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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 
Σβώλου 24) • Διεθνές (Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μαρόκκου 
(Βασιλίσσης Όλγας 113 με Πέτρου Συνδίκα) • Ζύθος (Κατούνη 
5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ (πλατεία Τσιρογιάννη, Λευκός 
Πύργος) • Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • Η Μικρή Φρίντα 
(Αχειροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λεωφόρος Νίκης 21) • Ιπποπό-
ταμος (πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ (Ολύμπου 83) 
• Καφωδείο Ελληνικό (Ελευθερίου Βενιζέλου 45) • Λατέρνα 
(Βούλγαρη 64) • Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 155) • 
Μούργα (Χριστόπουλου 12) • Μυθιστορία (Βαφοπούλου 20) 
• Νέα Φωλιά (Αριστομένους 4) • 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 (Θεμιστο-
κλή 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) • Horns 
Smokehouse BBQ (Αγίου Μηνά 7) • Join (Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος Νίκης 73) • Join (Μαρίας 
Κάλλας 1) • Kanel Café (Γεωργίου Σταύρου 9) • Kitchen Bar 
(Αποθήκη Β’, στην Α’ προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika (Γεωργίου 
Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistro (Κατούνη 7, Λαδάδικα) • Mon 
Frère (Καρόλου Ντηλ 6) • Navona (Μεγάλου Αλεξάνδρου 
2) • Nectar Distillery rooftop bar@«Zeus Is Loose» hostel 
(Κλεισούρας 13) • Oblik (Σπανδωνή 29) • Olicatessen (Βίκτω-
ρος 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

Κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε 
σοβαρά για την κατάσταση που επικρατεί 
στο Αριστοτέλειο. Να συζητήσουμε 
σοβαρά και να αναλογιστούμε αν αυτή είναι 
η εικόνα που θέλουμε να χαρακτηρίζει το 
μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη 
χώρα σήμερα (το οποίο, επιπλέον, κατα-
λαμβάνει έκταση περίπου 334.000 τετρ.μ. 
στην καρδιά τής Θεσσαλονίκης).

Πέρασα από το ΑΠΘ πολύ πρόσφατα, 
συνοδεύοντας έναν αμερικανό φίλο, ο 
οποίος βρισκόταν εκείνες τις ημέρες 
στη Θεσσαλονίκη (λίγο για δουλειά, λίγο 
για αναψυχή). Η γνωριμία μας είχε γίνει 
στη Βοστώνη, όπου εκείνος φοιτούσε 
στο MIT. Είχε ακούσει αρκετά για 
τη Θεσσαλονίκη ως πανεπιστημιακό 
κέντρο και ως ζωντανή φοιτητούπολη 
και ήθελε πολύ να δει τις εγκαταστά-
σεις τού Αριστοτελείου. Περάσαμε 
μέσα από το campus ένα Σάββατο πρωί, 
καθ’ οδόν προς την παραλία τής πόλης.

Εκείνος δεν είπε πολλά. Εγώ όμως 
ντράπηκα για την εικόνα που αντίκρυσε 
– τον ντράπηκα όχι ως φίλο, αλλά ως 
επισκέπτη τής Θεσσαλονίκης.

Η αφισορρύπανση και η βρωμιά με tags 
και συνθήματα είναι η πρώτη άσχημη 
εικόνα που θα συναντήσεις – συνθήματα 
που ξεκινούν από τα ρείθρα των πεζο-
δρομίων και φτάνουν ώς τα περβάζια 
των ταρατσών (ειλικρινής απορία: όλοι 
εκείνοι που βρωμίζουν το πανεπιστήμιο 
με, αθροιστικά, τόνους μπογιάς πιστεύ-
ουν στ’ αλήθεια ότι αυτή η αθλιότητα 
προσηλυτίζει νέους «πιστούς» στις 
ιδέες τους; Σας διαβεβαιώ: ακόμη κι 
αν είναι συμπαθών κάποιος, βλέποντας 
αυτήν τη βίαιη και άνευ ορίων βεβήλωση 
του δημόσιου χώρου, του κοινού μας 

σπιτιού, μάλλον απέναντί σας θα βρεθεί 
παρά στο πλευρό σας).

Μετά είναι οι διάφοροι περίεργοι τύποι 
που κυκλοφορούν. Τύποι που, λόγω ηλικίας, 
αποκλείεται να ανήκουν στο φοιτητικό 
δυναμικό. Ένας ήταν ξαπλωμένος εκτός 
τόπου και χρόνου  στα γρασίδια ανάμεσα στη 
Νομική, τη Θεολογική και το Κτίριο Διοίκησης. 
Μια παρέα 45άρηδων που μιλούσαν μάλλον 
Αραβικά έκανε κάποια συναλλαγή μπροστά από 
το σιντριβάνι στην πλατεία Χημείου – μόλις 
μας είδαν, έφυγαν βιαστικά προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Βαδίζοντας, δε, από το Κτίριο 
Διοίκησης προς την κεντρική βιβλιοθήκη, ο 
αέρας μύριζε τσιγαρλίκι – τόσο έντονα, που 
έκανες «κεφάλι» ακόμη και σε ανοιχτό χώρο.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 
υπάρχει και ο περίφημος φράχτης. 
Ένας φράχτης που δεν αποκόπτει 
απλώς το πανεπιστήμιο από την πόλη, 
αλλά στην ουσία αποτελεί ένα ιδιότυπο 
«τείχος προστασίας». Προστασίας όχι 
του πανεπιστημίου από τους έξωθεν 
εισβολείς, αλλά προστασίας των παρα-
βατικών στοιχείων που εμφιλοχωρούν 
εντός τού πανεπιστημιακού ασύλου 
από τις δυνάμεις εκείνες που μπορούν 
να αποτρέψουν τη δράση τους (και όχι: 
δεν αναφέρομαι μόνο στις αστυνομικές 
δυνάμεις, που ασφαλώς επιβάλλεται 
να παρεμβαίνουν, όταν καταλύεται ο 
νόμος και κινδυνεύει η ζωή και η ασφά-
λεια πολιτών. Αναφέρομαι κυρίως σε 
δημιουργικές ομάδες τής πόλης που, αν 
ένιωθαν ότι το πανεπιστημιακό campus 
αποτελεί φιλόξενο χώρο ελεύθερης 
–και όχι στρατευμένης– δράσης, θα 
μπορούσαν να φέρουν περισσότερους 
Θεσσαλονικείς σε μια περιοχή που 
ειδικά τα βράδια αποτελεί ντε φάκτο 
άβατο, ημερεύοντας τις εγκαταστά-
σεις του και μεταβάλλοντάς τες σε ένα 
πάρκο που η Θεσσαλονίκη θα θέλει να 
χαίρεται και να απολαμβάνει).

Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς γίνεται να μη μας 
ενοχλεί αρκετά, ως Θεσσαλονικείς, αυτή η 
κατάσταση, ώστε να κάνουμε κάτι για να την 
αλλάξουμε. Ξέρω όμως ότι κάποια στιγμή 
εκείνο το θήτα στο «ΑΠΘ» θα πρέπει να βρει 
το πραγματικό του νόημα. B

Ποιας «Θεσσαλονίκης»;

now
the creativity platform
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PEOPLE ARE TALKING ABOUT...
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g   Το Thessaloniki Beer Festival 2022 θα πραγματοποιηθεί

σε υπαίθριο χώρο, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα ασφαλείας έναντι του νέου κορωνοϊού.
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ΟΙ «ΠΕΡΣΕΣ» 
ΩΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ
Οι «Πέρσες», ως τραγωδία 
τής ανθρωπότητας, ως 
μικροσύστημα που αντα-
νακλά ζητήματα ύπαρξης 
και συνύπαρξης, άλυτα 
ανά τους αιώνες. Στελε-
χωμένη από μια πλειάδα 
εξαιρετικών ηθοποιών, η 
παράσταση του Δημήτρη 
Καραντζά θέτει κρίσιμα 
ερωτήματα για το τι 
συνιστά «κοινωνία» και τι 
ισότιμη συμπερίληψη όλων 
των πολιτών, τι σημαίνει 
η επίμονη προσκόλληση 
στην εξουσία και η ανάγκη 
τής πίστης σε έναν οδηγό, 
άνθρωπο ή θεό, σε έναν 
συντετριμμένο κόσμο. B
INFO: Την ΠΑ 02 & το ΣΑ 03.09, 
στις 21:00, στο Θέατρο Δάσους. 
Εισιτήρια: από €15.

ΘΕΑΤΡΟ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Μετά από μια συναρπα-
στική περιοδεία με τριάντα 
τρεις παραστάσεις που 
είδαν συνολικά περισ-
σότεροι από 50.000 
θεατές σε ολόκληρη τη 
χώρα, ο «Προμηθέας 
Δεσμώτης» τού Αισχύλου, 
σε μετάφραση Γιώργου 
Μπλάνα και σκηνοθεσία 
Άρη Μπινιάρη, ανεβαίνει 
για δεύτερο καλοκαίρι. Σε 
μια εξαιρετική διανομή και 
μεταξύ άλλων, τον ρόλο 
τού «Προμηθέα» ερμηνεύει 
ο Γιάννης Στάνκογλου, τον 
ρόλο τού «Ωκεανού» 
ο Αλέκος Συσσοβίτης και 
εκείνον του «Ερμή» 
ο Ιωάννης Παπαζήσης. B
INFO: Την ΤΕ 31.08, στις 21:00, 
στο Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια: από €15.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ
«ΠΑΝΤΡΕΜΑ»
Το χιούμορ, το πνεύμα 
και η αιχμηρή γλώσσα τού 
Αριστοφάνη συναντιού-
νται με τους ακόλαστους, 
κωμικούς μιμίαμβους του 
Ηρώνδα, σε μια παρά-
σταση που αποτελεί μια 
ενδιαφέρουσα σκηνική 
«μάχη» και ταυτόχρονα 
έναν «πόλεμο» ανάμεσα 
στα δύο φύλα, με μονα-
δικά όπλα την τολμηρή 
και ανελέητη σάτιρα. Τι 
συμβαίνει όταν ο μεγαλύ-
τερος κωμικός ποιητής τής 
κλασσικής αρχαιότητας 
συναντά τον παραγνωρι-
σμένο κωμωδιογράφο των 
ελληνιστικών χρόνων; B
INFO: Την ΤΕ 31.08, στις 21:00, 
στο ανοιχτό θέατρο Συκεών «Μάνος 
Κατράκης». Εισιτήρια: από €10.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΝΑ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΟ ΣΕ 
ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ
INFO: Την ΤΡ 30.08, στις 21:00, 
στο Θέατρο Δάσους. Εισιτήριο: από €17.

Η «Μήδεια» του Ευριπί-
δη, όπως τη διασκεύασαν 
o Αιμίλιος Χειλάκης και 
ο Μανώλης Δούνιας, 
ανεβαίνει σε καινούργια 
μετάφραση του Γιώργου 
Μπλάνα και πρωτότυπη, 
ζωντανή μουσική τού 
Δημήτρη Καμαρωτού. Η 
Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος 
Χειλάκης και ο Αναστάσης 
Ροϊλός αναλαμβάνουν 
τους ρόλους τού έργου, 
ενώ στον χορό συναντάμε 

δύο κορυφαίες: τη Γιώτα 
Νέγκα και τη Μυρτώ Αλι-
κάκη. 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
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THESSALONIKI 
BEER FESTIVAL 2022

BEER OUT 
LOUD!
Για τέσσερις ημέρες (από την 
ΠΕ 01 ώς την ΚΥ 04.09 
– άρα, διασταλτικά, στα τέλη 
Αυγούστου...), ο προαύλιος 
χώρος τής ΔΕΘ μετατρέπεται 
σε ένα τεράστιο πάρκο που 
θα φιλοξενήσει περισσότερα 
από 25 ζυθοποιεία και 70 
ετικέτες μπίρας. Η δημιουρ-
γική ομάδα τού Soulfood 
Thessaloniki, σε συνεργασία 
με τη «The Hoppy Pub», έχει 
ετοιμάσει για τους φανατι-
κούς τού ζύθου μια μεγάλη 
γιορτή με σπάνιες μπίρες, 
μοναδικά αρώματα, επίσημες 
πρώτες εμφανίσεις, κλασικά 
και αγαπημένα μικροζυθο-
ποιεία από τη χώρα μας και 
από το εξωτερικό, μαζί με 
αγαπημένο street food και 
πολλή μουσική. B
INFO: Γενική είσοδος: €3. Τετραήμερο 
εισιτήριο: €10. Ημερήσιο εισιτήριο 
με συλλεκτικό tasting glass 135ml: €5. 
Τετραήμερο εισιτήριο με συλλεκτικό 
tasting glass 135ml: €15. Ώρες 
λειτουργίας: ΠΕ 01 & ΠΑ 02.09: 17:00-00:00. 
ΣΑ 03 & ΚΥ 04.09: 12:00-00:00.

ΑΤΖΕΝΤΑ
Οι θρυλικοί «The 
Sisters of Mercy» 
live στη Μονή Λαζα-
ριστών την ΤΕ 03.08, 
στις 19:30. Εισιτήριο: 
€36. B

Ο Μιχάλης Χατζη-
γιάννης live στη Μονή 
Λαζαριστών την ΤΕ 
24.08, στις 21:30. 
Εισιτήριο: από €14. B

Ο Βέβηλος live με τη 
«Νύχτα των σκιών» 
τη ΔΕ 29.08, στις 
21:30, στο Θέατρο 
Κήπου. Εισιτήριο: 
από €10. B

Η Marseaux live (και 
σόλο, έχοντας προη-
γουμένως περιοδεύσει 
ανά την Ελλάδα με 
τη μουσική κολεκτίβα 
WNCfam και αφού 
αποτέλεσε εδώ και 
μία πενταετία το 
καλλιτεχνικό έτερον 
ήμισυ του μουσικο-
συνθέτη και στιχουρ-
γού Solmeister) στη 
Μονή Λαζαριστών την 
ΤΡ 30.08, στις 21:00. 
Εισιτήριο: από €13. B

Το «Εμπάργκο» και 
άλλες ιστορίες με 
τους Μίλτο Πασχαλί-
δη και Χρήστο Θηβαίο 
live στη Μονή Λαζα-
ριστών την ΠΑ 02.09, 
στις 21:00. Εισιτήριο: 
€13. B

Οι Πυξ Λαξ live στη 
Μονή Λαζαριστών τη 
ΔΕ 05.09, στις 21:00. 
Εισιτήριο: €13. B
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THE GOSSIP

Ο ΦΟΒΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ

Γράφει η

CATHY

Ο έλλην πρωθυπουργός, ο all-time 
ultra chic Κυριάκος Μητσοτάκης, το 
ξεκαθάρισε, διαψεύδοντας όλους 
εκείνους που τις τελευταίες εβδομά-
δες μάς είχαν ζαλίσει με τις «απολύτως 
διασταυρωμένες, μέσα από το Μαξί-
μου» «πληροφορίες» τους: «Οι εκλογές 
θα γίνουν στο τέλος τής άνοιξης του 
2023, στα όρια της λήξης τής θητείας 
τής παρούσας κυβέρνησης». Και κάπως 
έτσι, όλοι οι πασών αποχρώσεων ψιτ-
τακοί μπήκαν πάλι στα κλουβιά τους, 
έτοιμοι να παπαγαλίσουν τα έγκυρα και 
τα διασταυρωμένα τους σε εύθετο 
χρόνο. Τα εκλογικά μαχαίρια μπήκαν 
στα θηκάρια τους και οι σίγουροι ή οι 
πιθανολογούμενοι υποψήφιοι άρχισαν 
να παίζουν κατενάτσιο, μετρώντας 
τους καημούς, τους αναστεναγμούς 
και τις ημέρες ώς το τέλος τού 
προσεχούς Μαΐου.

«Επιστροφή στα γνώριμα, 
λοιπόν;» θα με ρωτήσεις, 
φιλοθεάμον και πολιτικοποιημένο 
κοινό μου. «Και ναι και όχι...» θα 
σου απαντήσω με νόημα. Επειδή, 
βλέπεις, μπορεί η πτώση τής 
δαμοκλείου σπάθης τής κάλπης να 
πήρε μια μικρή χρονική αναβολή, 
πλείστοι όσοι ασχολούμενοι με τα 
κοινά, ωστόσο, συνειδητοποίησαν 
ότι οι εκλογές δεν είναι μια νυν 
και αεί άσκηση επί χάρτου, αλλά 
ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα 
τους. Και, κάπως έτσι, άρχισαν να 
ενεργούν αναλόγως.

Από τους πρώτους στη σειρά, γνω-
στός αυτοδιοικητικός τής Θεσσαλο-
νίκης. Οι κακές γλώσσες μιλούν εδώ 
και καιρό για την τρυφερότητα με την 
οποία περιβάλλει νεαρά συνεργάτιδά 
του (τρυφερότητα αντιστρόφως 
ανάλογη, λένε οι κακές, πάντοτε, 
γλώσσες, με τη σκαιότητα με την 
οποία η νεαρά συνεργάτις φέρεται 
στους δικούς της συνεργάτες και 
υφιστάμενους, ελέω της υψηλής 
προστασίας τής οποίας απολαύει 
– δεν έχω προσωπική άποψη, είπαμε, 
το λένε οι κακές γλώσσες). Αυτή η 
«προνομιακή», ας πούμε, συμπεριφο-
ρά δεν πέρασε ωστόσο απαρατή-
ρητη (σε αυτό βοήθησε και η μάλλον 
άκομψη συμπεριφορά τής νεαράς 
protégée), με τους εργαζόμενους 
στον ΟΤΑ στον οποίο προΐσταται ο 
αειθαλής αυτοδιοικητικός να κάνουν 
σχόλια τα οποία, ειλικρινώς, κωλύομαι 
να αναπαραγάγω.

Κάπως έτσι, επειδή (α) μπορεί ο 

στόχος των σχολίων να τα μαθαίνει 
έσχατος, έστω κι έτσι ωστόσο τα 
μαθαίνει και (β) οι εκλογές μπορεί 
να μη γίνουν σε δύο μήνες, θα γίνουν 
όμως (σύμφωνα και με όσα ακούσα-
με από τα πρωθυπουργικά χείλη) σε 
ένα εννεάμηνο, grosso modo (ήτοι, 
ο καιρός είναι εγγύς), ο αυτοδιοι-
κητικός gentleman άρχισε να φορά 
«στολή παραλλαγής». Η νεαρά 
προστατευομένη του μετατέθηκε 
σε άλλη υπηρεσία, όπου δεν έχει συ-
νεχή και άμεση επαφή μαζί του (όχι 
σε ώρες γραφείου, τουλάχιστον...), 
η συλλογική διαχείριση των θεμάτων 
(η οποία τα τελευταία τρία χρόνια 
είχε πάει περίπατο) επανήλθε ως 
modus operandi, ενώ στο προσκήνιο 
επανήλθε και η σύζυγος του τοπικού 
άρχοντα (με τις φωτογραφίες από 
ευτυχισμένες στιγμές τού ζεύγους 
στον ήλιο ή στο φεγγαρόφωτο του 
καλοκαιριού να κατακλύζουν αίφνης 
τις κοσμικές στήλες στον έντυπο 
και στον ηλεκτρονικό Τύπο).

Βέβαια, οι κακές γλώσσες στον περί 
ου ο λόγος ΟΤΑ τής Θεσσαλονίκης 
εξακολουθούν να δίνουν και να 
παίρνουν. «Σιγά μην την απομάκρυνε 

– να ρίξει στάχτη στα μάτια των 
ψηφοφόρων θέλει, θολώνοντας 
τα νερά ώς τις προσεχείς κάλπες» 
επιμένουν οι (κατά δήλωσή τους) 
γνωρίζοντες. «Φαινομενικά την 
έχει παραγκωνίσει, στην πραγματι-
κότητα ακόμη αυτή λύνει και δένει».

Έχουν δίκιο; Έχουν άδικο; Ποιος να 
ξέρει – σίγουρα πάντως όχι εγώ... 
Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, σε 
κάθε περίπτωση. Οι εκλογές μπορεί 
να μην είναι σε δύο μήνες, σίγουρα 
όμως θα είναι σε εννέα. Και επειδή, 
όσο προσεγγίζουμε την ώρα τής 
λαϊκής ετυμηγορίας, οι σκιές θα 
κονταίνουν και ο ήλιος θα ρίχνει 
φως στα περισσότερα σημεία 
όπου μέχρι πρότινος βασίλευε το 
σκότος, η αλήθεια θα φανερωθεί. 
Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε.

Μένουμε στον ίδιο καμβά (στις προ-
αναγγελθείσες από «σίγουρες πηγές» 
πρόωρες εκλογές, οι οποίες τελικώς 
δεν θα πραγματοποιηθούν πρόωρα, 
αλλά στον εδώ και καιρό προαναγ-
γελθέντα χρόνο τους). Πληροφο-
ρούμαι ότι το τελευταίο διάστημα 
κάνουν χρυσές δουλειές όλοι εκείνοι 

που καλούνται να αναδείξουν (ή να 
δημιουργήσουν) το ελκυστικό προφίλ 
των δεδομένα ή των δυνητικά 
υποψηφίων. Οι επαγγελματικές ιδι-
ότητες είναι ουκ ολίγες. Κατ’ αρχήν, 
βάλτε τους επικοινωνιολόγους (τόσο 
τους véritable όσο κι εκείνους τους 
καπάτσους που, με ένα χαρτί συχνά 
αμφιβόλου αξιοπιστίας, επιχειρούν 
να πείσουν το κοινό-στόχο για την 
επαγγελματική τους virtuosité), 
οι οποίοι θα αναλάβουν να αναστη-
λώσουν επικοινωνιακώς προϊόντα 
ελάχιστα ελκυστικά. Από κοντά, 
δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, 
για τους οποίους οι εκλογές (οι 
όποιες εκλογές) είναι βούτυρο στο 
ψωμί τους. Προσθέστε από δίπλα 
γραφίστες, πιεστήρια, διανομείς 
εντύπων, ειδικούς στα online media 
και στη διαχείριση των κοινωνικών 
μέσων κοκ. και έχετε έναν ευρύτατο 
κύκλο επαγγελματιών που αναμένουν 
τις εκλογές όπως οι εταιρείες που 
πωλούν αντικουνουπικά και αντηλια-
κά αναμένουν το καλοκαίρι.

«Μα, είναι δυνατόν όλοι αυτοί 
οι επαγγελματίες να ξεκίνησαν 
ήδη, Κάθι μου;» θα με ρωτή-
σεις, λατρεμένη αναγνώστρια 
– λατρεμένε αναγνώστη μου. 
Ασφαλώς, αγαπητοί μου, sans 
doute. Πολιτικοί και πολιτευτές 
ανασκουμπώθηκαν, φρόντισαν την 
εικόνα τους (ανέφερα ότι στον 
κύκλο των προεκλογικώς ωφελου-
μένων περιλαμβάνονται και make 
up artists, hair stylists, ειδικοί 
στην κοσμητική ιατρική κοκ.; Ε, 
το αναφέρω τώρα) και μερίμνη-
σαν να βγάλουν ήδη νέες σειρές 
επαγγελματικών φωτογραφιών, 
ολόφρεσκων, που σπαρταρούν και 
μυρίζουν θάλασσα. Μάλιστα, ορι-
σμένοι (οι πιο προνοητικοί ή εκείνοι 
με τη μεγαλύτερη δυνατότητα 
όσον αφορά στο πορτοφόλι τους) 
άρχισαν να σχεδιάζουν ήδη πού 
θα δώσουν συνεντεύξεις, με ποια 
αφορμή θα οργανώσουν εκδηλώ-
σεις, πού θα πάνε περιοδείες... 
Είπαμε: δεν θα είναι δύο μήνες, θα 
είναι όμως το πολύ εννέα. Τι είναι οι 
εννέα μήνες; Συν/πλην 270 ημέρες. 
Τικ τοκ, τικ τοκ...  B

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ (‘Η 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ...) ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
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ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΝΩΣΤΟΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ 
ΝΕΑΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ (ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΗ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΚΕΣ, 
ΠΑΝΤΟΤΕ, ΓΛΩΣΣΕΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΝΕΑΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ, ΕΛΕΩ 
ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟΛΑΥΕΙ).
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THE BIG
NUMBERS
ΕΝΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ
χειροκρότησαν την Αλεξάνδρα 
Χοροζίδου-Τσανακτσίδου στα 
μέσα Ιουλίου, ενώ παραλάμβανε 
στην αίθουσα τελετών τού Αρι-
στοτελείου το πτυχίο της (με 
άριστα) από το Τμήμα Ιστορίας 
& Αρχαιολογίας τού ΑΠΘ: τα δικά 
της παιδιά, που έβλεπαν γεμάτα 
περηφάνια τη μητέρα τους να 
πετυχαίνει ακόμη έναν στόχο. 
Η Ανθή, η Μαρία, ο Γιώργος, η 
Μυρτώ, ο Άγγελος, ο Παύλος, 
ο Παΐσιος, ο Κωνσταντίνος και 
η μόλις δυόμισι ετών Ελισάβετ 
είναι τα παιδιά τής Αλεξάνδρας, 
που στα 41 της χρόνια, εκτός 
από πολύτεκνη μητέρα, είναι και 
πτυχιούχος εις διπλούν, αφού 
είχε προηγηθεί το πτυχίο της 
στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του 
ΑΤΕΙΘ. «Δεν άσκησα το πρώτο 
επάγγελμα – είχα να μεγαλώσω 
παιδιά. Τώρα πιστεύω ότι ήρθε η 
στιγμή να κάνω όνειρο την αγά-
πη μου για την ιστορία. Ωστόσο, 
η μητρότητα προηγείται, αυτό 
δεν αλλάζει», τονίζει η 41χρονη 
μητέρα, η οποία αποφάσισε να 
μπει στο πανεπιστήμιο όταν 
είχε ήδη επτά παιδιά. B

1,36 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
θα κοστίσει το «Πάρκο 
για Όλους», το οποίο θα 
κατασκευαστεί στην Τούμπα, 
στον χώρο μεταξύ των 
οδών Γρηγορίου Λαμπράκη, 
Παυσιλύπου και Ολυμπίας, που 
παραχωρήθηκε γι’ αυτόν τον 
σκοπό στον δήμο Θεσσαλονί-
κης από το υπουργείο Εργασίας 
& Κοινωνικών Υποθέσεων. B

ΜΕ ΕΙΔΕΣ 
ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ;
ΣΕ ΕΙΔΑ στο «Σέμπρι-
κο» να τρως μεσημέρι, 
με έναν φίλο σου. Τα 
πάντα επάνω σου 
έλεγαν «δικηγόρος» 
- κι εγώ έχω ένα άλυτο 
θέμα με τους δικηγό-
ρους... Προσπάθησα 
να κάνω eye contact, 
αλλά μάταια, ήσουν 
απορροφημένος στη 
συζήτησή σου με έναν 
κοστουμαρισμένο με 
μακρύ μαλλί δεμένο σε 
κότσο. Πηγαίνω τακτι-
κά τα μεσημέρια στο 
ίδιο μέρος για φαγητό. 
Αν σε δω, θα προσπα-
θήσω ξανά να κάνω 
eye contact. Ελπίζω 
αυτήν τη φορά να είμαι 
πιο τυχερή... B
Αντωνία

ΣΑΣ ΑΚΟΥΩ συχνά 
να καβγαδίζετε με τον 
άντρα σου. Είμαι ο 
φοιτητής τού ΤΕΦΑΑ 
που νοικιάζει τη γκαρ-
σονιέρα από κάτω σας. 
Την επόμενη φορά που 
θα σας ακούσω, θα 
πάω να καθίσω στο 
καφέ στη γωνία. Αν 
χρειαστείς κάποιον να 
μιλήσεις, εγώ θα είμαι 
εκεί για εσένα. B
Friendly neighbor

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

ΑΚΟΥΣΕΣ
Ο,ΤΙ ΑΚΟΥΣΑ;
«Ωραίο μωρό η Στέλλα. 
Και τώρα που έμαθα ότι 
έχει μπαμπά βενζινά…». B
(Εικοσάρηδες που απολαμβάνουν φρέντο 
εσπρέσσο σε παγκάκι τής πλατείας 
Ναυαρίνου συζητούν για το –πιθανό– 
αίσθημα ενός εκ των δύο. Είναι ξεκάθαρο 
ότι ο νεαρός έχει λεφτά αισθήματα...).

«Όλα τα είχε η Μαριωρή, 
οι μωβ μέδουσες 
μας έλειπαν». B
(Εξηντάρες, ευτραφείς κυρίες, 
βουτηγμένες μέχρι τη μέση στη θάλασσα 
των Φλογητών, σχολιάζουν 
την επικαιρότητα, ρίχνοντας 
κλεφτές ματιές αριστερά και δεξιά, 
για τον φόβο των μεδουσών).

«Είκοσι ευρώ το άτομο 
για ξαπλώστρα δεν δίνω 
που να με χτυπάνε 
σαν χταπόδι». B
(Σαραντάρης πολεμάει το σύστημα, 
κάνοντας βαρύγδουπες δηλώσεις στη 
γυναίκα του, σε μπιτς μπαρ στη Νικήτη. 
Το σετ ξαπλώστρας καπαρώθηκε 
δέκα δευτερόλεπτα αργότερα, από άλλο 
ζευγάρι. Το σύστημα νίκησε...).

«Ρε, δε !@#νται…». B
(Νεαρός πακετάς, σταματημένος 
στη γωνία Παλαιών Πατρών Γερμανού 
με Παύλου Μελά, εκφράζει εμφατικά σε 
φίλο του την αντίθεσή του να δουλέψει 
εκτάκτως βάρδια το Σαββατοκύριακο. 
Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν).

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ Instagram ACCOUNT

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

ΑΡ ΓΙΟΥ ΦΟΛΛΟΟΥΙΝΓΚ ΜΙ;
«Ό,τι και να γίνει, 
όσο σαματά και να κάνει 
η κακία, όσο και 
ν’ ασχημίζει τον κόσμο, 
η πίστη στην καλοσύνη 
και στη δύναμή της 
είναι μονόδρομος,
για να μπορείς 
να σηκώνεσαι το πρωί
απ’ το κρεβάτι, για 
να πιστεύεις σε μια ζωή 
που δεν είναι τιμωρία, 
αλλά ανελέητο κυνήγι 
της χαράς». B

Αύγουστος Κορτώ
(www.facebook.com/
auguste.corteau)
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ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΒΑΛΣΑΜΟ. Οι τουρίστες 
που παίρνουν το βαπορέτο από το 
αεροδρόμιο για τη Βενετία σχεδόν 
πάντοτε μπερδεύονται. Έτσι όπως 
κάνει ώρα μέχρι να πιάσει τα 
αναγνωρίσιμα σημάδια της νομίζουν 
ότι κάθε τι που ξεφυτρώνει στη 
λιμνοθάλασσα είναι εισαγωγή 
στον ρομαντισμό. Όχι: πρώτα το 
Μουράνο, μετά το Λίντο, ύστερα η 
Βενετία – με τη σειρά το όνειρο...

Κάποιοι ξέρουν για τη Μόστρα, 
λιγότεροι για τις Μπιενάλε, ενώ 
υπάρχουν κι εκείνοι που θυσιάζουν 
λίγες ώρες έξω από το παραμύθι, 

για να δουν πού γίνεται το 
Φεστιβάλ. Στο Λίντο γίνεται και, 
αν υπάρχει κάτι που μου σκιάζει 
το πιο... παραμυθένιο μεγάλο 
φεστιβάλ, είναι που έχει στρέψει 
τις πλάτες του στη Γαληνοτάτη και 
ατενίζει σχεδόν (τι σχεδόν, δηλα-
δή...) αριστοκρατικά τις ακτές τής 
Αδριατικής. Για λίγο αυτό, επειδή 
μετά θυμόμαστε όλοι τον Ντερκ 
Μπόγκαρντ να ξοδεύει το τελευ-
ταίο του πάθος στην αμμουδιά 
τού ιστορικού «Hotel Des Bains», 
τον Ντε Νίρο να λιάζεται μπροστά 
από τα σκαλιά τού «Excelsior» και 
τον ιδρώτα τού Φελίνι να στάζει 
ακόμη στις παλιές αίθουσες και 
ησυχάζουμε.

Αργότερα, μέσα στην υγρή πόλη 
και κυρίως τα βράδια, αργά, χωρίς 
μιλιούνια τουριστών, οι πιο τολμηροί 
θα ψάξουν στα κανάλια να βρουν 
όσα είδε ο Ντόναλντ Σάδερλαντ 
και πιθανώς να νιώσουν αυτήν τη 
βενετσιάνικη ανατριχίλα, όταν δια-
σχίζεις μόνος τα στενά και σκοτεινά 
σοκάκια. Δεν είναι φόβος. Είναι κάτι 
σαν εσωτερική υπόκλιση σε μια 
πόλη που σε παίρνει και σε ορίζει, 
μια πόλη που, παρότι είναι ο ορισμός 
τού τουριστικού αξιοθέατου και της 
εμπορίας, καταφέρνει και δεν γέρ-
νει από το ύψος της. Μια πόλη που... 
σε ησυχάζει: η ομορφιά υπάρχει, 
παρ’ όλες τις προσπάθειές μας.

Η Βενετία τον Αύγουστο δεν 
αλλάζει, δεν μετατρέπεται και δεν 
μεταμορφώνεται. Όλα κινούνται 
στον δικό της ρυθμό, καθορίζονται 
από τη δική της φυσιογνωμία και, 
κυρίως, απλώνονται κάτω από το 
δικό της μεγαλείο. Τα μουσεία, τα 
κτίρια, τα κανάλια, οι πλατείες, 
ακόμη και η βρώμικη λιμνοθάλασσα 
είναι αναπόσπαστα στοιχεία τής 
ίδιας της ανθρωπότητας, μια 
κληρονομιά που έχει μπολιαστεί σε 
καθέναν, ακόμη κι αν δεν έχει κάνει 
το τάμα του στην υγρή πόλη.

Σε κάποια από τις πλατείες της 
γέρνω κάθε Αύγουστο πραγματικό ή 
φανταστικό βλέμμα και, όπως όλοι, 
χαμογελώ και αφήνομαι. Γυρίζω 
σχεδόν πάντοτε με ενέργεια και 
πιάνω το φθινόπωρο από τον γιακά. 
Σαν να ήμουν σε μια σκηνική δίνη 
και η πραγματικότητα κλεισμένη 
έξω. Σχέδια, χρόνος, ζωή: οδηγίες 
χρήσης… B

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο

ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΙΚΡΩΝ
ΚΟΣΜΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. Στη μυθολογία τού θέ-
ρους, ο Αύγουστος θα είναι εκείνος 
που θα παίζει πάντοτε χωρίς αντα-
γωνισμό. Περίεργο, αν σκεφτεί 
κάποιος πόσο μικραίνουν οι μέρες. 
Ίσως από τις 8 το βράδυ να έχει 
πέσει ήδη το σκοτάδι. Παράξενο, αν 

σκεφτεί κάποιος πόσο ανελέητο 
είναι το φως – καμία σχέση με το 
ψιλό, διάφανο φως τού Ιουνίου, τις 
μακριές ημέρες του, που νομίζεις 
ότι δεν θα τελειώσουν. Ωστόσο, 
προφέροντας και μόνο τη λέξη 
«Αύγουστος», ένας σωρός ταινίες 
και τραγούδια αφιερωμένα στον 
μήνα-μύθο, με το βαρύ storytelling 
από πίσω του (ακόμη κι αν η σχέση 
μ’ αυτόν είναι υπαινικτική, υποδό-
ρια, βαθιά κρυμμένη), έρχονται στη 
μνήμη σου. 

Τι περίεργο πράγμα που είναι η μνήμη 
και πόσο δύσκολο να την προσδι-

ορίσεις – μοιάζει να είναι πιο πολύ 
μια διάθεση, μια αντίληψη για τον 
κόσμο και λιγότερο μια λειτουργία 
τής νόησης. Η μνήμη κατακλύζεται 
από τους ζεστούς Αύγουστους 
της παιδικής ηλικίας, όπου η πλήξη 
τού άδειου χρόνου οδηγεί αμέσως 
στην καρδιά τής πιο συναρπαστικής 
ονειροπόλησης. Εκεί, η βρεγμένη 
αυλή, η μυρωδιά τού χώματος που 
έχει ποτιστεί με λάστιχο και των 
λουλουδιών (με πολλά από αυτά να 
βρίσκονται στην τελευταία φάση 
τής ζωής τους) ορίζουν το δικό τους 
πεδίο. Στέλνουν το μήνυμά τους, 
ποιητικό, αλλά ξεκάθαρο για τον κύ-

κλο τής ζωής. Υπάρχουν βέβαια και 
οι αναμνήσεις τής νεανικής ηλικίας, 
με τη γενιά μου να είναι μάλλον η 
τελευταία των αντικομφορμιστών 
που, με sleeping bag και καρπούζι, 
σύμφωνα με το γνωστό τραγούδι, 
έκανε τον γύρο των νησιών. Ήταν 
ταξίδια απαιτητικά και δύσκολα 
– αυτό το τραγούδι δεν το λέει... 
Υπήρξαν κανονικές αποστολές 
αυτογνωσίας και άσκησης στο πιο 
δύσκολο πράγμα, που είναι η ελευ-
θερία – έστω και σε μια εκδοχή της, 
μια πολύ περιορισμένη εκδοχή της. 
Ακόμη κι έτσι, όμως, είναι ζόρικο 
πράγμα να το διαχειριστείς.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Το χωριό είναι μια πολύτιμη 
προίκα, είναι και η δικιά μου. «Μπαδιά» 
είναι το όνομά του και βρίσκεται στο 
κέντρο τού νομού Ηρακλείου, νότια του 
Αρκαλοχωρίου των σεισμών (57 κά-
τοικοι στην απογραφή τού 2011). Τοπίο 
αρκαδικό, ελιές κι αμπέλια εναλλάσσο-
νται και συνομιλούν. Χωρίζουν ισότιμα 
τις ετήσιες εργασίες – Αύγουστος ο 
τρύγος, Δεκέμβριος οι ελιές.

Ως παιδί, ακολουθούσα μόνο τον τρύ-
γο και συμμετείχα ολόψυχα σε ένα 
μοναδικό τελετουργικό τής ετήσιας 
συγκομιδής τής σουλτανίνας, του 
βαπτίσματός της στην ποτάσα και 
του απλώματος στον αδυσώπητο 
ήλιο τής κρητικής γης. Μεταφο-

ρικό μέσο, τα γαϊδουράκια για τους 
μικρούς, οι μεγάλοι με τα πόδια. Ξε-
κινούσαμε χαράματα σε μια μακρινή 
πορεία προς το αμπέλι (μακρινή με τα 
μάτια τού παιδιού). Φτάνοντας στο 
αμπέλι, ξεφορτώναμε τα γαϊδούρια 
κάτω από τα μεγάλα δέντρα τού 
διπλανού λιόφυτου της θείας Βασι-
λικής. Άμεσα και χωρίς πολλά πολλά 
ξεκινούσε η συγκομιδή, γεμίζαμε τα 
κοφίνια σκύβοντας και κόβοντας 
τα σταφύλια – ήταν χαμηλές οι 
κορμούλες, συχνά κυλιόμασταν πάνω 
στο χώμα, για να τα κάνουμε δικά 
μας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που 
συναντούσαμε σ’ αυτήν την κίνηση 
φιδάκια που σύχναζαν σε αυτά τα 
μέρη. Τη νύχτα στα αμπέλια αυτής 
της περιοχής τριγυρνούσαν και οι 
άρκαλοι, που αγαπούσαν ιδιαίτερα τα 
σταφύλια. Το Αρκαλοχώρι δίνει το 
στίγμα αυτών των παμφάγων μικρών 
θηλαστικών, που κυκλοφορούν 
στα λαγούμια τής περιοχής. Για τα 
αδύναμα μπράτσα μας, η πιο σκληρή 
δουλειά ήταν το φόρτωμα και το 
ξεφόρτωμα των κοφινιών – δύσκολο 
ώς ακατόρθωτο. Ο θείος Νίκος ήταν 
συνήθως ο «ιερέας» τής βάπτισης: 
αυτός σήκωνε τα τσιγκάκια, στα 
οποία είχαμε αδειάσει τα κοφίνια, τα 
βουτούσε και τα αλουσούδιαζε. Στη 
συνέχεια, οι απλώστρες άπλωναν 
τα σταφύλια πάνω σε ένα χάρτινο 

VICE VERSA
Γράφει ο

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Γράφει η

ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ



Ο ΖΕΣΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. 
Υπήρξε ένα καλοκαίρι, που το 
πέρασα ολόκληρο στη Θεσσαλο-
νίκη, λόγω διαφόρων περίεργων 
συγκυριών. Αρχικά το θεώρησα 
κάτι σαν συμφορά, αλλά τελικά 
αποδείχθηκε ότι ήταν ένα από τα 
πιο απολαυστικά και ουσιαστικά 
καλοκαίρια τής ζωής μου.

Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, 
αφού τα σχέδια των διακοπών 
είχαν ανατραπεί λόγω επείγοντος 
θέματος υγείας, που απαιτούσε 
μια μικροεπέμβαση. «Καπάκι» 
έσκασε και μια ακριβή βλάβη στο 
αυτοκίνητό μου, οπότε η φυσική 
και η οικονομική μου κατάσταση 
αποφάσισαν για εμένα να ξεμείνω 
αυγουστιάτικα στο σπίτι μου. Έτσι, 

Γράφει η

NΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
αφού πρώτα βεβαιώθηκα ότι τα 
κλιματιστικά τού σπιτιού λειτουρ-
γούσαν σωστά και η συνδρομή 
στο Netflix ήταν πληρωμένη, 
άρχισα την αστική οργάνωση: 
έψαξα να βρω ποιες θεσσαλονι-
κιώτικες πισίνες διαθέτουν ώρες 
για το κοινό και κατέληξα στην 
πισίνα κεντρικού ξενοδοχείου, που 
προσέφερε μηνιαία συνδρομή σε 
συμπαθητικές τιμές και πρόσβαση 
όλες τις ώρες. Έτσι, έκανα τα 
μπανάκια μου υπέροχα – και όπως 
πήγαινα νωρίς το πρωί, δεν υπήρχε 
ψυχή ζώσα. Κατά τις 10 έπαιρνα 
και το καφεδάκι μου, το οποίο 
έπινα με τη Θεσσαλονίκη «πιάτο», 
απολαμβάνοντας ησυχία, δροσιά 
και πολυτέλεια.

Κάπως έτσι ανακάλυψα τη χαρά 
τού να κάνω τουρισμό στην ίδια 
μου την πόλη. Σε αυτό, φυσικά, 
συνέτεινε πολύ το γεγονός ότι 
βρισκόμουν σε άδεια, οπότε δεν 
είχα επαγγελματικές υποχρεώσεις 
ή πιεστικά ραντεβού και προθε-
σμίες για να με αγχώνουν. Ορίζο-
ντας τον χρόνο μου αποκλειστικά 
σύμφωνα με τις επιθυμίες μου και 
τις εμπνεύσεις τής στιγμής, βρήκα 
έναν σωρό ωραία πράγματα να 
κάνω, από αυτά που δεν σκέφθηκα 
(ή δεν προλάβαινα) να κάνω κι ας 
ήταν πάντοτε δίπλα μου.

Κατ’ αρχήν, επισκέφθηκα όλα τα 
μουσεία. Και, όταν λέω «όλα», το 
εννοώ. Μιλάμε για πάνω από είκοσι 
– αν βάλουμε και τα μικρά, πάνω 
από τριάντα. Άρα, είχα «δουλειά» 
κάθε μέρα. Επίσης, κάθισα σε όλα τα 
καφέ και τα μπαράκια που είχα βάλει 
στο μάτι, τα οποία, στη διάρκεια 
της εργάσιμης χρονιάς, ουδέποτε 
προλάβαινα να επισκεφθώ. Ομοίως 
και σε όλα τα εστιατόρια που μου 
είχαν συστήσει, απολαμβάνοντας 
γεύσεις, περιβάλλοντα και εξυ-
πηρετήσεις. Από τα καλύτερα που 
ουδέποτε είχα κάνει (αλλά εκείνον 

τον Αύγουστο το έκανα ξανά και 
ξανά) ήταν να πάρω το καραβάκι 
από το λιμάνι τής Θεσσαλονίκης για 
την Περαία και το Μπαξέ Τσιφλίκι 
– μια εμπειρία ξεχωριστή. Χάρηκα 
τη θάλασσα και το ψιλό μαριδάκι 
τού Θερμαϊκού στις παραθαλάσσιες 
ταβερνίτσες, εκεί όπου η καρέκλα 
στην οποία κάθεσαι «φλερτάρει» 
με το κυματάκι (πόσο μοναδική αί-
σθηση είναι να πηγαινοέρχεσαι στη 
Θεσσαλονίκη διά θαλάσσης, με το 
αεράκι να σου χαϊδεύει το πρόσωπο, 
αποφεύγοντας τα μποτιλιαρίσματα, 
την κάψα, τα νεύρα και τη μάταια 
αναζήτηση για παρκάρισμα. Η 
αλήθεια, βέβαια, είναι ότι τον Αύ-
γουστο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεις 
παρκάρισμα όπου θέλεις, αφού 
η συντριπτική πλειονότητα των 
συμπολιτών μας την εποχή αυτή 
ψάχνει για παρκάρισμα αλλού, όπως 
στην Καλλιθέα, στην Καψόχωρα, 
στον Νέο Μάρμαρα και σε άλλες 
χαλκιδικιώτικες πολίχνες).

Ο Αύγουστος στην πόλη είναι 
ήσυχος, αργός, φιλόξενος. Ένα 
ονειρεμένο μέρος για μοναχικούς ή 
πολύ κουρασμένους, που αποζητούν 
ησυχία και γαλήνη. Ειδικά τον 
Δεκαπενταύγουστο αισθάνθηκα ότι 
η πόλη μού ανήκει: τα πάντα ήταν 
κλειστά και απαξάπαντες φευγάτοι. 
Ήταν λίγο αγριευτικά, βέβαια, με 
όλην αυτήν την ερημιά, αλλά εκεί, 
κάτω από τον Λευκό Πύργο, βρήκα 
την πιο κεφάτη παρέα τού κόσμου, 
που είχε στρώσει καρό βελέντζες 
στα χορτάρια τού Βασιλικού 
Θεάτρου, αράζοντας με κιθάρες και 
τάπερ με κεφτεδάκια. Κόλλησα κι 
εγώ στην παρέα τους και πέρασα 
τον καλύτερο Δεκαπενταύγουστο 
της ζωής μου. Και, όταν οι ηλιοκα-
μένοι από τον ήλιο τού Αιγαίου φίλοι 
μου με ρωτούσαν πώς πέρασα το 
καλοκαίρι μου και πού πήγα, απα-
ντούσα με ειλικρίνεια: «Πήγα στη 
Θεσσαλονίκη, την ωραιότερη πόλη 
τού κόσμου». Όταν θέλει... B

Όμως, αν έπρεπε να διαλέξω έναν 
από όλους εκείνους τους Αύγου-
στους της ζωής μου, θα έμενα 
σε κάποιον πολύ πιο πρόσφατο, 
στον Μυλοπόταμο των Κυθήρων. 
Ο αέρας είχε αρχίσει να δυναμώνει 
και η θερμοκρασία να πέφτει, όταν 
βρέθηκα μπροστά σε ένα μαραθο-
χώραφο της περιοχής. Πρόσεξα, 
επίσης, ότι το φως είχε αρχίσει 
πλέον να γίνεται λοξό. Ας πούμε ότι 
εκείνη ήταν η στιγμή που τελείωνε 
ένα καλοκαίρι που σάρωσε πολλά στο 
πέρασμά του. Ποτέ δεν ήμουν καλή 
στο να εντοπίζω αυτές τις στιγμές, 
τις στιγμές που λες «αντίο», ίσως 

επειδή δεν υπάρχουν στ’ αλήθεια 
και πρέπει να τις επινοήσεις. Αν 
ισχύει αυτό, εκείνον τον Αύγουστο, 
μπροστά στο μαραθοχώραφο, 
επινόησα τη στιγμή που είπα «αντίο» 
σε μικρά και, κυρίως, σε μεγάλα που 
με κατέτρωγαν. Γύρισα την πλάτη και 
συνέχισα να περπατώ προς το βενε-
τσιάνικο κάστρο, που βρισκόταν λίγα 
χιλιόμετρα πιο κάτω. Στην πύλη τού 
κάστρου είδα τον διάσημο πτερωτό 
λέοντα του Αγίου Μάρκου και δίπλα 
ακριβώς την ημερομηνία κατασκευής 
τού κάστρου, στα 1565, χτισμένου 
ανάμεσα σε λόφους και πλαγιές με 
θέα προς το Ιόνιο πέλαγος.

Και τότε ήρθε στο μυαλό μου 
ο Γιόζεφ Ροτ με το ταξίδι του 
στη Βαλτική, το οποίο έγραψε 
σχολιάζοντας τη δική του συνθήκη: 
«Η θάλασσα, όμως, είναι αιώνια, 
καθαρή και ανέγγιχτη από τα 
φρικτά και παιδαριώδη παιχνίδια 
των ανθρώπων. Αγναντεύεις τον 
απέραντο ορίζοντα ουρανού και 
θάλασσας και ξεχνάς. Ανόητοι είναι 
οι άνθρωποι που, ατενίζοντας αυτές 
τις αιωνιότητες, δεν ταράζονται και 
δεν ριγούν». Και αυτή, για πολλούς 
λόγους, ήταν η σπουδαιότερη φράση 
που διάβασα εκείνο το καλοκαίρι 
– και όσα το ακολούθησαν. B

«χαλί», προσπαθώντας ταυτόχρονα 
να τεμαχίσουν τα μεγάλα τσαμπιά, 
για να εκτεθούν όλες οι ρώγες στον 
ήλιο. Έπρεπε να γίνουν σταφίδα 
(υπήρχε σε όλην αυτήν τη διαδικασία 
ένας εφιάλτης: η βροχή, το απρό-
βλεπτο γεγονός που μπορούσε να 
φέρει την καταστροφή). Πολλές και 
πολλοί συμμετείχαν σ’ αυτό το πα-
νηγύρι, όχι πάντοτε οι ίδιοι. Η μητέρα 
μου, Χρυσάνθη, και οι αδελφές της, 
Μαριάνθη και Συμευτή, οι θείοι Τάσος 
και Νίκος, ο εξάδελφος Μιλτιάδης, 
κάποιοι εργάτες – και δεν ξεχνώ τα 
ζωντανά: τη «μαύρη γαϊδάρα» (που 
δεν είχε άλλο όνομα), τη Ζαφείρω 
(που ήταν γκρίζα και ιδιαίτερα 
φιλική) και τα δύο μουλάρια (που δεν 
απόκτησαν ποτέ όνομα, επειδή ήταν 
μουλάρια, δυστυχώς γι’ αυτά).

Πάντοτε υπήρχε η μέριμνα ο τρύγος 
να έχει τελειώσει πριν από τις 29 
Αυγούστου, ημέρα που το χωριό 
γιόρταζε. Η εκκλησία που είχε χτίσει ο 
παππούς Πρόδρομος έφερε το όνομά 
του και γιόρταζε τον Αύγουστο. Μπο-
ρεί ελάχιστοι να ήταν οι πρόσφυγες 

από την Καππαδοκία, όπως η δική μας 
οικογένεια (σχεδόν όλοι ήταν από τα 
Βουρλά τής Σμύρνης), όλοι όμως γιόρ-
ταζαν το πανηγύρι με τις μουσικές τού 
τόπου που τους είχε υποδεχτεί – κι ας 
μην ήταν των χαμένων πατρίδων.

Η παλαιότερη γραπτή μνεία για τη 
Μπαδιά είναι του 1379, με το όνομα 
«Pandia» και «Pandea» στην ενετική 
Κρήτη. Η Μπαδιά των Ενετών στον 
20ό αιώνα άργησε πολύ να αποκτήσει 
δρόμο με άσφαλτο («αμαξωτό» 
θυμάμαι να τον λένε), ηλεκτρικό και 
ρεύμα. Τελευταίο ήρθε το νερό. Με 
κανίστρες το μετέφεραν οι χωριανοί 
από μια πηγή εκτός χωριού, στον 
δρόμο για το Πυράθι και το Τεφέλι. 
Τα αυτοκίνητα ήταν περισσότερο 
από σπάνια στον χωματόδρομο της 
Μπαδιάς – μοναδική παραφωνία, 
το ξεχαρβαλωμένο λεωφορείο 
που νωρίς το πρωί, ερχόμενο από 
νότια, πήγαινε προς τον βορρά, στο 
Ηράκλειο, στο Μεγάλο Κάστρο. Αργά 
το απόγευμα, ασθμαίνοντας, σταμα-
τούσε δίπλα στον ευκάλυπτο, για να 
κατέβουν οι συγχωριανοί. Εννοείται 
ότι τα παιδιά τού χωριού, όλοι εμείς, 
επιφυλάσσαμε την ανάλογη υποδοχή 
σ’ αυτήν τη μοναδική άφιξη. Έτσι 
κυλούσαν οι μέρες στη Μπαδιά και 
έτσι ολοκληρωνόταν το πανηγύρι 
τού καλοκαιριού! B
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Δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος για να ξεκινή-
σουμε τη συνέντευξη από 
το να σας δώσουμε τα 
συγχαρητήριά μας για 
τις πρόσφατες διακρίσεις 
σας στον 22ο Διεθνή 
Διαγωνισμό Οίνων και 
Αποσταγμάτων Θεσσα-
λονίκης. Με τη Μαλαγου-
ζιά «Έναρξις» του Wine 
Therapy κατακτήσατε 
το χρυσό μετάλλιο και 
την ειδική διάκριση της 
καλύτερης Μαλαγουζιάς 
τού διαγωνισμού, με την 
υψηλότερη βαθμολογία. 
Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό; 
Αισθάνομαι δικαιωμένος, 
επειδή, μετά από 35 
χρόνια αγώνα και αγάπης 
για το κρασί, κατάφερα 
τα κρασιά όχι μόνο τού 

Wine Therapy (κυρίως 
η Μαλαγουζιά, αφού τα 
τελευταία τρία χρόνια έχω 
πάρει δύο φορές την ειδική 
διάκριση για την καλύτερη 
Μαλαγουζιά στον διαγωνι-
σμό τής Θεσσαλονίκης, το 
2020 και το 2022), αλλά 
και εκείνα των οινοποιείων 
με τα οποία συνεργάζομαι 
να διακρίνονται με υψηλές 
βαθμολογίες και χρυσά 
μετάλλια σε ελληνικούς και 
διεθνείς διαγωνισμούς.

Περάσατε, μεταξύ άλλων, 
από την Ευάγγελος Τσά-
νταλης, το Κτήμα Μιχα-
λάκη στην Κρήτη, την 
Κλαούντια Παπαγιάννη 
στην Αρναία και το Οινο-
ποιείο Κωνσταντάρα. Πώς 
αποφασίσατε να ασχολη-

θείτε σε προσωπικό επί-
πεδο με την οινοποίηση; 
Η απόφαση πάρθηκε τη 
στιγμή που είδα ότι σε όλα 
τα οινοποιεία με τα οποία 
είχα συνεργαστεί άρχισε να 
υπάρχει διάδοχη κατάστα-
ση, να μπαίνουν τα παιδιά 
τους και να μη μπορούν 
να στηρίξουν έναν οινολό-
γο ενσωματωμένο στο δυ-
ναμικό τής εταιρείας. Έτσι, 
άρχισα να κάνω συμβου-
λευτική. Παράλληλα όμως 
φύτεψα ξανά το αμπέλι τού 
παππού με Μαλαγουζιά, 
μια ποικιλία την οποία 
δούλευα και αγάπησα για 
αρκετό καιρό, από την 
εποχή τής Παπαγιάννη, 
την περίοδο 2006-2007.

Τι σας έκανε να αποφασί-
σετε τη δημιουργία ενός 
δικού σας χώρου στη 
Ραιδεστό; Όταν ολοκλη-
ρώθηκε η συνεργασία 
μου με την Παπαγιάννη, 
το 2012-2013 (και παρότι 
βρισκόμασταν ακριβώς 
πάνω στην κρίση), ένιωσα 
πολύ μεγάλη ανάγκη να 
φτιάξω κάτι δικό μου γύρω 
από το κρασί. Ήθελα να 
κάνω κάτι διαφορετικό 
– όχι ακόμη ένα οινοποιείο, 
αλλά έναν χώρο που θα 
απευθύνεται στον κόσμο 
που δεν του αρέσει απλώς 
το κρασί, αλλά αναζητά 
κάτι παραπάνω: να απο-
λαύσει το κρασί που θα 
δοκιμάσει, να μιλήσει γι’ 
αυτό και να εξωτερικεύσει 
όλα τα συναισθήματα που 

του γεννά αυτή η εμπειρία.
Έτσι γεννήθηκε το Wine 
Therapy. Ο χώρος δεν 
είναι εστιατόριο, δεν είναι 
ταβέρνα, αλλά ούτε και 
αμιγώς οινοποιείο. Είναι 
ένας χώρος όπου πρω-
ταγωνιστεί το κρασί. Μια 
σχέση σε προσωπικό επί-
πεδο. Γνωρίζω και γίνομαι 
φίλος με τους ανθρώπους 
που έρχονται και στη συ-
νέχεια με αυτούς που θα 
φέρουν εκείνοι, με τη σειρά 
τους. Θα γνωριστούμε 
και θα γίνουμε μία παρέα. 
Είναι σαν να τους φιλοξενώ 
στο σπίτι μου.

Τι θα βρει ο επισκέπτης; 
Υπάρχουν οι αμπελώνες, 
ένα κτίριο όπου βρίσκεται 
ο χώρος τής οινοποίησης 

και της παλαίωσης και 
άλλος ένας χώρος, ο 
οποίος τυπικά είναι μια 
κάβα – εγώ τον αποκαλώ 
«κελάρι κρασιού», επειδή 
δεν φιλοξενεί άλλα ποτά. 
Φυσικά, υπάρχει και ο 
οινοχώρος, στον οποίον 
ο επισκέπτης μπορεί να 
καθίσει και να δοκιμάσει 
τα κρασιά. Θα βρει κρασιά 
μικρής παραγωγής 
– δικής μου παραγωγής, 
αλλά και κρασιά άλλων 
μικρών παραγωγών, φίλων 
και γνωστών, «επώνυμων» 
ή μη. Μπορείς να τα βρεις 
και σε κάποια κάβα, εδώ 
όμως θα βρεις ουσιαστικά 
ετικέτες ή χρονιές ή σο-
δειές που άρεσαν προσω-
πικά σ’ εμένα και επέλεξα 
να τις βάλω στον χώρο.

Οινοποιητικά, τι άλλο 
κάνετε αυτό το διάστημα; 
Ένα δεύτερο αντικείμενο 
με το οποίο ασχολούμαι, 
εμπλουτίζοντας τη γκάμα 
των κρασιών μου, είναι 
ένας αμπελώνας στην 
Πορταριά Χαλκιδικής. 
Ανήκει στην Ψυχιατρική 
Κλινική τού Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

Θωμάς Κοντοπός
Οινολόγος, οινοποιός, σύμβουλος οινοποίησης 
και ιδιοκτήτης τού Wine Therapy. Φωτογραφήθηκε 
στον αμπελώνα του, στη Νέα Ραιδεστό.
Συνέντευξη:         Πορτρέτο:

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ       ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ. ΞΕΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥΣ... ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΩΘΗΣΗ. 
ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

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

Ο καφές που λατρεύουν
οι coffee connaisseurs

Ένα χαρμάνι από επιλεγμένες ποικιλίες
100% Arabica, έχει απαλή και γλυκιά γεύση,

αυξημένη οξύτητα και περιέχει λιγότερη καφεΐνη
από έναν καφέ Robusta. 

Η πολυτέλεια στην καθημερινότητά μας.

νίκης. Πρόκειται για έναν 
αμπελώνα έκτασης 
24 στρεμμάτων, τα 
σταφύλια τού οποίου 
εκμεταλλεύομαι μαζί με 
την Konstantara Wines, 
που επίσης βρίσκεται στην 
Πορταριά Χαλκιδικής και 
είναι το βασικό οινοποιείο 
στο οποίο κάνω τις οινο-
ποιήσεις μου. Έτσι, εκτός 
από τη Μαλαγουζιά, που 
είναι η βασική ποικιλία τού 
δικού μου αμπελώνα, δη-
μιουργώ και άλλες ετικέτες 
και άλλους κωδικούς.
Ένα τρίτο κομμάτι αφορά 
στην ενασχόλησή μου με 
το Ξινόμαυρο, τη σπου-
δαιότερη ερυθρή ποικιλία 
τής Βόρειας Ελλάδας και 
της Δυτικής Μακεδονίας 
ειδικότερα, η οποία μου 
άρεσε και μου αρέσει. 
Αφήστε που έχω και συναι-
σθηματικούς δεσμούς με 
την ποικιλία... Όταν ήμουν 
στον Τσάνταλη, η μέλ-
λουσα γυναίκα μου ήταν 
βιολόγος στον Μπουτάρη, 
στη Στενήμαχο Νάουσας. 
Ανέβαινα στη Νάουσα για 
το διεπαγγελματικό σωμα-
τείο και έτσι γνωριστήκαμε. 
Χωρίς, λοιπόν, να καλλι-

εργώ Ξινόμαυρο, αγορά-
ζοντας έτοιμο κρασί από 
φίλους οινοποιούς από τις 
τέσσερις ΠΟΠ περιοχές 
τού Ξινόμαυρου (Αμύνταιο, 
Γουμένισσα, Νάουσα και 
Ραψάνη), το οποίο στη 
συνέχεια παλαιώνω σε δικά 
μου, γαλλικά βαρέλια, 
δημιουργώ ένα μπλεντ 
από μία ποικιλία, αλλά 
από τέσσερις διαφορετικές 
περιοχές και χρονιές.

+extra
content
Διαβάστε ολόκληρη 
την πολύ ενδιαφέρουσα
συνέντευξη του 
Θωμά Κοντοπού στο 
Citymag σκανάροντας 
με το smartphone σας 
το QR code
που ακολουθεί:
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Βόλτα με το πλοίο
ώς την Περαία
ΠΟΥ; Από την παραλία 
τής Θεσσαλονίκης.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, από τις 10:15 
ώς τις 19:30.

Έχετε την απορία σε τι παραπέ-
μπει η παραπάνω φωτογραφία; 
Είναι πολύ απλό… Μια φορά κι 
έναν καιρό, όταν οι γονείς μας 
ήθελαν να κάνουν μια γρήγορη 
βουτιά χωρίς να πάρουν το 
αυτοκίνητό τους (όσοι είχαν…), 
έπαιρναν κάποιο καραβάκι από 
την Παλιά Παραλία και πήγαιναν 
για μπάνιο στην Περαία, στον 
Μπαξέ και στην Αγία Τριάδα. 
Σήμερα μπορείς να κάνεις το 
ίδιο, μόνο που θα το πάρεις 
περισσότερο για τη χαρά τής 
βόλτας με το πλοίο – ειδικά αν δεν 
πρόκειται να δεις νησί για καιρό... 
Σε πενήντα λεπτά θα είσαι στην 
Περαία ή στους Νέους Επιβάτες. 
Κάνε μια βόλτα και στη συνέχεια 
άραξε σε ένα ταβερνάκι δίπλα 
στο κύμα για ένα τσιπουράκι, με 
τους απαραίτητους αλμυρούς 
μεζέδες. Η καλή παρέα ήταν 
πάντοτε απαραίτητο συστατικό 
τής απόλαυσης.

Το ελληνικό
«μεγάλο, φωτεινό καλοκαίρι»

βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία
προς την κορύφωσή του.

«Happiness: straight ahead», λοιπόν
– και το Citymag σάς δίνει

τις καλύτερες ιδέες
για όλα όσα πρέπει

να δείτε, να ακούσετε,
να δοκιμάσετε 

και να επισκεφθείτε
στην ωραιότερη εποχή

του χρόνου.
Κείμενο: ΤΗΕ CITYMAG TEAM
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Χαζεύοντας 
τα Λαδάδικα 
από ψηλά
ΠΟΥ; Στην ταράτσα τού 
WonderWall (Αιγύπτου 18, 
Λαδάδικα).
ΠΟΤΕ; Ας πέσει πρώτα ο ήλιος…

Θα είμαστε ρεαλιστές: παρότι 
ο αγαπημένος (πολυ)χώρος 
διαθέτει αμέτρητες γωνιές όπου 
θα θέλαμε να την αράξουμε τον 
χειμώνα, το καλοκαίρι η καρδιά 
και το μυαλό μας ανήκουν 

αποκλειστικά στην 
ταράτσα του. Δεν 
είναι μόνον η cozy 
διάθεση που σου 
προκαλεί ο χώρος των σχετικά 
λίγων τετραγωνικών ούτε η 
ομορφιά τού δαπέδου-σκακιέ-
ρα, τα πολύχρωμα μεταλλικά 
σταντ και η μαγευτική θέα των 
νυχτερινών Λαδάδικων. Είναι 
γενικά ο αέρας που αποπνέουν 
οι άνθρωποι που θα συναντή-
σεις και η υπέροχη διάθεση 
που θα σου μεταδώσουν. Είναι 
τα υπέροχα κοκτέιλ, οι τέλειες 
μουσικές, το χαμόγελο του 
προσωπικού και το δροσερό 
αεράκι που αισθάνεσαι ακόμη 

και τα πιο ζεστά βράδια. Αναμφί-
βολα, ένα κομμάτι τού παζλ που 
ονομάζεται «θεσσαλονικιώτικο 
καλοκαίρι» (αφήστε που μετά το 
ποτό κατεβαίνετε απέναντι, στο 
«Λαϊκόν», για πανσετούλα…).

02
Περιηγηθείτε
στην πόλη 
σαν να ήσασταν 
τουρίστας
ΠΟΥ; Μπροστά στον Λευκό Πύργο.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, από τις 10:00 
ώς τις 18:00 (ανά 20 λεπτά).

Θυμάστε ποιο ήταν ένα από τα 
πρώτα πράγματα που κάνατε, 
όταν πήγατε στη Νέα Υόρκη 
(και δεν αναφέρομαι στο ότι 
θέλατε να κοιμηθείτε λόγω τού 
τζετ λαγκ…). Λέω για το τουρ 
σας με το διώροφο, ανοιχτό 
λεωφορείο, που σας πέρασε 
μέσα σε λίγες ώρες από όλα τα 
αξιοθέατα της πόλης. Ε, να είστε 
σίγουροι ότι, όταν το κάνετε στη 
Θεσσαλονίκη (ναι, στην ίδια σας 
την πόλη), θα τη δείτε με άλλο 
μάτι. Με το μάτι τού τουρίστα. 
Θα μας θυμηθείτε, όταν θα 
είστε στον επάνω όροφο του 
λεωφορείου, θα σας φυσάει 
το αεράκι την ώρα που θα ανε-
βαίνει την Ακροπόλεως χωρίς 
να νοιάζεστε για την οδήγηση 
και θα κοιτάτε την ομορφιά στα 
αριστερά και στα δεξιά σας. 
Αφήστε που θα ξεσκονίσετε και 
τα Γαλλικά σας, αφού υπάρχει 
σχολιασμός τής ιστορίας τής 
Θεσσαλονίκης σε 11 γλώσσες. 
Thessalonique, mon amour!

03
 Τα μυστικά.
 του πύργου.
ΠΟΥ; Στον Λευκό Πύργο, στην Παλιά Παραλία.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, από τις 08:00 
ώς τις 20:00.

Κανείς δεν είπε ότι το 
Rundetaarn, ο Στρογγυλός Πύρ-
γος τής Κοπεγχάγης, δεν είναι 
εντυπωσιακός και με ενδιαφέρου-
σα ιστορία, αλλά δεν νομίζετε 
ότι είναι κάπως παράδοξο να τον 
έχετε επισκεφθεί πιο πρόσφατα 
απ’ ό,τι τον Λευκό Πύργο; Να 
περνάτε καθημερινά απέξω, όλο 
να λέτε ότι θα μπείτε και τελικά 
να έχουν περάσει είκοσι χρόνια 
από την τελευταία φορά που τον 
επισκεφθήκατε (για να μην πούμε 
από την εκπαιδευτική εκδρομή 
τού δημοτικού…); Αφήστε που 
δεν είναι πια ο ίδιος. Εδώ και 
αρκετά χρόνια έχει μετατραπεί 
σε ένα υπέροχο μουσείο, που 
φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση για 
την ιστορία τής Θεσσαλονίκης. 
Τα σκαλοπάτια, βέβαια, είναι το 
ίδιο κουραστικά με το παρελθόν, 
οπότε φροντίστε να είστε κάπως 
ξεκούραστοι. Κι όταν φτάσετε 
στην κορυφή και ξαναδείτε την 
πόλη με τη θάλασσα στα πόδια 
της, θα μετανιώσετε που αφήσα-
τε να περάσουν είκοσι χρόνια. 
Καλές οι σέλφι και οι φωτό, αλλά 
φροντίστε να τυπώσετε την εικόνα 
στο μυαλό σας.
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Μια μέρα στο μουσείο
(για καφέ...)
ΠΟΥ; Σε διάφορα μουσεία τής πόλης.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, από νωρίς το πρωί
ώς αργά το βράδυ.

Η πόλη έχει υπέροχα μουσεία. Πόσοι 
γνωρίζετε, ωστόσο, ότι τα περισσό-
τερα από αυτά διαθέτουν και εξίσου 
υπέροχα καφέ, όπου μπορείτε να 
κάνετε μιαν ανάπαυλα στη διάρκεια 
της ημέρας, αλλά και να προγραμμα-
τίσετε τη βραδινή σας έξοδο;
Το Λαογραφικό και Εθνολογικό 
Μουσείο, στη λεωφόρο Βασιλίσσης 
Όλγας (φωτό) αποτελεί κλασική 
αξία – ο κήπος του δεν είναι απλώς 
αγαπημένο στέκι των Θεσσαλονι-
κέων για καφέ, αλλά και δημοφιλής 
χώρος πραγματοποίησης μουσι-
κών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
παρουσιάσεων και lives (εξίσου 
δημοφιλές είναι και το καφέ τού πα-
ρακείμενου Goethe Institut – στιλά-
το, πολύχρωμο και με ωραίο κόσμο 
να κυκλοφορεί).
Μετά από αρκετά χρόνια επανήλθε 
στην καθημερινότητα της πόλης το 
καφέ τού Αρχαιολογικού Μουσείου 
– και ευτυχώς, μια που τα πλατάνια 
στην αυλή του χαρίζουν ικανοποιητι-
κή δροσιά ακόμη και τις πολύ ζεστές 
ημέρες τού καλοκαιριού.
Το «Βήτα», στο παρακείμενο 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
αποτελεί σταθερή αξία για καφέ και 
φαγητό, ενώ εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρον είναι και το καφέ στο (επίσης 
κοντινό) Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (αρκετοί το 
παραγνωρίζουν, επειδή βρίσκεται 
εντός των χώρων τής ΔΕΘ, σίγουρα 
ωστόσο δεν θα έπρεπε).
Τέλος, για καφέ με συγκλονιστική 
θέα το Μουσείο Φωτογραφίας 
αποτελεί αδιαμφισβήτητο «γκα-
νιάν» (ειδικά την περίοδο αυτή, που 
κρουαζιερόπλοια «παρελαύνουν» 
μέρα παρά μέρα από το λιμάνι τής 
Θεσσαλονίκης).
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Κάντε το εικόνα: ξενοδοχεία
-ορισμός του luxury living. 
Τοπία μοναδικά ευλογημένα 
από τη φύση. Και ορισμένοι 
από τους καλύτερους 
έλληνες σεφ του εξωτερικού, 
με προσλαμβάνουσες και 
επιρροές από κάθε μήκος 
και πλάτος του πλανήτη, οι 
οποίοι έρχονται να μαγει-
ρέψουν για όλους εμάς, με 
«όπλα» τα καλύτερα τοπικά 
υλικά και τη μαγειρική τους 
δεξιοτεχνία. Εικόνα από τον 
παράδεισο; Ίσως… Το καλό 
για όλους εμάς είναι ότι 
αυτός ο παράδεισος υπάρχει 
– μας τον προσφέρουν τα 
ξενοδοχεία της MarBella 
Collection, στο πλαίσιο του 
επιτυχημένου γαστρονομικού 
φεστιβάλ «Greek Chefs 
Abroad – Ambassadors 
of Greek Cuisine», που 
πραγματοποιείται για δεύτερο 
καλοκαίρι φέτος.
Από τις κουζίνες των 
ξενοδοχείων της MarBella 
Collection πέρασαν ήδη 

ο Γκίκας Ξενάκης (του 
αθηναϊκού «Aleria») και η 
Μαριάννα Λειβαδιτάκη (που, 
μετά το «Morito» του Λον-
δίνου, έρχεται να μας επα-
νασυστήσει δημιουργικά τις 
γεύσεις της θάλασσας). Μην 
ανησυχείτε, όμως, γιατί το 
υπόλοιπο πρόγραμμα είναι 
(τουλάχιστον) εξίσου ενδιαφέ-
ρον. Το line up εντυπωσιάζει, 
περιλαμβάνοντας σπουδαίους 
σεφ. Συγκεκριμένα:

John Σκοτίδας
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 
Παναμά. Μετακομίζοντας 
στην Ελλάδα και μεγαλώ-

νοντας με ασιάτισσα μητέρα, 
ο John Σκοτίδας ανέπτυξε 
μια κατανόηση των τριών 
ετερόκλητων κουζινών (ελ-
ληνικής, κεντροαμερικανικής 
και ασιατικής), ενσωματώνο-
ντάς τες με έναν μοναδικό, 
σύγχρονο τρόπο. Το έργο του 
απέκτησε φήμη ως executive 
chef του εστιατορίου «Mazi» 
και του μπιστρό «Suzi Tros» 
στο Νότινγκ Χιλ, όπως επίσης 
και του «Mazi Abu Dhabi», 
ενώ είναι συνιδιοκτήτης 
και culinary director στο 
λονδρέζικο «EggRun», που 
σύντομα θα λανσάρει στο 
διάσημο Soho Farmhouse 
τής Οξφόρδης.
Στις 25.08 στο MarBella Nido 
(«Appagio Restaurant») 
και στις 28.08 στο MarBella Elix 
(«Pearl Restaurant»).

Ασημάκης Χανιώτης
Με καταγωγή από την 
Κεφαλονιά και μεγαλωμένος 
στην Αθήνα, ο Ασημάκης 
Χανιώτης ασχολήθηκε πολύ 
με τη street art – ήταν αυτή 
που τον βοήθησε να εξελιχθεί 
ως νεαρός commis και chef 
στις κουζίνες όπου εργά-
στηκε ανά τον κόσμο. Ως 
executive chef σε ένα από 
τα καλύτερα εστιατόρια του 
Λονδίνου, το «Pied à Terre», 
βραβεύτηκε με το πρώτο του 
αστέρι Michelin το 2018, σε 
ηλικία 28 ετών (ο πρώτος 
Έλληνας που βραβεύτηκε 
ποτέ με αστέρι Michelin 
εκτός της χώρας του και ο 
νεότερος στο Λονδίνο). Το 
2019 ο Ασημάκης εγκαινίασε 

μια νέα ιδέα με την ονομασία 
«Chef’s table by Asimakis» 
στο «Pied à Terre», όπου 
μαγειρεύει προσωπικά, μπρο-
στά σε 8 καλεσμένους, ένα 
μενού-έκπληξη που μπορεί 
να περιλαμβάνει από 16-22 
πιάτα, ανάλογα με τα υλικά 
και την εποχικότητα.
O Γκίκας Ξενάκης υποδέχεται 
τον Ασημάκη Χανιώτη 
στις 03.09, στο MarBella Elix 
(«Pearl Restaurant»).

Γιάννης Κιόρογλου
Το γαστρονομικό κάλεσμα 
του Γιάννη Κιόρογλου προ-
έκυψε όταν, στη διάρκεια της 
θητείας του, υπηρέτησε ως 
μάγειρας. Αμέσως μετά άρχι-
σε σπουδές μαγειρικής τέχνης 
στην Αθήνα, ενώ, με την 
ολοκλήρωση των σπουδών 
του, ξεκίνησε και η επαγγελ-
ματική του πορεία: Αθήνα, 
Τεργέστη, Ισπανία και σύντομη 
επιστροφή στην Ελλάδα. Από 
το Φεβρουάριο του 2013 ερ-
γάζεται ως executive chef στο 
«La Guérite Restaurant», 
στις Κάννες, ενώ συνεργάζε-
ται ως executive/consultant 
chef στα «La Guérite 
Restaurant» και «Shellona 
Greek Restaurant» στο Saint 
Barth τής Καραϊβικής, στο 
«Victoria Paris Restaurant» 
και στο «Shellona Greek 
Restaurant» στο Σεν Τροπέ.
Στις 10  Σεπτεμβρίου, 
στο MarBella Corfu 
(«Celeste Restaurant»).

INFO: Περισσότερα στην ιστοσελίδα 
https://www.marbella.gr/events/
greek-chefs-abroad-vol2/

Τα οινοποιεία 
που θα συνοδέψουν 
τα δείπνα

Κατώγι Αβέρωφ. Ξεκινώντας 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, 
το Κατώγι Αβέρωφ παραμένει 
ώς σήμερα βαθιά συνδεδεμένο 
με τον ιδρυτή του, Ευάγγελο 
Αβέρωφ, το Μέτσοβο και τους 
ανθρώπους που εργάζονται για 
την παραγωγή του κρασιού, που 
αναβίωσε την αμπελουργική 
παράδοση που ανθούσε στην 
περιοχή τον 18ο και τον 19ο αιώνα.
Κτήμα Γεροβασιλείου. Μετρά 
ήδη 40 και πλέον χρόνια στον 
χώρο του αμπελιού και του 
κρασιού. Ο ιδιόκτητος, ενιαίος 
αμπελώνας του εκτείνεται σε 800 
στρέμματα, αξιοποιώντας τόσο 
την ιδιαίτερη γεωμορφολογία 
όσο και το μικροκλίμα (terroir) της 
περιοχής της Επανομής. 
Κτήμα Βιβλία Χώρα. Βρίσκεται 
στις πλαγιές του Παγγαίου όρους, 
στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, μια 
περιοχή με πλούσια αμπελοοινική 
παράδοση και ιδανικές εδαφο-
κλιματικές συνθήκες. Δημιουργοί 
του, οι οινολόγοι Βαγγέλης Γεροβα-
σιλείου και Βασίλης Τσακτσαρλής, 
οι οποίοι εγκατέστησαν εκεί το 
1998 έναν αμπελώνα 70 στρεμμά-
των, που σήμερα καταλαμβάνει 
έκταση 650 στρεμμάτων. 
Κτήμα Δύο Υψη. Ο φαρμακοποιός 
Χρήστος Κόκκαλης, λάτρης του 
καλού κρασιού, φυτεύει το 1990 
στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, 
στην Ηλεία, έναν μικρό αμπελώνα 
με τις ποικιλίες Cabernet 
Sauvignon και Syrah. Το 2014 τον 
αναλαμβάνουν οι οινολόγοι Βαγ-
γέλης Γεροβασιλείου και Βασίλης 
Τσακτσαρλής. 
Κωνσταντίνος Λαζαράκης, 
MW. Μετά από μια ετερόκλητη 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
καριέρα, βρήκε το πραγματικό 
του κάλεσμα: το κρασί. Σήμερα 
είναι ένας από τους περίπου τε-
τρακόσιους Masters of Wine ανά 
τον κόσμο, ενώ ήταν ο πρώτος 
νοτιοευρωπαίος και ο πρώτος 
έλληνας κάτοχος του τίτλου. 

06

 Υψηλή.
 γαστρονομία.  
 στον.
 παράδεισο....

 ΠΟΥ; Στα ξενοδοχεία της MarBella Collection (στο adults-only.
 Boutique Hotel MarBella Nido και στο MarBella Corfu στην Κέρκυρα,.
 καθώς και στο MarBella Elix, στην παραλία Καραβοστάσι,.
 στην Πέρδικα Θεσπρωτίας)..
 ΠΟΤΕ; Στις 25.08 (στο MarBella Nido) και στις 28.08 (στο MarBella Elix).
 ο John Σκοτίδας, στις 03.09 (στο MarBella Elix) ο Ασημάκης Χανιώτης.
 και στις 10.09 (στο MarBella Corfu) ο Γιάννης Κιόρογλου..

i   Δημιουργία του Γκίκα Ξενάκη.
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Απολαμβάνουμε 
σινεμά (αλλά και... 
cinema menu)
δίπλα στην πισίνα
ΠΟΥ; Στο «Cinema Nights 
by the Pool» τού «Hyatt Regency 
Thessaloniki».
ΠΟΤΕ; Στις 17.08, στις 21:30.

Βραδάκι καλοκαιριού, με τα 
αστέρια πάνω από το κεφάλι 
σου, ωραία ταινία να παίζει και 
υπέροχο φαγητό δίπλα στην 
πισίνα. Γίνεται καλύτερο από 
αυτό; Δεν χρειάζεται απάντηση, 
η ερώτηση ήταν ρητορική…
Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο 
Ρίτσαρντ Μπάρτον έρχονται 
αυτόν τον Αύγουστο στην 

οθόνη των Cinema Nights τού 
«Hyatt Regency Thessaloniki» 
με το εκπληκτικό φιλμ «Ποιος 
φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;». 
Μια ταινία για τη σχέση ενός 
μεσήλικου ζευγαριού που, στη 
διάρκεια μιας «αποκαλυπτικής» 
βραδιάς, παίζει ένα έντονο παι-
χνίδι εξουσίας με πολύ αλκοόλ, 
προσβολές και ένα μπερδεμένο 
νεαρό ζευγάρι καλεσμένων. 
Και επειδή μια ταινία με ένταση 
απαιτεί φαγητό που θα κατευ-
νάσει τα πνεύματα, οι άνθρωποι 
του «Regency» έχουν ετοιμάσει 
για όλους εμάς ένα ειδικό 
Cinema Menu. Για πληροφορίες 
μπορείτε να καλείτε στο 2310-
401.295.
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Το άνθος
της απόλαυσης
ΠΟΥ; Στη «Μιμόζα», Λαγκαδά 
με Ακριτών γωνία (πάροδος Διός).
ΠΟΤΕ; Από τις 10 το πρωί.

Στα «σύνορα» Αμπελοκήπων, 
Νεάπολης και Σταυρούπολης, 
ανάμεσα στα δέντρα, υπάρχει 
ένα κρυμμένος παράδεισος. 
Σ’ αυτόν υπάρχει ένα (όχι 
τυπικό) αναψυκτήριο, που 
μπορεί να σου δροσίσει τις 
ημέρες και τις νύχτες. 

Ανοιχτό από το πρωί για κα-
φεδάκι, χυμούς και παγωμέ-
νο τσάι (ιδανικό για να κάνεις 
δουλειά στο λάπτοπ) ώς αργά 
το βράδυ, όταν σειρά παίρ-
νουν τα κοκτέιλ. Ειδικά τις 
ημέρες με τα live, η διασκέδα-
ση χτυπάει κόκκινο. Πρότασή 
μας είναι να καθίσετε στο 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
που κάποτε ήταν πισίνα(!) και 
να αφεθείτε στους σόουλ, 
φανκ, έθνικ και τζαζ ήχους. 
Σας είπαμε ότι υπάρχει και 
υπέροχο φαγητό;

09
Στα ψηλά
είναι τα ωραία
ΠΟΥ; Στο «Urania Bar», Πάικου 4 με 
Καποδιστρίου (είσοδος από Πάικου).
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, μετά τις 19:00.

Γιατί τι θέλει ο άνθρωπος για 
να είναι χαρούμενος, κυρίες 
και κύριοι; Χρώμα. Ζωή. Ωραίες 
μουσικές, με dj sets και funky 
πάρτι με εναλλακτική μουσική. 
Δεν χρειάζεται να ψάξετε άλλο: 
μια πολύχρωμη ταράτσα στο 
κέντρο έχει όλα όσα αναζητάτε.
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Είναι κάτι νύχτες
με φεγγάρι…
ΠΟΥ; Στα θερινά σε όλη την πόλη.
ΠΟΤΕ; Ανάλογα με το πρόγραμμα.

Μπορεί να έχετε δει όποια 
σειρά κυκλοφορεί σε συνδρο-
μητικές πλατφόρμες ή στην 
ελεύθερη τηλεόραση, αλλά 
καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά 
είναι σαν σπετζοφάι χωρίς λου-
κάνικα. Χάλια, δηλαδή… Κάπο-
τε, κάθε γωνιά τής Θεσσαλονί-
κης είχε κι ένα θερινό. Σήμερα 
είναι μετρημένα στα δάχτυλα. 
Ευτυχώς, οι ιδιοκτήτες τους 
επιμένουν πεισματικά να τα 
διατηρούν, χρειάζονται ωστό-
σο και τη στήριξή μας (όχι ότι 
χρειαζόμαστε ιδιαίτερη ώθηση, 
για να δούμε μιαν ωραία ταινία 
τρώγοντας hot dog ή νάτσος με 
λιωμένο τσένταρ ανάμεσα σε 
αγιοκλήματα και γιασεμιά…). 
Στο παιχνίδι αυτό σπουδαία 
«μπάλα» παίζουν και οι δήμοι: 
αναφέρουμε ενδεικτικά το 
«Τζένη Καρέζη» στον δήμο Παύ-
λου Μελά (που έχει ελεύθερη 
είσοδο), τα «Σινέ Άλσος» και 
«Σινέ Παράδεισος» του δήμου 
Νεάπολης-Συκεών και τα «Ciné 
Πανόραμα» και «Ciné Πυλαία» 
στις αντίστοιχες περιοχές.

 12
 Διακοπές.
 (και μπάνιο).
 στην πόλη.
ΠΟΥ; Σε πισίνες σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.
ΠΟΤΕ; Επικοινωνείτε με τον χώρο τής επιλογής σας,
για να πληροφορηθείτε τα ωράρια.

COVER 
STORY

Κάποτε, όλοι αυτοί που για διάφορους λόγους αναγκάζονταν να μείνουν στην 
πόλη, απολάμβαναν τη θάλασσα πλατωνικώς, από τα ρεπορτάζ τής ΕΡΤ για τον 
καύσωνα ή από τις αφίσες τού ΕΟΤ. Θα τις θυμάστε όσοι πίνατε το τσιπουράκι 
σας στο πάλαι ποτέ «Ουζερί Αριστοτέλους» (κατά κόσμον «Λεπέν»), που είχε 
μπόλικες αναρτημένες στους τοίχους τού εξωτερικού χώρου. Αν δεν μπορείτε 
να βρέξετε το πόδι σας ακόμη και στις πολύ κοντινές παραλίες (ας πούμε, της 
Επανομής), τότε η λύση ονομάζεται «πισίνα». Υπάρχουν κυρίως τρεις επιλογές: 
οι πισίνες των ξενοδοχείων, που είναι γενικώς η ακριβότερη επιλογή, αλλά σου 
παρέχουν ό,τι χρειάζεσαι για να περάσεις ένα υπέροχο δίωρο, οι ιδιωτικοί χώροι 
τύπου «Ocean» (που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο τεύχος μας) και, φυσικά, 
τα κολυμβητήρια, που είναι διάσπαρτα σε όλη την πόλη. Η τελευταία επιλογή είναι 
σαφώς η οικονομικότερη, πριν από την πρώτη σας επίσκεψη, ωστόσο, θα χρεια-
στεί ένα πέρασμα από καρδιολόγο και δερματολόγο, για τις σχετικές βεβαιώσεις.

 11
Κοκτέιλ στην αυλή
ΠΟΥ; Στο «Beyond the walls», 
Φράγκων 2.
ΠΟΤΕ; Από το πρωί ώς αργά το βράδυ.

Βρίσκεσαι σε ένα από τα πιο πο-
λύβουα σημεία τής Θεσσαλονί-
κης – κι όμως, έχεις την αίσθηση 
ότι βρίσκεσαι στο αυλόκηπο ενός 
αρχοντικού σπιτιού, σε κάποια 
ορεινή περιοχή τής πατρίδας 
μας. Μόνο που ο πέτρινος τοίχος 
δεν είναι ένα τυχαίο κτίσμα, 
αλλά μέρος τής περιμετρικής 
οχύρωσης της πόλης, λίγα 
μέτρα μακρύτερα από εκεί όπου 
κάποτε βρισκόταν η Χρυσή 
Πύλη. Αφήνουμε την ημέρα και 
πάμε κατευθείαν στη στιγμή που 
πέφτει ο ήλιος και ανάβουν τα 
φώτα. Καθίστε στα μεταλλικά 
τραπεζάκια πάνω στα χαλίκια, 
πιείτε ένα υπέροχο κοκτέιλ και 
χαθείτε στη μουσική, την ώρα 
που ένα ελαφρύ αεράκι σάς 
φυσάει στο πρόσωπο. Και μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε τις 
γεύσεις τής κουζίνας του.



 14
Το ιδανικό σνακ δεν 
είναι το κουλούρι...
ΠΟΥ; Στον φούρνο «Διά χειρός 
Ρεσινιώτου», στην Καστριτσίου 12.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά.

Οι καλοκαιρινές λιγούρες, περπα-
τώντας στην αγορά ή βολτάρο-
ντας στο κέντρο, θέλουν το κατιτίς 
τους – και όχι: αυτό δεν χρειάζεται 
να είναι το κλασικό κουλούρι. 
Ένας φούρνος λίγο πιο κάτω από 
την Εγνατία γαληνεύει με τον 
καλύτερο τρόπο τη λαχτάρα μας 
για κάτι νόστιμο, προσφέροντας 
πίτες τού ονείρου. Φύλλο αέρινο 
και τραγανό, γέμιση πλούσια, 
με υλικά τής εποχής (αυτήν την 
περίοδο θα βρείτε τυρόπιτες, 
χορτόπιτες, αλλά και κοτόπιτες, 
κολοκυθόπιτες και τις ωραιότε-
ρες, ίσως κρεατόπιτες που έχετε 
γευθεί), για να τις πάρετε στο χέρι 
ή σε κουτάκι, για την ώρα τής τη-
λεόρασης. Εμείς προειδοποιούμε: 
μία δεν είναι ποτέ αρκετή...

 15
Πανσέτα για Γκίνες
ΠΟΥ; Στο «Λαϊκόν», 
στην οδό Πολυτεχνείου.
ΠΟΤΕ; Μεσημέρι, αλλά κυρίως 
βράδυ (και τις «μικρές» ώρες).

Είναι ζουμερή και ταυτόχρονα 
κριτσανιστή – έχει την ιδανική 
αναλογία κρέατος-λίπους. 

Σωστά αρτυμένη και υπέροχα 
ψημένη, είναι μια λιχουδιά 
που επιβάλλεται να δοκι-
μάσετε. Εμείς ό,τι είχαμε να 
πούμε το είπαμε...

 16
Αυγουστιάτικη 
Θεσσαλονίκη, 
το ιδανικό σκηνικό 
για «νυχτόβιους» 
flâneurs
ΠΟΥ; Στην περιοχή τής Βαλαωρίτου 
και των Άνω Λαδάδικων, αλλά και 
στη γειτονιά των Αγίων Αποστόλων.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, από τη δύση 
τού ήλιου.

«Είναι δυνατόν να αφήσω ‘ανεκ-
μετάλλευτη’ την αυγουστιάτικη 
Θεσσαλονίκη; Εδώ τόσος κόσμος 
μπαίνει σε έξοδα για να την 
εγκαταλείψει, ώστε να μείνει αγνή 
και ανόθευτη για όλους εμάς, τους 
φανατικούς των διακοπών τον 
Σεπτέμβριο. Να τους απογοη-
τεύσω;»:  η φράση ανήκει στον 
art director μας, ορκισμένο λάτρη 
τής Θεσσαλονίκης, αλλά και της 
φωτογραφίας – και μάλλον έχει τα 
δίκια του.
Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη 
τον Αύγουστο είναι πραγματικά 
μια διαφορετική πόλη. Αυτό ισχύ-
ει, ασφαλώς, την ημέρα, ισχύει 
ωστόσο ακόμη περισσότερο τη 
νύχτα, όταν η πόλη, άδεια και φω-
τισμένη από τις πορτοκαλί λάμπες 
των δρόμων, αποκτά χαρακτήρα 
θεατράλε, αποκαλύπτοντας 
στους φανατικούς τής φωτογρα-
φίας πλευρές και γωνιές της που 
οι περισσότεροι παραγνωρίζουμε. 

Πάρτε, λοιπόν, τη φωτογραφική 
μηχανή (ή το smartphone σας) και 
βγείτε βραδινή βόλτα σε γειτονιές 
πολύβουες την ημέρα, εντελώς 
διαφορετικές, ωστόσο, τη νύχτα. 
Δείτε, μυρίστε, φωτογραφίστε. 
Αυτή η «άλλη» Θεσσαλονίκη θα 
σας γοητεύσει.

 17
Ποτάκι εν πλω,
με θέα την πόλη
ΠΟΥ; Στα τουριστικά πλοιάρια 
που «δένουν» στην περιοχή 
τού Λευκού Πύργου.
ΠΟΤΕ; Καθημερινά, από 
το απόγευμα.

Δεν λέμε… Καλά και άγια 
τα ποτά στις αυλές και στις 
ταράτσες, αλλά η θάλασσα 
έχει τη δική της χάρη. Ειδικά 
όταν η εν λόγω χάρη συνοδεύ-
εται από μια παγωμένη μπίρα 
ή, ακόμη καλύτερα, από ένα 
υπέροχο κοκτέιλ (ένα Negroni, 
ας πούμε). Πού μπορείς να τα 
συνδυάσεις όλα αυτά; Μα, σε 
κάποιο από τα καραβάκια που 
είναι αραγμένα κοντά στον 
Λευκό Πύργο. Στην παραπάνω 
εξίσωση συνυπολογίστε και 
την –κάπως– δυνατή μουσική 
και δώστε του να καταλάβει. 
Μόνο, προσοχή: το είδος τής 
μουσικής είναι αυτό που θα 
σας βοηθήσει να επιλέξετε 
καραβάκι... Καλή η μπίρα σε 
καραβάκι στον Σπρεε, στο 
Βερολίνο, και η θαλασσινή 
βαρκάδα στη νυχτερινή 
Θεσσαλονίκη, ωστόσο, δεν 
πάει πίσω.
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 13
 Στην ταράτσα τού Μ2,.
 στο Μέγαρο, για το πιο.
 ωραίο θερινό σινεμά.
ΠΟΥ; Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (στο κτίριο Μ2, 6ος όροφος).
ΠΟΤΕ; Στις 22, 23 & 24.08 με την ταινία «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» 
και στις 29, 30 & 31.08 με το φιλμ «Οι έρωτες της Αναΐς».

Αν το ιδανικό θερινό σινεμά στη Θεσσαλονίκη σημαίνει για 
εσάς έναστρος ουρανός, η πόλη στα πόδια σας και ταινίες 
πραγματικά επιλεγμένες, μην ψάχνετε άλλο: ο κινηματο-
γράφος των ονείρων σας υπάρχει. Βρίσκεται στο κτίριο 
Μ2 τού Μεγάρου Μουσικής, στην ταράτσα τού οποίου 
απολαμβάνουμε για ακόμη ένα καλοκαίρι «Σινεμά με θέα», 
σε μια σύμπραξη του ΟΜΜΘ με το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου.
«Σελήνη, 66 ερωτήσεις». Μετά από χρόνια απόστασης, 
η Άρτεμις επιστρέφει αναγκαστικά στην Αθήνα, λόγω της 
εύθραυστης κατάστασης της υγείας τού πατέρα της. Αντι-
μέτωπη με έναν κατά βάση άγνωστο σε αυτήν άνθρωπο και 
με μια πρωτόγνωρη και δύσκολη συνθήκη, θα προσπαθή-
σει να αντεπεξέλθει όσο καλύτερα μπορεί. Με την ανακά-
λυψη ενός μεγάλου μυστικού του, η Άρτεμις γνωρίζει τον 
πατέρα της για πρώτη φορά. Τον καταλαβαίνει με τρόπο 
που τόσα χρόνια αδυνατούσε. Τον αγαπάει πραγματικά – 
για πρώτη φορά.
«Οι έρωτες της Αναΐς». Η Αναΐς είναι τριάντα και δεν έχει 
χρήματα. Έχει έναν εραστή, αλλά δεν είναι σίγουρη αν τον 
αγαπά. Σκέφτεται να χωρίσει από τον φίλο της, παλεύει να 
ολοκληρώσει τη διατριβή της, να βρει την έμπνευση και να 
μη νιώθει την εγκατάλειψη μεταξύ των εραστών της. Συνα-
ντά τον Ντανιέλ, έναν εκδότη βιβλίων (ο οποίος είναι πολύ 
μεγαλύτερός της), που την ερωτεύεται αμέσως. Αλλά ο 
Ντανιέλ ζει με την Εμιλί, μια λαμπρή μυθιστοριογράφο, την 
οποία ερωτεύεται η Αναΐς… Και κάπως έτσι, τα πράγματα 
στη ζωή τής Αναΐς περιπλέκονται ακόμη περισσότερο...
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Γράφοντας ιστορίες 
στα βυζαντινά τείχη 
τής Δράμας
ΠΟΥ; Στα βυζαντινά τείχη τής Δράμας.
ΠΟΤΕ; Στις 02 & 03.08, στις 21:00.

Το «Camp 22» είναι μία site specific, 
devised, θεατρική παράσταση, που 
φέρει στο κέντρο της την «Ιστο-
ρία»: την ιστορία τού τόπου μας, 
την ιστορία μιας παράστασης, την 
προσωπική μας ιστορία. Επειδή 
τις ιστορίες τις φτιάχνουμε εμείς 
οι ίδιοι, είτε συμμετέχουμε ενεργά 
μέσα σ’ αυτές είτε παραμένουμε 
θεατές. Για να τις διατηρήσουμε 
στη μνήμη μας, φωτογραφίζουμε 
κάθε στιγμή που θέλουμε να μας 
θυμίζει πού ήμασταν, με ποιον 
ήμασταν και πώς ήμασταν.
Γι’ αυτό και στο Camp 22 οι σωστές 
ερωτήσεις υπάρχουν, για να 
ανοίξει ένας διάλογος. Εκεί όπου 
ο χρόνος δεν υπάρχει. Εκεί όπου 
όλα είναι πιθανά. Εκεί όπου δεν 
υπάρχουν σύνορα. Στο Camp 
22 παίζουν μουσικές που «τα 
σπάνε». Στο Camp 22 ο κόσμος, 
οι ιστορίες και οι ζωές ανήκουν 
στους ανθρώπους του. Στο Camp 
22 την ιστορία τη γράφουν οι 
πρωταγωνιστές της.
Μετά την παράσταση ακολουθεί 
δράση-συζήτηση.

 19
 Πάμε Νεστόριο,.
 για υπέροχες.
 μουσικές πλάι.
 στο ποτάμι.
ΠΟΥ; Στο River Party, στο Νεστόριο Καστοριάς.
ΠΟΤΕ; Από 04-07.08.

Για ακόμη μία χρονιά (και μετά από δύο 
χρόνια αναγκαστικής απουσίας λόγω 
πανδημίας), οι απανταχού τής χώρας 
μουσικόφιλοι κινούνται στον παλμό τού 
42oυ River Party, στο Νεστόριο Κα-
στοριάς. Κι αν δεν έχετε ζήσει αυτήν τη 
μαγευτική εμπειρία, τότε καλά θα κάνετε 
να τη ζήσετε φέτος.
Το River Party στο Νεστόριο αποτελεί 
τον ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές 

διακοπές: είναι πόλος έλξης για τους 
απανταχού φυσιολάτρες και μουσικό-
φιλους, για εκείνες και εκείνους για τους 
οποίους το κάμπινγκ και η μουσική είναι 
τρόπος ζωής. Είναι αυτό που θα κάνει τις 
φετινές διακοπές σας αξέχαστες, είτε πάτε 
με παρέα, είτε σόλο – άλλωστε, στο River 
Party όλοι γίνονται ένα.
Τέσσερις ημέρες μουσικής πανδαισίας δί-
πλα στο ποτάμι, σε ένα ονειρικό τοπίο, με 
όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις που 
κάνουν τη διαμονή μας ξεκούραστη. Το 
River Party, όμως, δεν είναι μόνο μουσική: 
οι παράλληλες δραστηριότητες είναι αυ-
τές που, στο τέλος τής ημέρας, κερδίζουν 
και τον πιο απαιτητικό παρευρισκόμενο.
Το timeline. Την ΠΕ 04.08: Νίκος Πορ-
τοκάλογλου, Locomondo, 12ος Πίθηκος, 
Blues Wire, The Musix. Την ΠΑ 05.08: 
Ελένη Τσαλιγοπούλου, Λόγος Τιμής, Βήτα 
Πεις, Χατ Τρικ, Φ.Labs, Δεκαεννιά. Το 
ΣΑ 06.08: Αλκίνοος Ιωαννίδης, Χαΐνη-
δες, Bloody Hawk, Fundracar, Κούπες, 
Summer of Freud. Την ΚΥ 07.08: Γκόραν 
Μπρέγκοβιτς, Baildsa, Banda Entopica, 
Bailemos, Walkman.

 20
Οι χαμένες πατρίδες 
ξαναζούν στο Δίον
ΠΟΥ; Στο αρχαίο θέατρο του Δίου, 
στην Πιερία.
ΠΟΤΕ; Στις 01 & 02.08, στις 21:00.

Μέσα από μια σκηνοθετη-
μένη, επιβλητική μουσική 
και χορευτική παράσταση, 
οι εκατό πρωταγωνιστές 
της, η Ορχήστρα και η 
Χορωδία Ιωνία, οι σολίστ, 
χορευτές και αφηγητής 
συναντούν τα εξαιρετικά 
παραδοσιακά συγκροτή-
ματα «Ανατολική Ρωμυ-

λία», «Χοροστάτες» και 
«Αλησμόνητες Πατρίδες», 
με τις αυθεντικές στολές 
τους.
Όλοι μαζί μάς ταξιδεύουν 
στον χρόνο εκατό χρόνια 
πριν, στους ήχους, στα 
χρώματα, στις μυρωδιές, 
στην αύρα και στον πολι-
τισμό τής Σμύρνης. Μιας 
πολυδιάστατης πόλης 
που άνθισε, καρποφό-
ρησε, καταστράφηκε και 
της οποίας οι κάτοικοι 
έδωσαν ένα μάθημα ζωής, 
ξαναφτιάχνοντας τη ζωή 
τους σε πολλά μέρη τής 
Ελλάδας.
Ανάμεσά τους, στη Νέα Ιω-
νία τού Βόλου, απ’ όπου τα 

εγγόνια, τα δισέγγονα και 
τα τρισέγγονα των πρώ-
των προσφύγων, γεμάτα 
ενέργεια, φως, τραγούδια 
και χορό, μας μεταφέρουν 
μέσα από την πλούσια πα-
ράστασή τους ένα μήνυμα 
ελπίδας, χαράς, ζωής και 
προοπτικής.

 21
Ζώντας την ιστορία 
ενός αιχμαλώτου
ΠΟΥ; Στο Ζιντζιρλί τζαμί, στις Σέρρες.
ΠΟΤΕ; Στις 04 & 05.08, στις 21:00.

Η θεατρική διασκευή βασίζεται 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα 
του Στρατή Δούκα. Η υπόθεση 
του πρωτότυπου κειμένου 
έχει να κάνει με τις περιπέτειες 
ενός Έλληνα που συνελήφθη 
από τους Τούρκους κατά την 
καταστροφή τής Σμύρνης, το 
1922. Περιγράφεται γλαφυρά 
η απόδρασή του και ο αγώνας 
του για επιβίωση, μέχρι τη 
διάσωσή του.
Το μυθιστόρημα είναι αφιε-
ρωμένο «στα κοινά μαρτύρια 
των λαών» και έχει διεθνιστικό 
χαρακτήρα. Οι αναγωγές και 
οι συγκρίσεις με τα προσφυ-
γικά κύματα που συγκλονί-
ζουν τον σύγχρονο κόσμο 
είναι προφανείς. Κεντρικός 
θεματικός άξονας του έργου 
είναι η εφευρετικότητα του 
ανθρώπου και η διατήρηση 
της αξιοπρέπειάς του μέσα 
στη φρίκη τού πολέμου και την 
πικρία τού ξεριζωμού.
Μέσα από αυτό το πρίσμα 
μπαίνουν στην παράσταση τα 
διαδραστικά σημεία, τα οποία, 
με όχημα το εκπαιδευτικό 
δράμα, αποσκοπούν στην 
περαιτέρω διερεύνηση του 
θεματικού πυρήνα του.
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 22
 Για ροκ, ντίσκο.
 και ηλεκτρονική.
 μουσική.
 στη Γαλάτιστα.
ΠΟΥ; Στη Γαλάτιστα.
ΠΟΤΕ; Στις 05 & 06.08.

Ένας καταπράσινος μουσικός παράδεισος: 
αυτό είναι το Φεστιβάλ Γαλάτιστας. Ένα 
διήμερο αφιερωμένο στη μουσική. Ξεκι-
νάει κάτω από το πέπλο των αστεριών και 
τελειώνει με τις πρώτες ακτίνες τού ήλιου, 
στο γνωστό, καταπράσινο τοπίο, το πρώτο 
Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, μετά από 
δύο ολόκληρα χρόνια σε παύση.
Το μουσικό διήμερο θα πλαισιωθεί (και 

θα «απογειωθεί») από διάφορους καλλι-
τέχνες. Πιο συγκεκριμένα, στη σκηνή θα 
ανεβούν:
Την Παρασκευή 5 Αυγούστου: Walkman 
The Band. Οκτώ χρόνια, 500 live concerts, 
120 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί μία 
μπάντα να «παντρέψει» όλα τα είδη χορού 
που μπορείς να ακούσεις σε ένα πάρτι; Η 
ροκ και η ντίσκο των 80s συναντούν τα 
90s και κάνουν παρέα με τα rock’n’roll και 
τα shake των 60s και των 70s. Οι τραγου-
διστές γίνονται ένα με το κοινό και δημι-
ουργούν μια μεγάλη παρέα που χορεύει 
ξέφρενα, σε ένα πρόγραμμα που δεν στα-
ματά από την αρχή ώς το τέλος. Η βραδιά 
θα πλαισιωθεί (και θα ολοκληρωθεί) με τον dj 
Μount Τen.
Το Σάββατο 6 Αυγούστου: η ημέρα που 
τα vibes τής ηλεκτρονικής μουσικής συνα-
ντούν τον παλμό τού κόσμου, μέχρι το πρωί. 
Φέτος, στη σκηνή θα δώσουν τον ρυθμό, 
διαδοχικά, ο Symmetric, o George Adi 
(που ξέρει καλύτερα απ’ όλους ότι το πάρτι 
τελειώνει μόνον όταν φορέσουμε τα γυαλιά 
ηλίου μας) και ο Teo Mavropoulos.
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Για μουσική
που... ξυπνάει στην 
Κοίμηση Σερρών
ΠΟΥ; Στο Wake Up Festival 2022, 
στον προαύλιο χώρο τού γυμνασίου 
της Κοίμησης Σερρών.
ΠΟΤΕ; Από τις 04 ώς τις 06.08.

Το Wake Up Festival επιστρέφει 
για 6η, χρονιά με το πιο δυναμικό 
line up, με τρεις ημέρες γεμάτες 
μουσική, χορό και παγωμένες 
μπίρες. Μας καλεί να φορτώσου-
με στο αμάξι τούς φίλους μας, τις 
σκηνές μας και τη συσσωρευμέ-
νη ενέργεια δύο χρόνων και να… 
αφυπνιστούμε παρέα. Το φετινό 
timeline περιλαμβάνει: την ΠΕ 
04.08: Εισβολέας, Anser. Την ΠΑ 
05.08: Puta Volcano, Tuber. Το ΣΑ 
06.08: Ματούλα Ζαμάνη, Θραξ 
Πανκc. 
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Στη γιορτή
των μικρομηκάδων
ΠΟΥ; Στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
ΠΟΤΕ; Από τις 05 ώς τις 11.09.

Ένα πρόγραμμα με μικρά 
αριστουργήματα και φρέ-
σκες ανακαλύψεις απ’ όλο 
τον κόσμο και την Ελλάδα 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
του φετινού DISFF, όπως κα-
ταρτίστηκε μετά από δεκάδες 
χιλιάδες ώρες παρακολού-
θησης ταινιών. Στη φετινή 
διοργάνωση υποβλήθηκαν 
285 ταινίες (αριθμός-ρεκόρ), 
ενώ το φετινό Εθνικό Διαγω-
νιστικό τού DISFF περιλαμ-
βάνει 30 ταινίες, σχεδόν οι 
μισές εκ των οποίων φέρουν 
την υπογραφή γυναικών 
δημιουργών.
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Με μια μπίρα
στο χέρι
ΠΟΥ; Σε όλο το παραλιακό μέτωπο.
ΠΟΤΕ; Το δειλινό (και όχι μόνο).

Έχετε νιώσει ποτέ ότι, ενώ ζείτε 
στην πόλη, δεν μπορείτε να την 
απολαύσετε; Ας πούμε, ενώ 
περπατάτε καθημερινά στη Νέα 
Παραλία, δεν καθίσατε ποτέ να 
τη χαρείτε… Πρότασή μας είναι 
να διώξετε (διώξουμε) καμιά 
εικοσαριά (και βάλε) χρόνια από 
την πλάτη μας, να πάρουμε το 
αίσθημα (έστω κι αν κάποιοι είναι 
αμέτρητα χρόνια παντρεμένοι) 
και δύο παγωμένες μπίρες και 
να καθίσουμε σε ένα παγκάκι ή, 
ακόμη καλύτερα, στην άκρη του 
κρηπιδώματος, κοιτάζοντας τον 
ουρανό τής Θεσσαλονίκης το 
δειλινό, κάνοντας ατέλειωτες συ-
ζητήσεις. Ούτε που θυμόσασταν 
πόσο ωραία είναι η πόλη μας, ε;



Το υπουργείο Μακεδονίας
-Θράκης [παρότι η ορθή 
ονομασία του είναι πλέον 
«Υφυπουργείο Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης)»] 
φιλοξενείται στο Διοικητήριο, 
ένα ιστορικό, διατηρητέο 
κτίριο, το οποίο αποτελεί 
σημείο αναφοράς και τοπό-
σημο για τη Θεσσαλονίκη. 
Το οικοδόμημα ανεγέρθηκε 
επί οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας, το 1891, από τον 
«starchitect» της εποχής, 
Βιταλιάνο Ποζέλι, σε εκλε-
κτικιστικό ρυθμό, στη θέση 
όπου μέχρι τότε υψωνόταν 
το παλαιό διοικητήριο της 
πόλης (το οποίο κατεδαφί-
στηκε χάριν του νέου). Στο 

ίδιο σημείο βρισκόταν ακόμη 
παλαιότερα το βυζαντινό 
αυτοκρατορικό ανάκτορο 
της Θεσσαλονίκης.
Αρχικός προορισμός του 
ήταν να αποτελέσει την οικία 
(«konak» στα Τουρκικά, 
«κονάκι» στην ελληνική 
μεταφορά του) τού βαλή 
(επικεφαλής) τού βιλαετίου 
τής Θεσσαλονίκης και, πα-
ράλληλα, τη διοικητική έδρα 
των τοπικών οθωμανικών 
αρχών.
Ξεκινώντας τη «ζωή» του 
ως έδρα τής τουρκικής 
διοίκησης, το κτίριο στέγα-
σε το 1907 την οθωμανική 
Νομική Σχολή, ενώ λίγα 
χρόνια αργότερα (το 1911) σε 

αυτό διέμεινε ο σουλτάνος 
Μωάμεθ Ε’ Ρεσάτ κατά την 
επίσκεψή του στη Θεσσα-
λονίκη.
Στη διάρκεια του Α’ Βαλ-
κανικού Πολέμου, στο 
Διοικητήριο υπογράφηκαν 
τα έγγραφα παράδοσης της 
Θεσσαλονίκης και, παράλ-
ληλα, της ενσωμάτωσής 
της στο τότε Βασίλειο της 
Ελλάδος. Το κτίριο παρέμει-
νε αλώβητο από τη μεγάλη 
πυρκαγιά τού 1917 (παρότι 
όλο το κέντρο τής πόλης και 
η περιοχή γύρω από αυτό 
κατέληξαν σε αποκαΐδια 
– ενδεικτικά, γύρω από το 
Διοικητήριο στάχτες έγιναν 
το Σαατλί τζαμί, το οποίο 

βρισκόταν περίπου στη ση-
μερινή γωνία τής οδού Προ-
ξένων με την Κασσάνδρου, 
ένα λουτρό, φυλακές, τα 
διαμερίσματα του χαρεμιού 
και ένα τηλεγραφικό κέντρο).
Από το 1912 ώς το 1929 
το κτίριο αποτέλεσε έδρα 
τής Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας, στεγάζοντας 
στην πορεία των χρόνων το 
δημοτολόγιο, υποθηκοφυ-
λακείο, λογιστήριο, κτημα-
τολόγιο, ειρηνοδικείο, την 
αίθουσα του νομαρχιακού 
συμβουλίου, τη διεύθυνση 
Εξωτερικών Υποθέσεων, 
Αστυνομίας και Χωροφυλα-
κής, πρωτοδικείο, εμποροδι-
κείο και ιεροδικείο.  B

+extra
content
Διαβάστε τη συνέχεια 
της συναρπαστικής 
ιστορίας αυτού 
του μοναδικού κτιρίου
-τοπόσημου σκανάροντας 
με το smartphone σας 
το QR code που ακολουθεί:

Το «μπιζουδάκι» τού Ποζέλι
«Κονάκι», «Διοικητήριο», «Υπουργείο»: όπως και να το αποκαλούσαν οι Θεσσαλονικείς στη διαχρονία
της πόλης, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα κτίριο-σύμβολο.
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Θα είμαστε ειλικρινείς: αγαπάμε τα 
μεζεδοπωλεία «Μασσαλία», τόσο της 
Νέας Φώκαιας όσο και της Θεσσα-
λονίκης, στη Μανουσογιαννάκη. Και 
έχουμε αναπτύξει αναλυτικά τους 
λόγους για τους οποίους θεωρούμε 
ότι ανήκουν στις κορυφαίες επιλογές 
εστίασης στη Βόρεια Ελλάδα. Πλέον, 
η άκρως επιτυχημένη επιχειρηματική 
ομάδα που κρύβεται πίσω από αυτά 
αποφάσισε να κάνει το τρίτο, απόλυτα 
καλοκαιρινό βήμα: δημιούργησε ένα 
νέο μεζεδοπωλείο «Μασσαλία» σε μιαν 

εξαιρετική τοποθεσία, στα Μυκονιάτικα 
της Νέας Καλλικράτειας, μόλις μισή 
ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι πρέπει, 
δηλαδή, για μια ημερήσια εξόρμηση...
Αφού κάνετε το μπάνιο σας στην υπέρο-
χη θάλασσα, θα βιώσετε μια μοναδική 
γευστική εμπειρία. Οι δημιουργίες των 
σεφ Γιάννη Γιαννακάρα και Σάββα 
Τακνασβίλι (βασίζονται κυρίως στα 
ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά) «υπό-
σχονται» να σας ταξιδέψουν γευστικά 
σε όλη τη Μεσόγειο. Πρόκειται για πιάτα 
με ρίζες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την 

Ισπανία, όλα «πειραγμένα», μαγειρεμένα 
με σύγχρονες τεχνικές που βασίζονται 
απόλυτα στις παραδοσιακές κουζί-
νες αυτών των χωρών. Προτείνουμε το 
κριθαρότο γαρίδας, την τηγανιά τόνου 
και το λαβράκι ταρτάρ. Συνδυάστε τα 
με εκλεκτούς τοπικούς οίνους, τσίπου-
ρα, ούζα και μπίρες. Και μία συμβουλή: 
η θέα την ώρα τού ηλιοβασιλέματος θα 
σας φέρει στον νου παλαιότερα καλο-
καίρια σας σε κάποιο νησί. B
INFO: «Μασσαλία», Νέα Καλλικράτεια (Μυκονιάτικα). 
Τ. 23990-35.000.

Μια (γευστική) αγάπη για το καλοκαίρι
Το τρίτο μεζεδοπωλείο «Μασσαλία» άνοιξε στη Νέα Καλλικράτεια.

Good Life



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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ
ΧΩΡΟI

«KALOKERI APALLOU»
Το kalokeri μου
Ένα νησί «μετακόμισε» στην Πυλαία.

Το «kalokeri» είναι ένα μπιτς μπαρ «πόλης». Η boho αισθη-
τική του και τα τραπεζάκια με προσανατολισμό τη θάλασσα 
σε κάνουν να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε νησί, ειδικά την ώρα τού 
ηλιοβασιλέματος, με ένα κοκτέιλ στο χέρι και «ταξιδιάρικες» 
μουσικές επιλογές. Οι foodies δεν θα μείνουν παραπονεμένοι, 
αφού υπάρχει ένας μικρός, αλλά ενδιαφέρων κατάλογος. 
Δοκιμάσαμε την απολαυστική πίτσα τρούφας με καπνιστό 
Μετσόβου, μανιτάρια πορτομπέλο και χοιρομέρι, ενώ «βου-
τήξαμε» και στις αμαρτωλές τηγανητές γλυκοπατάτες με 
στάκα. Αν σας αρέσει ο καφές, δοκιμάστε το «Sudamericana 
Highball», ένα κοκτέιλ που μας έκλεψε την καρδιά. Το 
«kalokeri» είναι ανοιχτό από τις επτά το απόγευμα. B
INFO: «Kalokeri apallou», λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 68, Πυλαία. 
T. 6975-560.080.

«POTIRI DRIVE THRU»
Καφεδάκι στο χέρι
Απόλαυση για τον δρόμο (και όχι μόνον).

Κακά τα ψέματα: σαν βγεις στον πηγαιμό για Χαλκιδική 
(μέσω περιφερειακού) και δεν έχεις προνοήσει για ένα 
παγωμένο καφεδάκι, τότε είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να 
κάνεις μεγάλες παρακάμψεις, ώστε να μπορέσεις να βρεις 
αυτό που θέλεις. Εκτός κι αν δεις το κτίριο σε σχήμα πο-
τηριού, στον κόμβο Πανοράματος: στρίψε δεξιά και, χωρίς 
να βγεις καν από το αυτοκίνητό σου, παράγγειλε καφέδες, 
ποτά, κρύα σάντουιτς ή ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου. 
Και, με το κλιματιστικό στο φουλ, συνέχισε το ταξίδι σου. 
Εννοείται ότι έχει χώρο για να κατεβείς, να ξαποστάσεις και 
να πεις τον φρέντο εσπρέσο με την ησυχία σου… B
INFO: «Potiti drive thru», Βεροίας 32, Πυλαία. Τ. 2310-300.771.

«CHICK IN GRILL»

ζΩΗ ΚΑΙ 
ΚΟΤΑ
Για buckets 
με ζουμερά 
κομμάτια 
τηγανητού 
(και όχι μόνο) 
κοτόπουλου.
ΤΟ «CHICK IN GRILL» 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 
ΤΟΥ ΛΑΤΡΗ ΤΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥ-
ΛΙΣΙΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ. ΕΜΕΙΣ, 
ΒΕΒΑΙΑ, ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ 
ΓΙΑ ΤΑ BUCKETS ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΤΗΓΑΝΗΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ. ΜΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑ, 
ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ 
(ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΥΤΕΡΟ) 
ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ 
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΣΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
ΑΝ ΠΕΡΙΣΣΕΨΕΙ, 
ΤΟ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, ΑΡΚΕΙ 
ΝΑ ΤΟ ΖΕΣΤΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ 
ΩΡΑΙΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑσ ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ.
INFO: «Chick in grill», 
Αντιγονιδών 6. T. 2311-825.000.

«STREET FOOD 4 YOU»

Μια καντίνα
της παλιάς σχολής
Γι’ αυτούς που ξέρουν να τρώνε κάθε ώρα τής ημέρας 
(και της νύχτας).

Το καλοκαίρι θέλει την 
καντίνα τη σωστή, με 
«αμαρτωλές» street food 
προτάσεις. Ειδικά όταν είσαι 
πεινασμένος ή ξενυχτισμένος, 
επιβάλλεται να εφαρμόσεις 
τη γνώριμη (και δοκιμασμένη) 
συνταγή τής επιτυχίας, για να 
το ευχαριστηθείς: σάντουιτς 
με διπλή πανσέτα, σουβλάκι 
χοιρινό, σουβλάκι κοτόπου-
λο, μπιφτέκι ή λουκάνικο. 
Πάντοτε με φρέσκια πατάτα, 
την αλοιφή τής επιλογής 
σου και ό,τι αναψυκτικό ή 
μπιρίτσα χρειαστείς για το 
«σβήσιμο».

Αν βρεθείς στην περιοχή τού 
αεροδρομίου, το «Street 
Food 4 You» σού προσφέ-
ρει όλα τα παραπάνω, σε 
πολύ καλή ποιότητα και σε 
value-for-money τιμές, από 
τις 12 το μεσημέρι ώς τις 6 
το πρωί.
Προσθέστε στα παραπά-
νω και το άνετο πάρκινγκ 
και έχετε μία σταθερή αξία 
για τις «μικρές» ώρες τού 
καλοκαιρινού εικοσιτετραώ-
ρου. B
INFO: «Street food 4 you», 
στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Περαίας 
(στροφή καζίνο). T. 2310-201.208.
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«MARABOU BEACH BAR»

ΓΕΥΣΤΙΚΗ 
ΟΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΚΡΟ- 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Βουτιές και 
υπέροχα πιάτα 
στην Ιερισσό.
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΚΟΥΔΙΑ, 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ 
ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ 
«MARABOU». ΘΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ 
ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΛΛΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΜΠΕΡΓΚΕΡ, 
ΠΙΤΣΑ, ΠΑΣΤΑ, ΖΕΣΤΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
ΚΑΙ ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΒΕΤΖΕΤΕΡΙΑΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
– ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. 
ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ (ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΔΑΝΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ) ΤΟ ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΑΝΙΝΙ 
ΤΩΝ 180 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ (ΑΨΟΓΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ) ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ. 
ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ: 
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΟΥΤΙΑ.
INFO: «Marabou beach 
and taste tales», Ακτή Κακούδια, 
Ιερισσός Χαλκιδικής. T. 6948-110.154.

«FATTO A MANO»

Μπουγάτσα...
παγωτό
Γι’ αυτούς που λαχταρούν να ξεφύγουν 
από τα τετριμμένα.

Προς μεγάλη μας χαρά, η τέχνη τού παγωτού ανθεί 
και στη Θεσσαλονίκη. Περίτρανη απόδειξη, ο γευστι-
κός πλουραλισμός τού «Fatto a Mano», με έναν 
κατάλογο με γεύσεις πέρα από τις κλασικές: μπουγά-
τσα, τσουρέκι, ανθότυρο με μέλι, εσπρέσο, λουκού-
μι τριαντάφυλλο, αλμυρή καραμέλα κ.ά. περιμένουν 
να τα δοκιμάσεις σε μια μίνιμαλ τζελατερία στο κέντρο 
τής πόλης. Δοκιμάσαμε (σε χειροποίητο χωνάκι) την 
«ελίτ» τής σοκολάτας, τη Valrhona (αν είστε λάτρεις 
τής σοκολάτας, είναι η απόλυτη επιλογή). Σημαντικό: 
υπάρχει και «βρύση» σοκολάτας, ως έξτρα topping 
σε όποια γεύση παγωτού κι αν επιλέξετε. B
INFO: «Fatto a Mano», Παύλου Μελά 20. Τ. 2310-257.017.

«VICECREAM»
Παγωτίνια
-κόλαση
Δοκιμάσαμε 
τα απόλυτα παγωτίνα.

Τα παγωτίνια είναι το 
απόλυτο καλοκαιρινό 
κέρασμα – και στο 
«Viceream» έχουν την 
τιμητική τους. Ξεχωρί-
σαμε το «πάντρεμα» 
του παγωτού με τα 
παραδοσιακά σιροπια-
στά, μέσα από επιλογές 

όπως τρίγωνα Πανορά-
ματος με παγωτό βανί-
λια και σοκολάτα, μπα-
μπαδάκια με παγωτό 
βανίλια, τουλουμπάκια 
με παγωτό βανίλια και 
κορνεδάκια με παγωτό 
μπισκότο. Η συμβουλή 
μας: πριν σερβιριστούν, 
καλό είναι τα «σιρο-
πιαστά παγωτού» να 
μείνουν σε θερμοκρα-
σία δωματίου για ένα 
πεντάλεπτο. B
INFO: «Vicecream», 
Φιλήντα Μένου 25, Κάτω Τούμπα. 
Τ. 2310-909.011.
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ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ

«ΟΛΥΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑ»

URBAN 
LEGEND
Ένας γαστρονο-
μικός θρύλος τής 
Θεσσαλονίκης
κάνει εντυπωσιακό
come back.

Κείμενο/Φωτογραφίες:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Την επίσκεψή μου στο 
συγκεκριμένο εστιατόριο 
την περίμενα περίπου μία 
πενταετία . Είχα την τύχη 
να το επισκεφθώ πιτσιρικάς 
με αφορμή μιαν οικογενεια-
κή μάζωξη και θυμάμαι ότι 
είχα εντυπωσιαστεί.

Η εμπειρία
Κυριακή μεσημέρι, λοιπόν, 
και η επίσκεψή μας παίρνει 
σάρκα και οστά. Και αφού 
περιεργαστήκαμε τον χώρο, 

σειρά είχε η άκρως ενδιαφέ-
ρουσα λίστα φαγητού.
Για αρχή επιλέξαμε σαλάτα 
Νισουάζ με λαχανικά, αβγό 
ποσέ, ραντίτσιο, κιτρινόπτε-
ρο τόνο και βινεγκρέτ με 
ξύδι σαμπάνιας, όπως επίσης 
και το πιάτο «Μπαχτσές στα 
κάρβουνα» (μιλφέιγ ψητών 
λαχανικών με κρέμα τυριού 
από Ανεβατό Γρεβενών, από-
σταγμα μπριάμ, παλαιωμένο 
ξύδι Δράμας και τηγανητή πι-
τούλα ατμού). Δεν γινόταν να 
μην παραγγείλουμε το πιάτο 
«Όλυμπος Νάουσα 1967 
-2022», μια σύνθεση ενός 
σφαιρικού «σνίτσελ» Χόφμαν 
σε μπραντάδα κοτόπουλου 
με κρέμα καπνιστού τσένταρ 
και προσούτο Ευρυτανίας 
στη σχάρα. Επίσης, επιλέ-
ξαμε κόκορα στο τηγάνι με 
σουμάδα Χίου, βασιλομα-
νίταρα, αμύγδαλο τηγανητό 
και κρέμα μανιταριού, καθώς 
και μαντί πολίτικο με ουρά 
μόσχου σοφρίτο και κρέμα 

από κατσικίσιο τυρί Νάουσας 
με τρούφα. Συνεχίσαμε με κα-
λαμάρι σχάρας γεμιστό με 
σιτάρι και καβουρόψιχα, 
μπρόκολο στη σχάρα, μους 
από ταραμά και πέστο 
βασιλικού, αλλά και με ένα 
χουνκιάρ μπεγιεντί με κρέμα 
ψητής μελιτζάνας στη σχάρα, 
τρυφερά μοσχαρίσια μάγου-
λα κοκκινιστά, απόσταγμα 
μαϊντανού και ξηρό ανθότυρο 
Ρεθύμνου. Για να κλείσουμε 
γλυκά το γεύμα μας, ζητήσα-
με ένα αρμενοβίλ σεμιφρέντο 
με τραγανή μαρέγκα, κροκάν 
αμυγδάλου και γκανάζ σοκο-
λάτας, αλλά και το γαλακτο-
μπούρεκο με τραγανή φωλιά 
κανταΐφι, βύσσινο και παγωτό 
κάρδαμο.
Όλα τα πιάτα ήταν ομο-
λογουμένως ενδιαφέροντα 
και εξόχως νόστιμα. Τόσο 
η καλή πρώτη ύλη όσο και 
η μαγειρική βιρτουοζιτέ 
έφεραν στον ουρανίσκο μας 
γεύσεις που πολύ θα θέλαμε 
να συναντάμε συχνότερα 
– τουλάχιστον στα καλά 
εστιατόρια της πόλης. Κι αν 
ο σκοπός των ιθυνόντων του 
«ΟΝ» ήταν να αναβιώσουν 
το θρυλικό εστιατόριο του 
παρελθόντος, τότε στην 
προσπάθειά τους αυτή βάζω 
«άριστα 10». 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
Στο «τιμόνι» βρίσκεται 
ο βραβευμένος σεφ 
Δημήτρης Τασιούλας, 
του οποίου τη μαγειρική 
δεινότητα λατρέψαμε 
στο «Σέμπρικο» 
και στο «Thria».

Το «Όλυμπος Νάουσα» 
ξεκίνησε την πορεία του 
το 1920 ως ζυθοπωλείο,
ενώ από το 1927 
λειτούργησε 
ως εστιατόριο.

Υπήρξε αγαπημένο 
στέκι επιφανών προ-
σωπικοτήτων, όπως 
ο Γεώργιος Παπανδρέου,
ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής και 
ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν.

Μου άρεσε: η αναβίωση 
της αρτ-νουβό 
αισθητικής, μέσα από 
τον κομψό διάκοσμο 
και την cosy επίπλωση.

Δεν μου άρεσε: που 
σερβίρουν το πολίτικο 
μαντί ως ορεκτικό. 
Θα το προτιμούσα 
ως κυρίως.

Check, please! Με 
τις τιμές να ξεκινούν 
από τα 12 ευρώ για ένα 
ορεκτικό, απευθύνεται 
σε τουλάχιστον μεσαία 
βαλάντια.

INFO: «Όλυμπος Νάουσα», 
λεωφόρος Νίκης 5, 
Τ. 2314-404.040, 2310-275.715. 
W. www.olymposnaoussa.gr
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«HIBOU SEIH SOU»

Απόλαυση 
στη φύση
Ένας υπέροχος 
χώρος 
που φτιάχτηκε 
με αγάπη, τρέλα 
και πάθος.

Το νέο «place to be» στη Θεσσαλονίκη 
άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές Ιουλίου 
– και, πλέον, τα καλοκαίρια μας αλλάζουν 
και γίνονται μαγευτικά. Βρίσκεται σε ένα 
από τα πιο εύκολα προσβάσιμα σημεία 
τής πόλης, απ’ όπου κι αν έρχεσαι. Just 
google it. Ένας πολυχώρος με πληθώρα 
επιλογών σε κοκτέιλ και έναν άριστο 
κατάλογο φαγητού. Ζω για το τελευταίο 
– πιάστε το μενού και πάμε δυνατά 
(υποκλίνομαι στη σεφ).
Αναπόφευκτα, μια επίσκεψη θα σας γεν-
νήσει το εξής ερώτημα: μήπως βρίσκεστε 
σε κάποια άλλη χώρα τής Μεσογείου – ή, 
γιατί όχι, της Νότιας Αμερικής; Το «Hibou» 
έχει διαφορετικά επίπεδα και διαφορε-
τικά διαμορφωμένους χώρους, που κατα-
φέρνουν να σας δώσουν την ψυχαγωγία 
που αναζητάτε, για να ξεφύγετε από την 
καθημερινότητα. Αν ακούσετε τζιτζίκια, 
να ξέρετε ότι σ’ εσάς μιλάνε… Μη χάσετε 



24-25ΒΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΠΟΤΟ
«ISLA BEACH BAR»

SEA, 
SUMMER, 
LOVE
Ένας από 
τους λόγους 
για τους οποίους 
η Χαλκιδική είναι 
η «ναυαρχίδα» 
στην καλοκαιρινή 
απόλαυση.

Κείμενο:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
HO.RE.CA. editor του Citymag

Τα πράγματα είναι απλά: 
πηγαίνουμε Ακτή Καλο-
γριάς, στρίβουμε και βουτά-
με. Μη χάσετε τον έλεγχο, 
το καλοκαίρι θέλει υπομονή 
και έρωτα... Το «Isla» βρί-
σκεται κυριολεκτικά πάνω 
στο κύμα. Από το μυαλό 
σας περνούν δύο λέξεις: 
χαλάρωση και απόλαυση. 
Βλέπετε τη μεγάλη παραλία 
με την ψιλή αμμουδιά. Δεν 
σας υπόσχεται απλώς ένα 
ευχάριστο καλοκαίρι, αλλά 
ένα καλοκαίρι που θα το 
βιώσετε έντονα, όπως εσείς 
οι ίδιοι επιθυμείτε – ας πού-
με, κάτω από τα δέντρα και 
τις ταξιδιάρικες μουσικές 
τού χώρου (η ευγένεια και 
η σωστή εξυπηρέτηση είναι 
κάποια από τα πράγματα 
που διακρίνονται με την 
πρώτη ματιά).

Στο κύμα 
και στον έρωτα
Με τα χρόνια να περνούν, 
όλοι θέλουμε να ταξιδεύ-
ουμε σε μέρη που αγαπά-
με και οι σκέψεις μας να 
είναι μόνο θετικές, ελεύ-
θερες και γεμάτες συναί-
σθημα. Όσο βρισκόμαστε 
στα γαλάζια και λευκά 
νερά τού «Isla», απολαμ-
βάνουμε –τι άλλο;– τον 
espresso Bristot σε σχεδόν 
όλες τις εκδοχές του. Το 
καλοκαίρι δεν τελειώνει 
στο «Isla» – συνεχίζεται 
και μεγαλώνει, όπως και 
το μεγαλείο των αρωματι-
κών χαρμανιών. 
Αν θέλεις κι εσύ να βρεις 
τον εαυτό σου, να ταξι-
δέψεις με την αγαπημένη 
ή τον αγαπημένο σου 
(ή ακόμη και με πολ-
λούς αγαπημένους σου), 
έφυγες! Πέδιλα, πετσέτα 
και πορτοφόλι. Το σουκού 
προδιαγράφεται δυναμι-
κό, ευχάριστο και άκρως 
απολαυστικό.

Με γούστο και γεύση
Σταθμεύεις σωστά στο 
άνετο πάρκινγκ (δεν είναι 
αυτονόητο), παίρνεις τα 
τζιμπράγκαλά σου, το 

αμόρε σου, ξαπλώστρα 
(αν θέλεις να καείς, δεν 
σκέφτεσαι την ομπρέλα) 
και, ναι: βρίσκεσαι στο 
μπιτς μπαρ όπου θα 
αισθανθείς τη θάλασσα να 
ηχεί στ’ αυτιά σου και να 
πλατσουρίζει στα ποδα-
ράκια σου.
Από τη Θεσσαλονίκη, μία 
ευθεία δρόμος και στρίβεις 
δεξιά. Από την Καβάλα, 
επίσης μία ευθεία, αλλά 
στρίβεις αριστερά και μετά 
δεξιά. Μη φοβάσαι, δεν 
μπορείς να χάσεις τον 
δρόμο σου: το «Isla» θα 
σου ανοίξει τη καρδιά του 
και εσύ θα αφεθείς στο 
κύμα του. 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:

τον έλεγχο: παραγγείλτε μια κοκτεϊλάρα 
από τα χέρια των έμπειρων επαγγελμα-
τιών που βρίσκονται πίσω από το μπαρ 
και αφεθείτε στις σκέψεις των φύλλων 
των δέντρων. Αφήστε πίσω σας ό,τι δεν 
θέλετε να πάρετε μαζί σας και ζήστε την 
έξοδό σας στο «Hibou». Φτιάξτε το δικό 
σας παρεάκι και επισκεφτείτε το.
Είναι ανοιχτό καθημερινά, από το πρωί ώς 
αργά το βράδυ. Σε ό,τι με αφορά, όσες 
φορές το επισκέφθηκα, το προσωπικό 
ήταν πάντοτε με το χαμόγελο και με ένα 
«καλωσορίσατε» στο στόμα. Οι χώροι του 
είναι πραγματικά άνετοι και με τρομερή 
διαμόρφωση χωροταξικά. Διστάζω να 
το πω, αλλά… Μπράβο, ρε μάγκες, τι 
φτιάξατε! Είμαι πολύ περήφανος για εσάς. 
Ειλικρινά, τα σέβη μου. B
INFO: «Hibou Seih Sou», λεωφόρος Όχι 27 
(στον Κεδρινό Λόφο). Τ. 2310-218.090.

the
FOOD
SCRIBER
              https://foodscriber.com

Κείμενο:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
HO.RE.CA. editor του Citymag

ID
Λένε ότι τα ηλιοβα-
σιλέματα είναι κάτι που 
απολαμβάνεις στα νησιά. 
Στο «Isla» θα απολαύσε-
τε τον ήλιο, τη θάλασσα 
και τη κουζίνα του. 
Είναι αυτό που θέλετε, 
τη στιγμή που το 
θέλετε και το επιθυμεί 
το στομαχάκι σας.

Κάντε το διάλειμμά 
σας και χαλαρώστε. 
Ο χώρος φτιάχτηκε 
για εσάς, για να σας 
κάνει χαρούμενους 
ανθρώπους 
και να σας ταξιδέψει.

Δεν θέλω να χαθείτε,
αλλά να σας μαγέψει 
αυτό το μέρος. Είναι 
στο ενδιάμεσο πολλών 
απολαύσεων 
και αναπνοών.

INFO: «Isla beach bar», Ακτή Καλογριάς.



WINE & SPIRITS
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΑΤΙ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΓΟΥΣΤΟ
Δοκιμάζουμε 
και προτείνουμε 
κρασιά από 
διάφορες χώρες 
και κατηγορίες, 
ιδανικά 
για το καλοκαίρι.

Γράφει ο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
wine professional sommelier 
στο «Classico» bistro moderne
papadopouloschris96@gmail.com

Μπαίνουμε στην καρδιά 
τού καλοκαιριού, οι άδειες 
ξεκινούν, οι διακοπές είναι 
σε πρώτο πλάνο. Είτε είστε 
στην παραλία είτε παραμένετε 
ακόμη εντός των τειχών, εμείς 
βρισκόμαστε συντροφιά σας 
με τέσσερις νέες προτάσεις 
κρασιών, για να επιλέξετε. 
Η αλήθεια είναι ότι τελευταία 
έχουμε δοκιμάσει αμέτρητα 
κρασιά και είναι δύσκολο 
να χωρέσουμε μόνο τέσσερα 
σε λίγες σειρές. Πάμε να δούμε 
κρασιά value-for-money και 
καλοκαιρινά. Ιταλία, Ελλάδα, 
Ισπανία και Γαλλία είναι 
οι προορισμοί αυτού του μήνα, 
αφρώδες, λευκό, κόκκινο και 
ροζέ οι κατηγορίες 
των προορισμών.

Danzante Prosecco,
Frescobaldi,
Ιταλία

Ναι, ο Frescobaldi είναι 
από τους μεγαλύτερους και 
παλαιότερους οινοποιούς 
τής Τοσκάνης. Δραστηριο- 
ποιείται ωστόσο και στον 
ιταλικό Βορρά, δίνοντάς 
μας ένα Prosecco. Ένα 
Prosecco ξηρό από την 
περιοχή τού Τρεβίζο, στο 
Βένετο της Βόρειας Ιταλίας, 
έρχεται να δώσει φρεσκάδα 
και δροσιά στην παλέτα μας 
με τις ατελείωτες και ζωηρές 
φυσαλίδες που προσπα-
θούν να ξεπηδήσουν από το 
ποτήρι μας. Η φινέτσα και η 
ισορροπία του ξεχωρίζουν 
χάρη στις όμορφες φυσαλί-
δες του, την έντονη οξύτητα 
και τα αρώματα εσπεριδο-
ειδών (όπως λεμονιού και 
λάιμ) και απαλών βοτάνων. 
Απολαύστε το δροσερό, 
στους 6-8 βαθμούς, ως 
απεριτίφ ή συνοδευόμενο 
από όστρακα, όπως στρείδια 
και γυαλιστερές. Αν είστε 
λάτρης τού Aperol Spritz, 
μη διστάσετε να το χρησι-
μοποιήσετε ως βάση για το 
απεριτίβο σας. B

Σκλάβα 2021,
Κτήμα Ζαχαριά, Πελοπόννησος, 
Ελλάδα

Τις προάλλες είχα την ευκαι-
ρία να βρεθώ σε ένα τραπέζι, 
όπου όλο το δείπνο συνό-
δευαν κρασιά από το Κτήμα 
Ζαχαριά, στη Νεμέα τής 
Πελοποννήσου. Ένα οινοποι-
είο που τα τελευταία χρόνια 
έχει κάνει τεράστια βήματα 
προόδου υπό την καθοδή-
γηση του Ηλία Ζαχαριά. Το 
κρασί που ξεχώρισα ήταν 
η Σκλάβα τής εσοδείας τού 
2021. «Σκλάβα» από την 
ομώνυμη, γηγενή ποικιλία τής 
Πελοποννήσου, την οποία 
εκμεταλλεύεται και οινοποιεί 
αποκλειστικά το Κτήμα Ζα-
χαριά. Ένα αρκετά ενδιαφέ-
ρον και πληθωρικό κρασί, με 
ισορροπία και ωραία δομή. Η 
οξύτητά του είναι δροσιστική, 
ενώ διακρίνουμε μια λιπαρό-
τητα, αρώματα λευκόσαρ-
κων φρούτων, εσπεριδοειδή, 
ανθικές νότες και νότες 
τσαγιού. Θα το συνδυάζαμε 
ευχαρίστως με δροσερές 
καλοκαιρινές σαλάτες, αλλά 
και μικρά ψαράκια. B

Συνταγή/Φωτογραφία:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Ένα πεντανόστιμο γλυκό με αποξη-
ραμένα βερύκοκα και λάιμ.

ΥΛΙΚΑ:
Για τη ζύμη τής τάρτας: 200 γρ. 
βούτυρο με 82% λιπαρά, παγωμένο, 
κομμένο σε μικρά κομμάτια / 100 γρ. 
ζάχαρη άχνη / 50 γρ. αβγό / 220 γρ. 
αλεύρι για όλες τις χρήσεις / 100 γρ. 
πούδρα αμυγδάλου / 20 γρ. γάλα 
με 3,5% λιπαρά / 2 γρ. αλάτι / 
1 τμχ. λοβού βανίλιας. Για την κρέμα 
βανίλιας: 250 γρ. γάλα / 500 γρ. 
λευκή σοκολάτα / 500 γρ. κρέμα 
γάλακτος με 35% λιπαρά / 50 γρ. 
γλύκοζη / 10 γρ. φύλλα ζελατίνης, 
μαλακωμένα σε κρύο νερό / 1 τμχ. 
φρέσκια βανίλια Μαδαγασκάρης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Με ένα ίσιο μαχαίρι κόβουμε τον 
λοβό βανίλιας και παίρνουμε τους 
σπόρους. Ρίχνουμε όλα τα υλικά 
στον κάδο τού μίξερ και ζυμώνου-
με με το φτερό, μέχρι να έχουμε 
μιαν ομοιογενή ζύμη. Την τυλίγουμε 
με μεμβράνη και την αφήνουμε 
στο ψυγείο για τουλάχιστον μία 
ώρα (ιδανικά για μία νύχτα). 
Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο, 
την κόβουμε στη μέση και παίρ-
νουμε τη μισή. Την τοποθετούμε 
ανάμεσα σε δύο φύλλα λαδόκολλας 
για να μην κολλάει και την ανοίγουμε 
σε λεπτό φύλλο, πάχους 3-4 

χιλιοστών. Την υπόλοιπη ζύμη την 
φυλάμε στην κατάψυξη.
Μεταφέρουμε το φύλλο ζύμης σε 
φόρμα διαμέτρου 18-20 εκ. και 
ύψους 4 εκ. Το στρώνουμε ώστε 
να καλύψει καλά τον πάτο και τα 
τοιχώματα και κόβουμε όσο εξέχει, 
ενώ τρυπάμε τη ζύμη με ένα πιρούνι. 
Απλώνουμε στο εσωτερικό ένα κομ-
μάτι μεμβράνης με τις άκρες της να 
εξέχουν και γεμίζουμε μέχρι επάνω 
με ρύζι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου, 
στον αέρα, για περίπου 15 λεπτά.
Αφαιρούμε τη μεμβράνη με το ρύζι 
και ψήνουμε για άλλα 15 λεπτά, 
ώσπου πάρει χρυσαφί χρώμα. Βγά-
ζουμε από τον φούρνο και αλείφου-
με όλη την τάρτα (και περιμετρικά) 
με λίγο λιωμένο βούτυρο.
Για την κρέμα βανίλιας: σε ένα 
κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα με τη 
γλυκόζη και φέρνουμε σε βρασμό. 
Έπειτα αποσύρουμε από την 
εστία και προσθέτουμε τα φύλλα 
ζελατίνης. Ανακατεύουμε το μείγμα 
με τη λιωμένη σοκολάτα σταδιακά, 
με τη βοήθεια μιας μαρίζ. Τέλος, 
προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, 
συνεχίζουμε το ανακάτεμα και, μό-
λις έχουμε ένα λείο μείγμα, χτυπάμε 
την κρέμα με το μπλέντερ χειρός. 
Αφήνουμε την κρέμα στο ψυγείο 
για μία ώρα και έπειτα γεμίζουμε 
την τάρτα που έχουμε φτιάξει, 
αφήνοντάς την στο ψυγείο για 
ένα βράδυ να σταθεροποιηθεί. 
Μόλις το γλυκό σταθεροποιηθεί, 
γαρνίρουμε με αποξηραμένα 
βερίκοκα που έχουμε κόψει σε 
μικρά κομμάτια και πασπαλίζουμε 
με φρέσκο ξύσμα λάιμ. B

ΕΧΩ ΜΙΑ ΛΙΓΟΥΡΑ...

ΤΑΡΤΑ 
ΒΑΝΙΛΙΑΣ

ΘΕΛΩ ΓΛΥΚΟ



Castell Tempranillo,
Clos Montblanc,
Ισπανία

Το Tempranillo είναι η γνω-
στότερη ερυθρή ποικιλία τής 
Ισπανίας. Το οινοποιείο Clos 
Montblanc βρίσκεται στην 
περιοχή τής Καταλονίας.
Εδώ έχουμε ένα ερυθρό 
κρασί, το οποίο θα προτιμή-
σω και το καλοκαίρι (επειδή, 
άλλωστε, πίνουμε κόκκινα 
κρασιά και το καλοκαίρι). 
Σίγουρα θα το σερβίρουμε 
στα ποτήρια μας αρκετά 
δροσερό, αναδεικνύοντας 
οξύτητα και φρούτο, ενώ δεν 
θα παραλείψω να το τοπο-
θετήσω και μέσα στον πάγο, 
για να παραμείνει δροσερό. 
Πρόκειται για ένα κρασί με 
πολύ ωραίο μπουκέτο κόκ-
κινων φρούτων, διακριτική 
παρουσία βαρελιού, ωραία 
οξύτητα και εξαιρετικά 
βελούδινες και στρογγυλές 
τανίνες. Ιδανικό ταίριασμα 
με τυριά, κόκκινα κρέατα, 
αλλά και σιγομαγειρέματα 
με κόκκινες σάλτσες. B

Pétale de Rose, Château 
de La Tour de L’Evêque,
Régine Sumeire, Γαλλία

Τα κορυφαία ροζέ κρασιά 
τού κόσμου προέρχονται 
από την περιοχή τής Côtes 
de Provence, την Προβη-
γκία, που έγινε γνωστή για τα 
ανοιχτόχρωμα ροζέ και τον 
καλοκαιρινό προορισμό τού 
Σεν Τροπέ. Το όνομα «Pétale 
de Rose» προέρχεται από 
το πέταλο του ρόδου και το 
ανοιχτό χρώμα που θυμίζει 
ροδοπέταλο – ένα όνομα 
που πρώτη έδωσε η Régine 
Sumeire στο κρασί της, για 
να ακολουθήσουν οι υπό-
λοιποι και να γίνει παγκόσμια 
τάση. Η τραγανή του οξύτη-
τα, το πλούσιο σώμα και το 
περίπλοκο μπουκέτο αρω-
μάτων (στο οποίο βρίσκεις 
τριαντάφυλλο, μπαχάρια 
και κόκκινα φρούτα) θα σας 
γοητεύσουν. Ιδανική επιλογή 
για όλες τις ώρες τής ημέρας, 
είτε συνοδεύοντας φαγητό 
είτε όχι. Φυσικά, αγαπάει 
σαλάτες και θαλασσινά. B

26-27ΜΟΥΣΙΚΗ
musicola
Γράφει ο 

DREAMACHINERY

Kid Moxie
/«Better 
than 
Electric»

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας όπου 
καταγράφεται η κορύφωση της 
καλοκαιρινής περιόδου – έτσι, είναι 
ιδιαίτερα σπάνιο να κάνουν την 
εμφάνισή τους νέες δισκογραφι-
κές κυκλοφορίες, πολλώ δε μάλλον 
καλές παραγωγές. Αυτήν τη φορά 
δεν έπεσα στην παγίδα τής τελευ-
ταίας στιγμής (με τον κίνδυνο να 
κάνω συμβιβασμούς στην πρότασή 
μου να είναι ορατός). Απεναντίας: 
κράτησα κάτι που με κέντρισε από 
την πρώτη στιγμή τής κυκλοφο-
ρίας του, κάπου μέσα στον Ιούνιο. 
Αποφάσισα να το τεστάρω με τη 
μέθοδο της αργής ακροατικής 
ωρίμανσης: όλον αυτόν τον καιρό 
το είχα κατά χρονικά διαστήματα 
στο repeat να «τρέχει» πάνω στις 
μηχανές αναπαραγωγής. Συμπε-
ρασματικά: κατ́ εμέ, αποτελεί το 
σάουντράκ τού καλοκαιριού.

Οι πρώτες στροφές τού 
εισαγωγικού κομματιού υπό τον 
τίτλο «Shine» έχουν έντονο 
το Depeche-modeικό στίγμα 

(αποτέλεσε και ένα από τα 
προεπιλεγμένα singles που είχα 
ακούσει κατά την προσμονή τού 
επερχόμενου, τότε, άλμπουμ). 
Αναμφίβολα, η κορύφωση του 
δίσκου έρχεται πολύ σύντομα, 
με το ομώνυμο κομμάτι τού άλ-
μπουμ, «Better than Electric», 
που αποτελεί συνεργασία με τον 
Τζέιμς Τσάπμαν των MAPS. Μια 
σύγχρονη, ηλεκτρονικής υφής 
ελεγεία, που πιστεύω ότι πολύ 
δύσκολα θα αφήσει κάποιον 
χωρίς λίγα, έστω, ρίγη συγκίνη-
σης κατά την ακρόασή της. Μια 
μπαλάντα που όλο και λιγότερο 
καταγράφεται στη δισκογραφία: 
μπορεί να ήταν συχνό φαινόμενο 
κάποιες άλλες δεκαετίες (όπως 
αυτή του 1980), αλλά όχι στις 
μέρες μας. Έτσι, μιαν επιβρά-
βευση για την έμπνευση και 
την ερμηνεία τής κατά κόσμον 
Έλενας Χαρμπίλα, που την 
υπογράφει καλλιτεχνικά (από το 
Λος Άντζελες), πάντοτε ως Kid 
Moxie, της τη δίνω απλόχερα.

Στη συνέχεια το τέμπο ανεβαίνει 
με αναβιωτικές στιγμές 
electropop χτυπημάτων, μέσα 
από τα «At the End of the Night» 
και «Unbroken». H διασκευή 

τού υπερκλασικού κομματιού 
«Thunderstruck» των θρυλικών 
AC/DC με εξέπληξε θετικά. 
Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι 
από τις πιο έξυπνες (μουσικά 
πάντοτε) προσεγγίσεις, κάτι που 
επισφραγίζεται ενορχηστρωτι-
κά, καταθέτοντας μια πρωτότυ-
πη άποψη τόσο στη ρυθμολογία 
όσο και στην ερμηνεία του.

Αγγίζοντας προς το τέλος κομ-
μάτια όπως το «Odyssey» και το 
«Βlack Flower», έχουμε ως κοινό 
χαρακτηριστικό την ίδια αρμονία 
τόσο στη synthpop παραγωγή 
όσο και στη Newwave-ικής 
ερμηνείας καταγραφή των 
φωνητικών. Ο δίσκος κλείνει με 
έναν εξίσου ονειρικό τρόπο: με 
μιαν ουτοπική βόλτα μέσα από το 
κομμάτι αποχαιρετισμού «On a 
Sunday Night», αφήνοντας μιαν 
όμορφη και συνάμα γλυκόπικρη 
αίσθηση προσμονής μέχρι την 
επόμενη φορά... Κυκλοφορεί από 
την Pasadena Records.

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

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΘΕΡΙΝΗ
ΝΟΥΑΡ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Απ’ όλα έχει 
ο καυτός Αύ-
γουστος: ταινίες 
δράσης, κινού-
μενα σχέδια, 
κομεντί, φιλμ 
για να προβλη- 
ματιστείς, 
αλλά και μιαν 
επανάληψη 
που δεν πρέπει 
να χάσεις 
(με τον Χάμφρι 
Μπόγκαρντ).

BULLET TRAIN
(BULLET TRAIN)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ 
Λέιτς.
Παίζουν: Μπραντ Πιτ, 
Σάντρα Μπούλοκ, Μπαντ 
Μπάνι, Τζόι Κινγκ.
Διάρκεια: 150 λεπτά.
Είδος: Δράσης, θρίλερ.

Τι περισσότερο μπορεί 
να θέλει ο (mainstream) 
θεατής από μια ταινία 
που θα δει σε θερινό 
σινεμά; Λίγο μυστήριο, 
λίγο πιστολίδι, ολίγη 
πάλη τού πρωταγωνιστή 
με τον εσωτερικό του κό-
σμο (κάποιες φορές έχει 
και πινελιές σεξ, αλλά 
δεν αποτελεί και βασικό 
συστατικό...). Εδώ έχουμε 
σχεδόν όλα τα παραπά-
νω: ο Μπραντ Πιτ υπο-
δύεται τον «Ladybug», 
έναν δολοφόνο που, 
μετά από μια σειρά 
άτυχων επαγγελματικών 
επιλογών, αποφασίζει 
να κάνει τη δουλειά του 
όπως ξέρει ο ίδιος: με 
την ησυχία του. Έλα 
όμως που τα πράγματα 
δεν έρχονται πάντοτε 
όπως τα θέλεις. Έτσι, η 
τελευταία αποστολή του 
δεν πηγαίνει κατ’ ευχήν 
και βρίσκεται αντιμέτω-
πος με αντιπάλους (όχι 
και τα καλύτερα παιδιά 
τής παγκόσμιας πιάτσας 
δολοφόνων...). Καθένας 
από αυτούς έχει τους 
δικούς του σκοπούς. 
Βάλτε τους όλους πάνω 
σε ένα πολύ γρήγο-
ρο τρένο και έχετε 
τη γενική εικόνα. Σας 
είπαμε ότι αυτός θέλει 
να κατεβεί; B
INFO: Στις αίθουσες από τις 04/08.

ΠΑΤΕΡΑΣ
(OTAC)
Σκηνοθεσία: Σρνταν 
Γκολούμποβιτς.
Παίζουν: Γκόραν 
Μπογκντάν, Μπόρις 
Ισάκοβιτς, Νάντα Σάργκιν, 
Μίλικα Τζανέβσκι.
Διάρκεια: 120 λεπτά.
Είδος: Δράμα.

Ένας πατέρας αναγκάζεται 
να περπατήσει 500 χιλιό-
μετρα, από τη μικρή πόλη 
όπου μένει μέχρι το Βελι-
γράδι, για να καταθέσει έφε-
ση στον ίδιο τον υπουργό. 
Επιδιώκει να ακυρώσει την 
απόφαση του διεφθαρμένου 
συμβουλίου που τον έχει 
απομακρύνει από τα παιδιά 
του. Ένα υπαρξιακό ταξίδι 
σε ένα πολιτικό σύστημα, 
σε μια χώρα σε ελεύθερη 
πτώση. Δύσκολη και σκλη-
ρή ταινία, που απευθύνεται 
κυρίως σε σινεφίλ. B
INFO: Στις αίθουσες από τις 04/08.

ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 
(THE MALTESE FALCON)
Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον.
Παίζουν: Χάμφρι Μπόγκαρτ, 
Μαίρη Άστορ, Πίτερ Λόρι, 
Γκλάντις Τζορτζ.

Διάρκεια: 100 λεπτά.
Είδος: Φιλμ νουάρ.

Ο μοναδικός λόγος που 
η ταινία δεν αποτελεί τη 
βασική πρόταση του μήνα 
είναι επειδή κάθε άνθρωπος 
που διαθέτει την ελάχιστη 
κινηματογραφική παιδεία 
την έχει ήδη δει (ίσως και πε-
ρισσότερες από μία φορές). 
Τι να πρωτοπεί κάποιος... Ο 
Χάμφρι Μπόγκαρτ υποδύ-
εται τον ιδιωτικό ντετέκτιβ 
Σαμ Σπέιντ και η Μαίρη 
Άστορ την (τυπική για τις 
ταινίες τού είδους) «φαμ 
φατάλ» πελάτισσά του. 
Η εντυπωσιακή κυρία τον 
επισκέπτεται, για να του 
αναθέσει την αναζήτηση 
της αδελφής της, που έχει 
εξαφανιστεί. Όπως λένε οι 
στοιχηματζήδες: άχαστο... B
INFO: Μόνο στις 03/08.

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ 
ΟΙ ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
(WHERE THE CRAWDADS 
SING)
Σκηνοθεσία: Ολίβια Νιούμαν.
Παίζουν: Ντέιζι Έντγκαρ 
Τζόουνς, Γκάρετ Ντίλαχαντ, 
Τέιλορ Τζον Σμιθ, Χάρις 
Ντίκινσον.
Διάρκεια: 125 λεπτά.
Είδος: Δράμα, μυστηρίου.

Όσοι διαβάσατε το βιβλίο τής 
Ντέλια Όουενς, που κυκλο-
φόρησε το 2019, ξέρετε τι να 
περιμένετε (δεν είναι τυχαίο ότι 
το εκθείασαν οι μεγαλύτερες 
εφημερίδες στον πλανήτη και 
έγινε τόσο σύντομα ταινία). 

Αφηγείται την ιστορία τής 
Κάια, ενός κοριτσιού που 
εγκαταλείφθηκε από τους αν-
θρώπους στους επικίνδυνους 
βάλτους τής Βόρειας Καρολί-
νας. Επί χρόνια, οι φήμες για 
την «Πιτσιρίκα τού Βάλτου» 
στοίχειωναν το Μπάρκλι 
Κόουβ. Όταν δύο νεαροί από 
την πόλη γοητεύονται από 
την ομορφιά της, μια νέα ζωή 
ανοίγεται στην Κάια. Όμως... B
INFO: Στις αίθουσες από τις 25/08.

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ
(MINIONS: THE RISE 
OF GRU)
Σκηνοθεσία: Κάιλ Μπάλτα.
Με τις φωνές των: Στιβ 
Κάρελ, Πιερ Κοφέν, Ζαν 
Κλοντ βαν Νταμ, Ντολφ 
Λούντγκρεν, Λούσι Λόουλες, 
Ντάνι Τρέχο.
Διάρκεια: 90 λεπτά.
Είδος: Κινούμενα σχέδια.

Στην καρδιά τής δεκαετίας 
τού 1970, ο μικρός Γκρου 
μεγαλώνει με όνειρα. Ως 
φανατικός οπαδός μιας 
ομάδας σούπερ κακών με το 
όνομα «Vicious 6», θέλει να 
γίνει αρκετά κακός, ώστε μια 
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μέρα να μπορέσει να γίνει 
μέλος τής ομάδας τους. 
Στην προσπάθειά του να 
σπείρει το χάος τον βοη-
θούν οι πιστοί του ακόλου-
θοι, τα Μίνιονς.  B
INFO: Στις αίθουσες από τις 18/08.

Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ, Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΜΟΥ 
ΚΙ ΕΓΩ
(ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES)
Σκηνοθεσία: Καρολίν Βιβιάλ.
Παίζουν: Λορ Καλαμί, Ολιβιά 
Κοτ, Μπενζαμέν Λαβέρν.
Διάρκεια: 97 λεπτά.
Είδος: Κομεντί.

Όταν μαθαίνει ότι ο (πα-
ντρεμένος) εραστής της δεν 
μπορεί να έρθει μαζί της 
διακοπές, αλλά είναι αναγκα-
σμένος να ακολουθήσει την 
οικογένειά του σε μιαν ορεινή 
εκδρομή, η ερωτευμένη και 
απελπισμένη Αντουανέτ απο-
φασίζει να τον ακολουθήσει 
χωρίς να του το πει. B
INFO: Στις αίθουσες από τις 04/08.

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
«Ο κουρέας τής 
Σεβίλλης» την ΚΥ 
21.08, στις 21:00, 
στο ανοιχτό θέατρο 
Μουδανιών (η παρά-
σταση θα ανεβεί και 
στο Θέατρο Γης 
τής Θεσσαλονίκης την 
ΠΑ 09 & το ΣΑ 10.09, 
επίσης στις 21:00). 
Σκηνοθεσία, χορογρα-
φία: Σοφία Σπυράτου. 
Πρωταγωνιστούν: 
Βασίλης Χαραλα-
μπόπουλος, Φάνης 
Μουρατίδης, Γιώργος 
Συμεωνίδης, Ρένος 
Ρώτας, Νίκη Βακάλη, 
Μάριος Πετκίδης, 
Γιάννης Ζαράγκαλης. 
Εισιτήρια: €15. B

«Οι γείτονες από 
πάνω» στο Θέατρο 
Κήπου την ΤΕ 24 
& την ΠΕ 25.08, στις 
21:00. Μετάφραση: 
Μανίνα Ζουμπουλάκη. 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης 
Μαλισσόβας. Παίζουν: 
Δημήτρης Σταρόβας, 
Νικολέττα Καρρά, 
Γιώργος Κοψιδάς, 
Σοφία Μανωλάκου. Την 
παράσταση προλογίζει 
ο Θάνος Μπίρκος, 
σε ρόλο-έκπληξη. 
Εισιτήρια: από €15. B

«Αρκάς εκτός ελέγ-
χου» την ΤΡ 30 & την 
ΤΕ 31.08, στις 21:15, 
στο Θέατρο Κήπου. 
Επί σκηνής ο Σωτήρης 
Καλυβάτσης, ο Γιώργος 
Γαλίτης, η Κωνσταντία 
Χριστοφορίδου, 
ο Χρήστος Τριπόδης, 
ο Δημήτρης Αγοράς, 

g  «Bullet 
train».

τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη 
και Μανώλης Γκίνης 
(από τα «Καλύτερα μας 
χρόνια») και ο Παντελής 
Καναράκης υπόσχονται 
μία δροσερή θεατρική 
εμπειρία. Εισιτήρια: 
από €10. B

«Το όνειρο ενός γελοίου» 
τού Φιοντόρ Ντοστο-
γιέφσκι την ΚΥ 04.09, 
στις 21:00, στο Θέατρο 
Δάσους. Σκηνοθεσία, 
εικαστική εγκατάσταση, 
σχεδιασμός κοστουμιών: 
Έφη Μπίρμπα. Απόδοση, 

δραματουργία: Άρης Σερ-
βετάλης, Έφη Μπίρμπα 
(οι οποίοι ερμηνεύουν και 
τους ρόλους). Μουσική: 
Vangelino Currentzis. 
Σχεδιασμός φωτισμού: 
Γιώργος Καρβέλας. 
Εισιτήρια: €15. B
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CITY FACES 30
ΟΛΓΑ ΠΑΤΕΣΤΟΥ
Δικηγόρος. Φωτογραφήθηκε
την Παρασκευή 24 Ιουνίου,
στο Βαρδάρι.

Φωτογραφία:

ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΣΑΙ. ΠΑΡΟΤΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ 
ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ,
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΜΕ 
ΤΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΚΑΣΤΡΑ 
‘Η ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ, ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΜΕ 
ΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ. ΟΠΟΙΟΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΥΤΗ 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΦΥΓΕΙ.
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ΒΛΕΠΕΙΣ
ΤΗΝ
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
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