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T H E  T R E N D L E T T E R

Το πρώτο διαδικτυακό μπαρ 
του κόσμου είναι γεγονός 
και το όνομα αυτού είναι 
#StayTheFuckHomeBar. Ο 

κορωνοϊός, αν και επέβαλε την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, αλλά και το κλεί-
σιμο των εστιατορίων, των café  και 
των bars, δεν κατάφερε να σταματή-
σει την ανθρώπινη ευρημα-

τικότητα, καθώς και 
την ανάγκη μας για 
κοινωνικοποίηση και 
επικοινωνία.
Ας πούμε, λοιπόν, 
ότι βρίσκεστε στον 
καναπέ σας και θέ-
λετε να μοιραστεί-
τε το ποτό σας με 
κάποιον γνωστό 
σας. Πλέον, 
εκτός από το 
να χρησιμο-
ποιήσετε τη 
βιντεοκλήση 
μέσω Skype, 

What’sApp ή Viber μπορεί-
τε να περάσετε μια βόλτα από το 
#StayTheFuckHomeBar, το οποίο 
μετράει μερικές μέρες λειτουργίας. 
Πρόκειται για ένα online μπαρ, μια 
ιστοσελίδα-τόπο συνάντησης, δημι-
ούργημα του ρωσικού γραφείου Shishki 
Collective.
Η διαδικασία προκειμένου να συμμετέ-
χει κανείς στο #StayTheFuckHomeBar, 
είναι η εξής. Μπαίνεις στο https://stay-
thefuckhome.bar/, δηλώνεις το όνομά 
σου και κατόπιν διαλέγεις ένα από τα 
υπάρχοντα 13 chatroom. Καθένα από 
αυτά μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι δώ-
δεκα άτομα, ενώ είναι θέμα επιλογής 
να ενεργοποιήσει κανείς την κάμερά 
του ή όχι. Πίνοντας το ποτό του, από 
την άνεση του σπιτιού του, μπορεί να 
συζητήσει ή να παρακολουθήσει κα-
νείς συνομιλίες, όπως θα έκανε σε ένα 
οποιοδήποτε bar, συναντώντας τους 
φίλους του ή να γνωρίζοντας καινού-
ριους.
Την περίοδο αυτή κυριαρχούν φυσικά 

διάλογοι που αφορούν στην καθημε-
ρινότητα των ανθρώπων- οι ιστορίες 
τους σχετικά με το πώς βιώνουν στην 
χώρα και στην πόλη τους την κατάστα-
ση με τον κορωνοϊό, μονοπωλούν το εν-
διαφέρον. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι 
πρόκειται για το μόνο θέμα συζήτησης, 
καθώς σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυ-
ρία, όλοι έχουν ανάγκη να ξορκίσουν 
την πραγματικότητα. Βάλτε, λοιπόν, 
το ποτό σας κι επισκεφτείτε τη virtual 
μπάρα του #StayTheFuckHomeBar δί-
νοντας ραντεβού με τους φίλους σας ή 
με εκείνους που θέλετε να γίνουν. Στην 
υγειά σας.

#ΜένωΣπίτι
αλλά πίνω παρέα με φίλους στο #StayTheFuckHomeBar
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1ΤA ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Πλήρως θα άλλαζε μορφή η πλατεία του Αγίου Ανδρέα στο Άστρος Κυνουρίας, 
εάν, βέβαια, η τεχνική μελέτη συνολικής αξίας 360 χιλιάδων ευρώ εγκρινόταν 
από το διοικητικό συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας. 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ
Ωστόσο, το έργο δεν έλαβε το πράσινο φως, καθώς η πλειονότητα του δ.σ. 
δεν ενέκρινε όσα προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη, που είχε εκπονήσει η 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η μελέτη προέβλεπε την οριστική διακοπή κυκλοφορίας 
σε έναν δρόμο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πλατείας για το οποίο διαφωνούν οι 
κάτοικοι, έχοντας συγκεντρώσει 350 υπογραφές. 
Πάντως, οι εργασίες ανάπλασης περιελάμβαναν την τοποθέτηση νέων 
φωτιστικών σωμάτων, την εκ νέου πλακόστρωση, τη δημιουργία χώρων 
αναψυχής, τη διεύρυνση της έκτασης της πλατείας κατά 3 τετραγωνικά μέτρα και 
την μετατόπιση του μνημείου που βρίσκεται εντός αυτής. Το έργο θα βελτίωνε 
και την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην πλατεία, όμως, η καταψήφισή του από το δ.σ. 
καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουν έστω και μικρής κλίμακας 
παρεμβάσεις στην περιφέρεια.
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Με την υποστήριξη του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
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Εάν η πανδημία δεν τεθεί υπό 
έλεγχο, ώστε τα ανακοινωθέντα 
μέτρα να εφαρμοστούν και να 

θεραπεύσουν, έστω σε ένα βαθμό, 
τις πληγές που απέκτησε εκ νέου 
η οικονομία και η αγορά ακινήτων, 

ενδέχεται ο κατασκευαστικός 
κλάδος να βρεθεί, ξανά, 

αντιμέτωπος με τα χειρότερα. 
Η οικοδομή και οι δεκάδες 

επαγγελματικές ειδικότητες που 
είναι συνδεδεμένες με αυτήν, όπως 
η Αρχιτεκτονική, θα βρεθούν ξανά 
στο ναδίρ, ενώ είχαν καταφέρει 
να περιέλθουν σε ένα καθεστώς 

σταθεροποίησης, πλην εύθραυστης. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην 

πρόεδρος της βρετανικής ένωσης 
αρχιτεκτόνων κι επικεφαλής του 
αρχιτεκτονικού κολοσσού Per-

kins and Will, Jack Pringle ζήτησε 
δημόσια τη στήριξη του κλάδου 
του κι εν γένει της οικοδομής. 

Είναι αναγκαίος ένας μηχανισμός 
τόνωσης της ρευστότητας των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
ειδάλλως, πολλές από αυτές θα 

κλείσουν, όπως είπε. 
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ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 360 ΧΙΛ. ΕΥΡΏ


