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Πώς και γιατί η Θεσσαλονίκη έγινε
αγαπημένο σκηνικό τού Χόλιγουντ
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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ 03
Πού μπορείτε να μας βρίσκετε 
Αν είστε αναγνώστης και διαπιστώσατε ότι το Citymag εξαντλήθηκε 
στα ακόλουθα, ενδεικτικά σημεία διανομής ή αν είστε επαγγελματίας και 
θα θέλατε να φιλοξενείτε το Citymag στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε 
μαζί μας στο Ε. contact@citymagthess.gr ή στο Τ. 2310-431.669.

Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (λιμάνι) • Βασιλικό Θέατρο 
(πλατεία Λευκού Πύργου) • Θέατρο «Αριστοτέλειον» (Εθνικής 
Αμύνης 2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136) • Θέατρο Εται-
ρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο 
«Κολοσσαίον» (Βασιλίσσης Όλγας 150) • Θέατρο Σοφούλη 
(Τραπεζούντος 5 με Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καλαμαριά) • Θέα-
τρο «Τ» (Φλέμινγκ 16) • Κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» (πλατεία 
Αριστοτέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ (πλατεία ΧΑΝΘ) • Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου με Νέα Παραλία) • 
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη) • Μύλος 
– Πολυχώρος Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Αιγαίον (Αγίου Δημητρίου 70) • Ακαδημία (Αγίου 
Μηνά 3) • Ακυβέρνητες Πολιτείες (Αλεξάνδρου Σβώλου 28) 
• Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • Δεκαεπτά (Αλεξάνδρου 
Σβώ́λου 24) • Διεθνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μαρόκκου 
(Βασιλίσσης Όλγας 113 με Πέτρου Συνδίκα) • Ζύθος (Κατούνη 
5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ (πλατεία Τσιρογιάννη, Λευ-
κός Πύργος) • Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • Η Μικρή 
Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λεωφόρος Νίκης 
21) • Ιπποπόταμος (πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ 
(Ολύμπου 83) • Καφωδείο Ελληνικό (Ελευθερίου Βενιζέλου 
45) • Λατέρνα (Βούλγαρη 64) • Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσ-
σης Όλγας 155) • Μούργα (Χριστόπουλου 12) • Μυθιστορία 
(Βαφοπούλου 20) • Νικηφόρος (Θερμαϊκού 23, Βυζάντιο) • 
Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 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) • Το Παντοπωλείο τού Μπάρμπα Θωμά (Φράγκων 
24) • Υφήλιος (Προξένου Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 5) • 
Apallou (Μητροπόλεως 51) • Beyond the Walls (Φράγκων 2-4 
με Ολυμπίου Διαμαντή 1) • Blacklime (Τσιμισκή 24, στη Στοά 
Χιρς) • Brothers in Law (Παύλου Μελά 30) • Cin Cin (Ικτίνου 
22) • City Café (Τσιμισκή 43, στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία») 
• Classico (Θεμιστοκλή Σοφούλη 15) • De Facto (Παύλου Μελά 
19) • Donkey Breakfast (Σκρα 3) • Famigliano (Τσιρογιάννη 5) 
• Father Coffee and Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 9) • Funky 
Blend (Δελφών 91) • Garçon Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • 
Hermanos espresso wine bar (Παλαιών Πατρών Γερμανού 18) 
• Join (Παλαιών Πατρών Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος Νίκης 
73) • Join (Μαρίας Κάλλας 1) • Kanel Café (Γεωργίου Σταύρου 
9) • Kitchen Bar (Αποθήκη Β’, στην Α’ προβλήτα τού ΟΛΘ) • 
Laika (Γεωργίου Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistro (Κατούνη 7, 
Λαδάδικα) • Mon Frère (Καρόλου Ντηλ 6) • Navona (Μεγά-
λου Αλεξάνδρου 2) • Nectar Distillery rooftop bar@«Zeus 
Is Loose» hostel (Κλεισούρας 13) • Oblik (Σπανδωνή 29) • 
Olicatessen (Βίκτωρος Ουγκώ 4, Άνω Λαδάδικα) • Oval 
(Φιλικής Εταιρείας 1) • Padrino (λεωφόρος Νίκης 79) • Park 
Hotel (Ίωνος Δραγούμη 81) • Pastaflora Darling (Ζεύξιδος 6) • 
Souel (Παύλου Μελά 16) • Stretto (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 Little Cup (Ζεφύρων 20) • The Path 
(Βαφοπούλου 28) • Tribeca (λεωφόρος Νίκης 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 Αλεξάνδρου 93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 81) • Καλημέρα (Στρα-
τηγού Σαράφη 25-27) • Μαϊάμι (Θέτιδος 18) • Πρακτορείο 
ΟΠΑΠ Γεώργιου Φέρου (Πλαστήρα 67) • Τέσσερα (Πλαστήρα 
53) • Burgler (Μεταμορφώσεως 5) • Coffice (Αιγαίου 62) • 
Cottage (Μιαούλη με Μιχαλακοπούλου 2) • Enjoy (Μετα-
μορφώσεως 21) • Mercado (Μεταμορφώσεως 38 με Κομνηνών 
45) • The Bar L.A.B. (Πλαστήρα με Μυστακίδου 2) • Tre (Θ. 
Σοφούλη 57) • ZAK – Contemporary Bistrot (Πλαστήρα με 
Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45).
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76).
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδοπούλου 17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρατιώτη 58).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana (Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώνη 18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Χαριλάου: Hood Urban Store (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 
89) • Πρακτορείο ΟΠΑΠ (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 110).
Ωραιόκαστρο: Αιγαίον (Θεσσαλονίκης 40 με Α. Παπανδρέου) 
• Le Petit Paradis (Κομνηνών 28).
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, 
η αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική ή κατά παράφραση 
ή η απόδοση του περιεχομένου 
του περιοδικού με οποιονδήποτε 
τρόπο –μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης 
ή άλλο– χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη (νόμος 
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα). 
Οι απόψεις των σχολιογράφων 
είναι προσωπικές και δεν απηχούν 
κατ’ ανάγκη τις απόψεις 
της διεύθυνσης του περιοδικού.

Παρακαλούμε,  
ανακυκλώστε  
μετά την ανάγνωση

Γράφει ο

AΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
angelos@citymagthess.gr

Τον τελευταίο μήνα είχαμε δύο 
γεγονότα στην πόλη. Δύο γεγονότα 
φαινομενικά ασύνδετα – κι όμως, στην 
πραγματικότητα πρόκειται για τις δύο 
πλευρές τής ίδιας πραγματικότητας.

Το πρώτο αφορά στις 30 αιωνόβιες ελιές 
που φυτεύτηκαν πριν από σχεδόν δύο 
χρόνια (στα τέλη Μαΐου 2020) στην οδό 
Αγγελάκη, με χορηγία τού επιχειρηματία 
Σταύρου Ανδρεάδη, αντικαθιστώντας τις 
λεύκες που βρίσκονταν φυτεμένες τις 
τελευταίες δεκαετίες στο ίδιο σημείο. 
Τριάντα αιωνόβιες ελιές-πραγματικά 
έργα τέχνης, με κορμούς που θυμίζουν 
περισσότερο σύγχρονο αφαιρετικό γλυ-
πτό παρά δέντρα. Δύο από τις συνολικά 
30 ελιές δεν άντεξαν τη μεταφύτευση 
και αντικαταστάθηκαν, στο πλαίσιο της 
ίδιας δωρεάς, στα τέλη Μαρτίου. Ήταν 
η αφορμή που περίμεναν οι Κασσάνδρες 
των social media. «Δεν άντεξαν οι ελιές, 
ακριβώς όπως φοβόμασταν και όπως 
είχαμε προβλέψει...» ήταν το πικρόχολο 
σχόλιο σε μία από τις γνωστές σελίδες 
αστικής γκρίνιας (παραβλέποντας 
προφανώς το γεγονός ότι οι μόλις δύο 
ελιές που δεν άντεξαν και οι υπόλοιπες 
28 που θάλλουν αποτελούν απόδειξη ότι 
η επιλογή για την τοποθέτησή τους ήταν 
ορθή και όχι λανθασμένη). Βέβαια, το 
πικρόχολο σχόλιο δεν ήταν το πρώτο: 
ήταν το πολλοστό κρούσμα σε μια μακρά 
σειρά αδιέξοδης γκρίνιας. Ήταν ένα σχό-
λιο από τους ίδιους ανθρώπους που, όταν 
φυτεύονταν οι ελιές, γκρίνιαζαν επειδή 
«οι ελιές δεν κάνουν σκιά» (λες και οι 
τσουρούτικες λεύκες σκίαζαν ολόκληρη 
την Αγγελάκη), επειδή «οι ελιές θα 
λερώνουν με τα φύλλα τους το πεζο-
δρόμιο» (οι ελιές είναι φυτεμένες σε 
παρτέρια, περιτριγυρισμένες από γκαζόν 

– ουδεμία σχέση με το πεζοδρόμιο) ή 
επειδή «οι ελιές προκαλούν αλλεργίες» 
(ανέκδοτο, αν σκεφτεί κάποιος ότι τα 
ελαιόδεντρα διαδέχτηκαν τις γνωστές 
λεύκες με το «χνούδι» τους).

Το δεύτερο γεγονός (μόλις χθες, Παρα-
σκευή 29 Απριλίου) ήταν τα εγκαίνια του 
«Όλυμπος Νάουσα» και του ξενοδοχείου 
«ON Residence» που δημιουργήθηκε στο 
διατηρητέο κτίριο και στη νέα προσθήκη 
σε αυτό. Είχα την τύχη να ξεναγηθώ 
στον χώρο από τον Ντίνο και τη Λένα 
Τορνιβούκα (τους ανθρώπους πίσω από μία 
από τις επιχειρηματικές οικογένειες της 
πόλης με μακρά παράδοση στη φιλοξενία 
και στον ξενοδοχειακό κλάδο) και έμεινα 
ομολογουμένως εντυπωσιασμένος από 
την προσοχή που δόθηκε στη λεπτομέρεια 
κατά τη διαδικασία τής αναστήλωσης. 
Συμπράττοντας με τη Grivalia, αυτοί οι 
οραματιστές συμπολίτες μας δεν λυπήθη-
καν χρόνο και χρήμα, ώστε να δώσουν στο 
ιστορικό κτίριο της Θεσσαλονίκης την παλιά 
του αίγλη, αποδίδοντας στην πόλη ένα νέο 
τοπόσημο. Η χαρά τους δεν κρυβόταν στα 
πρόσωπά τους – πρόσωπα που χαμογελού-
σαν όλο ικανοποίηση. Την ικανοποίηση που 
νιώθεις όταν ξέρεις ότι έκανες κάτι που 
πραγματικά άξιζε τον κόπο.

Η στείρα και υστερόβουλη γκρίνια για 
τα ελαιόδεντρα της Αγγελάκη και η 
δημιουργική δύναμη της οικογένειας 
Τορνιβούκα στην αναστήλωση του 
«Όλυμπος Νάουσα» αποτελούν, στην 
πραγματικότητα, τα δύο πρόσωπα της 
Θεσσαλονίκης σήμερα. Από τη μία, η άρ-
νηση, η ομφαλοσκόπηση, η αμφισβήτηση 
(σε κάποιες περιπτώσεις ιδιοτελώς, σε 
κάποιες άλλες από σύμφυτη μιζέρια). 
Από την άλλη, η πόλη που επιμένει να 
βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμά-
των, να οραματίζεται και να διεκδικεί 
το καλύτερο μέλλον της, να κλείνει την 
πόρτα στον χειρότερο εαυτό της.

Είναι στο δικό μας χέρι να επιλέξουμε με 
ποια Θεσσαλονίκη θέλουμε να πορευτού-
με. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η επιλογή 
είναι αυτονόητη. Προς το παρόν, απλώς 
το εύχομαι. B

Οι ελιές τής Αγγελάκη
& το «Όλυμπος Νάουσα»

now
the creativity platform

EDITORIALCi
ty

m
a

g 
N

o  0
51

Μ
άι

ος
 2

0
22



PEOPLE ARE TALKING ABOUT...
Th

e 
Ta

lk
s

g   Πανοραμική άποψη του «Δείπνου τής Άνοιξης» του 2017.

Photo credits: The White Dot, σελίδα «Η Γειτονιά τής Αλεξάνδρου Σβώλου»

στο Facebook (https://www.facebook.com/geitonia.svolou).



04-05ΑΤΖΕΝΤΑ
Ο δημιουργός και 
ερμηνευτής Novel 
729 έρχεται live στον 
πολυχώρο WE την 
ΠΑ 06.05, στις 21:00. 
On stage: Sativa 
x Lobo. Opening act: 
Septimo x Jako. 
Guests: K 287 | BTK. 
Είσοδος: από €10. B

Οκτώ χρόνια από την 
τελευταία τους συ-
νάντηση επί σκηνής, ο 
Ραψωδός Φιλόλογος 
και ο Λόγος Απειλή, 
οι δύο ιστορικοί 
ράπερ, ενώνονται 
ξανά για δύο μοναδι-
κές συναυλίες (το ΣΑ 
07.05, στις 20:00, στο 
Eightball Club τής 
Θεσσαλονίκης και το 
ΣΑ 14.05, στις 20:00, 
στο Temple, στο Γκά-
ζι). Είσοδος: €12. B

Η Ισπανίδα Santa 
Salut έρχεται από την 
Καταλονία στη χώρα 
μας για την πρώτη 
live εμφάνισή της επί 
ελληνικού εδάφους, 
με ήχους hip hop, την 
ΠΑ 13.05, στις 21:00, 
στο Block 33. Είσο-
δος: €20. B

Οι Boy Harsher 
επιστρέφουν με 
την τρίτη πλήρη 
κυκλοφορία τους, 
το αριστουργηματικό 
«Runner», την ΚΥ 
15.05, στις 20:00, 
στο Block 33. 
Είσοδος: €20. B

Οι «Dead Can Dance», 
το εμβληματικό δίδυ-
μο της Λίζα Γκέραρντ 
και του Μπρένταν 
Πέρι, στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονί-
κης το ΣΑ 21.05, 
στις 21:00. Είσοδος: 
από €35. B

ΘΕΑΤΡΟ

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Το αγαπημένο έργο τού 
Μπομαρσέ, σε σκηνοθεσία 
Σοφίας Σπυράτου, ανεβαί-
νει στη Θεσσαλονίκη, με 
τον ρόλο τού «Φίγκαρο» 
να αναλαμβάνει ο Βασί-
λης Χαραλαμπόπουλος 
(ο οποίος θα ερμηνεύσει 
και την περίφημη άρια 
του Ροσίνι, ελαφρά πει-
ραγμένη). Στον ρόλο τού 
«Ντοτόρε Μπαρτόλο», 
ο Φάνης Μουρατίδης. Ο 
δεκαεπταμελής θίασος 
αποτελείται από ταλαντού-
χους ηθοποιούς, χορευτές, 
τραγουδιστές, μουσικούς 
και ζωντανή ορχήστρα. B
INFO: Στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου με Νέα 
Παραλία), από ΤΕ ώς ΚΥ, σε διάφορες 
ώρες (ώς τις 08.05). Είσοδος: από €15.

ΜΟΥΣΙΚΗ

THE BIG BAND
ORCHESTRA PROJECT
Το Κέντρο Πολιτισμού τής 
περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας παρουσιάζει 
για πρώτη φορά ζωντανά 
στο κοινό τής πόλης τη 
νεοσύστατη Big Band 
Βορείου Ελλάδος. Μια 
ορχήστρα όπου κυριαρ-
χούν τα πολλά πνευστά 
όργανα (χάλκινα και 
ξύλινα), η οποία αποτελεί-
ται από τη νέα γενιά τής 
τζαζ σκηνής τής Βόρειας 
Ελλάδας. Στη συγκεκριμέ-
νη βραδιά θα ακουστούν 
κλασικές επιτυχίες τής 
χρυσής εποχής των big 
bands, με συνθέσεις απ’ 
όλη τη μουσική ιστορία και 
πορεία τής τζαζ. B
INFO: Την ΤΡ 03.05, στις 21:00, 
στο Βασιλικό Θέατρο. Είσοδος: από €8.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ
LIVE ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«O Μοριάς τής Ρεμπε-
τιάς» ή αλλιώς ο «Νέγρος 
τού Μοριά» ανεβαίνει στη 
Θεσσαλονίκη για ένα live 
που θα το θυμόμαστε για 
καιρό. Ο Μπλακ Μόρις 
έχει χαρακτηριστεί ως «ο 
σύγχρονος ρεμπέτης», με 
την τελευταία του κυκλο-
φορία με τίτλο «Το ‘χουν 
κάψει», σε παραγωγή τού 
Odydoze, να συνδυαζει 
απόλυτα τον new wave 
ήχο με το παραδοσιακό 
ρεμπέτικο στιλ. Στα decks 
θα βρίσκεται ο Odydoze, 
ενώ guest τής βραδιάς θα 
είναι ο Long3. B
INFO: Ο «Νέγρος τού Μοριά» 
έρχεται live το ΣΑ 14.05, στις 21:00, 
στο «Block 33» (26ης Οκτωβρίου 33, 
Τ. 2310-533.533). Είσοδος: από €8.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο ΤΥΧΑΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ»
INFO: Στο θέατρο «Αριστοτέλειον» 
(Εθνικής Αμύνης 2, Τ. 2310-262.051) 
από ΤΕ ώς ΚΥ (ώς τις 08.05). 
Παραστάσεις ΤΕ & ΚΥ στις 20:00, 
ΠΕ & ΠΑ στις 21:00, ΣΑ στις 18:00 
και στις 21:00. Είσοδος: από €15.

Ο Ντάριο Φο καταφέρνει 
να ξεσκεπάσει μέσα από το 
έργο του τη δολοφονία τού 
«αναρχικού σιδηροδρο-
μικού» Τζουζέπε Πινέλι, 
που διαπράχθηκε από την 
ιταλική αστυνομία. Σύμ-
φωνα με τον Φο, «το έργο 
παίζεται από τον καιρό 
που γράφηκε με αμείωτη 
επιτυχία. Ίσως επειδή στη 
ζωή πληθαίνουν κάθε τόσο 
η αιματοχυσία, οι βόμβες, 
τα μεγάλα λόγια και τα 

μεγάλα σκάνδαλα, πάντοτε 
από τα ίδια συστήματα που 
οργανώνουν τη βία». B

Με δεδομένα τα ισχύοντα μέτρα 
έναντι του νέου κορωνοϊού,
σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε
με τον χώρο όπου φιλοξενείται
μία εκδήλωση, για να επιβεβαιώσετε
τους όρους πρόσβασης.

Δεν βλέπετε την εκδήλωσή σας 
στην ύλη τού τεύχους μας;
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
contact@citymagthess.gr THE TALKSCi

ty
m

a
g 

N
o  0

51
Μ

άι
ος

 2
0

22

ΤΟ «ΔΕΙΠΝΟ
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» 2022

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Μετά από δύο χρόνια απου-
σίας, το «Δείπνο τής Άνοι-
ξης», η μαζική, συμμετοχική 
εκδήλωση που μας έμαθε να 
αγαπάμε ξανά τον μικρόκοσμο 
της γειτονιάς μας, επιστρέφει 
στη γειτονιά τής Αλεξάνδρου 
Σβώλου το Σάββατο 4 Ιουνίου. 
Νωρίτερα θα προηγηθεί το 
άνοιγμα του Πάρκου Τσέπης 
στη συμβολή τής οδού Αγα-
πηνού με την Ιωάννου Μιχαήλ 
(με κεντρικό σύνθημα «Ζω τη 
γειτονιά μου: συμμετέχω και 
διεκδικώ»), ενώ το Σάββατο 30 
Απριλίου θα πραγματοποιηθεί 
στον ίδιο χώρο η πρώτη 
οργανωτική συνάντηση για το 
«Δείπνο τής Άνοιξης».
Στο πλαίσιο αυτό, οι διοργα-
νωτές μάς καλούν όλες και 
όλους να δώσουμε το «πα-
ρών», αναζητώντας μουσι-
κούς, καλλιτέχνες, παιδαγω-
γούς και γραφίστες που θα 
μπορούσαν να πλαισιώσουν 
το φετινό πρόγραμμα και 
καλώντας συλλογικότητες που 
θα επιθυμούσαν να συμμετά-
σχουν στο «Δείπνο» με τον 
δικό τους, ξεχωριστό τρόπο να 
επικοινωνήσουν μαζί τους.
Κάτι καλό και μεγάλο επιστρέ-
φει στο κέντρο τής πόλης – και 
μας καλεί όλους να αποτελέ-
σουμε κομμάτι του... B
INFO: Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να πάρετε επικοινωνώντας 
με τη σελίδα «Η Γειτονιά τής Αλεξάνδρου 
Σβώλου» στο Facebook, εδώ: 
https://www.facebook.com/geitonia.svolou
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THE GOSSIP

ΣΤΕΡΝΗ ΤΟΥ
ΓΝΩΣΗ...

Γράφει η

CATHY

«Μα πάνω απ’ όλα θέλω να με 
θέλεις εσύ/ Και όλα αυτά θέλω να 
τα θέλεις κι εσύ» έγραψαν η Βίκυ 
Γεροθόδωρου και ο Μύρωνας Στρα-
τής στο τραγούδι που ερμηνεύει ο 
δημοφιλής αοιδός. Και πόσο δίκιο 
έχουν, φανατικό μου κοινό – επειδή 
αυτό, στην πραγματικότητα, δεν 
είναι το «κλειδί» κάθε επιτυχημένης 
σχέσης; Να ταυτίζονται χρονικά 
οι επιθυμίες και οι ανάγκες τού 
ενός με του άλλου, ώστε τα δύο 
μέρη τού ζευγαριού να βρίσκονται 
στην ίδια φάση. Σε διαφορετική 
περίπτωση (αλίμονο, ομιλώ ως 
διαζευγμένη εδώ και δεκαετίες 
πλέον), τον έναν δρόμο παίρνει ο 
ένας, τον άλλον δρόμο παίρνει ο 
άλλος και τον δρόμο για τον γκρεμό 
παίρνει η σχέση.

Κάτι τέτοιο ταλανίζει την 
τελευταία διετία ένα από τα 
πλέον λαμπερά ζευγάρια τής 
πόλης (ξέρετε, από εκείνα που 
φρόντιζαν με κάθε ευκαιρία να 
«διαφημίζουν» την ευτυχία τους 
με πόζες γεμάτες αστραφτερά 
χαμόγελα στα social media). 
Ο κύριος στα 38, η κυρία μία 
πενταετία μεγαλύτερη. Καρπός 
τής σχέσης τους, τρία πανέμορφα 
παιδάκια. Όλα έδειχναν αρμονικά – κι 
όμως, σπάνια τα πράγματα είναι 
όπως ακριβώς δείχνουν. Βλέπετε, 
η υπερσυγκέντρωση τεστοστε-

ρόνης στον κύριο της κυρίας τον 
έκανε (διαχρονικώς, όχι απλώς 
την τελευταία διετία) να ρέπει 
προς την ενδελεχή παρατήρηση 
κάθε ενδιαφέροντος ποδόγυρου 
καλλίπυγου νεαράς στο εργασια- 
κό ή στο κοινωνικό περιβάλλον 
του. Και, καθώς και ο ίδιος είναι 
ομολογουμένως εμφανίσιμος και 
καλογυμνασμένος, το ενδιαφέρον 
αυτό δεν περνούσε απαρατήρητο 
και δεν έμενε χωρίς ανταπόκριση. 
Ευτυχώς, όλο αυτό κατέληγε 
σε ένα σχετικώς «αναίμακτο» 
φλερτ, το οποίο τόνωνε το ενδια- 
φέρον τού άνδρα-κυνηγού (όπως 
επίσης και τη ματαιοδοξία του), 
χωρίς άλλες επιπτώσεις. Όλα αυτά 
παλαιότερα...

«Και τι άλλαξε εσχάτως;» θα με 
ρωτήσετε γεμάτοι αγωνία να 
μάθετε, λατρεμένη αναγνώστρια – 
λατρεμένε αναγνώστη μου. Θα σας 
πω χωρίς χρονοτριβή. Όλα άλλαξαν, 
λοιπόν, προ διετίας, όταν μια νέα 
συνάδελφος μπήκε στην εργασιακή 
καθημερινότητα του κυρίου. Νέα; 
Μάλιστα. Ωραία; Ασφαλέστατα. Είχε 
όμως και κάτι περισσότερο: ήταν 
στα early 20s της. Και όσο κι αν τα 
38 έτη τού κυρίου τής κυρίας δεν 
θα επέτρεπαν τη χρήση τού όρου 
«γεροντοέρωτας», η αλήθεια είναι 
ότι, όταν μια κοπέλα 22-23 χρόνων 
εκδηλώνει με τέτοιον ενθουσιασμό 
τον θαυμασμό της για έναν άνδρα 
λίγο πριν από τα σαράντα του, ε, πα-
ράγεται ένας ιδιαίτερος «ηλεκτρι-
σμός». Και αυτό ακριβώς συνέβη και 
στην περίπτωση αυτή (προς δόξα 

τού σερβοαμερικανού εφευρέτη 
και μηχανικού Νίκολα Τέσλα).

Γρήγορα το «παιχνίδι» προχώ-
ρησε πέρα από το φλερτ, με 
τις ηδονές τής σάρκας σύντομα 
να διαδέχονται το πλατωνικό 
παίγνιον. Επειδή όμως: (α) η πόλη 
είναι αναπάντεχα μικρή, (β) μόνο 
βουνό με βουνό δεν σμίγει και (γ) 
η σύζυγος μπορεί να το μαθαίνει 
τελευταία, έστω κι έτσι όμως 
έρχεται η στιγμή που το μαθαίνει, 
το μυστικό έπαψε να είναι 
μυστικό.

Επειδή ο σύζυγος είναι «γλυκοαί-
ματος» (αν θα μπορούσα να το πω 
έτσι, παρότι ο σοφός λαός ίσως να 
επέλεγε διαφορετικό όρο), η σύ-
ζυγος φάνηκε μεγάθυμος, πρόθυμη 
να δώσει στον παραστρατήσαντα 
συμβίο της μια δεύτερη ευκαιρία. 
Και έτσι φάνηκε να συμβαίνει. 
Αλίμονο, όμως... Είναι γλυκό το πιοτό 
τής αμαρτίας (ήξερε τι έλεγε η 
Ρίτα Σακελλαρίου). Και κάπως έτσι, 
η νεαρά (πάντοτε ακολουθώντας 
τις «συμβουλές» τής αξέχαστης 
Ρίτας) εξακολούθησε να τραγουδά 
στον σύζυγο-πειρασμό «Παρακαλώ 
πότε να ‘ρχεται το βράδυ./ Πότε 
να ‘ρθει εκείνη η ώρα η γνωστή/ 
που θα φανείς όπως ο κλέφτης 
στο σκοτάδι / κι απ’ τη λαχτάρα η 
καρδιά μου θα σφιχτεί». Και εκείνος 
εξακολούθησε να υποκύπτει στις 
προ(σ)κλήσεις της – άλλο που δεν 
ήθελε. Επειδή όμως η Θεσσαλονίκη 
συνέχισε να είναι αναπάντεχα 
μικρή και το βουνό εξακολουθεί να 

μη σμίγει μόνο με ένα άλλο βουνό, 
η κυρία τού κυρίου έμαθε ότι ο 
παραστρατήσας σύζυγος συνέχιζε 
να παραστρατεί. Και κάπως έτσι, 
«σφύριξε κι έληξε», όπως θα έλεγε 
και ο Πάνος Κιάμος (περνάω τρα-
γουδιστική φάση τής ζωής μου, να 
με συμπαθάς, φανατικό μου κοινό).

Στην αρχή, ο χωρισμός δεν φά-
νηκε να στενοχωρεί τον σύζυγο. 
Άλλωστε, είχε τη δουλειά του 
(στην οποία είναι ομολογουμένως 
εξαιρετικά επιτυχημένος) και 
–κυρίως– μια καλλίπυγο, νέα (και 
νεαρά) σύντροφο στη ζωή του. 
Απολαυστικά δείπνα σε γνωστά 
εστιατόρια της πόλης, ρομαντικές 
αποδράσεις εντός και εκτός συ-
νόρων, αγκαλίτσες και φιλάκια και 
χαρούλες και λόγια γλυκά (όπως θα 
τραγουδούσε η Μαντώ – σε καλό 
να μου βγει σήμερα...) γέμιζαν την 
καθημερινότητα του ερωτιάρη 
κυρίου με όμορφες στιγμές. 
Μια κατάσταση ευδαιμονίας που 
αμαύρωνε μόνον η δυσκολία 
επικοινωνίας με τα παιδιά του, τα 
οποία ομολογουμένως υπεραγαπά 
(μη με ρωτήσετε πώς συνδυά-
ζεται η αγάπη στα παιδιά με την 
ευκολία με την οποία τίναξε τον 
γάμο του στον αέρα, δεν είμαι η 
κατάλληλη να σας απαντήσω, ίσως 
θα βοηθούσε περισσότερο ένας 
ψυχολόγος), λόγω της αρνητικής 
στάσης τής εν διαστάσει, πλέον, 
συζύγου του (και ποιος μπορεί να 
την αδικήσει). Η ζωή, παρά ταύτα, 
προχωρούσε.

Μέχρι πρόσφατα... Τι μεσολάβησε; 
Τίποτα περισσότερο από τη φύση 
των πραγμάτων, όπως τα επι-
βάλλουν η σειρά και η ηλικία. Όπως 
φάνηκε, η καλλίπυγος νεαρά ρέπει 
προς τον ενθουσιασμό – κάπως
έτσι, αφού ενθουσιάστηκε αρκετά 
με τον 38χρονο κύριο της κυρίας, 
βρήκε νέα αφορμή ενθουσιασμού 
στο πρόσωπο ενός πολύ νεότερου 
άνδρα. Τα πρώτα σύννεφα δεν 
άργησαν να φανούν, τα πρώτα αραιά 
καβγαδάκια άρχισαν να πυκνώνουν, 
πράγματα που μέχρι πρότινος την 
ενθουσίαζαν στο τρέχον έτερον 

ήμισύ της πλέον την ενοχλούσαν 
– εν ολίγοις, η μαγεία χάθηκε με 
την ίδια ευκολία που λιώνει η κρεμ 
καραμελέ κάτω από τον καυτό αυ-
γουστιάτικο ήλιο. Ο ερωτοχτυπη-
μένος συμπολίτης μας το πάλεψε, 
αλλά –αλίμονο!– το πεπρωμένο 
φυγείν αδύνατον.

Πλέον, ο κύριος της κυρίας έχει 
βάλει λυτούς και δεμένους να 
μεσολαβήσουν στη μέχρι πρότινος 
συμβία του, ώστε να δώσουν 
ακόμη μία ευκαιρία στη σχέση 
τους, να δοκιμάσουν να σώσουν 
τον γάμο τους, να κάνουν άλλη 
μία προσπάθεια για χατήρι των 
παιδιών τους, αν μη τι άλλο. Ήδη, 
τον ρόλο τού Χαβιέρ Πέρες ντε 
Κουέγιαρ (οι μεγαλύτεροι των 
αναγνωστών θα καταλάβετε σε 
ποιον αναφέρομαι) έχουν αποπει-
ραθεί να παίξουν συγγενείς, φίλοι 
και συνάδελφοι των δύο. Μέχρι 
τώρα, ατελέσφορα... Βλέπετε, 
έχει κυλήσει πολύ νερό στον μύλο 
και η κυρία τού κυρίου δεν δείχνει 
να εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός 
ότι η απόπειρα επαναπροσέγγισης 
έρχεται μετά από τη μεγαλειώδη 
χυλόπιτα που σέρβιρε η καλλί-
πυγος νεαρά στο (απερχόμενο;) 
έτερον ήμισύ της. Κάπως έτσι, 
δείχνει να έχει αποφασίσει να 
τραβήξει τον δικό της δρόμο στη 
ζωή – προς το παρόν αφιερώ-
νοντας τον εαυτό της στην 
ανατροφή των παιδιών της, χωρίς 
να αποκλείει λίγο αργότερα το 
ενδεχόμενο να αναζητήσει την 
ευτυχία στο πρόσωπο ενός νέου 
συντρόφου (εξάλλου, παραμένει 
μια γυναίκα πολύ νέα και πολύ 
εντυπωσιακή).

Ώς τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι 
θα αφιερώνει πλέον και αυτή ένα 
τραγούδι στον πάλαι ποτέ έρωτα 
της ζωής της: «Μη σκαλίζεις τη 
στάχτη να ξανάβρεις φωτιά/ 
η δική μας αγάπη τώρα έσβησε 
πια./ Κι αν υπάρχουνε σπίθες που 
ακόμα κρατούν/ μ’ ένα φύσημα 
αγέρα και αυτές θα χαθούν». Ε, ναι... 
Εδώ κολλάνε ο Καζαντζίδης με τη 
Μοσχολιού... B

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΛΩ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ...
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ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ g

 f ΠΟΛΗ ΣΟΥ

Δες τις ωραιότερες εικόνες από τη ζωή
στη Θεσσαλονίκη. Μοιράσου τις δικές σου

φωτογραφίες με χιλιάδες φίλους.

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



TALK OF THE TOWN 08
THE BIG
NUMBERS
9 ΣΤΑΘΜΟΙ
μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης τίθενται άμεσα 
σε πλήρη λειτουργία στη 
Θεσσαλονίκη. Στα μέσα Απριλίου 
ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 
των κλωβών των σταθμών, με 
την εγκατάσταση του τελευ-
ταίου, στη Σταυρούπολη (επί 
της Λαγκαδά 269). Οι εργασίες 
αναβάθμισης και επέκτασης 
των σταθμών τού Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης 
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
στην πόλη περιελάμβαναν την 
αντικατάσταση των κλωβών 
στους περιαστικούς σταθ-
μούς μέτρησης σε Πανόραμα, 
Νεοχωρούδα, Σίνδο, Καλαμαριά, 
ΑΠΘ και πλατεία Αγίας Σοφίας. 
Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 
δύο νέοι σταθμοί (στον δήμο 
Παύλου Μελά και στο νέο κτίριο 
υπηρεσιών τής περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας). B

32 ΜΗΝΕΣ
αναμένεται να διαρκέσουν οι 
εργασίες επέκτασης της 6ης 
προβλήτας τού λιμένα Θεσσα-
λονίκης (ενός έργου που, με 
την προβλεπόμενη ολοκλήρω-
σή του το 2025, θα επιτρέψει 
την υποδοχή και εξυπηρέτηση 
ακόμη μεγαλύτερων πλοίων 
στον Θερμαϊκό). Παράλληλα, 
η 1η Μαΐου σηματοδοτεί την 
άφιξη στη Θεσσαλονίκη από τη 
Σαγκάη δύο νέων γερανογε-
φυρών, συνολικής αξίας 15,7 
εκατ. ευρώ και ανυψωτικής 
ικανότητας 50 και 65 τόνων, 
αντίστοιχα. B

ΜΕ ΕΙΔΕΣ 
ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ;
ΗΡΘΑΜΕ με μια φίλη 
για να φάμε ιταλι-
κό πριν από μερικά 
βράδια και σε είδα. 
Κόλλησα! Ο δρόμος 
μου με έφερε «τυ-
χαία» κατά τις 12 το 
μεσημέρι πριν από 
μερικές ημέρες – ετοί-
μαζες το μαγαζί. Μου 
χαμογέλασες με εκείνο 
το υπέροχο χαμόγελό 
σου και ‘έλιωσά. Είδα 
βέρα στο δάχτυλό 
σου... Θα μπορούσα 
να ελπίζω σε κάτι; B
Viva Italia!

ΣΕ ΒΛΕΠΩ τακτικά το 
τελευταίο διάστημα 
στο «Kanel» τής 
Γεωργίου Σταύρου. 
Κάθεσαι μόνος σου 
για τον πρωινό καφέ, 
αν και συνήθως κά-
ποιος θα σου κάνει 
παρέα στη συνέχεια. 
Είμαι η ιδιοκτήτρια 
του σκύλου που 
χάιδεψες πριν από 
μερικές ημέρες, ενώ 
περνούσαμε. Την 
επόμενη φορά που 
θα σε δω θα κάτσω κι 
εγώ για καφέ. Ελπίζω 
αυτήν τη φορά να τον 
πιούμε παρέα. B
Doggy walker

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

ΑΚΟΥΣΕΣ
Ο,ΤΙ ΑΚΟΥΣΑ;
«Τελευταία φορά είχα 
έρθει εδώ όταν είχε κάνει 
ο μακαρίτης ο Άκης τη 
δεξίωση για τον γάμο του 
με τη Σταμάτη... Ανυπο-
μονώ να δω πώς θα το 
φτιάξουν». B
(Δύο κύριοι περί τα 65, στη Νέα Παραλία, 
ενώ περπατούν έξω από το πάλαι ποτέ 
«Interni», το οποίο αυτήν τη στιγμή 
ανακαινίζεται με στόχο να ανοίξει ξανά 
για το κοινό κάποια στιγμή περί τα μέσα 
Σεπτεμβρίου).

«Οκτώ ευρώ για ένα 
εκλεράκι; Επειδή έχει 
βανίλια Μαδαγασκάρης; 
Αν πεις να πάρεις ένα 
κουτί, δηλαδή, συμφέρει 
περισσότερο να πας ώς 
τη Μαδαγασκάρη...». B
(Δύο κυρίες αποχωρούν από γνωστό 
πολυχώρο εστίασης στο κέντρο 
τής πόλης – με άδεια χέρια. Το εκλεράκι 
με βανίλια Μαδαγασκάρης αποδείχθηκε 
αρκετά «δύσπεπτο» για τα γούστα, 
αλλά και για το πορτοφόλι τους).

«Εδώ που τα λέμε, για 
‘Λευκός Πύργος’ δεν είναι 
και τόσο λευκός...». B
(Πατήρ φαμίλιας –προφανώς, 
επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη– σχολιάζει 
στη σύζυγο και στα δύο τέκνα του 
το γνωστό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, 
μετά τις καθιερωμένες selfies στην 
παραλία τής πόλης. Ελπίζω να μη 
του μπει καμιά ιδέα να πάρει κανέναν κουβά 
ασβέστη, για να κάνει το καλό...).

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ Instagram ACCOUNT

citymagthess
ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
'Η ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ME ΤΟ HASHTAG  #citymag

ΑΡ ΓΙΟΥ ΦΟΛΛΟΟΥΙΝΓΚ ΜΙ;
«Γράφει ο άλλος 
‘σπότιφάι’ και ξεκάθαρα 
διαβάζω ‘σπετσοφάι’». B

Άρης Κουτσιούκης
(www.facebook.com/
aris.koutsioukis)
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Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
των Μάκη Δελαπόρ-
τα και Στέλιου Παπα-
δόπουλου έρχεται για 
να μας χαρίσει απλό-
χερα αυτό που τόσο 
μας λείπει τελευταία: 
το γέλιο! Μια σύγχρο-
νη μουσική σάτιρα με 
ξεκαρδιστικά νούμερα, 
απίθανες καταστάσεις 
καθημερινής τρέλας, 
υπέροχα τραγούδια και 
χορό.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης, 
η Ελένη Καστάνη, ο 
Σπύρος Μπιμπίλας, η 
Τάνια Τρύπη, ο Πα-
ναγιώτης Πετράκης, 
η Βίκυ Κάβουρα και ο 
Θοδωρής Πανάς, μαζί 

με τον Μάκη Δελα-
πόρτα, παίζουν, χορεύ-
ουν, τραγουδούν και 
απαντούν με τον δικό 
τους, μοναδικό τρόπο 
στα πιο καυτά ερωτήμα-
τα του σήμερα:
«Κάθε πέρσι και 
καλύτερα; Πώς περά-
σαμε στην καραντί-
να; Εμβολιασμένοι ή 
αρνητές; Ποιος πάει 
και ποιος έρχεται 
στη Μύκονο; Τι υστε-
ρία είναι αυτή με τα 
social media; Πόσο 
politically correct 
είμαστε; Ποια είναι 
η αλήθεια πίσω από 
τις διαφημίσεις, τα 
σίριαλ και τα reality; 

Τι ακριβώς ειπώθηκε 
στη συνάντηση Μη-
τσοτάκη-Ερντογάν; 
Γιατί η γυναίκα είναι 
‘το ωραιότερο πλάσμα 
του κόσμου’;».
Μια μουσική σάτιρα 
γραμμένη με ζωηρό 
λόγο, μπρίο, ανατρο-
πές και αυθόρμητες 
ατάκες, που θα σας 
κάνουν να λυθείτε από 
τα γέλια.
Συμμετέχει 10μελής 
ομάδα μουσικών και 
χορευτών. Σκηνοθε-
σία: Μάκης Δελαπόρ-
τας. Χορογραφίες: 
Θοδωρής Πανάς. Ενορ-
χήστρωση: Κωνσταντί-
νος Παγιάτης.

Εδώ γελάμε.gr 
Από τις 29 Απριλίου,

το Vergina Theatro γεμίζει με σπουδαία ονόματα,
εντυπωσιακά κοστούμια και λαμπερά σκηνικά,

σε μία υπερπαραγωγή που δεν πρέπει να χάσετε!

h   Από αριστερά: Ελένη Καστάνη, Τάνια Τρύπη.

h   Γιάννης Ζουγανέλης.

h  Από αριστερά: Παναγιώτης Πετράκης, Βίκυ Κάβουρα, Θοδωρής Πανάς.

h  Σπύρος Μπιμπίλας.

h   Μάκης Δελαπόρτας.



ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. 
Κάθε φορά που η «κοινή γνώμη» 
αναστατώνεται, κάθε φορά που 
οι «αγανακτισμένοι πολίτες» 
εκφράζουν την οργή τους, κάθε 
φορά που το «κοινό περί δικαίου 
αίσθημα» απαιτεί παραδειγ-
ματικές τιμωρίες, ένα ζύγι από 
τη ζυγαριά τής δικαιοσύνης 
κατρακυλάει. Δεν κατρακυλάει με 
έναν κρότο, αλλά με έναν λυγμό. 
Ανεπαισθήτως και υποδόρια χτί-
ζει σκηνικά, διαμορφώνει τοπία 
και προετοιμάζει έδαφος για 
λιγότερη δημοκρατία και περισ-
σότερη… κοινωνική δικαιοσύνη.

Σήμερα η υπόθεση με τα τρία 
νεκρά παιδιά, χθες ο Λιγνάδης 
και ο Φιλιππίδης, αύριο πιθανώς 
κάτι νέο, που θα κρατήσει την 
αγανάκτησή μας στα κόκκινα. 
Θα το δυσκολέψω λίγο: ήταν, 
άραγε, η μαζική διαδήλωση έξω 
από τα δικαστήρια, πριν από 
την απόφαση για την καταδίκη 
τής Χρυσής Αυγής, μια μεγάλη 
στιγμή τής δημοκρατίας ή μια 
ελαφρά οπισθοχώρηση του 
κράτους δικαίου; Και ακόμη 
δυσκολότερα: ένας στυγερός 
δολοφόνος, ένας βιαστής παι-
διών, ένας παιδοκτόνος μπορεί 
να διεκδικήσει την καταδίκη 
όσων αναφέρουν «άγραφους 
νόμους φυλακής» και άλλα 
εδώδιμα και αποικιακά;

Αλλά ας μη χαλάμε τις καρδιές 
μας κι ας συμφωνήσουμε ότι 
τα τέρατα δεν εμφανίζονται 
ποτέ στον καθρέφτη και ότι 
κόλαση είναι πάντοτε οι άλλοι. 
Και ότι –ας χρησιμοποιήσουμε 
το όμορφο κλισέ– έχουμε 
εμπιστοσύνη στην κρίση τής 
δικαιοσύνης και στο ότι επιτελεί 
το καθήκον της. Όμως, ένα 
περίεργο οξύμωρο σχηματίζε-
ται: όσο περισσότερο θύουμε 
στην ανάγκη τής ανεξάρτητης 
δικαιοσύνης, του αυτόνομου 
δικαστικού συστήματος και της 

ακεραιότητας των δικαστών 
τόσο περισσότερο νιώθουμε 
την άλλη ανάγκη: να επηρεά-
σουμε κρίσεις και αποφάσεις 
και να παραδώσουμε συνοπτικά 
μαθήματα αγανακτισμένης 
δικαιοσύνης.

Από εκεί μέχρι τους παράλληλους 
μονολόγους, την άρνηση ενσυ-
ναίσθησης και την αντιμετώπιση 
του άλλου (του όποιου άλλου) 
ως αντιπάλου είναι ένα τσιγάρο 
δρόμος – αν μπορούμε στα 
χρόνια τής πολιτικής ορθότη-
τας να χρησιμοποιούμε πια την 
έκφραση. Κι από εκεί, μέσα στην 
άβυσσο και στα σκοτάδια τής 
ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης, 
εύκολα μπορεί κάποιος να ανα-
σύρει ένα έγκλημα ιδιαζόντως 
απεχθές, μια συμπεριφορά βαθιά 
αντικοινωνική, μια ολοκληρωμέ-
να αντικοινωνική κατάσταση.

Μέχρι να... αγανακτήσει μ’ αυτήν 
την αγανάκτηση η «θεσμική 
μνήμη» και να χρησιμοποιήσει 
λιγότερη δημοκρατία, περισ-
σότερο ολοκληρωτισμό και μια 
σκληρή πολιτική νόμου και τάξης, 
στο όνομα της δημοκρατικής 
πλειοψηφίας. Άλλωστε, οι 
κρεμάλες, πραγματικές και ει-
κονικές, συγκέντρωναν πάντοτε 
τον περισσότερο κόσμο... B

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο

ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΙΚΡΩΝ
ΚΟΣΜΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ. Με αληθινή λαχτάρα 
ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο 
τής Ιρένε Βαγέχο για εκείνο το 
αντικείμενο που ο πολιτισμός μας 
τοποθέτησε σε βάθρο, όπως μας 

είπε ο Ουμπέρτο Έκο, και παραμένει 
εκεί, ακλόνητο, σταθερό. Ένας 
φάρος, μια απτή νίκη τής ανθρω-
πότητας ενάντια στην καταστρο-
φή και τη λήθη. Θεωρώντας το 
βιβλίο κάτι ευγενικό και υψηλό και 
διαχρονικά πιστεύοντας ότι είναι 
καλύτερο να διαβάζει κάποιος από 
το να μη διαβάζει, το σκεφτόμαστε 
περισσότερο, ίσως, ως ιδέα – την 
καλύτερη, ενδεχομένως, ιδέα που 
είχαμε ποτέ ως είδος και λιγότερο 
ως αντικείμενο, το οποίο θα έπρε-
πε να κατασκευάσουμε.

Στην ιστορία αυτής της κατα-

σκευής εισχωρούμε με το βιβλίο 
τής Ιρένε Βαγέχο «Πάπυρος – Η 
περιπέτεια του βιβλίου από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
«Μεταίχμιο» σε μετάφραση 
της Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη. 
«Δοκιμάσαμε», μας διαμηνύει η 
συγγραφέας με την ωραία της 
γραφή, «βιβλία από καπνό, πέτρα, 
φύλλα, καλάμια, δένδρα, δέρμα, 
κουρέλια, χώμα, μετάξι, για να 
φτάσουμε σε βιβλία φτιαγμένα από 
πλαστικό και φως. Δοκιμάσαμε», 
τονίζει, «όλες τις υφές, φτιάξαμε 
βιβλία τραχιά, απαλά, με θρόισμα, 

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΜΙΣΟΥΜΕ. 
Καθημερινά ακούμε στον δρόμο, 
στις παρέες, στις τηλεοράσεις 
και στα ραδιόφωνα ανθρώπους 
(επιστήμονες και απλούς πολίτες) 
να διαμαρτύρονται για την έλλειψη 
πρασίνου, για την έλλειψη κήπων και 
πάρκων. Καθημερινά διαβάζουμε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα 
κουτσουρεμένα και κατακρεουργη-
μένα δέντρα τής γειτονιάς μας, της 
πόλης μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας μάς προειδοποιεί ότι πολλοί 
θάνατοι οφείλονται στην έλλειψη 
πρασίνου. Διαβάζω ότι 30 οργανώσεις 
υπογράφουν κείμενο διαμαρτυρίας 
και ζητούν να σταματήσει η κατα-
στροφή των αστικών δέντρων στις 
ελληνικές πόλεις.

Κάποτε οι πόλεις μας είχαν μονο-
κατοικίες με κήπους και μπαξέδες. 
Μετά έγιναν πολυκατοικίες με 
διαμερίσματα που είχαν πράσινα 
μπαλκόνια και ακόμη πιο πράσινα 
ρετιρέ. Μετά ήρθε η ανάπτυξη και 
η αδυναμία μας να αντέξουμε τη 
ζέστη – αγοράσαμε κλιματιστικά και 
κλειστήκαμε μέσα. Έξω τα φυτά δεν 
είχαν πια φροντίδα, τα μπαλκόνια 
και τα ρετιρέ σιγά σιγά ορφάνεψαν. 
Στο κέντρο τής πόλης τα τριώροφα 
και τετραώροφα του Μεσοπολέμου 
είχαν μικρή κάλυψη και στους 
ακάλυπτους υπήρχαν κάποια δέντρα. 
Μετά ήρθε η αντιπαροχή και η ακραία 
εκμετάλλευση της γης – πουθενά 
πια πράσινο, το κτισμένο κάλυψε τα 
πάντα, έφυγαν τα δέντρα, έφυγαν 
τα πουλιά και ήρθαν τα κλιματιστικά, 

VICE VERSA
Γράφει ο

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Γράφει η

ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ



ΝΑ Η ΖΩΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗ ΝΙΩΘΕΙ, ΟΠΟΙΟΣ 
ΔΕΝ ΕΖΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.* Υπάρχει μία 
κατασκήνωση, απ’ όπου τα τελευταία 
50 χρόνια έχουν περάσει χιλιάδες 
παιδιά, που εκεί πρωτογνώρισαν την 
ομαδική ζωή και την επιβίωση στη 
φύση. Είναι η κατασκήνωση της ΧΑΝΘ 
στον Άγιο Νικόλαο της Χαλκιδικής, 
που φέτος γιορτάζει τα 50 της 
χρόνια, έχει αποτελέσει σταθμό ζωής 
για πολύ κόσμο, έχει διαμορφώσει 
χαρακτήρες και έχει ενώσει ανθρώ-
πους, δημιουργώντας αμέτρητες 
σχέσεις ζωής. Η ΧΑΝΘ, άλλωστε, 
έχει παράδοση στις κατασκηνώσεις, 
έχοντας δημιουργήσει πρώτη την 
κατασκήνωση στον Άη-Γιάννη τού 
Πηλίου, η οποία φέτος κλείνει 100 
χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, έχο-
ντας δημιουργήσει μια πραγματική... 

10-11

Γράφει η

NΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
φυλή: τους Πηλιορείτες, οι οποίοι, 
όσο και να μεγαλώσουν, παραμένουν 
πάντοτε τα μικρά κατασκηνωτάκια 
που τραγουδούσαν γύρω από την 
πυρά «Πήλιο, Πήλιο, σε υμνώ».

Αυτό είναι το πιο μαγικό με την 
κατασκήνωση και τους παλιούς κατα-
σκηνωτές: όσα χρόνια κι αν περάσουν, 
η αίσθηση είναι ίδια, αναλλοίωτη – μια 
συζήτηση που ξεκίνησε μερικές 
δεκαετίες πριν και μπορεί να συνεχι-
στεί σήμερα από το σημείο απ’ όπου 
σταμάτησε και αυτό να είναι απόλυτα 
φυσιολογικό, επειδή για τους παλιούς 
φίλους ο χρόνος δεν έχει σημασία.

Τον Ιούλιο, λοιπόν, η κατασκήνωση 
του Αγίου Νικολάου γιορτάζει τα 50 
της χρόνια και διοργανώνει έναν 
τριήμερο εορτασμό (14-17 Ιουλίου), 
για να ξανανταμώσουμε παλιοί και 
καινούργιοι κατασκηνωτές, να 
γιορτάσουμε, να κλάψουμε και να γε-
λάσουμε, να ζήσουμε «τη ζωή που δεν 
τη νιώθει όποιος δεν έζησε μαζί μας». 
Ποια είναι αυτή η ζωή; Είναι η συμβίω- 
ση με άγνωστους ανθρώπους στην 
ίδια σκηνή. Το να μαθαίνεις από την 
ηλικία των 7-8 ετών να στρώνεις το 
κρεβάτι σου, να βοηθάς το στρώσιμο 
και το ξεστρώσιμο του τραπεζιού, 
να τρως απ’ όλα χωρίς τσαλίμια, να 
κοιμάσαι στην άμμο, να μαθαίνεις 
κολύμπι και ιστιοπλοΐα και μπάσκετ 
και βόλεϊ και σκάκι και χειροτεχνίες 
και, πάνω απ’ όλα, να είσαι υπεύθυνος 
για τον εαυτό σου και για τους 
άλλους. Η ικανότητα για συνύπαρξη 
είναι, νομίζω, ένα από τα πιο πολύτιμα 
προσόντα που αποκτά ένα παιδί σε 
μια τέτοια κατασκήνωση.

Αλλά και η ψυχαγωγία είναι ένα από τα 
κορυφαία κεφάλαια. Δεν χρειάζεται 
να σας πω εγώ ότι η ψυχαγωγία τής 
κατασκήνωσης αποτέλεσε τη βάση 
πολλών επιτυχημένων χιουμοριστι-
κών εκπομπών τής τηλεόρασης. Ακό-
μη και τα τηλεοπτικά παράθυρα από 
μια βραδιά αρχηγών ξεκίνησαν, όπου 

ένα κανονικό παράθυρο –κομπλέ, 
με το κούφωμά του– μεταφέρθηκε 
πάνω στη σκηνή. Η οποία σκηνή δεν 
ήταν ακριβώς σκηνή, αλλά ήταν το 
τελευταίο, τσιμεντένιο επίπεδο της 
υπό κατασκευή, ακόμη, τραπεζαρίας. 
Και από κάτω καθόμασταν όλο το 
φιλοθέαμον κοινό, με κάθισμα τους 
πάγκους τής τραπεζαρίας. Μόλις 
τελείωνε η βραδιά και τραγουδούσαμε 
την υπέροχη προσευχή «σ’ εσένα, 
πλάστη και Θεέ, ετούτη τη στιγμή 
υψώνουμε καρδιά και νου παράκληση 
θερμή», φωνάζαμε όλοι εν χορώ 
«τους πάγκους, τους πάγκους!», για 
να μη ξεχαστούν οι πάγκοι εκεί. Παρ’ 
όλα αυτά, όλο και κάποιος πάγκος 
ξέμενε πίσω και το επόμενο πρωί 
κάποιοι αγουροξυπνημένοι τούς 
κουβαλούσαν πίσω στην τραπεζαρία, 
για να καθίσουν επιτέλους στη σκηνή 
για πρωινό.

Τώρα πια η κατασκήνωση διαθέτει 
κανονικό θέατρο και, απ’ ό,τι 
μαθαίνουμε από παιδιά, ανίψια και 
εγγόνια, η παράδοση συνεχίζεται και η 
ψυχαγωγία εξακολουθεί να αποτελεί 
ένα από τα αγαπημένα στοιχεία και 
των νέων γενεών. Οι οποίες νέες 
γενιές μάς βλέπουν εμάς, τους 
μεγαλύτερους, με μια αμηχανία τού 
είδους «τι δουλειά έχετε εσείς εδώ, 
ραμολίξ δεινόσαυροι;». Και η αλήθεια 
είναι ότι έχουν τα δίκια τους.

Στον προηγούμενο μεγάλο εορτασμό, 
στα 45χρονα της κατασκήνωσης 
(όπου φυσικά και πήγαμε διάφοροι 
παλιοί κατασκηνωτές), το 
καταλάβαμε πια ότι η ανηφόρα από 
τον νεώσοικο ώς το Δρέπανο είναι 
πολύ μεγάλη για τα ώριμα νιάτα μας, 
οι αντοχές μας στο ξενύχτι είναι 
σχεδόν μηδενικές και τα καραβόπανα 
των κρεβατιών μας είναι δοκιμασία 
για τις ισχιαλγίες μας. Παρ’ όλα αυτά, 
προετοιμαζόμαστε για τα 50χρονα 
όσο μπορούμε καλύτερα, με διατροφή 
και ήπια σωματική άσκηση, για να μην 
ξανακούσουμε την ατάκα που ξεστό-
μισε ο παλιός διευθυντής, Γιάννης Γκί-
νης, ένα βράδυ μετά από πάρτι στην 
παραλία και πριν αρχίσει η ανάβαση: 
«Η γριά, όσο και να στολίζεται, στην 
ανηφόρα αναγνωρίζεται»... B
* Στίχος από κατασκηνωτικό ύμνο.

σιωπηλά και όλες τις διάρκειες 
ζωής, επιχειρώντας να αποτυπώ-
σουμε με λέξεις τις σκέψεις μας ή 
τις ιστορίες που φανταστήκαμε».

Βλέποντας τις σειρές των βιβλίων 
που απαρτίζουν τη βιβλιοθήκη 
μας (στην πραγματικότητα, τη 
διαδρομή μας μέσα στον κόσμο, 
την αληθινή ιστορία τής ζωής 
μας, τους σταθμούς μας προς 
την όποια αυτογνωσία μας), 
σπανίως σκεφτόμαστε ότι όλες 
αυτές οι δοκιμές είχαν κάποιους 
ήρωες, ονόματα άγνωστα στους 
περισσότερους, για να μη κυλήσουν 

στη λήθη τα ονόματα εκείνων που 
γράφουν τα βιβλία. Βλέποντας στα 
ράφια μας την εκδοχή τού εαυτού 
μας ως αναγνώστη (ιδιότητα που ο 
πολιτισμός μας θεωρεί σημαντική), 
ξεχνάμε ότι το βιβλίο είναι μια 
συλλογική περιπέτεια, είναι εκείνος 
ο φανταστικός τόπος, στον 
οποίο μπορούν να συναντηθούν 
οι συγγραφείς, οι αναγνώστες, οι 
κατασκευαστές, οι φανεροί και 
οι μυστικοί ήρωες. Είναι ο τόπος 
όπου συναντιέται το πάθος πολλών 
και διαφορετικών ανθρώπων 
που τους ενώνει, όπως γράφει η 
Βαγέχο, μια μυστηριώδης πίστη. Η 

πίστη στον πολιτισμό τού βιβλίου, 
η πίστη στον πολιτισμό μας όπως 
αυτός πράγματι είναι. Αντιφατικός, 
συναρπαστικός, απρόβλεπτος, 
βίαιος και σκοτεινός.

Ακριβώς αυτό μας θυμίζει αυτήν 
την παράλογη και ακατανόητη 
εποχή η βιβλιοθήκη μας: το σημείο, 
δηλαδή, όπου η προσωπική μας 
περιπέτεια με τα βιβλία γίνεται 
οικουμενική και παγκόσμια. Και σ’ 
αυτήν τη συνάντηση τίποτα δεν 
εξωραΐζεται. Εξάλλου, απαντήσεις 
ψάχνουμε μέσα στα βιβλία. Και 
αυτές δεν είναι ποτέ εύκολες. B

για να μας θορυβήσουν. Η διαφθορά, 
παντού – δεν κτίστηκε αναίμακτα 
το 100% των οικοπέδων. Μετά ήρθε 
η νομιμοποίηση, η τακτοποίηση κοκ. 
Και «όλα καλά»!

Ένας ζαχαροπλάστης κατακρεούρ-
γησε τα δέντρα μπροστά από το 
μαγαζί του, για να φαίνονται καλύ-
τερα οι βιτρίνες του. Ένας καφετζής 
κάλυψε με τσιμέντο το λιγοστό 
χώμα γύρω από τα δέντρα που είναι 
μπροστά από το μαγαζί του. Ένας 
βιοτέχνης έβαλε μέσον, για να μη 
φυτευτούν δέντρα μπροστά από οι-
κοδομή στην οποία διαθέτει ακίνητα 
κατά την ανάπλαση της Βαλαωρίτου. 
Και ένας εργολάβος έριξε μπάζα 
και εκεί πάνω φύτεψε δέντρα που 
προδιέγραφε η μελέτη ανάπλασης 

της Νέας Παραλίας. Θα μπορούσα να 
γράψω πολλά ακόμη.

Τελευταία στην πόλη μας κυριάρχησε 
το ελεεινό ρουσφέτι εκεί όπου 
παλαιότερα δεν υπήρχε περίπτωση 
να συμβεί. Ο κύριος τάδε αγόρασε 
διαμέρισμα στην Άνω Πόλη και μια 
υπέροχη φλαμουριά τού έκοβε λίγο 
τη θέα. Δεν χρειάστηκαν πολλά: 
κόπηκε χαμηλά η φλαμουριά, για να 
μη ξανασηκώσει το ανάστημά της. 
Οι εκτελέσεις δέντρων έγιναν πια 
ρουτίνα – ακόμη και στα Πάρκα Τσέ-
πης που δημιουργούνται τα δέντρα 
εκτελούνται. Μετά φωτογραφί-
ζεται ο δήμαρχος και οι συνεργάτες 
του δίπλα στους κομμένους κορμούς.

Τελικά, αγαπάμε το πράσινο; Το 
αγαπάμε, φτάνει να μη μας κόβει 
τη θέα; Να μη φέρνει πουλιά που 
κουτσουλάνε; Να μη ρίχνει τα φύλλα 
και πρέπει να σκουπίσουμε; Να μην 
προξενεί, δήθεν, προβλήματα στα 
θεμέλια του σπιτιού μας; Να μην πέσει 
και καταστρέψει το σπίτι μας και το 
αυτοκίνητό μας; Δηλαδή, θέλουμε 
πράσινο, αλλά μακριά από εμάς;

Προσπαθώ να καταλάβω αν αγαπάμε 
το πράσινο ή αν το μισούμε. Το 
συμπέρασμά μου είναι ότι το 
αγαπομισούμε! B
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Θα ήθελα να ξεκινήσω 
με μιαν ερώτηση που 
λαμβάνει έναυσμα από 
την επαγγελματική σας 
ιδιότητα ως διευθύντριας 
Μάρκετινγκ & Επι-
κοινωνίας τής Ένωσης 
«Οινοποιοί Βορείου 
Ελλάδος». Πολύ συχνά 
στην υπόλοιπη χώρα η 
Θεσσαλονίκη ταυτίζεται 
με συγκεκριμένα πιάτα 
που έχουν γίνει «σήματα 
κατατεθέντα» της. Αν θα 
ήθελε κάποιος να συν-
δέσει τη Θεσσαλονίκη με 
ένα κρασί (ή και με περισ-

σότερα), ποια πιστεύετε 
ότι θα ήταν η επιλογή; 
Ερώτηση-πρόκληση! Ας 
το ψάξουμε... Θεσσαλονί-
κη, νύμφη τού Θερμαϊκού: 
λευκό. Λευκός Πύργος, 
Πύργος τού ΟΤΕ: λευκό. 
Θάλασσα-ουρανός-ορί-
ζοντας: λευκό. Τα εμβλη-
ματικά πιάτα και γεύσεις 
– μύδια σαγανάκι, μπου-
γάτσα, κουλούρι, η γέμιση 
στα σαρμαδάκια και 
στους λαχανοντολμάδες, 
τραχανάς, μαντί, πατσάς, 
σαρδέλες, λουκουμάδες, 
τσουρέκι: λευκό. Ναι, 

νομίζω της πάει περισσό-
τερο το λευκό, όμως όχι 
ένα οποιοδήποτε. Όχι κάτι 
ανάλαφρο και ευκολόπιοτο 
ούτε ένα αφρώδες φιγου-
ρατζίδικο, αλλά ένα στι-
βαρό λευκό με «γεμάτο» 
σώμα, να πλημμυρίζει το 
στόμα από γήινα αρώμα-
τα, λίγη αλατότητα για το 
θαλασσινό αεράκι και μιαν 
ανεπαίσθητη νύξη από 
αγιόκλημα, νεράντζι και 
κακουλέ. Να έχει φινέτσα, 
νεύρο, αλλά και να αναδύ-
ει ωριμότητα. Άρα, να έχει 
κομψή οξύτητα και να έχει 
παλαιώσει σε βαρέλι.
Θα διάλεγα ένα Ξινόμαυ-
ρο λευκής οινοποίησης, 

blanc de noir (που ση-
μαίνει «λευκό από μαύρο 
σταφύλι»). Μια πολυδιά-
στατη έκπληξη. Αυτή είναι 
και η Θεσσαλονίκη, αν τη 
γνωρίσεις: κάτι που δεν πε-
ριμένεις, αλλά σε κερδίζει 
με τις πτυχές, τα αρώματα, 
την ιστορία της, τα δια-
φορετικά, αλλά πάντοτε 
ντόμπρα πρόσωπα των 
πολιτών της.
Και χάρη σ’ εκείνα τα κοκ-
κινωπά ηλιοβασιλέματα 
στο σούρουπο, που σε 
μελώνουν είτε τα παρα-
κολουθείς από ψηλά, 
στα κάστρα, είτε από την 
παραλία ή ανάμεσα από 
τα περιγράμματα των πο-

λυκατοικιών, θα έλεγα ότι 
της Θεσσαλονίκης θα της 
ταίριαζε κι ένα ροζέ κρασί. 
Το έντονο ροζέ τής δύσης 
τού ήλιου, που κρυφοκοκ-
κινίζει δίχως να μπορεί να 
κρύψει τις πορτοκαλιές 
του ανταύγειες. Εξάλλου, 
μας χρειάζεται και κάποιο 
κρασί που να ταιριάζει με 
τα ονομαστά σουτζουκά-
κια αυτής της πόλης!

Πόσο εξοικειωμένος είναι 
ο Θεσσαλονικιός με την 
κουλτούρα τού κρασιού 
ως οργανικού στοιχείου 
μιας καθημερινής τε-
λετουργίας απόλαυσης; 
Πόσο παρόν είναι το 

Αλεξάνδρα
Ανθίδου
Διευθύντρια Μάρκετινγκ
& Επικοινωνίας τής Ένωσης 
«Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος». 
Φωτογραφήθηκε την Τρίτη 
5 Απριλίου στο «MyCava», 
στη Γεωργίου Παπανδρέου.
Συνέντευξη:         Πορτραίτο:

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ        ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ ΔΙΝΕΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ 
ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΣΙ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΜΠΑΡ ‘Η ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ ΚΡΑΣΙ 
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΖΩΞΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ.

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ



Eμπορία,
τεχνική υποστήριξη,
εκπαίδευση

COFFEELAND ΜΟΝ. ΕΠΕ
1ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού,
570 08 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 2310-538.769, 2310-508.546
 coffeeland@coffeeland.gr

κρασί στις μικρές στιγμές 
τής ημέρας του; Νομίζω 
ότι τα τελευταία δύο χρό-
νια με τους εγκλεισμούς 
στάθηκαν καταλυτικά σ’ 
αυτό. Στάθηκαν αφορμή 
για όλες και όλους εμάς 
να αγοράσουμε κρασί 
για το σπίτι, είτε μέσω των 
e-shops είτε από σούπερ 
μάρκετ και κάβες. Στο σπίτι 
το καταλαβαίνεις καλύτε-
ρα το κρασί... Αρχικά, θα 
ασχοληθείς για να το απο-
κτήσεις, θα ενημερωθείς, 
θα επιλέξεις την ποικιλία, 
το οινοποιείο, το στιλ. Ίσως 
σκεφτείς αν θα ταιριάξει 
με το φαγητό που ετοιμά-
ζεις ή θα αναρωτηθείς με 

ποιο φαγητό θα ταίριαζε 
καλύτερα. Όταν κρατάς 
τη φιάλη στο χέρι σου, θα 
διαβάσεις την ετικέτα και 
έτσι πιθανώς να μπεις στη 
διαδικασία να γνωρίσεις τι 
σημαίνει ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή να 
μάθεις να ξεχωρίζεις το 
όνομα μιας ποικιλίας από 
την ονομασία τού κρασιού. 
Κυρίως, θα γευτείς το 
περιεχόμενο με την ησυχία 
σου και θα το προσέξεις 
περισσότερο. Τότε θα αρ-
χίσεις να αντιλαμβάνεσαι 
τα αρωματικά χαρακτη-
ριστικά του, αλλά και τις 
δικές σου προτιμήσεις.
Από μικρή ηλικία έχουμε 
μάθει ότι το κρασί συ-
νοδεύει τις χαρές μας, 
τις γιορτές, τα κυριακά-
τικα τραπέζια – και είναι 
γεγονός ότι σιγά σιγά τα 
τελευταία χρόνια παίρ-
νει όλο και μεγαλύτερο 
μερίδιο στην καθημερινό-
τητά μας. Το ελπιδοφόρο 
μήνυμα το δίνει η νεολαία, 
που θα παραγγείλει πλέον 
σε αξιοπρόσεκτο ποσοστό 
κρασί στο τραπέζι της, στο 
μπαρ ή στο εστιατόριο, 
αλλά θα πάρει και μία 
φιάλη κρασί για κάποια 
μάζωξη σε σπίτι.

+extra
content
Διαβάστε ολόκληρη 
την πολύ ενδιαφέρουσα
συνέντευξη της Αλε-
ξάνδρας Ανθίδου στο 
Citymag σκανάροντας 
µε το smartphone σας 
το ακόλουθο QR code:

Ο καφές που λατρεύουν
οι coffee connaisseurs

Ένα χαρμάνι Arabica από πιστοποιημένες Rainforest
Alliance φυτείες της Βραζιλίας και της Κεντρικής

Αμερικής. Ένας πλούσιος ιταλικός espresso με γεμάτο
σώμα, αρώματα φρέσκων λουλουδιών, εσπεριδοειδών, 

ελαφριά γεύση βανίλιας και επίγευση σοκολάτας.

Η πολυτέλεια στην καθημερινότητά μας.
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ,
Ο... ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ
Δρόμοι κλείνουν για τα γυρίσματα 
blockbusters, χολιγουντιανοί σταρ
βολτάρουν ανάμεσα σε όλους εμάς,
τους κοινούς θνητούς, ενώ η Θέρμη 
θα γίνει η καθ’ ημάς «Cinecittà».
Τι είναι αυτό που φέρνει ολοένα
και περισσότερες κινηματογραφικές
παραγωγές για γυρίσματα 
(κυριολεκτικά) στην αυλή μας;
Κείμενο:

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

COVER STORY
ΟΝΕΙΡΩΞΕΙΣ
ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ
«ΤΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μοναχά 
της πρέπει το καράβι» έγρα-
φε ο Καββαδίας... Κι όμως: η 
αλήθεια είναι ότι της Σαλονίκης 
τής πρέπουν κι άλλα πράγματα, 
όχι πάντοτε θετικά. Στην πορεία 
των χρόνων (των τελευταίων 
δεκαετιών, καθώς παλαιότερα η 
υπερτοπική σημασία τής πόλης 
αποτελούσε αξία αυταπόδεικτη), 
η Θεσσαλονίκη υιοθέτησε μια 
σειρά από προσδιορισμούς 
που συχνά κινούνταν στο πεδίο 
τού ευκταίου: «οικονομική 
πρωτεύουσα των Βαλκανίων», 
«πολιτισμικό κέντρο τής Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης», «πύλη 
εισόδου στη Βαλκανική» (εξε-
τάζουμε το κατά πόσον ίσχυσαν, 
όχι το εάν η πόλη θα μπορούσε 
όντως να λειτουργεί με αυτόν τον 
τρόπο). Και όλα αυτά κάτω από 
τον διαχρονικό τίτλο «συμπρω-
τεύουσα», μια μοναδική ανά τον 
κόσμο πομφόλυγα, με την οποία 
η Θεσσαλονίκη επιχειρούσε να 
ενδυθεί έναν ρόλο που ουδείς 
κατάλαβε τι περιεχόμενο θα είχε 
(αν ποτέ η Αθήνα κωλυόταν, για 
κάποιον λόγο, να υπηρετήσει τον 
ρόλο της ως πρωτεύουσας…). 
Μια ταυτόχρονη συνύπαρξη 
αβάσταχτης αυτοαναφορικό-
τητας και ετεροκαθορισμού ως 
προς την Αθήνα.

ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ…
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ «κα-
ραμέλες» αυτού του φαντασια- 
κού ρόλου που θα μπορούσε (ή 
θα δικαιούταν;) να διαδραματίσει η 
Θεσσαλονίκη ήταν και η λειτουρ-
γία της ως hub που θα μπορούσε 
να φιλοξενήσει τα γυρίσματα χολι-
γουντιανών παραγωγών. Το θέμα 
δεν αφορούσε, ασφαλώς, μόνο τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά ολόκληρη την 
Ελλάδα.
Κι όμως: στη διάρκεια των 
περασμένων ετών, ακόμη και 
ταινίες των οποίων η πλοκή 
διαδραματιζόταν (εν όλω ή εν 
μέρει) στη χώρα μας, όπως 
τα φιλμ «Jason Bourne» και 
«Mamma Mia 2», απέφυγαν το 
γύρισμα έστω και μίας σκηνής 
επί ελληνικού εδάφους σαν τον 
διάβολο το λιβάνι. Ο λόγος; Η 
γραφειοκρατία, ο απίστευτος 
κατακερματισμός αρμοδιοτή-
των, ακόμη και ο τρόπος με τον 
οποίο η αρχαιολογική υπηρεσία 
αντιλαμβάνεται συχνά την έννοια 

της «ηθικής προστασίας» των 
μνημείων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 
μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής, 
για την οποία κάθε καθυστέρηση 
μπορεί να συνεπάγεται απώλεια 
χιλιάδων δολαρίων, δεν έχει λόγο 
να αναλάβει ένα τέτοιο ρίσκο. 
Αποφασίζει να κάνει τη δουλειά 
της αλλού – και τέλος.
Το σκηνικό όμως δείχνει να 
αλλάζει – δραστικά και με 
γρήγορες ταχύτητες. Η αιτία; Η 
αλλαγή τού νομικού πλαισίου 
με την υιοθέτηση του λεγόμενου 
«επενδυτικού κινήτρου», αλλά 
και η αλλαγή νοοτροπίας στα 
συναρμόδια υπουργεία, με προ-
εξάρχον το ιδιαίτερα δραστήριο 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης (και, συγκεκριμένα, τη 
γενική γραμματεία του, που έχει 
αναλάβει τον ριζικό ανασχημα-
τισμό του πλαισίου που διέπει τις 
ψηφιακές επενδύσεις).
Η αρχή έγινε με τον νόμο 
4487/2017, που είχε ψηφιστεί 
από την προηγούμενη κυβέρνηση 
και επέτρεπε την επιστροφή ώς 
και του 35% τού κόστους παρα-
γωγής μιας ταινίας ή ενός σίριαλ 
που θα γυριστεί στη χώρα μας 
– το λεγόμενο «επενδυτικό κίνη-
τρο» (ή «cash rebate»), το οποίο 
έστρεψε την προσοχή όλων των 
μεγάλων παραγωγών στην Ελλά-
δα. Τη σκυτάλη πήρε η σημερινή 
κυβέρνηση, η οποία ανέβασε το 
ποσοστό τού cash rebate από το 
35% στο 40%, προωθώντας μια 
συνολική πολιτική διευκόλυνσης 
των γυρισμάτων στη χώρα μας.
Η συνεργασία όλων των επιμέρους 
φορέων και υπουργείων (Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και 
Τουρισμού) έχει αρχίσει να φέρνει 
αποτελέσματα, σε συνδυασμό με 
την ενίσχυση του Εθνικού Κέ-
ντρου Οπτικοακουστικών Μέ-
σων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), 
του φορέα, δηλαδή, στον οποίον 
απευθύνονται πλέον απευθείας οι 
παραγωγοί. Παράλληλα, εξαιρε-
τικά υποστηρικτικά λειτούργησε 
η αποσαφήνιση του καθεστώτος 
ενίσχυσης, το οποίο επιτρέπει πια 
να συμπεριληφθούν παραγωγές 
που απευθύνονται σε ψηφιακά 
μέσα και υπηρεσίες, όπως είναι 
η διαδικτυακή τηλεόραση (web 
tv), τα ντοκιμαντέρ, τα κοινωνικά 
δίκτυα, ακόμη και οι ταινίες μικρού 
μήκους. Πολύ σημαντικά είναι και 
τα φορολογικά κίνητρα, αφού το 
30% της δαπάνης εκπίπτει από 
το φορολογητέο εισόδημα του I 



στικός προορισμός. Ταυτόχρονα, 
πολύ σημαντικά για τον τόπο μας 
είναι τα έσοδα, οι νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργούνται, 
αλλά και η ενίσχυση μια σειράς 
άλλων κλάδων, όπως η εστίαση, 
η φιλοξενία, οι κατασκευές, οι 
ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, 
εξοπλισμού, μίσθωσης ακινήτων 
και πολλές άλλες, που καταγρά-
φουν σημαντική αύξηση των 
εσόδων τους, ειδικά μέσα στην 
οικονομικά πολύ δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε. Γι’ αυτό και, όπως 
έχω πει, στόχος μας είναι να 
πραγματοποιούνται γυρίσματα 
365 ημέρες τον χρόνο στην 
Κεντρική Μακεδονία.

Πόσο δύσκολο ήταν να προ-
σελκύσετε τόσο σημαντικές 
κινηματογραφικές παραγωγές και 
να φέρετε στην πόλη και στην 
περιφέρεια τόσο μεγάλα ονόματα;  
Πρέπει να σας πω ότι έχουμε 
δουλέψει πάρα πολύ και μεθοδικά, 
για να δούμε να έρχονται στη 
Θεσσαλονίκη αυτές οι παραγωγές 
και οι σπουδαίοι ηθοποιοί τού 
Χόλιγουντ. Η Κεντρική Μακεδονία 
ήταν η πρώτη περιφέρεια στη 
χώρα που δημιούργησε Film 
Office πριν από τρία χρόνια, ενώ 

παράλληλα επισκεφθήκαμε το 
Χόλιγουντ και οργανώσαμε συνα-
ντήσεις με τις μεγάλες εταιρείες 
παραγωγής, στις οποίες παρουσι-
άσαμε τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Βλέπουμε λοιπόν σήμερα τους 
καρπούς τής δουλειάς μας να 
αποδίδουν – και αυτό που μπορώ 
να σας πω τώρα με βεβαιότητα 
είναι ότι βρισκόμαστε μόνο στην 
αρχή. Θα ακολουθήσουν πολλές 
και σημαντικές παραγωγές από 
το Χόλιγουντ και την παγκόσμια 
κινηματογραφική βιομηχανία.

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που 
καθιστούν τη Θεσσαλονίκη και την 
Κεντρική Μακεδονία τόσο ελκυ-
στικό προορισμό γι’ αυτού του 
είδους τις παραγωγές; Διαθέτου-
με και τις υποδομές και τα φυσικά 
τοπία και την τεχνογνωσία, για 
να υποδεχθούμε και να υποστη-
ρίξουμε τέτοιες παραγωγές. Και, 
βέβαια, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 
πολύ ισχυρά επενδυτικά κίνητρα, 
με ανταγωνιστικά ποσοστά cash 
rebate και επιστροφής φόρου. 
Ταυτόχρονα, ως διοίκηση της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε 
όλα τα εργαλεία και τις υπηρεσίες 

τού Film Office, συμμετέχουμε 
σε διεθνείς εκθέσεις και αγορές 
τού οπτικοακουστικού κλάδου, 
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε 
δράσεις εξωστρέφειας και 
δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση των τοπικών 
επαγγελματιών, αλλά και όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων στην 
αλυσίδα των κινηματογραφικών 
παραγωγών.

Υπάρχουν άλλα, αντίστοιχα 
πεδία, στα οποία θα μπορούσε 
να ανοιχτεί η Θεσσαλονίκη και 
η Κεντρική Μακεδονία, που θα 
αποτελούσαν μοχλούς ανάπτυξης; 
Μαζί με την οπτικοακουστική 
βιομηχανία, τον τουρισμό, την 
αγροδιατροφή, το εμπόριο, τις 
εξαγωγές και τον πρωτογενή 
τομέα, ως διοίκηση της περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
αναπτύσσουμε σταθερά και 
μεθοδικά την καινοτομία ως βα-
σικό αναπτυξιακό πυλώνα για τον 
τόπο μας, καθώς διαθέτουμε όλα 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
(όπως το γεγονός ότι εδώ έχουν 
την έδρα τους πέντε πανεπιστή-
μια, αλλά και πολλά κέντρα έρευ-
νας και καινοτομίας – και, βέβαια, 
διαθέτουμε σπουδαίο ανθρώπινο 
κεφάλαιο). Στην κατεύθυνση 
αυτή αξιοποιούμε ήδη ευρω-
παϊκούς και εθνικούς πόρους, 
με τους οποίους ενισχύουμε τις 
τοπικές επιχειρήσεις, αναβαθ-
μίζουμε τις ψηφιακές υποδομές 
όλων των πανεπιστημίων και των 
επιμελητηρίων, συνεργαζόμαστε 
στενά με φορείς καινοτομίας και 
στηρίζουμε τη δημιουργία τού 
ThessIntec. Ήδη και σε αυτόν τον 
τομέα βλέπουμε τους καρπούς 
τής προσπάθειας που κάνουμε 
από κοινού όλοι οι φορείς τού 
τόπου μας, καθώς παγκόσμιοι κο-
λοσσοί, όπως η Cisco, η Pfizer και 
η Deloitte, αλλά και πολλές ακόμη 
εταιρείες επενδύουν στην περιο- 
χή μας, δημιουργούν νέες, καλές 
θέσεις εργασίας, δείχνοντας 
στην πράξη ότι εμπιστεύονται τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και το 
σχέδιό μας για τη Μακεδονία τού 
2030. B

  Q&A
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

«Στόχος μας, 
γυρίσματα 365
ημέρες τον χρόνο
στην Κεντρική 
Μακεδονία» 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ που γίνεται να 
επιστρέψουμε όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα σε ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να 
συμβάλει στον παραπάνω στόχο 
η φιλοξενία κινηματογραφικών 
παραγωγών στη Θεσσαλονίκη 
και στην Κεντρική Μακεδονία; Οι 
κινηματογραφικές παραγωγές 
και συνολικά η ανάπτυξη της 
οπτικοακουστικής βιομηχα-
νίας, στην οποία επενδύουμε, 
δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη 
αναπτυξιακή δυναμική για 
τον τόπο μας. Πρώτα απ’ όλα, 
φέρνουν υψηλή προστιθέμενη 
αξία και εξωστρέφεια, καθώς η 
Κεντρική Μακεδονία προβάλλεται 
σε όλο τον κόσμο και ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο ως τουρι-
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συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων & 
Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), είδαμε 
ότι υπάρχει μια ευκαιρία για τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα 
για την περιφέρειά μας και θέ-
λαμε να μπούμε στον παγκόσμιο 

κινηματογραφικό χάρτη. Θέλου-
με να προσελκύσουμε παραγω-
γούς και επενδυτές στο κομμάτι 
των οπτικοακουστικών μέσων, 
ώστε να δουν την περιοχή μας και 
να μπορέσουμε, ουσιαστικά, να 
δημιουργήσουμε έναν νέο I

  Q&A
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΘΑΝΟΣ
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

«Πλέον, είναι 
πολύ εύκολο
να πείσεις 
έναν ηθοποιό 
να έρθει 
να γυρίσει ταινία 
στην Ελλάδα...»

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ «ανα-
γκάσατε» τους Θεσσαλονικείς 
να συναναστρέφονται χολιγου-
ντιανούς σταρ. Πώς αισθάνεστε 
για την αλλαγή που φέρατε 
στην πόλη; Πόση ανάγκη είχε η 
πόλη αυτόν τον διαφορετικό, 
κινηματογραφικό αέρα; Πριν από 
τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε με 
τον περιφερειάρχη, Απόστολο 
Τζιτζικώστα, μια φιλόδοξη 
προσπάθεια να δημιουργήσου-
με το πρώτο Film Office στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Αυτό το κάναμε επειδή, σε 

h   «Ήδη συζητάμε για δύο ακόμη μεγάλες ταινίες, ευελπιστούμε ωστόσο 

να υπάρχει μια πιο μόνιμη διαδικασία κινηματογραφικών παραγωγών, 

όταν θα είναι έτοιμη και η μεγάλη επένδυση των στούντιο στην Ανατολική

Θεσσαλονίκη» σημειώνει ο Αλέξανδρος Θάνος, μιλώντας στο Citymag.

«Παράλληλα μ’ αυτό, δημιουργούνται υπηρεσίες από Έλληνες

που εκπαιδεύονται και αποκτούν τεχνογνωσία πάνω στις παραγωγές.

Να μην ξεχνάμε ότι στο Film Office έχουμε δημιουργήσει το πρώτο μητρώο

επαγγελματιών, το οποίο είναι διαθέσιμο στους παραγωγούς που έρχονται,

για να βρουν τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους που χρειάζονται

από την περιφέρειά μας». Φωτογραφία: Σάκης Γιούμπασης.

I εκάστοτε δικαιούχου, κάτι 
που διασφαλίζεται ότι θα 
τηρηθεί βάσει του δικαίου 
κρατικών ενισχύσεων (ήδη, το 
ΕΚΟΜΕ έχει χρηματοδοτηθεί 
γενναία γι’ αυτόν τον σκοπό, 
απορροφώντας ένα σημαντικό 
ποσό από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων).

(ΕΥΤΥΧΩΣ)
ΚΙΝΗΘΗΚΑΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΗΤΑΝ ΕΚΠΛΗΞΗ – αλλά 
αυτήν τη φορά εξαιρετικά 
ευχάριστη: η Θεσσαλονίκη 
ήταν η πρώτη πόλη στην 
Ελλάδα όπου δημιουργήθη-
κε Film Office (μια υπηρεσία 
στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία λειτουρ-
γεί ως γραφείο εξυπηρέτησης 
οπτικοακουστικών παραγω-
γών).
Η λειτουργία του βασίζεται σε 
τρεις πυλώνες: τον οικονομικό, 
τον πολιτιστικό και τον εκπαι-
δευτικό. Ο πρώτος πυλώνας 
ασχολείται με την προσέλ-
κυση οπτικοακουστικών 
παραγωγών στην Κεντρική 
Μακεδονία, προωθώντας 
και τις επτά περιφερειακές 
ενότητες (Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, 
Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας) 
ως ιδανικές τοποθεσίες γυρι-
σμάτων για οπτικοακουστικές 
παραγωγές όλων των ειδών. Ο 
δεύτερος πυλώνας αναφέρεται 
στην πολιτιστική κληρονομιά 
τής Κεντρικής Μακεδονίας και 
ιδίως στον κινηματογραφικό 
πολιτισμό τής περιοχής, ενώ, 
σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευ-
τικό πυλώνα, το Film Office 
διοργανώνει εκδηλώσεις 
εκπαίδευσης και δικτύωσης 
για όλους τους επαγγελματίες 
που εργάζονται στην Κεντρική 
Μακεδονία, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα τον κινηματο-
γραφικό αλφαβητισμό τού 
ευρύτερου κοινού.
Τα αποτελέσματα είναι ήδη 
ορατά: από τις 15 Μαρτίου ώς 
τις 15 Μαΐου συνεργεία I 
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Ο ΖΕΣΤΟΣ χώρος, 
το φιλικό περιβάλλον, 
μα, πάνω απ’ όλα, το 
μεράκι και η διάθεση 
των ιδιοκτητών του 
εστιατορίου «Ακαδημία», 
Κωνσταντίνου Μάρ-
κου και Κωνσταντίνου 
Γαργάνη, φάνηκαν 
από την πρώτη κιόλας 
στιγμή, καθώς κατάφε-
ραν να παντρέψουν με 
επιτυχία τις γεύσεις με 
την τέχνη.
Επίπλωση παλιάς 
εποχής (με σπάνια 
έργα τέχνης κορυφαί-
ων καλλιτεχνών να 
διακοσμούν τον χώρο 
του εστιατορίου και της 
αυλής του) και πρώτες 
ύλες από διάφορα μέρη 
της χώρας (οι οποίες 

συνθέτουν σειρά γευστι-
κών επιλογών, βασισμέ-
νων στην παραδοσιακή 
κουζίνα και «μπολιασμέ-
νων» με το μεσογειακό 
ταμπεραμέντο) απο-
τελούν την «ταυτότητα» 
της «Ακαδημίας».
Info: «Ακαδημία» 
– Ελληνική μεσογεια-
κή κουζίνα με υλικά 
και πρώτες ύλες από 
παραγωγούς της χώ-
ρας μας. Διεύθυνση: 
Αγίου Μηνά 3, πλατεία 
Εμπορίου, Θεσσαλο-
νίκη 54625, Τ. (+30) 
2310-521.803. Ώρες 
λειτουργίας: Τρίτη-Κυ-
ριακή 12:00 μ.μ.-02:00 
π.μ. Δευτέρες κλειστά 
(εκτός εορτών ή κά-
ποιας εκδήλωσης).

Απόλαυση και
για τις πέντε αισθήσεις 
Μια έξοδος για φαγητό δεν υπηρετεί απλώς την ανάγκη για τροφή:

είναι μια κοινωνική συναναστροφή, μια ευκαιρία για απόλαυση, η πολυτέλεια
στην καθημερινότητά μας. Το εστιατόριο «Ακαδημία» είναι ο χώρος

όπου όλες αυτές οι ανάγκες βρίσκουν την ιδανική πλήρωσή τους.

f   Ο σεφ

Κωνσταντίνος

Μάρκου.

fh  Ο σεφ Κωνσταντίνος Μάρκου δημιουργεί 

το δικό του έργο τέχνης – μια πανδαισία

γεύσεων που συνεχώς ανανεώνει

και μας προσκαλεί να τη γευτούμε.

Παράλληλα, στο εστιατόριο διοργανώνονται

μουσικές και θεατρικές βραδιές, ενώ

πολύ συχνά φιλοξενούνται και εικαστικές 

εκθέσεις διαφόρων καλλιτεχνών.
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I πυλώνα προβολής για την πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στο παγκόσμιο κινηματογραφικό 
γίγνεσθαι.
Το τελευταίο διάστημα βλέ-
πουμε ότι οι κόποι μας έχουν 
ανταμειφθεί και είμαστε πολύ 
χαρούμενοι γι’ αυτό, καθώς 
αυτήν τη στιγμή που μιλάμε 
γυρίζεται η τρίτη ταινία στην 
πόλη μας και έχουν υποστη-
ριχθεί και άλλες αντίστοιχες 
τηλεοπτικές παραγωγές στην 
περιφέρειά μας. Αυτού του εί-
δους η βιομηχανία μάς ταιριάζει 
και νομίζω ότι έχουμε όλα τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 
για να δημιουργήσουμε ένα 
πραγματικό hub οπτικοακου-
στικών παραγωγών. Βέβαια, 
δεν επαναπαυόμαστε, καθώς 
ο ανταγωνισμός είναι πολύ 
έντονος και πάντοτε πρέπει να 
προσπαθούμε, για να μπορέ-
σουμε να είμαστε θελκτικοί ως 
προορισμός και να μπορούμε να 
ανταποκρινόμαστε μας ανάγκες 
των επενδυτών μας.

Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε 
από τον αρχικό σχεδιασμό τού 
Film Office στην ημέρα που θα 
έφταναν στην πόλη τα συνεργεία 
για γύρισμα; Ποιες ήταν οι προ-
κλήσεις που αντιμετωπίσατε; Οι 
ανάγκες ήταν πολλές, καθώς η 
περιοχή μας δεν είχε ιδιαίτερη 
γνώση γύρω από το αντικείμενο, 
δεν υπήρχε τεχνική εμπειρία 
και οι φορείς τής περιοχής 
δεν γνώριζαν ποιες είναι οι 
διαδικασίες των αδειοδοτή-
σεων, αλλά και ποιες είναι οι 
ανάγκες για την πραγματοποίηση 
τόσο απαιτητικών παραγωγών, 
με ανελαστικούς χρόνους και 
με υψηλό μπάτζετ. Ουσιαστικά, 
κληθήκαμε να δημιουργήσουμε 
μια δομή, η οποία θα έπρεπε 
να υποστηρίξει μια παραγωγή 
που τα μεγέθη της δεν τα είχε 
ξανασυναντήσει η ευρύτερη 
περιοχή τής Θεσσαλονίκης, αλλά 
και της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τα καταφέραμε, πήγε εξαιρε-
τικά, γι’ αυτό και ακολούθησαν 
άλλες δύο ταινίες – μάλιστα, το 

I «οργώνουν» το κέντρο και 
γειτονιές τής Θεσσαλονίκης, 
αλλά και τη Χαλκιδική για 
τα γυρίσματα της χολιγου-
ντιανής παραγωγής «The 
Bricklayer», με πρωταγω-
νιστές τον Άαρον Έκχαρτ 
και τη Νίνα Ντόμπρεβ, υπό 
τη σκηνοθετική μπαγκέτα 
τού διεθνούς φήμης Ρένι 
Χάρλιν (πρόκειται για ένα 
κατασκοπικό θρίλερ που 
θα προβληθεί στις σκοτεινές 
αίθουσες το φθινόπωρο του 
2023). Είναι η τρίτη ταινία που 
πραγματοποιεί γυρίσματα στη 
Θεσσαλονίκη (και η πρώτη με 
πλοκή που εκτυλίσσεται στην 
πόλη) μετά τις παραγωγές 
«The Enforcer (Barracuda)» 
και «Expendables 4», με 
πρωταγωνιστές αστέρες 
πρώτου μεγέθους, όπως ο 
Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Αντό-
νιο Μπαντέρας, ο Τζέισον 
Στέιθαμ, ο Άντι Γκαρσία και 
η Μέγκαν Φοξ (όλες οι ταινίες 
γυρίστηκαν για λογαριασμό 
τής χολιγουντιανής εταιρεί-
ας παραγωγής Millennium 
Media, σε συνεργασία με τα 
Nu Boyana Film Studios 
Hellenic).
Για να αντιληφθεί κάποιος τι 
σημαίνουν για την περιοχή τα 
γυρίσματα, αρκεί να αναλο-
γιστεί ότι μόνο στην τελευ-
ταία ταινία απασχολούνται 
περίπου 3.000 βοηθητικοί 
ηθοποιοί, πολλές τοπικές 
επιχειρήσεις συνεργάζονται 
για την κάλυψη των αναγκών 
τής παραγωγής (ο προϋπολο-
γισμός τής οποίας ανέρχεται 
στα 21 εκατ. ευρώ), ενώ 
σημαντική είναι και η προβολή 
τής Κεντρικής Μακεδονίας 
στο εξωτερικό, καθώς, μέσα 
από την ταινία, πολλά σημεία 
τής Θεσσαλονίκης και της 
περιφέρειας θα «ταξιδέψουν» 
σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα, 
στην περίπτωση της ταινίας 
«Expendables 4», περί τα 
τριακόσια άτομα της παραγω-
γής διέμειναν επί σχεδόν ενά-
μιση μήνα στη Θεσσαλονίκη, 

πραγματοποιώντας περίπου 
10.000 διανυκτερεύσεις σε 
14 ξενοδοχεία τής περιοχής, 
αλλά και σε καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης 
τύπου ΑirBnΒ (ένα όφελος στο 
οποίο θα πρέπει να προστε-
θούν τα έσοδα και για άλλες 
εταιρείες και επιχειρήσεις τής 
πόλης, όπως π.χ. τεχνικού 
εξοπλισμού).

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΒΗΜΑ
ΠΛΕΟΝ, όλη η προσοχή 
πέφτει στα κινηματογραφικά 
στούντιο παραγωγής ταινιών 
της «NU Boyana Film 
Studios», τα οποία θα φι-
λοξενηθούν στις αποθήκες 
Κορδογιάννη, στη Θέρμη 
(οδηγώντας κατά μήκος τής 
οδού Θέρμης-Πολυγύρου, 
στο ύψος τής διασταύρω-
σης προς Σουρωτή, θα τις 
δείτε στα αριστερά σας), 
με τα έργα ανάπλασης να 
ξεκινούν την περίοδο που 
διανύουμε.
Με την ολοκλήρωσή τους, 
εκτιμάται ότι η Θεσσαλονί-
κη θα μπορεί να φιλοξενεί 
κινηματογραφικά γυρίσματα 
ακόμη και 365 ημέρες τον 
χρόνο. Μπορεί οι χτισμένες 
το 1968 αποθήκες Κορδο-
γιάννη να μοιάζουν σήμερα 
εγκαταλελειμμένες και 
ανενεργές, μέσα σε αυτά τα 
κτίρια ωστόσο, που αυτήν 
τη στιγμή χωρίζονται σε 
16 διακριτούς χώρους 
συνολικού εμβαδού άνω των 
20.000 τετρ.μ. σε συνολική 
έκταση 83 στρεμμάτων, θα 
μπορεί μελλοντικά να στηθεί 
ολόκληρο σκηνικό πόλης. Και 
αυτό ακριβώς το στοιχείο (το 
μέγεθος του ακινήτου και ο 
τρόπος με τον οποίο είναι κα-
τασκευασμένο) ήταν ένας από 
τους λόγους που οδήγησαν 
στην επιλογή του ανάμεσα 
σε πολλά άλλα που είδαν οι 
άνθρωποι της «Boyana» το 
προηγούμενο διάστημα στη 
Βόρεια Ελλάδα. B

σενάριο της μίας έχει τροποποι-
ηθεί, ώστε να εκτυλίσσεται στη 
Θεσσαλονίκη.

Ζείτε από μέσα την εμπειρία τής 
παραγωγής. Υπάρχουν κάποια 
άγνωστα ενσταντανέ με τους 
ηθοποιούς που σας έκαναν 
εντύπωση και θα θέλατε να 
μοιραστείτε; Αυτό το οποίο 
κάνει εντύπωση στους ηθοποι-
ούς, αλλά και ευρύτερα στους 
συντελεστές των παραγωγών 
είναι η ομορφιά τής περιοχής 
μας (καθώς οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς δεν έχουν επισκεφτεί 
τη Βόρεια Ελλάδα), η φιλοξενία 
των ανθρώπων τής πόλης και η 
εξαιρετική γαστρονομία. Όπως 
λένε και οι παραγωγοί, πλέον 
είναι πολύ εύκολο να πείσεις 
έναν ηθοποιό να έρθει να γυρίσει 
ταινία στην Ελλάδα, καθώς 
έχουμε χτίσει ένα πολύ ισχυρό 
brand name στο εξωτερικό.

Τι άλλο έχουμε να περιμένουμε 
τη χρονιά που ακολουθεί, αλλά 
και τα επόμενα χρόνια; Ήδη 
συζητάμε για δύο ακόμη μεγάλες 
ταινίες, ευελπιστούμε ωστόσο 
να υπάρχει μια πιο μόνιμη 
διαδικασία κινηματογραφικών 
παραγωγών, όταν θα είναι 
έτοιμη και η μεγάλη επένδυση 
των στούντιο στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα μ’ 
αυτό, δημιουργούνται υπηρεσίες 
από Έλληνες που εκπαιδεύονται 
και αποκτούν τεχνογνωσία πάνω 
στις παραγωγές. Να μην ξεχνάμε 
ότι στο Film Office έχουμε 
δημιουργήσει το πρώτο μητρώο 
επαγγελματιών, το οποίο είναι 
διαθέσιμο στους παραγωγούς 
που έρχονται, για να βρουν τις 
υπηρεσίες και τους ανθρώπους 
που χρειάζονται από την περι-
φέρειά μας. B

COVER STORY



ΤΟ 1924, λίγα χρόνια 
μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, κάποιες οικογέ-
νειες προσφύγων άφησαν 
τη Βάρνα της Ανατ. Ρωμυ-
λίας και εγκαταστάθηκαν 
στις δυτικές υπώρειες του 
όρους Βερτίσκου, στην 
επαρχία Βισαλτίας του 
νομού Σερρών. Πέρα από 
αναμνήσεις, πήραν μαζί 
τους κι ένα δεμάτι κλή-
ματα από τα αμπέλια της 
χαμένης πατρίδας. Στο 
πέρασμα των ετών, χάρη 
στις ευνοϊκές κλιματολογι-
κές συνθήκες της περι-
οχής και στο κατάλληλο 
υπέδαφος, ανέπτυξαν την 
αμπελοκαλλιέργεια και 
κατάφεραν να δημιουρ-
γήσουν τον μεγαλύτερο 
αμπελώνα του νομού. 
Και το 1934 μετονόμα-
σαν το χωριό τους σε 
«Άμπελοι».

ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ τις 
οικογένειες οινοπαραγω-
γών που δραστηριο- ποι-
ούνταν παραδοσιακά στην 
περιοχή ήταν εκείνη του 
Κωνσταντίνου Γούλα, 
ο οποίος επί δεκαετίες 
συνόδευσε γευστικά με 
τα κρασιά και τα τσίπουρά 
του τις πιο ωραίες στιγμές 
των Ελλήνων.
Το 2004 ο γιος του, 
Απόστολος Γούλας, 
οραματίστηκε και συνέ-
βαλε στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου, επισκέψιμου 
οινοποιείου, με σκοπό να 
συνεχίσει την αμπελοοινική 
παράδοση των κατοίκων 
της περιοχής.
Το 2022, μια νέα εποχή 
εγκαινιάζεται για το «Κτήμα 
τ’ Αποστόλη», καθώς ανα-
καινίζεται σχεδόν ολοκλη-
ρωτικά και κάνει στροφή 
στον οινοτουρισμό. Στα 

ηνία βρίσκεται πλέον η 
τρίτη γενιά οινοπαραγω-
γών της οικογένειας, με 
διαχειρίστρια την Κωνστα-
ντίνα Γούλα, η οποία μετά 
από 5 χρόνια σπουδών 
και προϋπηρεσίας σε 
φημισμένα οινοποιεία της 
Γαλλίας και της Βορείου 
Ελλάδας, επιστρέφει για 
να αναλάβει την οικογε-
νειακή επιχείρηση με νέες 
ιδέες και όραμα να κάνει 
γνωστό το κρασί της ιδιαί-
τερης πατρίδας της.

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
-ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΕΙΟ βρίσκεται στην 
περιοχή Άμπελοι Σερρών, 
15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά 
από την «πόλη της Γερακί-
νας», σε μια περιοχή που 
διαθέτει 3.000 στρέμμα-
τα αμπελοκαλλιέργειας. 
Καταφέρνει και συνδυάζει 

τη σύγχρονη τεχνολογία 
με την παραδοσιακή βιο-
λογική καλλιέργεια, ενώ 
έχει λάβει και Βραβείο 
Καλής Πρακτικής από 
το Ευρωπαϊκό Παρατη-
ρητήριο, καλλιεργώντας 
τόσο διεθνείς όσο και 
ελληνικές ποικιλίες που 
βρίσκονται σε ιδιόκτητους 
αμπελώνες έκτασης 65 
στρεμμάτων.

ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 
ΙΟΥΝΙΟ το «Κτήμα τ’ Απο-
στόλη» ανοίγει τις πόρτες 
του, προσκαλώντας τους 
φίλους του οίνου, για να 
μοιραστεί μαζί τους τα μυ-
στικά του καλού κρασιού 
μέσω μιας εξατομικευμέ-
νης, μοναδικής γαστρο-
οινικής εμπειρίας. Μια 
καλή «πρόγευση» θα 
λάβουμε, όμως, ήδη από 
το διήμερο 28-29 Μαΐου, 
όταν το «Κτήμα τ’ Απο-
στόλη» θα συμμετάσχει 
στις «Ανοιχτές Πόρτες» 
της Ένωσης Οινοποιών 
Βορείου Ελλάδος: στο 
πλαίσιο αυτό, οι άν-
θρωποι του οινοποιείου 

έχουν ετοιμάσει για εμάς 
δωρεάν γευσιγνωσία 
(κατόπιν κράτησης) σε 
τρεις ετικέτες, την οποία 
μπορούμε να συνοδεύ-
σουμε με πίκνικ οργανω-
μένο από το οινοποιείο, 
σε τιμή γνωριμίας που δεν 
θα ξεπερνά τα 10 ευρώ/
άτομο!
Το «Κτήμα τ’ Αποστόλη» 
δεν μένει, όμως, εκεί: 
μπορεί να αναλάβει εξ 
ολοκλήρου τη διοργάνω-
ση γάμων, αρραβώνων 
και βαφτίσεων, όπως 
επίσης και privé εκδη-
λώσεων και πάρτι με 
διαφορετικά μενού (με 
βάση το budget και τις 
προτιμήσεις σας), με τη 
βοήθεια επαγγελματία 
σεφ. Εναλλακτικά, προ-
σφέρεται η δυνατότητα 
μενού σε μπουφέ με 
συνεργαζόμενο catering, 
που θα σας απαλλάξει 
από απαιτητικές προετοι-
μασίες, φροντίζοντας για 
την καλύτερη περιποίηση 
των καλεσμένων σας. Κι 
όλα αυτά στον πανέμορ-
φο χώρο του οινοποιείου. 
Πόσο καλύτερο μπορεί να 
γίνει;
Info: Για περισσότερες 
πληροφορίες και 
προσφορές, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με
το «Κτήμα τ’ Αποστόλη», 
στέλνοντας email 
στη διεύθυνση info@
ktimatapostoli.gr.

Ενας «must visit»
γαστροοινικός
προορισμός στον
νομό Σερρών
Οινογνωσίες και γευσιγνωσίες, φιλοξενία events
και υπέροχες εμπειρίες για τον ουρανίσκο στον
επισκέψιμο παράδεισο του «Κτήματος τ’ Αποστόλη».



Υψώνεται στην καρδιά 
τής Θεσσαλονίκης – μία 
ανάσα από την πλέον 
πολυσυζητημένη (ελέω 
μετρό) διασταύρωσή της, 
αυτήν της Βενιζέλου με την 
Εγνατία. Πρωταγωνίστησε 
ώς το 2011 στα τοπικά αυ-
τοδιοικητικά, ως δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης. Και σήμε-
ρα, εν έτει 2022 (και ενώ 
ακόμη και ο πολύπαθος 
σταθμός «Βενιζέλου» τού 
μετρό αρχίζει να βλέπει 
στο βάθος τού τούνελ τον 

ορίζοντα της αποπεράτω-
σής του), το συγκεκριμένο 
κτίριο προσδοκά ένα 
καλύτερο μέλλον, εν μέσω 
διαφόρων πληροφοριών 
που κατά καιρούς δημο-
σιεύονται περί της τουρι-
στικής αξιοποίησής του 
και περί του ενδιαφέροντος 
ξένων κεφαλαίων γι’ αυτό. 
Περί τού Καραβάν σαράι 
ο λόγος.
Το κτίριο βρίσκεται στη 
γωνία των οδών Βενιζέλου 
και Βαμβακά, βόρεια του 

τζαμιού Χαμζά Μπέη 
(15ος αιώνας), γνωστότε-
ρου στους Θεσσαλονικείς 
ως «Αλκαζάρ». Στην ίδια 
θέση βρισκόταν το αρχικό 
καραβάν σαράι, απ’ όπου 
πήρε την ονομασία της 
και όλη η γύρω περιοχή. 
Μάλιστα, επί τουρκοκρατί-
ας (σύμφωνα με πηγές τού 
16ου αιώνα) αναφέρονται 
δύο καραβάν σαράγια, το 
«μικρό» και το «μεγάλο» 
(πιθανότατα την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας στη 

Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν 
και άλλα αντίστοιχα κτίρια, 
ο αριθμός τους, ωστόσο, 
δεν μπορεί να είναι γνωστός 
με βεβαιότητα). Τα σαράγια 
ήταν πανδοχεία που φιλο-
ξενούσαν ταξιδιώτες και, 
στην πορεία τού χρόνου, 
μετεξελίχθηκαν σε εμπορικά 
κέντρα. Διέθεταν καταστή-
ματα, δωμάτια, εσωτερική 
αυλή και στοές.
Οι πρώτοι μελετητές τού 
Καραβάν σαράι (οι αρχαι-
ολόγοι Τεξτιέ και Πουλάν), 
οι οποίοι δίνουν και τα 
σχέδια του κτίσματος, κά-
νουν τη δημοσίευση όψης 
και κάτοψης του κτιρίου 
το 1864. Αυτή είναι η μόνη 
μαρτυρία που έχουμε ότι 
το Καραβάν σαράι υπήρχε 
τότε, χωρίς ωστόσο να 
γνωρίζουμε με βεβαιότητα 
αν οι μελετητές είχαν δει 
όντως το Καραβάν σαράι 
εν λειτουργία ή τα ερείπιά 
του. Πάντως, σε χάρτη 
τής Θεσσαλονίκης από 
τη δεκαετία τού 1870 (του 
μηχανικού Βερνιέσκι) το 
Καραβάν σαράι δεν επιση-
μαίνεται, άρα ίσως να μην 
υπήρχε πια.

Τα νεότερα χρόνια
Πριν από το 1923 είχε 
εκπονηθεί μελέτη για νέο 
κτίσμα από τον αρχιτέκτονα 
Δελλαδέστιμα, η οποία 

εγκρίθηκε και από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η 
μελέτη προέβλεπε την κα-
τασκευή ισογείου και τριών 
ορόφων, ενώ είχε τεθεί ως 
προϋπόθεση η προσαρμογή 
της στη μορφή τού καραβάν 
σαράι.
Τον Ιούνιο του 1924 το 
οικόπεδο περιήλθε από την 
ιδιοκτησία τού Δημοσίου 
στους Ιωάννη Σαπουντζή, 
Νικόλαο Κουκουφλή, 
Γιούζα Βαρσάνο και στους 
αδελφούς Λάζαρο και Ευ-
άγγελο Πανταζίεβιτς. B

+extra
content
Διαβάστε τη συνέχεια 
και δείτε περισσότερες 
εικόνες από τη σημερινή 
κατάσταση τού Καραβάν 
σαράι σκανάροντας 
με το smartphone σας
το QR code που ακολουθεί:

20Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Στις εικόνες:
1-3 __ Σήμερα το συγκρότημα 
του Καραβάν σαράι (μεταξύ 
των οδών Βαμβακά, Βενιζέλου, 
Ιουστινιανού και Ρεμπέλου) είναι 
το μεγαλύτερο ακίνητο στο κέ-
ντρο τής Θεσσαλονίκης, καθώς 
η δομημένη επιφάνειά του φτάνει 
στα 19.800 τετρ.μ. Βρίσκεται 
δίπλα στο Xαμζά Μπέη τζαμί και 
ακριβώς πίσω από τον υπό κατα-
σκευή σταθμό «Βενιζέλου» τού 
μετρό. Λόγω θέσης και μεγέθους, 
έχει εδώ και καιρό τραβήξει την 
προσοχή επενδυτών.

1

Ενα σαράι
αναζητάει...
σουλτάνο
Η πολυκύμαντη πορεία στον χρόνο
τού Καραβάν σαράι, του μεγαλύτερου 
ακινήτου στο κέντρο τής Θεσσαλονίκης, 
με δομημένη επιφάνεια που φτάνει
στα 19.800 τετρ.μ.
Φωτογραφίες: ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ
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Το Thessaloniki Street Food Festival 
επιστρέφει ανανεωμένο, έτοιμο να μας 
παρασύρει στις μεθυστικές του γεύσεις. 
Από Παρασκευή ώς Κυριακή, για δύο 
διαδοχικά τριήμερα (13-15 και 20-22 
Μαΐου), ο προαύλιος χώρος τής ΔΕΘ 
μετατρέπεται σε ένα τεράστιο γευστικό 
πάρκο με επιλογές φαγητού απ’ όλο 
τον κόσμο. Η μεγαλύτερη γιορτή street 
food και μουσικής στη Θεσσαλονίκη 
επιστρέφει φέτος με την πέμπτη, ακόμη 
πιο εξελιγμένη εκδοχή της, προσφέρο-
ντας για ακόμη μία χρονιά την απόλυτη 
εμπειρία σε όλους τους foodies τής 
χώρας και του εξωτερικού.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκε-
φτεί ένα «γευστικό χωριό» με πολλές 
και διαφορετικές κουζίνες απ’ όλο τον 
κόσμο. Θα βρει λαχταριστά μπέργκερ 
από τα κορυφαία spots τής πόλης, το 

πρώτο ελληνικό street food, το σουβλά-
κι, που φυσικά θα είναι παρόν, καθώς 
και αυθεντικές γεύσεις από Ασία, με 
νουντλς, τίκα μασάλα και σούσι. Θα 
μεταφερθεί νοερά στο Μεξικό για τάκος, 
μπουρίτος, κεσαντίγιας και μοναδικές 
εμπνεύσεις. Θα υπάρχουν όμως και 
κλασσικές απολαύσεις για τον ουρανί-
σκο, όπως η ναπολιτάνικη πίτσα. Στα 
«not to miss»: παραδοσιακές συνταγές 
τού Πόντου, εκλεκτές κοπές κρεάτων, 
χορτοφαγικές επιλογές με εναλλακτι-
κές επιλογές γύρου, αλλά και φαλάφελ 
που θα ζήλευαν και στην Αραβία. Δεν 
θα λείψει και το fish’n’chips, είτε όπως το 
τρώνε στη Βρετανία είτε όπως το ξέρου-
με από μικροί: μπακαλιάρο σκορδαλιά! 
Για τους λάτρεις των γλυκών θα υπάρ-
χουν λαχταριστά παγωτά, υπέροχοι, 
παραδοσιακοί λουκουμάδες με μυστι-

κές συνταγές που περνάνε από γενιά σε 
γενιά, αυθεντικές ιταλικές συνταγές και, 
φυσικά, πολλές ακόμη επιλογές απ ́όλο 
τον κόσμο.
Προς τέρψη τού κοινού, η ομάδα πα-
ραγωγής τού φεστιβάλ έχει φροντίσει 
ώστε να υπάρχουν περισσότερα από 35 
street food booths και γωνιές με εντυ-
πωσιακά food trucks, καθώς και 5 rest 
areas, ενώ δεν θα λείψει και ένα ολο-
κληρωμένο μουσικό πρόγραμμα σε 2 
music stages, με σπουδαία ονόματα. B
INFO: Thessaloniki Street Food Festival 2022, στους 
χώρους τής ΔΕΘ-Helexpo, στις 13-15 και στις 20-22 Μαΐου. 
Τις Παρασκευές το φεστιβάλ θα λειτουργεί από τις 6 το 
απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα 
θα είναι ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 12 το 
βράδυ. Εισιτήρια: €3 (γενική είσοδος), €7 (τριήμερο εισιτή-
ριο). Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 
ετών. Προπώληση/διάθεση εισιτηρίων μέσω τού Viva.gr.

Good LifeΜάιος 2022

ΓΕΥΣΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ

Η μεγάλη γιορτή των foodies
Ανανεωμένο επιστρέφει φέτος το Thessaloniki Street Food Festival, σε δύο

Παρασκευοσαββατοκύριακα – από τις 13 ώς τις 15 και από τις 20 ώς τις 22 Μαΐου.
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THE FOODIES
Ο,ΤΙ ΝΟΣΤΙΜΟ
ΠΑΙΖΕΙ
Σε κάθε τεύχος, κυκλοφορούμε
στη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζουμε και
σας προτείνουμε τα καλύτερα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ
ΧΩΡΟI

«KOYZHN»
Γκουρμέ στο χέρι
Σάντουιτς (και όχι μόνο) που ανεβάζουν τον πήχη.

Έχουμε συνηθίσει να μην έχουμε 
ιδιαίτερες γευστικές απαιτήσεις 
από ένα σάντουιτς... Το «Κου-
ζήν» ανατρέπει αυτήν τη συνθή-
κη, βάζοντας ψηλά τον πήχη. Σε 
ελάχιστα τετραγωνικά, ξεδιπλώνει 
έναν εξαιρετικό κατάλογο με 
αληθινά λαχταριστές επιλογές, 
ιδανικές για μεσημεριανό ή για 

σνακ στο διάλειμμα της δουλειάς. Δοκιμάσαμε το σάντουιτς 
με καπνισμένο ψαρονέφρι ιμπέρικο, σιγομαγειρεμένο με φρέ-
σκα μυρωδικά και άγρια βότανα, με χειροποίητο πατέ λιαστής 
ντομάτας και ελιάς σε πολύσπορο ψωμάκι. Στα «must» και η 
(θεσπέσια) detox επιλογή με ποικιλία μανιταριών, λάδι τρού-
φας, πάστα μαύρου σκόρδου, καραμελωμένα κρεμμύδια 
και κρέμα μελιτζάνας σε πολύσπορο λαγανάκι. B
INFO: «Κουζήν», Ολυμπίου Διαμαντή 26. Τ. 2310-551.695.

«AU COIN BELGE»
Γλυκός εθισμός
Ένα σοκολατάδικο με δική του παραγωγή,
αλλά και εξαιρετική βελγική σοκολάτα.

Ο Τεό, ιδιοκτήτης τού μαγαζιού, μας μυεί σε έναν κόσμο 
υπέροχων γεύσεων μέσα από τρούφες δικής του παρα-
γωγής. Λατρέψαμε τις τρούφες με σαμπάνια, χοντρό αλά-
τι, μακαρόν βατόμουρο, με γεύση τιραμισού και με γεύση 
λεμόνι. Απόλυτη λατρεία, η τρούφα αλμυρής καραμέλας 
– κάθε μπουκιά σε κατακλύζει με αίσθημα χαράς. Κάθε 
βόλτα (και δοκιμή) λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία... B
INFO: «Au Coin Belge», Θεμιστοκλή Σοφούλη 21, Καλαμαριά.

«ΝΕΑ ΦΩΛΙΑ»

ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΕΞΩ, ΛΟΙΠΟΝ
Το αγαπημένο 
στέκι έβαλε τα 
ανοιξιάτικά του.
…ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΞΩ, 
ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΟΡΕΞΗ» ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΛΤΑ. Ο ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ
«ΝΕΑΣ ΦΩΛΙΑΣ», ΜΕ ΩΡΑΙΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΠΙΑΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ 
ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ. ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ 
ΤΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ 
ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΕΜΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΘΡΑΨΑΛΟ, 
ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ΣΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΜΑΡΑΘΟΥ 
ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΟΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ, ΤΡΟΥΦΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΑΝΣΕΤΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΩΤΟ). 
ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ), 
ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΣΕ 
(ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ) ΤΗ «ΝΕΑ ΦΩΛΙΑ»:
Η ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 
ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ. 
ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ...
INFO: «Νέα Φωλιά»,
Αριστομένους 4. T. 2310-960.383.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «TABYA»

Διαχρονική ομορφιά
Στο υπέροχο διατηρητέο τής Μελενίκου 
θα απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας σε έναν
από τους ωραιότερους χώρους τής Θεσσαλονίκης.
Κείμενο:                 Φωτογραφίες:

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ           ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Η πρόταση του μήνα δεν 
είναι απολύτως αντικειμενική... 
Πρόκειται για έναν χώρο που 
αγαπώ και σε ένα παράλληλο 
(ουτοπικό) σύμπαν θα μπο-
ρούσε να είναι το σπίτι μου. 
Υπέροχη αρχιτεκτονική, τρία 
επίπεδα και αυλή. Και όλα 
αυτά στην καρδιά τής Θεσσα-
λονίκης. Ας αφήσω όμως τα 
όνειρα…
«Τάμπια» ονομαζόταν η 
περιοχή κατά μήκος τού ανα-
τολικού τείχους, μέρος τού 
οποίου είναι και η σημερινή 
οδός Κωνσταντίνου Μελενί-
κου. Ετυμολογικά προέρχεται 
από την ομώνυμη τουρκική 
λέξη που στα Ελληνικά μετα-
φράζεται ως «οχύρωμα» ή 
«προμαχώνας». Τη μονοκα-
τοικία έχτισε το 1912 ο γιατρός 
τής δημαρχίας, Κωνσταντί-
νος Δούμπλας, με υλικά από 
τα κατεδαφισθέντα το 1911 
τείχη. Τα υπόλοιπα σπίτια που 
χτίστηκαν τριγύρω γκρεμίστη-

καν στο πέρασμα των ετών. Το 
2014 το συγκεκριμένο κτίσμα 
ανακατασκευάστηκε και πήρε 
τη σημερινή του μορφή. 
Αρκετά, όμως, με το παρελ-
θόν... B
INFO: «Πολυχώρος «Tabya», Κωνσταντίνου 
Μελενίκου 14Γ, Τ. 2311-242.522.

+extra
content
Διαβάστε και δείτε 
περισσότερα γι’ αυτόν τον 
υπέροχο χώρο, σκανάροντας 
με το smartphone σας 
το QR code που ακολουθεί:



22-23«WONDERNEST
POSITIVE DINING»

ΓΙΑ «ΑΛΛΟ» 
ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΑ 
ΛΑΔΑΔΙΚΑ
Στο πανέμορφο
σοκάκι
τής Αιγύπτου.
Το μικρό «αδελφάκι» 
τού «Wonderwall», το 
«Wondernest», είναι ένας 
φίνος γαστρονομικός προ-
ορισμός με εκλεπτυσμένο 
περιβάλλον. Στο εσωτερικό 
τού καταστήματος δεσπόζει 
η ανοικτή κουζίνα με την 
πανέμορφη μπάρα, στην οποία 
μπορείς να απολαύσεις δελεα-
στικές προτάσεις, με πρωταγω-
νιστές τις εξαιρετικές πρώτες 
ύλες και την εποχικότητα. 
Από τη σιγοψημένη πανσέτα 
με καπνιστό λάχανο μέχρι τη 
μοσχαρίσια ταλιάτα και από 
το τραχανότο μέχρι το ριζότο 
γεμιστά, ο κατάλογος του 
«Wondernest» παίζει με οικεί-
ες συνταγές και γεύσεις, βασι-
ζόμενος στην υψηλή δημιουρ-
γικότητα. Ενδιαφέρουσα είναι 
και η οινική του λίστα, ενώ θα 
βρείτε και μια αρκετά μεγάλη 
επιλογή από ελληνικές μπίρες, 
όπως επίσης και μια ενδιαφέ-
ρουσα cocktail list από το (ήδη) 
αγαπημένο «Wondewall», που 
μπορεί να συνοδεύσει τέλεια το 
γεύμα μας. B
INFO: «Wondernest 
Positive Dining», Αιγύπτου 11. 
T. 2311-111.011.

«FOODIE’S SHOP»

Νόστιμα και υγιεινά
Ένας φιλόξενος χώρος στην Καλαμαριά
γέμισε με προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο,
την υγεία του και το περιβάλλον.

Η ιδιοκτήτρια (και σεφ) Βασιλική, με πολυετή εμπειρία στον 
χώρο τής εστίασης (έχοντας εμπλουτίσει, μάλιστα, το μενού 
της εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με τον σύλλογο για 
άτομα με κοιλιοκάκη, με πιάτα gluten free), έβαλε ψηλά τον 
πήχη. Στο «Foodie’s Shop» θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από 
πιστοποιημένα gluten free, vegan και βιολογικά προϊόντα, 
με τη Βασιλική και τους συνεργάτες της να είναι έτοιμοι να 
σας καθοδηγήσουν, με βαθιά γνώση τού αντικειμένου. Πολύ 
σύντομα, όλα τα καλούδια θα μπορείτε να τα προμηθευτείτε 
και από το e-shop τής επιχείρησης (εδώ: foodiesshop.gr). B
INFO: «Foodie’s Shop», Θερμαϊκού 29, Καλαμαριά. Τ. 2310-418.444.

«BEER FABRICA»
Ο παρά-
δεισος των 
ζυθόφιλων
Η αναζήτηση για το νέο 
αγαπημένο μας στέκι 
μπίρας τελειώνει εδώ.

Με μεγάλη ποικιλία σε βαρέ-
λια με μπίρες απ’ όλη την Ελ-
λάδα, αλλά και με πληθώρα 
από μπίρες άγνωστες στον 
μέσο καταναλωτή, το «Beer 
Fabrica» θέτει σοβαρή 
υποψηφιότητα για νέο μας 
στέκι. Κι αν δυσκολευτείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα στις 
(ομολογουμένως, πολλές), 
προτάσεις, το προσωπικό εί-
ναι παραπάνω από πρόθυμο 
να σας βοηθήσει να βρείτε τι 
σας ταιριάζει – και πιθανόν 
να σας πείσει να συνεχίσετε 
τις δοκιμές στο σπίτι, εκμε-
ταλλευόμενοι τη δυνατότητα 
take away. «Must» προτά-
σεις, η Walnut Pie-Imperial 

Stout (μαύρη μπίρα με 
έντονη επίγευση καρυδιού) 
και η Nitro Coconut Porter 
(επίσης μαύρη, η οποία, όπως 
προδίδει η ονομασία, έχει 
επίγευση καρύδας). Από τα 
ελληνικά βαρέλια ξεχωρί-
σαμε την κόκκινη Marmita 
Pale Ale, από την Καβάλα, 
που διαφοροποιείται με ήπιο 
και ντελικάτο τρόπο από την 
κλασσική κόκκινη μπίρα. Το 
μενού έχει φτιαχτεί για κα-
λοφαγάδες, έχει διαφορετική 
θεματική κάθε εβδομάδα και 
«υπόσχεται» να σας φέρει 
πίσω ξανά και ξανά… B
INFO: «Beer Factory», Επταπυργίου 69.
Τ. 2310-209.943.

Μαριάννα Κατσαντώνη

«DA LEONARDO»

ΛΑΧΤΑΡΑ
ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΕΣ
ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ
Ιταλική κουζίνα
όπως στην 
Ιταλία; Μόνο
σε ένα μέρος 
θα τη βρείτε...
ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΕΜΑΣ 
ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΖΕΣΤΑ 
ΒΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΜΑΣ 
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ! ΚΙ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ 
ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΛΙΓΑ 
ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΡΨΟΥΝ 
ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΣΚΟ ΟΠΩΣ 
ΤΟ «DA LEONARDO», ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ. 
ΛΑΧΤΑΡΗΣΑΜΕ ΠΙΤΣΑ ΜΕ BABY 
ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΤΡΟΥΦΑΣ 
(ΕΧΕΙ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΑΝΤΙ 
ΓΙΑ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΚΑΠΝΙΣΤΟ 
ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΥΡΙ, BABY ΠΑΤΑΤΕΣ, 
ΦΡΕΣΚΑ ΜΥΡΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ 
ΤΡΟΥΦΑΣ), ΛΙΝΓΚΟΥΙΝΙ 
ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΟΛΟΜΟ, ΦΡΕΣΚΟ 
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ, ΑΝΗΘΟ 
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ 
ΝΙΟΚΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ, BABY ΣΠΑΝΑΚΙ, ΘΥΜΑΡΙ 
ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΡΙΚΟΤΑ (ΦΩΤΟ). 
ΔΕΝ ΤΑ ΛΑΧΤΑΡΗΣΑΜΕ ΜΟΝΟ. 
ΤΑ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΣΑΜΕ ΚΙΟΛΑΣ...
INFO: «Da Leonardo Cucina 
Italiana», Φιλίππου 50, Πυλαία. 
Τ. 2310-323.377.

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ»
Το micro-
bakery
το σωστό…
Καλαίσθητο και με
πολλές νοστιμιές, θα γίνει
το νέο μας στέκι.

Ο θυμόσοφος λαός λέει 
ότι η «καλημέρα από 
το πρωί φαίνεται»: και 
δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος να ξεκινήσεις την 
ημέρα σου από μια επί-
σκεψη στην «Καλημέρα», 
έναν φούρνο με ευωδιαστό 
ψωμί, γλυκά και αρτοποιή-
ματα-έκπληξη. Εκτός από 
τα υπέροχα, βιολογικά, 
προζυμένια ψωμιά (προσο-
χή: εξαντλούνται γρήγορα, 
οπότε κάντε εγκαίρως τα 
κουμάντα και την κράτησή 
σας), τα οποία σαρώνουν, 
δοκιμάσαμε τα πληθωρικά 
σάντουιτς (που βγαίνουν 
συνεχώς) με ποιοτικά 
αλλαντικά και τυριά 
– λατρέψαμε το γαλοπούλα
-ανθότυρο. Οι φίλοι τού 
ελληνικού brunch στο χέρι 
έχουν πολλές επιλογές 
από τη ζεστή βιτρίνα 
για να συνδυάσουν με τον 
καφέ τους – τα γεμιστά 
κουλούρια έχουν κλέψει τη 
δική μας καρδιά. B
INFO: «Καλημέρα», Στρατηγού 
Σαράφη 25-27. T. 2310-441.962.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

«MAESTRANZA»

ΥΜΝΟΣ
ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ
Ο νέος
παράδεισος
των meat lovers 
βρίσκεται στην 
οδό Πτολεμαίων.

Κείμενο/Φωτογραφίες:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Είναι γεγονός: το τελευταίο 
διάστημα καταγράφεται 
στη Θεσσαλονίκη μια 
εξαιρετικά έντονη κινητι-
κότητα σε ό,τι αφορά τη 
δημιουργία νέων χώρων 
εστίασης – εξέλιξη που 
αποτελεί χαράς Ευαγγέλιο 
για καλοφαγάδες σαν κι 
εμένα (πιθανολογώ σαν 
κι εσάς, επίσης...). Ένας 
από αυτούς τους νέους 
χώρους είναι το εστια-
τόριο που επισκέφθηκα 
πρόσφατα. Το όνομά του: 
«Maestranza».
Το ραντεβού μας ήταν, όπως 

συνήθως, για το μεσημέρι 
τής Κυριακής, στις 14:00.
Το πρώτο στοιχείο που πα-
ρατηρείς με το που μπαίνεις 
στον χώρο (ο οποίος είναι 
διαμορφωμένος σύμφωνα με 
τις τις αρχές τής industrial 
αισθητικής) είναι η ανοιχτή 
κουζίνα με τον παραδο-
σιακό ξυλόφουρνο και την 
custom made ψησταριά. 
Καθίσαμε στο τραπέζι μας 
και αρχίσαμε να διαβάζουμε 
επισταμένα την κάρτα τού 
μενού (αν δεν σας το είπα ή 
αν δεν το γνωρίζετε ήδη, το 
resto απευθύνεται σχεδόν 
αποκλειστικά στους λά-
τρεις τής κρεοφαγίας).
Δεν αργήσαμε να κάνουμε 
τις επιλογές μας… Για αρχή 
διαλέξαμε πράσινη σαλάτα 
με καψαλισμένο κόκκινο 
λάχανο, βαλεριάνα, μπέιμπι 
σπανάκι, τραγανό μπέικον, 
καβουρδισμένο φουντούκι, 
πολύχρωμα ντοματίνια και 
κρέμα γκοργκοντζόλα, όπως 
επίσης και το τυρί Σεβρ σε 
χώμα από φουντούκια με 
καραμελωμένο κρεμμύδι 
και χειροποίητο μπέικον. Δεν 
μπορέσαμε να αντισταθούμε 
και στον ψητό ντολμά σε 
φύλλο λαχανίδας με γέμι-
ση πλιγούρι, ξεψαχνισμένο 
κόκορα, ντομάτα, βασιλικό 
και μαϊντανό, σερβιρισμένο 
με αφρό αβγολέμονο.
Προχωρώντας στα κυρίως, 
παραγγείλαμε μπαλοτίνα 
από στήθος κοτόπουλου 
με ραγού από ποικιλία 

μανιταριών, φέτες χειμερινής 
μαύρης τρούφας, φασκόμη-
λο και ανεβατό Κοζάνης με 
πούδρα προσούτο και πίκλα 
αχλάδι. Επίσης, συκώτι 
μαριναρισμένο σε λεμο-
νοπίπερο, σερβιρισμένο με 
σάλτσα κόκκινου κρασιού, 
κρέμα λωτού και baby 
jacket πατάτες, πανσέτα σι-
γομαγειρεμένη με σάλτσα 
δαμάσκηνο και, τέλος, μπρι-
ζόλα από κουνουπίδι με 
πουρέ κίτρινου κουνουπιδιού 
και φρέσκο μοβ κουνουπίδι, 
σερβιρισμένο με σάλτσα 
τσιμιτσούρι.
Για να κλείσουμε όμορφα το 
γεύμα μας, ζητήσαμε να μας 
φέρουν επιδόρπιο: σοκολά-
τα με παγωτό καραμέλας 
και φουντούκι, όπως επί-
σης και τη «γιορτή εσπε-
ριδοειδών» με λέμονγκρας 
και βούτυρο κακάο. Όλα 
τα πιάτα ήταν προσεγμένα 
και νόστιμα μαγειρεμένα, σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, 
μην παραλείψετε να δοκιμά-
σετε τη μπαλοτίνα κοτό-
πουλο, το συκώτι, το τυρί 
Σεβρ και όλα τα γλυκά (την 
επόμενη φορά που –οπωσ-
δήποτε– θα επισκεφτούμε 
το συγκεκριμένο εστιατόριο, 
θα δοκιμάσουμε τις κοπές 
κρεάτων). B

+extra
content
Aν θέλετε να δείτε φω-
τογραφίες από τα πιάτα 
που δοκιμάσαμε στην 
επίσκεψή μας, σκανάρετε 
με το smartphone σας το 
QR code που ακολουθεί:

ID
«Maestranza» 
στα Ιταλικά σημαίνει 
«δεξιοτεχνία».

Πίσω από το εγχείρημα 
βρίσκεται η ομάδα 
τού «Εβόρα Eatery» 
που σερβίρει εκλεκτά 
κρεατικά στην Κάτω 
Τούμπα και στη 
Μακρυνίτσα Σερρών.

Στο πατάρι, σε συνερ-
γασία με μεταπτυχια- 
κούς γεωπόνους τού 
ΑΠΘ, καλλιεργούνται 
φυλλώδη λαχανικά 
που χρησιμοποιούνται 
στην κουζινα.

Η λίστα κρασιών περι-
έχει, κατά κύριο λόγο, 
ετικέτες από ελληνι-
κούς αμπελώνες.

Μου άρεσε: η ανοιχτή 
κουζίνα, που σου 
επιτρέπει να παρα-
κολουθήσεις όλη την 
προετοιμασία.

Δεν μου άρεσε: τα 
μικρά γράμματα στο 
μενού – με δυσκόλε-
ψαν λιγάκι...

Check, please! 
Με τιμές κατά μέσο 
όρο στα 14 ευρώ 
(εξαιρουμένων 
των κοπών), μιλάμε 
για την επιτομή τού 
value-for-money.

INFO: Πτολεμαίων 29Β, Τ. 2310-
555.150. W. FB/Maestranza.skg

 
KÜRTÖSKALACS

Μια...
καμινάδα
γεμάτη
γεύση
Ενα πρωτότυπο 
σνακ, γλυκό 
και αλμυρό, τόσο 
γευστικό που
θα γίνει ο νέος σας
εθισμός.

Ο επιβλητικός κ. Νίκος και η αγαπημένη 
μαμά Χαρούλα μάς φτιάχνουν το παρα-
δοσιακό ουγγρικό γλυκό Kürtöskalács 
(ονομασία που στα Ελληνικά αποδίδεται 
ως «καμινάδα», λόγω τού σχήματός 
του, φυσικά). Μπορεί να το συναντή-
σετε και ως «γλυκό φλοιό» ή «hot 
chimney» – είναι ένα και το αυτό. Και, 
πλέον, δεν είναι και αποκλειστικά 
γλυκό, αφού διεύρυναν τη γκάμα τους 
και με αλμυρή εκδοχή.
Τους βρίσκουμε στη σούπερ καντίνα 
τους στην Πυλαία (στο αγαπημένο Food 
Truck Park), αλλά και στο κατάστημα 
που διατηρούν στην περιοχή τής 
Δελφών (στον αριθμό 70, στη συμβολή 
της με την 28ης Οκτωβρίου).
Εννοείται ότι αυτή η οικογένεια έχει 
γυρίσει με τις νοστιμιές της κάθε πα-
νηγύρι, εκδήλωση και παζάρι οργανώ-
νεται ανά τη χώρα, αναλαμβάνοντας 
παράλληλα και ιδιωτικές εκδηλώσεις, 
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24-25ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ
«DESEO»

THE BAR 
UNDER
THE TREE
Κάθε μέρα, 
σε διαφορετικές 
ώρες, βαδίζω στο 
ίδιο πεζοδρόμιο, 
στο πέρασμα προς
την εργασία μου...

Κείμενο:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
HO.RE.CA. editor του Citymag

Φωτογραφίες:

ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Πού βαδίζω; Νικολάου Πλα-
στήρα με Αναξιμάνδρου γω-
νία. Χαριλάου, στα σύνορα 
με Πυλαία. Περνάω πάντοτε 
βιαστικός, επειδή με κυνη-
γούν ο χρόνος, οι συνα-
ντήσεις και οι υποχρεώσεις. 
Μια μέρα όμως, σε ένα κενό, 
πήρα την απόφαση να κάνω 
μία στάση για έναν φρέντο 
εσπρέσο (όπως πάντοτε) 
– πού αλλού; Στη γωνία από 
την οποία περνάω καθημερι-
νά. Στο café «Deseo».

Η εμπειρία
Πρόκειται για ένα πολύ 
μεγάλο καφέ με μίνιμαλ 
αισθητική, υπερυψωμένο, με 
μπαλκόνι και ωραίο διά-
κοσμο, μέσα στο πράσινο. 
Εκείνη την πρώτη φορά έμει-
να αρκετή ώρα – και κάπως 

έτσι, τελικά, το έκανα στέκι 
μου. Το σύστησα σε φίλους, 
πήγα με φίλους. Χάνεσαι και 
βρίσκεσαι στο «Deseo», 
σε ένα περιβάλλον ζεστό 
και φιλικό – ένα αίσθημα 
που σου γεννιέται τόσο 
λόγω διακόσμησης όσο και 
χάρη στο προσωπικό τού 
καταστήματος, πάντοτε 
εξυπηρετικό, πάντοτε με 
το χαμόγελο κάτω από τη 
μάσκα, πάντοτε με ευγένεια 
που σκλαβώνει.
Στον εξωτερικό χώρο 
υπάρχουν αναπαυτικοί 
καναπέδες, ψάθινα και σιδε-
ρένια καθίσματα γύρω από 
(μοναστηριακά και μη) τρα-
πέζια για όλες τις παρέες. Το 
εξωτερικό μπαρ σε παρα-
πέμπει σε κάποια παραλία, 
φτιαγμένο από φυσικά υλικά 
(ξύλο, πέτρα και γυαλί, όλα 
φιλικά στο περιβάλλον).
Προχωρώντας στο εσωτερι-
κό, τα χάνεις… Κάθεσαι και 
νιώθεις σαν να σε «αγκαλιά-
ζουν» οι αναπαυτικές μαξι-
λάρες και η όλη ατμόσφαι-
ρα, σε ένα περιβάλλον τόσο 
οικείο, που αισθάνεσαι σαν 
να βρίσκεσαι στον καναπέ 
τού σπιτιού σου. Εννοείται 
ότι οι υπεύθυνοι του κατα-

στήματος φροντίζουν να 
προσθέτουν τακτικά πινελιές 
στη διακόσμηση του χώρου, 
ανανεώνοντάς τον με υπέ-
ροχα, συλλεκτικά στοιχεία. 
Όπως και να είναι πάντως ο 
χώρος, ποτέ δεν θα λείπουν 
οι μικρές, «ζεστές» γωνιές 
με τα τραπεζάκια των 2-3 
ατόμων (για να απολαύσετε 
λίγο πιο ήσυχα την καφεδά-
ρα ή το κρασί σας, απολαμ-
βάνοντας την κουλτούρα 
τής περισυλλογής), αλλά 
και τα μικρά και μεγαλύτερα 
σαλόνια με καθίσματα ψηλά 
και κοντά και πολυθρόνες 
για κάθε γούστο και προσω-
πικότητα.
Στο εσωτερικό κυριαρχεί το 
επιβλητικό, περίτεχνο μπαρ 
– ο πυρήνας τού μαγα-
ζιού, εκεί όπου δίνονται οι 
μεγάλες «μάχες». Πολλών 
ειδών οι καφέδες, κοκτέιλ 
και πολλά ροφήματα – το 
ακούραστο προσωπικό 
έχει πάντοτε να προτείνει 
κάτι διαφορετικό, για να 
ικανοποιήσει τους γευστι-
κούς σας κάλυκες.
Το «Deseo» είναι το ιδανικό 
στέκι από τις 9 το πρωί ώς 
αργά το βράδυ (περιττό 
να σας πω ότι έχει social 
media, σίγουρα θα έχετε 
ήδη ψαχτεί). Τον νου σας: η 
εστίαση αλλάζει... B

+extra
content
Aν θέλετε να δείτε πε-
ρισσότερα από αυτόν τον 
υπέροχο χώρο, σκανάρε-
τε με το smartphone σας 
το QR code που ακολουθεί:

ID
Ξεκινήστε την ημέρα 
με ένα brunch, πίνο-
ντας έναν υπέροχο 
εσπρέσο Bristot. Το 
«Deseo» είναι ιδανικό 
και τα μεσημέρια (για 
το επαγγελματικό σας 
ραντεβού, με ένα 
πλούσιο μενού στη 
διάθεσή σας), αλλά και 
το απογευματόβραδο, 
όταν το «έργο» αλλά-
ζει κι εσύ «ταξιδεύεις» 
με τις εναλλασσόμενες 
μουσικές.

Απολαύστε τον κήπο 
γύρω στις 21:30, με 
το δροσερό αεράκι και 
με τις συζητήσεις που 
αγαπάμε να κάνουμε 
όταν αφήνουμε στην 
άκρη το κινητό μας.

INFO: «Deseo», Νικ. Πλαστήρα 43, 
Τ. 2310-326.304. W. www.deseo.gr 

αλλά και εταιρικά γλυκογεύματα. Το 
μυστικό συστατικό τους; Η θέληση 
και η αγάπη γι’ αυτό που κάνουν τόσο 
καλά εδώ και χρόνια – είναι κυριολε-
κτικά «κινητές εγκυκλοπαίδειες» στο 
αντικείμενό τους. 
Συζητώντας με τον Νίκο και τη 
Χαρούλα εύκολα αντιλαμβάνεσαι πόσο 
επαγγελματικά αντιμετωπίζουν τη 
δουλειά τους – η σκέψη τους είναι 
πάντοτε οργανωμένη, συμπληρώνο-
ντας ο ένας τον άλλο. Είναι μια πολύ 
όμορφη και δεμένη οικογένεια, κάτι 
που βγαίνει και στα προϊόντα τους 
– οι γεύσεις τους δένουν απόλυτα 
μεταξύ τους.
Έχω δοκιμάσει σχεδόν όλες τις εκδο-
χές των καμινάδων, γλυκιές και αλ-
μυρές. Πλέον, οφείλω να ομολογήσω 
ότι ήμουν (τουλάχιστον) υπερβολικά 
κλασικός και συντηρητικός που νόμιζα 
ότι η εκδοχή «ζάχαρη-κανέλα» είναι 
η καλύτερη. Σήμερα έχω δοκιμάσει 
αρκετά, ώστε να ξέρω καλύτερα – γι’ 
αυτό και δεν αφήνω καμινάδα για 
καμινάδα που θα βρεθεί μπροστά μου. 
Είναι το τέλειο σνακ, ποιοτικό και 
γρήγορο! B

the
FOOD
SCRIBER
              https://foodscriber.com

Κείμενο:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
HO.RE.CA. editor του Citymag



WINE & SPIRITS
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΟΙΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΛΑΥΣΑΜΕ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Μυούμαστε
στα food & wine 
pairings
τής γιορτής.

Γράφει ο

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

Σήμερα θα αναφερθούμε στα 
κρασιά που συνόδευσαν φέτος 
το πασχαλινό τραπέζι μας, αλλά 
και το παραδοσιακό δείπνο μετά 
την Ανάσταση. Πάμε, λοιπόν, να 
δούμε με τι κρασιά γεμίσαμε ψυ-
γεία και συντηρητές, ποια κρασιά 
αναζητήσαμε στη συλλογή μας 
και πώς απολαύσαμε τη μαγει-
ρίτσα, το κοκορέτσι, τις πίτες 
και τα χειροποίητα τσουρέκια. 
Θα ξεκινήσουμε με δύο λευκά 
ελληνικά, τα οποία προτιμάμε για 
να συνοδεύσουμε τη μαγειρίτσα 
μας, τα προτείνουμε ωστόσο και 
στην περίπτωση που επιλέξετε 
λευκό κρασί για το πασχαλινό 
τραπέζι. Για το πασχαλινό 
τραπέζι per se επιμένουμε 
ελληνικά – επιλέγουμε δύο 
Ξινόμαυρα, αρκετά διαφορετικά 
μεταξύ τους. Άλλωστε, είναι 
κοινό μυστικό ότι αρνάκι και 
κατσικάκι αγαπούν ιδιαίτερα τη 
συγκεκριμένη ελληνική (ερυθρή) 
ποικιλία.

Chardonnay 2020,
Κτήμα Γεροβασιλείου,
Επανομή Θεσσαλονίκης

Θα ξεκινήσουμε με ένα 
κρασί που ανοίξαμε το 
βράδυ μετά την Ανάστα-
ση, για να ταιριάξουμε 
με τη λαχταριστή μαγει-
ρίτσα. Μας έρχεται από 
το Κτήμα Γεροβασιλείου: 
ένα βαρελάτο, λιπαρό 
Chardonnay με αρώματα 
εξωτικών φρούτων (όπως 
μάνγκο, ανανά και πά-
σιονφρουτ), βανίλιας και 
ξηρών καρπών. Φυσικά, 
όταν λέμε «λιπαρό» 
εννοούμε ένα κρασί με 
πλούσιο σώμα, βουτυρά-
τη υφή και πυκνή δομή 
– και μόνον ως προτέρη-
μα λειτουργεί. Η οξύτητά 
του θα σας συναρπάσει 
– θα αντιληφθείτε ότι 
είναι ένα Chardonnay 
που συναγωνίζεται πολ-
λά κρασιά τής ποικιλίας 
από τη διασημότερη 
περιοχή τού κόσμου που 
παράγει Chardonnay, 
τη Βουργουνδία. Αν 
βρείτε στο κελάρι, στον 
συντηρητή ή στην κάβα 
σας φιάλη σοδειάς τής 
προηγούμενης δεκαε-
τίας, ανοίξτε το και δεν 
θα σας απογοητεύσει. 
Αντίθετα, αν βρεθεί στα 
χέρια σας ένα φρέσκο, 
αφήστε να παλαιώσει για 
4-5 χρόνια, ώστε να το 
απολαύσετε όπως του 
πρέπει. B

Ασύρτικο Cuvée Monsignori, 
Κτήμα Αργυρού,
Σαντορίνη

Πολλοί θα πουν ότι 
«οχυρό» τού ελληνικού 
αμπελώνα είναι η Σαντο-
ρίνη. Αν μη τι άλλο, ίσως 
είναι η σημαντικότερη και 
πιο γνωστή παγκοσμίως 
οινοπαραγωγική περιο-
χή τής χώρας μας. Οι 
περισσότεροι, όταν ακούν 
«Σαντορίνη», σκέφτο-
νται την καλντέρα και το 
ηφαίστειο. Αν την επισκε-
φτούν, θα θυμούνται και 
τα ατέλειωτα αμπελοτό-
πια που βρίσκονται σε 
κάθε γωνιά τού νησιού. 
Ένα από τα μεγαλύτερα 
οινοποιεία είναι αυτό τού 
Κτήματος Αργυρού. Το 
συγκεκριμένο Ασύρτικο, 
το Cuvée Monsignori, έχει 
πάρει το όνομά του από 
τον αμπελώνα τής Επι-
σκοπής, ο οποίος είναι ο 
παλαιότερος του νησιού, 
με ηλικία που ξεπερνά τα 
200 χρόνια. Η οξύτητά 
του κόβει σαν μαχαίρι, 
ενώ ο ορυκτός χαρακτή-
ρας του είναι μοναδικός, 
χάρη στο ηφαιστειογενές 
υπέδαφος του νησιού. 
Η πολυπλοκότητα και 
το πλούσιο σώμα του, η 
ωραία δομή και η λιπαρή 
υφή του δένουν με εξαι-
ρετική αρμονία, χαρίζο-
ντάς μας ένα κρασί με 
τρομερές δυνατότητες 
παλαίωσης. B

ΕΧΩ ΜΙΑ ΛΙΓΟΥΡΑ...

ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΙΑΚΗ 
ΠΟΡΤΟΚΑ-
ΛΟΠΙΤΑ
Κάθε μήνα,
ο pastry chef 
Αντώνης Σελέκος
προτείνει τα πιο 
λαχταριστά 
γλυκά - yummy!

γλυκά.

Συνταγή/Φωτογραφία:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Το πολυαγαπημένο γλυκό στην 
κλασική (και άχαστη) εκδοχή του. 
Ένα επιδόρπιο που θα λατρέψετε 
μετά από ένα ωραίο γεύμα ή δεί-
πνο ή, πολύ απλά, ως συνοδευτικό 
τού καφέ.

ΥΛΙΚΑ:
Για την πορτοκαλόπιτα: 85 γρ. 
χυμός πορτοκάλι / 85 γρ. 
ελαιόλαδο / 180 γρ. ζάχαρη / 120 
γρ. αβγά / 50 γρ. γιαούρτι με 10% 
λιπαρά / 225 γρ. αποξηραμένο 
φύλλο κρούστας / 15 γρ. μπέικιν 
πάουντερ / 5 γρ. μαγειρική σόδα 
/ 15 γρ. ξύσμα πορτοκαλιού.
Για το σιρόπι τής πορτοκαλό-
πιτας: 600 γρ. νερό / 300 γρ. 
ζάχαρη / 10 γρ. ξύσμα πορτοκα-
λιού / 20 γρ. θυμαρίσιο μέλι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με 
ένα σύρμα χειρός το ελαιόλαδο, 
τη ζάχαρη και το γιαούρτι. 
Προσθέτουμε τα αβγά με το 
ξύσμα πορτοκαλιού, το μπέικιν 
πάουντερ, τη μαγειρική σόδα 
και τον χυμό, συνεχίζοντας το 
ανακάτεμα.
Ενσωματώνουμε τα φύλλα 
κρούστας και αδειάζουμε σε ένα 
τσέρκι διαστάσεων 5 x 20 εκ., τον 
πάτο τού οποίου έχουμε «ντύσει» 
με αλουμινόχαρτο.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 160 βαθμούς 
Κελσίου για περίπου 45 λεπτά.
Αφήνουμε σε θερμοκρασία 
δωματίου ώσπου να φύγει η 
πολύ υψηλή θερμοκρασία και 
έπειτα σιροπιάζουμε το γλυκό μας 
σιγά σιγά. Έπειτα από δύο ώρες 
ξεφορμάρουμε την πορτοκα-
λόπιτα και στο επάνω μέρος 
διακοσμούμε με άφθονα φιλέτα 
πορτοκαλιού. Ιδανικά, σερβίρουμε 
με παγωτό βανίλιας.
Για το σιρόπι: βάζουμε όλα 
τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι 
και βράζουμε για ένα λεπτό. 
Σουρώνουμε κα αφήνουμε εκτός 
ψυγείου. B

ΘΕΛΩ ΓΛΥΚΟ



Ράμνιστα 2017,
Κτήμα Κυρ-Γιάννη,
Νάουσα

Συνεχίζουμε με τη 
Ράμνιστα του Κτήματος 
Κυρ-Γιάννη, ένα από τα 
ωραιότερα Ξινόμαυρα 
της Νάουσας, με μεγά-
λες δυνατότητες παλαί-
ωσης. Ένα Ξινόμαυρο 
που έχει παλαιώσει για 
περισσότερο από έναν 
χρόνο σε δρύινα βαρέλια 
και άλλον έναν χρόνο 
στη φιάλη. Ένα κρασί με 
πολυπλοκότητα, υψηλή 
οξύτητα (χαρακτηριστι-
κή τής περιοχής και της 
ποικιλίας) και τανίνες 
ζωηρές, αλλά ταυτόχρο-
να στρογγυλές. Αρωμα-
τικά συναντάμε μαύρα 
φρούτα (όπως σμέουρα 
και βατόμουρα), βοτα-
νικά στοιχεία και νότες 
λιαστής ντομάτας, που 
αποτελούν την ταυτότητα 
της ποικιλίας. Η βανίλια, 
ο καπνός και ο κέδρος 
προσφέρουν φινέτσα, ως 
αποτέλεσμα της παλαίω-
σής του στη δρυ. B

Xinomavraw 2018,
Oenops Wines,
Δράμα

Η προσφορά τού Νίκου 
Καρατζά στο ελληνικό 
κρασί είναι αδιαμφισβήτη-
τη. Τα τελευταία χρόνια, 
μέσα από το οινοποιείο 
του, Oenops Wines, στη 
Δράμα μάς χαρίζει ορι-
σμένα «κοσμήματα». Αυ-
τήν τη φορά δοκιμάζουμε 
το Xinomavraw, το οποίο 
προέρχεται από αμπέλια 
σε Νάουσα, Ραψάνη και 
Γουμένισσα, παλαιώνει 
σε αμφορέα και είναι 
αφιλτράριστο. Ένα κρασί 
πολύπλοκο, με τονισμένη 
οξύτητα, τανίνες στιβαρές 
και μακρά επίγευση. Στη 
μύτη και στο στόμα συνα-
ντάμε βιολέτες, βατόμου-
ρα, αρώματα ελιάς και 
λιαστής ντομάτας (τυπικά 
αρώματα Ξινόμαυρου, 
με λίγα λόγια). Χάρη στην 
ιδιαίτερη οινοποίησή του, 
απαιτεί μετάγγιση, για 
μεγαλύτερη απόλαυση. Το 
συστήνουμε ανεπιφύλα-
κτα. B
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DREAMACHINERY

Cannons 
/«Fever 
Dream»

Οι Cannons (η τριμελής μπάντα 
από το Λος Άντζελες, που 
αποτελείται από την τραγου-
δίστρια Μισέλ Τζόι και τους 
πολυοργανίστες Πολ Ντέιβις και 
Ράιαν Κλάπχαμ) επέστρεψαν 
με μια νοσταλγική, γλυκόπικρη, 
ονειρική ποπ δημιουργία, που 
είναι εμπνευσμένη τόσο από το 
synthwave τής δεκαετίας τού 
1980 όσο και από το κινηματο-
γραφικό (εμποτισμένο με νέον) 
soundtrack του Drive.

Από τις πρώτες στροφές τού ει-
σαγωγικού κομματιού «Come Alive» 
καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για 
ένα άλμπουμ στο οποίο (στο σύ-
νολό του) δεν μπορείς να γυρίσεις 
εύκολα την πλάτη – ή καλύτερα 
(όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι, οι 
υπέρμαχοι του αναλογικού ήχου): 
να του σηκώσεις βελόνα… Είναι 
ξεκάθαρο ότι έχουν έντονες επιρ-
ροές από εμβληματικά κομμάτια, 
κυρίως από τη δεκαετία τού 1980. 
Τα όποια ηχοχρώματα ακούς στην 
όλη παραγωγή αφήνουν πάντοτε 
αυτή την ευχάριστη κλίμακα ευ-

φορίας (του τύπου: «Ναι, κάτι μου 
γυροφέρνει στο μυαλό, κάτι μου 
θυμίζει…»), τελικώς παραδέχεσαι 
ωστόσο ότι το έβγαλαν εσκεμμένα 
προς τα έξω, δημιουργώντας 
έναν ήχο που, με τις δικές τους, 
επεξεργασμένες (και άκρως 
εμπνευσμένες) πινελιές, φτιάχνει 
τον δικό τους χαρακτήρα.

Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό 
σ’ αυτήν τη κυκλοφορία των 
Cannons είναι το πρόσθετο και 
ποικίλο έργο τής κιθάρας, που 
ξεχωρίζει κυρίως στο κομμάτι 
«Hurricane» (με το εξίσου 
εμβληματικό σφύριγμα που 
ακολουθεί μια βασική μελωδία 
τού κομματιού), καθώς και 
το slide άνοιγμα κιθάρας (αλά 
Κρις Άιζακ «Wicked Game») να 
χαρακτηρίζει έντονα το «Tunnel 
of You». Το πρώτο (και εξαιρετικά 
επιτυχημένο) σινγκλ «Bad Dream» 
βγάζει ένα «e-bow» εφέ, που 
προσθέτει μιαν απόκοσμη νότα 
στο τραγούδι. Στο «Goodbye» 
η κιθάρα, με γουεστερνικού 
χρωματισμού χτυπήματα, αφήνει 
τον όλο λυρισμό (συνδυαστικά με 
τα αιθέρια φωνητικά τής Μισέλ 
Τζόι) να ξεχειλίζει αισθησιασμό. 
Τόσο το single «Purple Sun», με τον 

εξωτικό synth reggae ρυθμό (που 
σε παραπέμπει αυτομάτως σε 
ξέγνοιαστες, εξωτικές παραλίες 
και ερωτικά σκιρτήματα), όσο και 
το ομότιτλο κομμάτι τού άλμπουμ, 
«Afterglow» (που φέρνει έντονα 
στη μνήμη μας τη χαρακτη-
ριστική ρυθμομπασογραμμική 
αναπαράσταση του πάλαι ποτέ 
–ανεπανάληπτου– «Eyes Without 
a Face» τού Μπίλι Άιντολ), ρίχνουν 
εντέχνως αργορυθμικά την 
αυλαία, ολοκληρώνοντας υπέροχα 
όλην αυτήν την ονειρική ακρο-
ατική διαδρομή με τη μπαλάντα 
«Lightning».

Στο διά ταύτα: δικαίως συμφωνώ 
με τη δήλωση των ιδίων ότι 
είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 
(αλλά, κυρίως, ότι αισθάνονται 
ευλογημένοι) που τους επετράπη 
να εγκαταλείψουν την όποια άλλη 
δουλειά τους μετά την υπογραφή 
τους για την κυκλοφορία τού 
άλμπουμ «Fever Dream» με την 
Columbia Records.

Ακούστε τον άφοβα, χωρίς 
προκατάληψη. So... Dream on, until 
next time… B
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ΠΑΩ ΣΙΝΕΜΑ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΒΟΛΤΑ
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΣΥΜΠΑΝ
Μπαίνουμε 
σιγά σιγά στην 
τελική ευθεία 
προς το καλο-
καίρι και τον 
αποχαιρετισμό 
των χειμερινών 
αιθουσών. Ας 
εκμεταλλευτού-
με την άριστη 
ποιότητα ήχου 
και εικόνας τους 
με μερικές ται-
νίες δράσης…

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS
(DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE
OF MADNESS)
Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι.
Παίζουν: Μπένεντικτ 
Κάμπερμπατς, 
Ελίζαμπεθ Όλσεν, 
Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, 
Μπένεντικτ Βονγκ.

Διάρκεια: 126 λεπτά.
Είδος: Περιπέτεια 
φαντασίας.

Για ακόμη μία φορά 
μέσα στη χρονιά, χαρές 
και πανηγύρια για τους 
φίλους των κόμικς και 
του κινηματογραφικού 
σύμπαντος της Marvel. Η 
ταινία συνεχίζεται νοημα-
τικά εκεί όπου τελείωσε ο 
Σπάιντερμαν (που βγήκε 
στις αίθουσες πριν από 
μερικούς μήνες). Βέβαια, 
μην περιμένετε γκεστ εμ-
φάνιση του ανθρώπου 
-αράχνη, επειδή εκείνος 
πήρε τον δρόμο του (όσοι 
είδατε την ταινία κατα-
λαβαίνετε τι εννοούμε). Ο 
Doctor Strange, λοιπόν, 
αφού έκανε μαντάρα το 
Multiverse (τα παράλληλα 
σύμπαντα), προσπαθεί να 
βάλει μια τάξη, θα χρεια-
στεί ωστόσο μια ολόκληρη 
ταινία για να το καταφέρει. 
Για την ιστορία, συνεχίζει 
να αναζητά την Time 
Stone. H συνάντησή του 
με έναν φίλο από τα παλιά 
δεν θα σταθεί αφορμή για 
να πάνε για τσιπουράκι, 
επειδή στο μεταξύ ο φίλος 
έγινε εχθρός και υπηρετεί 
το κακό... Η ταινία είναι 
χάρμα οφθαλμών και, 
αν ισχύουν όσα έχουν 
διαρρεύσει στο ίντερνετ, θα 
δούμε κι εμείς αγαπημέ-
νους χαρακτήρες. Ακούει 
ο Πάτρικ Στιούαρτ;.. B
INFO: Στις αίθουσες από τις 05/05.

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ 
(MEMORY)
Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ.
Παίζουν: Λίαμ Νίσον, 
Γκάι Πιρς, Μόνικα 
Μπελούτσι, Ρέι Στίβενσον.
Διάρκεια: 114 λεπτά.
Είδος: Δράσης, θρίλερ.

Αν η δόση από Λίαμ Νίσον 
που πήρατε πριν από 
μερικούς μήνες δεν ήταν 
αρκετή, έφτασε η ώρα να 
χορτάσετε την πείνα σας. 
Ο αμερικανός ηθοποιός 
επιστρέφει ως Άλεξ Λιούς, 
ένας εκτελεστής γνωστός 
στην πιάτσα για την απο-
τελεσματικότητά του. Όταν 
αρνηθεί να ολοκληρώσει τη 
δουλειά για μια εγκληματι-
κή οργάνωση, μετατρέπεται 
σε στόχο και πρέπει να κυ-
νηγήσει όσους τον θέλουν 
νεκρό. Ποιο είναι το ενδια-
φέρον στοιχείο; Παλεύει με 
την απώλεια μνήμης... B
INFO: Η ταινία προβάλλεται ήδη 
στις αίθουσες.

ΠΥΡΙΝΗ ΟΡΓΗ
(FIRESTARTER)
Σκηνοθεσία: Κιθ Τόμας.
Παίζουν: Ζακ Έφρον, 

Γκλόρια Ρούμπεν, 
Κέρτγουντ Σμιθ, 
Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ.
Διάρκεια: 136 λεπτά.
Είδος: Θρίλερ.

Διασκευή από κλασικό θρίλερ 
τού Στίβεν Κινγκ. Πρωταγω-
νίστρια είναι μια νέα κοπέλα 
που διαθέτει πυροκινητικές 
δυνάμεις και αγωνίζεται να 
προστατεύσει την οικογένεια 
και τον εαυτό της. Μόνο που, 
όσο μεγαλώνει, ο έλεγχος 
της φωτιάς γίνεται δύσκολη 
υπόθεση. Ύστερα από ένα 
περιστατικό που αποκαλύπτει 
την τοποθεσία όπου κρύβεται 
η οικογένεια, ένας μυστηριώ-
δης πράκτορας αναλαμβάνει 
την αποστολή να κυνηγήσει 
την οικογένεια και να την 
παγιδεύσει. B
INFO: Στις αίθουσες από τις 12/05.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ
(EVERYTHING EVERYWHERE 
ALL AT ONCE)
Σκηνοθεσία: Νταν Κβαν, 
Ντάνιελ Σάινερτ.
Παίζουν: Τζέιμς Χογκ, 
Μισέλ Γιο, Στέφανι Χσου, 
Τζέιμι Λι Κέρτις, 
Κι Χούι Κουάν.
Διάρκεια: 140 λεπτά.
Είδος: Κωμική περιπέτεια.

Δεν είναι μόνον ο Doctor 
Strange που μεταπηδά 
στα σύμπαντα, αλλά και η 
Μισέλ Γιο. Απλώς, με διαφο-
ρετικό τρόπο... Η Έβελιν (ο 
χαρακτήρας που υποδύε-
ται) όχι μόνο δεν μπορεί να 
συνεννοηθεί με τον πατέρα, 
τον σύζυγο και την κόρη 

της, αλλά δεν μπορεί να 
πληρώσει ούτε τους φόρους 
της. Όταν της δίνεται η 
δυνατότητα να μεταπηδήσει 
σε άλλα σύμπαντα, τίποτα 
δεν την έχει προετοιμάσει γι’ 
αυτό που την περιμένει. B
INFO: Η ταινία προβάλλεται ήδη 
στις αίθουσες.

ΤΡΕΙΣ ΕΥΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ
(THREE WISHES 
FOR CINDERELLA)
Σκηνοθεσία: Σεσίλ Μόσλι.
Παίζουν: Άστριντ Σμέπλας, 
Κένγκιζ Αλ, 
Έλεν Ντόριν Πίτερσεν.
Διάρκεια: 87 λεπτά.
Είδος: Οικογενειακή, 
φαντασίας.

Μια νορβηγική ταινία (μετα-
γλωττισμένη στα Ελληνικά) 
μάς δείχνει (για ακόμη μία 
φορά) την ιστορία τής Στα-
χτοπούτας, έστω κι αν αυτή 
η μεταφορά έχει αρκετούς 
νεωτερισμούς. Την ιστορία τη 
γνωρίζετε καλά. Αυτό που 
μπορούμε να σας πούμε είναι 
ότι τα σκηνικά είναι πραγ-
ματικά παραμυθένια, τα εφέ 

GOOD LIFE

g  «Everything
everywhere
all at once».
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υπέροχα και ότι στη διάρκεια 
της ταινίας θα επιθυμούσατε 
να συμμετέχετε κι εσείς, μόνο 
και μόνο για να σκαμπιλίσετε 
την κακιά μητριά. B
INFO: Η ταινία προβάλλεται ήδη 
στις αίθουσες.

ΑΙΝΜΠΟ: ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ
(AINBO: AMAZON PRINCESS)
Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ 
Κλάους, Χοσέ Ζελάντα.
Με τις φωνές των: Γιάννη 
Υφαντή, Έλενας Δελακούρα, 
Ανδρέα Ευαγγελάτου, 
Πέτρου Σπυρόπουλου, 
Βίνας Παπαδοπούλου, 
Ακίνδυνου Γκίκα, 
Βαγγέλη Ρόκκου.
Διάρκεια: 84 λεπτά.
Είδος: Κινουμένων σχεδίων.

Η 13χρονη Αίνμπο ζει μαζί 
με τη φυλή της στα βάθη 
τού Αμαζονίου. Τι γίνεται 
όμως, όταν το κακό πνεύμα 
τού Γιακουρούνα (αλλά και 
οι άνθρωποι του πολιτισμού) 
απειλούν τη ζούγκλα; Απλά 
πράγματα: αναλαμβάνει 
δράση για να τη σώσει. B
INFO: Η ταινία προβάλλεται ήδη 
στις αίθουσες.

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
«Σλουθ» σε μετάφραση 
Σωτήρη Χατζάκη στο 
«Metropolitan Urban 
Theater» (Αλεξάνδρου 
Φλέμινγκ 2, Τ. 2311-
284.773) με τους 
Σωτήρη Χατζάκη και 
Δημήτρη Μυλωνά το ΣΑ 
30.04 στις 21:00, την 
ΚΥ 01.05 & την ΤΕ 04.05 
στις 20:00, την ΠΕ 
05.05, την ΠΑ 06.05 & 
το ΣΑ 07.05 στις 21:00 & 
την ΚΥ 08.05 στις 20:00 
(τελευταία παράσταση). 
Είσοδος: από €12. B

«Η βασίλισσα της ομορ-
φιάς» από την Ομάδα 
Νάμα από 05-08.05 
στο θέατρο «Αυλαία» 
(Τσιμισκή 136, Τ. 2310-
230.013). Παραστάσεις: 
ΠΕ 05.05 & ΠΑ 06.05 στις 
21:00, ΣΑ 07.05 στις 21:15, 
ΚΥ 08.05 στις 19:30. 
Είσοδος: από €15. B

«Η γυναίκα τής 
Ζάκυθος» σε σκηνο-
θεσία Δήμου Αβδελιώδη 
και ερμηνεία Κατερίνας 
Γκατζόγια στο Θέατρο 
Σοφούλη (Τραπεζούντος 
5, Καλαμαριά, Τ. 2310-
423.925) το ΣΑ 07.05 στις 
21:00 & την ΚΥ 08.05 στις 
20:00. Είσοδος: €12. B

«Οι άθλοι τού Ηρακλή» 
από την Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης (25ης 
Μαρτίου με Νέα Παρα-
λία, Τ. 2310-895.800) 
το ΣΑ 14.05 (στις 
15:00 και στις 19:30) 
και την ΚΥ 15.05 (στις 
12:00 και στις 17:00). 

Είσοδος: από €12-€25. 
Ειδικές τιμές για ομαδικά 
εισιτήρια (πληροφορίες 
στο Τ. 211-77.01.700). 
Προπώληση εισιτηρίων 
στο Τ. 211-77.01.700, στο 
Viva.gr και στα ταμεία τού 
Μεγάρου. B

«Να σου πω μια ιστορία» 
τού Χόρχε Μπουκάι το 
ΣΑ 14 στις 21:00 & την 
ΚΥ 15.05 στις 20:00 στο 
«Metropolitan Urban 
Theater» (Αλ. Φλέμινγκ 2, 
Τ. 2311-284.773). Είσοδος: 
από €12. B

«Staying alive (Σχεδόν 
πέθανα)» με τη stand-up 
κωμικό Κατερίνα Βρανά 
την ΠΕ 19 & την ΠΑ 20.05, 
στις 21:00, στο «Block33» 
(26ης Οκτωβρίου 33, Τ. 
2310-533.533). Είσοδος: 
από €12. B
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ΑΡΗΣ ΚΩΤΤΙΑΣ
Software engineer. 
Φωτογραφήθηκε την Τετάρτη 
13 Απριλίου, στα Λαδάδικα.

Φωτογραφία:

ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΠΩΣ Η PFIZER, 
Η DELOITTE, Η STOIXIMAN 
ΚΑΙ Η INSTASHOP
ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΣΕ DEVELOPERS ΚΑΙ 
ENGINEERS ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. 
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ.

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.Ci
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