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Της πολυξενησ καραμιχα

Α
γαπούν τα ταξίδια και συνηθίζουν 
να επιλέγουν για τις εξορμήσεις 
τους μέρη με τα οποία είναι συναι-

σθηματικά δεμένοι. Το Μέτσοβο είναι ένας 
από τους αγαπημένους προορισμούς του 
Βασίλη Κικίλια και της Τζένης Μπαλατσι-
νού. Φέτος, που η οικογένειά τους μεγά-
λωσε και ο μικρός Παναγιώτης-Αντώνιος 
έχει ολοκληρώσει την ευτυχία τους, θέλη-
σαν να περάσουν κάποιες ημέρες χαλάρω-
σης στην ορεινή Ελλάδα. Επέλεξαν να μεί-
νουν σε ένα από τα ωραιότερα παραδο-
σιακά ξενοδοχεία της όμορφης κωμόπο-
λης, το «Κατώι», ενώ μαζί τους, εκτός από 
τον γιο τους, ήταν και οι δύο κόρες της Τζ. 
Μπαλατσινού, η Αμαλία και η Αλεξάνδρα. 

Σλάλομ και πεζοπορία
Λατρεύουν τις εξορμήσεις στο βουνό. Δια-
σκεδάζουν κάνοντας σκι και περπατώντας 
στα γραφικά καλντερίμια και επιδίδονται 
σε σλάλομ στο χιονοδρομικό. Αυτή τη 
φορά, όμως, η βόλτα τους είχε άλλον αέρα, 
αφού ο γιος τους, το επίκεντρο της προ-
σοχής τους, μαγνήτιζε όλα τα βλέμματα. 
Η Τζ. Μπαλατσινού, ωστόσο, δεν έχασε 
την ευκαιρία να περάσει χρόνο και με τις 
κόρες της, με τις οποίες μοιράστηκε ζεστές, 
γιορτινές στιγμές με φόντο το ειδυλλιακό 
τοπίο. Μια οικογενειακή εξόρμηση στο 
Ανήλιο και στο αγαπημένο τους στέκι για 
φαγητό ήταν μάλλον αναμενόμενη. Μέσα 
από μια ολιγόλεπτη διαδρομή βρέθηκαν 
στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου και 
στην αγαπημένη τους ταβέρνα, «Δέλφας». 
Μαζί με οικογενειακούς φίλους, ανάμεσα 
στους οποίους ήταν και η σχεδιάστρια 
Χριστίνα Οικονόμου, χαλάρωσαν και 
απόλαυσαν λίγη ξεγνοιασιά μακριά από 
τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. 

Η εορταστική διάθεση συνεχίστηκε και 
μετά την επιστροφή τους στην Αθήνα. Τό-
σο η Τζ. Μπαλατσινού όσο και 
ο Β. Κικίλιας ξέρουν να 
εκτιμούν τις πολύτι-
μες στιγμές της ζω-
ής τους. Προφυ-
λάσσουν την ευ-
τυχία τους και 
έχουν καταφέ-
ρει να βρουν 
την ισορρο-
πία τους μα-
ζί με τον στε-
νό κύκλο των 
πραγματικά δι-
κών τους ανθρώ-
πων. Ο Β. Κικίλιας 
ζει για πρώτη φορά 
το όνειρο της πατρότη-
τας, αλλά και η Τζ. Μπαλα-
τσινού, η οποία έχει ήδη τρία παι-
διά από τον πρώτο της γάμο με τον Πέτρο 
Κωστόπουλο, βιώνει μια μοναδική εμπει-
ρία. Ο γιος τους έχει πλημμυρίσει και τους 
δύο με πρωτόγνωρα συναισθήματα, κά-
τω από την ομπρέλα του μεγάλου έρωτα 
που τους ένωσε και που εχουν καταφέρει 
να διατηρήσουν αναλλοίωτο.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας 
επέλεξαν την ορεινή Ελλάδα για να περάσουν 
τις γιορτινές ημέρες μαζί με τον γιο τους, 
Παναγιώτη-Αντώνιο, και τις αδελφές του, 
Αμαλία και Αλεξάνδρα

Εξόρμηση 
στο Μέτσοβο


