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Ανανεωμένο, φθινοπωρινό με αγάπη και σεβασμό στους ανθρώπους του πολιτισμού και 

γεμάτο ευαισθησία για τους νέους δημιουργούς κυκλοφορεί το νέο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ 

ΠόΛΙΣ (τεύχος 73), της βραβευμένης έκδοσης της Πολιτιστικής Εταιρείας.  

 

Το 73ο τεύχος, με αφορμή το θάνατο του Ντίνου Χριστιανόπουλου (1931-2020) φιλοξενεί 

ένα εκτενές αφιέρωμα στον ποιητή της Θεσσαλονίκης με γνωστές και άγνωστες πτυχές του 

έργου και της προσωπικότητάς του.  

 

To EDITORIAL με τίτλο «Ως πότε, Κατιλίνα;» υπογράφει ο συγγραφέας Ευάγγελος 
Χεκίμογλου σκεπτόμενος το όριο της θρασύτητας, όντας σε παράλληλους χρόνους με τον 
Κικέρωνα, είκοσι έναν αιώνες πριν. 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ //  Ντίνος Χριστιανόπουλος 1931 -2020 

Για τον Ντίνο και την πόλη, γράφει ο Δημήτρης Κόκορης, για τον Ντίνο και την «Διαγώνιο» 
(Ιστορίες και παρενθέσεις) γράφει ο Σάκης Παπαδημητρίου, ενώ για την επίδραση του 
ποιητή στη Θεσσαλονίκη και τον πολιτισμό της γράφουν ο Γιώργος Κορδομενίδης και ο 
Χρίστος Ζαφείρης.  
 
ΙΣΤΟΡΙΑ // Ο Σάκης Σερέφας γράφει για τη Βυθισμένη Θεσσαλονίκη και τον όρμο 
Κελλάριον, το χαμένο δισκοπότηρο της πόλης: …μέχρι να προκύψουν (και να προκόψουν) 
νεότερα στοιχεία, το Κελλάριον θα αποτελεί το Χαμένο Δισκοπότηρο της πόλης, μαζί με τον 
Ιππόδρομο, τη μονή της Αγίας Ματρώνας και άλλα αδιάγνωστα τοπόσημα.  
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ // Κώστας Βαρώτσος: Το έργο σου μπορεί να σε εξαφανίσει 



Ο σπουδαίος γλύπτης εξηγεί στον Κώστα Μπλιάτκα ότι «η στιγμή που θα νιώσεις ότι έκανες 
ένα έργο –όχι αριστούργημα, που είναι εμφατική λέξη– δεν είναι καθόλου εύκολη και 
ευχάριστη...Μπορεί να σε εξαφανίσει το έργο». 

Μιλάει παράλληλα για την επίδραση της αρχαιότητας στον ίδιο ως καλλιτέχνη και στο έργο 
του και μοιράζεται την αγωνία του για τους νέους καλλιτέχνες. 
 

ΤΟΠΟΣΗΜΑ // Για το στούντιο «Αγροτικόν» του Νίκου Παπάζογλου γράφει ο Λέων Α. Ναρ: 

Στο «Αγροτικόν» ηχογραφήθηκαν τραγούδια που έθεσαν τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο Παπάζογλου 
έψαχνε διαρκώς να βρει τα στοιχεία που τον όριζαν, τις συντεταγμένες του εαυτού του μέσα 
στον χρόνο. 

 
ΠΑΙΔΕΙΑ // Ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Δημήτρης Αραβαντινός, τότε 
φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, γράφει για τη φοιτητική  ζωή της περιόδου 
1974 – 1983, Της Μεταπολίτευσης φωνές… 

Την πρωτοκαθεδρία είχε ο Φ.O.Θ.K., ο Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου και Κινηματογράφου, με 
τις κινηματογραφικές προβολές, που διοργάνωνε τις νυκτερινές ώρες, τις θεατρικές 
παραστάσεις, τις μικρές μουσικές συναυλίες και τα μαθήματα μουσικής στο υπόγειο της 
Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ // Τη  Μάγισσα Θεσσαλονίκη αναπολεί ο δημοσιογράφος- συγγραφέας Χρίστος 
Ζαφείρης επιχειρώντας μία νοσταλγική επιστροφή στο Κέντρο Διερχομένων, την Εγνατία, το 
Καραμπουρνάκι, και δυτικές συνοικίες μέσα από τα τραγούδια του Γιώργου Ιωάννου και 
του Ντίνου Χριστιανόπουλου για τη Θεσσαλονίκη. 
 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ // Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης μοιράζεται μαζί μας μια ανεπανάληπτη 

βραδιά του 1998 με τον σκηνοθέτη-θρύλο του Χόλιγουντ Ελία Καζάν στο ταβερνάκι-

καφενείο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.  

«Γιατί πήγα στον Καζάν δώρο καζάν-ντιπί. Οι απίστευτες ιστορίες του για τη μητρόπολη του 

σινεμά, για τον Μάρλον Μπράντο, τη Μέριλιν, τον Τζέιμς Ντιν και τους άλλους». 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ // Η Θούλη Μισιρλόγλου, Αν. Διευθύντρια του MOMus-Πειραματικού Κέντρου 

Τεχνών επισημαίνει πως «κινητοποιήσεις κάθε είδους εναντίον των φυλετικών και άλλων 

διακρίσεων, μας καλούν να ξανασκεφτούμε πώς βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο» 

και αναρωτιέται αν ξαναγράφεται η ιστορία του πολιτισμού και της τέχνης. 

 

ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ  // Σε αυτή τη στήλη η Ευγενία Φαλιαρίδου μιλά στη Χιονία Βλάχου για το 

«συγκρουσιακό στοιχείο» που προσδοκά στο έργο στο έργο της, τον κύριο ΑΖΑ Γιάννη 

Ζαχόπουλο μας παρουσιάζει η Αγγελική Ζουμπούλη για τη διπλή προσφορά του στην 

κινηματογραφική παιδεία της πόλης, ενώ για το σινεμά της πανδημίας γράφει η Λίνα 

Μυλωνάκη. 

 



FRAGMENTA // Ο Γιώργος Κορδομενίδης εκδότης και διευθυντής του περιοδικού 

«Εντευκτήριο» μοιράζεται το πολύτιμο αρχείο του περιοδικού. Σε αυτό το τεύχος 

φιλοξενείται το κείμενο «Ο Χριστιανόπουλος και ο Αλέξανδρος Σεβήρος». 

Παράλληλα και αυτό το τεύχος φιλοξενεί ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα και οπτικές 

μέσα από τις σταθερές ενότητές του: Αρχιτεκτονική, Εικαστικά, Θέατρο, Νέα Έκφραση, 

Ιστορικά και Καλλιτεχνικά Πορτρέτα, Ιστορία, Εν Θεσσαλονίκη, Κλειστές Στροφές, 

Μαρτυρίες, Προδημοσίευση, Γράμματα, Όσα δεν λέει η Φωτογραφία, Μικρές Ιστορίες.   

 

Σε αυτό το τεύχος συμμετέχουν επίσης με κείμενα και υλικό:  Γιώργος Αλισάνογλου, Χάρις 

Αρώνη, Γιάννης Βανίδης, Άρις Γεωργίου, Γιάννης Επαμεινώνδας, Λίζα Μαμακούκα, Αμίνα 

Μόσκωφ,  Αλεξάνδρα Μυλωνά,  Μανόλης Ξεξάκης, Ηρακλής Παπαϊωάννου, Ντίνος 

Παπασπύρου, Μιχάλης Παππούς, Κώστας Πλαστήρας, Αννίτα Στυλοπούλου, Βαλεριάνο 

Τροϊάνι  Μικέλε Τροϊάνι, Στελλίνα Τρωιάννου, Στέργιος Τσιούμας, Ευάγγελος Χεκίμογλου. 

 

 

 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Τριμηνιαία Επιθεώρηση Πολιτισμού  που εκδίδεται από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος και καλύπτει θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, εικαστικών τεχνών, περιβάλλοντος, θεάτρου, 
κινηματογράφου, μουσικής, αρχιτεκτονικής, λογοτεχνίας, ποίησης και σχολιασμού της πολιτιστικής ζωής της 
Θεσσαλονίκης. 
 
Τεύχος 73 Μαρτίου/Απριλίου 2020, σελίδες 128 
Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
[Τιμή τεύχους: €8] Για ετήσιες συνδρομές ή αγορές T: 2310 551754, E: info@peebe.gr 
[Ετήσια συνδρομή: εσωτερικού €30, Ευρώπης €50, λοιπών χωρών €60] 
 
Ιδιοκτησία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Εκδότης: Σταύρος Ανδρεάδης 
Γενική Διεύθυνση: Βίκη Παπαδημητρίου  
Διεύθυνση Σύνταξης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ: Κώστας Δ. Μπλιάτκας 
 
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (Π.Ε.Ε.Β.Ε): Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που 
ιδρύθηκε το 1995 από μία ομάδα επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης με σκοπό την παρέμβαση και προσφορά 
στα πολιτιστικά δρώμενα της Βορείου Ελλάδος. 
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