουν 
μια πολύπλοκη και ενδιαφέ-
ρουσα αίσθηση φρεσκάδας 
στην παλέτα μας. Ιδανικό να 
το απολαύσετε με ψητά ψάρια, 
λευκό κρέας με ελαφριές σάλ-
τσες, ωμά θαλασσινά – αλλά 
και καλή παρέα…

Pétale de Rose,
Château de La Tour
de l’Evêque,
Regine Sumeire.

Τα κορυφαία ροζέ κρασιά 
τού κόσμου προέρχονται από 
την περιοχή τής Côtes de 
Provence, την Προβηγκία,
που έγινε γνωστή για τα 
ανοιχτόχρωμα ροζέ κρασιά 
και τον καλοκαιρινό προορι-
σμό τού Σεν Τροπέ. Το όνομα 
«Pétale de Rose» προέρχεται 
από το πέταλο του ρόδου και 
το ανοιχτό χρώμα που θυμίζει 
ροδοπέταλο. Πρώτη το έδωσε 
η Regine Sumeire στο κρασί 
της, για να ακολουθήσουν 
οι υπόλοιποι και από εκεί και 
πέρα να γίνει παγκόσμια τάση. 
Η τραγανή οξύτητα, το πλού-
σιο σώμα του και το περίπλο-
κο μπουκέτο αρωμάτων (στο 
οποίο βρίσκεις τριαντάφυλλο, 
μπαχάρια και κόκκινα φρού-
τα) θα σας γοητεύσουν. Πιείτε 
το συντροφιά με ένα ριζότο 
με καλαμάρι, ένα κριθαρότο 
με γαρίδες, λινγκουίνι με κα-
ραβίδες ή ένα εξαιρετικό χτα-
ποδάκι μαγειρεμένο με κοφτό 
μακαρονάκι. Αν θέλετε κάτι 
πιο φιλικό στη διατροφή σας, 
επιλέξτε μια δροσερή, καλο-
καιρινή σαλάτα με φράουλες.

Blush Sauvignon Blanc, 
Villa Maria,
Νέα Ζηλανδία.

Όλοι γνωρίζουμε το Sauvignon 
Blanc ως μια λευκή ποικιλία. 
Εδώ έχουμε μια ροζέ εκδοχή 
τού Sauvignon Blanc, συντρο-
φιά με την ερυθρή ποικιλία 
Merlot, σε πολύ μικρά ποσο-
στά. Ένα από τα διασημότερα 
οινοποιεία τής Νέας Ζηλαν-
δίας, αναγνωρίζοντας την 
απήχηση του Sauvignon Blanc 
τής συγκεκριμένης περιοχής 
και την αυξανόμενη ζήτηση 
για ροζέ κρασιά από τους 
καταναλωτές, μας χαρίζει αυτό 
το καταπληκτικό αποτέλεσμα. 
Οξύτητα υψηλή (χαρακτηρι-
στική τού κλίματος), αρώματα 
πάσιονφρουτ και μάνγκο, αλλά 
και πράσινες νότες γρασιδιού 
(ελέω Sauvignon Blanc) και 
κόκκινα φρουτάκια, όπως 
φράουλα (λόγω Merlot). 
Ιδανική επιλογή για το φετινό 
καλοκαίρι, μετρά μόλις λίγους 
μήνες κυκλοφορίας και στη 
χώρα μας – και μας καλεί να 
το σερβίρουμε στα ποτήρια 
μας.
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Yves Tumor/
«The Asymptotical 
World (EP)»

ΣΕ ΠΟΛΥ σύντομο χρονικό 
διάστημα από την προηγούμε-
νη κυκλοφορία («Heaven to a 
Tortured Mind») του 2020, 
ο αμερικανικής καταγωγής Σιν 
Μπόουι (με την καλλιτεχνική επω-
νυμία «Yves Tumor», δάσκαλος 
και υποστηρικτής τού μουσικού 
είδους τής rock scuzz), επιστρέ-
φει με την κυκλοφορία τού EP 
«The Asymptomatical World».

ΔΙΑΘΕΤΕΙ έξι τραγούδια, συ-
μπεριλαμβανομένου του single 
«Jackie», που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα, μαζί με άλλα πέντε, 
φρέσκα κομμάτια. Πιο ώριμος, 
αλλά και αποστασιοποιημένος 
από το στίγμα τού glam rock, 
ο Yves μπαίνει αυτήν τη φορά 
σε ηλεκτροχρωματισμένα 
μεταπάνκ μουσικά χτυπήμα-
τα, πάντοτε με την ίδια όρεξη, 
πάθος και γούστο. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ακρόασης, η 
μουσική τού Yves Tumor έχει 
μιαν αδιάλειπτη αισθαντική 

κίνηση που σου δίνει διαρκώς 
την αίσθηση ότι κάτι «λιώνει» 
μέσα από τις ηχοχρωματικές 
στροφές. Αυτό οφείλεται στον 
ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζει τα τραγούδια. Αρ-
χικά, παίρνει στα χέρια του ένα 
γνωστό είδος και αρχίζει να το 
διασπά: κρατά μία λωρίδα μπά-
σων και έναν σταθερό ρυθμό. 
Και εκεί αρχίζει να το θαμπώ-
νει. Η νέα μορφή που αποκτά 
εμφανίζεται ως αντίγραφο του 
εαυτού του και όχι σαν ένα 
απλό ροκ τραγούδι. Όμως, η 
διαδικασία δεν σταματά εκεί. 
Κατά την εξέλιξη κάθε κομμα-
τιού, η φόρμα χωρίζεται – και 
από αυτήν τη διάσπαση έρχεται 
κάτι πιο αστραφτερό, κάτι νέο, 
στην ίδια διάταξη με το παλιό, 
θαμπό μεν, αλλά πιο ωμό και 
πιο αισθητά ζωντανό.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ όπως το «Jackie» 
περιγράφουν την αμφιβολία 
που γεννά μια βασανισμένη 
αγάπη. Δικαίως συγκαταλέγε-
ται μεταξύ των πιο άμεσων και 
συγκλονιστικών τραγουδιών 
τού Τumor. Τα τραγούδια του 
ξυπνούν το «dream fever» των 
πειραματικών ροκ συγκροτη-
μάτων τής δεκαετίας τού 1980 
(από το Ηνωμένο Βασίλειο), 
ανασύροντας από τις ξεθωρια-
σμένες -λόγω των ετών- μνήμες 
μας πολλά από τα καλά στοι-
χεία τής (τότε) ένδοξης δισκο-
γραφικής ανεμελιάς.

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ, διακρί-
νουμε τα εξής χαρακτηριστικά 
(που, άλλωστε, δεν θα μπο-
ρούσαν να μείνουν απαρατή-
ρητα): το ξερό χιούμορ, μια 
λεπτή, παιχνιδιάρικη λάμψη 
που ξεπηδά μέσα από την 
ψυχρή καταγραφή των στίχων 
τού «Jackie» (αλλά και σε 
άλλες περιπτώσεις), καθώς και 
το ηχητικό εφέ που ταλαντεύ-
εται με τη φωνή τού Tumor 
λίγο πριν από την κορύφωση 
του «Crushed Velvet». Κυ-
κλοφορεί (ήδη) ψηφιακά από 
τη Warp Records. Προσεχώς 
αναμένεται το βινύλιο, καθώς 
και η άκρως συλλεκτική 
έκδοση με το box set 
των τριών 7ιντσων singles.
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Kajagoogoo/ 
«White Feathers»
ΤΟ 1983 είχε ήδη μπει και 
η πορεία τής ποπ-ηλέκτρο 
μουσικής ακολουθούσε μια 
φρενήρη, παλαβή τροχιά. 
Πέρα από τα ήδη φτασμέ-
να ονόματα του χώρου, 
άρχισαν να ξεπηδούν από 
το πουθενά σχήματα που 
θα άφηναν ανεξίτηλο το 
στίγμα τους με μόλις ένα 
single (άντε, δύο το πολύ). 
Αυτή η επιτυχία θα τους 
ακολουθούσε για τις επόμε-
νες δεκαετίες – κι ας μην 
έκαναν ποτέ ξανά κάτι τόσο 
αξιοσημείωτο. Στα κομμάτια 
τού ντεμπούτου άλμπουμ 
της με την ονομασία «White 
feathers», η πενταμελής 
μπάντα των Kajagoogoo 
δημιούργησε μια συνθετική 
πλέξη, όπου οι τελειομανείς 
ηλεκτροπληκτροφόροι 
προγραμματισμοί των 
synths συνδυάζονταν με τις 
ασύλληπτες (ειδικά για ποπ 
μπάντα) μπασσογραμμικές 
καταλήξεις τού Νικ Μπεγκς 
και την ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστική, αιθέρια φωνή τού 
Limahl. Το αποτέλεσμα ήταν 
μια ακούσια και διαρκής 
ακροατική επαναληψιμό-
τητα, η οποία έκανε singles 
όπως το «Too Shy» τεράστια 
επιτυχία παγκοσμίως. 

ΑΚΟΜΗ δύο singles από το 
εν λόγω άλμπουμ αποτελούν 
σημεία αναφοράς, ακόμη 
και μετά από 38 χρόνια. Στο 
«Ηang on now», η συνθετι-
κή ροή βάλλεται ασταμάτητα 
μέσα από ευαίσθητες πλέξεις 
συνθετικής αρμονίας, ενώ 
στο «Ooh to be Ah» ακού-
με με δέος τον απόλυτο 
εμβληματικό προγραμμα-
τισμό ανάμεσα σε synth 
arpeggiators, basslines και 
electronic drum machines. 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ άφοβα, 
χωρίς προκατάληψη. So... 
Dream on, until next time…FL
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«ΟΡΕΣΤΗΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 25-27.08, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

Αναζητώντας την αυτογνωσία
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στο Άργος. Η Ηλέκτρα και ο 
Ορέστης, νέοι, πληγωμένοι, εύθραυστοι, απρο-
στάτευτοι και ευάλωτοι, ασφυκτιώντας μέσα 
στον μύθο τους, μετατρέπονται σε άγρια ζώα. 
Αποδιωγμένοι μετά την πράξη τους, γίνονται 
από παιδιά βασιλέων μιάσματα στην ίδια τους 
την οικογένεια και ανεπιθύμητοι στην ίδια τους 
την πατρίδα.
O Μενέλαος και η Ελένη φτάνουν από την 
Τροία. Τα δύο αδέλφια ελπίζουν στην παρέμ-
βαση του Μενέλαου, αλλά ούτε αυτός ούτε ο 
Τυνδάρεως σκοπεύουν να τους βοηθήσουν. Ο 
Ορέστης στρέφεται τότε στον Πυλάδη. Οι δυο 

τους, με τη βοήθεια της Ηλέκτρας, σχεδιάζουν 
ένα πλάνο εκδίκησης, με θύματα την Ελένη και 
την κόρη της, Ερμιόνη. Την τελική λύση έρχε-
ται να δώσει η παρέμβαση του από μηχανής 
θεού, Απόλλωνα.
Στον «Ορέστη» ο Ευριπίδης πιάνει το νήμα 
τού μύθου των δύο αδελφιών, του Ορέστη και 
της Ηλέκτρας, αμέσως μετά τη δολοφονία τής 
Κλυταιμνήστρας, για να τον φέρει πιο κοντά στα 
ανθρώπινα μέτρα και να μιλήσει για την επιβίωση 
των νέων σ’ έναν κόσμο που καθορίζεται από 
συνθήκες που τους ξεπερνούν. Βυθίζει τους 
ήρωές του στο σκοτάδι τής θλίψης, της απελπι-

σίας και της απόγνωσης, αναζητώντας το φως, 
την αλήθεια, την αυτογνωσία.
Σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας. Παίζουν οι ηθο-
ποιοί: Άρης Σερβετάλης (Ορέστης), Μαίρη Μηνά 
(Ηλέκτρα), Πάνος Βλάχος (Μενέλαος), Αιμιλια-
νός Σταματάκης (Πυλάδης), Γιώργος Ψυχογιός 
(Τυνδάρεως), Νικολέτα Κοτσαηλίδου (Ωραία 
Ελένη), Ζερόμ Καλουτά (Φρύγας), Κατερίνα Ζα-
φειροπούλου, Άλκηστις Ζιρώ, Νίκη Λάμη, Ιωάννα 
Λέκκα, Δανάη Μουτσοπούλου, Ματίνα Περγιου-
δάκη, Ελίζα Σκολίδη, Αναστασία Στυλιανίδη.
INFO: Στις 25-27.08, στις 21:00, στο Θέατρο 
Δάσους. Εισιτήρια: από €17.
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OLD
(OLD)
Σκηνοθεσία: M. Νάιτ Σιάμαλαν.
Παίζουν: Γκάελ Γκαρσία Μπερνάλ, 
Βίκι Κριπς, Τόμασιν ΜακΚένζι.
Διάρκεια: 108 λεπτά.
Είδος: Θρίλερ, μυστηρίου.

Ο ΜΕΤΡ των ταινιών ανατρι-
χίλας επιστρέφει με μιαν άκρως 
ενδιαφέρουσα ταινία, που πραγ-
ματεύεται έναν από τους μεγαλύ-
τερους φόβους τού ανθρώπου: 
το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να 
ήταν μόνον αυτό… Μια οικογένεια 
πηγαίνει για τις καλοκαιρινές της 
διακοπές σε ένα τροπικό μέρος. 
Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια 
μεγάλη (και, φυσικά, δυσάρεστη) 
έκπληξη: η απομονωμένη παρα-
λία που επέλεξε για να χαλαρώσει 
για λίγες ώρες κάνει τους ανθρώ-
πους να γερνούν πολύ γρήγορα. 
Προσωπικά, μας «έψησε» αφά-
νταστα. Αναζητήστε το τρέιλερ, 
για να πάρετε μια ιδέα.
INFO: Η ταινία προβάλλεται ήδη 
στις αίθουσες.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
(JUNGLE CRUISE)
Σκηνοθεσία: Γκλεν Φικάρα.
Παίζουν: Ντουέιντ Τζόνσον, Έμιλι 
Μπλαντ, Έντγκαρ Ραμίρεζ.
Διάρκεια: 127 λεπτά.
Είδος: Κωμική περιπέτεια.

ΟΤΑΝ σε μια ταινία πρωταγωνι-
στεί ο Ντουέιντ Τζσόνσον, ξέρετε 
τι έχετε να περιμένετε. Μπόλικη 
δράση, άφθονο χιούμορ και 
ανατροπές. Προσθέστε στα 
παραπάνω ότι πρόκειται για μια 
ταινία τής Ντίσνεϊ, όπερ σημαίνει 
ότι υπάρχει και μια δόση μαγείας 
και παραμυθού. Σε ό,τι αφορά 

την υπόθεση, πρόκειται για μια 
καθαρόαιμη ταινία εξερεύνησης, 
που ξεκινάει ήρεμα και αργά και 
καταλήγει σε φρενήρεις ρυθ-
μούς δράσης.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά 
στον Αμαζόνιο, με καπετάνιο τον 
πνευματώδη Φρανκ Γουλφ και 
τη θαρραλέα ερευνήτρια δρα. 
Λίλυ Χάουτον. Η Λίλυ ταξιδεύει 
από το Λονδίνο στη ζούγκλα τού 
Αμαζονίου, επιλέγοντας κατά 
τύχη τον Φρανκ (και την έτοιμη 
να διαλυθεί βάρκα του) ως οδη-
γό της. Είναι αποφασισμένη να 
ανακαλύψει ένα αρχαίο δέντρο 
με απαράμιλλες θεραπευτικές 
ικανότητες, κρατώντας στα 
χέρια της τη δύναμη να αλλά-
ξει το μέλλον τής ιατρικής. Το 
απίθανο ντουέτο, σε μιαν επική 
και απρόσμενη περιπέτεια, θα 
συναντήσει αμέτρητους κινδύ-
νους που διαθέτουν υπερφυσι-
κές δυνάμεις, όλους κρυμμένους 
στην παραπλανητική ομορφιά 
τού πλούσιου τροπικού δάσους. 
Καθώς όμως τα μυστικά τού 
χαμένου δέντρου ξεδιπλώνονται, 
η ζωή τής Λίλυ και του Φρανκ 
παίζεται κορώνα γράμματα και 
το ανθρώπινο είδος κρέμεται 
από μία κλωστή.

MORTAL KOMBAT
(MORTAL KOMBAT)
Σκηνοθεσία: Σάιμον ΜακΟυόιντ.
Παίζουν: Λούις Ταν, Τζος Λόσον.
Διάρκεια: 110 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια δράσης.

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι χρει-
άζεται να γράψουμε ιδιαίτερα 
πράγματα για όσους είχαν την 
ευκαιρία να ζήσουν, ως πιτσι-
ρικάδες, τη δεκαετία τού 1980 
και να φάνε μια περιουσία σε 

δεκάρικα (και αργότερα σε εικο-
σάρικα), παίζοντας το ομώνυμο, 
αγαπημένο ηλεκτρονικό παιχνίδι. 
Δεν χρειάζεται να γράψουμε 
τίποτα και για τους σύγχρονους 
πιτσιρικάδες, που παίζουν τη νέα 
γενιά τού παιχνιδιού (με άριστα 
γραφικά και ήχο) στις βιντεοκον-
σόλες τού σπιτιού τους, χωρίς να 
έχουν κάποιον να καπνίζει δίπλα 
τους, όπως συνέβαινε στη δεκαε-
τία που προαναφέραμε. Επίσης, 
δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι 
για όσους στο μεσοδιάστημα 
μεταξύ χθες και σήμερα είχαν 
δει στους κινηματογράφους μιαν 
άλλη μεταφορά τού βιντεοπαι-
χνιδιού, την οποία προφανώς ξέ-
χασαν πολύ γρήγορα, αφού δεν 
διεκδικούσε δάφνες ποιότητας.

Το «Mortal Combat» επιστρέ-
φει στους κινηματογράφους 
– και, εννοείται, απευθύνεται 
αποκλειστικά στους θαυμαστές 
τού είδους. Για την ιστορία: ο 
μαχητής Κόουλ Γιανγκ πρέπει 
να εκπαιδευτεί, ώστε να ξεκλει-
δώσει την αληθινή του δύναμη 
και να σταθεί μαζί με τους 
μεγαλύτερους πρωταθλητές τής 
Γης απέναντι στους εχθρούς 
από το Outworld, σε μια υψη-
λού ρίσκου μάχη για το σύμπαν. 
Μάλιστα...

 
DIGGER
(DIGGER)
Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης.
Παίζουν: Βαγγέλης Μουρίκης, 
Αργύρης Πανταζάρας, 
Σοφία Κόκκαλη, Θίο Αλεξάντερ.
Διάρκεια: 101 λεπτά.
Είδος: Κοινωνικό, δράμα.

ΤΟ «DIGGER» είναι ένα σύγ-
χρονο γουέστερν. Είναι η ιστορία 
τού Νικήτα, που ζει αποτρα-

Να θυμηθώ
να μη ξεχάσω...

ΩΣ ΤΙΣ

31/8
ΣΤΙΣ

31/8
ΒΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΤΡΟΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Πλούσιο 
και απολαυστικό 
το πρόγραμμα του 
Αυγούστου,
αφού στη μάχη 
μπήκαν πρόσφατα 
και οι χειμερινές
αίθουσες.
Θυμηθείτε όμως 
τα λόγια μας: δείτε 
το «Old» μετά 
τις διακοπές σας.

ΓΚΟΤΖΙΛΑ VS. ΚΟΝΓΚ
(GODZILLA VS. KONG)
Σκηνοθεσία: Άνταμ Γουίνγκαρντ.
Παίζουν: Ρεμπέκα Χολ, Αλεξάντερ
Σκάρσγκαρντ, Μίλι Μπ. Μπράουν.
Διάρκεια: 113 λεπτά.
Είδος: Επιστημονικής φαντασίας.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι θα 
μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει 
μια διαφορετική ταινία για την 
εκτενή μας πρόταση για τον 
Αύγουστο, κάτι που θα ταίριαζε 
περισσότερο στην εποχή και σε 
ένα θερινό σινεμά. Θα μπορού-

σαμε... Δεν το κάναμε όμως, 
επειδή επιτέλους, μετά από 
αρκετούς μήνες, έχουμε τη δυ-
νατότητα να επισκεφθούμε μια 
κινηματογραφική αίθουσα με 
όλα τα καλούδια της: σούπερ 
ήχο, τέλεια εικόνα, αναπαυτικά 
καθίσματα και πάει λέγοντας. 
Και τι είδους ταινία (πρώτης 
προβολής) θα ήταν η καλύ-
τερη για την επιστροφή μας 
στις σκοτεινές αίθουσες; Μα, 
ασφαλώς, μια ταινία δράσης, με 
άπειρες καταστροφές, τόνους 
από ειδικά εφέ και μπόλικο 
ξύλο.
Βέβαια, το ξύλο δεν είναι μεταξύ 
ανθρώπων, αλλά ανάμεσα σε 
δύο (στην αρχή, τουλάχιστον) 
από τα πιο αγαπημένα τέρα-
τα της μεγάλης οθόνης: του 
Γκοτζίλα και του Κινγκ Κονγκ. 
Στην πορεία εμφανίζονται και 
μερικά ακόμη, αλλά δεν θα 
σας χαλάσουμε την έκπληξη. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι 
μεγάλη η χαρά μας, επειδή 
ξανασυναντούμε δύο φίλους 
από τα παιδικά μας χρόνια. 
Πλέον, βέβαια, σε όλη τους τη 
μεγαλοπρέπεια, με ψηφιακά 
ειδικά εφέ και όχι ανθρώπους 
που φορούσαν κοστούμια για 
να υποδυθούν τα τέρατα.
Η υπόθεση: η Τζία είναι ένα 
νεαρό, ορφανό κορίτσι, με το 
οποίο ο Κονγκ έχει αναπτύξει 
έναν μοναδικό δεσμό. Οι δυο 
τους θα βρεθούν στο μονο-
πάτι τού εξαγριωμένου Γκο-
τζίλα, που προκαλεί τεράστιες 
καταστροφές σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. Ποια αόρατη δύναμη 
τον καθοδηγεί;

            
TheCinema 

    lovers

Προβολή τής ταινίας «Arctic». Ένας 
άνδρας παγιδεύεται στην Αρκτική μετά 
την πτώση τού αεροπλάνου του. Προ-
σπαθεί να επιβιώσει, κατασκευάζοντας 
το δικό του καταφύγιο... Την παρακο-
λουθείτε εδώ: https://bit.ly/3zwRopP

Προβολή τής ταινίας «Η οργή ενός 
υπομονετικού ανθρώπου». Ο βραβευμένος 
με «Γκόγια» ισπανός ηθοποιός Ραούλ Αρέ-
βαλο κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του 
με μια δυνατή ιστορία. Την παρακολουθείτε 
εδώ: https://bit.ly/3x3CXIe
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1/9Προβολή τής ταινίας «Σκοτεινός ποταμός». H ταινία τής βραβευμένης 
σκηνοθέτιδος Κλιό Μπάρναρντ δεν είναι «Εγωιστής γίγαντας», παρα-
μένει ωστόσο μια σοβαρή προσθήκη στη νέα γενιά ταινιών βρετανικού 
ρεαλισμού, με τη Ρουθ Γουίλσον και τον Μαρκ Στάνλι στους πρωταγω-
νιστικούς ρόλους. Η ταινία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές όταν προ-
βλήθηκε. Την παρακολουθείτε εδώ: https://bit.ly/3rvnwaB

βηγμένος στην κορυφή ενός 
ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία 
επεκτείνεται επιθετικά, διατα-
ράσσοντας την άγρια φύση και 
απειλώντας τον πρωταγωνιστή. 

Η μεγαλύτερη απειλή, όμως, 
έρχεται με την ξαφνική άφιξη 
του γιου του, ο οποίος επιστρέ-
φει, για να διεκδικήσει το μερίδιο 
του κτήματος που κληρονόμησε 
μετά τον θάνατο της μητέρας 
του.
INFO: Η ταινία θα προβάλλεται 
από 23-25.08.

 

ΙΔΡΩΤΑΣ
(SWEAT)
Σκηνοθεσία: Μάγκνους Φον Χορν.
Παίζουν: Μαγκνταλένα Κόλεσνικ, 
Γιούλιαν Ζβιτσέφσκι, 
Αλεξάντρα Κονίεζτσα.
Διάρκεια: 106 λεπτά.
Είδος: Κοινωνικό, δράμα.

Η ΤΑΙΝΙΑ αφηγείται τρεις 
ημέρες από τη ζωή τής Σίλβια 
Ζάγιαζ, μιας όμορφης fitness 
instructor και διασημότητας των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Ζει κυριολεκτικά περικυκλωμένη 
από υπαλλήλους και θαυμα-
στές, αλλά αναζητά διαρκώς 
την πραγματική σχέση και την 
ειλικρινή οικειότητα.
INFO: Η ταινία θα προβάλλεται 
στις 31.08 και την 01.09.

 

ΛΟΥΚΑ
(LUCA)
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Καζαρόσα.
Με τις φωνές των: Τζέικομπ 
Τρίμπλεϊ, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, 
Μάγια Ρούντολφ.
Διάρκεια: 95 λεπτά.
Είδος: Ανιμέισον, κωμωδία.

Η ΤΑΙΝΙΑ συνεχίζει στους 
θερινούς κινηματογράφους την 
υπέροχη πορεία που ξεκίνησε 
στις αρχές τού καλοκαιριού. Και 
όχι άδικα… Είναι μια υπέροχη 
ιστορία κινουμένων σχεδίων που 
διαδραματίζεται σε μια γραφική 
πόλη τής ιταλικής Ριβιέρας. Ο 
Λούκα, ένα νεαρό αγόρι, και ο 
νέος του φίλος ζουν ένα ονειρι-
κό καλοκαίρι, με όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που θυμίζουν 
Ιταλία: παγωτά, ζυμαρικά και 
Vespa. Τα πράγματα όμως δεν 
είναι όπως ακριβώς φαίνονται. Κι 
αυτό επειδή τα δύο αγόρια είναι, 
στην πραγματικότητα, πλάσματα 
της θάλασσας, από έναν κόσμο 
που βρίσκεται στον βυθό, και με-
ταμορφώνονται σε ανθρώπους. 
Η ταινία είναι σκηνοθετημένη 
από τον Ενρίκο Καζαρόσα, που 
ήταν υποψήφιος για Όσκαρ στην 
ταινία «La luna».

Ακολουθούν
τον Σεπτέμβριο:
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
(EL AGENTE TOPO)
Σκηνοθεσία: Μάιτε Αλμπέρτι.
Παίζουν: Σέρχιο Χαμί, Ρομούλο 
Άιτκεν, Μάρτα Ολιβάρες.
Διάρκεια: 84 λεπτά.
Είδος: Ντοκιμαντέρ, κομεντί.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ανησυχεί για 
τις συνθήκες που επικρατούν 
στο γηροκομείο όπου διαμένει η 

μητέρα της. Ο ιδιωτικός ντετέ-
κτιβ Ρομούλο, που έχει αναλάβει 
την υπόθεση, προσλαμβάνει τον 
83χρονο Σέρχιο, αναθέτοντάς 
του την αποστολή να διεισδύσει 
στο γηροκομείο ως τρόφιμος και 
να συλλέξει πληροφορίες. 

Ο Σέρχιο θα βρεθεί σύντο-
μα διχασμένος ανάμεσα στην 
αποστολή του και στην ολοένα 
και πιο έντονη συναισθηματική 
εμπλοκή του με τους υπόλοιπους 
τρόφιμους. Το ντοκιμαντέρ ήταν 
υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτε-
ρου Ντοκιμαντέρ το 2021, ενώ 
απέσπασε το Βραβείο Κοινού 
Fischer (του τμήματος Top 
Docs) στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης.
INFO: Η ταινία θα προβάλλεται 
από τις 06-08.09.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΛΩΡΑ ΝΤΟΥΡΑΝΤ
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπαβέλλας.
Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, 
Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊ-
τζίδου, Δάνης Κατρανίδης.
Διάρκεια: 98 λεπτά.
Είδος: Ντοκιμαντέρ, κομεντί.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ Τιτσάνης και ο 
Χρήστος Φερτάκης είναι δύο 
άνεργοι φίλοι που συγκατοι-
κούν σε ένα μικρό διαμέρισμα 
στην Αθήνα. Τους ενώνει ο 
κοινός, πλατωνικός έρωτας για 
τη Λώρα Ντουράντ, μια μυθική 
πορνοστάρ τής δεκαετίας τού 
1990, τα ίχνη τής οποίας έχουν 
εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Όταν 
τα πράγματα χειροτερεύουν, 
αποφασίζουν να πάνε κόντρα 
στην τύχη τους, ξεκινώντας την 
αναζήτηση τής Λώρα.
INFO: Η ταινία θα προβάλλεται 
από τις 13-15.09.

Προβολή τής ταινίας «Λαίδη Μακμπέθ». Η «Λαίδη Μακμπέθ» 
είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τού θεατρικού σκηνοθέτη 
Γουίλιαμ Όλντρόιντ, στην οποία πρωταγωνιστεί η υποψήφια για 
Όσκαρ Φλόρενς Παγκ («Μεσοκαλόκαιρο», «Μικρές Κυρίες», 
«The Little Drummer Girl»), στον πρώτο της μεγάλο ρόλο.
Την παρακολουθείτε εδώ: https://bit.ly/3y4vOZw

Ο ΑΝ- 
ΘΡΩΠΟΣ 
ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ
Η βραβευμένη 
ταινία τής Γιελένα 
Πόποβιτς για
τον Άγιο Νεκτάριο.

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ μετά την 
κοίμησή του, η γεμάτη δοκι-
μασίες, θυσίες, αλλά και θείες 
επισκέψεις ζωή τού πλέον 
δημοφιλούς αγίου για τους 
Έλληνες, του Αγίου Νεκταρίου 
Πενταπόλεως, που έχει εμπνεύ-
σει αμέτρητους ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο, μεταφέρεται 
για πρώτη φορά στη μεγάλη 
οθόνη. Η κινηματογραφική 
ταινία «Ο άνθρωπος Του 
Θεού» («Μan of God»), που 
βραβεύτηκε στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
τής Μόσχας και στο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογρά-
φου τού Λος Άντζελες, θα 
προβληθεί στους ελληνικούς 
κινηματογράφους από τις 26 
Αυγούστου.
Η πολλά υποσχόμενη κινη-
ματογραφική ταινία για τη 
συγκλονιστική προσωπικότητα 
και ιστορία τού Αγίου Νεκτα-
ρίου γυρίστηκε σε μέρη όπου 
έζησε και έδρασε ο Άγιος 
Νεκτάριος (στην Αττική και, 
φυσικά, στην Αίγινα, όπου 
ίδρυσε το φημισμένο μονα-
στήρι του, έναν τόπο προ-
σκυνήματος για πιστούς απ’ 
όλο τον κόσμο). Μια ιστορία 
νίκης κατά του πόνου και της 
αδικίας, που αγγίζει όλους 
τους ανθρώπους, που εμπνέει 

μέσα από τη ρήξη τού πρωτα-
γωνιστή της με το κατεστημέ-
νο, που δίνει μήνυμα βέβαιης 
ελπίδας. Ένας ύμνος στην 
ταπεινότητα, την πίστη και την 
αγιότητα, που εξυψώνει το 
ανθρώπινο πνεύμα και νικά 
κάθε αδιέξοδο. 
Την ταινία σκηνοθετεί η 
σερβικής καταγωγής Γιελένα 
Πόποβιτς, που υπογράφει 
και το σενάριο, ενώ ο Άγιος 
Νεκτάριος βρίσκει τον ιδανικό 
πρωταγωνιστή στο πρόσωπο 
του ταλαντούχου Άρη Σερβε-
τάλη. Το εξαιρετικό, πολυπλη-
θές καστ αποτελείται από τους 
διεθνούς φήμης ηθοποιούς 
Αλεξάντερ Πετρόφ και Μίκι 
Ρουρκ και τους Έλληνες Χρή-
στο Λούλη, Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτα Τσακί-
ρογλου, Γιάννη Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια 
Σβάρνα, Ιερώνυμο Καλε-
τσάνο, Γιάννη Αναστασάκη, 
Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Βα-
σίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρο 
Μυλωνά, Μιχάλη Μητρούση, 
Μιχάλη Οικονόμου, Τόνια 
Σωτηροπούλου, Κορίνα-Άννα 
Γκούγκουλη, Μάνο Γαβρά, 
Σαράντο Γεωγλερή και Πανα-
γιώτη Μαρίνο.
Τη μουσική τής ταινίας υπο-
γράφει ο πολυβραβευμένος 
μουσικοσυνθέτης Ζμπίγκνιου 
Πράισνερ, με τη συμμετοχή 
τής διεθνούς φήμης μου-
σικού και τραγουδίστριας 
Λίζα Γκέραρντ, της βυζαντι-
νής χορωδίας «Μαΐστορες 
της Ψαλτικής Τέχνης» και 
του αριστοτέχνη σολίστ στο 
κανονάκι Πάνου Δημητρακό-
πουλου.

ΩΣ ΤΗΝ
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Τι φέρνει 
αυτή η περίοδος  

με μία ματιά

ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ αυτήν τη στιγμή από κα-
ρέκλες, ντιβάνια, πολυθρόνες, σκαμπό, 
πουφ ή οπουδήποτε αλλού κάθεστε και 
αρχίστε να ετοιμάζετε τη βαλίτσα (ή τις 

βαλίτσες, αν πρόκειται για γυναίκα...) 
για τις διακοπές σας. Τα ψέματα τελείω-
σαν. Η ιερή περίοδος για τα μπάνια τού 
λαού αρχίζει. Καλή υπομονή στους ερ-

γαζόμενους στον τομέα τής υγείας (και 
στο θερινό τμήμα τής Βουλής, επειδή 
κάτι μας λέει ότι αυτό το καλοκαίρι θα 
έχει αρκετή δουλειά να κάνει).

STAR SYSTEM
Τι προβλέπουν για εσάς τα άστρα για την περίοδο 31.07-03.09.2021

ΚΡΙΟΣ 
21/03-19/04 
Φαγωθήκατε να πάτε νωρίς διακοπές και 
να απλώσετε τα κορμιά σας κάτω από τον 
ήλιο τού Ιουλίου, να πιείτε τα μοχίτο σας, 
όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος ιδροκο-
πούσε στην πόλη, και να κάνετε καμάκι με 
τις τουρίστριες που… ερμ… δεν είχαν έρθει. 
Και τώρα; Όσο εσείς θα λιώνετε στη δου-
λειά (οκ, υπερβάλλουμε λιγάκι), θα βλέπετε 
όλους τους υπόλοιπους να ετοιμάζουν τις 
βαλίτσες τους και να φεύγουν χαρούμενοι 
από την πόλη. Σκεφτείτε το θετικό: εσείς 
μένετε πίσω για να φυλάτε Θερμοπύλες. 
Ζήτω στους επιστρέψαντες! Ζήτωωω!

ΤΑΥΡΟΣ 
20/04-20/05 
Μόνοι μας τα γράφουμε, μόνοι μας τα δια-
βάζουμε. Καλά, δεν γνωρίζετε ότι η πα-
ρατεταμένη παραμονή κάτω από τον 
ήλιο χωρίς αντηλιακό θα σας κάψει; Και 
άντε, να το καταλάβουμε από τους βρε-
τανούς τουρίστες, που βλέπουν ήλιο μό-
λις 20 ημέρες τον χρόνο. Από εσάς, όμως, 
δεν δικαιολογείται. Τώρα κάντε αυτό που 
θα σας συμβούλευε η μακαρίτισσα η για-
γιά σας: βάλτε γιαουρτάκι σε όλο το σώμα. 
Στο γιαουρτάκι που θα περισσέψει προ-
σθέστε ψιλοκομμένο αγγουράκι, ένα μι-
κρό σκόρδο, λίγο ξύδι και ελαιόλαδο, αλά-
τι, πιπέρι και ανακατέψτε καλά. Το τζατζι-
κάκι είναι έτοιμο.

ΔΙΔΥΜΟΣ 
21/05-21/06 
Καλώς ήλθατε στην εποχή τού ίντερνετ. Το 
θερινό «παλάτι» των ονείρων σας αποδεί-
χθηκε κατώτερο και από την καλύβα τού 
Καραγκιόζη. Οι υπέροχες φωτογραφίες 
(που το έδειχναν ευάερο, ευήλιο και με 
έκταση περίπου σαν του Καυτανζόγλειου 
– συν τους βοηθητικούς χώρους) θα 
μπορούσαν να είναι μάθημα παραπλανητι-
κής φωτογραφίας στο πανεπιστήμιο. Στην 
πραγματικότητα αποδείχθηκε μία καμα-
ρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία. Ωραίες οι 
φωτογραφίες, καμιά φορά όμως πρέπει να 
τσεκάρουμε και κανένα σχόλιο, κάνοντας 
τη σχετική έρευνα πριν κλείσουμε κατάλυ-
μα. Του χρόνου θα είστε πιο σοφοί.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/06-22/07 
Να την ακούτε τη γυναίκα σας. Όταν σας 
έλεγε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο που 
να μπορεί να βγει και εκτός ασφάλτου, 
εσείς θέλατε να κάνετε τους ωραίους. 
Τώρα, που έχετε εγκλωβιστεί σε έναν 
χωματόδρομο στο νησί, στη μέση τού 
πουθενά, προσπαθώντας να εξηγήσετε 
στην οδική βοήθεια πού στην ευχή βρί-
σκεστε, στο μυαλό σας έρχονται σκηνές 
από σπαγγέτι γουέστερν, όπου τα όρνια 
περιμένουν κάτω από τον καυτό ήλιο 
να πεθάνει ο κάουμπόι για να τον φάνε. 
Υπομονή… Η οδική θα είναι κοντά σας 
σε κανένα πεντάωρο (αν, φυσικά, βρει 
πού έχει χαθεί ο προηγούμενος από εσάς 
ταλαίπωρος…).

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
23/08-22/09
Ο θυμόσοφος λαός το λέει καθαρά: τα 
μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους 
κ&*@%ς. Όταν παραγγέλνατε φρου-
τοσαλάτα στα χλιδάτα μπιτς μπαρ τής 
Μυκόνου, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι 
κοστίζει περισσότερο από τα 6 ευρώ που 
προϋπολογίζατε. Τώρα θα χρειαστεί να 
σας στείλουν οι φίλοι έμβασμα, για να 
ξεπληρώσετε το χρέος σας (ή να πλένετε 
πιάτα στο μαγαζί μέχρι τα βαθιά γεράμα-
τά σας). Φυσικά, μπορείτε να βουτήξετε 
νύχτα στο νερό και να κολυμπήσετε προς 
την Τήνο. Πιθανότατα ωστόσο θα έχετε 
την τύχη εκείνων που προσπάθησαν να 
δραπετεύσουν από το Αλκατράζ.

ΖΥΓΟΣ 
23/09-23/10
Η ζωή είναι σαν τους λουκουμάδες που 
τρώτε στην παραλία: αν γεμίσουν με 
άμμο, όσο και να τους φυσάτε για να 
φύγει, αρκετοί κόκκοι θα παραμείνουν 
κολλημένοι. Και, τελικώς, είτε δεν θα 
μπορέσετε να τους φάτε είτε θα έχουν 
μια ιδιαίτερα… τραγανή γεύση. Έτσι και 
στη ζωή: αν κάτι λερωθεί, όσο και να 
προσπαθείτε να το καθαρίσετε δεν θα 
τα καταφέρετε. Οπότε, κρατήστε μακριά 
σας την όποια «άμμο» και προσέχετε για 
να έχετε. Και επειδή σας μαυρίσαμε την 
ψυχή καλοκαιριάτικα, σας ευχόμαστε να 
αποκτήσετε κι ένα –κυριολεκτικά– υπέ-
ροχο μαύρισμα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
24/10-21/11 
Δεν σας φταίμε εμείς που έχετε να πάτε 
δύο χρόνια στο χωριό και τα χόρτα στον 
κήπο σας έχουν γίνει σαν ζούγκλα. Και μην 
προσπαθείτε να τα ρίξετε όλα στην καρα-
ντίνα. Πέρσι το καλοκαίρι σάς δόθηκε η 
ευκαιρία, αλλά εσείς σφυρίζατε αδιάφορα. 
Και πάλι «ευχαριστώ» να λέτε που το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να φάτε κανένα 
τρίωρο με το χλοοκοπτικό, για να τα 
κόψετε. Θα μπορούσε ο κήπος σας να είχε 
γίνει πραγματική ζούγκλα και να έβρισκαν 
φωλιά λιοντάρια, τίγρεις και άλλα άγρια 
θεριά. Και στις μέρες μας πού να βρεις τον 
Ταρζάν…

ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Έχουμε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει 
πολύ καλά με την πάρτη σας. Το να είστε 
κάτω από μια ομπρέλα στη Μηλιά τής 
Σκοπέλου και να διαμαρτύρεστε επειδή 
το ίντερνετ του τηλεφώνου σας δεν είναι 
αρκετά γρήγορο, ώστε να κατεβάσετε 
και να δείτε το τελευταίο επεισόδιο της 
αγαπημένης σας τηλεοπτικής σειράς, 
είναι τουλάχιστον θλιβερό. Πετάξτε 
(διόρθωση: αφήστε προσεκτικά στην 
άκρη) τη συσκευή σας και απολαύστε 
την υπέροχη θάλασσα, επειδή σε με-
ρικές ημέρες, που θα επιστρέψετε στο 
γραφείο, θα χτυπάτε το κεφάλι σας στον 
τοίχο που δεν τη χαρήκατε όσο θα θέλα-
τε. Και βάλτε μπόλικο αντηλιακό. Αν δεν 
το ξεχάσατε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-19/01  
Είμαστε οι πρώτοι που θα υποστηρίξουν 
ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή τής ξεγνοια-
σιάς, της διασκέδασης, της χαλάρωσης 
και, κυρίως, του καλού φαγητού. Μήπως 
όμως το έχετε παρακάνει; Το να κάθεστε 
κάθε μεσημέρι στο ταβερνάκι και κάθε 
βράδυ στο εστιατόριο θα κάνει κακό όχι 
μόνο στην τσέπη, αλλά και στον οργανισμό 
σας. Τόσα τσίπουρα μαζεμένα είχατε να 
πιείτε από την εποχή που ήσασταν φοι-
τητής. Από τότε μεγαλώσατε. Μήπως θα 
έπρεπε να κάνετε λίγο κράτει;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
20/01-18/02 
Παρότι υποστηρίζετε ακράδαντα τη 
λαϊκή ρήση «των φρονίμων τα παιδιά πριν 
πεινάσουν μαγειρεύουν», την εφαρμό-
ζετε μόνο κατά κυριολεξία. Φροντίζετε 
να μαγειρεύετε από νωρίς, ώστε να μη 
μείνετε χωρίς φαγητό. Μήπως όμως θα 
έπρεπε να το εφαρμόζατε και σε όλη την 
υπόλοιπη ζωή σας; Το να θέλετε να βρείτε 
τελευταία στιγμή μηχανάκι τής προκοπής 
(που δεν θα έχει ξεχαρβαλωθεί από τους 
βάρβαρους γηγενείς και αλλοδαπούς 
τουρίστες) στη Σαντορίνη δείχνει άνθρω-
πο όχι σώφρονα. Αρκεστείτε λοιπόν στη 
μπαχατέλα που βρήκατε και θυμηθείτε 
του χρόνου να κάνετε από νωρίς τη 
σχετική κράτηση. Άλλωστε, όσο ζείτε, 
μαθαίνετε.

ΙΧΘΥΕΣ 
19/02-20/03 
Μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνοι. 
Υπάρχει κι άλλος κόσμος το καλοκαίρι 
που δεν θέλει να δει αφενός θάλασσα, 
αφετέρου μεθυσμένους βρετανούς 
τουρίστες να κυκλοφορούν στα σοκά-
κια τής Ρόδου. Από το δεύτερο ειδικά 
φέτος δεν κινδυνεύουμε. Όσο για τη 
θάλασσα, κανένα πρόβλημα: υπάρχουν 
υπέροχα καταλύματα κοντά σε χιονο-
δρομικά κέντρα (τα οποία εννοείται ότι 
είναι κλειστά αυτήν την περίοδο), που 
θα σας δώσουν στέγη και ανέσεις στην 
υπέροχη ορεινή Ελλάδα. Εκεί όπου οι 
θερμοκρασίες αυτήν την εποχή είναι 
φυσιολογικές και κάποια βράδια ενδέ-
χεται να χρειαστείτε μπουφανάκι και 
κουβέρτα.

Το ζώδιο του μήνα: 

ΛΕΩΝ 
23/07-22/08 
Θα σας λέγαμε να προσέξετε λιγάκι 
τα νεύρα σας… Αν έπρεπε να δέρ-
νουμε τους εστιάτορες κάθε φορά 
που έκαναν λάθος πρόσθεση στον 
λογαριασμό, δεν θα έπρεπε να υπάρ-
χει εστιάτορας στην ελληνική επικρά-
τεια που να μην έχει φάει ξύλο καμιά 
δεκαριά φορές. Δεν υπάρχει πάντοτε 
δόλος, αλλά και ανθρώπινο λάθος. 
Δόξα και τιμή σ’ εκείνους που έχουν 
καθαρό κούτελο, που στο δημοτικό 
παρακολουθούσαν στο μάθημα της 
αριθμητικής και σ’ εκείνους που χρη-
σιμοποιούν ταμειακή μηχανή. Χαλα-
ρώστε και χαρείτε τις διακοπές σας.
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CITY FACES
Ιόλη
Πενταρά
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
22 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ, ΜΕΓΑΛΩΣΑ
ΚΑΙ ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ, 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΙΧΟΥΣ.
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΓΙΝΕ, 
ΕΝ ΤΕΛΕΙ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΥ ΒΑΣΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΕΧΩ ΩΣΤΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΚΑΝΩ 
LIVE ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΩ 
ΤΗ ΖΩΗ, ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ, 
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ.

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.




