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Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ δεν είναι πίσω μας, ακόμη. Ο 
ιός ελλοχεύει – ενδεχομένως μάλιστα να είναι 
ακόμη πιο επικίνδυνος τώρα που, λόγω και της 
παρατεταμένης καραντίνας, από τη μια αρχίζου-
με να αισθανόμαστε μικρότερη την απειλή του 
(ίσως λόγω συνήθειας), από την άλλη γινόμαστε 
πιο επιρρεπείς σε επιπόλαιες συμπεριφορές, σαν 
τα «κορωνοπάρτι» σε πλατείες και διαμερίσματα 
(λόγω της επισωρευμένης κόπωσης).

ΑΚΌΜΗ ΚΊ ΈΤΣΊ, η επόμενη μέρα είναι πλέον 
ορατή. Στο ξεκίνημα της προτελευταίας εβδομά-
δας τού Απριλίου η χώρα είχε ολοκληρώσει σχε-
δόν 2,6 εκατ. εμβολιασμούς (ένας στους τέσσερις 
Έλληνες). Συνολικά 1,8 εκατ. άτομα είχαν εμβολι-
αστεί με τουλάχιστον μία δόση τού εμβολίου, ενώ 
σχεδόν 800.000 είχαν εμβολιαστεί και με τις 
δύο δόσεις. Είναι βέβαιο ότι την ώρα που διαβά-
ζετε αυτές τις γραμμές οι αριθμοί θα είναι ακόμη 
μεγαλύτεροι. Το φως στην άκρη ενός πραγματικά 
μακρού τούνελ είναι πλέον ορατό – ένα φως που 
κουβαλάει μαζί του την ελπίδα για κάτι καλύτερο.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ δεν είναι εύκολα. Στη διάρκεια 
διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους η 
οικονομική επιβάρυνση είναι τεράστια. Επιχει-
ρήσεις υπέστησαν μεγάλες ζημίες – κάποιες 
τόσο μεγάλες, που δεν άντεξαν και ανέστειλαν 
τη λειτουργία τους (ή ίσως να μην αντέξουν το 
επικείμενο σοκ τής επανεκκίνησης). Αρκετοί 
έχασαν τη δουλειά τους, σχεδόν όλοι είδαμε το 
διαθέσιμο εισόδημά μας να μειώνεται.

ΤΗΝ ΊΔΊΑ ΏΡΑ, όμως, έχουμε λόγους να 
νιώθουμε δυνατοί. Οι επιστημονικές εξελίξεις 
απέδειξαν ότι η ανθρωπότητα δεν είναι ανυπερά-
σπιστη, ότι «οι πανδημίες δεν είναι πλέον ανεξέ-
λεγκτες δυνάμεις τής φύσης, αφού η επιστήμη 
τις μετέτρεψε σε διαχειρίσιμη πρόκληση, χάρη 
σε επιστημονικά επιτεύγματα που είχαν δώσει 
ήδη στην ανθρωπότητα προβάδισμα μέσα από 
χρόνια ερευνών», όπως σημειώνει χαρακτηριστι-
κά ο ισραηλινός ιστορικός και συγγραφέας Γιου-
βάλ Νώε Χαράρι. Και συνεχίζει: «Σε προηγού-
μενες εποχές, όταν οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν 
μια πανδημία, όπως η Μαύρη Πανώλη, δεν είχαν 
ιδέα τι την προκαλούσε ή πώς μπορούσαν να τη 
σταματήσουν. Όταν έπληξε την ανθρωπότητα 
η γρίπη τού 1918, οι καλύτεροι επιστήμονες του 
κόσμου αδυνατούσαν να ταυτοποιήσουν τον φο-
νικό ιό, πολλά από τα αντίμετρα που υιοθετήθη-
καν ήταν άχρηστα και οι προσπάθειες ανάπτυ-
ξης αποτελεσματικού εμβολίου αποδείχθηκαν 
μάταιες. Όμως, τα πράγματα ήταν πολύ διαφο-
ρετικά με την Covid-19. Τα πρώτα καμπανάκια 

κινδύνου για μια πιθανή νέα επιδημία άρχισαν 
να ηχούν στα τέλη Δεκεμβρίου 2019. Ώς τις 10 
Ιανουαρίου 2020 επιστήμονες όχι μόνον είχαν 
απομονώσει τον υπεύθυνο ιό, αλλά κατέγραψαν 
και τη γονιδιακή του αλληλουχία και τη δημο-
σίευσαν στο διαδίκτυο. Μέσα σε λίγους ακόμη 
μήνες κατέστη σαφές ποια μέτρα θα μπορούσαν 
να επιβραδύνουν και να σταματήσουν τις αλυσί-
δες μετάδοσης. Σε λιγότερο από έναν χρόνο είχε 
ξεκινήσει η μαζική παραγωγή αρκετών αποτελε-
σματικών εμβολίων. Στον πόλεμο μεταξύ ανθρώ-
πων και παθογόνων, ουδέποτε στο παρελθόν 
υπήρξαν τόσο ισχυροί οι άνθρωποι».

ΝΑΊ, έχουμε λόγο να νιώθουμε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, όσο κι αν η ψυχολογία μας έχει 
τσαλαπατηθεί εδώ και πολλούς μήνες. Έχουμε στο 
πλευρό μας την επιστήμη, η οποία αποτελεί το σω-
σίβιο σε μια θάλασσα αβεβαιοτήτων και ρίσκων. 
Είναι το «φάρμακο» που, εκτός από το σώμα, θε-
ραπεύει και την ψυχή – της δίνει τα πατήματα που 
χρειάζεται, για να επιχειρήσει το επόμενο βήμα.

ΓΊΑΤΊ σ’ αυτήν ακριβώς τη φάση βρισκόμαστε: 
στο εφαλτήριο πριν από το καινούργιο που ξεκινά. 
Ξέρετε, όταν όλο σου το σύμπαν διαταράσσεται, 
όταν όλες οι βεβαιότητές σου αποδεικνύονται 
στην πράξη ανατρέψιμες, δεν κουβαλάς μόνο το 
τραύμα τής απώλειας της βάσης σου. Ευτυχώς, 
μέσα σου (έστω και αναγκαστικά) έχει βρει γόνιμο 
έδαφος ο σπόρος τού πειραματισμού, της νέας 
προσπάθειας. Η δύναμη να δοκιμάσεις αυτό που 
δεν είχες αποτολμήσει, να πειραματιστείς με ό,τι 
σε φόβιζε ώς τώρα, να ρισκάρεις με αυτό που 
παλαιότερα απειλούσε να σε βγάλει από τη «ζώνη 
ασφαλείας» σου – κάτι που δεν έχει και τόση 
σημασία τώρα, που οι δικλείδες ασφαλείας μας 
αποδείχθηκαν ανίσχυρες μπροστά στον παγκό-
σμιο αιφνιδιασμό ενός αόρατου εχθρού. Ο αέρας 
γύρω μας μυρίζει φρέσκες ιδέες. Πρόσωπα έχουν 
το αναψοκοκκίνισμα του ενθουσιασμού για το 
πρωτόφαντο που τα συναρπάζει. Καινούργιες 
φόρμες δηλώνουν έτοιμες να αντικαταστήσουν τις 
νόρμες τού χθες – στον πολιτισμό, στο επιχειρείν, 
στη γαστρονομία, στον εθελοντισμό, στην κοινωνία 
των πολιτών, στην αλληλεγγύη, στον Νέο Κοσμο-
πολιτισμό, που θέτει το άτομο στο επίκεντρο μιας 
υπερεθνικής συλλογικότητας που τρόμαξε τόσο 
από την πανδημία, ώστε να τολμήσει «άλματα πιο 
γρήγορα από τη φθορά», κατά τον Ελύτη.

ΈΊΝΑΊ ΈΠΌΧΗ επανεκκίνησης. Εποχή τού 
«restart». Είναι η εποχή μας.

 ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΑΣΣΟΣ
angelos@citymagthess.gr
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Σημεία διανομής
Χώροι πολιτισμού: Αποθήκη 1 (λιμάνι) • 
Βασιλικό Θέατρο (πλατεία Λευκού Πύργου) 
• Θέατρο «Αριστοτέλειον» (Εθν. Αμύνης 
2) • Θέατρο «Αυλαία» (Τσιμισκή 136) • 
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2) • Θέατρο «Κολοσ-
σαίον» (Βασιλίσσης Όλγας 150) • Θέατρο 
Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 με Θεμιστοκλή 
Σοφούλη, Καλαμαριά) • Θέατρο «Τ» (Φλέ-
μινγκ 16) • Κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» 
(πλατεία Αριστοτέλους 10) • Κτίριο ΧΑΝΘ 
(πλατεία ΧΑΝΘ) • Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου με Νέα Πα-
ραλία) • Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 
21, Σταυρούπολη) • Μύλος – Πολυχώρος 
Πολιτισμού (Ανδρέου Γεωργίου 56).
Στο κέντρο: Ακαδημία (Αγίου Μηνά 
3) • Αστόρια (πλατεία Ναυαρίνου 17) • 
Δεκαεπτά (Aλεξάνδρου Σβώλου 24) • Δέκα 
Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 5) • Διεθνές 
(Μελενίκου 13) • Έπαυλη Μαρόκκου (Βασι-
λίσσης Όλγας 113 με Πέτρου Συνδίκα) • Ζύ-
θος (Κατούνη 5, Λαδάδικα) • Ζύθος Ντορέ 
(πλατεία Τσιρογιάννη, Λευκός Πύργος) • 
Ζώγια (Αλεξάνδρου Σβώλου 54) • Η Μικρή 
Φρίντα (Αχειροποιήτου 4) • Θερμαϊκός (λε-
ωφόρος Νίκης 21) • Ιπποπόταμος (πλατεία 
Αγίου Γεωργίου 7) • Καφέ Λουξ (Ολύμπου 
83) • Μαγικός Κόσμος (Βασιλίσσης Όλγας 
155) • Μασσαλία (Μανουσογιαννάκη 6) • 
Μπαρ / Μπα / Μπεν (Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή 29) • Παραδοσιακό (Αριστοτέλους 3, 
στη συμβολή με την Τσιμισκή) • Παραδο-
σιακό (Κούσκουρα 4) • Πλατεία Θεάτρου 
(Εθνικής Αμύνης 4) • Στάζει Μέλι (Στρωμνί-
τσης 56, περιοχή Βούλγαρη) • Τερψιλα-
ρύγγιο (Μάρκου Μπότσαρη 14) • Υφήλιος 
(Προξένου Κορομηλά 1) • Ύψιλον (Εδέσσης 
5) • Acosta Flavors Factory (Κύπρου 2, 
Άγιος Παύλος)• Apallou (Μητροπόλεως 
51) • Arrogant Bar (Ίωνος Δραγούμη 35) 
• Blacklime (Τσιμισκή 24, στη στοά Χιρς) 
• Brothers in Law (Παύλου Μελά 30) • 
Bulldogs and the Beast (Αλεξάνδρου Σβώ-
λου 1) • Candy Bar (Αγίας Θεοδώρας 4) • 
Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 10, στο 
ξενοδοχείο «Excelsior») • Cin Cin (Ικτίνου 
22) • City Café (Τσιμισκή 43, στο εμπορικό 
κέντρο «Πλατεία») • Classico (Θεμιστοκλή 
Σοφούλη 15) • De Facto (Παύλου Μελά 
19) • Donkey Breakfast (Σκρα 3)• Father 
Coffee and Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 
9) • Garçon Brasserie (Αγίας Σοφίας 2) • 
Hermanos espresso wine bar (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 18) • Join (Παλαιών 
Πατρών Γερμανού 10) • Join (λεωφόρος 
Νίκης 73) • Kanel Café (Γεωργίου Σταύρου 
9) • Kazbah (Παλαιών Πατρών Γερμανού 
12) • Kitchen Bar (Αποθήκη Β’, στην Α’ 
προβλήτα τού ΟΛΘ) • Laika (Γεωργίου 
Παπανδρέου 53) • Lena’s Bistro (Κατούνη 
7, Λαδάδικα) • Local Espresso Bar (Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού 17) • Mon Frère 
(Καρόλου Ντηλ 6) • Navona (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 2) • Nectar Distillery rooftop 
bar@«Zeus Is Loose» hostel (Κλεισούρας 
13) • Olicatessen (Βίκτωρος Ουγκώ 4, 
Άνω Λαδάδικα) • Oval (Φιλικής Εταιρεί-
ας 1) • Padrino (λεωφόρος Νίκης 79) • 
Pastaflora Darling (Ζεύξιδος 6) • Poselli 
Pizza (Βηλαρά 2) • Souel (Παύλου Μελά 
16) • Spoon (Παύλου Μελά 38) • 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 Last Slice (Προξένου 
Κορομηλά 1) • The Path (Βαφοπούλου 28) • 
Tribeca (λεωφόρος Νίκης 21) • Urban Deli 
(Βασιλέως Ηρακλείου 7) • Valenio (Ικτίνου 
6) • WonderWall (Αιγύπτου 18) • Youkali 
(Εθνικής Αμύνης 6).
Άγιος Παύλος: Το Δέλτα (Ανθέων 24).
Άνω Τούμπα: Παραδοσιακό (Γρηγορίου 
Λαμπράκη 20) • Το Νέον Καφενείον 
(Δημητρίου Τσιαπάνου 29 με Γρηγορίου 
Λαμπράκη).
Εύοσμος: Il Posto (πλατεία Ευόσμου) • U 
Bar Project (Μεγάλου Αλεξάνδρου 93).
Καλαμαριά: Διώροφον (Κερασούντος 81) 
• Μαϊάμι (Θέτιδος 18) • Τέσσερα (Νικολάου 
Πλαστήρα 53) • Burgler (Μεταμορφώ-
σεως 5) • Coffice (Αιγαίου 62) • Cottage 
(Μιαούλη με Μιχαλακοπούλου 2) • Enjoy 
(Μεταμορφώσεως 21) • Mercado (Μετα-
μορφώσεως 38 με Κομνηνών 45) • The Bar 
L.A.B (Νικολάου Πλαστήρα με Μυστακί-
δου 2) • Tre (Θεμιστοκλή Σοφούλη 57) • 
ZAK – Contemporary Bistrot (Νικολάου 
Πλαστήρα με Ταξιαρχών 1, Νέα Κρήνη).
Κάτω Τούμπα: Enjoy (Κλεάνθους 45).
Νεάπολη: Αυλή (Δαβάκη 76).
Πανόραμα: Παραδοσιακό (Παπαδοπούλου 
17).
Πολίχνη: Λοκαντιέρα (Αγνώστου Στρατι-
ώτη 58) • Τριγωνάκι Coffee & More (Αγνώ-
στου Στρατιώτου 56).
Πυλαία: Da Leonardo Cucina Italiana 
(Φιλίππου 50).
Σταυρούπολη: Bad Habit (Κολοκοτρώνη 
18-20).
Συκιές: Calderon (Επταπυργίου 82).
Τριανδρία: Faces (Πολυτεχνείου 1).
Χαριλάου: Hood Urban Store (Αλεξ. 
Παπαναστασίου 89) • Πρακτορείο ΟΠΑΠ 
(Αλεξ. Παπαναστασίου 110).
Ωραιόκαστρο: Le Petit Paradis (Κομνη-
νών 28).
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Εποχή επανεκκίνησης

now
the creativity platform

Αν είστε αναγνώστης και διαπιστώσατε ότι  
η «Citymag» εξαντλήθηκε στα αναφερόμενα 
σημεία διανομής ή αν είστε επαγγελματίας  
και θα θέλατε να φιλοξενείτε τη «Citymag»  
στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας  
στο E. contact@citymagthess.gr

Ελληνική μεσογειακή κουζίνα
με υλικά και πρώτες ύλες από παραγωγούς της χώρας μας

Αγίου Μηνά 3
πλατεία Εμπορίου

Θεσσαλονίκη
Τ. 2310-521.803

Delivery και take away
στο T. 6988-613.656
Καθημερινά,
ώρες 13:00-22:00
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https://akadimiarestaurant.gr/
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Tο Petros Klampanis
trio σε μια ατμοσφαιρική, 
online streaming
μουσική παράσταση
INFO: Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη 
on demand ώς τις 05.05, εδώ: https://
bit.ly/32aqC7Q. Εισιτήριο: €10. Η σελίδα 
προβολής θα είναι διαθέσιμη για είσοδο (log 
in) των πελατών ώς και τις 23:59 τής 05.05. 
Από τη στιγμή εισόδου σας στη σελίδα προ-
βολής έχετε τέσσερις ώρες στη διάθεσή σας, 
για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

Ό ΜΠΑΣΊΣΤΑΣ, συνθέτης και παραγω-
γός Πέτρος Κλαμπάνης προσκαλεί δύο 
νέους και πολλά υποσχόμενους μουσικούς, 
τον Τζέισον Γουάστορ (ντραμς) και τον 
Ραφαήλ Μελετέα (πιάνο), για να μας πα-
ρουσιάσουν κομμάτια δικά του, καθώς και 
covers. Αυτό το νέο τρίο τού Κλαμπάνη μάς 
προτείνει τη δική του εκδοχή για το πώς 
μπορεί να ακουστεί το πιάνο τρίο σήμερα. 
Ο Κλαμπάνης είναι γνωστός για τους πειρα-
ματισμούς του με μεγαλύτερα σχήματα. Το 
2019, όμως, κυκλοφόρησε το πρώτο του 
τρίο άλμπουμ με τίτλο «Irrationalities», το 
οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

ΣΙΝΕΜΑ
Μια βραβευμένη ταινία
σε on demand προβολή
ΤΌ «HOLY MOTORS», η βραβευμένη 
στις Κάννες ταινία τού Λεός Καράξ, 
η οποία απολαμβάνει πλέον θρυλικό 
στάτους, είναι διαθέσιμη στη viva.gr 
από τη StraDa Films. Το φιλμ τού γάλ-
λου σκηνοθέτη αφηγείται την 24ωρη, 
σουρεαλιστική οδύσσεια του αινιγμα-
τικού κυρίου Όσκαρ στους δρόμους 
ενός ονειρικού Παρισιού, μέσα από ένα 
διαδοχικό παιχνίδι ρόλων και μεταμορ-
φώσεων.
INFO: Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για 
on demand προβολή ώς τις 31.05, εδώ: 
https://bit.ly/3mI6zak. Εισιτήριο: €2,50.

5 76 8 9Το έργο «Ο Τζόνι πήρε 
το όπλο του» σε σκη-
νοθεσία Θ. Ματίκα on 
demand ώς τις 30.04. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3a8tVkl 

«Comedy Click:
A virtual stand up 
comedy show on 
demand» ώς τις 22.05. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3g4voMx 

«Δημήτρης Δημόπου-
λος – Ανθολόγιο.
A virtual standup comedy 
show» ώς τις 09.05. 
Περισσότερα εδώ: https://
bit.ly/2Qp98lv 

Η παράσταση «Εξορκι-
σμός» από το Θέατρο 
του Άλλοτε διαθέσιμη οn 
demand ώς τις 10.05. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/2QgIIT7 

Η συναυλία τού Μίλτου 
Πασχαλίδη στο Θέατρο 
Βράχων διαθέσιμη on 
demand ώς τις 03.05. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3g91eYk

à
Ο ήχος τής λύρας συναντά τη τζαζ
ΝΈΈΣ ΣΥΝΘΈΣΈΊΣ για λύρα και piano trio παρουσιάζει το κουαρτέτο τού Σωκράτη Σινόπουλου 
σε live streaming από το «Half Note». Ο συνδυασμός τού αρχέγονου ήχου τής λύρας με το piano 
trio, οι εμφανείς επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή, βυζαντινή και κλασική μουσική, αλλά και η 
ποικιλομορφία αυτοσχεδιασμών συνθέτουν τον ιδιαίτερο ακουστικό χαρακτήρα τού κουαρτέτου.
INFO: Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη on demand ώς τις 05.05, εδώ: https://bit.ly/3s9Uhc4. 
Εισιτήριο: €10.

ΣΙΝΕΜΑ
Η ιστορία ενός αγώνα
δικαιωμάτων
ΤΌ ΒΡΑΒΈΥΜΈΝΌ με Όσκαρ Καλύ-
τερης Διεθνούς Ταινίας αριστούργημα 
του Χιλιανού Σεμπαστιάν Λέλιο «Μια 
φανταστική γυναίκα» έρχεται στη viva.gr 
από τη StraDa Films. Το φιλμ έλαβε, 
επίσης, την Αργυρή Άρκτο Καλύτερου 
Σεναρίου (Sebastián Lelio και Gonzalo 
Maza) στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματόγραφου τού Βερολίνου και 
Ειδική Μνεία Οικουμενικής Επιτροπής 
στο ίδιο φεστιβάλ.
INFO: Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για 
on demand προβολή ώς τις 31.05, εδώ: 
https://bit.ly/3dgSei6. Εισιτήριο: €2,50.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο Στέλιος Μάινας συναντά
τον Παπαδιαμάντη
ΜΈ ΤΌ ΈΡΓΌ και τη στάση ζωής του, ο 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ανέδειξε με 
τον καλύτερο τρόπο την ουσία και το βαθύ 
αίσθημα της ανθρώπινης ύπαρξης – η συ-
νάντηση με τον λόγο του ίσως είναι μία από τις 
καλύτερες προτάσεις για τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. O ηθοποιός Στέλιος Μάινας αναδει-
κνύει με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο 
και το βαθύτερο νόημα των κειμένων του.
INFO: Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη 
για προβολή από τις 26.04 ώς τις 02.05. 
Εισιτήριο: €8. Για αγορά εισιτηρίου και 
παρακολούθηση της παράστασης κλικά-
ρετε εδώ: https://bit.ly/3gfyBJ0

Με δεδομένους τούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και λειτουργίας
λόγω τής πανδημίας τού νέου κορωνοϊού, θα ήταν προτιμότερο να επικοινωνείτε προηγουμένως με τον χώρο

όπου φιλοξενείται μία εκδήλωση ή μία δράση, για να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα πρόσβασης.WHAT’S HOT NOW
Η «CITYMAG 
THESSALONIKI» ΒΑΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
- ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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και δεν πρέπει
να χάσω; 1 2 3 4«Εις το όνομα του ιού»:

stand up comedy
με τη Σοφία Μουτίδου 
ώς τις 03.05.
Περισσότερα εδώ: https://
bit.ly/3tgWeEW 

Τα μεγαλύτερα ονόματα 
της trap σκηνής 
στη σκηνή τού Vox, live 
και online στις 24.04. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3wSWDj7 

Ο Ταφ Λάθος στη σκηνή 
τού «Gazarte»
σε live streaming τη 
ΔΕ 26.04, στις 21:00. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/32fKZ3u 

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
σε live streaming 
από το «Gazarte» το
ΣΑ 24.04, στις 21:00. 
Περισσότερα εδώ: 
https://bit.ly/3wSX4df 

«ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΙ»

Το «αλήτικο» 
αριστούργημα
του Σκαρίμπα
σαν ροκ συναυλία
ΤΌ «ΘΈΊΌ ΤΡΑΓΊ», η εξαι-
ρετική παράσταση του Άρη 
Μπινιάρη, επιστρέφει σε on 
demand προβολή ώς τις 30 
Μαΐου. Ένας αλήτης, ένας 
προκλητικός, ένας εχθρός 
τού καθωσπρεπισμού επι-
στρέφει στα πάτρια εδάφη 
για μια παλιά του αγάπη, 
που, παντρεμένη τώρα πια 
με έναν πλούσιο αστό, ζει την 
«ευτυχία» μιας «γεμάτης» 
ζωής. Ο αντι-ήρωας αυτός 
ραδιουργεί σωτήρια εναντίον 
μιας δοσμένης συνταγής που 
καθιστά τους ανθρώπους 
κοινωνικά «κανονικούς», 
απεγνωσμένα «υγιείς» και 
κάλπικα γεμάτους.
Η παράσταση αποτελεί ένα 
θεατρικό και μουσικό γεγο-
νός ταυτόχρονα. Ηθοποιός 
και μουσικοί συμπράττουν 
ζωντανά επί σκηνής. Ο 

μουσικός λόγος τού Γιάν-
νη Σκαρίμπα πλαισιώνεται 
από μουσική και τραγούδια 
γραμμένα ειδικά για την 
παράσταση που, με όχημα 
τα εκφραστικά μέσα τού 
ηθοποιού, δημιουργούν 
μια ηλεκτρική και δυναμι-
κή πλατφόρμα αφήγησης 
αυτής της προκλητικής 
ιστορίας.
INFO: Η παράσταση θα είναι 
διαθέσιμη για on demand 
screening ώς τις 23:59 τής 
30ής Μαΐου, εδώ: https://bit.
ly/3uKLwqA. Εισιτήριο: €3,99. 
Η παράσταση προσφέρει δυνα-
τότητα επιλογής υπότιτλων στα 
Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Μετά 
την έναρξη της προβολής, η 
παράσταση παραμένει διαθέ-
σιμη για 24 ώρες και μέχρι το 
χρονικό όριο που έχει οριστεί 
για ενοικίαση.
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σας εξυπηρετήσουμε και στο 
ταμείο 3. Παρακαλώ, τοπο-
θετήστε τα προϊόντα σας και 
στον ταμειακό πάγκο 3».

Μια γλυκιά νοσταλγία 
άρχισε πάλι να με 
κυριεύει, ίδια με αυτή 
που ξύπνησα το πρωί, 
αρκετές ώρες πριν.
Ετοίμασα τάχιστα το ταμείο 
μου και ο πρώτος πελάτης 
ήταν ήδη μπροστά μου. Ένας 
γλυκός κύριος με ένα πελώ-
ριο άσπρο μουστάκι. Είχε 
ψωνίσει μόνο δύο πράγματα: 
μια μολόχα με κατακόκκινα 
άνθη και μια χωριάτικη πίτα 
Καρδίς. Κοιτούσα επίμονα 
τα προϊόντα, ενώ παράλληλα 
μου πέρασε από το μυαλό ότι 
ονειρευόμουν ακόμα. Ότι δεν 
είχα ακούσει ποτέ το ξυπνητή-
ρι μου και ότι ο γλυκός κύριος 
θα μου έλεγε «ξύπνα, Ζωή». 
Τελικά, με ρώτησε: «Ωραία δεν 
είναι;». «Υπέροχη», του απά-
ντησα και σκάναρα τη μολόχα 
χαμογελώντας. «Και η πίτα νη-
στίσιμη» μου επεσήμανε φεύ-
γοντας. Η επόμενη κυρία στο 
ταμείο είχε ψωνίσει σχεδόν το 
μισό κατάστημα, αλλά η κόρη 
της επέμενε πως κάτι είχαν 
ξεχάσει. Την έλεγαν Μαριάνθη, 
σαν την αδερφή μου. Η μικρή 
ξεγλίστρησε από τη μαμά της, 
πηγαίνοντας μέχρι το κοντινό-
τερο stand. Άρπαξε κάτι 
σοκολατένια 
αβγουλάκια 

Favorina και τα έφερε τρέχο-
ντας στο ταμείο. «Αυτά να τα 
πάμε στη γιαγιά;» ρώτησε τη 
μαμά της κι εκείνη της έκανε 
τη χάρη. Το αστείο είχε πα-
ραγίνει! Κοίταξα το ρολόι για 
να βεβαιωθώ πως ο χρόνος 
κυλούσε. Από μπροστά μου 
περνούσαν συσκευασμένες 
όλες οι παιδικές μου αναμνή-
σεις από γιορτινά πασχαλινά 
τραπέζια. Μια φέτα βαρελίσια 
ΓΑΛΠΟ και ένα ρυζόγαλο σαν 
εκείνο που μικρή το ήθελα όλο 
δικό μου, το Αγιωργίτικο που 
έπιναν οι μεγάλοι, ο χαλβάς με 
κακάο· το αγαπημένο γλυκό 
της μαμάς μου -σακούλα 
θέλετε;-, φρεσκοψημένο ψωμί 
από τον φούρνο να μοσχο-
βολάει, ο σοκολατένιος λαγός 
που τρώγαμε τελευταίο το 
κεφάλι. Μια βάρδια, ένα ολό-
κληρο Πάσχα, κι εγώ να βλέπω 
στα μάτια όλου του κόσμου 
πως γιόρταζαν κι εκείνοι μαζί 
μου. 

Με λένε Ζωή και 
γενικότερα δεν πιστεύω 
στις συμπτώσεις. 
Όμως για σήμερα -λίγα απο-
γεύματα πριν από τη φετινή 
Λαμπρή- όλο το σύμπαν 
συνωμότησε να ζήσω ολοκλη-
ρωτικά ένα χωριάτικο Πάσχα 
στον ταμειακό πάγκο 3. Στο 
σχόλασμα, έκανα και τα δικά 
μου, πλούσια εορταστικά ψώ-
νια, αφήνοντας για λίγο στην 
άκρη τον ρόλο της πρώτης 
γραμμής. Λίγο πιο μετά 
βγήκα από το κατάστη-
μα. Οι πασχαλιές είχαν 
φορέσει τα καλά τους 
και χάριζαν το πιο γλυκό 
άρωμα άνοιξης. Οι κα-
μπάνες σήμαιναν χαρμό-
συνα, προμηνύοντας τον 
δρόμο προς την Ανά-
σταση. Τα αυτιά μου 
θα έπαιρναν θέση, 
προετοιμάζοντας έναν 
νοερό ήχο από το 
«Χριστός Ανέστη». «Τι 
άλλο;» σκέφτηκα και τη-
λεφώνησα στην αδερφή 
μου: «Έρχομαι». Στην 
τσέπη μου έσφιγγα, 
με παιδική ευτυχία, 
αβγουλάκια σε χρυ-
σαφένιο περιτύλιγμα. 
Εικόνα με υποθήκη 
διαρκείας. Σκέτη 
αλήθεια!

Έχω γυρίσει στο σπίτι, 
έχει πλέον βραδιάσει μια 
νύχτα ανοιξιάτικη που 
φωνάζει να ξημερώσεις 
μαζί της.
Ανοίγω το laptop, διαβάζω 
ειδήσεις και αναρωτιέμαι τι θα 
γίνει τελικά το Πάσχα. Μάλλον 
δεν θα γιορτάσουμε και φέτος 
όπως τότε… Σκέφτομαι. Χαμο-
γελώ, γιατί εγώ σήμερα έζησα 
το δικό μου Πάσχα με τον πιο 
απροσδόκητα όμορφο τρόπο. 
Ας πάρω όμως τα πράγματα 
από την αρχή· δηλαδή, από 
την αρχή της ημέρας μου.

Εδώ και πέντε χρόνια, 
από τότε που ξεκίνησα 

τη δουλειά μου στα 
Lidl, το βιολογικό μου 
ξυπνητήρι «χτυπάει» 
από τα άγρια χαράματα, 
ανεξαρτήτως πρωινής ή 
βραδινής βάρδιας. 
Χτυπάει καθημερινά χωρίς εναλ-
λαγές στο χρονικό του πλαίσιο. 
Νταν! Ούτε λεπτό παραπάνω. 
Δεν ανταλλάζω με τίποτα τον 
πρωινό καφέ μου στο μπαλκό-
νι, όταν η πόλη δεν έχει ακόμα 
ξυπνήσει. Εκτός από σήμερα, 
που κάτι με έκανε να «πατήσω» 
ένα νοητό snooze. Σε αυτό το 
διάστημα, λοιπόν, ονειρεύτηκα 
το χωριό μου. Ήταν από αυτά 
τα πολύ ζωντανά όνειρα που 
νομίζεις ότι κράτησαν όλο το 

βράδυ, ενώ στην πραγματικότη-
τα κρατούν λίγα λεπτά, έως λίγη 
ώρα. Κάτι μεταξύ συνειδητού, 
ασυνείδητου και λογικής που 
λέει «μην κοιμάσαι βαθιά, έχεις 
να πας και δουλειά».

Ήταν, λέει, Μεγάλη 
Παρασκευή και μόλις 
είχαμε φτάσει στο χωριό.
Η μαμά κατέβαζε από το αμάξι 
τις βαλίτσες μας και η γιαγιά 
χαιρετούσε από το μπαλκόνι. 
Μάλιστα, μας έλεγε να κοι-
τάξουμε τις καινούργιες τις 
γλάστρες με κάτι κατακόκκινα 
άνθη που νομίζω ήταν μολόχες. 
Ανεβήκαμε την κρύα, μαρμά-
ρινη σκάλα της εισόδου και με 

το που μπήκαμε στο σπίτι η πιο 
γλυκιά μυρωδιά από φρεσκο-
ψημένη πίτα μας τρύπησε τη 
μύτη. «Νηστίσιμη» άκουγα 
τη γιαγιά να λέει με εκείνη τη 
χαρακτηριστική γοητεία στη 
φωνή της. Το αμέσως επόμε-
νο που θυμάμαι είναι να είμαι 
ξαπλωμένη σε εκείνο το μεγάλο 
κρεβάτι στο «μεσαίο δωμάτιο» 
όπως το λέγαμε και να τρώω με 
την αδερφή μου σοκολατένια 
αβγουλάκια σε χρυσαφένιο πε-
ριτύλιγμα. Και όπως στα όνειρα 
ο χρόνος χάνει την υπόσταση 
και κάνει τα δικά του, την ίδια 
στιγμή ήταν πια Κυριακή του 
Πάσχα κι εμείς μόλις είχαμε 
καθίσει στο γιορτινό τραπέζι. Οι 
καμπάνες του Αγίου Σπυρίδωνα 
και τα κλαρίνα έδεναν σε μια 
οικεία συμφωνία, που σύντομα 
διακόπηκε από έναν ενοχλητικό 
ήχο. Το αληθινό ξυπνητήρι που 
ο Μορφέας επέλεξε να έχει στο 
όνειρο!

Το όνειρο ήταν 
ολοζώντανο και δεν 
μπορούσα ή δεν ήθελα 
να συνέλθω από αυτό.
Μύριζα ακόμα την αύρα του 
χωριού, μα η πόλη έξω έμοια-
ζε έτοιμη να μου το χαλάσει. 
Όταν πια έφτασα στο κα-
τάστημα για να ξεκινήσω τη 
βάρδια μου, όλα είχαν κάπως 
ξεθωριάσει στο μυαλό μου. 
Η αναμενόμενα αυξημένη 
κίνηση που υπήρχε από πολύ 
πρωί λόγω γιορτών με έκανε 
αυθόρμητα να αφήσω ορι-
σμένες βασικές αρμοδιότητες, 
μην μπορώντας να πάρω το 
βλέμμα μου από τα ταμεία· 
το πόστο, το οποίο εκτίμησα 
δεόντως όταν ξεκίνησα την 
δουλειά μου μέσα στο κατά-
στημα και μόλις λίγα χρόνια 
μετά με έφερε στον ρόλο της 
διευθύντριας καταστήματος. 
Η δικιά μου ιστορία εξέλιξης 
που δεν θα πάψω ποτέ να την 
αναφέρω! Είναι σημαντικό 
να νιώθεις ότι η εταιρεία που 
εργάζεσαι σε αξιολογεί αξιο-
κρατικά και χωρίς διακρίσεις, 
αναγνωρίζοντας την ποιότητα 
της εργασίας σου. Και να, 
λοιπόν, που μερικές ώρες μετά, 
προς το μεσημεροαπόγευμα, 
αποφάσισα λόγω αυξημένης 
κίνησης να πάρω κι εγώ θέση 
πίσω από το ταμείο με τον 
αριθμό 3, ώστε να βοηθήσω 
στην πιο άμεση εξυπηρέτηση 
των πελατών. «Αγαπητοί πελά-
τες, σε λίγα δευτερόλεπτα θα 

ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 
ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 3
Με λένε Ζωή και γενικότερα δεν πιστεύω
στις συμπτώσεις. Ούτε στα σύμπαντα,
ούτε σε αυτά που συνωμοτούν
εναντίον σου και υπέρ σου. Ή μάλλον
δεν πίστευα μέχρι σήμερα...

ΜΕ ΛΕΝΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ. 
OΜΩΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
-ΛΙΓΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΛΑΜΠΡΗ- ΟΛΟ ΤΟ 
ΣΥΜΠΑΝ ΣΥΝΩΜΟΤΗΣΕ ΝΑ ΖΗΣΩ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΕΝΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΠΑΓΚΟ 3. ΣΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ, ΕΚΑΝΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ, ΠΛΟΥΣΙΑ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΨΩΝΙΑ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΝ ΡΟΛΟ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. 
ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΜΕΤΑ ΒΓΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΕΙΧΑΝ 
ΦΟΡΕΣΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΑΡΩΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ.
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ΊΔΈΈΣ & ΑΠΌΨΈΊΣ

ΑΝ ΥΠΌΘΈΣΌΥΜΈ ότι συμ-
φωνούμε ότι υπάρχει, βεβαίως. 
Διότι ο… απόλυτος σχετικισμός 
επιτάσσει την αμφισβήτηση των 
πάντων, την αντίσταση, την ιδε-
ολογικοποίηση ακόμη κι αυτών 
που δεν στριμώχνονται στα κου-
τάκια των ιδεασμών και, κυρίως, 
την επίδειξη μιας αντεξουσιαστι-
κής ψευτομαγκιάς.

ΝΑΊ ΜΈΝ, ΑΛΛΑ σ’ αυτές 
τις συζητήσεις: εδώ οι (αναμφί-
βολες) κρατικές αμφιγνωμίες, 
οι πειραματισμοί, οι ελλείψεις 
σχεδιασμών, επικοινωνίας, 
ενσυναίσθησης. Λίγο πιο ‘κει, 
μερικά υποχθόνια σχέδια σκο-
τεινών ελίτ (ως γνωστόν –κλη-
ρονομιά τής οπισθοδρομικής 
μας Αριστεράς–, όλες οι ελίτ 
είναι σκοτεινές, διεφθαρμένες, 
επαχθείς και επονείδιστες). 
Και λίγο παραπέρα η διαρκής 
προσπάθεια της εξουσίας να 
κάμψει το γνήσια αντιστασιακό 
μας πνεύμα, να εξανδραποδίσει 
την ανένταχτη νεολαία μας και 
να σύρει στο άρμα τού παγκό-
σμιου νεοφιλελευθερισμού –ου 

μην, αλλά και ακροδεξιού φασι-
σμού– τη δύσμοιρη χώρα μας.

ΌΛΑ ΑΥΤΑ ασκαρδαμυκτί, 
«μαζί και ταυτοχρόνως», κατά 
προτίμηση σε μια χαλαρή βόλτα 
(διαδημοτική τα Σαββατοκύρια-

κα), με τη μασκούλα κάτω απ’ το 
πηγούνι («αφού πίνω καφέ και 
καπνίζω…»), με παρέες κυκλωτικές 
και άλλο τόσο ελεύθερες σαν πο-
ταμούς. Ας κρατήσουν οι χοροί…

ΌΧΊ: ατομική ευθύνη στη 
χώρα τού κατ’ ιδιωτική χρή-

ση κράτους δεν υπάρχει και 
δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρ-
χουν μόνον ελευθερίες και 
δικαιώματα που καταπατώνται 
βάναυσα και, ευτυχώς, υπάρχει 
σθεναρή αντίδραση – στα take 
away αδελφές μου, στα take 
away! Και μην ξεχνάμε και τη 
γενιά που της στέρησαν το μέλ-
λον, οπότε «τώρα, μπαρμπάδες, 
θα το υποστείτε» – η νεολαία 
που αντιστέκεται, η νεολαία 
που επιμένει!

ΣΤΌ ΔΊΑ ΤΑΥΤΑ, βέβαια, 
υπάρχει το σωτήριο εμβόλιο (διά 
πάσαν νόσον και πάσαν…), στο 
οποίο, ωστόσο, θα πρέπει να 
αντισταθούμε. Τι να μας πουν οι 
χιλιάδες ξεπουλημένοι στις φαρ-
μακευτικές υπερεπιστήμονες και 
τα αναρίθμητα κατευθυνόμενα 
τεστ και έλεγχοι! Ηλίου φαεινότε-
ρον ότι υπάρχει κίνδυνος για τον 
οργανισμό μας – ο οποίος, ως 
γνωστόν, δοξάστηκε στα «βρώ-
μικα» και στα fast food. 

ΌΛΑ ΑΥΤΑ μέχρι να μπει ο 
αναπνευστήρας…

«ΤΌΝ ΘΈΌ» θα ήταν μια 
πρώτη, απλή απάντηση 
που θα ερχόταν στο μυαλό 
κάποιου – από την άλλη, 
ίσως τελικά αυτή να μην 
είναι μια απάντηση και τόσο 
απλή… Δεν είναι τυχαίο ότι 
ένα από τα σημαντικότερα 
ταξίδια τού Τσάτουιν –εκεί-
νο που πίστεψε πως δίνει 
τις απαντήσεις σ’ αυτά που 
με αγωνία αναζητούσε από 
παιδί– ήταν το ταξίδι στο 
σπήλαιο Σβάρτκρανς, στη 
Νότια Αφρική, όπου συνά-
ντησε τον παλαιοντολόγο 
Μπομπ Μπρέιν.

ΗΤΑΝ ΈΚΈΊΝΗ ακριβώς η 
στιγμή που ο Μπρέιν επι-
χειρούσε να αποδείξει ότι ο 
άνθρωπος δεν ήταν απλώς 
ένας κυνηγός, ένα αιμοσταγές 
«τέρας» στην κοπιαστική και 
αγωνιώδη προσπάθειά του 
να επιβιώσει, αλλά κάτι πιο 
σύνθετο. Υπήρξε και θήραμα, 
που έδειξε μεγαλύτερη ευφυΐα 
απ’ όση το αρπακτικό που τον 
καταδίωκε. «Τα πάντα είχαν 
να κάνουν με τη διαχείριση 
της φωτιάς» ήταν η γνώμη 
τού παλαιοντολόγου, δίνοντας 
στον Τσάτουιν μια σανίδα να 
παλέψει με τα κύματα, χαρίζο-

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
Γράφει η ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ

Δαμάζοντας τα κύματα. Προετοιμάζοντας μια διάλεξη
για τον Μπρους Τσάτουιν, έθεσα και πάλι στον εαυτό μου
το ερώτημα για το τι μπορεί να ψάχνουν ορισμένοι άνθρωποι
στα πέρατα του κόσμου και στα βάθη τού χρόνου.

ντάς του ένα πολύτιμο αφήγη-
μα, μια ιστορία, στο βάθος τής 
οποίας υπήρχε ο άνθρωπος 
που δεν ήταν από καταγωγή 
επιθετικός και κτηνώδης.

ΑΡΑΓΈ, η σκέψη αυτή κρύβει 
ευγένεια ή ναρκισσισμό; Έχει 
πράγματι σημασία να τοπο-
θετείται κάποιος σ’ αυτό; Και 
επιπλέον: πώς φτάνει κάποιος 
σε ένα αφήγημα, σε μια 
ιστορία που γίνεται κεντρι-
κή στη ζωή του, αντλώντας 
δυνάμεις, ώστε να δαμάσει 
κύματα πάντοτε απρόβλεπτα 
και επιθετικά;

ΈΛΑΧΊΣΤΌΊ από εμάς είχαν 
την ευκαιρία, τη δυνατό-
τητα, την έμπνευση ή τη 
γενναιότητα να ζήσουν μια 
ζωή συναρπαστική –κι ας 
ήταν σύντομη– όπως η 
ζωή που έζησε ο Τσάτουιν. 
Ωστόσο, δεν παύουμε να 
αναζητούμε (καθένας με 
τον τρόπο που μπορεί) την 
ιστορία εκείνη που θα μας 
σώσει, που θα μας χαρίσει 
την προσωπική θέαση του 
κόσμου, αποκαλύπτοντας το 
βάθος που μπορεί να έχουν 
τα πράγματα της ζωής, αλλά 
και τα δικά μας βιώματα, ο 

δικός μας βηματισμός στον 
κόσμο.

ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ με πολλούς 
κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας πάνω σε μια τέτοια εκ-
δοχή τού θείου, συμφώνησαν 
πως τις ιστορίες τις φτιάνουμε 
όχι μόνο για να μαθαίνουμε, 
αλλά και για να αντέχουμε. Το 
λέει καλύτερα και συνοπτικά 
ένας από τους παλαιότερους 
και πιο αγαπημένους φίλους 
μου, που αυτές τις δύσκολες 
ημέρες συχνά σκεφτόμουν: 
οι ιστορίες είναι εκείνες που 
τελικά θα μας σώσουν.

ΜΠΌΡΈΊ να μην το βλέπω, 
αλλά ακούω το κελάηδημά 
του – τόσο όμορφο, ευχάριστο 
και αισιόδοξο που συνδυάζεται 
τέλεια με τη μεθυστική ευωδιά 
που δίνουν τα νεραντζολού-
λουδα, δημιουργώντας μου 
μια μόνιμη πηγή καθημερινής 
ευδαιμονίας. Κυρίως τώρα που 
είναι άνοιξη, εποχή τής αν-
θοφορίας τους, οι νεραντζιές 
αφήνουν ένα άρωμα τόσο 
δυνατό, που μπορεί να νικήσει 
ακόμη και την αποφορά των 
καυσαερίων και τον πηχτό 
κουρνιαχτό τής πόλης – και 
γι’ αυτό τις λατρεύω. Αυτό το 
όμορφο, ανθεκτικό, καλόβολο 
δεντράκι πάντοτε απορούσα 
πώς μπόρεσε να προκόψει στο 
κλίμα τής Θεσσαλονίκης, όπου 
άλλα εσπεριδοειδή, όπως οι λε-
μονιές και οι πορτοκαλιές, δεν 
έχουν και πολύ μεγάλη τύχη.

ΘΥΜΑΜΑΊ την αγαπημένη 
λεμονιά τής γιαγιάς μου, φυτε-
μένη στο κέντρο ενός μικρού 
θερμοκηπίου στον κήπο μας, 
η οποία στην καλύτερη περί-
πτωση έκανε ώς δύο λεμόνια 
τον χρόνο. Ως παιδάκι πίστευα 
ότι αυτή είναι η μέση καρπο-
φορία κάθε λεμονιάς, μέχρι 
που γνώρισα τις λεμονιές τής 
Αθήνας και αργότερα της Αρ-
γολίδας – τίγκα στον καρπό. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
ένας σωρός λεμόνια πεσμένα 
κάτω και ουδείς να μπαίνει 
στον κόπο να τα μαζέψει. Από 
τότε τρέφω μεγάλη εκτίμηση 
για τα λεμόνια και τα συμπερι-
φέρομαι με σεβασμό.

ΈΠΊΣΤΡΈΦΏ στη δική μας τη 
νεραντζούλα και τον φτερωτό 
της, καλλικέλαδο ένοικο που 
σας έλεγα, που τον άκουγα, 
αλλά δεν τον έβλεπα – από 
το κελάηδημα και μόνο συ-

μπέρανα ότι πρόκειται μάλλον 
για καρδερίνα. Μια μέρα, 
επιστρέφοντας στο σπίτι μου, 
ακούω τα σκυλιά μου να 
γαυγίζουν κάπως ασυνήθιστα, 
σαν να με προειδοποιούσαν 
για κάτι περίεργο. Ανοίγοντας 
την πόρτα βλέπω τους ταραγ-
μένους μου Δαλματούς να 
κυνηγούν ένα πετούμενο, που 
στην αρχή πέρασα για μεγάλο 
έντομο. Δεν ήταν έντομο, όμως. 
Ήταν μια μικρούλα καρδερί-
να! Τρομαγμένη πολύ από τα 
σκυλιά, πήγε και κούρνιασε 
πάνω σ’ ένα φωτιστικό, όπου 
ένιωσε πιο ασφαλής, μάλλον… 
Της άνοιξα τη μπαλκονόπορτα 
κι εκείνη αμέσως πέταξε έξω 
και προσγειώθηκε στα κλαδιά 
τής νεραντζιάς, χαρίζοντάς 
μου κι ένα πολύ μελωδικό 
«τσιρρρρρ», σαν χαιρετισμό, 
ίσως και «ευχαριστώ».

ΤΊ ΌΜΌΡΦΗ ΈΠΊΣΚΈΨΗ 
ήταν αυτή! Από πού να μπήκε 
η καρδερινούλα μέσα στο σπί-
τι μου; Μάλλον θα κατάλαβε 
ότι είμαι μεγάλη θαυμάστρια 
της μουσικής της κι έτσι θα 
ήρθε. Ευχαριστώ πολύ, φτε-
ρωτή μου φίλη, όποιο ωραίο 
μήνυμα κι ήρθες να μου 
φέρεις. Είσαι και θα είσαι «εις 
οιωνός άριστος»…

ΊΌΥΝΊΌ 1976, βρίσκομαι 
στον σιδηροδρομικό σταθμό 
Θεσσαλονίκης με μία βαλίτσα 
για ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα 
ταξίδι που κράτησε 15 χρόνια 
– ήμουν 19, είχα ζήσει 11 χρόνια 
στο Ηράκλειο Κρήτης και 8 στη 
Θεσσαλονίκη. Έφευγα, επει-
δή ήθελα πολύ να φύγω – το 
γεγονός ότι δεν μπορούσα να 
περάσω στην Αρχιτεκτονική 
ήταν ο λόγος, η αιτία και η 
πολυπόθητη αφορμή. Δεν είχα 
ταξιδέψει ποτέ εκτός Ελλάδος 
– δύο φορές στην πατρίδα, 
την Κρήτη, και τελευταία στα 
18 στη Σκόπελο, όπου είχα 
εντοπίσει ένα μικρό σπιτάκι που 
πουλιόταν και ήθελα πολύ να 
το αποκτήσω. Ακόμη και τώρα 
μπορώ να σας το περιγράψω.

ΤΌ ΤΡΑΊΝΌ ξεκίνησε βράδυ 
– ευτυχώς, είχα κρεβάτι μέχρι 
το Μιλάνο, θα διασχίζαμε όλη 

τη Γιουγκοσλαβία. Η ελπίδα 
για ελευθερία μού περιόριζε 
τους φόβους, ήμουν πάντο-
τε κλειστός και λιγομίλητος. 
Αφού περάσαμε τα σύνορα, 
μερικές δεκάδες χιλιόμετρα 
πιο πέρα, το τρένο τράκαρε 
μετωπικά με μία εμπορική 
αμαξοστοιχία. Ευτυχώς, δεν 
εκτροχιάστηκε – εμείς, βέ-
βαια, βρεθήκαμε ο ένας πάνω 
στον άλλο, σε ένα τρένο με 
πολλούς μετανάστες και πολ-
λούς ντενεκέδες λάδι, κάποιοι 
από τους οποίους τρύπησαν. 
Δεν περιγράφεται η συνέχεια… 
Μαύρο σκοτάδι. Στα χωρά-
φια τής ευρύτερης περιοχής 
τού Τίτο Βέλες περίσσευαν οι 
λάσπες και ο «συγχρωτισμός» 
μαζί τους ήταν υποχρεωτικός.

ΚΑΠΌΥ σε έναν επαρχιακό 
δρόμο μάς περίμεναν λεωφο-
ρεία – εννοείται ότι δεν γνω-

ρίζαμε πού πηγαίναμε, απλά 
ακολουθούσαμε αυτούς που 
ήταν μπροστά μας. Κουβα-
λούσα πλέον δύο βαλίτσες, η 
δεύτερη ανήκε σε μια κυρία με 
μωρό. Εννοείται ότι δεν διαμαρ-
τυρόμουν, είχα πολλά κουράγια 
αποθηκευμένα – ο προορι-
σμός, η δική μου «Ιθάκη», ήταν 
πάνω απ’ όλα. Μετά από 2-3 
ώρες περπάτημα μας στοίβαξαν 
σε λεωφορεία, μας οδήγησαν 
σε έναν άλλο σιδηροδρομικό 
σταθμό και μας ανέβασαν σε 
ένα άλλο, τοπικό τρένο. Τέρμα 
τα κρεβάτια και οι κουκέτες, 

στον διάδρομο ο ένας πάνω 
στον άλλο. Δυσανασχετήσαμε, 
αλλά συνεχίσαμε και έτσι διασχί-
σαμε την ατέλειωτη Γιουγκοσλα-
βία. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.

ΚΑΠΌΤΈ έφτασα στη Λυών. 
Τρεις πόλεις είχα δηλώσει, με 
πρώτη τη Λυών. Καμία δεν μου 
είχε απαντήσει και έτσι είχα 
ξεκινήσει για Λυών. Έφτασα 
και μπήκα σε ένα ξενοδοχείο 
– πρέπει να είχα περάσει μεγά-
λη δοκιμασία, βγήκα από το δω-
μάτιό μου μετά από πέντε ημέ-
ρες. Με το πρώτο τηλεφώνημα 

στη Θεσσαλονίκη μάθαινα ότι η 
επιστολή που είχε έρθει από τη 
Λυών ήταν αρνητική – ο λόγος 
ήταν ότι δεν υπήρχε πια σχολή, 
μόλις είχε καεί! Μη νομίζετε ότι 
παραιτήθηκα, δεν ήταν και δεν 
είναι του χαρακτήρα μου.

ΠΌΣΌ έχουν αλλάξει, αλήθεια, 
οι συνθήκες, πόσο εκμηδενί-
στηκαν οι αποστάσεις, πόσο 
απλοποιήθηκαν όλα. Όλα αυτά 
μέχρι πριν από έναν χρόνο. Τον 
τελευταίο χρόνο ζούμε έναν 
άλλο χρόνο, τον χρόνο τής με-
γαλύτερης δυνατής απόστασης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΤΙΔΑ
Γράφει η ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΚΡΑΤζΙΟΥ

Μια καρδερίνα μια φορά. Έξω
απ’ το παράθυρό μου φυτρώνει
ένα δεντράκι, μια νεραντζιά, ανθισμένη 
και μοσχοβολιστή, όπου έχει κάνει τη 
φωλιά του ένα πολύ γλυκόλαλο πουλάκι, 
ένα τοσοδούλι πλασματάκι, που με το ζόρι
διακρίνω μέσα στην ανοιξιάτικη φυλλωσιά. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ
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VICE VERSA
Γράφει o ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

Ταξίδι στο δικό μου αύριο. Σε πρόσφατο 
κείμενο που με αφορούσε διάβασα 
τα παρακάτω: «Αφού δεν πέρασε στο 
Πολυτεχνείο(…), παίρνει το αεροπλάνο και 
βρίσκεται πρωτοετής Αρχιτεκτονικής
στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης». Ήταν 
μια λογική διαδοχή γεγονότων που ένα νέο 
άτομο δεν θα μπορούσε να τη δει αλλιώς.

Πριν μπει ο αναπνευστήρας. Κάθε μέρα, σχεδόν κάθε στιγμή,
η κουβέντα, ο σχολιασμός, η ατάκα περιφέρεται
γύρω (εντός, εκτός και επί τα αυτά) από την πανδημία.

ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ, 
ΦΥΤΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΗΠΟ ΜΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΑΝΕ
ΩΣ ΔΥΟ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

ΟΧΙ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΜΟΝΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΙ.
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ΠΈΝΗΝΤΑ ΔΥΌ φωτορε-
πόρτερ και δημοσιογράφοι 
υπέβαλαν στον διαγωνισμό 423 
φωτογραφίες τού έτους 2020, 
με αποκλειστικό θέμα την 
πανδημία. Πενταμελής κριτική 
επιτροπή επέλεξε 88 από αυτές 
για να συμπεριληφθούν στην 

έκθεση, ξεχώρισε τις τρεις καλύ-
τερες και αποφάσισε ποια είναι η 
#PRESS_photo 2020.
«Κάθε χρονιά επιδιώκουμε να 
δώσουμε βαρύτητα και στο 
κομμάτι τής επικαιρότητας», 
σημειώνει η αντιπρόεδρος του 
Μορφωτικού Ιδρύματος της 

ΕΣΗΕΜ-Θ, Μάρνη Χατζηεμ-
μανουήλ, υπογραμμίζοντας το 
μεγάλο ενδιαφέρον για συμμε-
τοχή από φωτορεπόρτερ από 
όλη την Ελλάδα.
Μέσα στις συνθήκες που 
επιβάλλει η πανδημία και με 
τη συνεργασία τού δήμου 

Θεσσαλονίκης και του Οργα-
νισμού Μεγάρου Μουσικής, 
οι φωτογραφίες εκτίθενται με 
τρόπο προσαρμοσμένο στα 
αναγκαία μέτρα υγειονομικής 
προστασίας: σε σημεία όπου το 
κοινό μπορεί να τις δει χω-
ρίς να μπει σε κλειστό χώρο. 
Συγκεκριμένα, το σύνολο των 
φωτογραφιών εκτίθεται στο 
γυάλινο περίπτερο στον Κήπο 
των Γλυπτών, στη Νέα Πα-
ραλία, ενώ μια επιλογή τους 
φιλοξενείται στο κτίριο Μ2 τού 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσα-
λονίκης, με τρόπο που είναι 
ορατές. Οι φωτογραφίες τού 
#PRESS_photostories είναι δι-
αθέσιμες και διαδικτυακά, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://
pressphotostories.tilda.ws/.

Όι άνθρωποι
πίσω από τις εικόνες
Η επιλογή των φωτογραφιών 
που συμπεριλήφθηκαν στην 
έκθεση, όπως και όσων απέ-
σπασαν βραβεία ή επαίνους 
έγινε με «τυφλό» διαγωνισμό. 
Τα μέλη τής κριτικής επιτροπής 
παρέλαβαν το σύνολο των φω-
τογραφιών χωρίς κανένα στοι-
χείο ταυτότητας (τα metadata 
είχαν αφαιρεθεί από τα ψηφι-
ακά αρχεία) και κλήθηκαν να 
ψηφίσουν, καθένας ξεχωριστά, 
ποιες προέκριναν να εκτεθούν. 
Οι ψήφοι συγκεντρώθηκαν και 
ομαδοποιήθηκαν, σχηματίζο-
ντας ένα σώμα φωτογραφιών 

που κατ’ αρχάς προκρίθηκαν. 
Κατόπιν, σε πολύωρη συνεδρί-
αση η επιτροπή διέτρεξε αυτό 
το σχηματισμένο σύνολο και 
επέλεξε ποιες φωτογραφίες θα 
βραβευτούν.
Την κριτική επιτροπή τού 
διαγωνισμού αποτέλεσαν ο 
φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης 
Σαρρηκώστας, ο αρχιτέκτονας 
και φωτογράφος Άρις Γεωρ-
γίου, ο καθηγητής στο τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ τού 
ΑΠΘ Γρηγόρης Πασχαλίδης, 
ο επιμελητής τού MOMus – 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ-
σαλονίκης Ηρακλής Παπαϊω-
άννου και ο δημοσιογράφος 
Τάσος Ρέτζιος.
Συμμετείχαν (κατ’ αλφαβητική 
σειρά) οι φωτογράφοι Αλέξαν-
δρος Αβραμίδης, Αριστείδης 
Βαφειαδάκης, Γιώργος Βι-
τσαράς, Ραφαήλ-Απόστολος 
Γεωργιάδης, Γιώργος Γιακου-
μίδης, Μπάμπης Γιαννακίδης, 
Πέτρος Γιαννακούρης, Σάκης 
Γιούμπασης, Βαγγέλης Γκί-
νης, Γιάννης Δημητρόπουλος, 
Σωτήρης Δημητρόπουλος, 
Αλέξανδρος Κατσής, Γιώργος 
Κονταρίνης, Μανώλης Λαγου-
τάρης, Γιάννης Λιάκος, Ηλίας 
Μάρκου, Στέλιος Ματσάγγος, 
Δημήτριος Μεσσήνης, Σάκης 
Μητρολίδης, Αλέξανδρος 
Μιχαηλίδης, Δημήτρης Μιχα-
λάκης, Γιώργος Μουτάφης, 
Άγγελος Μπαράι, Τατιάνα 
Μπόλαρη, Γιάννης Μωυσιάδης, 
Νικόλαος Οικονόμου, Γιάννης 
Παναγόπουλος, Γιάννης Πα-
πανίκος, Λευτέρης Παρτσάλης, 
Νίκος Πηλός, Χρήστος Σιάρρης, 
Λεωνίδας Τζέκας, Δημήτρης 
Τοσίδης, Κωνσταντίνος Τσακα-
λίδης, Αχιλλέας Χήρας και Νίκος 
Χριστοφάκης.
Τον συντονισμό και την επιμέ-
λεια της διοργάνωσης έχουν 
ο διευθυντής τής ΕΣΗΕΜ-Θ 
Γιάννης Κοτσιφός, ο γενικός 
γραμματέας τού Μορφωτικού 
Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ 
Τάσος Ρέτζιος και ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας τού Μορφωτικού 
Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ 
Γιώργος Γερονικολάου. Τη 
γραφιστική επιμέλεια είχε ο 
Θανάσης Γεωργίου, ενώ την 
τεχνική επιμέλεια της έκθεσης 
ανέλαβαν ο Γιάννης Κοτσιφός, 
ο Παναγιώτης Πλαζομίτης και η 
Μαρία Πεκλάρη. Συνεργάστη-
κε ο Αλέξανδρος Ντωνούδης. 
Την εκτύπωση των φωτογραφι-
ών έκανε η Whale Graphics ΑΕ 
και την εκτύπωση των εντύπων 
η thessprint.
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Εικόνες
πανδημίας
Η πανδημία, όπως αποτυπώθηκε
φωτογραφικά μέσα στο έτος 2020
με προορισμό την ενημέρωση, είναι το θέμα
τής διαγωνιστικής έκθεσης φωτορεπορτάζ 
#PRESS_photostories 2020, την οποία 
διοργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Ένωσης Συντακτών 
Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).
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 Η #PRESS_photo 2020.
 (1ο βραβείο) ανήκει στον Γιώργο.
 Βιτσαρά: δειγματοληπτικός έλεγχος.
 για Covid-19 από κλιμάκιο γιατρών.
 εντός του Ζαππείου. Αθήνα,.
 3 Ιουλίου 2020..

 ---- ΤΟ ----
ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΡΟΥΑΣΑΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!

Γεννημένη από μεράκι 
και με έμφαση στην 
καινοτομία, η Αρτοποιία 
Τουρλή πέρασε από
τον πατέρα στον μοναδικό 
και άξιο διάδοχό του: τον
πρωτότοκο γιο του. Κάπως
έτσι, ο Ιωάννης Τουρλής 
μαζί με την Ελένη Καλλίδου
κατάφεραν να κάνουν 
σήμερα το αρτοποιείο τους
«Το καλύτερο
κρουασάν της πόλης»
σημείο αναφοράς
για κάθε επισκέπτη
της Θεσσαλονίκης.

--- Αρτοποιία Ίωάννη Τουρλή ---
Μ. Mπότσαρη 50, Τ. 2310-831.066. Πώληση: Χονδρική – Λιανική

ΣΥΝΤΌΜΑ ΜΈ ΝΈΌ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!
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ΥΠΗΡΧΈ ΜΊΑ ΊΈΡΌΤΈΛΈΣΤΊΑ κάθε 
Παρασκευή. Να κλείνουμε λάπτοπ κατά 
τις 20:00. Και κάτι. Παρά κάτι. Δεν είχε 
τόση σημασία όσο το γεγονός ότι ήταν μια 
κίνηση συντονισμένη. Που ξεπηδούσε από 
το κοινό inbox τής παρέας και γινόταν 
βήματα. Πραγματικά. Τόσο διαφορετικά 
μεταξύ τους. Αλλά με την ίδια ακριβώς 
κατεύθυνση. Το στέκι που κέρδισε 
στη διαδικτυακή διαβούλευση. Που 
αναδείχτηκε το αρχηγείο αυτής της 
Παρασκευής.

ΤΌ ΜΈΡΌΣ ΠΌΥ ΧΡΈΊΑΖΈΤΑΊ κάποια 
(νανο)δευτερόλεπτα, για να κάνει κάτι 
που ξέρει καλά. Να «ξεπλύνει» μαγικά 
–πάνω από άδεια πιάτα, γεμάτα ποτήρια 
και τελειωμένα τσιγάρα– όλη την εβδομάδα 
αυτών που περνούν την πόρτα του. Μαγικά. 
Την περίεργη Τετάρτη, τη χαλαρή Τρίτη, την 
τόσο Δευτέρα, μια Πέμπτη που δεν τελείωνε 
ποτέ και μια Παρασκευή που δεν άρχισε 
καν. Ζόρικη μπουγάδα, όχι αστεία.

ΑΥΤΌ ΈΊΝΑΊ ΤΌ ΜΑΓΊΚΌ με τα μέρη που 
αγαπάς. Ό,τι διάθεση κι αν φοράς, όταν 
μπαίνεις, βγαίνεις πεντακάθαρος. Είναι λες 
και με το που κάθεσαι στις καρέκλες τους 
ξεκινάει η ταχεία πλύση. Αυτόματα. Με 
αστεία και ατάκες που το δίπλα τραπέζι δεν 
θα καταλάβει – ποτέ. Δεν θα είχε νόημα, 
άλλωστε… Κι ύστερα, στριφογυρίζεις. Όσα 
σε απασχολούν. Ξανά και ξανά. Επιμελώς. 
Μέχρι να αποκτήσουν την πραγματική τους 
διάσταση. Να μετατραπούν από «XLarge» 
σε «Medium», σε «Small». Το έχουν αυτό τα 
πλυντήρια που βάζεις με φίλους. Αλλάζουν 
μαγικά τις διαστάσεις των πραγμάτων. Όπως 
θέλουν. Επειδή είναι τα μόνα που ξέρουν. Τι 
ταιριάζει στον καθένα. Τι αγαπά. Τι του πάει. 
Τι του είναι μεγάλο και τι τον σφίγγει. Πώς 
να κάνουν τα μαύρα να ξεθωριάζουν και 
τα λευκά να αποφεύγουν τις «παγίδες». Να 
παίρνουν χρώμα.

ΣΌΦΈΣ ΜΗΧΑΝΈΣ. Που τις εκτιμάς 
περισσότερο, καθώς μεγαλώνεις. Τότε 
που βάζεις μόνος σου πλυντήριο. Και 
συνειδητοποιείς τρία πράγματα. Ότι πρέπει 
να βάζεις συχνότερα μέσα στην εβδομάδα. 
Για να διαλύσει το μαλακτικό με άρωμα 
(από τις κοινές σας διακοπές) τους λεκέδες 
τής ημέρας, το καυσαέριο της επιστροφής, 
τη βραδινή σκόνη. Ότι οι σωστές μπουγάδες 
απλώνονται μόνο με φίλους. Και ότι η ζωή 
σου είναι τόσο βαρετή χωρίς αυτές.

AD HOC
Γράφει ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
content strategist, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ.

ΟΙ GUEST
EDITORS

THΣ
CITYMAG

Τα εστιατόρια
και τα μπαρ
είναι οι σύγχρονες 
μπουγάδες
με φίλους. Και
μας έχουν λείψει.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 
ΜΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ. 
Ο,ΤΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΙ ΑΝ ΦΟΡΑΣ, 
ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ 
ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΛΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΚΑΘΕΣΑΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΟΥΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
Η ΤΑΧΕΙΑ ΠΛΥΣΗ. ΑΥΤΟΜΑΤΑ. 
ΜΕ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΑΚΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΠΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ – ΠΟΤΕ. 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΝΟΗΜΑ, ΑΛΛΩΣΤΕ… 
ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ, ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΖΕΙΣ.
ΟΣΑ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ. ΞΑΝΑ 
ΚΑΙ ΞΑΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΩΣ. ΜΕΧΡΙ 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
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https://www.facebook.com/artopoiiaioannitourli
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1.
Γιατί βρίσκουμε πλήθος 
πασχαλινών σοκολατένιων
αυγών από 5 παραγωγούς.
Οι επιλογές είναι πολλές.
Θα τα λατρέψετε!

2.
Γιατί εδώ υπάρχει 
η καλύτερη συλλογή από 
το γνωστό ιταλικό γλυκό 
του Πάσχα, Colomba. 
Μεταξύ αυτών θα βρείτε
και τις μοναδικές 
Colomba 
της Dolce Gabbana.

3.
Για τις πιο όμορφες
φυσικές και χειροποίητες
ΣοκοΛαμπάδες. 
Χειροποίητο μοναστηριακό 
μελισσοκέρι αργής καύσης
από τη Τζια, σε  
συνδυασμό με μοναδική 
ποικιλία χειροποίητων 
σοκολατών.

4.
Στο Olicatessen 
αγαπάμε τον χαλβά όλο 
τον χρόνο. Ιδιαίτερα τη 
συγκεκριμένη περίοδο, 
θα βρείτε μια μοναδική 
συλλογή από χαλβάδες 
μικρών παραγωγών 
από όλη την Ελλάδα. 
Δεν θα ξέρετε 
ποιον να διαλέξετε! 

5.
Δεν σταματάμε να κάνουμε
νέες συνεργασίες. 
Το Olicatessen είναι πλέον
στη Wolt. Επιλογές 
των προϊόντων αλλά και 
αποκλειστικά προϊόντα 
θα βρίσκετε πλέον μέσω 
της εφαρμογής της 
Wolt στη Θεσσαλονίκη.

5 λόγοι
για να επισκεφθείτε το σύγχρονο παντοπωλείο αυτήν την περίοδο:

5 χρόνια τώρα σας προσφέρουμε
τα καλύτερα προϊόντα! Προϊόντα 
αγαπημένα αλλά και δυσεύρετα,
από κάθε γωνιά.

Σας περιμένουμε στο 
Olicatessen (Βίκτωρος
Ουγκώ 4, Άνω Λαδάδικα)
για μια αξέχαστη
γευστική εμπειρία.

Online παραγγελίες σε όλο τον 
κόσμο στο www.olicatessen.gr

2313-030.286

Βρείτε μας στα social media: 

olicatessenskg

olicatessen_skg

Olicatessen

ΤΑLK OF THE TOWN
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Νέος μόνος 
ψάχνει 
(ριάλιτι...)

Γράφει η CATHY

ΜΈΊΖΏΝ ΑΝΑΣΤΑΤΏΣΗ επι-
κρατεί εσχάτως σε μία από τις 
γνωστότερες οικογένειες της 
Θεσσαλονίκης. Ο λόγος; Δεν 
είναι ο κορωνοϊός – ευτυχώς, 
όλα τα μέλη τής (πολυπλη-
θούς) οικογένειας έχουν κα-
ταφέρει επιτυχώς μέχρι τούδε 
να προστατευτούν από την 
πανδημία. Δεν είναι η οικονο-
μική στενότητα – είναι τέτοιο 
το επαγγελματικό αντικείμενο 
της οικογένειας που αυτά τα 
οποία ζούμε τον τελευταίο 
χρόνο μάλλον προσθέτουν 
ευρώ στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των εν λόγω 
θεσσαλονικιών businessmen 
και businesswomen παρά 
αφαιρούν. Είναι κάποια άλλη 
καταστροφή, ήτις τους ταλα-
νίζει (όπως συνέβαινε a long, 
long time ago με τον βαριό-
μοιρο οίκο των Λαβδακιδών 
– πρόκειται για το σόι τού 
Οιδίποδα, αν θυμάστε); Όχι, 
ούτε αυτή είναι η περίπτωση.

«ΑΦΌΥ ΚΑΊ ΓΈΡΌΊ είναι και 
χρήματα έχουν και κάποια 
συμφορά δεν τους έχει βρει, 
γιατί χαλάνε τη ζαχαρένια 
τους, Κάθι μου;» θα με ρω-
τήσεις δικαιολογημένα, φι-
λοθεάμον κοινό μου. Θα σου 
απαντήσω πάραυτα. Ο λόγος 
είναι εντελώς διαφορετικός, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
ότι δεν είναι αρκετός, για 
να προκαλέσει σοβαρούς 

πονοκεφάλους, κυρίως στον 
«πατριάρχη» τής οικογένειας 
και στη grande dame σύ-
ζυγό του. Αφορά τον δευτε-
ρότοκο γιο τους – έναν νέο 
εντυπωσιακά ευπαρουσίαστο, 
γυμνασμένο, επικοινωνιακό 
και ευειδή, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται έντονα τόσο στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις 
(επιτυχημένα, κατά κοινή 
ομολογία) όσο και στον 
κοσμικό στίβο (είναι από 
τα πολύ αγαπητά πρόσωπα 
στη socialité τής Θεσσαλο-
νίκης). Πρόκειται για έναν 
νέο δραστήριο –«adrenaline 
junkie», που θα έλεγαν και 
στην πέραν τού Ατλαντικού 
όχθη–, ο οποίος, όταν δεν 
συζητιέται για τις εντυπωσια-
κές συνοδούς του (τις οποίες 
εναλλάσσει τακτικώς), πρω-
ταγωνιστεί στα social media 
λόγω των επιδόσεών του σε 
μια σειρά από σπορ  – άλ-
λοτε extreme και άλλοτε πιο 
mainstream.

ΚΑΤΊ ΤΈΤΌΊΌ φαίνεται πως 
μπήκε στο στόχαστρό του κι 
αυτό το τελευταίο διάστη-
μα – αλλά με δημοσιότητα η 
οποία αναμένεται να χτυπήσει 
πρωτοφανή επίπεδα. Αφορμή 
αποτέλεσε ένα καινούργιο 
ριάλιτι, το οποίο ετοιμάζεται 
να εντάξει στο πρόγραμμά 
του από τη νέα σεζόν πανελ-
λαδικής εμβέλειας κανάλι. 

Και όχι όποιο κι όποιο ριάλιτι, 
αλλά αυτό που αρκετοί στο 
εξωτερικό χαρακτηρίζουν 
«το σκληρότερο ριάλιτι όλων 
των εποχών». Το όνομα του 
προγράμματος στη Βρετανία, 
όπου προβάλλεται ανελλιπώς 
τα τελευταία 19 χρόνια, είναι 
«I’m a celebrity… Get me 
out of here!» (σε ελεύθε-
ρη απόδοση στα Ελληνικά: 
«Είμαι διάσημος… Πάρτε με 
από εδώ!»). Το κόνσεπτ του; 
Δώδεκα διάσημοι μετακομί-
ζουν στη ζούγκλα τής Νότιας 
Αμερικής (στο βρετανικό 
φορμά και λόγω κορωνοϊού η 
τελευταία σεζόν «μετακόμισε» 
σε ένα κάστρο τής Γηραιάς 
Αλβιώνος). Εκεί, εν μέσω 
κατσαρίδων, φιδιών, ακρίδων, 
σκορπιών, σκουληκιών, κρο-
κοδείλων και διαφόρων άλλων 
κατοικιδίων, καλούνται να 
ανταποκριθούν (με το αζημίω-
το) σε μια σειρά από προκλή-
σεις: θα δεχθούν να κλειστούν 
σε μια γυάλα γεμάτη κατσαρί-
δες; Να κρατήσουν ζωντανή 
στο στόμα τους επί 30 δευτε-
ρόλεπτα μία τεράστια ακρί-
δα ή μία αράχνη; Να πιουν 
ένα «κοκτέιλ» από αλεσμένα 
σκαθάρια ή κατσαρίδες; 
Όταν τους τεθεί η πρόκληση 
(σημειωτέον ότι καθένας παί-
ζει για τον εαυτό του και δεν 
υπάρχουν ομάδες), έχουν δύο 
επιλογές: είτε να επιχειρήσουν 
να ανταποκριθούν στη δοκι-
μασία είτε να αναφωνήσουν 
«Είμαι διάσημος… Πάρτε με 
από εδώ!», αποχωρώντας έτσι 
από το παιχνίδι. Νικητής (και 
εκείνος που θα λάβει το πολύ 
μεγάλο χρηματικό έπαθλο) 
θα αναδειχθεί ο παίκτης που 
θα αντέξει να ανταποκριθεί σε 
όλες τις δοκιμασίες, οδηγώ-
ντας τους αντιπάλους του 
εκτός παιχνιδιού.

ΑΥΤΌ ΑΚΡΊΒΏΣ το κόνσεπτ 
έχει αρχίσει να «ψήνει» τον 
νεαρό Θεσσαλονικιό, ο οποί-
ος σε συζητήσεις με φίλους 
και γνωστούς έχει ήδη αρχί-
σει να διαδίδει ότι, μόλις το 

γνωστό κανάλι ανοίξει τη δι-
αδικασία υποβολής δηλώσε-
ων συμμετοχής, εκείνος θα 
σπεύσει να ανταποκριθεί από 
τους πρώτους – είτε η δοκι-
μασία φιλοξενηθεί σε κάποιο 
βρετανικό κάστρο είτε, στην 
πιο αυθεντική εκδοχή της, 
σε κάποια νοτιοαμερικανική 
ζούγκλα.

ΚΑΊ ΔΈΝ ΞΈΡΏ πόσο ερέθι-
σαν τη δική σας φαντασία ή 
τη φιλοπαίγμονα διάθεσή σας 
οι λεπτομέρειες των δοκιμα-
σιών (προσωπικώς, οφείλω 
να ομολογήσω ότι εκείνο το 
κοκτέιλ αλεσμένων σκαθα-
ριών και κατσαρίδων δεν 
αποτελεί το δικό μου «cup of 
tea» – θα προτιμούσα χίλιες 
φορές τις συγκινήσεις που 
προσφέρουν στον ουρανί-
σκο η βότκα, το Cointreau, ο 
χυμός κράμπερι και λάιμ και 
η φλοίδα πορτοκαλιού ενός 
«Cosmopolitan»), οι γονείς 
τού φερέλπιδος νέου, ωστό-
σο, ουδόλως ενθουσιάστη-
καν. Αφενός, είναι η έγνοια 
για το βλαστάρι τους – η ιδέα 
και μόνο του δικού μου γιου 
να ζει σαν σκηνίτης στη μέση 
κάποιας ζούγκλας, εξανα-
γκαζόμενος να υποβάλλεται 
σε μια σειρά από τουλάχιστον 
αηδιαστικές προκλήσεις, μου 
προκαλεί ίλιγγο. Αφετέρου, 

στην άποψή τους βαρύνει και 
το πώς αυτό θα μπορούσε 
να επιδράσει στην εικόνα τής 
οικογένειας, όχι απλώς στον 
κοινωνικό, αλλά κυρίως στον 
επαγγελματικό της περίγυρο. 
Βλέπετε, μέχρι τώρα η εικόνα 
ενός υπερδραστήριου γιου 
(πολλές φορές σε ενασχολή-
σεις έστω και οριακά αποδε-
κτές από το ευρύ κοινό) ήταν 
διαχειρίσιμη – ώς έναν βαθμό 
και σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να λειτουργούσε και 
ως καλή δημοσιότητα). Η 
επώνυμη έκθεση, ωστόσο, 
στο πανελλαδικό κοινό με 
τέτοιον τρόπο, μέσα από το 
συγκεκριμένο τηλεοπτικό 
φορμά και ενώ θα επιδίδε-
ται σε δοκιμασίες αυτής της 
μορφής, ξεφεύγει από τα 
όρια της γονικής ανοχής (δεν 
είμαι σε θέση να γνωρίζω την 
άποψη των άλλων τέκνων της 
οικογένειας). Γι’ αυτό και οι 
γονείς έχουν βάλει λυτούς 
και δεμένους να αλλάξουν τη 
γνώμη τού –μέχρι νεωτέρας, 
αποφασισμένου– γιου τους 
(έχουν επιστρατεύσει συγγε-
νείς, φίλους, επιχειρηματικούς 
συνεργάτες – καθέναν που 
η γνώμη του, ελπίζουν, θα 
μπορούσε να αποδειχθεί κα-
θοριστική).

Η ΣΤΡΌΦΗ των πανελλαδι-
κής εμβέλειας τηλεοπτικών 
σταθμών προς τα ριάλιτι 
προγράμματα κατά τη νέα 
σεζόν θα πρέπει να θεωρεί-
ται κάτι περισσότερο από 
δεδομένη, εις βάρος τής μυ-
θοπλασίας. Αυτό σημαίνει ότι 
το scouting για φωτογενείς 
και επικοινωνιακούς παίκτες 
θα αρχίσει ανά πάσα στιγ-
μή. Κυριακή κοντή γιορτή… 
Ούτως ή άλλως, τα όποια 
νέα θα τα μάθουμε μαζί, από 
τηλεοράσεως – εσείς πάντως 
μην εκπλαγείτε αν μεταξύ 
των παικτών στο επόμενο 
ριάλιτι που θα αρχίσει να 
διαφημίζεται δείτε κάποια 
αρκετά γνωστά πρόσωπα της 
πόλης…

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΟΤΑΝ
ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥ-
ΠΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥ (ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΑΚΤΙΚΩΣ), 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΑ SOCIAL 
MEDIA ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΠΟΡ 
– EXTREME ΚΑΙ MAINSTREAM.

ΤΟ ΚΟΝΣΕΠΤ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ 
ΝΑ «ΨΗΝΕΙ» ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΕΙ ΟΤΙ, ΜΟΛΙΣ 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΚΕΙΝΟΣ
ΘΑ ΣΠΕΥΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ.

Quiz! 21 3 4Κάποιοι ωστόσο φαί-
νεται ότι παίρνουν ήδη 
τις δικές τους «ανά-
σες», συχνά σε βάρος 
τής ασφάλειας του ευ-
ρύτερου συνόλου.

Είναι σίγουρο ότι μετράμε 
τις τελευταίες ημέρες πριν 
από το άνοιγμα της εστία-
σης – οι γεμάτες πλατείες 
πιέζουν ασφυκτικά προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Κοινό μυστικό αποτελεί 
ότι στην Κασσάνδρου 
και στους κάθετους σε 
αυτήν δρόμους τα πάρ-
τι (κυρίως από ξένους 
φοιτητές) έγιναν νόρμα.

Όλα ως αντίδοτο
στο λόκντάουν.
Κι άλλοι πιεζόμαστε, 
κάνουμε όμως υπο-
μονή... Ας όψεται
ο κ. Χαρδαλιάς.

https://www.olicatessen.gr/
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THE DAY
AFTER...
Πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα

που γνωρίζαμε; Μας αφήνει έστω και ένα καλό
η περιπέτεια της πανδημίας; Η «Citymag»

ρωτά 44+1 Θεσσαλονικείς από τους χώρους
της πολιτικής, του επιχειρείν, του πολιτισμού, 

της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών, 
ζητώντας τις δικές τους απαντήσεις.
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ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 ?01:
Τώρα, που η επόμενη ημέρα 
τής πανδημίας βρίσκεται
πιο κοντά μας, πόσο γρήγορα
βλέπετε να επανερχόμαστε 
σε αυτό που είχαμε 
συνηθίσει ως κανονικότητα; 
Από τι θα εξαρτηθεί το πόσο 
γρήγορα θα επανέλθουμε 
στις ζωές μας, 
όπως τις γνωρίζαμε;

 ?02:
Υπάρχει κάτι από αυτά 
που άλλαξαν στη ζωή μας 
στη διάρκεια της πανδημίας 
που θα άξιζε, ίσως, 
να κρατήσουμε; 
Κάποιο μάθημα που πήραμε; 
Κάποιες συνήθειες που 
χρειάστηκε να αλλάξουμε;

 01
ΣΤΑΘΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
παρουσιαστής

01. Καθόλου γρήγορα, φοβάμαι… 
Η επόμενη μέρα απέχει πολύ ακόμη, 
όχι μόνο σ’ εμάς, αλλά σε όλη την 
–αποδεδειγμένα, πλέον– αποτυχη-
μένη Ευρωπαϊκή «Ένωση». Είμαι 
φύσει αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά 
η ιστορία αυτή με την πανδημία, που 
είναι αποτέλεσμα της αλόγιστης σπα-
τάλης των πόρων τής Γης από τους 
ανθρώπους, θα επαναληφθεί – και 
μάλιστα σύντομα. Υπάρχουν εκα-
τοντάδες χιλιάδες ιοί με επιπτώσεις 
ανάλογες του SARS-CoV-2, οι οποί-
οι απλώς περιμένουν να τους δοθεί 
μια ευκαιρία να απλωθούν. Και 
επειδή ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό, 
δίνει καθημερινά όσες τέτοιες ευ-
καιρίες μπορεί. Το πόσο γρήγορα θα 
επανέλθουμε θα εξαρτηθεί από την 
επιστήμη κυρίως, αλλά και από το αν 
μάθαμε το πικρό μας μάθημα.

02. Δύο μαθήματα: το ένα είναι να 
συνέλθουμε, να καταλάβουμε ότι 
ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο τον 
βιασμό και με μικρές, καθημερινές 
προσαρμογές να τον σεβόμαστε 
περισσότερο. Οι λύσεις υπάρχουν 
– απλώς, εμείς δεν θέλουμε να τις 
εφαρμόσουμε, για να μη χαλάσει η 
βόλεψή μας. Το δεύτερο είναι να μας 
μείνει λίγο περισσότερο η προσωπική 
υγιεινή. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει… 
Είτε μιλάμε για προστασία από 
ασθένειες είτε για να μην υφίσταται 
κάποιος την απλυσιά τού διπλανού 
του στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

 02
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ
δήμαρχος Θεσσαλονίκης

01. Είμαι αισιόδοξος ότι από τα τέλη τού 
2021 θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. 
Οι χώρες που έχουν πρόσβαση σε ικανές 
ποσότητες εμβολίων ίσως προσεγγίσουν την 
κανονικότητα πιο νωρίς, όμως, σε κάθε περί-
πτωση, θα χρειαστεί αρκετός καιρός, ώστε να 
επιστρέψουμε στην προ-Covid εποχή.
Η επιστήμη έχει κάνει άλματα κι αυτό που έχει 
καταφέρει η ανθρωπότητα είναι μοναδικό. Για 
πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία έχου-
με τόσο γρήγορα –σχεδόν άμεσα– τέτοια 
πρόοδο σε φάρμακα, εμβόλια, θεραπείες. Η 
συνεργασία εκατοντάδων επιστημόνων ανά τον 
κόσμο, η ανταλλαγή δεδομένων, η τεχνολο-
γία, η πολυετής έρευνα που προηγήθηκε είναι 
πλεονεκτήματα της εποχής μας.
Η άλλη βασική παράμετρος είναι η οικονομία. 
Και, για να αναταχθεί η οικονομία, θα πρέπει 
να ανακάμψουμε με γρήγορο βηματισμό. Να 
ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις τής 
παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα δυνατά 
μας χαρτιά (που είναι ο τουρισμός, η εστίαση 
και οι υπηρεσίες) θα πρέπει να μας επανα-
φέρουν γρήγορα στα επίπεδα πριν από την 
πανδημία. Να επανέλθουμε στις ζωές μας, 
όπως τις γνωρίσαμε.
Τέλος, όπως κάθε πανδημία, έτσι κι αυτή εκτι-
μώ ότι θα αφήσει τα σημάδια της στον τρόπο 
ζωής και οργάνωσης των κοινωνιών – όμως 
αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.

02. Πολλά πράγματα άλλαξε και αλλάζει η 
πανδημία. Δημιούργησε νέες ανάγκες, μας 
οδήγησε σε μια βίαιη νέα ιεράρχηση στόχων 
και αποφάσεων, επανεπιβεβαίωσε την αξία τής 
υγείας ως κυρίαρχου αγαθού τής ζωής μας. Η 
κατάρρευση των βεβαιοτήτων που είχαν κυρι-
αρχήσει είναι ακόμη μία σημαντική εξέλιξη. Ο 
τρόπος ανταπόκρισης διαφορετικών κοινωνι-
ών μπροστά στην ίδια υγειονομική πρόκληση 
είναι επίσης ένα ζήτημα που θα αφήσει το 
πολιτικό του αποτύπωμα.
Αν αξίζει να κρατήσουμε κάτι αυτό είναι η 
πρωτοφανής αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε όλο 
αυτό το διάστημα, η αλληλοβοήθεια, οι δωρεές, 
οι χορηγίες. Αξίζει να κρατήσουμε την ταχύτα-
τη ψηφιοποίηση διαδικασιών, την αξιοποίηση 
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και παραγωγή. 
Αξίζει να μας προβληματίσει και να δούμε με 
άλλο μάτι τις πόλεις μας – τον δημόσιο χώρο, 
τις μετακινήσεις υπέρ πιο βιώσιμων επιλογών και 
λύσεων. Τέλος, αξίζει να κατανοήσουμε την αξία 
τής κοινωνικότητας, της συναναστροφής, της 
ανθρώπινης επαφής – πράγματα τόσο απλά, 
που μόνο τώρα που τα στερούμαστε μπορούμε 
να καταλάβουμε την πραγματική τους αξία.

 03
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
μουσικός

01. Έχουμε πλέον αγανακτήσει 
περιμένοντας την επόμενη ημέρα. 
Δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι η 
προηγούμενη της επόμενης ημέρας. 
Η επόμενη ημέρα πρέπει να έρθει 
πρώτα. Να συστηθούμε και να δού-
με τι θα κάνουμε και εμείς μ’ αυτήν 
και αυτή μ’ εμάς. Το πόσο γρήγορα, 
τώρα, σε σχέση με αυτό που είχαμε 
συνηθίσει, καλύτερα να το ξεχάσου-
με… Όλα θα είναι αλλιώς.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι 
δυνατόν –πάντοτε με γνώμονα την 
αγορά– να στηριχτούν σταθμοί, 
κανάλια, ραδιόφωνα, έντυπα, κλει-
στοί χώροι θεάματος. Δεν μπορώ 
να δω μια κανονικότητα χωρίς, 
π.χ., μια νέα μεγάλη παραγωγή των 
Monie & Monie Conniente, χωρίς 
να ξαναλειτουργήσουν ο «Μύλος», 
η «Βεντέτα», το «On the road» κτλ. 
Στη νέα κανονικότητα, φερ’ ειπείν, 
πού θα συναντιόμαστε και πόσοι; Σε 
ποια απόσταση; Με μάσκα; Με τεστ; 
Εμβολιασμένοι μόνο; Με ατομική 
ευθύνη; Με ανευθυνότητα αγέ-
λης; Γιατί, όταν κάνουμε σχέδια οι 
άνθρωποι, όπως μέχρι πρότινος λέ-
γαμε, ο Θεός γελάει. Πού να δούμε 
γέλια ο ιός!
Παρ’ όλα αυτά, οι ευκαιρίες περιμέ-
νουν να τις δούμε – μένει να δούμε 
ποιοι θα έχουμε την κατάλληλη 
όραση.

02. Άλλαξαν όλα στη ζωή μας. Κατ’ 
αρχήν, εξαφανίστηκαν οι επαγγελ-
ματίες επαίτες από τους δρόμους, 
αν το παρατηρήσατε. Τους αντικατέ-
στησαν φίλοι μας, γνωστοί μας, συμ-
μαθητές μας, που ζητάνε 2-3 ευρώ 
για την αγορά φαγητού. Άνθρωποι 

στην ηλικία μου, που ντρέπομαι όταν 
διακρίνω την ολοφάνερη ντροπή 
τους στο πρόσωπό τους. 
Τώρα, όσο για το μάθημα, καθένας 
πήρε το δικό του. Στην κοινωνία 
όμως συνέβη κάτι συνολικά. Στο 
γήπεδο θα φανεί αν θα συνεργα-
στούμε με ομοψυχία. Αν τραβάμε 
πιστόλι, τώρα, για 170 ευρώ ή το 
οξυγόνο απ’ τον διπλανό μας για να 
κοιμηθούμε, θα πέσουμε σε αέναη 
ύπνωση χωρίς οξυγόνο. Το μήνυμα 
για εμένα είναι ένα: «Είμαστε αλλιώς 
και λειτουργούμε αλλιώς». Όπλο 
μας, η ελαστικότητα.
Υ.Γ.: Σας ευχαριστώ, διατηρώντας 
την ελπίδα ότι θα κρατήσουμε δίπλα 
μας τους ανθρώπους που ήμασταν 
αγκαζέ στην καραντίνα. Επειδή 
φοβάμαι ότι, όταν ανοίξει το κλουβί, 
ουδείς θα θέλει να δει οποιονδήποτε 
απ’ αυτούς που είδε τόσο πολύ.

 04
ΕΛΙΖ ΖΑΛΑΝΤΟ
γενική διευθύντρια 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης

01. Στη διάρκεια της πανδημί-
ας επαναπροσδιορίσαμε τη λέξη 
«κανονικότητα». Εκτιμήσαμε πολύ 
περισσότερο τις μικρές, καθημερινές 
χαρές τής ζωής, τις οποίες χάσα-
με: στιγμές κοινωνικότητας, στιγμές 
αλληλεπίδρασης με ανθρώπους και, 
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σίγουρα, στιγμές πολιτισμού. Δεν 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε 
ακριβώς θα επιστρέψουμε σ’ αυτό 
που ονομάζαμε «κανονικότητα», 
ελπίζουμε όμως να είναι το συντομό-
τερο δυνατό και με ασφαλείς όλους 
τους δικούς μας ανθρώπους.

02. Στη διάρκεια της πανδημίας 
ήρθαμε πιο κοντά στον εαυτό μας, 
στους δικούς μας, στα παιδιά μας. 
Ζήσαμε, εργαστήκαμε, πήγαμε 
σχολείο και κάναμε δραστηριότη-
τες μέσα στους τέσσερις τοίχους 
τού σπιτιού μας – και σίγουρα μ’ 
αυτόν τον τρόπο δεθήκαμε περισ-
σότερο. Στον χώρο τού πολιτισμού 
(πιο συγκεκριμένα, στον χώρο των 
φεστιβάλ) είδαμε ότι τα ψηφιακά 
μέσα, στα οποία αναγκαστήκαμε να 
καταφύγουμε, μας έδωσαν τη δυνα-
τότητα να ανοιχτούμε σε ένα κοινό 
που, είτε επειδή βρίσκεται μακριά 
είτε επειδή δεν μπορεί να ταξιδέ-
ψει, «αγκάλιασε» το καλό, ποιοτικό 
σινεμά. Αυτός ο υβριδικός τρόπος 
φυσικών και ψηφιακών προβολών 
μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει τα 
φεστιβάλ να αγγίζουν μεγαλύτερο 
κοινό: ωστόσο, οι αίθουσες παραμέ-
νουν για εμάς το πιο ζωντανό κύττα-
ρο του σινεμά. Εκεί ευελπιστούμε να 
επιστρέψουμε σύντομα.

 05
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΚΗΣ
πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου τού Οργανισμού 
Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης

01. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. 
Πιστεύω ότι σιγά σιγά και σταθερά 
και εφόσον δεν υπάρξει επιδημιο-
λογική μεταβολή θα αυξάνονται οι 
δυνατότητες συμμετοχής τού κοινού. 
Βέβαια, η κανονικότητα και η προ-
σέλευση του κοινού είναι συνιστα-
μένη τής ψυχολογίας, αλλά και του 
βαθμού ανοσίας που θα αναπτύξει η 
κοινότητα. Περιμένουμε με αγωνία τις 
οδηγίες των ειδικών, για να ανοίξουμε 
τις πύλες μας στο κοινό. Το διαδίκτυο 
έχει μια σημαντική προσφορά, αλλά ο 
καλλιτέχνης επιδιώκει την αμφίδρομη 
επικοινωνία με το κοινό και το χειρο-
κρότημα.

02. Εκτιμήσαμε περισσότερο το 
κυρίαρχο αγαθό τής ζωής. Επιδείξαμε 
ατομική και κοινωνική ευθύνη, δια-
πιστώσαμε πόσο ασήμαντοι είμαστε 

μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση. 
Αλλά και πόσο σημαντικός είναι ο 
ρόλος και η συμπεριφορά μας για 
τον συνάνθρωπό μας. Αγαπήσαμε το 
σπίτι μας, ξαναθυμηθήκαμε βιβλία και 
αντικείμενα, αναμοχλεύσαμε μνήμες 
και διαπιστώσαμε, σε πολλές περιπτώ-
σεις, την απόσταση από τους δικούς 
μας ανθρώπους. Θα είναι λάθος μας 
να μη διδαχθούμε, εγκαταλείποντας 
την αυτοβελτίωσή μας και την κοινωνι-
κή μας ευαισθησία. Ίσως περισσότερο 
από κάθε άλλη φόρα ισχύει το «ένας 
για όλους και όλοι για έναν».

 06
ΝΤΕΝΙΖ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
σχεδιάστρια

01. Σίγουρα τον κυρίαρχο ρόλο για 
την επάνοδο στην κανονικότητα θα 
τον έχουν οι εμβολιασμοί. Όσο πιο 
γρήγορα ολοκληρωθούν και όσο πιο 
ασφαλείς θα είναι –και αναφέρομαι 
σε τυχόν παρενέργειες– τόσο πιο 
γρήγορα θα δούμε τη ζωή μας να 
επιστρέφει εκεί όπου την αφήσαμε. 
Σίγουρα θα χρειαστεί κι ένα μεγάλο 
διάστημα που θα είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να φοράμε μάσκες σε δημόσιους 
χώρους και σε ταξίδια στο εξωτερικό, 
για περισσότερη ασφάλεια. Άρα, με 
αυτό το σκεπτικό, υποθέτω ότι σε έναν 
χρόνο από τώρα θα νιώθουμε ασφα-
λείς και ώς το τέλος τού 2022 θα 
έχουμε νικήσει την πανδημία.

02. Πολλά άλλαξαν στη διάρκεια 
της πανδημίας – τα σημαντικότερα 
για εμένα θα έλεγα ότι είναι τα εξής… 
Εκτίμησα περισσότερο τις ανθρώπινες 
σχέσεις – κατάλαβα πόσο σημαντικοί 
είναι όλοι όσους δεν έβλεπα όλο αυτό 

το διάστημα. Νομίζω ότι, μελλοντικά, 
θα αφιερώνω περισσότερο χρόνο 
στους φίλους και στις παρέες μου. 
Το γεγονός επίσης ότι, μετά από 7,5 
μήνες που είμαστε κλειστά, ξεκουρά-
στηκα και επέτρεψα στον οργανισμό 
μου να βρει τους ρυθμούς που είχε 
χάσει εδώ και χρόνια μού επέτρεψε 
να καταλάβω ότι πρέπει να δώσω 
περισσότερο χρόνο σ’ εμένα. Χρόνο 
για ξεκούραση, για διαλογισμό, για 
γυμναστική. Αυτά είναι πράγματα που 
θα προσπαθήσω να εντάξω στη ζωή 
μου, σε καθημερινή βάση.

RESTART COVER STORY    18-19
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ΣΑΚΗΣ ΛΑΛΑΣ
director, producer, co-founder
The Dark Candy Productions

01. Δεν βλέπω επιστροφή στο πώς 
ήμασταν πριν, αλλά μια νέα κανονικό-
τητα, ένα νέο τοπίο που διαμορφώνεται 
με διαφορετικές ταχύτητες από χώρα 
σε χώρα. Όσο πιο γρήγορα το αποδε-
χθούμε τόσο πιο ανώδυνα θα μπού-
με στη διαδικασία προσαρμογής σ’ 
αυτόν τον νέο κόσμο που ξεδιπλώνεται 
μπροστά μας – και όπου δεν είναι όλα 
αρνητικά. Η πανδημία είναι σαν μια μη-
χανή τού χρόνου, όπου μπήκαμε όλοι 
μαζί και μας πήγε 10 χρόνια μπροστά.

02. Προσωπικά είμαι ευτυχισμένος 
που αντικατέστησα κάποια από τα 
επαγγελματικά ταξίδια μου με ένα απλό 
Zoom – έτσι, έχω περισσότερο χρόνο 
για εμένα. Ή ακόμη και ραντεβού σε 
διάφορες χώρες τού κόσμου, που ήταν 
πολύπλοκο να διοργανωθούν 
– τώρα είναι δυνατόν. Όλα αυτά ήταν 
απίθανα πριν από την πανδημία – και 
όχι επειδή δεν υπήρχαν πλατφόρμες 
σαν το Zoom ή σαν το Skype, αλλά 
περισσότερο επειδή ο κόσμος ήταν 
διαφορετικός.
Επίσης, σήμερα το ντοκιμαντέρ ζει τη 
χρυσή εποχή του – και αυτό επειδή το 
κοινό αναζητά πάντοτε και περισσότε-
ρο να δει αληθινές, inspiring ιστορίες. 
Μέσα στο λόκντάουν ο κόσμος είδε 
όσα ντοκιμαντέρ θα έβλεπε σε δέκα 
χρόνια – υπάρχει μια φοβερή ζήτηση 
για ποιοτικό content και πέφτουν πε-
ρισσότερα χρήματα για τη δημιουργία 
του. Αυτό το διαπιστώνουμε καθη-
μερινά στην εταιρεία παραγωγής μου 
(www.thedarkcandy.com), μέσω της 
οποία γυρίζουμε και παράγουμε ντο-
κιμαντέρ με inspiring stories. Επειδή 
inspiring stories μπορούν να αλλάξουν 
τις ζωές μας. Inspiring stories μπορούν 
να αλλάξουν τον κόσμο.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ
συγγραφέας

01. Ο βαθμός αλλαγής τής ζωής 
εξαιτίας τής πανδημίας δεν είναι 
ίδιος για όλους. Άλλοι στερήθηκαν 
απλώς τον υπαίθριο καφέ τους και 
άλλοι τους πόρους διαβίωσης. Άλλοι 
είδαν αύξηση των καταθέσεών τους, 
διότι δεν μπορούσαν να καταναλώ-
σουν, και άλλοι διόγκωση των οφει-
λών τους, διότι δεν μπορούσαν να 
ζήσουν. Εξ ου και η επάνοδος δεν 
θα είναι ίδια για όλους – και, επίσης, 
δεν θα είναι πάντοτε ευχάριστη. 
Τερπνή η ημέρα που ο ιδιοκτήτης 
εξοχικού θα μπορέσει να το επισκε-
φτεί, χαλεπή η στιγμή που ο οφειλέ-
της τής εφορίας θα λάβει το μήνυμα 
διακανονισμού εντός δεκαπενθη-
μέρου. Η «επάνοδος» δεν θα είναι 
γραμμική διαδικασία. Δεν πρόκειται 
για «επανεκκίνηση», αλλά για ακόμη 
μία αλλαγή που θα έρθει να προ-
στεθεί στις προηγούμενες, χωρίς να 
γνωρίζουμε αν και πόσο θα διαρκέ-
σει. Η διάρκεια της πανδημίας και η 
χρονική ισχύς των εμβολίων παρα-
μένουν άγνωστες παράμετροι.

02. Αυτό που θα άξιζε να κρατή-
σουμε είναι η ατελής, έστω, συ-
νειδητοποίηση του ανήκειν σε ένα 
σύνολο. Η διεύρυνση των ατομικών 
ελευθεριών μετά το 1974 δημιούρ-
γησε καθ’ υπερβολήν την ψευ-
δαίσθηση ότι καθένας μπορεί να 
πορευτεί μόνος του, με αποτέλεσμα 
να χαθεί η αίσθηση της συλλογικό-
τητας. Η πανδημία αποτέλεσε οικτρή 
διάψευση της αυταπάτης τής «ελευ-
θερίας» – αλλά όχι για τους περισ-
σότερους. Έστω όμως κι αν ένα πο-
σοστό των Ελλήνων ξαναθυμήθηκε 
ότι ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, 
τότε αυτό μπορεί να υπολογιστεί στα 
θετικά τής πανδημίας.
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
καλλιτεχνικός διευθυντής 
Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)

01. Έχοντας διανύσει έναν χρόνο 
τώρα το «Ταξίδι τής μεγάλης μέρας 
μέσα στη νύχτα» στην «Οδύσσεια» 
της πανδημίας, ακόμη ζούμε στην 
«Τέταρτη Διάστασή» μας… Καθένας 
εξ ημών, εύθραυστος σε σκέψεις, 
δράσεις, αντοχές και ανάγκες, γίνεται 
θαρρείς «Πουπουλένιος», όταν ο 
χρόνος, ως άλλος «Τίμιος Κλέφτης», 
μας ορίζει εγκλεισμούς αυτοσωτη-
ρίας, όρια ατομικής ευθύνης και 
συλλογικές πειθαρχίες… Βγαίνοντας 
απ’ ανήκουστο, πνιγερό κι ανυπόφο-
ρο παγκόσμιο «Σπίτι τής Μπερνάρ-
ντα Άλμπα» των άλλων κανόνων, ο 
φόβος μας ορίζει «Αγέλαστα… τέκνα 
πολυτέκνου Θεάς», μεστά σοφίας 
και συμβιβασμών κι υπομονών που 
η «Σονάτα τού Σεληνόφωτος» μας 
δίδαξε, για ν’ αναζητήσουμε μιαν 
«Ελένη» να μας περάσει απέναντι. 
Μα στο ποτάμι ο «Κροκόδειλος»-ιός 
«τη Νύχτα τής Ιγκουάνα» καραδοκεί 
για ένα «Ελεύθερο ζευγάρι» βήματά 
μας, κι ανάσες και χέρια και βλέμ-
ματα…
Η έξοδος στην προηγούμενη κα-
νονικότητα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό και από εμάς. Κοινωνίες 
λαών κουρασμένες άγγιξαν ή και 
ξεπέρασαν σε περιπτώσεις τα όρια. 
Τώρα πια, όμως, βλέπουν ορίζοντα… 
Ας εμβολιαστούμε με λογισμό και 
μ’ όνειρο όσο η ανοσία τής αγέλης 
μετρά αντίστροφους χρόνους. Μία 
ακόμη δόση απέμεινε – θάρρους, 
υπομονής και επιμονής σε αναγκαίες 
απομακρύνσεις. Όσον αφορά στον 
Πολιτισμό μας, που οι εκφάνσεις 
του μας έλειψαν τόσο, μας κόστισαν 

τόσο, οι ανοιχτές σκηνές θα απο-
τελέσουν φάρμακο στις πληγές των 
ψυχών μας, που ταλανίστηκαν από 
σιωπές. Σαφώς δεν είμαι σε θέση να 
μιλήσω για την «αργή» ή «γρήγορη» 
επάνοδο – εύχομαι ολόψυχα για 
τη δεύτερη. Κι όταν συμβεί, είμαι 
βέβαιος πως θα βρίθουν καλλιτεχνι-
κής πολυμορφίας και ποιότητας τα 
σχήματα που θα πατήσουν σανίδι 
– και οι θεατές, διψασμένοι απ’ την 
πολύμηνη στέρηση, θα βγουν να τις 
τιμήσουν.

02. Να κρατήσουμε το πολύτιμο της 
κοινωνίας τού ανθρώπου δώρο και 
τη λυτρωτική (στα όρια της θερα-
πευτικής) ιεροπραξία της συνυπάρ-
ξεως. Τον αγώνα μας για το αγαθό 
τής ελευθερίας, με τη συλλογική μας 
ευθύνη να περιθωριοποιεί εγωκε-
ντρισμούς και εντάσεις. Το ότι τα 
social media και το διαδίκτυο είναι 
γλώσσα επικοινωνίας και παντοδύνα-
μο χρηστικό εργαλείο να ‘χουμε να 
λέμε, να νιώθουμε, να πλουταίνουμε 
στιγμές, εκμηδενίζοντας αποστάσεις 
και εξωτερικεύοντας συναισθήμα-
τα κάνοντας Τέχνη την κάθε μας 
στιγμή, με θέατρο, με ποίηση, με 
μουσική – και όχι αχανής δημόσιος 
καφενές αντιπαραθέσεων και εσώ-
ψυχων, αέναη σπατάλη χρόνου και 
αποπροσανατολισμού, πεδίο δόξης 
λαμπρής φιλτραρισμένης αυταρέ-
σκειας και ματαιότητας. Το βιώσαμε. 
Ας διδαχθούμε απ’ τον παγκόσμιο 
ιατρονοσηλευτικό κόσμο και τον 
υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξε κι 
ας υπηρετούμε την αξία τού ουμα-
νισμού στην κλίμακα που το μετερίζι 
καθενός μάς επιτρέπει. Υγιείς δομές 
–κυριολεκτικά και μεταφορικά– της 
κοινωνίας, όπως η οικογένεια και το 
σχολείο, οι εργασιακοί μας χώροι, 
που επαναπροσδιορίστηκαν σ’ αυτόν 
τον έναν χρόνο, ας μη μεταλλαχθούν 
όπως ο ιός ξανά. Τους δώσαμε άλλη 
διάσταση, καθώς υπήρξαν ιστοί δια-
τήρησης συνοχής και απαντοχής. Ας 
αντιληφθούμε πως μας «κράτησαν 
ζωντανούς» κι ας ενισχυθούν με την 
έγνοια μας και την προσφορά μας.

Citymag Thessaloniki 
No 039  —  Μάιος 2021

11
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
χορογράφος

01. Όσο γρήγορα «ιδρυματοποιηθή-
καμε» κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μας 
άλλο τόσο γρήγορα θα επιστρέψουμε 
στο δεύτερο «σπίτι» μας, την κοι-
νωνία. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται 
εύκολα και η ελευθερία είναι πάντοτε 
πιο ελκυστική από την απομόνωση. Η 
δύναμη της συναναστροφής θα υπερ-
νικήσει τον φόβο και, μέσα από την 
ανθρώπινη επαφή και την αγκαλιά, 
θα καταφέρουμε γρήγορα να επα-
νέλθουμε – αρκεί να εμπιστευτούμε 
τους επιστήμονες και να εμβολιαστεί 
μεγάλο μέρος τού πληθυσμού.

02. Αυτή η πανδημία ήταν αποκα-
λυπτική. Διαπιστώσαμε ότι η ανθρώ-
πινη υπεροχή μας, που έτεινε να γίνει 

αλαζονεία απέναντι στη φύση και σε 
ό,τι καθένας θεωρεί Θεό, έφαγε ένα 
χαστούκι από το ίδιο μας το χέρι. Θα 
έπρεπε να διδαχτούμε ότι όλοι είμαστε 
ίσοι μπροστά στην απειλή τής απώλει-
ας της ανθρώπινης ζωής και ότι μόνον 
επανεκτιμώντας τις πρωταρχικές αξίες 
τής συνύπαρξης, της αλληλεγγύης, 
του σεβασμού και της αγάπης θα 
αφήσουμε έναν κόσμο καλύτερο.

12
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ
δημιουργός κόμικς
τού ελαφρού ρεπερτορίου

01. Νιώθω ότι η ανάγκη όλων μας 
για επάνοδο είναι τόσο μεγάλη, που 
λογικά θα το κάνουμε γρήγορα. Παρ’ 
όλα αυτά, δυστυχώς για κάποιους το 
χαμένο έδαφος είναι τέτοιο, που δεν 
είναι εύκολη η επιστροφή στην επαγ-
γελματική κανονικότητα. Γι’ αυτό θα 
χρειαστεί στήριξη από την Πολιτεία.

02. Δεν θα αναλωθώ σε κοινοτοπίες. 
Δεν θεωρώ ότι μας άλλαξε βαθιά όλο 
αυτό. Απλώς, ελπίζω να συνεχίσουμε 
να βήχουμε στον αγκώνα μας και να 
προσέχουμε περισσότερο τους αν-
θρώπους μας.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
σεφ και συνιδιοκτήτης
τού εστιατορίου «Extravaganza»

01. Η επόμενη μέρα σίγουρα θα μας βρει 
γεμάτους όρεξη και θέληση να επανέλ-
θουμε στην προηγούμενη κανονικότητα 
– το συντομότερο. Είμαι σίγουρος ότι οι 
πρώτοι μήνες θα θυμίζουν αρκετά το το-
πίο που είχαμε αφήσει πίσω μας πριν μας 
βρει το κακό. Το στοίχημα όμως –νομί-
ζω– είναι, όταν θα αρχίσει να ξεχνιέται το 
θέμα τής πανδημίας (κάτι που θα σημα-
τοδοτήσει αρκετές αλλαγές σε εργασιακά, 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα, χωρίς 
τη στήριξη της εκάστοτε Πολιτείας), να 
μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό που θα 
έχουμε στα χέρια μας, καλυτερεύοντας 
παράλληλα τις συνθήκες διαβίωσής μας 
– και όχι το αντίθετο. Αυτό θα εξαρτη-
θεί σίγουρα από την προσωπική στάση 
καθενός μας, από τον σεβασμό και την 
υπευθυνότητα.

02. Αυτό που διακρίνω ως μεγάλη αλλαγή 
στον τρόπο ζωής μας –θα σταθώ μόνο 
στις καλές αλλαγές, βέβαια– είναι η μεί-
ωση της ταχύτητας με την οποία ζούσαμε 
και εργαζόμασταν. Αυτό σημαίνει περισ-
σότερο χρόνο και ποιότητα για καθετί 
(για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τη 
δουλειά μας). Θα ήθελα λοιπόν να πιστεύω 
ότι, μετά απ’ αυτό το μάθημα που περνά-
με, θα γίνουμε πιο ποιοτικοί και επιλεκτικοί 
στον τρόπο ζωής μας. Σίγουρα αυτό θα 
βγει και στη δουλειά μας – έτσι, θα έχου-
με περισσότερο χρόνο να παρατηρούμε 
και να αξιολογούμε τη ζωή μας, χωρίς να 
θεωρούμε οτιδήποτε δεδομένο.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΟΥΝΤΖΕΛΟΣ
σύμβουλος ακινήτων

01. Έχω την αίσθηση ότι η επανένταξή 
μας στην κανονικότητα θα γίνει άμεσα. 
Ίσως στην αρχή μάς φανεί παράξενη η 
καθημερινότητα χωρίς SMS και άλλους 
περιορισμούς. Το πόσο γρήγορα θα ξεχά-
σουμε την πανδημία εξαρτάται από τα 
κρούσματα και την –ευελπιστούμε– εξά-
λειψη του ιού. Ο ένας χρόνος πανδημίας 
σίγουρα μας έχει επηρεάσει σε όλα τα 
επίπεδα, ψυχολογικά και κοινωνικοοικο-
νομικά, οπότε όλοι περιμένουμε με ανυπο-
μονησία την επάνοδο στην κανονικότητα.

02. Όλη αυτή η κατάσταση αποτέλεσε 

ένα μεγάλο μάθημα προς όλους μας. Η 
καθημερινότητά μας μπορεί να αλλάξει 
ανά πάσα στιγμή, επηρεάζοντας από την 
πιο απλή συνήθεια ώς τον συνολικό τρό-
πο ζωής μας. Μας επέτρεψε να αξιολογή-
σουμε καλύτερα τον χρόνο που περνάμε 
με τους συνανθρώπους μας και τις 
καθημερινές συνήθειές μας. Εκτιμήσαμε 
πράγματα που είχαμε ώς τώρα δεδομένα 
– από μια απλή βόλτα στο πάρκο με πα-
ρέα ώς την επίσκεψη στο σπίτι αγαπημέ-
νων ανθρώπων και την οικογένεια. Αυτό 
που θα ήθελα να μας μείνει ως συνήθεια 
είναι η στροφή μας προς τη φύση.

RESTART COVER STORY    22-23
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ΒΑΡΒΑΡΑ
δουμανιδου
σκηνοθέτις

01. Πιστεύω στον άνθρωπο. 
Είμαι βέβαιη ότι η ανθρώπινη 
φύση θα επανέλθει πολύ γρή-
γορα σ’ αυτό που αποκαλούμε 
«φυσιολογική ζωή». Υπάρχουν 
ένα σωρό τρομακτικά συμβάντα 
στην ιστορία τής ανθρωπότητας 
που το αποδεικνύουν. Ποιος 
πίστευε ότι οι άνθρωποι θα ζή-
σουν ξανά φυσιολογικά μετά τις 
κτηνωδίες τού δεύτερου παγκό-
σμιου πολέμου; Έπειτα από τη 
μαύρη πανώλη, που θανάτωσε 
εκατομμύρια ανθρώπων; Η προ-
σαρμοστικότητα είναι ένα από 
τα βασικά χαρακτηριστικά μας. 
Όπως και η λήθη. Ωστόσο, θε-
ωρώ πολύ σημαντικό να υπάρξει 
μια οικουμενική προσπάθεια 
στην επαναφορά και επανέντα-
ξή μας. Να ενωθούμε και να 
απλώσουμε το χέρι σε όποιον το 
έχει ανάγκη. Είναι απαραίτητο 
να προσπαθήσουμε να μην απο-
κτηνωθούμε. Να διατηρήσουμε 
αυτό που έχει σημασία στο είδος 
μας: την έννοια και την ουσία 
τής ψυχής.

02. Νιώθω πως άλλαξαν πολ-
λά. Και είναι βέβαιον ότι είμαστε 
γεμάτοι πληγές. Κάθε πληγή 
όμως, κάθε τραύμα οφείλουμε 
να το μετουσιώσουμε σε βρα-
βείο αντοχής. Σε ένα επώδυνο 
παράσημο που θα μας οδηγή-
σει πιο γρήγορα στην πολυπό-
θητη σοφία. Ίσως παρεξηγηθώ, 
όμως πιστεύω ότι τα παιδιά που 
βίωσαν την πανδημία θα γίνουν 
καλύτεροι άνθρωποι από εμάς. 
Επειδή ένιωσαν βαθιά τι σημαί-
νει να μην είναι όλα δεδομένα. 
Στερήθηκαν πράγματα – και γι΄ 
αυτό θα είναι πιο ευγνώμονες 
στη ζωή.
Κι εμείς οι ίδιοι, οι μεγαλύτεροι, 
βιώσαμε τη στέρηση βασικών 
πραγμάτων, που είναι σίγουρο 
πως, πλέον, θα έχουν άλλη αί-
σθηση. Ένα φαγητό με φίλους, 
ένα ποτήρι κρασί σε ένα μπαρ, 
η αγκαλιά, οι οικογενειακές συ-
γκεντρώσεις, οι γιορτές – όλα 
αυτά θα περαστούν με εκεί-
νο το γυαλιστερό βερνίκι τού 
καινούργιου, που έχει ανάγκη 
κάθε πράγμα που νιώθεις πως 
το βαρέθηκες. Τα πιο σημαντικά 
πράγματα όμως είναι εκείνα που 
θεωρούσαμε ότι δεν ήταν δική 
μας αρμοδιότητα. Η σπου-
δαιότητα και ο σεβασμός τής 
φύσης, η οργάνωση των χωρών 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, η εκ-
παίδευση και η ενημέρωση των 
ανθρώπων σε θέματα επιστή-
μης. Είναι όλα στο χέρι μας. Και 
οφείλουμε να πράξουμε αυτό 
που μας αναλογεί.

15
ΕΥΗ ΚΑΡΚΙΤΗ
δημοσιογράφος, συντονίστρια 
της «Thessaloniki Walking 
Tours» και της «Rembrandt 
and the Cat»

01. Πολλές φορές έθεσα στον εαυτό μου 
αυτό το ερώτημα και άλλες τόσες άλλαξα 
γνώμη. Άραγε πώς, πότε και με ποιον τρόπο 
θα επανέλθουμε; Πώς θα μοιάζει η επόμενη 
μέρα και –το πιο κρίσιμο, ίσως– θα είμαστε 
σε θέση να την αναγνωρίσουμε; Μια και 
ακόμη βρισκόμαστε μέσα στη δίνη, με τη 
στάση μας να αλλάζει διαρκώς απέναντι 
στην πανδημία, τείνω να πιστέψω ότι μάλλον 
μπαίνουμε –ίσως να έχουμε ήδη μπει– σε 
μια διαδικασία μεταβολών. Η επόμενη 
μέρα ίσως να μην υπάρχει, να μην είναι κάτι 
συγκεκριμένο, αλλά μια διαδικασία που θα 

πάρει χρόνο και σταδιακά θα ενσωματώνει 
στα σχέδια και στις επιδιώξεις μας για τη ζωή 
την εμπειρία τής πανδημίας, σε συλλογικό 
και ατομικό επίπεδο. Έχω επίσης την αίσθη-
ση, συζητώντας και παρατηρώντας, ότι ούτε 
η κανονικότητα υπάρχει –είναι δύσκολο 
να την ορίσει κάποιος. Μέσα σ’ αυτήν τη 
διαδικασία των αλλαγών που θα απλωθεί 
μέσα στον χρόνο ίσως να γεννηθεί και μια 
άλλη αντίληψη για τη ζωή, ίσως οι περισσό-
τεροι να μη ζητήσουν να γυρίσουν πίσω, να 
μην το πιάσουν από εκεί που το άφησαν το 
2019 (που μοιάζει ήδη τόσο μακρινό), αλλά 
να ανοιχτούν σε νέες εμπειρίες κάθε τύπου, 
μέχρι εκεί που μπορούν, μέχρι εκεί που 
θέλουν και μέχρι εκεί που αντέχουν.

02. Ο χρόνος τής πανδημίας ήταν ένας 
χρόνος γεμάτος δοκιμασίες: της υγείας, 
της οικονομίας, των αντοχών, των σχέσεων, 
των οικογενειών, των εαυτών. Κοινότοπο, 
αλλά, τη στιγμή που φορούσαμε τις μά-
σκες, μάσκες έπεφταν αποκαλύπτοντας 
ίσως μια διαφορετική πραγματικότητα, μιαν 
άλλη διάσταση και μιαν άλλη συνθήκη για 
ζητήματα ή ακόμη και για ανθρώπους που 
βρίσκονταν εμφατικά στο κέντρο τής ζωής 

μας. Αυτό είχε οδύνη, μας έμαθε όμως 
και πράγματα. Παρότι δεν θεωρώ πως 
θα βγούμε σοφότεροι από το τραύμα τής 
πανδημίας (τελικά, ουδείς βγαίνει σοφότε-
ρος μέσα από οποιαδήποτε συμφορά), όλος 
αυτός ο χρόνος μάς έδωσε τη δυνατότητα, 
ίσως, για μιαν άλλη θεώρηση της πραγματι-
κότητας. Και αυτό κάποια στιγμή, σύντομα 
ή λίγο αργότερα, θα δρομολογήσει αλλαγές, 
με την ελπίδα αυτές να σηματοδοτήσουν μια 
ζωή πολύ πιο συνειδητή, που θα μας επιτρέ-
ψει να είμαστε δημιουργικοί και ευχαριστη-
μένοι. Το να μάθουμε να ευχαριστιόμαστε 
τη ζωή είναι ίσως η πιο μεγάλη πρόκληση. 
Εξάλλου, βαθιά μέσα μας το ξέραμε, αλλά 
η πανδημία το ξεκαθάρισε: ούτε η ζωή ούτε 
και οτιδήποτε άλλο είναι δεδομένο.
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ΛΕΝΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑ
ιδιοκτήτρια
του «Lena’s Βistro»

01. Θα μιλήσω με βάση τη δική μου 
εμπειρία. Ξεκίνησα να πηγαίνω στην ερ-
γασία μου πριν από δύο εβδομάδες. Την 
προηγούμενη ημέρα το άγχος μου ήταν 
μεγάλο – αισθανόμουν σαν να πηγαίνω 
πρώτη μέρα στο σχολείο. Αισθανόμουν 
φόβο και αποστροφή. Δεν μπορούσα 
να αποχωριστώ το σπίτι μου, τον καναπέ 
μου, τα σκυλάκια μου, γενικότερα τη 
βολή μου – ιδρυματοποιήθηκα! Τελικά, 
όλα ήταν μια απόφαση. Ντύθηκα, στο-
λίστηκα και ξεκίνησα. Μου έφυγαν όλα 
– τη θέση τού φόβου και της αποστρο-
φής πήραν η χαρά τής επανένταξης και η 
κούραση από τη δουλειά. Συμπέρασμα: 

μια απόφαση είναι. Η χαρά τής κοινωνι-
κοποίησης υπερτερεί του φόβου. Σίγου-
ρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην 
επανένταξη, αλλά η κανονικότητα, όπως 
τη γνωρίζαμε, θα επανέλθει.

02. Αυτό που μου έγινε μάθημα –και πάλι 
προσωπικά θα μιλήσω– ήταν η ουσία των 
απλών, των δεδομένων, των καθημερινών 
μέχρι πρότινος. Μου έλειψαν τα χαμόγε-
λα, το άγγιγμα, η φυσική παρουσία των 
ανθρώπων. Οπότε, θα συνεχίσω να εκτιμώ 
αυτά τα «απλά». Και, φυσικά, το πιο τετριμ-
μένο και απαραίτητο: την υγεία. «Όχι» στον 
φόβο, «ναι» στον σεβασμό τής ζωής.

13
ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
chef chocolatier

01. Την αλήθεια; Δεν ξέρω να σας 
πω πότε θα γυρίσουμε στην «κανονι-
κότητα», όπως την ξέραμε. Ο κό-
σμος ξεχνάει εύκολα – αν νιώσουμε 
ασφαλείς, θα ξεχάσουμε, είναι και μια 
άμυνα. Σίγουρα όταν θα εμβολιαστεί 
το 70% του πληθυσμού παγκοσμίως 
– για να μη μιλάμε μόνο για μία χώρα, 
μια που όλοι είμαστε πολίτες τού 
κόσμου. Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει 
ότι μετά από περίπου δύο χρόνια οι 
κοινωνίες επιστρέφουν στην «κανονι-
κότητά» τους.

02. Να συνεχίσουμε να πλένουμε 
καλά τα χέρια μας και να αλλάζουμε 
ρούχα όταν γυρνάμε στο σπίτι – βασι-
κές αρχές υγιεινής, που πολλοί είχαμε 
ξεχάσει. Ένα από τα θετικά (επειδή 
«ουδέν κακόν αμιγές καλού») είναι για 
εμένα η εξοικείωση με τα μέσα διαδι-
κτύωσης και την επικοινωνία με βίντεο: 
όλα και όλοι ήρθαν πιο κοντά μας 
– εκπαίδευση, πολιτισμός, αγαπημένοι 
άνθρωποι. Ας το κρατήσουμε.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΟΥΛΑΚΗ-ΒΟΥΤΥΡΑ
ομότιμη καθηγήτρια 
Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, 
διευθύντρια Τελλογλείου 
Ιδρύματος

01. Δεν είναι εύκολη η επιστροφή. Κυρί-
ως επειδή καθένας είναι μια διαφορετική 
ιστορία, με τις προσωπικές του ιδιομορφί-
ες και δυσκολίες, οι οποίες συχνά φάνηκε 
ότι δεν οδηγούσαν σε μια κοινωνικά 
αλληλέγγυα στάση, αλλά σε ξεσπάσματα 
κάποτε άδικα για τον διπλανό μας. Και η 
ίδια η «κανονικότητα», περισσότερο από 
έναν χρόνο μετά, ξεθωριάζει, έχει κι αυτή 
μεταλλαχθεί, καθώς έχουν διεισδύσει σ’ 
αυτήν διαφορετικές πραγματικότητες, 
φόβοι και ανασφάλειες.
Δεν ξέρω αν ποτέ οι ζωές μας θα επα-
νέλθουν στο σημείο όπου τις αφήσαμε 
πριν από την πανδημία – εξάλλου, αυτό 
μοιάζει ανέφικτο, δεν μπορεί να σβήσει 
το ενδιάμεσο διάστημα με μαγικά. Όμως, 
από εμάς εξαρτάται, από μεμονωμένες 
προσπάθειες που θα τείνουν σε μία κοινή 
κατεύθυνση: να κερδίσουμε ό,τι θετικό 
από την Covid-19. Πόσο πολύτιμη είναι η 
υγεία, η φροντίδα για τον άλλο, η ελευθε-
ρία, η ανθρώπινη, φυσική επαφή με τον 
διπλανό μας, οι αγκαλιές, οι χειραψίες, τα 

φιλιά, οι άσκοπες βόλτες χωρίς ενοχές. 
Και ο χρόνος, που τόσο πολύ τον είχαμε 
κακομεταχειριστεί, με υπερβολική πίεση, 
άγχος, τρέξιμο, σπατάλη σε ασήμαντα 
πράγματα. Μπορούμε να εκτιμήσουμε 
καλύτερα το αγαθό τής ζωής, να κατα-
λάβουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις –μια 
πανδημία– που δεν γνωρίζουν σύνορα, 
πολιτικές, τάξεις, διαφορές και μπορεί να 
χτυπήσουν αλύπητα οποιονδήποτε, οπου-
δήποτε. Και τότε, η αίσθηση αυτής της 
καθολικότητας μας θυμίζει πόσο σημα-
ντικό είναι να στηρίζεις τον διπλανό σου, 
επειδή έτσι μπορεί κι εσύ να έχεις ελπίδα.

02. Αξίζει να μείνει η ουσιαστική φρο-
ντίδα για τον άνθρωπο. Η παραδοχή τού 
χώρου για όλους. Κάτι που θα κρα-
τούσα από την πανδημία είναι ότι τίποτε 
δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Ότι 
κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
αναθεωρήσουμε και να αξιοποιήσουμε με 
τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές μας, 
να επενδύσουμε σε αξίες. Να είμαστε 
επιεικείς με τους άλλους και πιο υπεύθυνοι 
στην καθημερινότητα.

 Citymag
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ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
οινοποιός, πρόεδρος ένωσης 
«Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος»

01. Μετά από μια χρονιά σαρωτικών 
αλλαγών σε κάθε επίπεδο, είναι ου-
τοπικό να προσδοκούμε μιαν άμεση 
επαναφορά στην «κανονικότητα», 
όπως την ορίζαμε μέχρι πρόσφατα. 
Διατηρώντας την ψυχραιμία μας, μια 
ρεαλιστική ματιά και τη συγκρότη-
σή μας, θα οδηγηθούμε σε μια νέα 
εποχή που ενδεχομένως να είναι και 
καλύτερη από εκείνη που διανύαμε 
προ πανδημίας.

02. Μεταξύ άλλων, η πανδημία μάς 
εξανάγκασε να κάνουμε μια παύση, 
για να επαναξιολογήσουμε τις επιλο-
γές μας και να αναθεωρήσουμε κά-
ποιες από τις αξίες μας. Τώρα ήρθε 
η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τα 
δεδομένα που συγκεντρώσαμε, για 
να δημιουργήσουμε μια καλύτερη 
πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα. 
Αυτό θα κρίνει και το αν κερδίσαμε 
κάτι από αυτήν την εμπειρία.

RESTART COVER STORY    24-25
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΔΟΥ
αρτοποιός στον φούρνο 
Ιωάννη Τουρλή

01. Σίγουρα η προσαρμογή σε μια 
πιο φυσιολογική καθημερινότητα θα 
πάρει χρόνο. Ίσως ακουστεί περίερ-
γο, αλλά ξεχάσαμε να ζούμε. Αυτό 
που μου δίνει δύναμη είναι ότι το 
DNA τού Έλληνα θα επιβιώσει κάτω 
απ’ όλες τις συνθήκες. Γι’ αυτό και, 
κρατώντας τα μέτρα που μας υπέδει-
ξε η Πολιτεία, θα ανοίξουμε τα μα-
γαζιά μας, θα βάλουμε το πιο μεγάλο 
μας χαμόγελο και θα υποδεχθούμε 
τους πελάτες μας.

02. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι αυτήν 
τη δύσκολη χρονιά που διανύσαμε 
ήρθαμε όλοι αντιμέτωποι με τους 
μεγαλύτερους φόβους μας, ότι για 
πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα 
ο άνθρωπος κλήθηκε να αναλάβει 
μέρος τής ευθύνης των πράξεών του 
–με πιθανό αντίκτυπο και στα αγαπη-
μένα του πρόσωπα–, σίγουρα βγήκα-
με σοφότεροι. Το μεγαλύτερο μάθημα 
όμως που πήραμε (και σίγουρα πρέπει 
να το κρατήσουμε και να το κάνου-
με τρόπο ζωής) είναι να μάθουμε να 
εκτιμάμε. Να ξυπνάμε το πρωί και να 
εκτιμάμε το δώρο τής ζωής. Να εκτι-
μάμε τις στιγμές με τους ανθρώπους 
που αγαπάμε και, κυρίως, να εκτιμάμε 
την ατομική μας ελευθερία, που τόσο 
καιρό έχουμε βάλει «στην άκρη», για 
να διασφαλίσουμε την ασφάλεια.

01. Η πανδημία μάς αποδιοργάνωσε 
πλήρως. Στην υγεία, στην οικονομία, 
στην εκπαίδευση, στην καθημερινή 
μας εργασία, στην καθημερινή μας 
ψυχαγωγία, στη συλλογική μας ψυ-
χολογία. Στη δουλειά μας, στη βόλτα 
μας, στον καφέ μας, στο διάβασμά 
μας, στη γυμναστική μας. Στα πάντα. 
Είναι ένας ψυχολογικός μαραθώνιος 
χωρίς ορατό τέλος. Μια επικίνδυνη 
διαδρομή σε εμπόλεμη ζώνη, όπου 

ελεύθεροι σκοπευτές λειτουργούν... 
αφαιρετικά.
Αν ως κανονικότητα ορίσουμε αυτό που 
είχαμε συνηθίσει, φοβάμαι ότι έχουμε 
δρόμο μπροστά. Αν κανονικότητα είναι 
να λειτουργούμε, έστω με προφυλάξεις, 
μπορούμε να ελπίζουμε. Επίσης, δεν μας 
ταιριάζει το... ακορντεόν, θέλουμε κάτι 
σε πνευστό – έναν ήχο συνεχόμενο. Τη 
λύση θα δώσει η επιστήμη και η φύση. 
Μέχρι τότε, σφίγγουμε δόντια, βαθιά 

ανάσα και προχωράμε. Και προετοιμα-
ζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όταν θ’ 
ανοίξει πάλι η αυλαία.

02. Τι να πούμε; Την ψηφιακή ζωή; Μα, 
αυτή έπρεπε να υπάρχει από πριν, για 
να μας διευκολύνει. Στον βαθμό, λοιπόν, 
που μας διευκολύνει, την κρατάμε. Αλλά 
να θυμόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν 
τηλεσυναντήσεις, «τηλεζωή» όμως δεν 
υπάρχει. Μόνο ζωή πραγματική.

Και το μάθημα για το πόσο εύθραυστη 
είναι η ζωή – κι αυτό παλιό είναι, απλά 
το συνειδητοποιήσαμε λίγο πιο έντονα, 
βιώνοντας απώλειες οικείων και φίλων. 
Να το κρατήσουμε. 
Αλλάξαμε την ανθρώπινη επαφή – με 
μάσκα και αποστάσεις, που δεν είναι 
συνήθεια, αλλά ανάγκη. Επομένως, δεν 
αλλάζει, δεν εκλείπει και μας λείπει.
Κάναμε λιγότερα πράγματα στον καιρό 
τής πανδημίας και ίσως, όταν επανέλθου-

με, πρέπει να αξιολογήσουμε καλύτερα 
και να αποβάλουμε τα περιττά που κάνα-
με πριν απ’ αυτήν. Να πάψουμε να σκορ-
πάμε τη ζωή μας σε αχρείαστα. Άρα, να 
μην τρέχουμε σαν παλαβοί, που λέμε. Να 
ηρεμήσουμε. Ίσως έτσι η ανθρωπότητα 
όλη θα μας φαίνεται άχρηστη, δίχως «μια 
παλιά ξύλινη πόρτα ξεβαμμένη απ’ τον 
ήλιο κι ένα κλωναράκι γιασεμιού τρε-
μάμενο», που λέει κι ο ποιητής. Ίσως ν’ 
αγγίξουμε το μέτρο... Τι να πω.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ
σεφ και συνιδιοκτήτης 
τού εστιατορίου «Ακαδημία»

01. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το 
άνοιγμα του συνόλου των επιχειρή-
σεων – και, μια και μιλάμε και για το 
αντικείμενό μας, την εστίαση, είναι κάτι 
που θα δώσει πνοή στην καθημερινό-
τητα και στη ζωή μας. Είναι γεγονός 
ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη και 
ιδιαίτερη περίοδο, αντίστοιχη –και 
σφοδρότερη σε κάποια σημεία– τής 
οικονομικής κρίσης τής τελευταίας 
δεκαετίας. Ειδικότερα δε ο χώρος τής 
εστίασης (όπου τα καταστήματα είναι 
πάρα πολλά σε σχέση με την αναλογία 
τού πληθυσμού και την οικονομική 
κατάσταση των ανθρώπων) ταλανίζε-
ται από ακόμη μεγαλύτερα προβλήμα-
τα, εξαιτίας και του ανταγωνισμού που 
δημιουργείται.
Κατά τη γνώμη μου, θα επιστρέψου-
με στην κανονικότητα, ίσως όμως με 
κάποιες παραλλαγές σε συνήθειες, 
οι οποίες πιθανόν να έχουν ακόμη 
και θετικό αντίκτυπο, πάντοτε σε 
συνδυασμό με μια σοβαρή αντιμε-
τώπιση της κατάστασης και με τη 
συμπεριφορά μας. Θα χρειαστεί να 
πειθαρχήσουμε σε νέα δεδομένα. 

Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί 
γενναία οικονομική υποστήριξη από 
την Πολιτεία, ώστε να μην υπάρξει 
περαιτέρω οικονομική κρίση.

02. Στα σίγουρα, η περίοδος της 
πανδημίας μάς δίδαξε πολλά – και 
έχει να μας διδάξει ακόμη περισσότε-
ρα. Ένα από αυτά είναι, πραγματικά, 
να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Και 
σίγουρα μας δίδαξε ότι κυριολεκτικά 
τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μας έδωσε 
να καταλάβουμε την αξία τής οικογέ-
νειας, μια και στερηθήκαμε την επαφή 
μαζί της, αλλά και το πόσο σημαντική 
είναι η ελευθερία των κινήσεών μας. 
Με το καλό να επανέλθουν όλα σε 
ρυθμούς ζωής.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΚΙΔΗΣ
σεφ και ιδιοκτήτης τού 
εστιατορίου «Μαύρη Θάλασσα»

01. Δυστυχώς, θα αργήσει, όσο κι 
αν το έχουμε ανάγκη. Θα είναι μια 
καινούργια πραγματικότητα, με μέτρα, 
μάσκες και αποστάσεις.

02. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε 
δεδομένο. Ευχαριστούμε για την προτί-
μησή σας και με το καλό να ανοίξουμε.
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ιδιοκτήτης μεζεδοπωλείου
«Μασσαλία»

01. Θεωρώ ότι η επόμενη ημέρα τής 
πανδημίας δεν θα είναι το τέλος της, 
αλλά η εξοικείωσή μας μ’ αυτήν: θα 
συνηθίσουμε να κρατάμε αποστάσεις, 
θα συνηθίσουμε να φοράμε μάσκες σε 
κλειστούς χώρους, θα συνηθίσουμε να 
μην αγκαλιαζόμαστε και να μη φιλιό-
μαστε. Πάνω απ’ όλα, θα συνηθίσουμε 
να μην ερχόμαστε σε επαφή, ιδίως με 
αγνώστους. Για να τελειώσει η πανδημία, 
κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εμβολια-
στούμε ή, δυστυχώς, να αρρωστήσου-
με. Φοβάμαι πως δεν θα επανέλθουμε 
γρήγορα στις παλιές μας συνήθειες.

02. Υπάρχει κάτι που θα κρατήσω από 
την πανδημία: ως νέος πατέρας, πέρασα 
περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου. Επί-
σης, κρατάω το πόσο ευάλωτοι είμαστε. 
Θεωρώ λοιπόν ότι οι μάσκες θα αργή-
σουν πολύ να φύγουν από τη ζωή μας.
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ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ
σεφ και ιδιοκτήτρια 
του εστιατορίου «Duck»

01. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε πολύ κο-
ντά στο τέλος αυτής της περιόδου που 
διανύσαμε. Σίγουρα ήταν μια διαδρο-
μή πολύ δύσκολη για όλους μας, που 
άλλαξε απότομα τις ζωές μας. Θα μι-
λήσω για την προσωπική μου εμπειρία, 
καθώς η δική μου καθημερινότητα 
άλλαξε ολοκληρωτικά.
Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος, πια, 
ανυπομονεί να επανέλθει στην καθη-
μερινότητά του και να συνεχίσει τη 
ζωή του από εκεί όπου σταμάτησε. 
Ακόμη κι αν κάποιοι δεν σταμάτη-
σαν να εργάζονται –κάτι που θεωρώ 
σημαντικό για την καλή ψυχολογία–, 
τους λείπει η έξοδος, οι παρέες τους, 
τα ταξίδια, οι όμορφες στιγμές.
Για εμένα, δυστυχώς, αυτό που 
έλειψε περισσότερο είναι η δουλειά 
μου, η επαφή με τον κόσμο, η έντονη 

καθημερινότητα. Επίσης, μου λεί-
πουν όλα αυτά τα απλά πράγματα 
που συνήθιζα να κάνω – μια μικρή 
εκδρομή, φαγητό σε ένα εστιατόριο, 
σινεμά, να βρεθώ με τους φίλους 
μου σε μια βεράντα. Παρακολουθώ-
ντας τα επιδημιολογικά στοιχεία να 
βελτιώνονται και τα κρούσματα να 
μειώνονται (κάτι που είναι το σημα-
ντικότερο για την ψυχολογία μας), 
πιστεύω ότι θα επανέλθουμε άμεσα 
στην καθημερινότητά μας, επειδή το 
θέλουμε πολύ. Με κάποιον τρόπο 
έχουμε θωρακιστεί απέναντι στην 
πανδημία με τα διάφορα τεστ, με τα 
εμβόλια, ακόμη και με όλες αυτές τις 
πληροφορίες που λαμβάνουμε από 
τους γιατρούς, προσαρμόζοντάς τες 
στις συνήθειές μας.

02. Δεν ξέρω αν μπορώ να δω κάτι 
θετικό σε όλη αυτή την περίοδο 
που μεσολάβησε. Ίσως επειδή ήταν 
πολύ μακρά, ίσως επειδή σε κάποιες 
περιπτώσεις ήταν πολύ σκληρή… 
Θα ήθελα ο κόσμος να συνεχίσει να 
ψωνίζει από τα μαγαζιά και όχι από 
το ίντερνετ. Θα ήθελα να πηγαίνει 
σινεμά – όχι άλλο Netflix. Θα ήθελα 
να πηγαίνει σε συναυλίες, στα καφέ, 
στα εστιατόρια, να ταξιδεύει – και όλα 
αυτά χωρίς τον φόβο. Είμαι αισιόδοξη 
ότι οι ζωές μας θα γεμίσουν και πάλι 
με χαμόγελα και αγκαλιές.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
οινοποιός, ιδρυτής τού 
«Κτήματος Γεροβασιλείου»

01. Πιστεύω ότι σε έναν χρόνο από 
σήμερα θα έχουμε ανακτήσει την 
κανονικότητά μας. Αυτό εξαρτάται 
από την ταχύτητα των εμβολιασμών 
και από την τήρηση των μέτρων που 
προβλέπουν οι ειδικοί. Αν τους επό-
μενους μήνες ένα μεγάλο μέρος τού 
πληθυσμού καταφέρει να εμβολια-
στεί, τότε το καλοκαίρι μας θα είναι 
πιο αισιόδοξο.

02. Πιστεύω ότι κάποιες συνήθει-
ες που καθιερώθηκαν κατά την 
πανδημία, όπως η τήρηση κανόνων 
υγιεινής και καθαριότητας, η άθλη-
ση στη φύση και η εξοικονόμηση 
χρόνου με τη χρήση τηλεδιασκέψε-
ων, αξίζει να μείνουν στη ζωή μας. 
Μάθαμε να εκτιμάμε περισσότερο 
τα απλά και καθημερινά πράγματα, 
όπως τη φύση, το σπίτι και τους 
ανθρώπους μας.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
δημοσιογράφος, 
γενικός διευθυντής τής ΔΕΠΘΕ 
(TV100, FM100)
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ΝΤΙΝΑ ΤΕΡΤΣΗ
εστιάτορας, συνιδιοκτήτρια 
του εστιατορίου «Μαϊάμι»

01. Η επιδημία αυτή ήρθε σαν μια 
ξαφνική, δυνατή μπόρα που δεν λέει να 
σταματήσει. Καθημερινά βιώνουμε τις 
επιπτώσεις της και έχει επηρεάσει όλες τις 
κοινωνικές μας ισορροπίες. Οι επιδημίες 
λησμονιούνται αναπόφευκτα, επειδή οι 
άνθρωποι διαχρονικά τις απωθούμε, μαζί 
με όλες τις δυσάρεστες στιγμές που ζή-
σαμε, για να μπορέσουμε να επανέλθου-
με στα φυσιολογικά μας. Θεωρώ ότι είναι 
πολύ νωρίς ακόμη, για να φανταζόμαστε 
τον κόσμο χωρίς την Covid-19. Παρά 
ταύτα, πιστεύω ότι θα ανασυνταχθούμε 
γρήγορα, στο πλαίσιο της διάθεσης να 
βγούμε απ’ όλο αυτό το κακό. Θα επι-
στρατεύσουμε φαντασία και εμπειρία, για 
να αντιμετωπίσουμε την «έκρηξη» ευφο-
ρίας που θα δούμε το πρώτο διάστημα. 
Κανονικότητα όπως πριν δεν θα υπάρξει, 
θα φτιάξουμε όμως μια νέα κανονικότη-
τα – ελπίζω καλύτερη, αφού πιστεύω ότι 

πήραμε ένα καλό μάθημα ζωής για το τι 
είναι, τελικά, πραγματικά σημαντικό.

02. Είμαι παραπάνω από σίγουρη ότι 
όλοι έχουμε αναθεωρήσει και τον τρό-
πο ζωής μας, αλλά και πράγματα που 
θεωρούσαμε δεδομένα. Ελπίζω ότι θα 
διδαχθούμε λίγο από την αλληλεγγύη 
και την ενσυναίσθηση που αναπτύξαμε 
αυτό το διάστημα και θα γίνουμε καλύ-
τεροι άνθρωποι. Είναι στο χέρι μας να 
αλλάξουμε το μέλλον μας, μαθαίνοντας 
από τα σφάλματα και τις αστοχίες μας, 
αλλά κυρίως με να είμαστε προετοιμα-
σμένοι πια για την επόμενη αντίστοιχη 
περιπέτεια.
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ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
αρχιτέκτονας

01. Η ζωή μας άλλαζε με αδιανόητα 
γρήγορους ρυθμούς – τόσο γρή-
γορους, που δεν είχαμε τον χρόνο 
να τους αντιληφθούμε. Η παύση τού 
χρόνου μάς έδωσε την ευκαιρία να 
συνειδητοποιήσουμε πώς ταξιδεύα-
με, πώς διασκεδάζαμε, πώς εργαζό-
μασταν, πώς ζούσαμε. Το 1976, ως 
φοιτητής, χρειαζόμουν 55 ώρες για 
να φτάσω στην Τουλούζη, χρησιμο-
ποιώντας πολλά μέσα μεταφοράς. 
Θυμάμαι να είμαι μέσα στο τρένο 
–όταν ταξίδευα μόνο με τρένο– 
πάνω από δύο ολόκληρες ημέρες, 
να βλέπω ανθρώπους να ανεβαίνουν 
και να κατεβαίνουν κι εγώ μέσα, να 
συνεχίζω. Γράφαμε γράμματα και 
στέλναμε κάρτες, μιλούσαμε από 
τα καρτοτηλέφωνα σπάνια, ανα-
ζητούσαμε τρόπους οι κλήσεις να 
μη χρεώνονται (επειδή τα κέρματα 
έπεφταν με ασύλληπτη ταχύτητα), 
όταν έφτανε εφημερίδα από την Ελ-
λάδα τη μοιραζόμασταν, ταξιδεύαμε 
με πλοία για τα νησιά, κοιμόμασταν 
στο κατάστρωμα, ατέλειωτες ώρες 
ταξιδιού – στην Αιγιάλη τής Αμορ-
γού το καράβι σε άφηνε ανοιχτά και 
μια βάρκα σε πήγαινε μέχρι το νησί. 
Όταν ήταν νύχτα, με έκπληξη διαπί-
στωνες ότι μισή ώρα μετά έσβηναν 
τα φώτα, μια γεννήτρια έδινε το φως.
Αυτά τα γράφω εγώ, που έχω ζήσει 
μόνον 64 χρόνια. Τι θα έγραφε η 
μητέρα μου, που διανύει τα 102 και 

που έκανε το ταξίδι Ηράκλειο-Θεσ-
σαλονίκη το 1948 με το «Καδιώ» 
(το όνομα του πλοίου), μαζί με 
ανθρώπους και εμπορεύματα, ένα 
ταξίδι που κράτησε μία ολόκληρη 
εβδομάδα;
Τώρα, που σταμάτησε ο χρόνος, 
έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία: να 
αναλογιστούμε πού πάμε, ποια 
κανονικότητα θέλουμε – επειδή, αν 
βγούμε αλώβητοι, αν συνέλθουμε απ’ 
αυτήν τη σύγκρουση (με την Πόρσε 
τρακάραμε), θα πρέπει να βάλουμε 
ένα «στοπ» στις μεγάλες ταχύτητες. 
Ο κόσμος μας πρέπει να ανασάνει 
και μαζί του κι εμείς. Δεν είναι τυχαίο 
που η φύση, οι θάλασσες, οι αγροί 
περνούν τον μήνα τού μέλιτος. Μή-
πως δεν πρέπει να επανέλθουμε στις 
ζωές μας, όπως τις γνωρίζαμε;

02. Η πανδημία μάς δίδαξε ότι τα 
πάντα δεν είναι δυνατά, ότι υπάρ-
χουν όρια. Μας προσγείωσε ανώ-
μαλα. Μας είπε «Μένουμε Σπίτι» και 
αυτό σήμαινε πολλά – ποιο είναι το 
σπίτι; Μπορούμε να μείνουμε σπίτι; 
Πόσο μπορούμε να μείνουμε σπίτι 
χωρίς να ξεφύγουμε; Μας είπε «δεν 
έχει καφέ και εστιατόρια», ενώ εμείς 
γενικά ήμασταν του καφέ και του 
έτοιμου φαγητού. Πέσαμε με τα 
μούτρα στα ντελίβερι – μέχρι και 
τον καφέ ντελιβερίσαμε! Μας είπε 
«βόλτα μόνο σε ανοιχτούς χώρους» 
– πού να μας χωρέσει μια Νέα Πα-
ραλία; Στριμωχτήκαμε, δυσανασχε-
τήσαμε, εξεγερθήκαμε… Οι πόλεις 
μας είναι αφιλόξενες, έχουν ελάχι-
στους δημόσιους χώρους και ακόμη 
πιο λίγο πράσινο. Αυτό το λίγο πρά-
σινο συστηματικά καρατομείται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, που εκτε-
λούν διαταγές υμών των ιδίων, δεν 
αντιστέκονται πια. Εμείς που μιλάμε 
για πράσινο, εμείς που διεκδικούμε 
πράσινο, εμείς οι ίδιοι δεν το θέλου-
με στις αυλές μας, δεν το θέλουμε 
μπροστά στο σπίτι μας, δεν θέλουμε 
τα φύλλα του ούτε τα πουλιά του. 

Εμείς κόψαμε τα τελευταία δέντρα 
στους ακάλυπτους του κέντρου, 
χτίσαμε παντού για να κερδίσουμε 
ακόμη πιο πολλά, υπερεκμεταλλευ-
τήκαμε τη γη μας, τον χώρο μας, την 
πόλη μας, την ύπαρξη μας.
Ένα αδιάκοπο σαφάρι εκμετάλλευ-
σης – το κοινό καλό μακριά από 
εμάς. Μας αρέσουν τα διατηρητέα, 
φτάνει να μη μας ανήκουν. Μας 
αρέσει το πράσινο, τα άδεια οικό-
πεδα, φτάνει να μην είναι δικά μας! 
Μας ενοχλούν τα αυτοκίνητα, εκτός 
από το δικό μας. Εννοείται ότι θα 
βάλουμε λυτούς και δεμένους για να 
μην πάει το καμάρι μας στα σύνο-
ρα, να φτάσουμε γρηγορότερα στο 
ταμείο, να πάρουμε δίπλωμα χωρίς 
εξετάσεις, πάντοτε εις βάρος άλλων 
– τελικά, κάποιες φορές οι άλλοι 
είμαστε εμείς.
Δημιουργήσαμε πόλεις στενάχωρες, 
στριμωγμένες – δύσκολο να πάρεις 
ανάσα. Μια πόλη με 54 χιλιόμετρα 
παραλία έχει διαμορφώσει μόλις τα 
3,5 χιλιόμετρα της Νέας Παραλίας. 
Την καπελώσαμε με τρεις ή τέσσερις 
επιπλέον ορόφους και, όταν κάποια 
παλιά κτίρια σώθηκαν από τη λαίλα-
πα της αντιπαροχής, ανακαλύψαμε 
τα πανωσηκώματα. Καπελώσαμε με 
όλους τους δυνατούς τρόπους τις 
ζωές μας, το οξυγόνο μας. Τώρα 
χρειαζόμαστε επειγόντως οξυγόνο. 
Ο δήμος μας ανακοινώνει ασφαλτο-
στρώσεις, η υπουργός μας ανακοι-
νώνει μουσεία, η πλατεία Ελευθερίας 
πήγε φυλακή, απέκτησε λαμαρινένια 
δεσμά, και όλοι εμείς που τους ψη-
φίσαμε δυσανασχετούμε. Σε ποιον 
κόσμο θα περπατάμε, σε ποια πόλη 
θα θέλαμε να απολαύσουμε τη ζωή 
μας; Πολλά πρέπει να αλλάξουν για 
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να 
περπατάμε, να ανακαλύπτουμε την 
πόλη μας, να αναζητούμε τη φύση 
στις πόλεις μας, να αναπνεύσουμε 
καθαρό αέρα. Κάτι τελευταίο: σκε-
φτείτε να μην υπήρχε η θάλασσα, ο 
θησαυρός μας!
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ΘΟΔΩΡΗΣ
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ
ιδρυτής «Το Καρτέλ των 
Γεύσεων» & «Foodscriber» 

01. Δεν ξέρω αν η επόμενη ημέρα είναι 
κοντά, σίγουρα όμως θα χρειαστούμε 
αρκετό χρόνο μέχρι να επανέλθουμε σ’ 
αυτό που είχαμε συνηθίσει (ζούσαμε) 
ως κανονικότητα. Ίσως και να μην επα-
νέλθουμε ποτέ σε εκείνη την κανονικό-
τητά μας, όπως τη γνωρίζαμε.
Αυτό που θα βοηθούσε ενδεχομένως 
στο να επανέλθουμε με κάποιον τρόπο 
στις ζωές μας είναι η αποδοχή τής 
κατάστασης που όλοι βιώνουμε και οι 
νέοι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει 
να θέσουμε στους εαυτούς μας, όπως 
π.χ. ότι θα πρέπει να προσέχουμε, να 
σεβόμαστε και να τηρούμε λίγα παρα-
πάνω μέτρα.

02. Πολλά μαθήματα μας έδωσε η 
πανδημία – τα περισσότερα εξ αυτών 
αξίζει να τα κρατήσουμε, καθώς ουδέν 

κακόν αμιγές καλού. Ακόμη και η πιο 
δύσκολη κατάσταση κάτι ωφέλιμο θα 
φέρει μαζί της. Το σίγουρο είναι ότι 
πολλά πράγματα που θεωρούσαμε 
δεδομένα πλέον έχουμε κατανοήσει 
(στον βαθμό που μπορεί καθένας από 
εμάς) πως δεν είναι. Δεν είναι τίποτα 
δεδομένο. Ούτε ο αέρας που ανα-
πνέουμε. Οι επαφές μας με πρόσω-
πα αγαπημένα και μη, η βόλτα και η 
εργασία μας, πράγματα που θεωρού-
σαμε ως ακίνητες και ανίκητες βρα-
χονησίδες μας – τώρα κατανοούμε τη 
σημαντικότητά τους.
Ένα μεγάλο καλό ήταν η επιβράδυνση 
των ρυθμών μας, ο χρόνος που είχαμε 
με τον εαυτό μας, την οικογένειά μας. 
Χρόνος για σκέψη και ενδοσκόπηση. 
Σεβασμός στο ευρύτερο και διευρυμένο 
περιβάλλον. Ρεαλιστής και οδοιπόρος.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΑΝΑΣ
executive chef 
στο «The MET Hotel»

01. Πιθανότατα να αργήσουμε να μπούμε 
σε ρυθμούς κανονικότητας. Είναι ένα στοίχη-
μα, το οποίο πρέπει να βάλουμε όλοι μαζί και 
καθένας ξεχωριστά. Νομίζω ότι οι λέξεις-κλει-
διά είναι «γνώση» και «υπευθυνότητα». Έτσι 
λοιπόν πρέπει να μελετήσουμε και να μάθουμε 
ακριβώς όχι μόνο πώς να προφυλαχτού-
με εμείς οι ίδιοι, αλλά και πώς μπορούμε να 
προφυλάξουμε τους συνανθρώπους μας από 
αυτόν τον αόρατο εχθρό. Πρέπει να δείξου-
με την απαραίτητη υπευθυνότητα σε όλα τα 
επίπεδα, έτσι ώστε να τηρηθούν τα μέτρα 
προφύλαξης, τόσο στην προσωπική μας ζωή 
όσο φυσικά και σ’ έναν ευαίσθητο χώρο, όπως 
ο εργασιακός, στον οποίο ζούμε πολλές ώρες 
τής ημέρας μας. Αν λοιπόν καθένας ξεχωριστά 
και όλοι μαζί κάνουμε αυτό που οφείλουμε, 
όλα θα τελειώσουν πιο σύντομα και, άρα, θα 
μπορέσουμε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω.

02. Αυτό που μας έμαθε η πανδημία είναι ότι 
δεν μπορείς, σε καμία περίπτωση, να κάνεις 
σχέδια και να είσαι πολύ σίγουρος ότι αυτά θα 
υλοποιηθούν. Επίσης, μας έμαθε ότι δεν πρέπει 
να διαμαρτυρόμαστε για την καθημερινή 
ρουτίνα, η οποία συνειδητοποιούμε ότι μας έχει 
λείψει αφάνταστα και περιμένουμε πώς και πώς 
να επιστέψει στη ζωή μας. Πρέπει να χαιρόμα-
στε με τα «μικρά» πράγματα της ζωής και να 
δίνουμε μεγαλύτερη αξία σ’ αυτά παρά σε κά-
ποια άλλα «μεγάλα», τα οποία τελικά δεν είναι 
και τόσο σημαντικά. Μέσα απ’ αυτό ήρθαμε 
πιο κοντά στις οικογένειές μας και, φυσικά, 
στα παιδιά μας – καταλάβαμε ότι χάναμε τις 
στιγμές μαζί τους, οι οποίες τελικά ήταν πολύ 
όμορφες για όλους μας. Η ζωή μας άλλαξε 
σε όλα τα επίπεδα, ο άνθρωπος ωστόσο είναι 
πολύ προσαρμοστικός – βλέπουμε ότι μάθαμε 
να ζούμε με όλα τα «κακά» τής πανδημίας. 
«Η βιωτική τη παλαιστική ομοιοτέρα ήπερ τη 
ορχηστική κατά το προς τα εμπίπτοντα και ου 
προεγνωσμένα έτοιμος και απτώς εστάναι». 
(Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ.).
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ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
σεφ και συνιδιοκτήτης 
των εστιατορίων «Χαρούπι» 
και «Δέκα Τραπέζια»

01. Η κανονικότητα έχει δύο 
μορφές. Μία εξωτερική και 
μία εσωτερική, προσωπική. Η 
εξωτερική κανονικότητα θα 
επιστρέψει εύκολα. Ο κόσμος 
θα ξανακυκλοφορήσει, θα 
επιστρέψει στην εργασία του, τα 
σχολεία και τα καταστήματα θα 
λειτουργήσουν ξανά (ελπίζω όλα 
να τα καταφέρουν) και, μετά τους 

εμβολιασμούς, οι φοβερές μάσκες 
που δεν αποχωριστήκαμε για 
τόσο πολύ καιρό «θα πέσουν». Η 
εσωτερική κανονικότητα, όμως, 
είναι αυτή που θα καθυστερήσει: 
η διάθεσή μας απέναντι στον άλλο, 
οι φόβοι μας, η επιφυλακτικότητα, 
ο θυμός και η απογοήτευση που 
φύτεψε μέσα μας η πανδημία και 
οι ψυχολογικές και κοινωνικές 
συνέπειές της θα αργήσουν να 
εξαλειφθούν. Εδώ θα χρειαστεί 
απ’ όλους μας μια συνολική και 
άρρητη συνεννόηση κατανόησης 
και ανθρωπιάς. Θέλω να πιστεύω 
–και βαθιά το πιστεύω– πως 
σταδιακά θα τα αφήσουμε αυτά 
πίσω.

02. Η ζωή μας άλλαξε συνολικά. 
Δεν άλλαξε σε ένα και δύο 
πράγματα, δεν άλλαξαν μία ή 
δύο συνήθειες. Θα έλεγα πως 
για τον πολύ κόσμο άλλαξε η 
εργασία του, η καθημερινότητά 
του, οι προσωπικές σχέσεις του, 
η οικονομική του κατάσταση, η 
υγεία του, η ατομική ελευθερία 
του. Τι αξίζει να κρατήσουμε από 
αυτές τις σαρωτικές αλλαγές; 
Για εμένα, το πιο αξιόλογο απ’ 
όλα είναι μια στάση ζωής, μια 
θεωρία που λέει «αποδέχομαι 
να θυσιάσω πράγματα δικά μου, 
για να σώσω και να βοηθήσω 
άλλους ανθρώπους». Ο 
ανθρωπισμός τής απάνθρωπης 
πανδημίας είναι το πολυτιμότερο 
και εντυπωσιακότερο θετικό 
χαρακτηριστικό της. Εγώ 
αυτό κρατώ. Τα άλλα είναι 
λεπτομέρειες.

32
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ
executive chef τού «Regency
Casino Thessaloniki» και
του «Hyatt Regency Thessaloniki»

01. Η αλήθεια είναι πως ζούμε πολύ καιρό 
υπό νέες συνθήκες, που δεν είχαμε συνη-
θίσει. Νομίζω ότι η επιστροφή στην παλιά 
καθημερινότητά μας θα γίνει σταδιακά 
και αργά – δεν θα επιστρέψουμε σύντομα 
και άμεσα. Είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό 
που βιώνει εδώ και πάνω από έναν χρόνο 
η ανθρωπότητα και πιστεύω ότι κατάλοιπά 
του θα βρίσκουμε μπροστά μας τα επόμενα 
χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι μας άγγιξε όλους 
βαθιά, επαγγελματικά και προσωπικά. Η 
επιστροφή στην κανονικότητά μας εξαρ-
τάται, πιστεύω, από τις ιατρικές εξελίξεις, 
για τις οποίες ενημερωνόμαστε κάθε μέρα, 
αλλά και από την προσωπική ευθύνη καθε-
νός ξεχωριστά. Ακόμη κι όταν μας επιτρα-
πεί η «έξοδος» επιβάλλεται να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι τα πάντα είναι ρευστά και θα 
πρέπει να φερόμαστε υπεύθυνα, πρώτα απ’ 
όλα απέναντι στον εαυτό μας. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, όλα θα πάνε καλά. Είμαι φύσει 
θετικός άνθρωπος – πιστεύω ειλικρινά ότι 
τα δύσκολα είναι πίσω μας και η επάνοδος 
στην καθημερινότητα θέμα χρόνου.

02. Είναι πολλές οι συνήθειες που ανα-
γκαστήκαμε να αλλάξουμε – πράγματα 
που δεν κάναμε πριν έγιναν μέρος τής νέας 
καθημερινότητάς μας. Όμως, ουδέν κακόν 
αμιγές καλού… Οικογένειες παρέμειναν 
επί πολλές ώρες στον ίδιο χώρο, κάτι που 
δεν συνέβαινε πριν, λόγω του επιβαρυμέ-
νου προγράμματος όλων. Στη διάρκεια 
όλων αυτών των ωρών, η μαγειρική πήρε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Είδαμε τα social να 
κατακλύζονται καθημερινά από μαγειρικά 
βιντεάκια. Παραδοσιακές συνταγές από 
τις μαμάδες και τις γιαγιάδες μας ήλθαν 
στο προσκήνιο. Αρχίσαμε ξανά στα σπί-
τια μας να ζυμώνουμε ψωμί, να κάνουμε 
πίτες με σπιτικό φύλλο, φρέσκα ζυμαρικά, 
ακόμη και τυρί. Συνταγές και τεχνικές που 
είχαν ξεχαστεί βγήκαν από τα παλιά βιβλία 
μαγειρικής και ξαναζωντάνεψαν. Απλές 
νοικοκυρές εξελίχθηκαν σε εν δυνάμει σεφ, 
με πιάτα εξαιρετικά τόσο σε γεύση όσο και 
σε παρουσίαση. Η ελληνική παραδοσιακή 
κουζίνα μπήκε δυναμικά σε κάθε σπίτι 
– άνθρωποι που δεν μαγείρευαν μπήκαν 
στη διαδικασία και νέες νοικοκυρές επω-
φελήθηκαν από την εμπειρία των παλαιών. 
Εγώ αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε: το να 
περνάμε μαζί χρόνο στο σπίτι, μαζεμένοι 
γύρω από το τραπέζι, με φαγητά φτιαγμέ-
να από εμάς με αγάπη – και όχι μόνο στις 
γιορτές. Και σε κάθε ευκαιρία που μπορού-
με να βρούμε να μοιραζόμαστε στιγμές.

33
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΑΚΗΣ
executive chef
τού εστιατορίου
«Νέα Διαγώνιος»

01. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η 
ανθρωπότητα έζησε κάτι πρωτόγνω-
ρο. Πιστεύω ότι θα βγούμε νικητές 
– διανύσαμε μεγάλη απόσταση και 
νιώθω πως πλησιάζουμε το φως 
στην άκρη τού τούνελ. Όλοι αγωνι-
ούμε για το πώς θα διαμορφωθεί η 
«επόμενη μέρα» και ποιος θα είναι 
ο απολογισμός τής πανδημίας 
–  αυτό ίσως λίγο με τρομάζει… 
Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η 
«επόμενη μέρα» υπάρχει και –όσο 
παραμένουμε δυνατοί, φροντίζοντας 
τον εαυτό μας και τους γύρω μας– 
θα έρθει πολύ σύντομα.

02. Η ζωή ενός σεφ είναι πολύ 
δύσκολη, αφού πρέπει να αφιερώ-
νεις πολύ χρόνο στον χώρο εργα-
σίας σου και να λείπεις σημαντικές 
ημέρες από την οικογένειά σου. 
Η πανδημία μού δίδαξε ότι έχασα 
πολύτιμο χρόνο με την οικογένειά 
μου – κυρίως με τον γιο μου, Γιώρ-
γο. Αυτό μου έγινε μάθημα… Πλέον, 
θα βρίσκω περισσότερο χρόνο να 
περνάω μαζί τους, όσο κι αν αυτό με 
βγάζει από τη ρουτίνα.

 34
ΣΤΑΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
υπεύθυνος
του «Classico» bistro

01. Η ημέρα που θα μπορέσουμε να 
βρεθούμε όλοι μαζί, όπως πριν, μοιάζει 
μακριά, ελπίζουμε όμως ότι θα έρθει 
το συντομότερο δυνατό. Θα είναι 
δύσκολο να επανέλθουμε σύντομα σ’ 
αυτό που αποκαλούσαμε «κανονικό-
τητα». Το πόσο γρήγορα θα συμβεί 
στον δικό μας κλάδο, της εστίασης, 
θα εξαρτηθεί από την προσέγγιση του 
καταναλωτή. Χρειάζεται αμοιβαία κα-
τανόηση από επιχειρήσεις και πελάτες, 
για να διασφαλίσουμε ότι κάτι παρό-
μοιο δεν θα μας χτυπήσει ξανά την 
πόρτα. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο την 
επόμενη μέρα να είμαστε προσεκτικοί, 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. 
Το σημαντικότερο τώρα είναι να 
βγούμε από αυτήν τη δύσκολη περίοδο 
αλώβητοι και υγιείς – είμαι σίγουρος 
ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

02. Σίγουρα η πανδημία μάς αφήνει 
και αρκετά μαθήματα που θα φανούν 
χρήσιμα. Όλοι μας είχαμε χρόνο να μοι-
ραστούμε με την οικογένεια και με κοντι-
νούς μας ανθρώπους, κάτι που, με τους 
γρήγορους ρυθμούς τής καθημερινό-
τητας, φάνταζε αδύνατον. Επιπλέον, μας 
δίδαξε τη σημαντικότητα του να είμαστε 
υγιείς, για να εκτιμάμε κάθε μέρα. Εμείς, 
ως επιχείρηση, είχαμε αρκετό χρόνο να 
οργανωθούμε και να ανασυντάξουμε 
τις δυνάμεις μας για τα νέα δεδομένα, 
προσαρμόζοντας τις παροχές μας στις 
απαιτήσεις τής εποχής. Το σημαντικό-
τερο μάθημα στη μετά Covid-19 εποχή 
σχετίζεται με το αισωπικό «συν Αθηνά 
και χείρα κίνει»: δεν φτάνει να ζητάς τη 
βοήθεια της τύχης, οφείλεις να καταβάλ-
λεις και τις απαιτούμενες προσπάθειες.
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ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
πρύτανης
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

01. Εδώ και έναν χρόνο ο πλανήτης 
μας βιώνει μια σφοδρή υγειονομική 
κρίση. Η πανδημία Covid-19 επηρέασε 
κάθε πτυχή τής ζωής και της καθημε-
ρινότητάς μας, δοκίμασε και συνεχίζει 
να δοκιμάζει τις αντοχές τού συστή-
ματος υγείας και τις αντοχές καθενός 
μας και εξακολουθεί να απειλεί την 
υγεία μας. Όλοι ανυπομονούμε να 
επανέλθουμε στην κανονικότητα, στην 
προ κορωνοϊού εποχή και σ’ αυτήν 
που θεωρούσαμε τότε ως κανονικό-
τητα. Προχωρώντας οι εμβολιασμοί 
–όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο–, η επόμενη ημέ-
ρα τής πανδημίας φαίνεται να βρίσκε-
ται κοντά. Ωστόσο, ουδείς μπορεί να 
ορίσει με βεβαιότητα πότε ακριβώς θα 
έλθει η ημέρα αυτή, πότε θα μπορού-
με να επανέλθουμε πλήρως στις δρα-
στηριότητες και στην καθημερινότητα 
της ζωής, όπως τις γνωρίζαμε.
Σημαντικό ρόλο για την επιστροφή 
στην κανονικότητα έχει ο εμβολι-
ασμός, που δημιουργεί ένα τείχος 
προστασίας τού πληθυσμού απέναντι 
στον κορωνοϊό. Σε κάθε περίπτωση, 

η τήρηση των υγειονομικών μέτρων που 
ορίζονται σε κάθε φάση εξακολουθεί 
να είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για τη 
δική μας υγεία όσο και για την υγεία των 
συνανθρώπων μας.

02. Κάθε κρίση γεννά και προσφέρει 
ευκαιρίες. Ευκαιρίες για αναστοχασμό, 
ενδοσκόπηση και μαθήματα ζωής. 
Η πανδημία κλόνισε βεβαιότητες και 
πεποιθήσεις, όλα αυτά που θεωρούσαμε 
αυτονόητα και δεδομένα στη ζωή μας 
μέχρι πρότινος, όπως για παράδειγμα οι 
οικογενειακές επαφές, η κοινωνική συνα-
ναστροφή, μια βόλτα ή τα μαθήματα στις 
αίθουσες και στα αμφιθέατρα. Χρειά-
στηκε να επαναπροσδιορισθούν και να 
τεθούν σε νέο πλαίσιο.
Αυτά που σίγουρα θα άξιζε να κρα-
τήσουμε είναι η αλληλεγγύη (που για 
ακόμη μία φορά αναπτύχθηκε μεταξύ 
των ανθρώπων απέναντι στον κοινό 
εχθρό, τον κορωνοϊό), η αυτοθυσία 
και η διάθεση προσφοράς τού υγειο-
νομικού προσωπικού τής χώρας μας 
(που αναδείχθηκαν ακόμη περισσό-
τερο την περίοδο της πανδημίας), η 
συστηματικότερη και πιο επιμελής 
τήρηση των οδηγιών ατομικής υγιεινής 
(όπως το συχνό πλύσιμο χεριών, που 
μας προστατεύουν από διάφορες λοι-
μώξεις) και η σημασία τού διαδικτύου 
στην καθημερινότητά μας.

36
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ
διευθύνων σύμβουλος 
ΔΕΘ-Helexpo

01. Εκτιμώ πως η πορεία και η έκταση 
των εμβολιασμών σε συνδυασμό με την 
αλλαγή τού καιρού θα μας φέρουν σταδι-
ακά εγγύτερα στον πολυπόθητο στόχο τής 
επιστροφής στην κανονικότητα. Πιστεύω 
όμως ότι αυτή η επιστροφή δεν θα είναι 
όσο εύκολη και όσο απλή θα θέλαμε. Τα 
δεδομένα έχουν αλλάξει, ο τρόπος που 
σκεφτόμαστε είναι διαφορετικός, η από-

σταση μεταξύ μας έχει μεγαλώσει. Θέλω 
να είμαι αισιόδοξος και να πιστέψω ότι 
κάποια στιγμή όλα θα γίνουν όπως πρώτα 
– όμως, πραγματικά, δεν μπορώ να εκτι-
μήσω τον αντίκτυπο που έχει αφήσει αυτή 
η πανδημία στις ζωές μας, στις δουλειές 
μας, στις επιχειρήσεις μας, στον τρόπο με 
τον οποίο συναλλασσόμαστε.
Η πανδημία, πέραν του χαρακτήρα της ως 
μιας σοβαρής υγειονομικής κρίσης, που 
έβαλε σε κίνδυνο τις ζωές μας, ανέτρεψε 
και όλες μας τις βεβαιότητες, αφήνοντας 
στις θέσεις τους μεγάλα κενά που πρέπει 
την επόμενη ημέρα να τα γεμίσουμε με 
νέες. Ακόμη όμως κι όταν κερδηθεί η μάχη 
με την πανδημία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι 
με ένα τεράστιο οικονομικό τσουνάμι, τις 
διαστάσεις του οποίου δεν έχουμε ακόμη 
δει. Πιστεύω στην προσαρμοστικότητα του 
ανθρώπου, στη φύση του να επιβιώνει και 
στη δημιουργική του ικανότητα απέναντι 
στις δυσκολίες. Ελπίζω σ’ αυτήν τη φάση 
αυτές οι ιδιότητες να επικρατήσουν. Σε 
κάθε περίπτωση, εκτιμώ ότι όλα αυτά δεν 
θα γίνουν από τη μία ημέρα στην άλλη και 
θα πρέπει να ξαναχτίσουμε από τα θεμέλια 
σε πολλές εκφάνσεις τής ζωής μας.

02. Νομίζω ότι το πιο μεγάλο μάθημα, 
το οποίο και δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
όταν όλο αυτό τελειώσει, είναι πως δεν 
υπάρχει σημαντικότερο αγαθό στη ζωή 
από αυτό της υγείας. Αποδείχθηκε πως 
ούτε τα χρήματα ούτε η εξουσία ούτε 
η δύναμη μπορούσαν να βοηθήσουν 
σ’ αυτήν την υγειονομική κρίση, καθώς 
απέναντι στην πανδημία ήμασταν όλοι 
ίσοι. Αυτό θέλω να κρατήσω για τον 
εαυτό μου: τη σημασία τής υγείας, που 
μέχρι τώρα την εξαντλούσαμε σε άνευ 
ουσίας ευχές, χωρίς πραγματικά να αντι-
λαμβανόμαστε τι εστί.
Επίσης, ένα από τα καλά τής πανδημίας 
ήταν ότι αντιληφθήκαμε όλοι τη σπου-
δαιότητα της επιστήμης και τον σεβασμό 
που πρέπει να τυγχάνει η επιστημονική 
κοινότητα. Αυτή η κινητοποίηση όλου του 
πλανήτη στο επιστημονικό επίπεδο ήταν 
κάτι που με κάνει να αισιοδοξώ.
Ακόμη ένα μάθημα είναι και το πόσο 
αναγκαίες είναι στη ζωή οι ανθρώπι-
νες σχέσεις, το άγγιγμα, η αγκαλιά, ένα 
φαγητό με φίλους, ένα σινεμά, μια βόλτα 
στη θάλασσα – όλα όσα μέχρι και πριν 
από ενάμιση χρόνο θεωρούσαμε αυτονό-
ητα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα λάβουν την 
επόμενη μέρα μιαν άλλη αξία.
Όσο για τον κλάδο που εκπροσωπώ, αυ-
τόν των εκθέσεων, αποδείχθηκε πως δεν 
μπορεί να επιβιώσει χωρίς την ανθρώ-
πινη επαφή, χωρίς τη συναλλαγή «face 
to face». Οι ψηφιακές εκθέσεις δεν 
μπόρεσαν να υποκαταστήσουν την εκθε-
σιακή δραστηριότητα –όπως συνέβη, 
ενδεχομένως, σε άλλους κλάδους–, αν 
και μπορούν να μας αφήσουν εργαλεία 
τους για τη νέα εποχή, στην οποία θα 
εισέλθουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως 
οι εκθέσεις με φυσική υπόσταση θα 
είναι μαζί μας και στο μέλλον και πρέπει 
να επενδύσουμε σ’ αυτές – με μια πιο 
σύγχρονη, όμως, οπτική.

RESTART COVER STORY    30-31

38
ΡΙΤΑ ΣΙΣΙΟΥ
υπεύθυνη επικοινωνίας 
θεατρικών παραγωγών

01. Σχεδιάζουμε, ελπίζουμε, αγωνιού-
με και αναμένουμε. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να επιστρέψουμε στον φυσικό 
χώρο εργασίας και να υλοποιήσουμε 
τα επόμενα βήματα σε μια νέα πραγ-
ματικότητα. Το θέατρο και οι άνθρω-
ποί του δεν σταμάτησαν να σχεδιά-
ζουν και να ονειρεύονται την επόμενη 
μέρα. Νιώθουμε ότι είμαστε πιο κοντά 
σ’ αυτήν, μετά από έναν ολόκληρο 
χρόνο απουσίας.
Οι θεατρικές παραγωγές που σχεδι-
άζονται για την επόμενη μέρα έχουν 
την αρτιότητα και τα υψηλά στάνταρ 
που θα φέρουν τον θεατή ξανά στα 
θέατρα. Η υπευθυνότητα στην τήρη-
ση των κανόνων υγιεινής, τόσο από 
την πλευρά των διοργανωτών όσο και 
από εκείνη του κοινού, θα καθορίσει 
και την επιστροφή στην κανονικότητα 
που όλοι επιθυμούμε.

02. Στη διάρκεια της πανδημίας 
διαπιστώσαμε πόσο σημαντικοί είναι 
οι άλλοι. Έτσι, λοιπόν, ενωθήκαμε όλοι 
στην κοινή προσπάθεια να αντιμετω-
πίσουμε μια νέα συνθήκη, σε παγκό-
σμιο επίπεδο.
Η πανδημία όρισε την καθημερινότη-
τά μας με δυσάρεστο έως και τρα-
γικό τρόπο, αλλά ισχυροποίησε την 
πανανθρώπινη αξία τής αλληλεγγύης. 
Είναι σημαντικό αυτήν τη νοοτροπία 
κι αυτήν τη δυναμική να έχουμε και 
στην επόμενη μέρα.

37
δρ. ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
πρόεδρος Κολλεγίου 
Ανατόλια

01. Η επαναφορά θα εξαρτηθεί από 
τα επιδημιολογικά στοιχεία και τις 
ανάγκες τής οικονομίας – εκτιμώ ότι η 
διαδικασία θα απαιτήσει τουλάχιστον 
έναν χρόνο. Το ερώτημα όμως είναι τι 
εννοούμε με τον όρο «κανονικότητα». 
Κατά μία έννοια, θα επιστρέψουμε σε 
μια «νέα» κανονικότητα. Η πανδημία 
ανέδειξε τις αδυναμίες των κοινωνιών 
μας και την ανεπάρκεια των συστη-
μάτων υγείας, αλλά, αν μη τι άλλο, 
μας οδήγησε σε ενδοσκόπηση και 
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προβληματισμό. Η κοινωνία αντέδρασε 
ορισμένες φορές με υπομονή και κάποιες 
άλλες με αμφισβήτηση που έφτανε στην 
ανευθυνότητα. Σήμερα, λοιπόν, καλού-
μαστε να επανεξετάσουμε την κανονι-
κότητα, να επαναπροσδιορίσουμε τις 
προτεραιότητές μας, τη σχέση μας με το 
περιβάλλον και τη φύση, συνεκτιμώντας 
τις τεχνολογικές εξελίξεις, την 4η Βιομη-
χανική Επανάσταση και την επιστημονική 
πρόοδο. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε 
την επιτυχία τής επιστημονικής κοινό-
τητας, που κλήθηκε να δώσει άμεσες 
λύσεις και κατάφερε σε μόλις έναν χρόνο 
να αναπτύξει το εμβόλιο.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ήταν πολύ θετικό 
–και παράδοξο σε έναν βαθμό– ότι στο 
επίκεντρο των παγκόσμιων συζητήσεων 
βρέθηκαν οι προτεραιότητες των πολι-
τικών συστημάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
η προστασία τού περιβάλλοντος και η 
κλιματική αλλαγή. Κάποιες κοινωνίες εκμη-
δένισαν την ιδιωτικότητα για να ελέγξουν 
την πανδημία, ενώ σε άλλες επικράτησε η 

λογική τής προστασίας της. Είναι κι αυτό 
ένα κρίσιμο ερώτημα: ποια στοιχεία τής 
προσωπικής μας ζωής θα είναι αντικείμενο 
ελέγχου και ποια θα τεθούν εκτός.
Οι τάσεις, επίσης, καταγράφουν ότι οι 
ηγεσίες μεγάλων οργανισμών, κοινωνικών 
επιχειρήσεων και πολιτικών σχηματισμών 
αναζητούν τις διαδρομές για μια πιο ισορ-
ροπημένη και δίκαιη κοινωνία.
Πάντως, είναι εντυπωσιακό ότι για πρώτη 
φορά στην ιστορία μας επικρατεί ένας 
παγκόσμιος προβληματισμός για τον 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ως 
κοινωνία, με δεδομένο ότι δεν έχουμε και 
πολλά χρονικά περιθώρια όσον αφορά 
στην κλιματική αλλαγή. Ό,τι γίνει θα πρέπει 
να γίνει μέσα σ’ αυτόν τον αιώνα. Γι’ αυτό 
χρειαζόμαστε επειγόντως ένα restart.

02. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η εξοικεί-
ωση του μέσου ανθρώπου με την τεχνο-
λογία, μια εξοικείωση που θα χρειαζόταν 
πιθανόν 10 χρόνια για να επιτευχθεί.
Ένας τομέας όπου θα δούμε αλλαγές εί-

ναι η τηλεργασία. Έγινε αντιληπτό ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις η παραγωγικό-
τητα παραμένει υψηλή και, συνεπώς, η 
έμφαση θα πρέπει να είναι στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής τού εργαζόμενου. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προσμετρή-
σουμε την αρνητική επίπτωση που έχει 
η απομάκρυνση από τον φυσικό χώρο 
τής εργασίας και η απουσία διαπροσω-
πικής επαφής.
Στα θετικά τής περιόδου εντάσσεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις και η καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας, με την καθιέρωση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών φιλικών προς 
τους πολίτες. Είναι πιθανόν η Πολιτεία 
να επιταχύνει αυτήν τη διαδικασία, που 
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Μια άλλη τάση που 
δείχνουν οι παγκόσμιες έρευνες είναι η 
μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών, στη 
λογική τού εξορθολογισμού των μετακι-
νήσεων, αφού αποτυπώθηκε ότι η ηλε-
κτρονική επικοινωνία για επαγγελματικούς 
σκοπούς σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί 
καλά. Τέλος, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν 
θα υπάρξουν αλλαγές στις καταναλωτικές 
μας συνήθειες και στην καθημερινότητά 
μας. Η άσκηση και η επαφή με τη φύση θα 
μπορούσαν να ενισχυθούν.
Η εκπαίδευση επίσης πήρε πολλά και 
ενδιαφέροντα «μαθήματα». Το διδακτικό 
προσωπικό εξοικειώθηκε πολύ γρήγο-
ρα με την τηλεκπαίδευση, κάτι που ήταν 
εξ ορισμού πολύ δύσκολο να γίνει υπό 
κανονικές συνθήκες. Καθώς πιστεύουμε 
ότι η τηλεκπαίδευση θα είναι με κάποια 
μορφή παρούσα και στην επόμενη ημέρα, 
πρέπει να αποφασίσουμε κάθε πότε θα 
την εφαρμόζουμε, ποιους θα αφορά και 
πώς μπορεί να ωφελήσει, ώστε να μην επι-
βαρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς. Πιστεύω ότι πολλές υπηρεσίες θα 
συνεχίσουν να παρέχονται ψηφιακά, όπως 
είναι οι συναντήσεις γονέων και καθηγητών 
μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Είδαμε 
επίσης ότι διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα, μεταξύ αυτών και το Κολλέγιο Ανα-
τόλια, προσέφεραν στην κοινότητά τους 
και άλλες υπηρεσίες για τη σωματική και 
ψυχική ευεξία, τη συμβουλευτική γονέων 
και παιδιών. Αυτές οι υπηρεσίες, πιστεύω, 
θα διευρυνθούν σταδιακά.
Η ροπή προς τις σπουδές STEM 
(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) θα συνεχίσει να είναι 
ισχυρή, ωστόσο η εκπαίδευση πρέπει να 
γίνει πιο διαθεματική, δίνοντας έμφαση 
και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στο 
στοιχείο τής ηθικής, ώστε να προετοιμά-
σει καλύτερα την κοινωνία για τις αλλαγές 
που φέρνει η νέα εποχή.
Η πανδημία μάς αποκάλυψε πόσο εκτεθει-
μένοι και ευάλωτοι είμαστε. Έγινε φανερό 
ότι η εκπαίδευση έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. 
Πρέπει συστηματικά να στηρίξει, να ευ-
αισθητοποιήσει και να προετοιμάσει τους 
αυριανούς πολίτες γι’ αυτές τις αλλαγές και 
να τους εμφυσήσει το όραμα –την ανά-
γκη, θα έλεγα– για μια αειφόρο ανάπτυξη 
και μια πιο δίκαιη κοινωνία.



39
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΝΔΕΛΙΑ
διευθύντρια Εκδόσεων 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

01. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά 
βρίσκεται το τέλος ενός εφιάλτη 
για την υγεία, την οικονομία, την 
ψυχολογία μας, που έχει πάρει τον 
τίτλο τής πανδημίας. Αυτό που είναι 
σίγουρο είναι πως η «κανονικότητα» 
στην οποία θα κληθούμε να επι-
στρέψουμε δεν θα μοιάζει με κάτι 
απ’ όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. 
Οι ζωές μας έχουν αλλάξει σημαντι-
κά σε όλες τις εκφάνσεις τής κοινω-
νικότητας και των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Τίποτα δεν θα είναι πια 
το ίδιο. Δεν υπάρχουν κανόνες ή 
κώδικες που μπορούν να επαναφέ-
ρουν τους ρυθμούς με τους οποίους 
ζούσαμε. Η προστασία, η ανάγκη 
για ασφάλεια, η επιφύλαξη θα υπάρ-
χουν πλέον πάντα στο μυαλό μας.
Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι 
από το υλικό τής προσαρμογής και 
της προσαρμοστικότητας. Ακόμη 
κι έτσι, η δράση θα φέρει αντίδρα-
ση, θα προσαρμοστούμε σε νέες 
συνθήκες. Νομίζω πως ήδη προ-
σαρμοζόμαστε... Εφαρμόζουμε μετά 
από τόσο καιρό πια μια εφευρετι-
κότητα επιβίωσης που μπορεί να μη 
μας αρέσει απαραίτητα και να μας 
τοποθετεί μέσα σε νέους όρους και 
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πλαίσιο, αποτελεί όμως τη μορφή 
«κανονικότητας» που αναζητούμε. 
Ο χρόνος θα αποτελεί πάντοτε έναν 
παράγοντα για να προχωρήσου-
με παρακάτω, στο επόμενο βήμα, 
όσο διαφορετικό κι αν είναι αυτό. 
Μπορεί να μην επιστρέψουμε λοιπόν 
στην κανονικότητα, όπως την είχαμε 
αφήσει πίσω μας, αλλά σίγουρα 
θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια 
καινούργια.

02. Το έχω συζητήσει με πολλούς 
φίλους και οι περισσότεροι –όσο 
αντιφατικό κι αν ακούγεται– στην 
ερώτηση «τι έχει αλλάξει στη ζωή 
μας» απαντούν «ο χρόνος και η δια-
χείρισή του». Είναι απόλυτα αντιφα-
τικό ότι μια καραντίνα χαρακτηρί-
ζεται από στασιμότητα και αίσθηση 
απομόνωσης και αναβολής πολλών 
πραγμάτων, αλλά οι περισσότεροι 
από εμάς νιώθουμε έντονα την 
πίεση του χρόνου. Νιώθουμε ότι δεν 
προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα όσα 
είμαστε υποχρεωμένοι ή θέλουμε να 
κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται 
στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
τρέχουν να «γεμίσουν» τον χρόνο 
που έχουν στη διάθεσή τους, με την 
πεποίθηση ότι, μετά απ’ όλο αυτό 
που ζουν, τους περιμένει μια αλλαγή, 
μια επιστροφή σε ό,τι έχουν αφήσει 
πίσω τους, χωρίς να υποψιάζονται 
ότι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο και 
ότι και οι ίδιοι θα έχουν αλλάξει σε 
έναν κόσμο που μετασχηματίζεται 
και αλλάζει.
Αν λοιπόν θεωρώ ότι κάτι θα μας 
μείνει απ’ όλο αυτό που έχουμε ζήσει 
θα είναι δύο πράγματα, αλληλένδε-
τα μεταξύ τους. Η διαχείριση του 
χρόνου που θα πρέπει να μάθουμε 
μέσα στη ζωή και η εκτίμηση όλων 
όσα ζούμε. Αυτή θα είναι μια παρα-
καταθήκη. Κάθε στιγμή που ζούμε 
είναι διαφορετική και όσο δεν τη 
ζούμε, κερδίζοντας από την αλλαγή, 
είμαστε καταδικασμένοι να κυνη-
γάμε τον χρόνο ατέρμονα. Η συνει-
δητοποίηση ότι, όσο μακριά κι αν 
βρισκόμαστε ο ένας από τον άλλο, 
μπορεί ταυτόχρονα να μας φέρει πιο 
κοντά, θα μας χαρίσει τη δυνατό-
τητα να ξαναβρεθούμε, να χαμογε-
λάσουμε και πάλι, να αγκαλιάσουμε 
ο ένας τον άλλο. Το μυαλό είναι η 
πιο δυνατή πηγή έμπνευσης – αντλεί 
τη δύναμή του από την ανθρώπινη 
επαφή, όποια μορφή κι αν έχει αυτή.

40
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
πρόεδρος ΦΟΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, πρόεδρος 
δ.σ. δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

01. Δύο βασικά μαθήματα, πιστεύω: το 
πρώτο, να μη θεωρούμε οτιδήποτε δεδο-
μένο. Βεβαιότητες δεκαετιών μπορούν να 
ανατραπούν σε χρόνο μηδέν, το «αυτό 
δεν μπορεί να συμβεί σ’ εμένα» να γίνει 
πραγματικότητα την επόμενη ώρα. Αυτή 
η συνειδητοποίηση μπορεί να αλλάξει τα 
πάντα σε καθέναν από εμάς: από το πώς 
εκτιμούμε τα απλά, καθημερινά πράγμα-
τα και το πώς φροντίζουμε την υγεία μας 
μέχρι το πόσες φορές λέμε «σ’ αγαπώ» 
στους ανθρώπους μας και συναντάμε 
τους φίλους μας.
Το δεύτερο μάθημα είναι το πόσο εξαρ-
τιόμαστε ο ένας από τον άλλον, παγκοσμί-
ως. Δεν είναι μόνον η υγεία. Είναι και πολ-
λά άλλα, με πρώτο την υγεία τού πλανήτη 
μας. Από τα πιο συνηθισμένα σενάρια 
ταινιών καταστροφής είναι αυτά που αφο-
ρούν πανδημίες και την κλιματική αλλαγή. 
Το πρώτο σενάριο δεν ήταν τελικά και 
τόσο επιστημονικής φαντασίας, το ζήσαμε. 
Δεν θέλω να ζήσουμε και τις ολέθριες συ-
νέπειες της κλιματικής αλλαγής, που είναι 
μια πανδημία σε slow motion. Το τρίπτυχο 
για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για 
τα παιδιά μας είναι ένα: ατομική ευθύνη, 
συλλογική προσπάθεια, δράση τώρα. Ως 
άνθρωπος που πονάω το περιβάλλον και 
παλεύω για την καλύτερη διαχείριση των 
απορριμμάτων, εκεί πιστεύω ότι πρέπει να 
εστιάσουμε. Η πανδημία ήταν καμπανάκι 
για όλους μας.

02. Μην ξεχνάμε ότι οι ΜΕΘ είναι ακόμη 
γεμάτες και τα κρούσματα πολλά, οπότε 
καλό είναι, νομίζω, να δώσουμε χρόνο 
στον χρόνο, ενόσω πληθαίνουν οι εμβο-
λιασμοί. Ο όρος-κλειδί είναι «άνοιγμα με 
σύνεση». «Γρήγορα» δεν πρέπει να σημαί-
νει «βιαστικά» – επ’ ουδενί. Ναι, δεκάδες 
τομείς τής καθημερινότητάς μας –από 
την εστίαση ώς το λιανεμπόριο– είναι 
ώριμοι να ανοίξουν. Όλα λοιπόν θα εξαρ-
τηθούν από δύο παράγοντες: τον ρυθμό 
των εμβολιασμών και τη σύνεση που θα 
επιδείξει καθένας μας, με πρώτους τους 
πολιτικούς, τοπικούς και εθνικούς μας 
εκπροσώπους. Εμείς πρέπει να δίνουμε 
πρώτοι το καλό παράδειγμα.
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ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ
δημοσιογράφος

01. Αναρωτιέμαι ποια είναι η κανο-
νικότητα που νοσταλγούμε και στην 
οποία θέλουμε να επιστρέψουμε. Στη 
ζωή τη δική μου –και πολύ περισσό-
τερο αν καθίσω και υπολογίσω και 
όλων των άλλων– μόνο κανονικό-
τητες δεν περιέχει το «κάθε μέρα». 
Όμως, ας μην αφήσουμε τον γενικευ-
μένα θεσμοθετημένο ανορθολογισμό 
και υπαρκτό σουρεαλισμό να μας 
χαλάσουν το αφήγημα κι ας ονει-
ρευτούμε έναν κόσμο χωρίς μάσκες, 
αντισηπτικά, κλειστά σχολεία, κλειστά 
μαγαζιά και φονικούς ιούς. Κάνω την 
προσπάθεια, ονειρεύομαι, αλλά με 
τραβάει από το μανίκι και με ξυπνά ο 
εκτσογλανισμός μίας(;) γενιάς με το 
take away στο χέρι, η φονική κουτο-
πονηριά τού μυστικού κρούσματος, 
τα δίκαια και άδικα «κουράστηκα» 
και «δεν αντέχω», η τσαπατσουλιά, η 
προχειρότητα, ο αυτοσχεδιασμός και 
ο ναρκισσισμός τής προβολής (πλη-
ρωτέος άμα τη εμφανίσει) ειδικών και 
«ειδημόνων» και η ενδημική βλακεία 
(αξία ανεκτίμητη). Με τραβάνε, με 
ξυπνάνε – και πού με πάνε; Σ’ ένα 
τοπίο μεγαλύτερων αντιθέσεων, 
ανισοτήτων, όπου η καπατσοσύνη 
βασιλεύει: σήμερα σλάλομ ανάμεσα 
στα «μέτρα», αύριο κατάδυση στο 
«νέο Σχέδιο Μάρσαλ». Εχθροπάθεια 
και μίσος που συμφέρει πολιτικά, 
ελιγμοί και «ευκαιρίες», ολίγη αντά-
ρα και αγανάκτηση, αλλά και ολίγη 
συμμόρφωση και «εκσυγχρονισμός», 
καρότο (για λίγους), μαστίγιο (για τα 
αποδέλοιπα). Στο βάθος (αλλά στο 
πολύ βάθος), μια πατρίδα να εξα-
ερώνεται και να δορυφοροποιείται 
σε νεοσουλτάνους και νεοσταυρο-
φόρους. Ω, μα ναι! Αυτό το τοπίο το 
αναγνωρίζω! Κάπως ενισχυμένο και 
αυστηρώς οριοθετημένο, αλλά δεν 

με ξεγελά: η αγαπημένη μου κανονι-
κότητα εμφανίζεται σε νέα έκδοση, 
πλούσια σε λιπαρά, τόσο που λες 
«όχι, δεν έφυγε ποτέ». Εδώ είμαστε! 
Πάντα εδώ ήμασταν…

02. Ποιητή στη γενιά σου, πες μας 
τι βλέπεις: είδα τον παππού μας να 
φτιάχνει προφίλ, είδα το παιδί μας με 
άλλο μάτι, σαν να ήμουν μέσα στην 
τάξη (είδα και τα σπίτια των άλλων), 
είδα την ψυχραιμία μας να ίπταται 
και, παραδόξως, να μην αποκολλάται 
ολοσχερώς, είδα τον Πιερρακάκη 
να αγιοποιείται, είδα (με έκπληξη!) 
ότι περνάμε καλά με το τίποτα (αλλά, 
ευτυχώς, αυτό δεν βγαίνει προς τα 
έξω), είδα τον ανεύθυνο, τον ασυνεί-
δητο και τον φιλοτομαριστή σ’ αυτόν 
που νόμιζα αλέγκρο, διαλλακτικό και 
σύντροφο (και δεν θα τον ξαναδώ), 
είδα τους συνηθισμένους ανθρώ-
πους σε ασυνήθιστες καταστάσεις 
και είδα με χαρά να ξεχωρίζει η ήρα 
από το στάρι. Αυτά και άλλα είδα, 
όπως είναι και άλλα που υπάρχουν, 
αλλά δεν είδα. Αλλά δεν πρόκειται 
για προϊόντα μαθήματος, παιδιά τής 
ανάγκης είναι. Ή ίσως και μερικές 
ανορθογραφίες που σύντομα θα 
διορθωθούν…
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΥΡΕΤΖΙΔΗΣ
CEO και διευθυντής
τής «Exotic Tours»

01. Είναι συγκλονιστικό να σκέ-
φτεσαι ότι κάτι εντελώς αόρατο και 
τόσο ανεπαίσθητο, όσο ένας ιός, 
αιφνιδίασε και εγκλώβισε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη στους δικούς του 
ρυθμούς. Βλέποντας την κατάσταση 
εκ των υστέρων, διαπιστώνω ότι η 
προσαρμογή στην κατάσταση που 
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ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΡΗ
οινοποιός

01. Η υγειονομική κρίση που 
ταλανίζει εδώ και έναν χρόνο 
τον πλανήτη έκανε πιο επιτακτική 
από ποτέ την ανάγκη για ανά-
ληψη ατομικής και συλλογικής 
ευθύνης. Από την πρώτη ημέρα 
τής πανδημίας, ήταν ξεκάθαρο 
στην ΚΕΧΡΗΣ ότι η συνεργασία 
και η αλληλεγγύη είναι ο μόνος 
τρόπος να αντιμετωπίσουμε 
την επερχόμενη κρίση και να 
δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές 
και ανθεκτικό περιβάλλον. Έτσι, 
εξελίξαμε τη δράση μας και επα-
νατοποθετήσαμε τους στόχους 
μας, αναπτύσσοντας συγκεκρι-
μένη στρατηγική με επίκεντρο 
τον άνθρωπο και το κοινωνικό 
σύνολο.
Οι δεδομένες συνθήκες οδήγη-
σαν το οινοποιείο στην απόφαση 
να αναπτύξει περαιτέρω τις δρά-
σεις εταιρικής υπευθυνότητας, 
δημιουργώντας το πρόγραμμα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
«Ενωμένοι για ό,τι αξίζει». Σε 
αυτό το πλαίσιο, το οινοποιείο 
ΚΕΧΡΗΣ προχώρησε τάχιστα 
σε μια σειρά από ενέργειες τόσο 
υγειονομικού όσο και κοινωνικού 
χαρακτήρα.
Παρότι βρισκόμαστε σε καιρό 
κρίσης, στην ΚΕΧΡΗΣ εκμεταλ-
λευτήκαμε την ευκαιρία που μας 
έδωσε η πανδημία, για να ανα-
λογιστούμε τις προηγούμενες, 
τις παρούσες και τις μελλοντικές 
δράσεις μας και να γίνουμε πιο 
ουσιαστικοί. Να αναλογιστούμε 
τη μελλοντική πορεία μας χωρίς 
να παραβλέπουμε τα διδάγματα 
του χθες και να δημιουργήσουμε 
τις υποδομές για ένα πιο βιώσιμο 
μέλλον. 
Συνολικά, θεωρώ ότι η πανδημία 

έδωσε ένα μήνυμα αφύπνισης 
τόσο στη λειτουργία μας όσο και 
στην εξωστρέφειά μας και μας 
απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο 
ότι πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί 
– και πρέπει να δράσουμε τώρα, 
ενωμένοι για ό,τι αξίζει.

02. Από την αρχή τής πανδημί-
ας, η αλληλεγγύη, ο συντονισμός 
και η στενή συνεργασία έχουν 
καθοδηγήσει την αντίδρασή μας 
στην κρίση που προκάλεσε η 
Covid-19. Τώρα, οι ίδιες αρχές 
και πρακτικές θα καθοδηγήσουν 
τις προσπάθειές μας για την 
επάνοδο σε μια νέα κανονικότη-
τα, όπου θα πρέπει να μάθουμε 
να ζούμε μέσα σ’ αυτήν τη νέα 
πραγματικότητα.
Αναμφισβήτητα, η πανδημία έχει 
αναδείξει ξεκάθαρα την αξία τής 
ανθρώπινης υγείας, αλλά και τη 
σύνδεση που αυτή έχει με την 
οικονομία, αφού η υγειονομική 
κρίση οδήγησε γρήγορα σε μιαν 
άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
ύφεση της οικονομίας. Στη χώρα 
μας είδαμε τις οδυνηρές επιπτώ-
σεις κυρίως στον τουρισμό, στην 
εστίαση και στο λιανεμπόριο.
Η επόμενη ημέρα τής κρίσης, 
για την οποία όλοι προετοιμα-
ζόμαστε, δεν θα είναι εύκολη 
για κανέναν, αλλά είμαι σίγου-
ρη ότι θα τα καταφέρουμε. Το 
πρώτο και άμεσο βήμα για την 
ομαλή επιστροφή μας στη ζωή 
όπως την είχαμε συνηθίσει είναι 
ο εμβολιασμός όσο το δυνατόν 
περισσότερων από εμάς. Σε 
δεύτερο επίπεδο ωστόσο και πιο 
μακροπρόθεσμα έννοιες όπως 
η αλληλεγγύη, η συνεργασία, 
η υπευθυνότητα, η αξία τής 
ανθρώπινης ζωής, αλλά και του 
περιβάλλοντος είναι σίγουρο ότι 
προοδευτικά θα μετασχηματί-
σουν τον τρόπο που ζούμε και 
επιχειρούμε, τόσο σε ατομικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Θεωρώ ότι από την κρίση αυτή 
μπορούν να προκύψουν δι-
δάγματα που θα αποτελέσουν 
σημαντική παρακαταθήκη, ιδίως 
για τις επόμενες γενιές.
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΟΣ
ζωγράφος

01. Η μοναξιά των ανθρώπων είναι 
πλέον γεγονός, αλλά και, παράλληλα, 
θλιβερή απόλαυση. Μαθαίνεται σιγά 
σιγά… Θα έλεγα ότι προσωπικά με εν-
διαφέρει η γόνιμη μοναξιά. Θα δείξει. 
Εκείνο που με ενοχλεί είναι η αβεβαιό-
τητα και ο αποπροσανατολισμός.

02. Θα απαντήσω στην ερώτηση 
με τους στίχους τού τραγουδιού 
«The sound of silence» των Simon 
& Garfunkel: «Γεια σου, σκοτάδι, 
παλιέ μου φίλε. Ήρθα να μιλήσω ξανά 
μαζί σου, επειδή ένα όραμα σέρνεται 
απαλά. Άφησε τους σπόρους του ενώ 
κοιμόμουν. Και το όραμα που φυτεύ-
τηκε στον εγκέφαλό μου παραμένει 

μέσα στον ήχο τής σιωπής. Σε ανή-
συχα όνειρα περπατούσα μόνος μου. 
Σκοτεινά, πετρόστρωτα δρομάκια, 
κάτω από το φωτοστέφανο μιας λά-
μπας τού δρόμου. Σήκωσα το κολάρο 
μου στο κρύο και την υγρασία, όταν 
τα μάτια μου μαχαιρώθηκαν από τη 
λάμψη ενός φωτός νέον. Χώρισε τη 
νύχτα και άγγιξε τον ήχο τής σιωπής. 
Και στο γυμνό φως είδα δέκα χιλιά-
δες ανθρώπους, ίσως περισσότερους. 
Ανθρώπους να μιλούν χωρίς να 
μιλούν, ανθρώπους να ακούν χωρίς 
να ακούν».
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΣΩΗΣ
ιδιοκτήτης
επιχειρήσεων εστίασης

01. Δεν θεωρώ ότι επιστρέφουμε σε 
μια κανονικότητα όπως τη γνωρίζαμε 
πριν. Η πανδημία έχει αλλάξει ήδη την 
καθημερινότητά μας και τον τρόπο που 
σκεφτόμαστε, κυρίως στο επιχειρείν, 
όπου δραστηριοποιούμαι κι εγώ, καθώς 
και στις προσωπικές μας σχέσεις. Ίσως η 
ανάγκη για τη χαμένη ελευθερία μας μάς 
οδηγήσει γρήγορα σε κάποιες συνήθειες 
του παρελθόντος. Τα κατάλοιπα όμως απ’ 
όλη αυτήν την τρέλα που ζούμε θα αργή-
σουμε να τα διώξουμε από πάνω μας.
Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να 
μιλάμε για επιστροφή – θα υπάρξουν 
πολλές ακόμη αλλαγές. Η υγεία μας 
και μια μεγάλη δόση τρέλας θα μας 
βοηθήσουν να διαχειριστούμε αυτήν 
την κατάσταση. Οι προσωπικές σχέσεις, 
η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και η λογική 
είναι τα συστατικά που θα μας δώσουν 
ώθηση για την επόμενη μέρα.

02. Όταν στερούμαστε την ελευθερία 
μας σε όλα τα επίπεδα, είναι δύσκολο 
να αναγνωρίσεις κάποια θετικά. Παρ’ 
όλα αυτά, άξιες αναφοράς ως προς τη 
θετική τους επίπτωση ήταν οι αλλαγές 

στο επιχειρείν. Ήταν επιτακτική η ανά-
γκη να εξελιχθούμε γρήγορα, σύμφωνα 
με τα νέα δεδομένα – κι αυτό μας έκα-
νε πιο εξωστρεφείς, δημιουργικούς και 
παραγωγικούς. Η κατάσταση δεν μας 
άφησε περιθώρια για πολλές επιλογές 
– θα πηγαίναμε είτε προς τον γκρεμό 
είτε ένα βήμα παρακάτω.
Τέλος, η έντονη ζωή μας πριν από τον 
Μάρτιο του 2020, παράλληλα με τις 
απαιτήσεις τής εργασίας μας, δεν άφηνε 
περιθώρια για προσωπικές στιγμές με την 
οικογένειά μας. Τον καιρό τής πανδημίας 
αυτό άλλαξε. Ο άφθονος χρόνος που 
μας δόθηκε την περίοδο αυτή βοήθησε 
να αναθεωρήσουμε τις πραγματικές 
αξίες – αυτό είναι από τα θετικά που θα 
ήθελα να κρατήσουμε και στο μέλλον. 
Δυσκολίες υπήρχαν και θα υπάρχουν. 
Αυτό που μας έγινε μάθημα –και στην 
οικονομική κρίση και στην εποχή τής 
Covid– είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να 
είναι δεδομένο. Λίγο η τύχη και λίγο η 
ωριμότητα της σκέψης σε μια νέα ανά-
λογη κατάσταση επιβάλλεται να μας βρει 
σε πλήρη ετοιμότητα την επόμενη μέρα.

 Citymag
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ο ιός επέβαλε ήταν πολύ εύκολη. 
Μακάρι να ήταν το ίδιο εύκολη και 
η επιστροφή σ’ αυτό που είχαμε 
συνηθίσει ως «κανονικότητα». Ή 
μάλλον, μακάρι να ξέραμε αν θα 
υπάρξει επιστροφή σ’ αυτό ή αν θα 
προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγ-
ματικότητα, με άξονα την προστασία 
από τους ιούς. Θα επαληθευτούν 
όσοι προβλέπουν ότι θα αλλάξουν 
εντελώς οι ανάγκες μας και, άρα, 
και οι συνήθειές μας; Η τεχνολογία 
που έχει παραχθεί τελευταίως θα 
λειτουργήσει προς την κατεύθυνση 
της ενδυνάμωσης ή της επιτήρησης 
των πολιτών; Ο ιστορικός Γιουβάλ 
Νόα Χαράρι το έθεσε πρώτος και 
με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο: 
«Totalitarian surveillance or citizen 
empowerment?». Η νέα κατάσταση, 
πάντως, εξελίσσεται μακρόσυρτα και 
αργά.
Σε λίγους μήνες περιμένω ένα 
«μπουμ εκτόνωσης» – ο κόσμος 
έχει ανάγκη να κυκλοφορήσει, να 
καταναλώσει, να ταξιδέψει, να δια-
σκεδάσει, να κάνει υπερβολές. Αρ-
γότερα θα μετρήσουμε τα πραγματι-
κά αποτελέσματα στην οικονομία και 
στην αγορά και περιμένω να υπάρ-
ξουν διορθωτικές κινήσεις. Σίγουρα 
πάντως όλα αυτά εξαρτώνται από τη 
συνέπεια που θα δείξουμε στην τή-
ρηση των μέτρων και, φυσικά, από 
τους ρυθμούς των εμβολιασμών.

02. Όπως και πάρα πολλοί άνθρω-
ποι σε όλον τον πλανήτη, ανακά-
λυψα τη χαρά τού να κινείσαι με 
χαμηλότερους ρυθμούς, να έχεις 
λιγότερο άγχος και να βρίσκεις 
ποιοτικό χρόνο. Και βέβαια αξίζει να 
κρατήσω τα θετικά τής πανδημίας, 
όπως την καθημερινή γυμναστική ή 
τα μαθήματα ξένων γλωσσών. Χάρη 
στην πανδημία συνειδητοποιήσαμε τι 
αξίζει, επιθυμήσαμε χρόνο και επα-
φή με τους ανθρώπους που έχουν 
σημασία για εμάς, επαναπροσδιορί-
σαμε τις αξίες μας και νιώσαμε σοκ 
και δέος μπροστά στην ανακάλυψη 
ότι ένας ιός ανέτρεψε τα πάντα για 
τους πάντες, παντού. Και βέβαια, το 
κυριότερο μάθημα που πήραμε είναι 
ότι, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, 
το σύμπαν γελάει.
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ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 
ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΕΝΟΣ TEDx
Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το 
επερχόμενο TEDxUniversity of Macedonia, 
που θα πραγματοποιηθεί online 
στις 8 Μαΐου, υπό τον τίτλο «Crescendo».
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ΟΚΤΏ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑΣ και έμπνευσης, 
περισσότερους από εκατό 
ομιλητές και performances 
και αντίστοιχα πολλαπλάσιους 
συμμετέχοντες σε αυτό που 
ενώνει ομάδα και κοινό μετρά 
πλέον το TEDxUniversity of 
Macedonia. Τι είναι όμως 
αυτό που αλλάζει φέτος – και 
μας προσκαλεί σε ένα διαφο-
ρετικό ταξίδι ιδεών και εκπλή-
ξεων;
Αληθινή και ταυτόχρονα ει-
κονική, η σκηνή τού Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης θα 
φιλοξενήσει επτά ομιλίες και 
τρία performances, προσφέ-
ροντας μια virtual εμπειρία 
στους φανατικούς οπαδούς 
τής αγαπημένης διοργάνωσης. 
Η Ιωάννα Δανδέλια, licensee 
τού οργανισμού, και η Θεανώ 
Πέτρου, curator της φετινής 
διοργάνωσης, συνομιλούν για 
όσα διαφορετικά έχει προ-
ετοιμάσει μια οργανωτική 
ομάδα είκοσι πέντε ατόμων, 
αποκαλύπτοντάς μας όλα όσα 
θα παρακολουθήσουμε στις 
8 Μαΐου στις οθόνες μας. Η 

«CT» παρακολουθεί και ανυ-
πομονεί.

ΙΏΑΝΝΑ ΔΑΝΔΈΛΙΑ (ΙΔ): 
Θεανώ, το 2019 ήσουν agenda 
manager στη διοργάνωση. 
Το 2020 επιλέχθηκες για τη 
θέση τής curator, της υπεύθυ-
νης της οργανωτικής και του 
συντονισμού ολόκληρης της 
ομάδας. Από τον Φεβρουάριο 
του 2020, λίγο πριν από το 
πρώτο χρονικά λόκντάουν στη 
χώρα μέχρι και σήμερα, έχεις 
σκεφτεί πόσα έχουν αλλάξει; 
Πόσες φορές αλλάξαμε εμείς οι 
ίδιοι τον τρόπο σκέψης και τα 
σχέδιά μας;

ΘΈΑΝΏ ΠΈΤΡΟΥ (ΘΠ): 
Αρχικά, ναι, αλλάξαμε εμείς. Οι 
συνήθειές μας, τα σχέδιά μας. 
Περάσαμε από τον φόβο και το 
σοκ στην αγωνία, στην αλλαγή, 
στην προσαρμοστικότητα, στην 
προφύλαξη και στη διάθεση να 
προχωρήσουμε σε κάτι και-
νούργιο, παρά τις αντιξοότητες 
και τις δυσκολίες. Κι αυτό δεν 
έγινε από τη μια στιγμή στην 
άλλη – δεν αλλάξαμε, δηλαδή, 
προγραμματισμό και σχέδια με 
μία απόφασή μας. Αλλάζαμε 
συνεχώς, καθημερινά. Κα-
θημερινά οι συνθήκες και οι 
συγκυρίες μάς ανάγκαζαν να 
επανατοποθετούμε σε μιαν αό-
ριστη και εύθραυστη καλένδα 
τα όνειρα, τις προσδοκίες, τις 
ανάγκες μας.
Δημιούργησα μια νέα ομάδα, 
μέσα από ηλεκτρονικές συνε-
ντεύξεις. Η ομάδα δεν είχε τη 
δυνατότητα να βρεθεί και να 

ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΗΜΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΗ –ΑΝ ΟΧΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ–
ΣΤΟ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ, ΕΣΤΩ, ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ EVENT. ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ,
ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ 
ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ 
ΩΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΝΟΜΙΖΩ 
ΠΩΣ, ΤΕΛΙΚΑ, ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ: 
Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, 
ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΩ, 
ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΩΘΗΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ «VIRTUAL EXPERIENCE».
Ιωάννα Δανδέλια
licensee τού οργανισμού

 Η Ιωάννα Δανδέλια, licensee τού οργανισμού (δεξιά),.
 με τη Θεανώ Πέτρου, curator της φετινής διοργάνωσης..
 Photo credits: Νικολέττα Σαββάκη..
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γνωριστεί παρά μόνο μετά από 
μερικούς μήνες. Αυτό μόνο του, 
για τα δεδομένα ενός TEDx 
(που όλοι γνωρίζουμε πόσο 
στηρίζεται στην ομαδικότητα 
και στην αμιγώς εθελοντική 
προσφορά τής οργανωτικής 
του ομάδας), είναι εξαιρετικά 
δύσκολο. Ο βαθμός δυσκολίας 
μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, 
αν σκεφτεί κάποιος ότι τα άτο-
μα αυτά αλλάζουν στις θέσεις 
τους κάθε χρόνο. Κληθήκαμε 
να δημιουργήσουμε μιαν ομάδα 
από την αρχή. Μοναδικές 
σταθερές συνισταμένες, εγώ κι 
εσύ – εσύ με την εμπειρία τού 
οργανισμού κι εγώ με όσα είχα 
μάθει από τη διοργάνωση της 
προηγούμενης χρονιάς.
Τα νέα παιδιά –στην πλειο-

νότητά τους φοιτητές από τα 
ιδρύματα της πόλης μας– δή-
λωσαν συμμετοχή για ένα event 
που οι ίδιοι γνώριζαν μέχρι 
τότε μόνο διά ζώσης. Η ελπίδα 
ότι η κανονικότητα θα επα-
νέλθει σύντομα κυριαρχούσε. 
Η πεποίθηση ότι, με το τέλος 
τού λόκντάουν, όλα μπορεί 
να βελτιωθούν μας ώθησε 
σε αρχική αναβολή από τον 
Νοέμβριο, οπότε παραδοσιακά 
παρουσιάζαμε το main event, 
στον Δεκέμβριο. Αμέσως μετά, 
με την έναρξη του δεύτερου 
κατά σειρά λόκντάουν, τέθηκε 
στο τραπέζι η αλλαγή και της 
μορφής συμμετοχής τού κοινού 
– από διά ζώσης σε ηλεκτρο-
νική παρακολούθηση, μέσω 
πλατφόρμας online streaming.

ΙΔ: Παραδέχομαι πως αρχικά 
ήμουν επιφυλακτική –αν όχι 
αρνητική– στο να επιχειρή-
σουμε, έστω, να βρεθούμε 

ως ομάδα όλοι μαζί, για να 
δημιουργήσουμε ένα event. Κι 
αυτό εξαιτίας της επιφύλαξης, 
του φόβου για το άγνωστο. 
Δεν υπήρχαν καν δυνατότητες 
μετακίνησης, δεν γνωρίζαμε 
μέτρα ασφάλειας. Ήμασταν 
όλοι σε αχαρτογράφητα νερά 
και η αίσθηση ευθύνης για 
όλους σας, για την ασφάλειά 
σας, αλλά και για τη δουλειά 
που είχατε κάνει ώς τότε και 
για τα όνειρα που καθένας 
σας είχε ξεχωριστά γι’ αυτήν τη 
διοργάνωση ήταν ένα μεγά-
λο βάρος ευθύνης. Νομίζω 
πως, τελικά, ήταν η διάθεση 
να μείνουμε ενωμένοι σε όλο 
αυτό: ο παράγοντας πολλών 
διαφορετικών ανθρώπων, που 
μοιράστηκαν ένα κοινό όραμα 
και δεν το έβαλαν ποτέ κάτω, 
ήταν αυτό που μας ώθησε να 
δημιουργήσουμε αυτό που 
εμείς θέλουμε να ονομάζουμε 
«virtual experience» και που 
μέχρι σήμερα δεν έχει παρου-
σιαστεί αμιγώς ολοκληρωμένα 
και διαδικτυακά στη χώρα μας 
για έναν τέτοιο θεσμό. Μιλάμε 
για έναν αριθμό συνεργασίας 
που ξεπερνά τα 50 άτομα (ορ-
γανωτική ομάδα και εθελοντές).
Κι εγώ ξέρω ήδη την απάντηση, 
αλλά θα σε ρωτήσω από την 
πλευρά μου: πόσο δύσκολο ήταν 
για εσένα, με τον δικό σου ρόλο, 
να συντονίσεις από απόσταση 
και σε συνθήκες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης έναν τόσο 
μεγάλο αριθμό ατόμων; Πώς 
περνάς από τόσες διαφορετικές 
απόψεις σε ένα κοινό όραμα;

ΘΠ: Ουσιαστικά, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διοργάνωσης, 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα 

(περισσότερο από έναν χρόνο 
πλέον), στηρίζεσαι στην επικοι-
νωνία, κρατάς το ενδιαφέρον 
ενεργό, δέχεσαι προτάσεις, τις 
αλλάζεις, τις μπολιάζεις με νέες, 
τις συνδυάζεις και κάπως έτσι 
φτάνεις σε ένα δυνατό μήνυμα 
που ξέρεις ότι μπορεί να γίνει ο 
κοινός σκοπός, το κοινό όραμα 
για το οποίο να δουλέψουν 
όλοι μαζί. Ο curator έχει αυτόν 
ακριβώς τον ρόλο: να αναζητή-
σει για καθέναν έναν ξεχωριστό 
ρόλο, να αναδείξει ταλέντα και 
δυνατότητες, να αναζητήσει 
ιδέες και, μετά, να τα συνδυάσει 
όλα αυτά μαζί, για να λειτουρ-
γήσουν ως ομάδα, ως σύνολο.
Φέτος, με μια μεγαλύτερη 
πρόκληση: οι άνθρωποι αυτοί 
να μη βαρεθούν, να μη μείνουν 
ανενεργοί λόγω και της στασι-
μότητας και της αναβλητικότη-
τας ενός λόκντάουν. Η φυσική 
παρουσία δεν αναπληρώνεται: 
όμως, ο κοινός ρυθμός και ο 
κοινός κώδικας επικοινωνίας 
μπορούν να κρατήσουν σε 
εγρήγορση μια ομάδα.

ΙΔ: Και από το μπόλιασμα αυτό, 
από τη συνεχή και αδιάλειπτη 
επικοινωνία μιας ομάδας που με 
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο 
δεν έμεινε ανενεργή, φτάσαμε 
σήμερα να καλούμε για ακό-
μη μία χρονιά το κοινό τού 
TEDxUniversity of Macedonia 
σε μια virtual experience, μια 
ψηφιακή εμπειρία που θα μας 
ανεβάσει στη σκηνή τού Μεγά-
ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
το οποίο μας υποστήριξε σ’ 
αυτήν την προσπάθεια, όντας 
και η πρώτη μας επιλογή από το 
2020. Άλλωστε και η θεματική 
μας, «Crescendo» (ένας μουσι-

κός όρος κορύφωσης και βαθ-
μιαίας, αλλά έντονης αύξησης), 
είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτι-
κή αυτής της προσπάθειας.
Σε λίγες ημέρες, στις 8 Μα-
ΐου, εμείς, οι ομιλητές και οι 
performers, θα ανεβούμε στη 
σκηνή χωρίς το χειροκρότημα, 
τον ενθουσιασμό και τα χαμό-
γελα από τις καρέκλες που θα 
γέμιζαν ασφυκτικά την αίθου-
σα του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Πρόκλησή μας, 
να παρουσιάσουμε μιαν εκδή-
λωση που θα διαρκέσει περί-
που 5 ώρες και θα μεταδοθεί 
διαδικτυακά, τηρώντας όλες τις 
συνθήκες υγειονομικής ασφά-
λειας για όσους βρεθούμε στον 
ίδιο χώρο. Το κοινό θα μας πα-
ρακολουθεί μέσω πλατφόρμας, 
ενώ ένας σημαντικός αριθμός 
τυχερών συμμετεχόντων, που 
θα προμηθευτούν έγκαιρα 
το εισιτήριό τους, θα έχει στη 
διάθεσή του –εκτός από τον 
κωδικό συμμετοχής στο online 
streaming– και μια συλλεκτική 
τσάντα με αναμνηστικά δώρα 
τής διοργάνωσης και το κλασ-
σικό και αγαπημένο badge 
συμμετοχής, που θα τους κά-
νουν να νιώσουν ότι πραγματικά 
βρίσκονται «διά ζώσης» μαζί 
μας – κι ας παρακολουθούν 
το main event ακόμη και από 
τον καναπέ τού σπιτιού τους, σε 
συνθήκες ασφάλειας.

ΘΠ: Έτσι ακριβώς. Θέλαμε από 
την πρώτη στιγμή να δώσουμε 
στους θεατές μας τη δυνατότη-
τα να νιώσουν ουσιαστικά και 
ρεαλιστικά τη συμμετοχή τους. 
Γι’ αυτό και δεν το ονομάζουμε 
απλώς ένα online streaming 
ή μια διαδικτυακή μετάδοση, 

αλλά μία virtual experience. 
Μια εμπειρία που μοιραζόμαστε 
όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια 
και φέτος κορυφώνεται με έναν 
ξεχωριστό τρόπο, κάτω από ιδι-
αίτερες συνθήκες. Θέλουμε να 
πούμε σε όλους ότι είμαστε πάλι 
όλοι μαζί. Οκτώ ομιλητές (αφού 
δύο εξ αυτών είναι δίδυμο στη 
σκηνή) και τρία performances, 
με τα δύο από αυτά να βγαίνουν 
για πρώτη φορά εκτός σκη-
νής, σε δημόσιο χώρο, σε ένα 
βίντεο έκπληξη, όπου η street 
art συναντά τη μουσική και 
το storytelling γίνεται μουσική 
αφήγηση.

ΙΔ: Όλα φέτος είναι διαφορετι-
κά, αλλά ταυτόχρονα ενωσιακά. 
Η σκηνή είναι δική μας. Η από-
λαυση, δική σας. Όλα έχουν 
σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να μειωθεί η απόσταση 
ανάμεσα στην κάμερα και 
στον θεατή. Ακόμη και οι μίνι 
συνεντεύξεις (Q&A) ανάμεσα 
στους ομιλητές και την παρου-
σιάστρια, Σοφία Κουρτίδου, με 
ερωτήσεις που έχουν τεθεί στα 
social media, αποτελούν μια 
καινοτομία-δώρο για το κοινό 
μας, που έρχεται να προστεθεί 
στη συνολική εμπειρία, ανάμεσα 
στις ομιλίες.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
και το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης ένωσαν φέτος 
τις δυνάμεις τους στο κάλε-
σμα ενός θεσμού για την πόλη, 
για φοιτητές και όχι μόνον. Η 
διάθεση των εισιτηρίων έχει ήδη 
ξεκινήσει στο TicketServices.gr. 
Θεανώ, είμαστε έτοιμοι;

ΘΠ: Εννοείται. Let’s grow 
louder!
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ΘΕΛΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΜΑΣ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΑΠΛΩΣ 
ΕΝΑ ONLINE STREAMING ‘Η ΜΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΑΛΛΑ 
ΜΙΑ VIRTUAL EXPERIENCE. ΜΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ.
Θεανώ Πέτρου
curator του TEDxUniversity
of Macedonia 2021

Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ           ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΕΦ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ, WINE & SPIRITS
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«CLASSICO» BISTRO MODERNE

Η απόλαυση επέστρεψε

ΜΈ ΈΝΑΝ ανανεωμένο και απολαυστικό 
κατάλογο, το «Classico» bistro επέστρεψε 
στην καθημερινότητά μας, για να μας προ-
σφέρει νέες εμπειρίες γευστικών συγκινή-
σεων. Βέβαια, μέχρι να καθίσουμε και πάλι 
στα τραπέζια τού καταστήματος στη Θε-
μιστοκλή Σοφούλη, κάτω από τα πλατάνια, 
θα πρέπει να κάνουμε λίγες ημέρες ακόμη 
υπομονή… Μπορούμε όμως να απολαύσου-
με την ευρεία γκάμα γευστικών επιλογών στο 
σπίτι ή στη δουλειά. Το μόνο που χρειάζεται 
να κάνουμε είναι να μπούμε στις πλατφόρ-
μες efood και Wolt και να επιλέξουμε τα 
πιάτα της προτίμησής μας.
Ειδικά στο brunch υπάρχουν ορισμέ-

νες εξαιρετικές επιλογές, όπως το croque 
madame σε βάφλα, οι γλυκιές αβγόφετες 
με μασκαρπόνε και φρούτα τού δάσους, το 
πανίνι από χαρουπάλευρο και, φυσικά, τα 
signature πιάτα. Θα βρείτε επίσης γευστικές 
σαλάτες, όπως η Caesar’s shrimp tempura, 
επιλογές τάπας, μπάο μπανς, πίτσες, ζυμα-
ρικά και ριζότι και κυριολεκτικά άπαιχτα 
μπέργκερ (δοκιμάστε οπωσδήποτε τον λου-
κουμά μπάο με γέμιση κρέμα πατισερί και 
κανέλα και θα μας θυμηθείτε).
Οι υπηρεσίες όμως δεν σταματούν εδώ, 
αφού μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπη-
μένα σας κοκτέιλ και κρασιά. Κάντε την 
παραγγελία σας τηλεφωνικώς και θα την 

παραλάβετε από το κατάστημα ή θα τη φέ-
ρουν οι άνθρωποι του μπιστρό στην πόρτα 
σας. Κι όταν με το καλό ανοίξει η εστίαση, 
θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και 
ορισμένα νέα πιάτα, όπως η ταλιάτα bavette 
με πουρέ πατάτας Περού, πουρέ γλυκο-
πατάτας και παστινάκι, το σεβίτσε με ψάρι 
ημέρας, το φιλέτο κοτόπουλο με τραγανό 
ριζότο και σάλτσα παρμεζάνας και η (αγα-
πημένη) σαλάτα παντζάρι με περγαμόντο και 
γαλλικό σεβρ. Και, φυσικά, την ανανεωμένη 
λίστα κρασιών, που διαθέτει περισσότερες 
από 70 ετικέτες.
INFO: «Classico» bistro moderne, Θεμιστοκλή 
Σοφούλη 15, Τ. 2310-421.699.

https://www.facebook.com/ClassicoBistroModerne/
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μπουκίτσες παραδείσου
Το «Choureál», σε ένα πιο ευρύχωρο 
κατάστημα, αποτελεί τον γλυκό προορισμό 
τής πόλης για φρέσκο, DIY προφιτερόλ.
ΈΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ όμως προσφέρει κι ένα food hack που εμείς 
λατρέψαμε: ατομικές μπουκιές από γεμιστά σουδάκια, για κάποιον 
που θέλει κάτι για να συνοδεύσει τον καφέ του ή που θέλει να πά-
ρει κεράσματα για να μοιραστεί. Εξαιρετικές και οι δύο επιλογές 
που δοκιμάσαμε – η μία με γέμιση κρέμα πατισερί και η δεύτερη 
με επικάλυψη σοκολάτας και αμύγδαλο. Λιώνουν στο στόμα, 
είναι ανάλαφρα και έχουν πολύ ωραία παρουσίαση. Και, για να 
είμαστε ειλικρινείς: ήταν αδύνατο να μείνουμε μόνο σε ένα…
INFO: «Choureál | Choux & Profiterole», Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 9, T. 2310-252.766.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
«Ξενερώνεις όταν το 
ακούς, αλλά δεν ξεκολλάς, 
όταν το δοκιμάσεις»
Ναι, η «Μπονμπονέλλα» το έκανε ξανά,
δημιουργώντας το superfood κοκτέιλ(!)
μοχίτο παντζάρι.
ΈΙΝΑΙ ΓΝΏΣΤΟ ότι το πα-
ντζάρι έχει πάρει πλέον τη 
θέση που του αξίζει στη 
σύγχρονη διατροφή, καθώς 
χρησιμοποιείται σε σαλάτες, 
χυμούς, σούπες και πολλές 
ακόμη συνταγές – δικαίως 
το αποκαλούν «υπερτροφή». 
Και έρχεται η (πάντοτε ευρη-
ματική) «Μπονμπονέλλα» να 
δημιουργήσει –σε παγκόσμια 
πρώτη– μια ομάδα κοκτέιλ 
(μοχίτο, καϊπιρίνια) με βάση το 

παντζάρι και «στηρίγματα» της 
γεύσης τη ζάχαρη και το ξύδι, 
συμπληρώνοντας και αναβαθ-
μίζοντας τις προϋπάρχουσες 
συνταγές αγαπημένων κοκτέιλ. 
Το καλοκαίρι έρχεται – και η 
«Μπονμπονέλλα» εγγυάται (και 
φέτος) ότι δεν θα το περά-
σουμε βαρετά. Τολμήστε να το 
δοκιμάσετε.
INFO: «Μπονμπονέλλα», 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 21, 
T. 6947-808.848.

ΤΟ «HOLY BRUNCH» βασί-
ζεται σε μια γεύση τής γιαγιάς 
μας, την αβγόφετα: πάνω της 
«χτίζει» τον ενδιαφέροντα 
κατάλογό του, που αξίζει να 
ανακαλύψετε. Πέσαμε κατευ-
θείαν στα «βαθιά», δοκιμά-
ζοντας το ζουμερό και ισορ-

ροπημένο μπέργκερ, με ένα 
premium μπιφτέκι ανάμεσα σε 
δύο αβγόφετες, που το ανα-
βάθμιζαν τόσο γευστικά όσο 
και από άποψη πρωτοτυπίας.
INFO: «Holy Brunch», 
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 171, 
T. 2311-824.545.

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ στο (πολύ) 
μικρό μαγαζί, θα βρεθείτε 
απέναντι από τις σούβλες, που 
είναι εκεί για να προσδιορί-
σουν περίπου πού μπορείτε να 
κινηθείτε στην παραγγελία σας. 
Ξεκινάμε από το κοντοσούβλι 
(υπάρχει χοιρινό ή κοτόπουλο 
– αμφότερα ζουμερά και νό-
στιμα), συνεχίζουμε με κοκο-
ρέτσι στα κάρβουνα (για τους 
πιο μερακλήδες), ενώ υπάρχει 
και η κλασική επιλογή τού γύ-
ρου στα κάρβουνα (μετρημένα 
είναι πλέον τα καταστήματα 
που τον ψήνουν με αυτόν τον 
τρόπο). Όλες οι επιλογές μπο-
ρούν να μπουν σε πίτα ή να τις 

απολαύσετε σε μερίδα. Απόλυ-
το must: οι φρέσκιες πατάτες 
με κεφαλοτύρι. Ένα «κρυμμέ-
νο» διαμαντάκι – ο ορισμός 
τής παραγγελίας «στο χέρι», με 
δίκαιες τιμές και ποσότητες.
INFO: «Σούβλες και Σχάρες», 
Πτολεμαίων 16, T. 2310-515.191.

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μια φρέσκια πρόταση
που τολμά
Οι καινούργιες ιδέες στη γαστρονομική
σκηνή τής πόλης είναι πάντοτε καλο-
δεχούμενες – ιδιαίτερα όταν καταφέρνουν 
να είναι και τόσο γευστικές.

ΑΓΟΡΑ
Ραντεβού 
στα… κοντο-
σουβλάδικα
Είναι μερικές γωνιές
στην πόλη που
κρύβουν θησαυρούς.

ΜΑΓΑΖΙ-ΝΑΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΙΖΚΕΪΚ,
ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ,
Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ 
ΤΟΥ NEW YORK CHEESECAKE,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ 
ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ:
ΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 
ΤΟΥ «CHEESECAKE & CO». 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΥΡΕΣ ΓΙΑ 
ΓΛΥΚΟ – ALL TIME CLASSIC, 
ΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ
‘Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ, 
ΤΑ CHOCOLATE CRACKLES, 
ΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΣΠΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΜΕ ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ, ΤΡΑΓΑΝΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΡΕΥΣΤΗ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΥΣ. ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΚΙΑ 
ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
– ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ 
ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΦΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
INFO: «Cheesecake & Co», 
Μακεδονικής Αμύνης 3 
(στη ρωμαϊκή αγορά), 
T. 2310-279.005.

Tο κατάστημα προσφέρει 
παραδοσιακές συνταγές 

«βιτρίνας», πάνω στις οποίες 
πειραματίζεται με πρωτότυπες 
εκτελέσεις. Τολμήστε το. Εμείς 

σίγουρα θα επανέλθουμε…
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THE FOODIES
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Not to miss!
Λαχταριστά νέα 
από τη γαστρονομική 
σκηνή τής πόλης.
Η «BURGER KING» «απο-
βιβάζεται» (κυριολεκτικά) στη 
Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, η 
Ανατολική Θεσσαλονίκη, που 
βγάζει μια σειρά από ενδιαφέ-
ρουσες γαστρονομικές ειδήσεις 
το τελευταίο διάστημα, θα 
φιλοξενήσει το πρώτο «Burger 
King» στη Βόρεια Ελλάδα, 
εντός τού αεροδρομίου «Μα-
κεδονία». Το κατάστημα βρί-
σκεται στη φάση τής αναζήτη-
σης προσωπικού – ελπίζουμε 
σύντομα να μπορεί να φιλοξε-
νήσει πελάτες, καθιστώντας για 
ακόμη μία φορά το αεροδρό-
μιο γαστρονομικό προορισμό.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ τα δεδομένα στο 
food business. Με ένα κομ-
βικής σημασίας νομοσχέδιο 
(τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε 
διαβούλευση) εισάγεται στην 
ελληνική αγορά η επιχειρηματι-
κότητα σε τέσσερις ή δύο τρο-
χούς, με δικαίωμα δραστηριο-
ποίησης στην παρασκευή́ και 
πώληση έτοιμου φαγητού́ και 
ποτών «επί του δρόμου» (ελ-
ληνιστί: street food). Κοινώς, 
θεσμοθετείται η (γκρίζα μέχρι 
σήμερα) αγορά τής καντίνας, 
κάτι που αναμένεται να αλλάξει 
προς το καλύτερο τον γαστρο-
νομικό χάρτη. Πρόκειται για 
μια νέα πραγματικότητα, τη δυ-
ναμική τής οποίας έχουμε δει 
ήδη στο εξωτερικό (και για την 
οποία ο δημιουργικός κόσμος 
τής εστίασης ανυπομονούσε). 
Οι καντίνες θα αποτελέσουν τα 
επόμενα χρόνια το καινούργιο 
food trend, αλλάζοντας δυνα-
μικά τον χάρτη.

ΑΓΟΡΑ
H έθνικ σκηνή
τής πόλης δυναμώνει
Το σούσι κατακτά τη Θεσσαλονίκη, 
με άξιους εκπροσώπους στη γαστρονομική 
σκηνή τής πόλης.

ΜΙΑ από τις εξαιρετικές επιλογές 
είναι το «Momo Asian Bar», με δύο 
καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Το 
«Momo Asian Bar» προσφέρει έναν 
μικρό και περιεκτικό κατάλογο που 
βασίζεται στην ιαπωνική κουζίνα, 
με σούσι και νουντλς. Το ramen 
noodle soup είναι μια απολαυστική 
επιλογή, ενώ στα special sushi rolls 

προτείνουμε ανεπιφύλακτα το crunchy crab roll με καβουρόψι-
χα, αβοκάντο, unagi και καυτερή σος με τηγανητό κρεμμυδάκι. 
Απογειωτικός συνδυασμός! Tip: προτείνουμε το κατάστημα στην 
Καλαμαριά, που φιλοξενείται σε μια cozy μονοκατοικία.
INFO: «Momo», Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, T. 2310-555.054.

ΤΑΣΕΙΣ
Comfort 
όχι μόνο 
στο food, 
αλλά και 
στην εξυ-
πηρέτηση 
Συνήθως 
εστιάζουμε στο 
φαγητό, αυτήν 
τη φορά όμως θα 
μας επιτρέψετε να 
περιγράψουμε την 
εμπειρία μας λίγο 
διαφορετικά…
ΈΙΝΑΙ ΠΟΛΥ όμορφο 
να συναντάμε έναν τόσο 
ευγενικό άνθρωπο να 
εξυπηρετεί με τόση 
ζεστασιά τους πελάτες του, 
δίνοντας έτσι προστιθέμενη 
αξία στο (ήδη πολύ καλό) 
προϊόν του – αν ισχύει το 
γαλλικό ρητό «η ευγένεια 
υποχρεώνει» (noblesse 
oblige), σίγουρα εδώ 
έχουμε την αποθέωση 
της ρήσης. Πίτσα με το 
κομμάτι, με τη σωστή ζύμη 
και με τα κατάλληλα υλικά 
πάνω σε άσπρο, χάρτινο 
πιατάκι, που δίνει αέρα 
καλοκαιρινής μαγείας στην 
εμπειρία. Δεν έχει σημασία 
τι θα διαλέξετε: ό,τι και αν 
υπάρχει στη βιτρίνα, σας 
το προτείνουμε. Στη σχέση 
τιμής-ποιότητας, το «Pizza 
Plain» παίρνει άριστα. Στο 
μεράκι και στη διάθεση 
ακόμη παραπάνω…
INFO: «Pizza Plain», 
Νικολάου Πλαστήρα 2, 
Χαρίλαου, T. 2315-550.955.

ΤΑ ΑΛΜΥΡΑ ΠΙΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΚΟΥΚΟΣ» ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΟ FOOD HACK 
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ, 
ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΑ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΑΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΟΠΩΣ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΗ 
ΣΦΟΛΙΑΤΑ), ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ 
Η ΠΙΟ «ΖΟΥΜΕΡΗ» ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ 
ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ, ΦΕΤΑ ΚΑΙ 
ΖΑΜΠΟΝ ΜΕ ΓΚΟΥΝΤΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΙΟ «UPPER 
LEVEL» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΤΗ ΒΡΗΚΑΜΕ 
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΤΟ ΝΤΙΛΙΒΕΡΙ) ΜΕ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 
ΜΕ ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΚΑΙ 
ΦΕΤΑ, ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΕ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΖΥΜΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΤΥΡΟ. 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ 
Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΟ ΟΠΟΙΑ ΩΡΑ ΚΙ ΑΝ 
ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ, ΑΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 
ΤΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.
INFO: «Κούκος Τυροπιτάκι», 
Βογατσικού 10, 
T. 2310-242.403.

https://www.facebook.com/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1-Cute-Bar-139915926703777/
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ιδανική επιλογή, όπως το 
Sauvignon Blanc Fumé από 
το Κτήμα Γεροβασιλείου, ενώ 
το Chablis τού Γουίλιαμ Φεβρ 
(ποικιλίας Chardonnay) θα 
δέσει εξαιρετικά χάρη στη 

λιπαρότητα και την πολυπλο-
κότητά του. Για τους λάτρεις 
τού διεθνούς και του γαλλικού 
αμπελώνα σάς προτείνουμε 
να αφαιρέσετε τον φελλό από 
το Sancerre τού Πασκάλ 
Ζολιβέ. Όσο γι’ αυτούς που 
δεν αποχωρίζονται τη ροζέ 
συνήθειά τους, έχουμε να 

προτείνουμε το Idylle τού La 
Tour Melas.

Για το τραπέζι
τής Λαμπρής
Κυριακή μεσημέρι κι εμείς 
ετοιμάζουμε τα κρασιά όσο 
ψήνεται το κατσίκι, το αρνί και 
το κοκορέτσι και παρασκευ-
άζονται οι λοιποί μεζέδες. Το 
μεσημεριανό τραπέζι απαιτεί 
κρασί με πλούσιο σώμα, έντονη 
οξύτητα να διασπά τη λιπαρό-
τητα του κρέατος και αισθη-
τές τανίνες να δένουν με την 
πρωτεΐνη.
Φυσικά, ένα Ξινόμαυρο εί-
ναι αυτό που χρειαζόμαστε. 
Μπορούμε να επιλέξουμε το 
Xinomavraw από το οινοποιείο 
Oenops Wines στη Δράμα, 
μια Γουμένισσα από το Κτήμα 
Χατζηβαρύτη (που πλέκει το 
Ξινόμαυρο με τη Νεγκόσκα) ή 
τον Παλιοκαλιά από το Οινο-
ποιείο Κόκκινου στη Νάουσα, 
ποικιλίας Ξινόμαυρο, από το 
αμπελοτόπι Παλιοκαλιάς.
Αν κάποιος προτιμά ένα κρασί 
τού διεθνούς αμπελώνα, τότε 
προτείνουμε το νεοκοσμίτικο 
Astrolabe τής ποικιλίας Pinot 
Noir από το Marlborough, που 

σίγουρα θα σας ενθουσιάσει αν 
δεν το έχετε δοκιμάσει, ενώ, αν 
κάποιος αγαπά κρασιά από τη 
γειτονική Ιταλία, θα εντυπωσι-
αστεί από το Castelegiocondo, 
ένα Brunello di Montalcino 
του Frescobaldi. Τέλος, το 
Cyrus One τού La Tour Melas, 
ένα μπλεντ Cabernet Franc, 
Merlot και Αγιωργίτικου, θα 
κάνει την καλύτερη συντροφιά 
σε ένα κατσικάκι στον φούρνο. 
Φυσικά, αν κάποιος προτιμά 
αρνάκι φρικασέ, ο λευκός 
Όβηλος (Semillon – Ασσύρτι-
κο) του κτήματος Βιβλία Χώρα 
(και ένα από τα μεγαλύτερα 
ελληνικά κρασιά, με μεγάλες 
δυνατότητες παλαίωσης) θα 
«απογειώσει» τη γαστρονομική 
σας εμπειρία.

Για το ιδανικό
κλείσιμο του τραπεζιού
Κλείνοντας, δεν μπορούμε να 
παραλείψουμε το επιδόρπιο 
κρασί. Οι Ευχές Ερατεινές 
Γλυκύς από την ποικιλία Μαλα-
γουζιά αποτελεί έναν γλυκύ οίνο 
που θα σας γοητεύσει με την 
οξύτητα και τα γλυκά αρώματά 
του. Η Μαλαγουζιά όψιμου 

τρύγου τού Κτήματος Γεροβα-
σιλείου και το White Port τού 
Ramos Pinto από την Πορτο-
γαλία (από τις τοπικές ποικιλίες 
Codega, Viosinho, Rabigato 
και Arinto) θα κλείσουν το 
μεσημεριανό τραπέζι με το 
καλύτερο τρόπο.
Όσο για τους λάτρεις των spirits, 
ανοίξτε μια φιάλη Vermut 
Lustau και σερβίρετέ την σε 
ποτήρι τού κονιάκ ή σε κουπέ 
ποτήρι κρασιού με λίγο πάγο, 
ώστε να αναδείξει τα αρώματα 
πορτοκαλιού, τριαντάφυλλου 
και κανέλας. Κορυφαία ελληνική 
επιλογή αποτελεί και το Dark 
Cave, ένα παλαιωμένο τσίπουρο 
5 ετών τής αποσταγματοποιίας 
Τσιλιλή, στη Θεσσαλία.

Κ αθώς μπαίνου-
με στη Μεγάλη 
Εβδομάδα και η 
καραντίνα ελέω 
τής πανδημίας 

τού νέου κορωνοϊού δείχνει να 
φτάνει στο τέλος της, αρχίζου-
με να κάνουμε τα σχέδιά μας 
για το πασχαλινό τραπέζι, αλλά 
και για το παραδοσιακό δείπνο 
μετά την Ανάσταση, όταν συ-
νηθίζουμε να απολαμβάνουμε 

τη γνωστή μαγειρίτσα. Φέτος, 
όπως και πέρσι, για πολλούς 
τα πράγματα θα είναι διαφο-
ρετικά, καθώς τα περισσότερα 
αρνιά και κατσικάκια θα ψη-
θούν στον φούρνο και λιγότε-
ροι θα είναι οι τυχεροί που θα 
σουβλίσουν. Η νοστιμιά όμως 
και η διάθεση να γιορτάσουμε 
τη Λαμπρή δεν θα αλλάξουν. 
Πάμε λοιπόν να δούμε με 
τι κρασιά θα εφοδιάσουμε 

ψυγεία και συντηρητές, ποια 
κρασιά θα αναζητήσουμε στη 
συλλογή μας και πώς θα απο-
λαύσουμε καλύτερα τη μαγει-
ρίτσα, το κοκορέτσι, τις πίτες 
και τα χειροποίητα τσουρέκια.

Για το βράδυ
τής Ανάστασης
Η νηστεία ολοκληρώνεται το 
Μεγάλο Σάββατο με την Ανά-
σταση και όλοι μαζευόμαστε 

στο σπίτι, για να τσουγγρίσου-
με αβγά και να απολαύσουμε 
ένα πιάτο από τη χορταστική, 
παχύρευστη και μοσχομυ-
ρωδάτη μαγειρίτσα. Ήρθε 
η ώρα να ανοίξει το πρώτο 

κρασί μετά την Ανάσταση. 
Επιλέγουμε ένα κρασί λευκό, 
με γεμάτο σώμα, οξύτητα, 
ένταση αρωμάτων και μακρά 
επίγευση. Ένα αρωματικό 
Sauvignon Blanc αποτελεί 

Τα καλύτερα
κρασιά
για τα food &
wine pairings
τού Πάσχα
Λευκά, ροζέ ή κόκκινα; Κρασιά επιδορπίου 
ή αποστάγματα; Ό,τι και να προτιμάτε, 
ένα είναι σίγουρο: στο τέλος τής ανάγνωσης 
αυτού του κειμένου θα είστε σε θέση
να κάνετε τα ιδανικά «παντρέματα»
για τα τραπεζώματα της Λαμπρής.

   Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
   wine professional sommelier, «Genius in Gastronomy»
   papadopouloschris96@gmail.com
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Η παραγγελία 
για τρία 
τυλιχτά –δύο 
με πίτα και 
γύρο χοιρι-

νό και άλλο ένα και πάλι με 
πίτα, αυτήν τη φορά όμως με 
γύρο κοτόπουλο– είναι έτοιμη 
προς παράδοση. Μόνο που το 
πακέτο δεν το ετοίμασε κάποιο 

τα υγειονομικά μέτρα που 
ίσχυαν στη Νορβηγία για την 
πρόληψη της εξάπλωσης της 
πανδημίας τού νέου κορω-
νοϊού επέτρεπαν στους νέους 
επιχειρηματίες να λειτουργούν 
ως take away. «Ήμασταν 
ανοιχτά – δεν κλείσαμε ποτέ. 
Ο κόσμος ήταν στο σπίτι εξαι-
τίας των μέτρων και έκανε τις 
παραγγελίες του», εξηγεί ο κ. 
Σταμπουλίδης, ομολογώντας 
ωστόσο ότι, μπορεί η γεύση 
να αρέσει ιδιαίτερα, αυτό που 
μπερδεύει κάπως, όμως, είναι 
ο τρόπος που σερβίρεται το 
αγαπημένο έδεσμα: «Αρέ-
σει πολύ ο γύρος. Στο μόνο 
που δυσκολεύονται είναι ότι 
δεν έχουν μάθει να το τρώνε 
τυλιχτό. Εκτός από Νορβη-
γούς, έχουμε παραγγελίες και 
από Έλληνες που ζουν στην 
περιοχή, αλλά και από πολλούς 
ακόμη ξένους που έρχονται 
και τρώνε σ’ εμάς».

Σουβλάκι στη Νορβηγία
με πίτες από Έλλάδα
Οι πίτες για το τύλιγμα του 
γύρου ταξιδεύουν από την Ελ-
λάδα, ενώ τα κρέατα είναι ντό-
πια. «Ο γύρος που φτιάχνουμε 
εμείς είναι ο κλασικός, όπως 
γίνεται στην Αθήνα. Παρότι 
εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, 
δεν το κάναμε με μουστάρδα 
και κέτσαπ, επειδή οι περισ-
σότεροι δεν το ξέρουν έτσι. 
Οι Σκανδιναβοί επισκέπτονται 
κυρίως την Κρήτη και τη Ρόδο 
στις διακοπές τους και έτσι θέ-
λαμε το φαγητό να τους είναι 
πιο οικείο. Τους εξηγούμε όσο 
περισσότερο μπορούμε για τα 
υλικά που μπορούν να προ-
σθέσουν, όμως εκείνοι μένουν 
στο τζατζίκι και στο κρεμμύδι. 
Για κάποιον περίεργο λόγο, 
στους Νορβηγούς δεν αρέσει 
η ντομάτα στον γύρο, παρότι 
τρελαίνονται για τη χωριάτικη 
σαλάτα», συμπληρώνει ο κ. 
Σταμπουλίδης, σημειώνοντας 
ότι οι περισσότερες παραγγελί-
ες έρχονται από νεότερους σε 
ηλικία πελάτες.
Ένας γύρος στο Μπέργκεν 
κοστίζει περίπου 10 ευρώ, 
με δεδομένο και το ότι η 
Νορβηγία είναι μια σχετικά 
ακριβή χώρα. Τη μεγαλύτε-
ρη παραγγελία ώς τώρα στο 
κατάστημα, όπως αποκαλύπτει 
ο κ. Σταμπουλίδης, την έκανε 
Έλληνας, ο οποίος μάζεψε 
φίλους στο σπίτι, για να απο-
λαύσουν όλοι μαζί τα γνωστά 
πιτόγυρα… Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΠΙΤΟΓΥΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΜΠΕΡΓΚΕΝ
ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
Ένας Θεσσαλονικιός,
ο Σπάρτακος Σταμπουλίδης, 
άνοιξε γυράδικο στη Νορβηγία.
Εισάγει τις πίτες του
από την Ελλάδα και τρελαίνει
τους ντόπιους με το τζατζίκι.
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ψητοπωλείο εντός ελληνικών 
συνόρων, αλλά ένα γυράδικο 
που άνοιξε εδώ και λίγους μή-
νες στο Μπέργκεν τής Νορβη-
γίας. Όσο για τον πελάτη, δεν 
είναι Έλληνας, αλλά Σκανδινα-
βός, που δοκίμασε γύρο στη 
διάρκεια των καλοκαιρινών 
του διακοπών στη χώρα μας 
και πλέον δηλώνει φανατικός 
λάτρης του.

Ένας Θεσσαλονικιός
στη Νορβηγία
Τον περασμένο Νοέμβριο και 
εν μέσω της πανδημίας τού 
κορωνοϊού, ο Θεσσαλονικιός 
στην καταγωγή Σπάρτακος 
Σταμπουλίδης άνοιξε μαζί με 
έναν συνέταιρο ένα ελληνι-
κό γυράδικο στην «καρδιά» 
τής πόλης τού Μπέργκεν, το 
«Gyros House Sentrum». Από 
τότε σερβίρει στους Νορ-
βηγούς, αλλά και σε όλους 
τους ξένους που ζουν εκεί 

γύρο χοιρινό και κοτόπουλο, 
τυλιγμένο σε ελληνική πίτα με 
τζατζίκι.
«Ο γύρος είναι ακριβώς όπως 
και ο ελληνικός. Αρκετοί Νορ-
βηγοί έχουν έρθει στην Ελλά-
δα και τον γνωρίζουν: μας λένε 
ότι, τρώγοντας, τους έρχονται 
αναμνήσεις από τις διακοπές 
τους και ότι παίρνουν μια 
‘γεύση’ από Ελλάδα. Υπάρχουν 
όμως και περιπτώσεις που 
δοκιμάζουν για πρώτη φορά. 
Το σίγουρο είναι ότι αρέσει σε 
όλους. Έτσι μας λένε, τουλά-
χιστον…», σημειώνει ο ίδιος 
ο κ. Σταμπουλίδης, μιλώντας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό 
τού Αθηναϊκού-Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρα-
κτορείο 104,9 FM».

Πιτόγυρο μεν,
ανοιχτό δε
Το μαγαζί άνοιξε λίγο πριν 
από το τέλος τού 2020, όταν 

ΕΧΩ ΜΙΑ ΛΙΓΟΥΡΑ..

ΠΑΒΛΟΒΑ ΜΕ 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ 
ΜΟΣΧΟΛΕΜΟΝΟ
Κάθε μήνα, ο 
Αντώνης Σελέκος, 
ένας από τους 
πλέον ταλαντούχους 
pastry chefs 
τής γενιάς του, 
μας προτείνει 
τα πιο λαχταριστά 
γλυκίσματα.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ είναι η ιδανική 
εποχή για γλυκά πλούσια 
και πολυτελή, που έρχονται 
να αποτελέσουν το ιδανικό 
τελείωμα ενός λουκούλλειου 
γεύματος ή δείπνου. Ειδικά η 
πάβλοβα που σας προτείνουμε 
σε αυτό το τεύχος, ωστόσο, 
αποτελεί ένα γλυκό-πασπαρ-
τού, ιδανικό για κάθε όμορφη 
στιγμή (επίσημη ή καθημερι-
νή), ειδικά την καλοκαιρινή 
περίοδο που βρίσκεται προ 
των πυλών. Προφανώς, αποτε-
λεί ιδανικό κρεσέντο και για τα 
τραπεζώματα της Λαμπρής…

ΥΛΙΚΑ:
Για τη γαλλική μαρέγκα:
50 γρ. ασπράδι κρύο
50 γρ. ζάχαρη
50 γρ. άχνη
2 γρ. αλάτι
2 γρ. ξύσμα πορτοκάλι.
Για την κρέμα γιαουρτιού
με μοσχολέμονο:
800 γρ. γιαούρτι 
στραγγιστό 10% 
100 γρ. κρέμα γάλακτος 35% 
80 γρ. ζάχαρη άχνη
10 γρ. χυμός 
μοσχολέμονου (λάιμ)
5 γρ. ξύσμα μοσχολέμονου. 
Για την κρύα σάλτσα
φράουλας:
100 γρ. καθαρισμένες 
φράουλες
10 γρ. ζάχαρη άχνη
2 γρ. ξύσμα μοσχολέμονου.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1 Βάζουμε στον κάδο τού 
μίξερ το κρύο ασπράδι 
και χτυπάμε με σύρμα σε 

μέτρια προς δυνατή ταχύτητα, 
μέχρι να αρχίσει να σχηματίζει 
έναν αφρό. Έπειτα προσθέ-
τουμε το αλάτι και τη ζάχαρη 
βροχηδόν, όσο δουλεύει το 
μίξερ. Συνεχίζουμε το χτύπημα 
για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να 
έχουμε μια πολύ σφιχτή μαρέ-
γκα που να στέκεται.

2 Αποσύρουμε από το 
μίξερ και προσθέτου-
με σιγά σιγά την άχνη 

ζάχαρη, ανακατεύοντας με 
μια μαρίζ απαλά, για να μη 
χάσουμε τον όγκο που έχει 
δημιουργηθεί.

3 Σε μια λαδόκολλα σχη-
ματίζουμε με ένα μολύβι 
έναν κύκλο. Γυρίζουμε 

τη λαδόκολλα ανάποδα και 
μέσα στον κύκλο αδειάζουμε 
τη μαρέγκα. Με ένα κουτά-
λι που βρέχουμε ανά τακτά 
διαστήματα σε νερό σχηματί-
ζουμε ένα «μπολ» μαρέγκας 
μέσα στον κύκλο που έχουμε 
σχηματίσει στη λαδόκολλα, 
για να δώσουμε το σχήμα τής 
πάβλοβας.

4 Ψήνουμε σε προθερ-
μασμένο φούρνο στους 
80 βαθμούς, στον 

αέρα, για περίπου 2,5 ώρες, 
μέχρι να στεγνώσει η μαρέγκα. 
Προσοχή: μην ανεβάσετε τη 
θερμοκρασία, επειδή θα κι-
τρινίσει η μαρέγκα. Χρειάζεται 
υπομονή…

5 Για την κρέμα γιαουρ-
τιού με μοσχολέμονο: 
ανακατεύουμε με ένα 

σύρμα χειρός το γιαούρτι και 
έπειτα προσθέτουμε την κρέμα 

γάλακτος και όλα τα υπόλοι-
πα υλικά, συνεχίζοντας το 

ανακάτεμα μέχρι να δέσει 
η κρέμα.

6 Για την κρύα 
σάλτσα φράου-
λας: πολτοποιού-

με τις φράουλες με την 
άχνη κι έπειτα προσθέτουμε 

το ξύσμα. Αφήνουμε στο ψυ-
γείο και σερβίρουμε τελευταία 
στιγμή.

7 Για τη συναρμολόγηση: 
τοποθετούμε στο πιάτο 
μας τη μαρέγκα και την 

κρέμα γιαουρτιού. Αρωμα-
τίζουμε με ξύσμα μοσχολέ-
μονου και φύλλα δυόσμου, 
στολίζοντας στο τέλος με 
τη σάλτσα φράουλας και με 
φρέσκες φράουλες κομμένες 
στα οκτώ.

Ο ΜΑΪΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ 
ΟΛΟΔΡΟΣΕΣ, ΟΛΟΓΛΥΚΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ.
Η ΠΑΒΛΟΒΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΑΠΛΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ, 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΓΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΦΡΟΥΤΟΥ, 
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΟΠΩΣ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΣΧΟΛΕΜΟΝΟ.
Αντώνης Σελέκος
pastry chef
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ΚΑΠΏΣ ΈΤΣΙ, έφτασε το 
δεύτερο Πάσχα που ετοιμαζό-
μαστε να γιορτάσουμε «συμ-
μαζεμένα»… Τι μάθαμε; Να 
χαιρόμαστε κάθε στιγμή, να 
ευγνωμονούμε για τις παρέες 
και τα γλέντια που ζήσαμε και 
για το ότι τώρα είμαστε εδώ, 
παρόντες, για να αλληλοευχη-
θούμε με τους πιο κοντινούς 
μας «Χριστός Ανέστη». Ας 
είναι αυτό το Πάσχα το εφαλ-
τήριο για την «ανάσταση» 
μετά την πανδημία που μας 
δοκίμασε, μας δίδαξε και μας 
θύμισε δυνατά και ξεκάθαρα 
ότι δεδομένα και σταθερές 
αποτελούν δική μας ιδέα και 
είναι εφήμερα. Μας θύμισε ότι 
(από καθέναν μας ατομικά ώς 
τη φύση και το περιβάλλον) 
όλα χρειάζονται ισορροπία 
και διάλειμμα από την όποια 
κανονικότητα ή υπερβολή, για 
επανεκκίνηση. Μου έρχεται στο 
μυαλό, καθώς γράφω, το «μέ-
τρον άριστον» του Κλεόβουλου 
του Λίνδιου, ενός από τους 
επτά σοφούς τής αρχαιότητας.

ΚΙ ΑΠΟ την αναγκαστική 
–λόγω πανδημίας– στάση 
δραστηριοτήτων (προσωπικών, 
αλλά και συλλογικών, παγκο-
σμίως), που είχε και θετικά 
αποτελέσματα στο μέτωπο της 
εξισορρόπησης μιας σειράς 
πραγμάτων (όπως συνέβη με 
γονείς που, επειδή δούλευαν 

πάρα πολύ, έλειπαν καθη-
μερινά πολλές ώρες από το 
σπίτι, χάνοντας την επαφή με 
τα παιδιά τους –και ξαφνικά 
επέστρεψαν στην κανονική 
οικογενειακή ζωή– ή με το 
περιβάλλον, που «ανάσανε» 
από το ασταμάτητο πήγαινε-έ-
λα των αεροπλάνων), έρχομαι 
στη «στάση» τής κατανάλωσης 
τροφίμων από το ζωικό βασί-
λειο, στη νηστεία τής Σαρακο-
στής, που μας προετοιμάζει για 
την Ανάσταση (θα μπορούσα-
με να την αποκαλέσουμε και 
επανεκκίνηση, όπως επίσης και 
καθαρισμό τού οργανισμού και 
της ψυχής μας).

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, λοιπόν, 
σας προτείνω ένα σοκολατένιο 
κέικ που αγαπώ (με υλικά που 
κατά κανόνα έχουμε στο σπίτι), 
το οποίο μπορεί να μετατραπεί 
σε τούρτα για όσους έχουν γενέ-
θλια τη Μεγάλη Εβδομάδα ή εί-
ναι vegan. Για το κέικ (που μου 
αρέσει να αποκαλώ «το φευγά-
το σοκολατένιο κέικ τής Μίνας») 
θα χρειαστείτε: 3 φλ. αλεύρι για 
όλες τις χρήσεις, 1 1/2 φλ. ζάχα-
ρη, 1/2 φλ. κακάο, 2 κ.γ. σόδα 
φαγητού, 1 κ.γ. αλάτι, 2 φλ. νερό 
(ή 2 φλ. χυμό πορτοκάλι), 3 κ.γ. 
βανίλια υγρή (ή 2 κ.γ. ξύσμα 
φλούδας πορτοκαλιού), 3/4 
φλ. ελαιόλαδο, 2 κ.σ. ξύδι. Θα 
χρειαστούμε ακόμη λαδόκολλα 
για ένα ταψί διαστάσεων 36x23 

εκ. και, προαιρετικά, 300-400 
γρ. μαύρη σοκολάτα για γλάσο, 
αλλά και για εμπλουτισμό τού 
κέικ πριν από το ψήσιμο. Επίσης, 
ό,τι ξηρούς καρπούς τραβάει 
η όρεξή σας (ή έχετε ήδη στα 
ντουλάπια σας).

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΈΤΈ, 
βάζετε πρώτα απ’ όλα σε ένα 
μεγάλο μπολ τις σκόνες (το 
αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, 
τη σόδα φαγητού και το αλάτι) 
και τις ανακατεύετε ελαφρά. 
Προσθέτετε τα υγρά (το νερό 
ή τον χυμό πορτοκαλιού, το 
ελαιόλαδο, την υγρή βανίλια 
ή, εναλλακτικά, το ξύσμα 
πορτοκαλιού) και τα χτυπάτε 
όλα μαζί στο μίξερ, σε μέτρια 
ταχύτητα, για περίπου 3 λεπτά. 
Απλώνετε τη λαδόκολλα στο 
ταψί και αδειάζετε πάνω της 
το μείγμα, απλώνοντάς το 
ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. 
Αν θέλετε πιο έντονα σοκολα-
τένια γεύση (αλλά και ακόμη 
μία υφή), προσθέτετε στο 
μείγμα 150-200 γρ. χοντρο-
κομμένης μαύρης σοκολάτας 
και ανακατεύετε ελαφρώς με 

τη σπάτουλα. Το ψήνετε στους 
180 βαθμούς Κελσίου για 
20-25 λεπτά, ανάλογα με τον 
φούρνο (τσεκάρετε ότι έχει 
ψηθεί, βυθίζοντας μια οδο-
ντογλυφίδα στη μέση: αν βγει 
καθαρή, τότε το κέικ σας είναι 
έτοιμο). Το βγάζετε από τον 
φούρνο και το αφήνετε πάνω 
σε μια σχάρα, ώστε η υγρασία 
να φεύγει από κάτω.

ΑΝ ΘΈΛΈΤΈ επικάλυψη σο-
κολάτας, βάζετε στο ζεστό από 
τον φούρνο κέικ κομματάκια 
μαύρης σοκολάτας, τα αφήνετε 
πέντε λεπτά, ώσπου να αρχίσουν 
να λιώνουν, και μετά τα απλώνε-
τε με αγάπη σε όλη την επιφάνεια 
του κέικ. Έτσι, δημιουργείτε μια 
νηστίσιμη, σοκολατένια επικάλυ-
ψη. Αν θέλετε να το εμπλουτίσετε 
ακόμη περισσότερο, ρίχνετε 
και ξηρούς καρπούς όσο είναι 
ακόμη υγρή η σοκολάτα.

ΑΝ ΠΑΛΙ ΘΈΛΈΤΈ να έχετε 
μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια, 
μπορείτε να απολαύσετε το 
μισό κέικ ως κέικ με ή χωρίς 
επικάλυψη και το υπόλοιπο να 

το μετατρέψτε σε τούρτα. Πώς; 
Θα χρειαστείτε, επιπλέον, 500 
γρ. φυτική κρέμα γάλακτος, 
ζάχαρη άχνη, λίγη βανίλια και 
φράουλες ή ροδάκινα (φρέ-
σκα ή κονσέρβα, στραγγισμένα 
από το σιρόπι τους). Κόβετε 
οριζόντια το κέικ σε δύο ή σε 
τρία μέρη. Χτυπάτε τη φυτική 
κρέμα γάλακτος με λίγη άχνη 
ζάχαρη και ένα κουταλάκι 
βανίλια (εδώ πάτε με το μάτι, 
ανάλογα με το πόσο μεγάλη 
θέλετε την τούρτα και πόσες 
στρώσεις επιθυμείτε να έχει). 
Στήνετε τη βάση, βάζοντας μία 
στρώση σαντιγί κι από πάνω τα 
φρούτα, σε λεπτές φέτες. Επα-
ναλαμβάνετε, σε τρία «πατώ-
ματα». Όταν τοποθετήσετε το 
τελευταίο μέρος από το κέικ, 
μπορείτε να το επικαλύψετε 
με σαντιγί (μόνον από πάνω) 
και πολλά φρούτα ή φλοίδες 
μαύρης σοκολάτας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΈ χωρίς 
φόβο, αφήνοντας τη φαντασία 
σας να περάσει καλά. Σίγουρα 
θα πετύχετε. Καλή Ανάσταση, 
με αγάπη από τις Βρυξέλλες.

MINA TASTES
Γράφει η ΜΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Πάσχα, Ελλήνων Πάσχα. Ας είναι 
το εφαλτήριο για την «ανάσταση» μετά 
την πανδημία που μας δοκίμασε, μας δίδαξε 
και μας θύμισε δυνατά και ξεκάθαρα ότι 
δεδομένα και σταθερές αποτελούν δική μας 
ιδέα και είναι εφήμερα.
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ΑΠΟ ΚΑΘΕΝΑΝ ΜΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΩΣ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ‘Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ, ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΥΑΛΟ, ΚΑΘΩΣ ΓΡΑΦΩ, ΤΟ «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» ΤΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΛΙΝΔΙΟΥ, ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.
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CITY FACES
Οδυσσέας
Τούλης
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ.

Φωτογραφία:
ΣΑΚΗΣ ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΣΤΙΧΟΥΣ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ 
ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΥ: «ΕΙΜΑΙ
ΑΠ‘ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ
ΚΙ ΑΠ’ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ 
ΟΛΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ».
ΠΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ, 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΘΩΝΟΣ, 
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ.
Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΘΑΚΗ.

Θέλετε να είστε 
το επόμενο πρόσωπο 
που θα φωτογραφίσουμε; 
Στείλτε μας μήνυμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
contact@citymagthess.gr  
συνοδεία φωτογραφίας 
και τηλεφώνου επαφής. 
Θα επικοινωνήσουμε 
σύντομα μαζί σας.



https://thessaloniki.regencycasinos.gr/el/



