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01EPOTHSII;

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 επανέΧΘουμε 
στις ζωές μας, 
όπως τις γνωρίζαμε;

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;

ΠΑΘΗΪ =
ΠΑΝΑΓΙϋΤΟΠΟΥΛΟΙ =
παρουσιαστής —

Θ1. 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.

Θ2. 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.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ
δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Θ1. 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 
επιστρέφουμε στην npo-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.

Θ2. 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. 1-1 
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.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
μουσικός

ΟΙ. 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 ξεχύσου
με... Ολα 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 Sr 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.

Θ2. Αλλαξαν 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. Ανθρωποι

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». Οπλο 
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.

ΕΑΙΖ ΖΑΛΑΝΤΟ
γενική διευθύντρια 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης

Θ1. 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 επιστρέφουμε σ’ αυτό 
που ονομάζαμε «κανονικότητα», 
ελπίζουμε όμως να είναι το συντομό
τερο δυνατό και με ασφαλείς όλους 
τους δικούς μας ανθρώπους.

Θ2. 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 ψηφιακό 
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 σινεμό. Εκεί ευελπιστούμε να 
επιστρέφουμε σύντομα.

BAHAHIΓΑΚΗΙ
πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου τού Οργανισμού 
Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης

Θ1. 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.

Θ2. 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».

ΝΤΕΝΙΖ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
σχεδιάστρια

Θ1. Σίγουρα τον κυρίαρχο ρόλο για 
την επάνοδο στην κανονικότητα θα 
τον έχουν οι εμβολιασμοί. Οσο 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. Αρα, 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.

Θ2. 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.

= ΕΥΑΓΓΕΛΟ!
= ΧΕΚΙΜΟΙΆΟΥ
— συγγραφέας

__ ΟΙ. Ο βαθμός αλλαγής τής ζωής 
εξαιτίας τής πανδημίας δεν είναι 
ίδιος για όλους. Αλλοι στερήθηκαν 
απλώς τον υπαίθριο καφέ τους και 

^Ζ άλλοι τους πόρους διαβίωσης. Αλλοι 
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 

ι—ι θα είναι ίδια για όλους — και, επίσης, 
^Ζ δεν θα είναι πάντοτε ευχάριστη. 

Τερπνή η ημέρα που ο ιδιοκτήτης 
εξοχικού θα μπορέσει να το επισκε- 

__ φτεί, χαλεπή η στιγμή που ο οφειλέ- 
^Ζ ΤΠ9 τΠό 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- 

—ι στεθεί στις προηγούμενες, χωρίς να 
^Ζ γνωρίζουμε αν και πόσο θα διαρκέ- 

σει. H διάρκεια της πανδημίας και η
— χρονική ισχύς των εμβολίων παρα-
— μένουν άγνωστες παράμετροι.

Θ2. 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- 

^Ζ 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 

θετικό τής πανδημίας.
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RESTART COVER STORY · 18-19

ΪΑΚΗΪ ΛΑΛΑΣ
director, producer, co-founder 
The Dark Candy Productions

Θ1. Δεν βλέπω επιστροφή στο πώς 
ήμασταν πριν, αλλά μια νέα κανονικό
τητα, ένα νέο τοπίο που διαμορφώνεται 
με διαφορετικές ταχύτητες από χώρα 
σε χώρα. Οσο 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 ΙΟ χρόνια μπροστά.

Θ2. Προσωπικά είμαι ευτυχισμένος 
που αντικατέστησα κάποια από τα 
επαγγελματικά ταξίδια μου με ένα απλό 
Zoom - έτσι, έχω περισσότερο χρόνο 
για εμένα. Η ακόμη και ραντεβού σε 
διάφορες χώρες τού κόσμου, που ήταν 
πολύπλοκο να διοργανωθούν 
— τώρα είναι δυνατόν. Ολα 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. Δυτό 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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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.

Θ2. 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. 
Δς 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. Δς 
αντιληφθούμε πως μας «κράτησαν 
ζωντανούς» κι ας ενισχυθούν με την 
έγνοια μας και την προσφορά μας.
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ΝΙΚΟΙ ΚΟΛΟΒΟΙ
καλλιτεχνικός διευθυντής 
Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)

Θ1. 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 Δλμπα» 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... 
Δς 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. Οσον αφορά στον 
Πολιτισμό μας, που οι εκφάνσεις 
του μας έλειψαν τόσο, μας κόστισαν
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ΑΝΤΟΝΗΪ ΜΟΥΠΑΚΗΣ
σεφ και συνιδιοκτήτης
τού εστιατορίου «Extravaganza»

Θ1. 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. Δυτό θα εξαρτη- 
θεί σίγουρα από την προσωπική στάση 
καθενός μας, από τον σεβασμό και την 
υπευθυνότητα.

Θ2. Δυτό 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. Δυτό 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.

ΤΑΤΙΑΝΑ
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ
χορογράφος

Θ1. Οσο γρήγορα «ιδρυματοποιηθή- 
καμε» κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μας 
άλλο τόσο γρήγορα θα επιστρέφουμε 
στο δεύτερο «σπίτι» μας, την κοι
νωνία. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται 
εύκολα και η ελευθερία είναι πάντοτε 
πιο ελκυστική από την απομόνωση. 1-1 
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.

Θ2. Δυτή 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.

ΠΑΥΡΟΪ
ΚΙΟΥΤΙΙΟΥΚΗΙ
δημιουργός κόμικς 
τοΰ ελαφρού ρεπερτορίου

Θ1. 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.

Θ2. Δεν θα αναλωθώ σε κοινοτοπίες. 
Δεν θεωρώ ότι μας άλλαξε βαθιά όλο 
αυτό. Δπλώς, ελπίζω να συνεχίσουμε 
να βήχουμε στον αγκώνα μας και να 
προσέχουμε περισσότερο τους αν
θρώπους μας.
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