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Μονικα
Exit απ’ ό,τι μας φυλακίζει 
σε ό,τι ονειρευόμαστε... ”
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Στο δρόμο με το αυτοκίνητο, από το ανοιχτό ραδιόφωνο ακούγε-
ται η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε μουσική του Δημήτρη 
Παπαδημητρίου και στίχους του Οδυσσέα Ελύτη: Όσο κι αν κανείς 
προσέχει/όσο κι αν το κυνηγά/πάντα πάντα θα ‘ναι αργά/δεύτερη 
ζωή δεν έχει.

Δεύτερη ζωή δεν έχει. Άρα αυτή τη μοναδική πρέπει να τη ζή-
σουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Καλύτερα για τον καθένα μπο-
ρεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Οι Ινδιάνοι του Σιάτλ λένε: Δεν 
έχει υφάνει ο άνθρωπος τον ιστό της ζωής. Μια κλωστίτσα του εί-
μαστε. Ό,τι κάνουμε στον ιστό, το κάνουμε στον εαυτό μας. Όλα τα 
πράγματα ενώνονται. Όλα είναι δεμένα μεταξύ τους. Και ο  Βού-
δας: Η ζωή ζει απ’ τη ζωή. Τρώμε και μας τρώνε. Όταν το ξεχνάμε 
αυτό κλαίμε κι όταν το θυμόμαστε ο ένας φροντίζει για τον άλλο. 
Και ο Κρότοφ: η ζωή είναι μια διαρκής επιλογή ανάμεσα στη δημι-
ουργία και την καταστροφή.

Δεύτερη ζωή δεν έχει. Έχει όμως έξοδο απ’ ότι μας φυλακίζει σε 
ό,τι ονειρευόμαστε όπως μας είπε η νεαρή ταλαντούχα τραγουδο-
ποιός Μόνικα. Πόσο ωραία νιώθεις όταν μοιράζεσαι τη χαρά σου, 
σύμφωνα με τη ζωγράφο Κατερίνα Ντόντου. Την ομορφιά των 
λουλουδιών μας έδειξε η ανθοπώλισσα Λέλα Πετρωτού. Για τη 
σημασία του εθελοντισμού και της προσφοράς μας μίλησε ο Σε-
ραφείμ Φυντανίδης. 

Άλλο ένα ταξίδι τέλειωσε για να ξεκινήσει το επόμενο. Ο χειμώ-
νας έφυγε και ξανάρθε η άνοιξη. Εμείς είμαστε παρόντες, λίγο ζα-
λισμένοι, μπερδεμένοι, ανήσυχοι από τις εξελίξεις στη χώρα, στον 
κόσμο όλο. Αλλά σε καμιά περίπτωση λυγισμένοι, απαισιόδοξοι, 
απαθείς. Γιατί το ξέρουμε καλά. Δεύτερη ζωή δεν έχει.  
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EXIT: Περιοδική έκδοση του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων - Τμήμα Εκπαίδευσης - Περίοδος Β’. 
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F. 2410 251148 // www.kethea-exodos.gr // info@ kethea-exodos.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Σωτήρης Μπουντής // ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δημήτρης 
Δεληγιάννης // ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κωνσταντίνα Καρυδάκη // ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Γιάννης Κ., Δημήτρης Β., Βαγγέλης Κ., Παναγιώτης, Μαρία, Βασίλης Ζ., Βασίλης Μ., Σπύρος, Σταύρος, Γιώργος Α. // 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Φώτης Νατσιούλης // ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γρηγόρης Γαζέτας - ΣΗΜΑ Α.Ε. // ΤΜΗ-
ΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Ευαγγελία Νταφούλη, Νίκος Παράφορος // ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: «ΣΧΗ-
ΜΑ & ΧΡΩΜΑ» Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ

Μόνικα 
// Τραγουδοποιός

Τα λουλούδια 
είναι Τέχνη

Κατερίνα Ντόντου
// Ζωγράφος

Τα λουλούδια 
τρώγονται

Χρήστος Τζεζαϊρλίδης
// Μια εικόνα...χίλιες λέξεις

Αποστολή στη Λιβύη

30 Χρόνια Απεξάρτηση
90 Αφίσες

Η θεατρική Άνοιξη
του Θεσσαλικού

Λευτέρης Κουτσιμανής
// Σεφ
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Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ και 
500 ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. Ο πρώτος 
σας χρωστάει το 100% του μισθού του, ενώ ο δεύτερος 
σας χρωστάει το 50% του μισθού του. Βάσει ποιας λογι-
κής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνατεί να πληρώ-
σει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο που ΜΠΟ-
ΡΕΙ να πληρώσει; Γιατί προσπαθείτε να πάρετε τα 100 και 
όχι τα 500;

Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει με το ΔΝΤ.
Υπάρχει στο διαδίκτυο ο κατάλογος με τα χρέη όλων των 
χωρών της γης.
 
Ενδεικτικά:
-Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του 
ΑΕΠ της.
-Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 188% 
του ΑΕΠ της.
-ΟΙ ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 94% του ΑΕΠ 
της.
Οπότε είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγε-
θος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου 
εθνικού προϊόντος. Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα 
προκύπτουν κάποιες απορίες:

Ερώτηση 1. Πώς γίνεται ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγ-
γλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία 
έχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να 
ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ «σώσιμο», αλλά αντίθετα έρχονται να 
σώσουν εμάς;
Ερώτηση 2. Πώς γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν 
αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του 
χρέος, τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών 
ημερών μπορεί να «ξετινάξει» μία χώρα;
Ερώτηση 3. Πώς γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 

54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% τη στιγμή 
που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου;
Ερώτηση 4. Πώς γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέ-
ος, μία απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 
2000) να πληρώνεται με 2000 ευρώ μισθό, όσα έπαιρνε 
την ίδια στιγμή (στα βρώμικα καρβουνο-εργοστάσια της 
ΔΕΗ) ένας «υψηλόμισθος» τεχνικός, ανώτερης εκπαίδευ-
σης, ενταγμένος στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρό-
νια προϋπηρεσία;
Ερώτηση 5. Πώς γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να 
μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περι-
κοπές;
Ερώτηση 6. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν 
μήπως χάσουν τα 13, 5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 
τρις που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρω-
στάει η Αγγλία (κλπ κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις 
που χρωστάμε εμείς;
Ερώτηση 7. Πώς γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της 
γης χρωστάει το 98% των χρημάτων του;
Ερώτηση 8. Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» 
να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;
Ερώτηση 9. Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα;
Ερώτηση 10. Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο 
ΑΕΠ της χώρας τους;
Τελικά μήπως τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια 
οικονομία δεν είναι παρά μία τεράστια φούσκα, ενώ το 
χρήμα είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των πολυεθνι-
κών τραπεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ένας πα-
γκόσμιος έλεγχος;

Ολόκληρος ο κατάλογος με τα χρέη παγκοσμίως βρίσκε-
ται εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_
by_external_debt.

//ερωτήσεις [που (δε) ζητούν απάντηση]

ΕΧΙΤ // ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Λεφτά υπάρχουν 
ή ποιος κάνει κουμάντο τελικά; 
Φίλος του περιοδικού, μας έστειλε το παρακάτω κείμενο που βρήκαμε 
εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο. Αναρωτιόμαστε αν οι ερωτήσεις που 
θέτει ο συντάκτης έχουν απαντήσεις. Και τις αναμένουμε διακαώς.
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MONIKA
τ ρ α γ ο υ δ ο π ο ι ό ς

//Πώς αισθάνεσαι πριν από κάθε live;
Σα να ετοιμάζομαι να πάω μια βόλτα. Ντύνομαι, στολίζο-
μαι για να βγω με τους φίλους μου. Το άγχος έχει ξεπερα-
στεί. Την πρώτη φορά που ήρθα στη Λάρισα, πριν από δυο 
χρόνια στο Μύλο, που ήμουν στην αφετηρία αυτής της 
πορείας, ναι είχα άγχος. Τώρα μπορώ πλέον να απολαμ-
βάνω 100% την επικοινωνία με τον κόσμο και τη μουσική. 
Γιατί κακά τα ψέματα το άγχος σε κρατάει λίγο σφιγμένο.

//Θέλω να σου μεταφέρω το αίτημα αγανακτισμένων 
γονιών να σταματήσεις να λες ότι οι γονείς σου δε σε 
πίεζαν να διαβάσεις, γιατί τα παιδιά τους το χρησιμο-
ποιούν ως επιχείρημα. 
(γελάει) Εγώ φταίω που οι γονείς μου είναι από άλλο πλα-
νήτη; Είναι ίσως οι μοναδικοί γονείς στον κόσμο που έλε-
γαν άσε το διάβασμα παιδάκι μου, κοιμήσου ή βγες να παί-
ξεις ή πήγαινε καμιά βόλτα. Ίσως γιατί δε χρειαζόταν να μου 

πουν διάβασε, επειδή μου ήμουν... σπασικλάκι. Δε μπορού-
σα να διανοηθώ ότι θα πάω αδιάβαστη στο σχολείο. 

//Το τελείωσες το Μαθηματικό;
Είμαι στο πτυχίο. Μου έχουν μείνει λίγα μαθήματα.

//Θα το τελειώσεις; 
Εννοείται ότι θα το τελειώσω. Τόσο κόπο έκανα, να πάει 
χαμένος; Σε κάθε περίπτωση δε μου αρέσει να αφήνω τί-
ποτα στη μέση. Ό,τι ξεκινάω θέλω να το τελειώνω. Έτσι κι 
αλλιώς από την αρχή ήξερα πως δε θα γίνω μαθηματικός. 
Ήθελα κάτι να σπουδάσω και πήγα σε αυτή τη Σχολή γιατί 
είχα μια κλίση στις θετικές επιστήμες.

//Έχουν σχέση τα μαθηματικά με τη μουσική;
Δε νομίζω. Όχι άμεση τουλάχιστον. Σε μια γενική και αόριστη 
βάση, ότι ο υπολογιστικός τρόπος σκέψης βοηθάει. Και η μου-

ΕΧΙΤ // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Είναι η πιο γνωστή τραγουδοποιός της νέας γενιάς. Έχει δύο άλμπουμ στο ενεργητικό της 
(«Αvatar» και «Εxit»), επιτυχημένες συναυλίες, απολαμβάνει αυτό που κάνει, έχει την ειλικρίνεια 
να λέει ότι ήταν τυχερή στο ξεκίνημα της πορείας της, ωστόσο ο δρόμος της δεν ήταν σπαρμέ-
νος με ροδοπέταλα. Ονειρεύεται να συνεχίσει να ταξιδεύει με όχημα τη μουσική, να γράψει το 
σάουντρακ μιας ταινίας, να τελειώσει το Μαθηματικό, να αγοράσει και να μάθει κι άλλα όργα-

να από αυτά που ήδη ξέρει και να είναι γερή για να μπορεί να κινείται. Η κίνηση γι’ αυτή είναι το 
παν. Το χαμόγελό της αφοπλιστικό. Ευγενής, προσιτή, πατάει γερά στα πόδια της και τα μυαλά 
της δεν έχουν πάρει καθόλου αέρα. Ένα πλάσμα αξιαγάπητο, τόσο ταλαντούχο που σου κόβει 
την ανάσα, λες δε μπορεί, κάτι δε θα το κάνει καλά. Κι όμως, γράφει υπέροχα, τραγουδάει υπέ-
ροχα, ξεχειλίζει φρεσκάδα και αίσθημα. Όλο το μέλλον είναι μπροστά της για να μπορεί να ξεση-
κώνει τον κόσμο, να τον κάνει να ανατριχιάζει, ερωτεύεται, συγκινείται, διασκεδάζει, όπως κάνει 

παντού, όπως έκανε και στη μουσική σκηνή All Alive στη Λάρισα το Φλεβάρη που πέρασε. 





σική έχει μια εξέλιξη όπως η αριθμητική πρόοδος, αυτό...

//Πάντως υπάρχουν πολλοί μουσικοί-μαθηματικοί 
όπως γιατροί-ποιητές.
Δίκιο έχεις. Δε μπορεί να’ ναι σύμπτωση. Σίγουρα βοηθάει 
να έχεις σπουδάσει κάτι εκτός από τη μουσική. Έχεις άλλη 
ματιά για τα πράγματα, άλλο τρόπο σκέψης, είσαι πώς να 
στο πω, πιο θωρακισμένος.

//Έχεις πει πως δυο πράγματα δε μπορείς ν’ αποχωρι-
στείς. Το πιάνο και την... κίνηση. 
Βέβαια, το πιάνο μου ήταν το μοναδικό έπιπλο που πήρα 
μαζί μου όταν μετακόμισα σε δικό μου σπίτι. Όσο για την 
κίνηση, εννοώ ότι δεν αντέχω τη στασιμότητα. 

//Αυτό φαίνεται και στη μουσική σου, κυλάει...
Ναι, ξεκινάει χαλαρά, εξελίσσεται πιο δυναμικά και στο τέ-
λος κορυφώνεται, έρχεται ας πούμε η κάθαρση. Έτσι μου 
αρέσει ένα τραγούδι, σαν ιστορία, γι’ αυτό φαίνεται σα να 
κυλάει όπως λες. Γιατί αλλάζει κατά τη διάρκειά του.

//Έτσι μοιάζει κινηματογραφική. 
Ο κινηματογράφος μ’ ενδιαφέρει πολύ. Θα ήθελα πολύ να 
γράψω τη μουσική για μια ταινία. Όχι για μια οποιαδήπο-
τε αλλά για μια ταινία με την οποία θα ταυτιστώ όπως το 
«Περσέπολις». Έχεις δει που στο you tube ακούγεται το 
«Babe» και παίζουν αποσπάσματα από την ταινία; 

//Ναι και είναι υπέροχο. 
Κάτι τέτοιο μου αρέσει να φαντάζομαι. Αλλά δεν αγχώνο-
μαι. Στη ζωή μου όπως και στη μουσική παίρνω τα πράγματα 
όπως έρχονται. Αν είναι να ‘ρθει, θε να ‘ρθει. Μου αρέσει ο 
κινηματογράφος γιατί έχει κίνηση και εικόνες. Αυτό προσπα-
θώ και στη μουσική μου. Να έχει κίνηση και εικόνες.

//Πώς γεννιέται ένα τραγούδι;
Από μικρές καθημερινές αφορμές. Για παράδειγμα το «yes 
I do» το έγραψα για ένα γάμο φίλων που ξέχασα να τους 
πάρω δώρο. Ο γάμος τους έγινε η αφορμή να σκεφτώ τι 
είναι δέσμευση, αιώνια αγάπη, να είσαι με έναν άνθρωπο 
για πάντα, να είναι αυτός ο άνθρωπός σου. Το «Fantasy» 

το έγραψα όταν η κολλητή μου, ανακοίνωσε ότι θα έφευ-
γε στη Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακό. Σκέφτηκα τη Νέα 
Υόρκη όχι ως πόλη, αλλά ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι 
πηγαίνουν για να γίνουν καλύτεροι, πιο αυστηροί με τον 
εαυτό τους και τη δουλειά τους. Κάτι σαν τις αρχές του 
20ού αιώνα που οι άνθρωποι έπαιρναν τα καράβια μόνο 

και μόνο για να ονειρευτούν μια καλύτερη ζωή, χωρίς να 
είναι σίγουρο αν θα τη βρουν. Το Studio House είναι ένα 
κομμάτι που έγραψα για τα γενέθλια μιας φίλης μου, γι’ 
αυτό και έχει αυτή τη μελωδία. Τα γενέθλιά της μ’ έκαναν 
να σκεφτώ, τι σημαίνει το πέρασμα του χρόνου; Και πάει 
λέγοντας... 

//Έχεις συνειδητοποιήσει πόσο καλά τα πας;
Εντάξει καλά τα πάω αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Η επι-
τυχία δεν είναι αυτοσκοπός. Κάναμε αυτή την επιτυχία 
πάμε παρακάτω. Δεν είναι εκεί η ουσία.

//Έλεγες δεν είμαι διάσημη, δεν έχω βγει στην τηλεό-
ραση. Τώρα που βγήκες;
Δεν έχω δαιμονοποιήσει την τηλεόραση. Γίνονται και 

...νομίζω πως είναι μια περί-
οδος για εσωτερική αναζή-
τηση. Σε περιόδους κρίσης 
πιστεύω πως οι άνθρωποι 
κινούνται πιο δημιουργικά. 

“

”

ΕΧΙΤ // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ // ΜΟΝΙΚΑ
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ωραία πράγματα, όπως το  ντοκιμαντέρ για τη μουσική 
και την τεχνολογία που συμμετείχα με τον Αλκίνοο Ιωαν-
νίδη στην ΕΤ1. Πράγματα που αφορούν στους νέους, την 
οικογένεια, τις ερωτικές σχέσεις που απασχολούν κι εμένα.

//Η πολιτική δε σ’ ενδιαφέρει;
Και βέβαια μ’ ενδιαφέρει. Είμαι ενεργός πολίτης. 

//Και τι λες για όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας; 
Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει;
Με φοβίζει όλη αυτή η απελπισία που βλέπω γύρω μου. 
Ωστόσο νομίζω πως είναι μια περίοδος για εσωτερι-
κή αναζήτηση. Σε περιόδους κρίσης πιστεύω πως οι άν-
θρωποι κινούνται πιο δημιουργικά. Όταν είναι όλα εύκολα 
και άνετα επαναπαυόμαστε, γινόμαστε ατομιστές, δε μας 
νοιάζει για το διπλανό μας. Από τις δυσκολίες πάντα κάτι 
καλό προκύπτει.

//Εσύ έχεις περάσει δυσκολίες;
 Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Μην κοι-
τάς τώρα. Έχω παίξει και για δέκα άτομα, σε χώρους που 
δεν άκουγες τίποτα. Δεν είναι τόσο απλά. Χρειάζεται πολ-
λή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, άγχος, αγωνία. Τίποτα 
δε συνέβη μαγικά. Και μετά είναι και το βιοποριστικό. Άμα 
δεν ήταν οι γονείς μου... Εγώ ό,τι βγάζω το επενδύω σε 
όργανα. Ήμουν τυχερή που έζησα τη δύσκολη εποχή μι-
κρή, από τα 15 έως τα 22 και τη θεωρώ την πιο εποικοδο-
μητική με την έννοια ότι μπήκαν τα θεμέλια. Επίσης όταν 
είσαι μικρός τίποτα δε σου φαίνεται αξεπέραστο, αρκετά 
άσχημο, έχεις μια αισιοδοξία, ένα πείσμα. «Τρίφτηκα» νω-

ρίς. Είδα και την άλλη πλευρά της μουσικής. Ξέρεις πόσοι 
ταλαντούχοι πάνε χαμένοι; Κι όταν καταφέρνεις κάτι να 
κάνεις, λίγο να ξεχωρίσεις, είναι διπλή η χαρά. 

//«Exit» από πού και προς τα πού;
Απ’ ό,τι μας φυλακίζει σε ό,τι ονειρευόμαστε...
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ΕΧΙΤ // ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

NTONTOY



ΖΩΓΡΑΦΟΣ

NTONTOY

«Tales on Tour»  είναι ο τίτλος της τελευταί-
ας δουλειάς της Λαρισαίας δημιουργού Κατε-
ρίνας Ντόντου, που  εκτέθηκε για λίγες μέρες 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο της πόλης μας. Πρόκει-
ται για μια συλλογή εικόνων παραμυθιού, το-
πίων, πόλεων, δέντρων, καραβιών φανταστι-
κών, πασπαλισμένων από κολάζ που δένουν 
απόλυτα με το ζωγραφικό στοιχείο. 
Για τη δημιουργό, όλα τα έργα αυτής της δου-
λειάς αποπνέουν το μήνυμα της συνέχειας, 
της αποθέωσης μιας χαρούμενης ζωής. «Στα 
παραμύθια εκτιμούμε το απειροελάχιστο συμ-
βάν και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι παρ’ 
όλες τις καταστροφές, η ζωή συνεχίζει να μας 
ξαφνιάζει όμορφα» λέει η ίδια.
Στο πλευρό της εικαστικού, η Σοφία Ντόσα, 
παρουσίασε μια ενότητα έργων, εμπνεόμενη 
από τον άνθρωπο και τις σχέσεις του. 
Το «Exit» βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης 
και μίλησε με τη ζωγράφο.

μοιράζομαι
θέλω να 

τη χαρά μου!
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//Πώς ξεκίνησες;
Έχω παρακολουθήσει μαθήματα στο εικαστικό εργαστή-
ρι εφαρμοσμένων τεχνών του δήμου Λαρισαίων με ένα 
πολύ γνωστό ζωγράφο, τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Θυμά-
μαι μου έλεγε «Κατερίνα έχεις καλό χέρι στο χρώμα, να το 
δουλέψεις». Τα πινέλα πότε τα έπιανα πότε τα άφηνα, ψα-
χνόμουν σε διάφορα πράγματα αλλά πάντα γυρνούσα σε 
αυτά, ιδιαίτερα στις δύσκολες φάσεις της ζωής μου, για-
τί η τέχνη σε αποφορτίζει, σε λυτρώνει. Κάποια στιγμή άρ-
χισα να ασχολούμαι πιο συστηματικά. Φίλοι έβλεπαν πίνα-
κες στο σπίτι μου και με ρωτούσαν «αγόρασες έργα;» κι 
όταν τους απαντούσα «όχι, δικά μου είναι» με προέτρεπαν 
να εκθέσω. Αλλά να εκθέσεις, δηλαδή να εκτεθείς, δεν εί-
ναι εύκολο. 

Κάποια στιγμή το τόλμησα κι έκανα την πρώτη έκθεση 
στο Χατζηγιάννειο και οι κριτικές ήταν καλές. Πήρα θάρ-
ρος κι έκανα άλλη μια κι άλλη και φτάσαμε αισίως στην 
έβδομη που είδατε κι εσείς στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ήταν 
ανάγκη ζωής για μένα. Τελικά κατάλαβα ότι δε μπορώ να 
υπάρχω, να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, αν δε ζωγρα-
φίζω. Και μου αρέσει να ανακαλύπτω συνεχώς καινού-
ρια πράγματα, να πειραματίζομαι, να χρησιμοποιώ διαφο-
ρετικά υλικά και να χαίρομαι. Και μετά αυτή τη χαρά να 
τη μοιράζομαι με τους άλλους. Κολλάω φυλλαράκια, πε-
τρούλες, φτιάχνω χρώματα κι ο νους μου φεύγει. Τρελαί-
νομαι... 
Θα ήθελα να είχα σπουδάσει για να έχω περισσότερα εκ-
φραστικά μέσα. Θα ήταν πιο εύκολος ο δρόμος. Θα έκα-
να λιγότερα λάθη, ίσως. Τώρα χρειάζεται πιο πολλή προ-
σπάθεια και πιο πολλή δουλειά. Αλλά δε με πειράζει. Ση-
μασία έχει να παίρνω χαρά απ’ αυτό που κάνω κι αν εί-
ναι δυνατό να δίνω χαρά. Η δική μου χαρά να γίνεται χαρά 
του άλλου. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ο στόχος δεν είναι 
να γίνω... μέγας καλλιτέχνης. 

//Εξάλλου πολλοί είναι κατασκεύασμα δημοσίων σχέσεων.
Είναι συνιστώσα πολλών παραμέτρων και συγκυριών. Τί-
ποτα όμως δεν πρέπει να σταματάει αυτόν που θέλει να 
δημιουργήσει. Κι ό,τι είναι να ‘ρθει, θε να ‘ρθεί. Η ζωγρα-
φική είναι πολύ σημαντική για μένα γιατί κρατάει ζωντανό 
το παιδί που ήμουν κάποτε. Από μικρή εξάλλου θυμάμαι 
τον εαυτό μου συνεχώς να... μουτζουρώνει. Αυτό με ηρε-
μούσε, με ξαλάφρωνε, μ’ έκανε να νιώθω όμορφα. Είναι 
από μέσα μου, πώς να σας το πω; 

Η τέχνη μου ονομάζεται και διακοσμητική επειδή χρησι-
μοποιώ διάφορα υλικά για να διακοσμήσω τα έργα μου, 
συρματάκια, χρυσόσκονες... ανήκουν σε ένα κίνημα ναϊφ 
κι έχουν έναν εξπρεσιονισμό. Θεωρώ ότι με αυτό τον τρό-
πο παίρνει μια άλλη διάσταση το έργο.

ΕΧΙΤ // ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΝΤΟΥ
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//Τι σημαίνει ο τίτλος «Tales on tour»;
Είναι ο γενικός τίτλος της έκθεσης. Σημαίνει ιστορίες σε 
κίνηση. Αυτές οι ιστορίες είναι φανταστικές, είναι παρα-
μύθια που έζησε, έφτιαξε, είπε ο καθένας μας, η μάνα στο 
παιδί της, ο φίλος στο φίλο, ο αγαπημένος στην αγαπημέ-
νη του... είναι το δικό σου παραμύθι, η δική σου ιστορία. 
Μέσα από το σπίτι, πίσω από το δέντρο, ο ουρανός, η θά-
λασσα...  κάθε εικόνα σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον 
καθένα. 

Το θέμα είναι αυτή η εικόνα να σε βοηθήσει να κάνεις το 
δικό σου ταξίδι, να ξυπνήσει τις δικές σου μνήμες. 

Αποτυχία είναι να μη σε κάνω να δεις ή να νιώσεις κάτι. 
Διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ: «οι άνθρωποι γεννη-
θήκαμε για να μοσχοβολάμε». Να βγάζουμε τα αρώμα-
τα της ψυχής μας. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Όλοι 
έχουμε ένα άρωμα, όλοι δίνουμε τον αγώνα μας να γίνου-
με καλύτεροι άνθρωποι. 

//Πώς προκύπτουν οι τιμές;
Είναι μια πονεμένη ιστορία. Πιστεύω ότι ένα έργο δεν έχει 
τιμή αλλά αξία. Η τιμή μπαίνει γιατί πρέπει να μπει. Εξαρ-
τάται από πολλά. Τα υλικά του, γιατί πρέπει να σας πω 
ότι η ζωγραφική κοστίζει, είναι ακριβό...σπορ, ο χρόνος 
που σπατάλησες, οι διαστάσεις, το όνομα του ζωγράφου  
στο «χρηματιστήριο» της τέχνης, η γκαλερί, πολλά... Εγώ 
υποφέρω όταν έρχεται η ώρα και πρέπει να βάλω μια 
τιμή. Θα προτιμούσα να το έκανε κάποιος άλλος. Γιατί επι-
μένω, τα έργα δεν έχουν τιμή, μόνο αξία. Άλλωστε κανείς 
δεν έγινε πλούσιος από την τέχνη. Εντάξει, λίγοι...(γέλια)

//Έχεις μια αισθητική διαφωνία με ό,τι μας περιβάλλει;
Ναι, έχω ένα θέμα με τη μαυρίλα, το τσιμέντο, την ασχή-
μια των σύγχρονων πόλεων, τα σκουπίδια, γι’ αυτό ζω-
γραφίζω τα μέρη που ονειρεύομαι. 

//Γιατί μαζί τη Σοφία;
Η Σοφία δεν είχε εκθέσει άλλη φορά και είναι πιο εύκο-
λο να εκθέσεις μαζί με κάποιον άλλον. Είμαστε φίλες, μου 
αρέσουν τα έργα της και της πρότεινα να το κάνουμε μαζί. 
Τα έργα της είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μου. 
Έχουν ένα δυναμισμό, ένα πάθος, έναν έντονο συμβολι-
σμό. Θεώρησα ότι η ύπαρξη τόσο διαφορετικών έργων 
στον ίδιο χώρο θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για το 
θεατή. 
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Ο 
Δήμος Λαρισαίων θέλοντας να τιμήσει τη 
μνήμη και το έργο του Λαρισαίου σκιτσο-
γράφου Χρήστου Τζεζαϊρλίδη διοργάνω-
σε στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέ-
ντρο Λάρισας, στην αίθουσα «Τάκης Τλού-
πας», έκθεση με σκίτσα που παραχωρήθη-

καν από την οικογένεια του εκλιπόντος. 

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικότερα 
έργα του αξέχαστου Χρήστου που κατέγραψαν με το δικό 
τους μοναδικό τρόπο την «ιστορία της καθημερινότητας» 
της πόλης μας και όχι μόνο, αφού συχνά αναφέρονταν στο 
εθνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. (Αν ζούσε σήμερα, σίγου-
ρα κάτι θα έφτιαχνε για τον Μουμπάρακ, τον Καντάφι... )

Προικισμένος με αίσθηση του χιούμορ, υψηλή ευφυΐα και 
βαθιά αντίληψη της επικαιρότητας, ο Χρήστος ήταν συνά-
μα καλλιτέχνης και δημοσιογράφος (εκτός από επιτυχη-
μένος επιχειρηματίας). Με την καλλιτεχνική του γραφίδα 
κατάφερνε μ’ ένα σκίτσο να περάσει μηνύματα με τρόπο 
απλό και σαφή, με λόγια ή χωρίς. Μας έκανε να περιμέ-
νουμε με αγωνία την επόμενη γελοιογραφία του στην τρί-
τη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Ήταν η πρώτη μας 
δουλειά να δούμε το σκίτσο του κάθε πρωί που παίρναμε 
την εφημερίδα στα χέρια μας. Κι αυτό ήταν η μεγάλη του 
επιτυχία. Τα σκίτσα του Χρήστου ήταν αυτό που λέμε «μια 
εικόνα χίλιες λέξεις».

Χρήστος
Τζεζαϊρλίδης

Τα σκίτσα του Χρήστου... μια εικόνα χίλιες λέξεις

ΕΧ
ΙΤ

 //
 Ε

Κ
ΘΕ

ΣΗ
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Ο δήμαρχος Λάρισας κ. Κ. Τζανακούλης που εγκαινίασε 
την έκθεση είπε μεταξύ άλλων ότι η απώλεια του Χρήστου 
Τζεζαϊρλίδη ήταν μεγάλη για τη Λάρισα, αλλά και τους αν-
θρώπους της και για το λόγο αυτό ανακοίνωσε ότι θα ει-
σηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την ονομασία ενός δρό-
μου της πόλης στο όνομα του εκλιπόντος. 

Η εκδότρια της εφημερίδας «Ελευθερία» κ. Δ. Δημητρα-
κοπούλου τόνισε ότι ο Χρήστος ήταν ένας εξαίρετος άν-
θρωπος, αλλά κι ένας πολύτιμος συνεργάτης με τον οποίο 
όλοι στην εφημερίδα είχαν άψογη συνεργασία. «Κάθε 
βράδυ ενημερωνόταν από τους συντάκτες για τα θέματα 
της επικαιρότητας και έστελνε το σκίτσο του με το οποίο 
έκανε μεν κριτική, αλλά πάντα με σεβασμό» επισήμανε η κ. 
Δημητρακοπούλου και συνεχάρη το δήμαρχο και τους συ-
νεργάτες του για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της έκθε-
σης, ενώ ανακοίνωσε ότι η εφημερίδα «Ελευθερία» ετοιμά-
ζει την έκδοση ενός λευκώματος με τα σκίτσα του Χρήστου.
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Οι όψεις της απεξάρτησης αναδείχθηκαν μέσα από 
την αναδρομική έκθεση αφίσας του ΚΕΘΕΑ υπό 
τον τίτλο «Happy Rebirthday» με θέμα τα ναρκωτι-

κά που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της χρονιάς στη Λά-
ρισα στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Στην έκθεση 
παρουσιάστηκαν ενενήντα αφίσες τριών δεκαετιών, από 
την εποχή που η ΙΘΑΚΗ, η πρώτη θεραπευτική κοινότητα, 
άνοιγε το δρόμο για την απεξάρτηση των χρηστών παρά-
νομων ουσιών στην Ελλάδα, μέχρι τη σημερινή εποχή της 
εξάρτησης από το Διαδίκτυο. Οι αφίσες είναι φιλοτεχνη-
μένες από σκιτσογράφους, εικαστικούς, γραφίστες, φοι-
τητές, εθελοντές, αποδέκτες των υπηρεσιών και το ατελιέ 
του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ.

Μέσα από την έκθεση είδαμε τόσο διάφορες πλευρές του 
προβλήματος της εξάρτησης αλλά και των προσπαθειών 
για την αντιμετώπισή του. Αποτύπωνε επίσης την ανοι-
κτή και αμφίδρομη σχέση των «στεγνών» προγραμμά-
των απεξάρτησης με την κοινωνία μέσα από τις κοινωνι-
κές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τους, 
αλλά και την υποστήριξη της κοινωνίας προς το έργο των 
προγραμμάτων.

Happy Rebirthday!
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Οι αφίσες της έκθεσης αποτελούν το υλικό εικονογράφησης 
του ετήσιου ημερολογίου του ΚΕΘΕΑ για το 2011, το οποίο 
τυπώνεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, την παραγωγική 
μονάδα γραφικών τεχνών που παρέχει επαγγελματική κατάρ-
τιση στα μέλη των προγραμμάτων και στοχεύει στην ενίσχυση 
της αυτοχρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ. 

Στην έκθεση παραβρέθηκε και μίλησε ο γνωστός δημοσιο-
γράφος Σεραφείμ Φυντανίδης, ο οποίος αργότερα επισκέφτη-
κε και τη Θεραπευτική Κοινότητα όπου συναντήθηκε και συ-
ζήτησε με τα μέλη της.

Την έκθεση προλόγισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακό-
πουλος τονίζοντας ότι το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ αντιμετωπίζει τις 
εκδηλώσεις του σα γιορτή κι αυτή η γιορτινή διάθεση συνε-
παίρνει όλους τους συμμετέχοντες. Χαρακτήρισε την έκθεση 
ανεκτίμητης αξίας γιατί κατάφερε να φέρει μπροστά στα μάτια 
μας τα αποτυπώματα μιας ολόκληρης ζωής, που και όσοι ενε-
πλάκησαν σε αυτή, από όποιο μετερίζι, δεν είχαν συνειδητο-
ποιήσει ότι πέρασε... κιόλας. Και αναδύθηκαν διάφορες ανα-
μνήσεις δημιουργώντας ανάμικτα συναισθήματα με κοινό πα-
ρονομαστή ότι εδώ έχει γίνει δουλειά, έχουν συμβεί σπουδαία 
πράγματα. 
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Ο Σεραφείμ Φυντανίδης έδωσε το δικό του στίγμα για τη σημε-
ρινή κατάσταση της χώρας μας, την εικονική ευημερία των τε-
λευταίων ετών, τα αδιέξοδα των νέων, τα προβλήματα της σύγ-
χρονης ζωής της ελληνικής οικογένειας και το ρόλο του εθελο-
ντισμού στην εποχή μας. «Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε 
τσιμεντένιες πολυκατοικίες χωρίς ελεύθερους χώρους, δίχως 
παιδεία, δίχως αύριο τι θα κάνει;» αναρωτήθηκε  σε μια απο-
στροφή του λόγου του. Και κατέληξε «ο Νίτσε είχε πει ν’ αγω-
νίζεσαι, μην τα παρατάς. Ο διαρκής αγώνας είναι το μυστικό για 
μια ουσιαστική ζωή. Αγώνας και αγάπη». Ο κ. Φυντανίδης εξήρε 
τη δουλειά του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και την προσφορά των ανθρώ-
πων που εργάζονται ακούραστα σε αυτό. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Σωτήρης Μπουντής, υπεύ-
θυνος του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο 
του ΚΕΘΕΑ και στα προβλήματα της απεξάρτησης. «Αυτό 
που φαίνεται μέσα από την έκθεση είναι πως δε μείναμε 
στατικοί. Η ζωή αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και αλλάζου-
με κι εμείς. Είναι μεγάλη τύχη για έναν άνθρωπο να έρθει σε 
επαφή με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα και είναι στο χέρι του 
να την αξιοποιήσει. Προσπαθούμε να προβάλλουμε το έργο 
μας γιατί έχουμε δει πως έχουμε αποτέλεσμα. Σε μας έρχε-
ται ένας άνθρωπος για να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία κι 
όχι να μείνει και να συντηρείται απλά στη ζωή με τη βοήθεια 
υποκατάστατων. Αλλά να φτιάξει τη δική του ζωή» επισήμα-
νε μεταξύ άλλων. 
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ

Ένα νέο τμήμα προστέθηκε στο ΙΕΚ που λειτουρ-
γεί τον τελευταίο χρόνο στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στις 
εγκαταστάσεις του Εναλλακτικού Σχολείου Ενη-
λίκων. Πρόκειται για το τμήμα Μαγειρικής, στο 
οποίο εκπαιδεύονται 17 μέλη του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 
και ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ. Στο ΙΕΚ Μαγειρικής διδάσκει 
ο σεφ Λευτέρης Κουτσιμανής με τον οποίο είχα-
με μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη δουλειά του.

//ΣΕΦ

«Στην κουζίνα δεν υπάρχει χώρος για δήθεν...»
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//Η μαγειρική είναι πολιτισμός;
Είναι και πολιτισμός και τέχνη. Αλλά είναι και ιατρικό το θέμα, 
καθώς συνδέεται άμεσα με την υγεία. Ο Ιπποκράτης έλεγε η 
τροφή σου είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου είναι η 
τροφή σου. Αν δεν τρεφόμαστε σωστά αρρωσταίνουμε. Υπάρ-
χουν τροφές που βοηθούν στη θεραπεία ορισμένων παθήσε-
ων. Επομένως είναι και πολιτισμός και υγεία. Πρόληψη ή κα-
ταστροφή. Αν τρώμε οτιδήποτε, οποτεδήποτε και οσοδήπο-
τε, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ήδη το πρόβλημα της παχυσαρ-
κίας στην Ελλάδα είναι  πολύ μεγάλο. Μεγαλύτερο και από την 
Αμερική πλέον. Ήμασταν ο μακροβιότερος λαός και το οφείλα-
με στη διατροφή μας. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πολύ 
έντονα και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε υγιεινή διατροφή. 

//Καλός μάγειρας είναι αυτός που φτιάχνει το πιο νόστιμο ή 
το πιο υγιεινό φαγητό; 
Το πιο υγιεινό πρώτα και μετά το πιο νόστιμο. Ειδικά στην επο-
χή μας. Αν όμως πρόκειται για εμπορική επαγγελματική κου-
ζίνα, τότε μιλάμε για νοστιμιά και εμφάνιση που πολλές φορές 
μπορεί να είναι εις βάρος της ποιότητας. Πρέπει να διαλέξου-
με. Είναι θέμα των επαγγελματιών να προσφέρουν εμφανίσιμο, 
υγιεινό και νόστιμο και από την άλλη είναι θέμα των κατανα-
λωτών να είναι υποψιασμένοι. Αφορά στη ζωή τους. 

//Γιατί γίνατε μάγειρας;
Ήθελα να κάνω κάτι για να ζήσω και να μου αρέσει. Η πρώτη 
μου προσπάθεια ήταν να φτιάξω μαγιονέζα. Διάβασα τα συστα-
τικά, τα ανακάτεψα και φυσικά έφτιαξα κάτι που δεν ήταν μα-
γιονέζα. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε κάποιος να με εκπαιδεύ-
σει. Τελικά όταν πήγα στη σχολή έμαθα να φτιάχνω και μαγιο-

νέζα (γέλια). Άρχισα από πολύ μικρός να ασχολούμαι με τα ξε-
νοδοχεία. Είχα  τελειώσει το ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων και 
δούλευα σε ρεσεψιόν. Από την άλλη στη μαγειρική, έβλεπα μια 
δημιουργική διέξοδο. 

//Έχει κρίση το επάγγελμα;
Τώρα ναι. Τα τελευταία δυο χρόνια αρκετά μεγάλη, δυστυχώς. 
Αν μιλούσαμε πριν δυο χρόνια θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει 
κρίση και σε αυτά τα παιδιά θα μπορούσα να προτείνω και μια 
δουλειά. Τώρα οι προτάσεις για δουλειά δεν είναι πολλές. 

//Ο σεφ διοικεί ή μαγειρεύει;
Ο τίτλος του σεφ που έδωσαν τώρα στις τηλεοράσεις είναι για 
να πουλάει, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η 

λέξη σεφ σημαίνει καπετάνιος. Ανήκει στην κατηγορία του διοι-
κητικού προσωπικού. Δεν είναι λοιπόν για να μαγειρεύει αλλά 
για να διοικεί το χώρο της κουζίνας. Δίνει συγκεκριμένες εντο-
λές και ελέγχει τα αποτελέσματα. 

//Άρα δεν είναι μάγειρας. 
Είναι και μάγειρας με την έννοια ότι μπορεί να μαγειρέψει ανά 
πάσα στιγμή. Αφού αυτός σχεδιάζει  τη λειτουργία της κουζίνας. 
Συνταγές, μενού, συστήματα. Άρα πρέπει να είναι έτοιμος αυτά 
που σχεδιάζει, αν χρειαστεί, να τα εφαρμόσει και στην πράξη. 

//Στην Ελλάδα υπάρχει σχολή σεφ ή σχολή μαγείρων;
Σχολή μαγείρων. 

//Δεν είναι το ίδιο όμως. 
Όχι. Κάποια ιδιωτικά ΙΕΚ στην Αθήνα έφτιαξαν το τελευταίο 
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διάστημα μεταπτυχιακά, όπως τα ονόμασαν, τμήματα σεφ. 
Εκεί φαντάζομαι ότι διδάσκεται κανείς διοίκηση επιχειρήσε-
ων. Προφανώς σε χαμηλότερο επίπεδο από το ΤΕΙ ή τα αντί-
στοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Δε μπορούμε να μιλάμε για 
σπουδές ενός χρόνου και να λέμε ότι θα βγουν άτομα ικανά 
να διοικήσουν μια  κουζίνα. Και εννοείται ότι μιλάμε για διοί-
κηση 8 ατόμων και άνω. Αν επιβλέπεις 5 άτομα δε μπορείς να 
ισχυριστείς ότι είσαι σεφ. Μάγειρας είσαι. Συμμετέχεις κι εσύ 
στην παραγωγή. Πρόκειται για μεγάλες ποσότητες και χιλιάδες 
ευρώ, ένα ξενοδοχείο π.χ. που ταΐζει πάνω από 500 άτομα ημε-
ρησίως. 

//Μεγάλη ευθύνη.
Πολύ μεγάλη. Είσαι συνεχώς σε εγρήγορση. Έχεις συνέχεια 
την πίεση του χρόνου, το άγχος του λάθους, την ευπάθεια 
που έχουν τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα όταν μαγειρεύονται πρέπει 
να πουληθούν σε συγκεκριμένο χρόνο και κάτω από αυστη-
ρές συνθήκες διατήρησης. Δεν είναι σαν το ξύλο που μπορείς 
να το αποθηκεύσεις και να ασχοληθείς μαζί του αργότερα. 

//Μέχρι να φτάσει ένα πιάτο στο τραπέζι έχει προηγηθεί 
μεγάλο ταξίδι;
Μεγάλη διαδικασία. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κουζίνα 
που παίρνει την πρώτη ύλη στη φυσική της κατάσταση και τη 
φτάνει μέχρι το στάδιο του σερβιρίσματος. Γιατί υπάρχουν και 
επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, που ετοιμάζουν ημιέτοι-
μο ή έτοιμο φαγητό και απλά το ζεσταίνουν ή το τελειοποιούν 
και το σερβίρουν. Και δυστυχώς, λόγω της κρίσης αυτές οι 
επιχειρήσεις τείνουν να αυξάνονται λόγω της συμπίεσης του 
κόστους.  Έχουν κατακλυστεί ήδη πολλά σούπερ μάρκετ από 
ημιέτοιμο και έτοιμο φαγητό. Όλα δείχνουν ότι πάμε για μια 
εποχή όπου θα υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια που θα παρά-
γουν ημιπαρασκευασμένο φαγητό με το οποίο θα προμηθεύ-
ουν ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, ταβέρνες. 

//Εσείς δουλεύετε σα μάγειρας ή σα σεφ;
Αυτήν την εποχή εργάζομαι μόνο σαν εκπαιδευτικός. Όταν δου-
λεύω σε επιχειρήσεις τα καλοκαίρια εργάζομαι πλέον σα σεφ.  

//Τα ριάλιτι μαγειρικής κάνουν καλό στο επάγγελμα ή κακό;
Ανεβάζουν το κύρος του επαγγέλματος αλλά δημιουργούν 
μια εικονική πραγματικότητα στους νέους ανθρώπους. Αυτά 
που δείχνουν δεν ισχύουν.

//Δηλαδή;
Τα πιάτα. Δεν έχουν εμπορική αξία τέτοια πιάτα παρά μόνο σε 
ελάχιστα εστιατόρια που είναι πανάκριβα για το μέσο άνθρωπο 
και θα τα βρεις στην Αθήνα, άντε και κάνα δυο στη Θεσσαλονίκη.

//Θα πηγαίνατε σε ένα τέτοιο ριάλιτι;
Όχι, τι θα μου πρόσφερε;

//Περισσότερη αναγνώριση και ίσως τη δυνατότητα να ερ-
γαστείτε σε μια επιχείρηση που θα σας πλήρωνε καλύτερα.
Σε τέτοιες επιχειρήσεις δεν αρκεί να είσαι γνωστός για να 
δουλέψεις. Γι’ αυτό σας είπα ότι πρόκειται για εικονική πραγ-
ματικότητα. Στο επάγγελμά μας δε μπορείς να κάνεις τέτοιου 

είδους καριέρα μόνο με την αναγνωρισιμότητα. Αυτός που 
δεν είναι πραγματικά καλός θα φανεί από την πρώτη μέρα. Η 
κουζίνα και η δουλειά του σεφ είναι τόσο απαιτητική όπου δεν 
υπάρχει χώρος για δήθεν. 

//Είναι ταλέντο η μαγειρική ή γνώση;
Είναι και ταλέντο. Είπαμε στην αρχή ότι η μαγειρική είναι τέ-
χνη. Έτσι δεν αρκεί μόνο η γνώση και η δουλειά για να ξε-
χωρίσεις, χρειάζεται και το ταλέντο. Μια μικρασιάτικη παροι-
μία λέει «για να γίνει νόστιμο το φαγητό να ψήνεσαι μαζί του». 
Χρειάζεται να βιώνεις τη μαγειρική. Μπορεί να  είμαστε εδώ 
και να συζητάμε αλλά εμένα το μυαλό μου είναι στο φούρνο, 
σε αυτά που έχουμε βάλει να ψήνονται. Γι αυτό και θεωρώ 
ότι στη μαγειρική δεν υπάρχει το «μου πέτυχε δε μου πέτυ-
χε». Κάτι δεν έκανες σωστά. Για να κάνεις ένα φαγητό δεν αρ-
κεί η γνώση της συνταγής. Χρειάζεται και η εμπειρία. Γνώση, 
εμπειρία και ταλέντο. Αυτά χρειάζονται.

//Ποιοι είναι καλύτεροι, οι άντρες ή οι γυναίκες;
Και οι γυναίκες είναι πολύ καλές μαγείρισσες αλλά δεν τους 
δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούν με το επάγγελμα γιατί ανή-
κει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τώρα πια που έχουν αλλάξει οι 
επαγγελματικοί εξοπλισμοί και δε χρειάζεται να μεταφέρεις 
βάρος, βγαίνουν σιγά-σιγά και γυναίκες σεφ που δείχνουν ότι 
μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά. Οι όποιες προκατα-
λήψεις τείνουν να εξαλειφθούν και ειδικά σε μεγάλες επιχει-
ρήσεις δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νοοτροπίες. Ο επιχειρη-
ματίας ενδιαφέρεται να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
ανεξάρτητα από το ποιος θα του το προσφέρει. 

//Στην τηλεόραση οι σεφ βάζουν συνέχεια τις φωνές.
Το σίγουρο είναι ότι για να μπορέσει μια κουζίνα να διοικηθεί  θα 
πρέπει ο σεφ να είναι λίγο αυταρχικός. Ένας θα είναι ο αρχηγός. 
Κάθε εντολή του πρέπει να εκτελείται με... θρησκευτική ευλάβεια. 
Δε μπορεί ο καθένας να αυτοσχεδιάζει. Αν ο σεφ τ’ αφήσει ανεξέ-
λεγκτα... κάηκε. Και δικαιολογώ τον σεφ που είναι αυταρχικός. Οι 
περισσότεροι σεφ που είναι στην κορυφή είναι αυταρχικοί. Όσοι 
προσπάθησαν να δείξουν διαλλακτικότητα καταστράφηκαν. 

//Ποια είναι η καλύτερη κουζίνα του κόσμου;
Η ελληνική. Οι Ιταλοί όμως κατάφεραν να πάνε λίγο παραπέ-
ρα τη μεσογειακή κουζίνα. Οι Ισπανοί  εκμεταλλεύτηκαν πολύ 
την κουλτούρα της μεσογειακής δίαιτας. Το ίδιο και οι Γάλλοι. 
Ασχολούνται σε βάθος και τους ενδιαφέρει και η θρεπτική 
αξία των παρασκευασμάτων τους. Και ιστορικά να το πάρου-
με, στη μεταβυζαντινή εποχή οι Γάλλοι πήραν τα πρωτεία. Κα-
τάφεραν να κάνουν τη μαγειρική, τέχνη. Είχαν τα πρώτα εξε-
λιγμένα εργαλεία και τους πρώτους σεφ. 

//Τι σας αρέσει πιο πολύ; 
Να μαγειρεύετε, να διοικείτε ή να εκπαιδεύετε;
Μ’ αρέσει να εκπαιδεύω, γι’ αυτό έγινα εκπαιδευτικός. Μ’ 
αρέσει πολύ η δουλειά μου και θέλω ό,τι δεν έδωσαν σε μένα 
να το δώσω στους νεότερους. Γι’ αυτό και τους παρακαλάω 
να κρατάνε  σημειώσεις. Μόνο με τα βιβλία δε γίνεται. Στα βι-
βλία ό,τι μπορούσα να γράψω το έγραψα. Αλλά υπάρχουν και 
πράγματα που δεν γράφονται. 
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δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούν με το επάγγελμα γιατί ανή-
κει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τώρα πια που έχουν αλλάξει οι 
επαγγελματικοί εξοπλισμοί και δε χρειάζεται να μεταφέρεις 
βάρος, βγαίνουν σιγά-σιγά και γυναίκες σεφ που δείχνουν ότι 
μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά. Οι όποιες προκατα-
λήψεις τείνουν να εξαλειφθούν και ειδικά σε μεγάλες επιχει-
ρήσεις δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νοοτροπίες. Ο επιχειρη-
ματίας ενδιαφέρεται να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
ανεξάρτητα από το ποιος θα του το προσφέρει. 

//Στην τηλεόραση οι σεφ βάζουν συνέχεια τις φωνές.
Το σίγουρο είναι ότι για να μπορέσει μια κουζίνα να διοικηθεί  θα 
πρέπει ο σεφ να είναι λίγο αυταρχικός. Ένας θα είναι ο αρχηγός. 
Κάθε εντολή του πρέπει να εκτελείται με... θρησκευτική ευλάβεια. 
Δε μπορεί ο καθένας να αυτοσχεδιάζει. Αν ο σεφ τ’ αφήσει ανεξέ-
λεγκτα... κάηκε. Και δικαιολογώ τον σεφ που είναι αυταρχικός. Οι 
περισσότεροι σεφ που είναι στην κορυφή είναι αυταρχικοί. Όσοι 
προσπάθησαν να δείξουν διαλλακτικότητα καταστράφηκαν. 

//Ποια είναι η καλύτερη κουζίνα του κόσμου;
Η ελληνική. Οι Ιταλοί όμως κατάφεραν να πάνε λίγο παραπέ-
ρα τη μεσογειακή κουζίνα. Οι Ισπανοί  εκμεταλλεύτηκαν πολύ 
την κουλτούρα της μεσογειακής δίαιτας. Το ίδιο και οι Γάλλοι. 
Ασχολούνται σε βάθος και τους ενδιαφέρει και η θρεπτική 
αξία των παρασκευασμάτων τους. Και ιστορικά να το πάρου-
με, στη μεταβυζαντινή εποχή οι Γάλλοι πήραν τα πρωτεία. Κα-
τάφεραν να κάνουν τη μαγειρική, τέχνη. Είχαν τα πρώτα εξε-
λιγμένα εργαλεία και τους πρώτους σεφ. 

//Τι σας αρέσει πιο πολύ; 
Να μαγειρεύετε, να διοικείτε ή να εκπαιδεύετε;
Μ’ αρέσει να εκπαιδεύω, γι’ αυτό έγινα εκπαιδευτικός. Μ’ 
αρέσει πολύ η δουλειά μου και θέλω ό,τι δεν έδωσαν σε μένα 
να το δώσω στους νεότερους. Γι’ αυτό και τους παρακαλάω 
να κρατάνε  σημειώσεις. Μόνο με τα βιβλία δε γίνεται. Στα βι-
βλία ό,τι μπορούσα να γράψω το έγραψα. Αλλά υπάρχουν και 
πράγματα που δεν γράφονται. 
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Η Λέλα Πετρωτού κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά και την αγα-
πάει πολύ. Μας υποδέχτηκε στο ανθοπωλείο της, στην οδό 
Παναγούλη 73, για να μας μιλήσει για το αγαπημένο της 
θέμα. «Τα λουλούδια είναι σίγουρα ένα από τα τελειότερα και 
ωραιότερα δημιουργήματα της φύσης» μας λέει και η φωνή 
της γλυκαίνει. «Δεν είναι τυχαίο που η ομορφιά τους έχει 
εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες. Ο άνθρωπος καταφεύγει 
στα λουλούδια για να εκφράσει τα συναισθήματά του, χαρά, 
λύπη, ενθουσιασμό, αγάπη, φιλία, εκτίμηση. Κάθε λουλούδι 
συμβολίζει κάτι, εκφράζοντας παράλληλα κάποιο συναίσθη-
μα. Η σωστή επιλογή του, για την ανάλογη περίσταση, βοη-
θάει στο να περνάει το σωστό μήνυμα. Αυτή είναι και η δου-
λειά του ανθοπώλη. Να βρει το σωστό λουλούδι  για κάθε 
περίσταση. Όπως κάθε δουλειά, έχει κι αυτή τα μυστικά της, 
τις δυσκολίες της, τις χαρές και τις πίκρες της».

ΛΕΛΑ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ

//ΑΝΘΟΠΩΛΙΣΣΑ



//Από πού έρχονται τα λουλούδια;
Τα λουλούδια είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Η Ολλανδία εί-
ναι το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και διακίνησης λου-
λουδιών. Μέσα σε σύγχρονες μονάδες θερμοκηπίων παρά-
γονται τεράστιες ποσότητες λουλουδιών όλων των ποικι-
λιών, με άριστες προδιαγραφές. Η διακίνηση των λουλου-
διών γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, μέσα σε οργανωμένες 
αγορές, όπου οι Ολλανδοί παραγωγοί διαθέτουν τα εμπο-
ρεύματά τους. Τα εμπορεύματα τοποθετούνται πάνω σε ει-
δικά καρότσια και μεταφέρονται μέσα σε έναν αμφιθεατρι-
κό χώρο, όπου περνούν μπροστά από τους αντιπροσώ-
πους εξαγωγικών εταιριών (αγοραστές). Στο χώρο υπάρχει 
επίσης το γνωστό «ρολόι» το οποίο αναγράφει την τιμή του 
κάθε καροτσιού, τη στιγμή που αυτό περνάει μπροστά από 
τους αντιπροσώπους. Οι τιμές διακυμαίνονται ανάλογα με 
την προσφορά και τη ζήτηση.
Εάν λόγω υψηλής τιμής δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για κά-
ποια λουλούδια, τότε αυτά επαναφέρονται στο χώρο με 
μειωμένη τιμή. Αντιθέτως αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το 
συγκεκριμένο είδος, η τιμή των επόμενων καροτσιών ανε-
βαίνει. Οι αντιπρόσωποι κάνουν τις αγορές τους μέσα στο 
χώρο αυτό, ή ακόμη και από το γραφείο τους, μέσω ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Μετά την αγορά, τα λουλούδια συ-
σκευάζονται προσεκτικά σε κιβώτια μέσα στις ειδικές εγκα-
ταστάσεις των εταιρειών. Και τέλος προωθούνται σε όλες 
τις χώρες αεροπορικώς ή οδικώς με φορτηγά ψυγεία, 
στους εμπόρους της κάθε χώρας και από εκεί καταλήγουν 
στα ανθοδοχεία των ανθοπωλείων. Η διαδικασία αυτή δι-
αρκεί 2-4 ημέρες από την ημέρα κοπής του λουλουδιού. Τα 
λουλούδια που δεν πουλιούνται μπαίνουν σ’ έναν κλίβανο 
και καίγονται. Οι παραγωγοί όμως αποζημιώνονται για να 
συνεχίσουν να παράγουν.

//Ποια είναι τα προβλήματα της δουλειάς.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
πρέπει να ξέρεις πόσο και τι να αγοράσεις και πώς να 
το συντηρήσεις. Οι δικοί μας έμποροι θέλουν να αγορά-
ζουν φθηνά και να πουλάνε ακριβά. Επίσης στην Ελλά-
δα οποιοσδήποτε μπορεί ν’ ανοίξει ανθοπωλείο ενώ στην 
Ολλανδία για παράδειγμα πρέπει να σπουδάσεις τουλάχι-
στον δύο χρόνια και να πάρεις πιστοποίηση από ειδική επι-
τροπή. Εκεί δεν υπάρχουν κλειστά καταστήματα, είναι όλα 
ανοιχτά με στόρια που ανεβοκατεβαίνουν, ανώτερων προ-
διαγραφών όπου βρίσκεις λουλούδια σε τεράστια ποικιλία 
και τόσο φθηνά που σε προδιαθέτουν να τ’ αγοράζεις κάθε 
μέρα όπως αγοράζεις το ψωμί για το σπίτι σου. Δεν είναι 
πολυτέλεια ούτε μόνο για ειδικές περιπτώσεις.

//Τι είναι αυτό που σε κάνει να 
μιλάς με τόσο ενθουσιασμό; 
Τα λουλούδια είναι τέχνη, δεν είναι 
μια οποιαδήποτε δουλειά. Πώς θα 
στηθούν, πώς θα διατηρηθούν. Στο 
εξωτερικό μαθαίνουν και χρωματο-
λογία, πώς να ταιριάζουν το ένα με 
το άλλο. Οι συνθήκες της δουλειάς 
είναι δύσκολες, δουλεύουμε σε 

κρύο, βροχή, πολλή ζέστη, υπάρχει πολλή βρωμιά, άσχετα 
αν δεν τη βλέπει ο πελάτης, ατσαλιά, χώμα. Να μη σε νοιά-
ζει το βάρος, να μη ντρέπεσαι για τα χέρια σου που είναι 
πάντα σκασμένα και σκισμένα. Δεν παίζει ρόλο πόσο μεγά-
λο είναι ένα ανθοπωλείο, ένα μικρό ανθοπωλείο μπορεί να 
κάνει θαύματα. Να δώσει λύσεις και ιδέες που δε φαντάζε-
ται κανείς. Αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα του αν-
θοπώλη, από το πόσο αγαπάει τη δουλειά του, από το με-
ράκι του. Παρακολουθούμε σεμινάρια όσο πιο συχνά μπο-
ρούμε (όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος και η... τσέπη μας 
γιατί είναι πανάκριβα). Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε υλικά για 
να φτιάξεις καλλιτεχνικές, ξεχωριστές δημιουργίες. Στα νυ-
φικά μπουκέτα μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα. 
Χρειάζεται ένας συνδυασμός γνώσεων και εμπειρίας. 
(Μας δείχνει μια παλέτα με χρωματισμούς μόνο για τρια-
ντάφυλλα. Μπακαρά, γκραν πρι, ναόμι, άβαλα, μίνι έντεμ...)

//Το τριαντάφυλλο είναι ο βασιλιάς των λουλουδιών;
Το τριαντάφυλλο είναι πολύ δημοφιλές κι έχει πολλούς 
συμβολισμούς, κόκκινο για τον έρωτα, κίτρινο για τη φιλία 
και την εκτίμηση, άσπρο για την αθωότητα. Όμως για μένα 
η ορχιδέα είναι ο βασιλιάς των λουλουδιών. Είναι σαν πίνα-
κας ζωγραφικής. Τόσο ντελικάτη και τόσο ανθεκτική ταυ-
τόχρονα. Είναι εξωτική, έχει τόσα χρώματα, την ερωτεύε-
σαι. Κι έχει συμπεριφορά. Εμείς τα λουλούδια μας τ’ αγαπά-
με πολύ. Σε μερικά βγάζουμε ονόματα, η κτενάνθη η Αλε-
ξάνδρα, το μπονζάι ο Σωτήρης και δε μας κάνει καρδιά να 
τα πουλήσουμε!

//Πού γίνονται όλα αυτά, οι συνθέσεις, τα μπουκέτα;
Στο εργαστήριο. Είναι ο αγαπημένος μας χώρος. Εδώ περ-
νάμε τις περισσότερες και τις πιο δημιουργικές μας ώρες. 
Γελάμε, μαλώνουμε και φτιάχνουμε. Πρέπει ν’ ακούς τον 
πελάτη. Δεν πρέπει να είσαι εγωιστής.  Για μας κάθε πελά-
της είναι μοναδικός. Όπως θα παρατηρήσατε δεν έχουμε 
ψυγείο βιτρίνας αλλά θάλαμο συντήρησης. Η θερμοκρασία 
του είναι 5 με 7 βαθμούς. 

Όσο μας ξεναγούσε στο εργαστήριο η Λέλα, μας μοίρασε από 
μια ορχιδέα ενώ... δοκίμαζε! (*)

Α, εμείς τα τρώμε κιόλας! Τα μυρίζουμε, τα καμαρώνουμε, 
τους μιλάμε. Πολλά λουλούδια μαγειρεύονται, το ξέρετε; 
Έχετε φάει γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο; Δεν υπάρ-
χει καλύτερο. Χρησιμοποιούνται και στη ζαχαροπλαστική 
και στη μαγειρική. 

Με βαριά καρδιά φύγαμε από το ανθοπωλείο. 
Πιο πλούσιοι και χαρούμενοι. 

(*) Αυτό το τελευταίο, μας έδωσε ιδέα 
για το επόμενο θέμα.



Ναι, τα λουλούδια τρώγονται! Μπορούν να γί-
νουν ζαχαρωτά, ζελέ, μαρμελάδες και ανθόνερα! 
Μπορούν επίσης να γίνουν γλυκά, αφεψήματα και 
ποτά. Είναι αλήθεια πως η μαγειρική με λουλούδια 
δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, αλλά αποτελεί μια 
θαυμάσια ιδέα για ξεχωριστές περιπτώσεις! 

Τα λουλούδια χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για 
την ομορφιά τους, τη νοστιμιά τους και το άρω-
μά τους. Φαγώσιμα λουλούδια μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σα γαρνιτούρες (πανσές), σε σαλάτες 
(tulbaghia & σχοινόπρασσο), σε τσάι (χαμομήλι), 
ζαχαρωμένα ή σε γλυκά (τριαντάφυλλο, βιολέτα).

Μερικά τα τρώμε σαν λαχανικά χωρίς στην πραγ-
ματικότητα να αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λου-
λούδια (αγκινάρα, μπρόκολο, κουνουπίδι). Μερι-
κά έχουν πολύ δυνατή μυρωδιά και άλλα δεν μυρί-
ζουν σχεδόν καθόλου. Μερικά έχουν ωραία βου-
τυράτη υφή (ημεροκάλη), και άλλα έχουν  θερα-
πευτικές ιδιότητες. Όλα προσθέτουν μια αίσθηση 
τελειότητας και γιορταστικής ατμόσφαιρας σε ένα 
γεύμα.

Παγωτό με άνθη λεβάντας

1 φλιτζάνι γάλα
1 φλιτζάνι κρέμα σαντιγί
1/3 φλιτζανιού ζάχαρη
ανθούς λεβάντας
1/4 κουταλάκι γλυκού αλάτι
1/4 κουταλάκι γλυκού βανίλια

Ζεστάνετε το γάλα, την κρέμα, τη ζάχαρη και τη λε-
βάντα, χωρίς να τα βράσετε. Όταν η ζάχαρη λιώσει 
και τα άνθη λεβάντας μουλιάσουν, δοκιμάστε τη 
γεύση πριν προσθέσετε τη βανίλια. Μπορεί να είναι 
ήδη αρκετά έντονη, με δυνατό άρωμα λεβάντας. 
Αφαιρέστε τα άνθη. Προσθέστε αλάτι και αν χρειά-
ζεται βανίλια. Βάλτε το στην κατάψυξη και ανακα-
τώστε μια-δυο φορές κατά διαστήματα. Όταν πα-
γώσει σερβίρετε, διακοσμώντας με ένα δύο φύλλα 
ή πέταλα λεβάντας.

Γλυκό του κουταλιού 
τριαντάφυλλο 
Για περίπου 1,5 κιλό

350 γραμμ. βρώσιμα ροδοπέταλα (από αράντιστα 
εκατόφυλλα τριαντάφυλλα κήπου)
1½ λίτρο νερό
χυμός από 1 λεμόνι
350 γραμμ. νερό
1½ κιλό ζάχαρη

Αφαιρούμε τη λευκή βάση από τα ροδοπέταλα. Σε 
μια κατσαρόλα βάζουμε το 1½ λίτρο νερό και όταν 
βράσει ρίχνουμε τα ροδοπέταλα. Τα αφήνουμε για 
2-3 λεπτά να βράσουν. Τα σουρώνουμε και ρίχνου-
με από πάνω τον χυμό λεμονιού. Τα ξεχωρίζουμε με 
τα δάχτυλά μας. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα τα 350 
γραμμ. νερό με τη ζάχαρη και την τοποθετούμε σε 
μέτρια φωτιά. Αφήνουμε να βράσει χωρίς να ανα-
κατεύουμε έως ότου η θερμοκρασία φτάσει στους 
105-106οC (ελέγχουμε με θερμόμετρο ζαχαροπλα-
στικής). Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνου-
με μέσα σε αυτό το σιρόπι τα ροδοπέταλα. Αφήνου-
με για 12 ώρες και ξαναβράζουμε σε σιγανή φωτιά 
έως ότου τα ροδοπέταλα γίνουν διάφανα. 

Η καλύτερη σύσταση για να φάτε λουλούδια εί-
ναι να το κάνετε με προσοχή. Σιγουρευτείτε ότι 
αναγνωρίζετε τα λουλούδια και γνωρίζετε την 
προέλευσή τους. Προτιμήστε λουλούδια από τον 
κήπο σας ή από φίλους και γείτονες. Για καλύ-
τερο άρωμα χρησιμοποιείτε πάντα τις κορυφές 
των λουλουδιών. Μη χρησιμοποιείτε μπουμπού-
κια που δεν έχουν ανοίξει, με εξαίρεση τα λου-
λούδια της ημεροκάλης. Τα μαραμένα και ξεθω-
ριασμένα λουλούδια έχουν πικρή γεύση. Προσέξ-
τε τα λουλούδια σας να μην περιέχουν έντομα, 
ξεπλύνετέ τα σε κρύο νερό και τινάξτε τα ελαφρά 
για να στεγνώσουν. Αν προετοιμάζετε τα λουλού-
δια σας από νωρίς με σκοπό να τα χρησιμοποιή-
σετε αργότερα, μπορείτε να τα διατηρήσετε στο 
ψυγείο ανάμεσα σε ελαφρώς υγρά φύλλα χαρτιού 
κουζίνας.

Τα λουλούδια
τρώγονται!!!

Συνταγές

Πριν φάτε τα λουλούδια

Πηγή valentine.gr



To «EXIT» θα το βρείτε...

στη Λάρισα
Στα Cafe Bar: Arco cafe, Απέριττον, Φίλιον, Cafe 
Kaffee, Quinda, Μουσικές Διαδρομές, People, 
Σκιές, Σύνοδος, Μεθ’ημών, Μεταίχμιο, Stage Μου-
σική Σκηνή, Duende Jazz Bar
Σε εμπορικά καταστήματα, βιβλιοπωλεία στο κέ-
ντρο της Λάρισας
Στον ΟΣΕ
Στα ΚΤΕΛ
Στα ΕΛΤΑ
Στον κινηματογράφο Βικτώρια
Στα Ster Cinemas
Στο εμπορικό κέντρο CARREFOUR, Goody’s, Cube
Στη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας 
Στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο
Στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας
Σε δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς

στο Βόλο
Σε Cafe και περίπτερα
Στο Δίαυλο
Στο Πανεπιστήμιο
Στο Δημοτικό Ωδείο
Στην Εθνική Τράπεζα
Στη Νομαρχία και το Δημαρχείο Βόλου 
& Νέας Ιωνίας
Στον ΟΣΕ και τα ΚΤΕΛ

στα Τρίκαλα
Στα ΚΤΕΛ και σε κεντρικά Cafe

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα
Κεντρικές Υπηρεσίες: 2410 251839
Συμβουλευτικός Σταθμός Λάρισας: 2410 254597
Θεραπευτική Κοινότητα «ΕΞΟΔΟΣ»: 2410 259500
Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Θεσσαλίας: 2410 555050
Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης: 2410 237811
Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων - Τμήμα Εκπαίδευσης: 
2410 251852

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο
Συμβουλευτικός Σταθμός Βόλου: 24210 80246
Κύρια Φάση Θεραπείας - Οικογενειακή Στήριξη: 24210 
23439

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στα Τρίκαλα
Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων: 24310 29921

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

                                                                                                                              

Ορτύκια με ροδοπέταλα

Υπάρχει ένα βιβλίο για το οποίο ήθελα πάντα κάτι να 
πω. Είναι από τα αγαπημένα μου, από αυτά που μου 
αρέσει να ξεφυλλίζω ξανά και ξανά χρόνια τώρα. 
Που μπορούν να με κάνουν να ονειρεύομαι, να 
κλαίω, να γελάω, να... πεινάω. Σε αυτό πρωτόμαθα 
ότι τα λουλούδια μαγειρεύονται! Κυκλοφορούν πολ-
λά βιβλία μαγειρικής όπως και πολλά ερωτικά. Στο 
βιβλίο της Λάουρα Εσκιβέλ «Σα νερό για ζεστή σοκο-
λάτα» συνδυάζονται αριστουργηματικά και τα δύο. 

Σ’ αυτό το μοναδικό «μυθιστόρημα της κουζίνας», 
γραμμένο με τη μορφή σίριαλ, σε μηνιάτικες συνέ-
χειες, βρίσκουμε όχι μόνο την ιστορία του κρυφού 
έρωτα της Τίτα και του Πέδρο και την παράξενη μοί-
ρα όλης της οικογένειας Δε Λα Γκάρσα, αλλά στη συ-
νέχεια κάθε μήνα, και μια λεπτομερειακή συνταγή 
από τα πικάντικα μεξικάνικα φαγητά που φλογίζουν 
την αγάπη τους - από ορτύκια με ροδοπέταλα μέχρι 
πιπεριές με σάλτσα από καρύδια. 

Όσοι δεν το έχετε διαβάσει ακόμη να το διαβάσετε 
οπωσδήποτε.

 Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1989, μεταφράστηκε σε 
35 γλώσσες κι έχει πουλήσει πάνω από 3.000.000 
αντίτυπα.

Γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία σε σενάριο της 
ίδιας με σκηνοθέτη τον Αλφόνσο Αράου, το σύζυγό 
της. Γι’ αυτό το σενάριο κέρδισε το 1992, το Βραβείο 
Αριέλ, που απονέμει η Ακαδημία Επιστημών & Κινη-
ματογραφικών Τεχνών του Μεξικού, το Βραβείο Σίλ-
βερ Ούγκο (στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου του Σικάγου) και το 1993 το Βραβείο του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χιούστον. 

Το 1994 της απονεμήθηκε το γνωστό Βραβείο Βιβλί-
ου Της Χρονιάς των Αμερικανικών Βιβλιοπωλείων 
- πρώτη φορά σε ξένο συγγραφέα!

27

Ε
Χ

Ι
Τ

 
M

A
G

A
Z

I
N

E



ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
//Μια παρέα φίλων ταξίδεψε λίγο πριν τα γεγονότα στη χώρα της βόρειας Αφρικής

ΕΧΙΤ // ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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Η παρέα που αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λιβύη στην 
καρδιά του χειμώνα, δε φανταζόταν ποτέ ότι σήμερα θα 
πνίγονταν στο αίμα. Εκείνοι, επισκέφτηκαν μια απομονω-
μένη μεν από τον υπόλοιπο κόσμο χώρα αλλά ταυτόχρο-
να φιλική και.... ασφαλή. Λίγες μέρες αργότερα χιλιάδες 
Λίβυοι ενθαρρυμένοι από τις επιτυχείς επαναστάσεις στην 
Τυνησία και την Αίγυπτο, ζήτησαν την αποπομπή του Κα-
ντάφι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για 41 χρόνια! Κι 
αυτός αντέδρασε... βομβαρδίζοντας άμαχους διαδηλωτές 
με μαχητικά αεροσκάφη!  

Αυτή η ανατροπή συγκλόνισε την παρέα ταξιδιωτών (οι 
δύο από αυτούς είναι Λαρισαίοι, ο Λευτέρης και η Θεοδώ-
ρα) που ήρθαν στο «Εxit» να μας μιλήσουν για την ανυ-
πέρβλητη όπως τη χαρακτήρισαν εμπειρία της ερήμου και 
να μας δείξουν φωτογραφίες. 

Μεταξύ άλλων μας είπαν πως η «μεγάλη Τζαμαχιρίγια» 
όπως αποκαλούν τη χώρα τους οι Λίβυοι, μπορεί να μην 
είναι ο τόπος όπου περιπλανιέσαι ευχάριστα, αλλά αν ξέ-
ρεις πού πας, το ταξίδι σου μένει αξέχαστο. Οι αρχαίες 
(ελληνικές) πόλεις στη βόρεια μεσογειακή ζώνη, είναι από 
τις καλύτερα διατηρημένες και ακόμα αν είσαι από αυτούς 
που αποφεύγουν επιμελώς κάθε αρχαιολογικό χώρο, στη 
Μεγάλη Λέπτη, νιώθεις την επιβλητικότητα του χώρου. 
Ανατολικότερα, πέρα από τη Βεγγάζη βρίσκονται οι αρ-
χαίες πόλεις Κυρήνη και Απολλώνια, κομμάτι κι αυτές της 
ελληνικής ιστορίας.

Πνιγμένη κυριολεκτικά στην άμμο, η Λιβύη απλώνεται μέ-
χρι την καρδιά της Σαχάρας και μάλιστα τα πιο όμορφα 
κομμάτια της ανήκουν στη Λιβυκή επικράτεια. Στα νότια 
της Λιβύης υπάρχουν τα πιο μαγευτικά τοπία της ερήμου, 
λίμνες κοντά στο Ουμπάρι, απόκοσμα λαξευμένοι βράχοι 
στην έρημο Φεζάν, το σεληνιακό τοπίο στο Waw Namus. 
Οι κάτοικοι της Λιβύης είναι ως επί το πλείστον Άραβες 
ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν σε διάφορες υποσαχάριες φυ-
λές. Η πιο γνωστή φυλή είναι οι Τουαρέγκ, οι περισσότε-
ροι όμως έχουν εγκαταλείψει τη νομαδική ζωή στην έρη-
μο και έχουν εγκατασταθεί στις πόλεις. Η Λιβύη είναι μια 
πετρελαιοπαραγωγός χώρα και γι’ αυτό δε συναντάς εξα-
θλιωμένους ανθρώπους από τη φτώχεια όπως συμβαίνει 
σε άλλες αφρικανικές χώρες. Αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει 
στις γειτονικές χώρες, οι Λίβυοι δεν είναι φορτικοί προ-
σπαθώντας να  πουλήσουν διάφορα αντικείμενα ή υπηρε-
σίες, ενώ είναι πολύ εγωιστές και χρειάζεται προσοχή για 
να μην τους προσβάλλεις. Τα ήθη και οι παραδόσεις των 
Λίβυων έχουν προσαρμοστεί στο Ισλάμ, αν και με λιγότε-
ρο φανατισμό από άλλες αραβικές χώρες. 

Οι γυναίκες, όπως σε αρκετές ισλαμικές χώρες, βρίσκο-
νται στο περιθώριο και πάντοτε κάτω από τον αυστηρό 
έλεγχο της οικογένειας ή του συζύγου. Οι περισσότερες 
γυναίκες μένουν κλεισμένες στο σπίτι, ενώ όσες εργάζο-
νται θεωρούνται αμφιβόλου ηθικής από τους πιο συντη-
ρητικούς. 

Η εμπειρία της ερήμου είναι πολύ έντονη. Πουθενά αλ-
λού δε μπορείς να δεις τόσο μεγάλο κομμάτι ουρανού 
και τόσα αστέρια, πουθενά αλλού δε νιώθεις τόσο χαμέ-
νος στο χώρο και το χρόνο, τόσο ασήμαντος, ένας ακόμη 
κόκκος  άμμου. Η θερμοκρασία είναι ακραία, 25 βαθμούς 
Co το πρωί , -5 Co το βράδυ. Με την έρημο (όπως και με τη 
θάλασσα) δεν πρέπει να παίζει κανείς. Πολλοί ταξιδιώτες  
έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή υπερεκτίμησαν τις ικανό-
τητες, τις δικές τους ή του οχήματός τους. 

Αξίζει να το ζήσεις, αξίζει να το δεις, όπως μας είπαν, αλλά 
ταυτόχρονα ανατριχιάζουν στη σκέψη ότι θα μπορούσαν 
να τους προλάβαιναν τα γεγονότα.

Η εμπειρία της ερήμου 
είναι ανυπέρβλητη
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Με τη λήξη της χειμερινής περιόδου του Θεσσαλι-
κού θεάτρου παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου 
από τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Κώστα Τσιάνο 
η «θεατρική άνοιξη», δηλαδή οι εκδηλώσεις που θα 

διοργανώσει το θέατρό μας τη φετινή άνοιξη. Ο κ. Τσιάνος  έκα-
νε μια μικρή αναδρομή στα τεκταινόμενα των χειμερινών μηνών 
επισημαίνοντας ότι παρουσιάστηκαν με επιτυχία δύο από τους 
σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, ο Βασί-
λης Κατσικονούρης με το έργο του «Καλιφόρνια ντρίμιν» 
και ο Άκης Δήμου με το «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης». 
Αξέχαστη έμεινε η μουσική βραδιά – αφιέρωμα στο Γιάν-
νη Τάντση καθώς και οι παραστάσεις του έργου «Αγγέλα 
Παπάζογλου» με την Άννα Βαγενά. 

Μεγάλη απήχηση είχαν τα δύο θεατρικά αναλόγια, του βι-
βλίου της Κατερίνας Τσιάνα – Πανταζίδου «Νταλιάνα» και 
το «Ταξιδεύοντας με τον Τσε και μια κιθάρα» με σολίστα 
στην κιθάρα το Σπύρο Καβαλιεράτο. Η Ανοιξιάτικη περίοδος 
θα είναι επίσης πλούσια σε παραστάσεις και σε παράλληλες 
εκδηλώσεις.

Άμεσα θ’ αρχίσει να προβάλλεται στο κοινό αλλά και σε μα-
θητές των Γυμνασίων και Λυκείων, η βιντεοσκοπημένη πα-
ράσταση του «Θεσσαλικού Θεάτρου», που πέρασε στα όρια 
του μύθου, «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη με τη Λυδία Κονιόρδου 
στον επώνυμο ρόλο.

Οι προβολές αυτές θα γίνουν μετά από την επιθυμία πολλών 
συμπολιτών μας να δουν την παράσταση που η φήμη της 
ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας.

Στο «Θέατρο του Μύλου» στις 20, 21 και 22 Μαρτίου θα πα-
ρουσιαστεί το έργο της Κάρολιν Λιτς «Ο Μυστηριώδης Mr 
Love», με τους Νίκο Ψαρρά και Νικολέτα Βλαβιανού, σε 
σκηνοθεσία της Λίλυς Μελεμέ.

Στις 25, 26 και 27 Μαρτίου ο θίασος «Όψεις» του Παύλου 
Βησσαρίου από την Καρδίτσα θα παρουσιάσει την κωμωδία 
του Τσέχοφ «Η Αρκούδα» με τη Θεοφανία Παπαθωμά.

Τον Απρίλιο που βαφτίστηκε «Μήνας του Θεάτρου» θα γίνει 
το «Φεστιβάλ Θεάτρου»  με παραστάσεις νέων θιάσων που 
ξεχώρισαν και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές. 

Θα συμμετέχουν οι θίασοι: 
Η «Εταιρεία πολιτισμού–ANAGNOSIS», με το αριστούργη-
μα του Γεωργίου Βιζυηνού: «Το μόνον της ζωής του ταξεί-
διον», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
 Η «θεατρική άνοιξη» του Θεσσαλικού

ΕΧΙΤ // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η «Εταιρεία Θεάτρου-SFORARIS», με την παράσταση, 
«Παραλογές ή μικρές καθημερινές τραγωδίες». Τη δρα-
ματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία της παράστα-
σης έκανε ο Γιάννης Καλαβριανός και βασίζεται σε ένα κα-
θαρά ελληνικό θέμα, τις ιστορίες τεσσάρων δημοτικών τρα-
γουδιών που συναντώνται με διάφορες παραλλαγές τους σε 
ολόκληρη τη χώρα.

 Η «Εταιρεία Θεάτρου- PEQUOD»,  θα παρουσιάσει το έργο 
του Άντον Τσέχοφ: «Ο Γλάρος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη  
Ξανθόπουλου.

Η «ΛΥΚΟΦΩΣ Α.Μ.Κ.Ε.» θα παρουσιάσει σε σκηνοθεσία 
του Γιώργου Νανούρη το έργο: «Η Πέτρα της υπομονής». 
Μια παράσταση με θέμα τη θέση της γυναίκας στο Αφγανι-
στάν σήμερα. Είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ατίκ Ραχίμι, 
που χαρακτηρίστηκε ένα μικρό αριστούργημα και το 2008 
κέρδισε το βραβείο Gongourt, το σημαντικότερο λογοτεχνι-
κό βραβείο της Γαλλίας.

H  «ΜΟΤUS TERRAE -ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ» θα πα-
ρουσιάσει την παράσταση: « Εγώ ελπίζω να τη βολέψω».

 Το μεγάλο γεγονός της «θεατρικής άνοιξης» θα είναι η έκ-
θεση κοστουμιών και φωτογραφιών από τις παραστάσεις 
του θεάτρου μας που θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αί-
θουσα του Δημοτικού Θεάτρου (Ο.Υ.Η.Λ.).

Θα εκτεθούν κοστούμια αριστουργηματικά που σχεδία-
σαν κορυφαίοι Έλληνες ενδυματολόγοι με πρώτο τον Γιώρ-
γο Ζιάκα, ιδρυτικό μέλος του Θεσσαλικού θεάτρου. Επίσης 
θα εκτεθούν δημιουργίες της μεγάλης ενδυματολόγου Ιω-
άννας Παπαντωνίου, της σπουδαίας συμπατριώτισσάς μας 
Ελένης Μανωλοπούλου, του Γιάννη Μετζικώφ, της Αφρο-
δίτης  Κουτσουδάκη, του Νίκου Γεωργιάδη, του Χρήστου 
Μπρούφα, της Ελένης Στρούλια, του Φαίδωνα Πατρικα-
λάκη κ.ά. Πολλά από τα κοστούμια των τραγωδιών, έχουν 
εκτεθεί σε πολλά μέρη του κόσμου.

 Έχουν κατασκευαστεί ειδικά ταμπλό από τα συνεργεία του 
Δήμου όπου θα αναρτηθούν μεγάλες φωτογραφίες, από πα-
ραστάσεις που άφησαν εποχή στην ιστορία του θεάτρου μας. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ποιη-
τικά, θεατρικά και λογοτεχνικά αφιερώματα καθώς και μου-
σικές βραδιές με Λαρισαίους καλλιτέχνες.

1. Η Αρκούδα 2. Το μόνον της ζωής του τα-
ξείδιον 3. Η Πέτρα της υπομονής 4. Ο Γλά-
ρος 5. Ελένη 6. Παραλογές ή μικρές καθημε-
ρινές τραγωδίες



exitm a g a z i n e

Διανέμεται Δωρεάν

με την υποστήριξη των:


