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Έχοντας περάσει μια δύσκολη εβδομάδα, αποφάσισα ότι το 
σαββατοκύριακο θα έχει την ηρεμία που ποθούσα. Οπότε απο-
φάσισα να κάνω δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να παρακολου-
θήσω την διαδικτυακή παράσταση «Καλή Βρανοχρονιά» με την 
αγαπημένη και πολύ πετυχημένη stand up comedian, Κατερίνα 
Βρανά. Πιθανόν να έχετε ακούσει για την απίστευτη περιπέτεια 
της υγείας της, κατά τη διάρκεια της οποίας κόντεψε να χάσει τη 
ζωή της. Ευτυχώς ξέφυγε, αλλά όχι δίχως απώλειες. Η Κατερί-
να αντιμετωπίζει προβλήματα με την κίνηση, την όραση και την 
ομιλία της. Αυτό δεν την εμποδίζει να ανέβει στη σκηνή και να 
κάνει αυτό που ξέρει καλά, καθώς όλη αυτή η δοκιμασία άφησε 
ευτυχώς αλώβητα το μαλλί, το χιούμορ της και την αγάπη της 
για τη ζωή και τους ανθρώπους. Λόγω lockdown, οι παραστά-
σεις στο θέατρο Αλίκη ακυρώθηκαν, μα εκείνη βρήκε τον τρόπο 
να έρθει κοντά σε όσους θαυμάζουν το αστείρευτο ταλέντο της, 
μέσω διαδικτύου. Γέλασα τόσο πολύ, που αποφάσισα ότι δεν 
πρόκειται να ξαναχάσω  οποιοδήποτε από  τα μελλοντικά της 
stand-up shows.

Η δεύτερή μου επιλογή (την οποία, φυσικά, συνδύασα με τη 
πρώτη) είχε να κάνει με αυτό που μου έχει λείψει περισσότερο: 
να απολαύσω ένα καλοφτιαγμένο κοκτέιλ σε κάποιο από τα αγα-
πημένα μου μπαρ, των οποίων το άνοιγμα φαίνεται δυστυχώς 
να αργεί πολύ ακόμη.  Το γεγονός όμως ότι δεν μπορώ εγώ να 
πάω σε αυτά, δε σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν εκείνα 
σε μένα. Σε περίπτωση, λοιπόν, που βρεθείτε κι εσείς στην ίδια 
διάθεση με μένα έχω να σας προτείνω να δοκιμάσετε signature 
προτάσεις που θα σας φτιάξουν το κέφι και θα έρθουν κοντά σας 
μέσω e-food. Για φανταστικές Margaritas και Palomas επιλέξτε 
με κλειστά τα μάτια αυτές του Barro Negro, οι οποίες φτάνουν 
κοντά σας  με ποτήρια, πάγο ή το απαραίτητο συνοδευτικό αλά-

τι. Αν επιθυμείτε κάτι πιο εξωτικό, σε στυλ Καραϊβικής ιδανικά 
για εσάς είναι το Up for run με ρούμι και μέντα ή το πικάντικο 
Jalapeno pride με τεκίλα του Tyco. Tέλος, αν δεν ενθουσιάζεστε 
με το delivery, προτείνω να καταφύγετε σε μια ενημερωμένη 
κάβα. Εκεί θα βρείτε το κομψό κουτί που έχει φτιάξει η σπουδαία 
ομάδα του Clumsies, το Clumsy Gift Box, το οποίο κυκλοφόρη-
σε πρόσφατα, μέσα στις γιορτές.  Εντός της συσκευασίας βρί-
σκονται πέντε φιάλες με πέντε διαφορετικά κοκτέιλ (strawberry 
daiquiri, forbidden fruit, nostalgia, Clumsy negroni, Aegean 
negroni). Κάθε μπουκάλι αντιστοιχεί σε δύο ποτά οπότε συνολι-
κά θα έχετε δέκα. Οδηγίες παρασκευής υπάρχουν εντός, οπότε 
το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να διαλέξετε την παρέα. 
Και μην περιμένετε να έρθει το σαββατοκύριακο!


