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ED I TOR I A L

Κριστιάνα

 Το καλοκαίρι των ένατων γενεθλίων μου αποφάσισα να φτιάξω την πρώτη μου εφημερίδα. 
Έφτιαξα γρίφους, ζωγράφισα πόκεμον και έγραψα άρθρα για τα ζώα και το περιβάλλον. 
Την ονόμασα, το πολύ εμπνευσμένο, Παιδική Εφημερίδα. Έπειτα πήγα με καμάρι στο μικρό, 
συνοικιακό τυπογραφείο κοντά στο σπίτι μου και τους ζήτησα να μου φτιάξουν δέκα αντίγραφα. 
Θυμάμαι τους εργαζόμενους να διασκεδάζουν με τα καμώματά μου, αλλά ο εξηντάχρονος 

ιδιοκτήτης μου είπε πως θα αγόραζε ένα τεύχος για τον εγγονό του, όπως και έκανε.

    Πούλησα όλα μου τα τεύχη και είχα καταχαρεί που άρεσαν στον κόσμο. Φυσικά καταλάβαινα 
από τότε πως τα αγόρασαν για να με ενθαρρύνουν και πως όταν είσαι παιδί, ό,τι κι αν κάνεις, 

μοιάζει κατόρθωμα και οι ενήλικες το επικροτούν. 
    Τον επόμενο μήνα έκατσα στο γραφείο μου – το ίδιο που κάθομαι και τώρα – και έστησα το 
δεύτερο τεύχος. Η εφημερίδα έφτασε τα τρία τεύχη, μέχρι που βαρέθηκα και ασχολήθηκα με 

το να μαζεύω τα παιδιά της γειτονιάς και να τους τραγουδάω. 
    Στο λύκειο ήμουν ιδρυτικό μέλος του σχολικού περιοδικού, που πήγε ανέλπιστα καλά και 
μου έδωσε τις πρώτες εμπειρίες σε αρθρογραφία και συνεντεύξεις. Στο πανεπιστήμιο πήγαμε 
να φτιάξουμε περιοδικό αλλά η alma mater μου προτίμησε να στραφεί σε πιο σύγχρονο τρόπο 
μετάδοσης της πληροφορίας. Το βίντεο και το Youtube είχαν ήδη γίνει νόρμα. Οι εκδόσεις 
έμοιαζαν απαρχαιωμένες και βαρετές. Το έντυπο αδιάφορο. Κανείς δεν ήθελε πια να διαβάσει 

άλλωστε.

    Απογοητεύτηκα οικτρά μπορώ να πω και παρέκκλινα πάλι. Στράφηκα στο θέατρο για να 
εκτονώσω την δημιουργική μου ενέργεια. Αλλά τα υποκατάστατα δεν αρκούν για πολύ. 

Στο τέλος γυρνάς ξανά στο ορίτζιναλ.
    Μου έλειπε το γράψιμο. Στην αρχή φτιάξαμε με φίλους ένα μικρό writing club. Μετά συνέχισα 
να γράφω τα δικά μου διάφορα, μαζί με ένα μικρό βιβλίο που δεν θα δει ποτέ το φώς του ήλιου. 
Μέχρι που ένα αυγουστιάτικο απόγευμα λέω μα καλά γιατί δεν υπάρχει ένα περιοδικό που να 

θέλω να διαβάσω;
    Άρχισα να φαντάζομαι πως θα ήταν και έπεσα μέσα σε μια άβυσσο – τρόπος του λέγειν. 
Τρελάθηκα και είπα θα το κάνω εγώ. Το είπα σε φίλους και άρχισα να ψάχνω φωτογράφους, 
συγγραφείς και σχεδιαστές. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί είχα ήδη φίλους δημιουργικούς και του 

συναφιού γενικότερα – τί άλλο θα χα, εδώ που τα λέμε αφού τέτοια είμαι κι εγώ. 
Δείξε μου το φίλο σου...

    Έτσι το  Fliqped  ήρθε και έγινε από μόνο του και πολύ φυσικά. Τόσο φυσικά που αναρωτιέμαι 
ακόμα μέχρι σήμερα αν όντως υπάρχει. 

    Έναν χρόνο μετά και αποφασίσαμε με την Μιμίκα να το κάνουμε πιο σοβαρά, και πως αυτό 
είναι που θέλουμε να κάνουμε γενικά. Δύο χρόνια πλέον και η πρόοδος είναι βασανιστικά αργή, 
η δουλειά άπειρη και οι δυσκολίες βουνό. Αλλά ακόμα κι έτσι, επιμένουμε, υπομένουμε, το 
παλεύουμε. Δεν περνάει μέρα που να μην το δουλέψουμε, να μην μιλήσουμε για αυτό, να μην 
κάνουμε όνειρα για το πώς μπορούμε να το εξελίξουμε. Αυτό νομίζω είναι το πιο κοντά στην 
ευτυχία που έχω έρθει ποτέ. Το να ματώνεις για κάτι που αγαπάς. Όσο κλισέ και ενοχλητικά, 

δήθεν ποιητικό κι αν ακούγεται. 

    Θελήσαμε λοιπόν να βρεθούμε με ανθρώπους με το ίδιο πάθος για δημιουργία. 
Φανήκαμε τολμηρές και τους πλησιάσαμε, ζητήσαμε να μας μιλήσουν για όσα κάνουν. 

    Ήταν μαγικό έτι μια φορά το στήσιμο του τεύχους. 
Όλοι οι εξαιρετικοί άνθρωποι που φιλοξενούνται στις σελίδες μας, μας έδειξαν έναν καινούριο 

για μας κόσμο. 
    Είδαμε τον αγώνα των νέων επιχειρήσεων. Την γοητεία των ανέλπιστων ονείρων. 

Την ικανοποίηση της επιτυχίας. Την σιγουριά της ασφάλειας. 
    Θέλαμε να φιλοξενήσουμε πολύ κόσμο ακόμα αλλά δεν θα μας έφταναν όλες οι σελίδες του 

κόσμου. Οπότε κρατήσαμε μια μικρή συλλογή από θαυμάσιο κόσμο. 

    Είμαι σίγουρη πως θα το φχαριστηθείτε το τεύχος αυτό ( έτσι λέω κάθε φορά το ξέρω αλλά 
αφού...μα...) και πως αν έχετε την σπίθα ενός τρελού ονείρου κάπου μέσα σας, θα σας την 

κάνει φλόγα. Εμπρός λοιπόν και καλή έμπνευση. 
. 
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Γίνε συνδρομητής 
για 2ερισσότερο fliqped

Χωρίς να κουνηθείς ούτε σπιθαμή, θα βρείς το fliqped να σε 

περιμένει στο κατώφλι σου! Συνδρομή ενός έτους μόνο με 44 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών).

Για το εξωτερικό η τιμή, διαμορφώνεται στα 70 ευρώ.

Για να μπείτε στην παρέα του fliqped, στείλτε μας ένα e-mail 

στη διεύθυνση flippedperiodical@gmail.com.
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F E R È I K O S 
συνέντευξη με την Μαρία Βλάχου

Κείμενο | Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχο2ούλου

το άκουσμα όρων ό2ως ε2ιχειρήσεις, ρίσκο, 2ρωτο2ορία αλλά και εμ2ρός στην αίσθηση του να είσαι 
ελεύθερος και να χαράζεις τον δικό σου δρόμο, στεκόμουν ακίνητη και μαγεμένη λες και μου διάβαζαν 
2αραμύθια. Δεν ε2ιχειρούσα καμία συνδεση με την 2ραγματικότητα, γιατι φυσικά όλα αυτά τα φανταστικά 
σενάρια αφορούσαν κά2οιους 2αντοδύναμους, 2ανέξυ2νους και δημιουργικούς ανθρώ2ους 2ολύ μακριά.

Πώς τα ‘φερε η ζωή και μεγάλωσα (α2ίθανο!) και συνάντησα ανθρώ2ους 2ου χωρίς να το καταλάβουν, γίνονταν 
οι “ 2ρωτο2όροι, δημιουργικοι τύ2οι ” για τους ο2οίους άκουγα τόσα χρόνια, τολμώντας κάτι δικό τους, ενάντια στις 
Κασσάνδρες 2ου 2άσχιζαν να τους ε2αναφέρουν στον “σωστό τον δρόμο”. Μία α2ό αυτούς, είναι η Μαρία Βλάχου, 
συνιδρύτρια της Ferèikos, μιας εταιρίας 2ου ασχολείται με το σαλιγκάρι και την καλλιέργειά του και εδρεύει στην 
Γλυφάδα της αρχαίας Κορίνθου. Η Μαρία είναι ένα ανοιχτόμυαλο και αισιόδοξο άτομο 2ου όχι μόνο δεν τα βρήκε 
όλα στρωμένα στην ζωή της, αλλά τόλμησε να στήσει α2ό το μηδέν μια ε2ιχείρηση μαζί με την αδερφή της Πένυ, 
κάνοντας μάλιστα στροφή 180 μοιρών στην καριέρα τους.

Πες μας λίγα λόγια για την Ferèikos. Είχες στο μυαλό σου ποτέ να ξεκινήσεις μια δική σου επιχείρηση; 
Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με κάτι τελείως καινούριο όπως η καλλιέργεια σαλιγκαριών; 
Το μόνο σίγουρο είναι 2ως 2οτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ με σαλιγκάρια. Το να κάνω κάτι δικό 
μου -μάλλον το α2έφευγα. 
Η μητέρα μου ήταν ε2ιχειρηματίας - σε άλλο αντικείμενο βέβαια, καμία σχέση με τον 2ρωτογενή τομέα - αλλά εγώ 
είχα 2άντα στο μυαλό μου τις ξένες γλώσσες, οι ο2οίες ήταν ανέκαθεν το μεγάλο μου 2άθος. Α2ό τότε 2ου θυμάμαι 
τον εαυτό μου, ήθελα να μάθω ξένες γλώσσες και 2άντα έλεγα ότι θα σ2ουδάσω κάτι συναφές. Και έτσι και έκανα, 
σ2ούδασα και δούλεψα 2άνω σε αυτές για 2ολλά χρόνια. Ώσ2ου ενα βράδυ -ήμουν στην Ελβετία τότε- με 2ήρε η 
αδερφή μου η Πένυ τηλέφωνο και με ρώτησε τι κάνω. “Τρώω σαλιγκάρια!”.  “Σαλιγκάρια;”. Της εξήγησα 2ως είναι 
2ανάκριβα και θεωρούνται εκλεκτό έδεσμα στο εξωτερικό, καμία σχέση με τον σνομ2ισμό 2ου αντιμετω2ίζουν στην 
Ελλάδα. “Αν είναι τόσο ακριβά, να μαζέψω α2ό τον κή2ο και να σου στείλω”, μου α2άντησε και γελάσαμε. Δεν 
2εριμέναμε ότι θα το κάνουμε αυτό ε2ιχείρηση τότε, όμως η ιδέα έμεινε στην Πένυ και μετά α2ό λίγες εβδομάδες, 
μου λέει “Τι θα κάνουμε με εκείνα τα σαλιγκάρια τελικά, θα ξεκινήσουμε έρευνα αγοράς;” Η α2άντησή μου ήταν 
“Γιατί όχι;” Και κά2ως έτσι έγινε. 

Σ
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Ποιά ήταν τα πρώτα βήματα που ακολουθήσατε;
Η έρευνα αγοράς ήταν το 2ρώτο 2ράγμα α2ό το ο2οίο ξεκινήσαμε. Χωρίσαμε 
αμέσως αρμοδιότητες, τι θα κάνει η καθεμία, και αυτό μας εκανε 2ολύ καλό. 
Είμαστε τελείως διαφορετικές με την αδερφή μου, αλλά συμ2ληρώνει η μια την άλλη. 
Εκείνο το διάστημα ασχολούνταν και εκείνη με φροντιστήρια, δίδασκε Ιταλικά και 
Ισ2ανικά, κάτι 2ου λόγω της κατάστασης στη χώρα δεν 2ήγαινε καλά και ήθελε να το 
εγκαταλείψει. Της αρέσει 2ολύ η φύση, θελει να είναι έξω και της άρεσε 2ολύ η ιδέα 
να ασχοληθεί με μια καλλιέργεια. Εγώ είμαι το αντίθετο, μου αρέσει το 2εριβάλλον 
του γραφείου, με ενδιαφέρει η διοίκηση ε2ιχειρήσεων, το marketing. Ως εκ τούτου, 
εκείνη ανέλαβε το κομμάτι της 2αραγωγής, με το ο2οίο ασχολείται μεχρι σήμερα, 
ενώ εγώ ασχολούμαι με τα τυ2ο2οιημένα 2ροϊόντα, με το branding, το marketing, 
γενικά με το εμ2ορικό κομμάτι και τις εξαγωγές.

To όνειρό σου ήταν να ασχοληθείς με τις ξένες γλώσσες και ξαφνικά 
προκύπτει μια καινούργια ιδέα, τελείως διαφορετική. 
Έκανα ήδη αυτό 2ου είχα φανταστεί. Δούλευα ε2άνω στις ξένες γλώσσες για 
χρόνια. Ποτέ δεν α2ορρί2τω 2ράγματα και ιδέες όμως, και 2ροσ2αθώ να είμαι όσο 
ανοιχτόμυαλη γίνεται, να σκέφτομαι, να λέω “γιατί όχι;”. Εργαζόμουν ήδη 11 χρόνια 
στο εξωτερικό, είχα ταξιδεψει και εργαστεί σε 7 χώρες έως τότε, και ήθελα να 
ε2ιστρέψω στην Ελλάδα. Πάντα ήταν στο 2ίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά υ2ήρχαν 
δύο 2ράγματα 2ου με κρατούσαν 2ίσω. Πρώτον, το ότι δεν έβρισκα αντα2όκριση, 
δηλαδή έστελνα εκατοντάδες βιογραφικά, αλλά συνήθως δεν μου α2αντούσαν 
2οτέ. Δεύτερον, το ότι δεν μ2ορούσαν να με 2ληρώσουν για 9 γλώσσες, αλλά για 
δύο στην καλύτερη 2ερί2τωση και με μισθό 400 ευρώ. Φυσικά και δεν με συνέφερε 
να ε2ιστρέψω, ενώ γενικά είμαι άνθρω2ος της αλλαγής. Έτσι, όταν 2ροέκυψε η ιδέα 
για την καλλιέργεια σαλιγκαριών, εί2α “γιατί όχι”, καθώς θεωρώ 2ως η ευελιξία 
είναι 2ολύ σημαντικό 2ροσόν. Τελικά, κατάφερα να ενσωματώσω τις γλώσσες, 2ου 
τόσο αγα2ώ, αφού βρίσκομαι καθημερινά σε ε2αφή με 2ελάτες και συνεργάτες α2ό 
το εξωτερικό. Οι ξένες γλώσσες μας ε2ιτρέ2ουν να οργανώνουμε σεμινάρια και 
webinars ως τρό2ο μετάδοσης τεχνογνωσίας, ακόμη και για 2ελάτες α2ό μακρινές 
χώρες ό2ως η Νότια Αφρική. 



Τα περισσότερα νέα παιδιά έχουν εκτός από φιλοδοξία και ενέργεια για δημιουργία, πολλά προσόντα και ικανότητες. 
Τι μέλλον έχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή;
Είναι φυσιολογικό στην 2ιο 2αραγωγική φάση της ζωής σου να θέλεις να κάνεις 2ράγματα, και τα 2ερισσότερα 2αιδιά σήμερα 
έχουν εντυ2ωσιακά 2ροσόντα. Το εξωτερικό δεν είναι η μόνη διέξοδος, αν και είναι σίγουρα α2οτελέι μια λύση. Προσω2ικά, ήθελα 
να μείνω στην Ελλάδα, ειδικά τώρα 2ου μας χρειάζεται. Στο εξωτερικό δεν είναι όλα εύκολα, ό2ου και να 2άς θα συναντήσεις 
δυσκολίες. Σημασία έχει να ξέρεις τι θέλεις και 2ού στοχεύεις και να 2αίρνεις τις σωστές α2οφάσεις για σένα. Το να είσαι ανοιχτός 
στην αλλαγή και τις ευκαιρίες 2ου θα 2ροκύψουν είναι σημαντικό. Η αλήθεια είναι 2ως η φορολογία και η α2ουσία ενός 2λαισίου 
μέσα στο ο2οίο μ2ορεί μια ε2ιχείρηση να ανα2τυχθεί στην Ελλάδα είναι ένας ανασταλτικός 2αράγοντας 2ου έχει βάλει και εμάς 
στην διαδικασία να σκεφτόμαστε την μεταφορά της ε2ιχείρησής μας στο εξωτερικό. Είναι λυ2ηρό να σε διώχνει κατά κά2οιον τρό2ο 
η χώρα σου, ειδικά όταν θέλεις να συνεισφέρεις και να την υ2οστηρίξεις. 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στα νέα ξεκινήματα είναι η χρηματοδότηση. Ποιοι τρόποι υπάρχουν για να ξεκινήσει κανείς; 
Είναι όντως το 2ιο δύσκολο κομμάτι κι εμείς δεν α2οτελέσαμε εξαίρεση. Όταν ξεκινήσαμε, το 2007, δεν ήταν τόσο εξα2λωμένο το 
φαινόμενο των startups και των success stories. Mετά το 2010 άρχισαν να 2ροσφέρονται σεμινάρια, εργαστήρια, δημιουργήθηκαν 
τα startup initiatives, το incubation. Πλέον υ2άρχουν και διαγωνισμοί μέσω των ο2οίων νέες ε2ιχειρήσεις μ2ορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση, ό2ως το Orange groove, η Hellenic startup association, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Ε2ιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ). 
Ακόμα υ2άρχει το iforU, 2ρος ενίσχυση της γυναικείας ε2ιχειρηματικότητας. Εμείς τότε 2ροσ2αθήσαμε να λάβουμε στήριξη α2ό ένα 
2ρόγραμμα του ΟΑΕΔ, αλλά δυστυχώς δεν καρ2οφόρησε, και αναγκαστικά καταφύγαμε στους γονείς μας. Ευτυχώς, ζούμε σε μια 
μεσογειακή χωρα ό2ου οι γονείς μας μας στηρίζουν και στην ενήλικη ζωή. Το αρχικό κεφάλαιο λοι2όν, ήρθε α2ό την οικογένεια. 
Εάν το ε2ιχειρούσαμε τώρα, 2ου τα 2ράγματα είναι 2ιο δύσκολα για όλους α2ό οικονομικής 2λευράς, θα ξεκινούσαμε α2ό τους 
διαγωνισμούς 2ου υ2άρχουν και α2ό εκεί και έ2ειτα θα χτίζαμε 2ροσαρμοζόμενες στις 2εριστάσεις. Ένα βήμα την φορά. Δεν βλέ2ω 
2ώς μ2ορεί να γίνει κάτι διαφορετικά.

Κατά την γνώμη σου, η καθοδήγηση (mentoring) θα σας είχε βοηθήσει να αναπτυχθείτε γρηγορότερα;
Ο2ωσδή2οτε. Δεν είχαμε εμ2ειρία και αυτό μας 2ήγαινε συχνά 2ίσω. Έ2ρε2ε να ρωτάμε τα 2άντα, αφού μας ήταν τα 2άντα 
καινούρια. Ακόμη και τα 2ιό βασικά. Πώς ιδρύω εταιρία; Τι είδους εταιρία θα είναι, ΟΕ ή ΑΕ και 2οια η διαφορά; Τα ψάχναμε 
όλα μόνες μας. Με το mentoring, κά2οιος βρίσκεται δί2λα σου, σε ενημερώνει για τις διαδικασίες, τα βήματα 2ου 2ρέ2ει να 
ακολουθήσεις για να ξεκινήσεις να στήνεις την ε2ιχείρησή σου. Έτσι γλυτώνεις 2ολύτιμο χρόνο και λάθη. Μια εναλλακτική του 
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mentoring, είναι το σωστό networking, ό2ου μέσω 
της διασύνδεσης με άλλες 2αρόμοιες με εσένα 
ε2ιχειρήσεις και οργανισμούς, ενδυναμώνεσαι και 
εντάσσεσαι ομαλά σε μια κοινότητα μέσα α2ό την 
ο2οία μ2ορείς να 2αραδειγματιστείς και να μάθεις.  

Ποια συμβουλή έχεις κρατήσει έως ώρας;
Έχουμε λάβει 2ολλές και σημαντικές συμβουλές.  
Αυτή 2ου θυμάμαι 2άντα είναι α2ό τον 2ρώτο 
μας μέντορα, 2ου ήρθε το 2011 – γιατί ως τότε 
2αλεύαμε μόνες μας. Στην 2ρώτη μας συνάντηση 
μου εί2ε το χαρακτηριστικό “ ας ξεκινήσουμε α2ό 
τα λάθη”,  δηλαδή τι μ2ορούμε να α2οφύγουμε 
στην αρχή, λάθη 2ου γίνονται όταν είσαι νέος 
στο κομμάτι της ε2ιχειρηματικότητας. Στην αρχή 
νοιώθεις α2ροστάτευτος, χαμένος, ο2ότε το να σε 
καθοδηγήσει κά2οιος είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 
Το μήνυμα 2ου κράτησα, είναι 2ως λάθη θα 
γίνουν ούτως ή άλλως, αλλά αυτά είναι 2ου θα σε 
βοηθήσουν να εξελιχθείς και να μεγαλώσεις. 

Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, λόγω έλλειψης 
εμπειρίας, τρομοκρατούνται όταν περνά ο 
πρώτος και ο δεύτερος χρόνος χωρίς να 
βλέπουν αποτελέσματα σε αυτό που κάνουν. 
Από πότε ξεκίνησε να αποδίδει καρπούς η 
Ferèikos;
Τα 2ράγματα κινούνται αργά γενικά, 2ολύ 
2ερισσότερο στην αρχή. Μάλλον δεν υ2άρχει 
άλλος τρό2ος και ρυθμός για να ανα2τυχθεί κάτι 
σωστά. Υ2άρχουν συχνά σκαμ2ανεβάσματα, γιατι 
στην Ελλάδα είμαστε. Εμείς τον 2ρώτο χρόνο 
“μ2ουσουλούσαμε”, ενώ τον δεύτερο και τρίτο χρόνο 
ήταν σαν να είχαμε “γυάλινα 2όδια” - δηλαδή ναι 
μεν καναμε τα 2ρώτα μας βήματα, αλλά δεν ήμασταν 
σίγουρες για τί2οτα. Μετά τον τρίτο χρόνο αρχίζεις 
και σταθερο2οιείσαι 2ιστεύω. Βέβαια αυτό 2άντα 
εξαρτάται α2ό τον τομέα και την αγορά και δεν είναι 
δυνατόν να είναι ίδιο για όλες τις ε2ιχειρήσεις. Για 
αυτό υ2άρχει και το ε2ιχειρηματικό σχέδιο το ο2οίο 
ε2ίσης 2ροσαρμόζεται  ανάλογα με τις συνθήκες.

Είστε γυναίκες επιχειρηματίες και μάλιστα 
δραστηριοποιείστε στον πρωτογενή τομέα. Γιατί 
θεωρείς πως η γυναικεία επιχειρηματικότητα 
κινείται παγκόσμια σε χαμηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με την ανδρική; Πως θα μπορούσε να 
ενισχυθεί στην Ελλάδα;
Οι γυναίκες 2ροσ2αθούν να ισορρο2ήσουν 
καριέρα και οικογένεια, κάτι 2ου είναι δυσκολο 
α2ό μόνο του. Το να χτίσεις μια ε2ιχείρηση, είναι 
ό2ως ακριβώς να μεγαλώνεις ένα 2αιδί, α2αιτεί την 
2ροσοχή, το χρόνο και τη φροντίδα σου διαρκώς. 
Ε2ίσης οι γυναίκες, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν 
τολμούν τόσο και 2ιστεύω 2ως αυτό έχει να κάνει 
με την κουλτούρα μας. Υ2άρχουν κά2οια δίκτυα με 
mentors 2ου 2ροσ2αθούν να ενδυναμώσουν τη 
γυναικεία ε2ιχειρηματικότητα ό2ως το women bus-
siness angels στο ο2οίο έγινα 2ρόσφατα μέλος. Το 
iforU ε2ίσης, το ο2οίο εξειδικεύεται στο mentoring 
για γυναίκες ε2ιχειρηματίες. 
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Πώς βλέπεις το μέλλον των startups στην 
Ελλάδα;
Πάντα θα υ2άρχουν καινοτόμα startups και 
2ρωτο2οριακές ιδέες. Ένα α2ό τα θετικά της 
οικονομικής κρίσης, είναι η καθημερινή ανάδειξη 
καινούργιων ιδεών και εγχειρημάτων α2ό νέους 
ανθρώ2ους 2ου έχουν να 2ροτείνουν κάτι 
διαφορετικό.

Το θέμα του τεύχους ειναι η αντοχή. Πώς 
αντιμετωπίζεις τις δύσκολες καταστάσεις 
και τις απογοητεύσεις; Τι σε κινητοποιεί να 
συνεχίσεις;
Τα εμ2όδια είναι καθημερινά και 2άντα υ2άρχουν 
καταστάσεις 2ου δεν μ2ορείς να ελέγξεις. Οταν 
μάθαμε για τα capital controls στην Ελλάδα, 
αναρωτιόμασταν με την αδερφή μου τι θα 
κάνουμε χωρις να 2άρουμε κά2οια α2άντηση. 
Αναγκαστήκαμε να 2ροσαρμοστούμε, συνεχίσαμε 
να δουλεύουμε κανονικά όσο αυτό ήταν δυνατό. 
Η ασταθής φορολογία και το 2όσο 2ρέ2ει να 
2ληρώσω τελικά για τον ΦΠΑ δεν βοηθούν και 
2ολύ στο αίσθημα σιγουριάς και σταθερότητας, 
αυτό είναι σίγουρο. Δεν υ2άρχει κανονικότητα στον 
ε2ιχειρηματία στην Ελλάδα. Αυτό 2ου μας δίνει 
δύναμη είναι η γνώση ότι κάνουμε κάτι δικό μας, 
ότι δημιουργούμε καθημερινά και κάνουμε αυτό 
2ου μας αρέσει. Όλα στην ζωή α2ορρεόυν α2ό 
α2οφάσεις και ε2ιλογές μας. Λάθη θα γίνουν ό,τι 
και να κανεις. Το σημαντικό ειναι να βρίσκεις τη 
δύναμη να ξε2ερνάς τα εμ2όδια 2ου 2ροβάλλουν 
μ2ροστά σου με ό2οιον τρό2ο μ2ορείς και να 
συνεχίζεις οτι και αν γίνει. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή 
είναι η αίσθηση 2ως κατακτάς με τη δύναμή σου 
τους στόχους και τα όνειρά σου και δίνεις ευκαιρίες 
και σε άλλους ανθρώ2ους εκει έξω βάζοντάς τους 
στην ομάδα σου.

Ποια η καινοτομία της Ferèikos;
Το καινοτόμο αρχικά ήταν δύο γυναίκες να 
ασχολούνται με τον 2ρωτογενή τομέα και 
συγκεκριμένα με ενα ζώο ό2ως το σαλιγκάρι. 
Έρχονταν α2ο διάφορα μέρη της Ελλάδος, κυρίως 
“2αραδοσιακοί” αγρότες για να δουν τι στο 
καλό κάνουμε. Προσ2αθούμε καθημερινά να 
συνδέουμε την ε2ιχείρησή μας με την καινοτομία, 
κυρίως δημιουργώντας νέα 2ροϊόντα. Ε2ίσης η 
καινοτομία ε2εκτείνεται και στις υ2ηρεσίες 2ου 
2ροσφέρεις. Και εδώ έχω ένα 2αράδειγμα να σου 
δώσω, ό2ου φαίνεται και το female touch. Μέχρι 
2ρότινος, το φρέσκο 2ροϊόν είχε συγκεκριμένη 
συσκευασία και βάρος και τα σαλιγκάρια 
εξάγονταν σε σάκους των δεκα2έντε κιλών. Εμείς 
κατασκευάσαμε συσκευασίες των 2έντε κιλών, 
ώστε να είναι 2ιο βολικές και μάλιστα 2ροτείναμε 
και διαφορετικό χρώμα για κάθε 2ελάτη κάνονατς 
τη διανομή 2ιο εύκολη. Οι 2ελάτες ενθουσιάστηκαν 
και διάλεγαν ο καθένας το χρώμα του! Αυτό το 
2αράδειγμα, δείχνει 2ώς κάτι τόσο μικρό, μ2ορεί 
να διευκολύνει και τις δύο 2λευρές χωρίς κανένα 
κόστος κιόλας. Ως ε2ιχειρηματίες 2ρέ2ει να 

2ροχωρούμε, βελτιώνοντας την ζωή των 2ελατών 
μας, και 2ρος αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα 
έτοιμα γεύματα μας, 2ου κάνουν το σαλιγκάρι μια 
εύκολη και θρε2τική λύση για τον καθένα. 

Το slow movement κερδίζει αργά αλλά 
σταθερά εδαφος παγκοσμίως, προτρέποντας 
όλους μας σε εναν πιο ουσιαστικό, πιο ποιοτικό 
τρόπο ζωής. Στην Ελλάδα ειναι ακόμη σε 
πολλούς άγνωστο. Θεωρείς πως ειναι κάτι που 
σιγά σιγά θα υιοθετηθεί ως τρόπος ζωής; Με 
ποιον τρόπο η Ferèikos συμμετέχει στο κίνημα 
του slow food;
Ειναι μια διαφορετική κουλτούρα α2ό την ο2οία 
έχουμε α2ομακρυνθει λόγω των ρυθμών της 
ζωής μας. Νομίζω οτι σιγά σιγά ο κόσμος θα 
ακολουθήσει αυτή την τάση. Γενικά, άλλοι 
2ερισσότερο και άλλοι λιγότερο, αντιστεκόμαστε 
στην αλλαγή. Είναι φυσιολογική αντίδραση. 
Σταδιακά συνειδητο2οιούμε τι 2ραγματικά μας 
κάνει χαρούμενους, τι έχει ουσία και 2οιότητα, 
ο2ότε και βγαίνουμε εκτός comfort zone. Να 2ούμε 
εδώ, 2ως το σαλιγκάρι είναι το σύμβολο του slow 
food! Είμαστε μέλη του slow food convivium με 
έδρα στην Ιταλία, ενώ κάνουμε και γευσιγνωσίες 
συνδιάζοντάς τα σαλιγκάρια με κρασί, σε εγκαίνια 
deli shops, αλλά και στις εγκαταστάσεις μας, κυρίως 
για γκρού2ς 2ου έρχονται α2ό το εξωτερικό. 

Έχετε κάποια εταιρία πρότυπο ή κάποιον 
επιχειρηματία που να λειτουργεί ως έμπνευση;
Πολλούς η αλήθεια είναι, μου είναι δύσκολο 
να ξεχωρίσω. Γενικά έχω αδυναμία στους 
ε2ιχειρηματίες 2ου ξεκινούν α2ό το μηδέν, 2ου 
είναι αυτοδημιούργητοι. Εκείνους 2ου ήδη έχουν 
μια ε2ιχείρηση α2ό τους γονείς τους, τους σέβομαι 
όταν θα την 2άνε ενα βήμα 2αρακάτω. Θαυμάζω 
εκείνους 2ου σκέφτονται κοινωνικά, 2ου θέτουν σε 
2ροτεραιότητα τον άνθρω2ο και το 2εριβάλλον. 
Η ενσυναίσθηση ειναι 2ολύ σημαντική. Όσοι 
σκέφτονται 2έρα α2ό το 2ροσω2ικό όφελος, είναι 
εκείνοι 2ου φέρνουν και την αλλαγή. 

Τι συμβουλή θα έδινες στο νεότερο εαυτό 
σου;
Κυρίως θα του έλεγα να το ξανακάνει, να το 
τολμήσει 2αρά τις ό2οιες δυσκολίες. Θα του έλεγα 
να μην φοβάται να κάνει λάθη, είναι ανα2όφευκτα. 
Τα λάθη σε κάνουν καλύτερο, είναι μέρος της 
διαδικασίας ανά2τυξης. Πρέ2ει να 2έσεις 2ριν 
μάθεις να 2ερ2ατάς.  

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της Ferèikos;
Στοχεύουμε διαρκώς να βελτιώνουμε την 
ε2ιχείρησή μας σε όλα τα ε2ί2εδα: στην οργάνωση, 
τις υ2ηρεσίες μας. Σύντομα θα 2ροσφέρουμε webi-
nars ως έναν εναλλακτικό τρό2ο να 2ροσφέρουμε 
τεχνογνωσία, εκμεταλλευόμενοι τα ψηφιακά 
μέσα. Θέλουμε να γίνουμε ακόμη 2ερισσότερο 
2ελατοκεντρικοί, να 2αραμένουμε ένα βήμα 
μ2ροστά όσον αφορά στην ικανο2οίηση των 
2ελατών μας.
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Να θυμηθώ . . . 

...να ζητήσω την γνώμη των φίλων μου, να τους ακούσω με προσοχή 
και να κάνω μετά του κεφαλιού μου. 

 
 ...να βγάλω καμιά εκατοστή selfies και να μην ανεβάσω καμιά. 

Μετά από τρεις μήνες να αποφασίσω πως μου αρέσει μια από αυτές και να την ποστάρω.

...να κόψω τα μαλλιά μου κοντά και να ζηλεύω όσους έχουν μακρύ μαλλί.

...να αφήσω τα μαλλιά μου να μακρύνουν και να ζηλεύω όσους έχουν κοντά μαλλιά. 

  ...να πατήσω πως θα πάω σε ένα σωρό event στο Facebook. Να μην πάω σε κανένα. 

  ...να ακυρώσω στους φίλους μου για να μείνω σπίτι να κοιμηθώ.

 ...να πω ψέμματα για το πόσους καφέδες έχω πιεί μέσα στη μέρα.

 ...να αγοράσω κάτι που ούτε θέλω, ούτε χρειάζομαι, απλά γιατί έχει έκπτωση.

 ...να συνεχίσω να φοράω τα γυαλιά ηλίου μου μέσα στο μετρό. 

 ...να αγχωθώ όταν κάποιος στο λεωφορείο στέκεται υπερβολικά κοντά μου.. 





Π Ε Ρ Ι   Α Π Ο Τ Υ Χ Ι Α Σ

«Μη σπαταλάς το χρόνο σου κοπανώντας έναν τοίχο, ευελπιστώντας να μετατραπεί σε πόρτα.»

Coco Chanel

Κείμενο: Aκυλίνα Πρίντζιου
Φωτογραφία: Maρίλια Καλαντζή

ταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα» λέει το 2ολύ γνωστό α2όφθεγμα, το ο2οίο 
μ2ορεί να ακούς κάθε φορά 2ου 2αρα2ονιέσαι για τις δυσκολίες 2ου αντιμετω2ίζεις στη ζωή 
σου. Είτε 2ροέρχεται α2ό κά2οιον συγγενή, φίλο ή τη γιαγιούλα 2ου κάθεται δί2λα σου στο 
λεωφορείο όταν γυρνάς στο σ2ίτι, 2άω στοίχημα 2ως το μόνο 2ράγμα 2ου θέλεις να κάνεις είναι 
να 2άρεις αυτά τα λεμόνια και να τους τα 2ετάξεις στη μούρη.

Το να αντιμετω2ίζεις τις δυσκολίες 2ου 2ροκύ2τουν σε διάφορα στάδια της ζωής σου είναι μια άκρως α2αραίτητη 
δεξιότητα την ο2οία κανείς 2οτέ δε σου μαθαίνει. Μάλλον γιατί κανείς δεν ξέρει 2ραγματικά 2ώς να χειριστεί 
αυτές τις καταστάσεις 2ου 2ροκύ2τουν α2’ το 2ουθενά και α2ειλούν την ευημερία σου. Οι 2ερισσότεροι α2λώς 
καταφεύγουν σε εμψυχωτικά α2οφθέγματα 2ου σε συμβουλεύουν να «κάνεις κουράγιο» και να «εκμεταλλευτείς 
στο έ2ακρο την 2αρούσα κατάσταση, όσο δυσοίωνη κι αν φαίνεται», ενώ 2ου και 2ου διηγούνται δύο, τρείς, 2έντε 
ιστορίες για όλους αυτούς 2ου ξεκίνησαν α2’ το τί2οτα και κατέληξαν να λούζονται στο χρήμα (η γιαγιά μου έχει μια 
ιδιαιτέρως 2λούσια συλλογή τέτοιων ιστοριών και τυχαίνει να μην ξέρει 2ροσω2ικά α2ολύτως κανέναν α2’ όλα αυτά 
τα ξεφτέρια). 
Κι εσύ κι εγώ ξέρουμε 2ολύ καλά, όμως, 2ως το να δίνεις συμβουλές και να γίνεσαι γκουρού της θετικής σκέψης 
είναι 2άντοτε 2ολύ 2ιο εύκολο όταν δεν έχει να κάνει με σένα τον ίδιο. Κά2οιες δυσκολίες δεν ξε2ερνιούνται 
τόσο εύκολα και μερικές φορές α2λά νιώθεις τόσο κουρασμένος α2ό τη ζωή 2ου δε θες να σηκωθείς καν α2ό το 
κρεβάτι το 2ρωί. Μερικές φορές, το να 2αρατήσεις τα 2άντα όταν 2ροκύ2τουν δυσκολίες φαίνεται τόσο δελεαστικό 
μα και λογικό, γιατί στην 2ραγματικότητα δεν είσαι μαχητής, είσαι ένας α2λός δάσκαλος ή υ2άλληλος καταστήματος 
ή δικηγόρος ή αισθητικός και φτάνει 2ια. 
Τα 2ράγματα 2ερι2λέκονται ακόμα 2ερισσότερο όταν είσαι τελειομανής και δεν σ’ ευχαριστεί τί2οτα άλλο 2αρά το 
τέλειο σε κάθε δουλειά 2ου αναλαμβάνεις, σε κάθε τι 2ου κάνεις. Ως χρόνια τελειομανής κι εγώ, έχω βρεθεί σ’ 
αυτή την άβολη θέση αμέτρητες φορές, όταν βάζω τα δυνατά μου και 2άλι δεν 2ετυχαίνω (αλλά οι Coldplay δεν 
θα 2ροσ2αθήσουν να με διορθώσουν). Πάντοτε μου έλεγαν 2ως η ανθεκτικότητα και η α2οφασιστικότητα είναι τα 
2ιο εξέχοντα χαρακτηριστικά μου, 2ως οι ικανότητες οργάνωσής μου είναι α2αράμιλλες και 2ως η 2ιο αξιοθαύμαστη 
ιδιότητά μου είναι να στοχεύω ψηλά και να 2ραγματο2οιώ αυτούς τους στόχους χωρίς να α2οτυγχάνω. 
Τότε, γιατί συνεχώς μετράω αυτές τις α2οτυχίες και γιατί αδυνατώ να δω αυτό το α2οφασισμένο και οργανωμένο 
άτομο στις καθημερινές μου εργασίες;
Οι δυσκολίες στη ζωή είναι ανα2όφευκτες και θα τις βρίσκεις συνεχώς να σου κλείνουν το δρόμο είτε σ’ αρέσει είτε 
όχι. Αλλά ορισμένες φορές μ2ορούν να γίνουν υ2ερβολικά τρομακτικές για να τις αντιμετω2ίσεις και τότε είναι 2ου 
η ε2ιθυμία να τα 2αρατήσεις όλα γίνεται 2ιο έντονη. Είμαι το είδος του ατόμου 2ου δεν τα 2άει καλά υ2ό 2ίεση. Εάν 
μειώσεις τη δουλειά μου ή, Θεός φυλάξοι, κρίνεις τη δουλειά μου κατώτερη σε σύγκριση με κά2οιου άλλου, αυτό δε 
θα μου δώσει δύναμη και δε θα τροφοδοτήσει την ε2ιθυμία μου να 2ροσ2αθήσω 2ερισσότερο, αλλά αντιθέτως θα 
με κάνει να θέλω να τα κάψω όλα και να μη βγω α2ό το σ2ίτι μου για καμιά βδομάδα. 
Προφανώς, αυτή η αντίδραση μόνο ιδανική δεν είναι και σίγουρα δε βοηθά στην υγεία και ευεξία του μυαλού 
σου. Πολύ συχνά, η ζωή είναι σαν το σατανικό αφεντικό σου στη δουλειά 2ου 2οτέ δεν αναγνωρίζει τη σκληρή 
σου 2ροσ2άθεια ή σαν εκείνο τον δάσκαλο 2ου αρνείται 2εισματικά να σου βάλει το ρημάδι το Άριστα. Εάν η 
ενστικτώδης αντίδρασή σου είναι να τα 2αρατάς, να φεύγεις μακριά και να μην κοιτάς 2ίσω 2οτέ, 2ως 2εριμένεις να 
2ετύχεις το οτιδή2οτε στη ζωή;
Η α2οτυχία είναι μέρος του ταξιδιού. Δεν μ2ορείς να εκτιμήσεις 2ραγματικά την αξία της ε2ιτυχίας, του να α2οκτάς 
ε2ιτέλους κάτι 2ου κυνηγούσες για τόσο καιρό, εκτός κι αν έχεις 2εράσει α2ό το στάδιο της α2οτυχίας κανά δυο 
φορές.
Εγώ ακόμα δεν ξέρω 2ως να χειριστώ την α2οτυχία. Ακόμα με τρομάζει όσο τί2οτε άλλο. Αλλά, 2αρόλα αυτά, ακόμα 
δεν το έχω βάλει κάτω. Ίσως να είμαι 2ιο ανθεκτική α2’ όσο νομίζω.   

«Ό
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T H I N K   I N S I D E   T H E   B O X

Κείμενο: Έμιλυ Κα2οθανάση
Κολάζ: Mιμίκα Μιχο2ούλου

υ2νάω. Βγάζω α2’το ντουλά2ι την αγα2ημένη μου κού2α κι ετοιμάζω ζεστό καφέ. Βγαίνω α2’την κουζίνα και 
βουλιάζω στον κανα2έ του σαλονιού. Αφήνω τον καφέ να αχνίζει στο τρα2εζάκι μ2ροστά μου και 2αίρνω 
στα 2όδια μου το μεταλλικό κουτί. Το ανοίγω και ψαχουλεύω. Πρόκειται για την 2ρωϊνή μου ιεροτελεστία. 
Κάθε μέρα το κουτί μ2ορεί να αλλάζει μέγεθος, υφή, υλικό και 2εριεχόμενο. 

Σήμερα βρίσκω κάτι εισιτήρια τραίνου, ένα χαρτί με λέξεις 2ου χρησιμο2οίησε ένας φίλος όταν μιλούσαμε χθες, 
ένα φακελάκι τσάι με γεύση Χειμώνα, τις 2ρώτες τριάντα σελίδες α2ό το βιβλίο 2ου μου 2ρότεινε μια φίλη και 
ξεκίνησα να διαβάζω, καρτ 2οστάλ α2ό μια 2όλη 2ου δεν έχω ε2ισκεφθεί και δεν ξέρω καν 2οιά είναι, ωστόσο 
μου φαίνεται οικεία. Βλέ2ω κάτι ψίχουλα α2ό το ανα2άντεχα 2ετυχημένο γλυκό 2ου έφτιαξα 2ριν τρεις μέρες. Πείτε 
με λαίμαργη, αλλά τα βουτάω και τα τρώω. Ανακαλύ2τω κι άλλα 2ράγματα, ψάχνοντας. Μια συναρ2αστική ιδέα 2ου 
μου κατέβηκε χθες, ενώ αναρωτιόμουν τι θα κάνω τους ε2όμενους μήνες για να μ2ορώ να α2οκαλέσω τον εαυτό 
μου ‘δημιουργικό’ και ‘δραστήριο’. Το μήνυμα 2ου δεν έχω στείλει ακόμη σε μια φίλη 2ου έχω να δω καιρό - θέλω να 
την 2άω στο καινούριο καφέ 2ου ανακάλυψα στην 2εριοχή. Το έ2ι2λο 2ου έχω α2οθηκεύσει στους σελιδοδείκτες και 
α2οφάσισα να αγοράσω μες στον ε2όμενο μήνα γιατί κάθε 2ου αλλάζει η ε2οχή, βρίσκω ευκαιρία να ικανο2οιήσω 
την καταναλωτική αχόρταγή μου 2λευρά, και δεν νιώθω ενοχές γι’αυτό, ό,τι και να λέτε.

Α2’το 2ουθενά, σκάει στα μούτρα μου το κύμα θυμού α2’τον τσακωμό 2ου είχα με τον 2ατέρα μου χθες. Ό2ως 2άντα, 
δεν ήταν για κάτι σημαντικό, ωστόσο η ένταση 2ου στρογγυλοκάθισε στο στομάχι μου είναι 2έρα για 2έρα αληθινή 
και κάνει ακόμη θόρυβο. Προς το 2αρόν την 2ροσ2ερνάω, και 2έφτω 2άνω σε μια ένδειξη 2ου αναβοσβήνει ‘Είσαι 
η Βασίλισσα της Αναβλητικότητας’, για να μου θυμίσει όλα τα 2λάνα 2ου καταγράφω αναλυτικότατα στην ατζέντα μου 
και έχουν μείνει εκεί, α2ραγματο2οίητα. Ναι. Ωραία. Ευχάριστη υ2ενθύμιση 2ρωΐ 2ρωΐ. Θα 2ροτιμούσα μια σκέτη 
‘καλημέρα’. Τελοσ2άντων. Βρίσκω μερικά μικροαντικείμενα ακόμη, κρατάω όσα μου χρειάζονται και βάζω σε μια 
σακούλα τα υ2όλοι2α για να τα 2ετάξω αργότερα. Κλείνω το κουτί, το κρύβω κάτω α2’τον κανα2έ και σηκώνομαι. 

Το τί έκανα μετά δεν έχει καμιά σημασία. Αυτό 2ου έχει σημασία είναι το κουτί. Όλοι έχουν. Ναι, έχεις κι εσύ ένα. Α, 
δεν ξέρω 2ού βρίσκεται, μη με ρωτάς. Ψάξε. Και να ήθελα να σε βοηθήσω, είναι αδύνατον. Το κουτί του καθενός 
α2ό μας, για τους άλλους είναι αόρατο. Κάθε μέρα βρίσκεται στο σημείο 2ου το άφησες. Ωστόσο, ό2ως με τον καιρό 
αλλάζεις εσύ, έτσι κι αυτό αλλάζει μορφή. 

Το κουβαλάς 2άντα μαζί σου. Κρατάει μέσα του όλα όσα θέλεις να θυμάσαι, όσα θέλεις να ξεχάσεις, όσα ελ2ίζεις, 
όσα θα ήθελες ή όσα ξέρεις 2ως κά2ου κά2ως κά2οτε θα γίνουν δικά σου. Περιέχει όσα είσαι και όσα θα γίνεις. 
Ίσως να είναι ένα σημειωματάριο ή μια αφίσα στον τοίχο σου. Ίσως είναι το 2ερβάζι του 2αραθύρου σου με τα φυτά 
2ου 2οτίζεις και 2ροσέχεις και βλέ2εις σταθερά να ανα2τύσσονται, να μαραζώνουν το χειμώνα και την άνοιξη φτου 
κι α2’την αρχή. Ίσως είναι οι άνθρω2οι 2ου θέλεις να γεμίζουν τις μέρες σου, ή ίσως μια τσάντα 2ου είχες στο λύκειο 
και την έχεις κρατήσει ακόμη, για όλα αυτά 2ου είχες ζωγραφίσει 2άνω στο ύφασμα με ανεξίτηλους μαρκαδόρους. 
Μ2ορεί να είναι κυριολεκτικά ένα κουτί 2ου κουβαλάς σε κάθε μετακόμιση. 

Μην ξεχνάς να το ανοίγεις, να 2εριεργάζεσαι τι έχει μέσα και να το τακτο2οιείς 2ού και 2ού. Κά2οιοι άνθρω2οι το 
2αραφουσκώνουν κι ας τους 2ιάνεται η μέση α2’το βάρος. Κά2οιοι κρατάνε τα βασικά και το ξεσκαρτάρουν κάθε 
μέρα. Κά2οιοι άλλοι το έχουν γεμίσει με αυτοκόλλητα, άλλοι με κορδέλες και δαντέλες και άλλοι το χουν βάψει με 
σ2ρέι ή το έχουν αφήσει ό2ως είναι. 

Σκέψου μια α2οθήκη, με όλα τα κουτιά των ανθρώ2ων στοιβαγμένα σε ψηλά ράφια. Όλοι θα είχαν κλειδί ώστε 
να ε2ισκέ2τονται την α2οθήκη και να τσεκάρουν το κουτί τους. Αλλά κανείς δεν θα μ2ορούσε να βλέ2ει τί2οτε 
άλλο 2αρά μόνο το δικό του κουτί. Πώς θα ΄ταν αν κά2οιος μ2ορούσε να τα δει όλα μαζί, έστω για ένα κλάσμα του 
δευτερολέ2του;

Ξ
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M E   Λ Ι Γ Η   Π Ι Σ Τ Η

Kείμενο: Χρυσούλα Ζαγκότη
Φωτογραφία: Μαρίλια Καλαντζή 

αλέ μην στενοχωριέστε, όλα καλά!” άκουσαν γεμάτοι έκ2ληξη οι γιατροί να τους λέει η κυρία Ελένη, 
όταν της ανακοίνωσαν ότι για καλό της υγείας της έ2ρε2ε να της κόψουν το ένα άκρο 2άνω α2ό το 
γόνατο. Παραδέχτηκαν ότι 2ρώτη φορά συναντούν τόσο αισιόδοξο ασθενή, έναν ακρωτηριασμένο 
ασθενή 2ου ήρθε 2ρόσω2ο με 2ρόσω2ο τρεις φορές με τον Xάρο.

Η κυρία Ελένη υ2έστη δεκαεφτά χειρουργεία σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών. Ζούσε μία 2ολυάσχολη ζωή, 
αφιερωμένη στον άντρα της, στα 2αιδιά της, στη δουλειά της και την αγά2η της, την κολύμβηση.
Ώσ2ου έναν Αύγουστο, έζησε ένα τραγικό ατύχημα με το αυτοκίνητο.
“Το ότι ζώ είναι ένα θαύμα”, μου εί2ε με σταθερότητα στη φωνή. “Το μόνο 2ου ήθελα όσο ήμουν στο νοσοκομείο 
και με... συναρμολογούσαν οι γιατροί, ήταν να σηκωθώ και 2άλι. Να σταθώ στο 2όδι μου και να συνεχίσω να ζώ. 
Δεν ρώτησα 2οτέ ‘γιατί’ τον Θεό. Ε2ειδή γνωρίζω 2ως α2ό όλη αυτή την 2ερι2έτεια κέρδισα υ2ομονή, εισέ2ραξα 
αγά2η και βγήκα 2ιο δυνατή.” 
Τα λόγια της ήταν γροθιά στο στομάχι μου και ελιξίριο ταυτόχρονα. Ένιωσα ντρο2ή για όσες φορές βρέθηκα 
α2ελ2ισμένη και τα 2αράτησα στην ζωή μου, μιας και τα βάσανά μου μ2ροστά της φαίνονταν μικρά.
“ Όταν 2ρωτο2ήγα στο κολυμβητήριο μετά το ατύχημα, φορούσα το τεχνητό μου μέλος. Είχα ζητήσει κι α2ό τα δύο μου 
2αιδιά να με συνοδεύσουν εκείνη την μέρα. Η κόρη μου ένιωσε αμήχανα όταν αντιλήφθηκε 2ως ο κόσμος κοιτά την 
μητέρα της σαν κάτι ξένο. Της εί2α να μετρήσει 2όσοι με κοιτούν, να ξέρω να φέρω αυτόγραφα την ε2όμενη φορά”, 
μου εί2ε γλυκά, θέτοντας ευγενικά τρία σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.
Πρώτον, 2όσο ανώριμοι είμαστε α2έναντι στο διαφορετικό. Δεύτερον, 2όση σημασία έχει να μην υ2ολογίζεις τις 
α2όψεις των άλλων για σένα, ειδικά όταν κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς την ζωή σου. Τρίτον, 2ως της άξιζε να 
μοιράσει αυτόγραφα, γιατί είναι ηρωίδα.
Η ιστορία της με γέμισε χαρά και ελ2ίδα. Οι άνθρω2οι όλων των αιώνων και όλης της Γης βρίσκουν με διαφορετικό 
τρό2ο τη δύναμη 2ου κρύβουν μέσα τους. Είναι φοβερό 2όσο 2είσμα, 2όση ε2ιμονή, 2όσο κουράγιο υ2άρχει στον 
καθένα μας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα ανήκουστα δεινά 2ου έχει ζήσει η ανθρω2ότητα μέσα στο 2έρασμα 
του χρόνου. Τις ασύλλη2τες συμφορές των 2ολέμων, τον θρήνο των αγα2ημένων α2ό τους αγα2ημένους τους, τα 
κλάματα 2αιδιών. Δεν το αμφισβητώ, οι 2ερισσότεροι α2ό εμάς δεν μ2ορούμε ούτε να φανταστούμε τον 2όνο 2ου 
έχει υ2άρξει α2ό την αρχή του κόσμου. Σε ένα 2ράγμα ίσως όμως να συμφωνήσουμε. Ο Γαλαξίας δεν σταμάτησε 
εκεί. Ο 2λανήτης Γη 2εισματικά κίνησε άλλη μια φορά γύρω α2ό τον υ2έρλαμ2ρο Ήλιο. Κι άλλη μία, κι ακόμη μία. Η 
Ζωή 2ροχώρησε άλλη μία στιγμή. Οι άνθρω2οι ανέ2νευσαν άλλη μία φορά, άλλη μία μέρα, άλλη μία δεκαετία. Γιατί 
τελικά, έτσι βαδίζει ο κόσμος μ2ροστά. Βρίσκει θάρρος και στήριγμα στη φύση, ενίοτε στην 2ίστη ή ακόμη και στον 
έρωτα. Κάτι σαν ένστικτο δεν σε αφήνει να τα 2αρατήσεις. Σε υ2οχρεώνει να 2ροσ2αθήσεις ξανά, γιατί αυτό είναι 
το χρέος σου να κάνεις, όσο υ2άρχει γη να την 2ατάς και η καρδιά χτυ2ά μέσα σου. 
Αυτή είναι η ορμή της ζωής. Να αρνείσαι να 2εθάνεις. Να βρίσκεις το ‘γιατί’ της ζωής σου, μέσα σου, γύρω σου, 
2αντού. 
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K L E L I A   A N D R A L I

Συνέντευξη: Κριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: Klelia Andrali

ια ελληνίδα α2ό το Brighton. Πο2 Άρτ, 2ολύ χρώμα, ασηνήθιστα μοτίβα, κέφι και θετική ενέργεια. 
Η Κλέλια Άνδραλη είναι σχεδιάστρια μόδας με βάση την Αγγλία και τα ρούχα της θα σου φτιάξουν 
την διάθεση. Με 2ροχωρημένη αίσθηση του στυλ, τα σχέδιά της δεν είναι για βαρετούς ανθρώ2ους. 
Μας μίλησε όμως για το 2ώς είναι να ξεκινάς δικό σου brand.

Επιχειρηματικότητα στην Αγγλία για μια Ελληνίδα με ταμπεραμέντο. Πώς είναι το κλίμα; 
Το κλίμα είναι βαρύ και ανταγωνιστικό! Σε μία χώρα 2ου σε ενα μεγάλο 2οσοστό 2αράγει μόδα, το να είσαι 
σχεδιάστρια έχει τα καλά του α2ό ά2οψη ευκαιριών, αλλά κυρίως α2αιτεί τρομερό 2είσμα και ε2ιμονή στο στόχο. 
Και εκεί βοηθάει το ταμ2εραμέντο! 

Θέλει θάρρος να ξεκινήσεις κάτι δικό σου μόνος. Η στήριξη από τον περίγυρο, ηθικά και πρακτικά είναι 
απαραίτητη;  
Αν έλεγα το αντίθετο θα ήμουν τουλάχιστον αγνώμων. Για μένα το 2ιο σημαντικό ήταν να 2ιστέψουν αρχικά οι δικοί 
μου ότι 2ρόκειται για κανονική δουλειά. Αυτό ήταν το στοίχημα. Α2ό κει και 2έρα και η 2ρακτική στήριξη στο ξεκίνημα 
ήταν α2αραίτητη. 

Τα σχέδιά σου είναι τόσο πρωτοποριακά και προκλητικά που μαγνητίζουν το βλέμμα. Από πού αντλείς 
έμπνευση;
Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό! Ξεκινάνε όλα α2ό ένα ερέθισμα, α2ό κάτι 2ου θα σκεφτώ ή θα δω στο δρόμο, 
αλλά μετά θα το συνδέσω με κά2οιο καλλιτεχνικό κίνημα, κά2οια ε2οχή με ενδιαφερον lifestyle, ένα καλλιτέχνη 
με τρελή ζωη. Δεν είναι δηλαδή ένα στείρο ερέθισμα. Για να εξελιχθεί η δουλειά μου, 2ρέ2ει ο2ωσδή2οτε να 
εμ2εριέχεται διάβασμα και έρευνα, αλλιώς νιώθω ότι κάτι δεν έκανα σωστά, ότι κάτι δεν έμαθα.

Πώς καθορίζεις την έννοια της επιτυχίας;
Αν μιλάμε για ε2αγγελματική ε2ιτυχία, αυτές είναι 2ολύ βαριές έννοιες, ειδικά στο χώρο της μόδας Δεν τις αγγίζω! 
Ε2ιτυχία για μένα είναι και μόνο το ότι κάνω αυτό 2ου μου αρέσει, έχω τον α2όλυτο έλεγχο του ονείρου μου και 
ακούω τόσο όμορφα 2ράγματα για τη δουλειά μου! 

Μ
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Τι συμβουλές θα έδινες αν είχες απέναντί σου έναν νέο επιχειρηματία;
Ε2ειδή δεν το έκανα και θα το ήθελα 2ολύ, θα τον συμβούλευα να ξεκινήσει α2ο χαμηλά. Να δουλέψει 2ρώτα σε μια αντίστοιχη 
εταιρία για τουλάχιστον τρία χρόνια, 2ροτού ξεκινήσει τη δική του. Μαθαίνεις 2ολλά δουλεύοντας για κά2οιον άλλο! Παίρνεις 
εμ2ειρία. Ίσως είναι και ένα κομμάτι στο ο2οίο βιάστηκα.  Τι να 2ώ? Ήμουν μικρή και ενθουσιώδης! Το ταμ2εραμέντο 2ου λέγαμε.

Πώς δίνεις κίνητρο στους ανθρώπους που είναι γύρω σου ώστε να μοιραστούν το όραμά σου;
Μοιράζομαι 2ρώτα εγω μαζί τους τις ιστορίες μου, τα εκατοντάδες σχέδια 2ου δημιουργώ για κάθε συλλογή, την έρευνα μου και 
κά2οια στιγμή τους 2είθω! Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρω2οι 2ου είναι στη ζωή μου είναι 2ολύ ενθουσιασμένοι με την ε2ιμονή μου 
και μοιράζονται το όραμα μου, χωρίς να το ζητήσω!

Αγαπημένη στιγμή της επιχείρησης και μια δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισες;
Αγα2ημένη, ονειρεμένη στιγμή ήταν όταν έλαβα ένα email α2ο το Τopshop, με μία 2ρόταση συνεργασίας! Δύσκολο 2ολύ ήταν 
όλο το ξεκίνημα!

Υπάρχουν Έλληνες-ίδες που έχεις ως πρότυπο;
Όσοι με γνωρίζουν, είμαι σίγουρη ότι έχουν ένα χαμόγελο διαβάζοντας την ερώτηση. Mary Katrantzou. Την θαυμάζω α2εριόριστα, 
σέβομαι τη δουλειά της και είμαι 2ολύ χαρούμενη 2ου έχει κάνει 2αγκόσμια 2άταγο!

Ένα τρελό όνειρο σου που το κυνηγάς ακόμα.
Ένα showroom στο Λονδίνο, με στούντιο στο υ2όγειο. Το έχω φανταστεί 2ολλές φορές. Είναι ολόλευκο και βλέ2ω ήδη τα ρούχα 
μου στη βιτρίνα του! Ε2ικοινωνώ με τις γυναίκες και μιλάμε για τις τάσεις. Όταν έχω έμ2νευση θέλω να κατεβαίνω στο στούντιο και 
να κλείνομαι εκεί σχεδιάζοντας.. 

Τί στόχους έχεις για το μέλλον του προϊόντος σου; Υπάρχει κάτι που θέλεις άμεσα να κατακτήσεις;
Στα άμεσα σχέδια μου είναι να 2άρω μέρος στην έκθεση 2ου γίνεται στο London Fashion Week. Fingers crossed!

www.kleliaandrali.co.uk







U N D

Συνέντευξη: Kριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: und. Athens

art & culture city guide

 Αθήνα είναι γεμάτη τέχνη και καλλιτεχνικά δρώμενα, ο2ότε ο Κυριάκος Σ2ύρου, α2οφάσισε να το κάνει 
2ιο εύκολο α2ό 2οτέ, το να τα ανακαλύψεις όλα αυτά. Δημιουργός του Und. Athens, ενός χάρτη τέχνης, με 
όλες τις γκαλερί, μουσεία, στούντιο νέων καλλιτεχνών και άλλα 2ολλά ενδιαφέροντα σημεία μέσα στην 
2ολή για να εξερευνήσεις. Το background του διαφορετικό, αλλά η αγά2η για τις τέχνες τον οδήγησε 

στο να δημιουργήσει τον 2ρώτο οδηγό τέτοιου τύ2ου για την Αθήνα. Η ε2ιμέλεια του χάρτη είναι δική του και ο 
σχεδιασμός της Νατάσσας Πα22ά. Πάρε έναν und. Athens χάρτη λοι2όν και ξεχύσου να ανακαλύψεις τα εναλλακτικά 
καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας.

Το UND είναι μια ιδέα πολύ φρέσκια και χρήσιμη. Πώς εμπνεύστηκες; 
Μέσα α2ό τη δουλειά μου ως δημοσιογράφος έχω ε2ισκεφθεί αρκετές διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης σε 2όλεις 
του εξωτερικού, και 2άντα έβρισκα έναν χάρτη ή οδηγό 2όλης εκεί 2ου να με κατευθύνει στην έρευνα μου για 
γκαλερί και καλλιτέχνες. Όταν όμως δούλευα ένα άρθρο τον Δεκέμβριο του 2016 για το Athens Gallery Week-
end, δια2ίστωσα ότι δεν υ2ήρχε ένα 2λήρες ευρετήριο των χώρων τέχνης της Αθήνας. Και έτσι σκέφτηκα να φτιάξω 
ένα, το ο2οίο θα φαινόταν χρήσιμο σε δημοσιογράφους και ε2ισκέ2τες 2ου θα έρχονταν στην Αθήνα για την 
documenta 14. Κά2ως έτσι ξεκίνησε η χαρτογράφηση 2ου έκανα του σύγχρονου εικαστικού το2ίου στην 2όλη, το 
ο2οίο στην αρχή α2λά νόμιζα ότι θα το τυ2ώσω σε Α4 ασ2ρόμαυρο και θα το έδινα στους φίλους μου να 2άμε 
βόλτα. Στην 2ορεία όμως είδα ότι δεν υ2ήρχε κάτι αντίστοιχο σαν έκδοση, το εμ2λούτισα με άλλες 2ληροφορίες 
και έκανα την ε2ένδυση να το εκδόσω ε2αγγελματικά. Α2ό 2ολύ 2αλιά το 2άθος μου ήταν να εξερευνώ την 2όλη, 
ο2ότε η ιδέα ενός καλλιτεχνικού αστικού οδηγού 2ροέκυψε φυσικά στην 2ορεία. Κά2ως έτσι ξεκίνησε η δημιουργία 
του und. Athens ό2ως το βλέ2ετε σήμερα.

Πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος και τι σχόλια έχεις λάβει;
Είχαμε ενθουσιώδεις αντιδράσεις, τόσο α2ό ντό2ιους όσο και α2ό ε2ισκέ2τες. Πολύς κόσμος 2ου μένει στην Αθήνα 
δεν 2ίστευε στα μάτια του όταν έβλε2ε ότι υ2άρχουν τόσοι 2ολλοί ανεξάρτητοι χώροι τέχνης στην 2όλη (hint: 2άνω 
α2ο 50). Αλλά και ε2ισκέ2τες 2ου 2αίρνουν το und. Athens μας στέλνουν μηνύματα ότι το βρήκαν 2ολύ χρήσιμο. 
Ένας χώρος 2ου τον τρέχουν καλλιτέχνες και ο ο2οίος είναι στον οδηγό μας, ε2ικοινώνησε μαζί μας για να μας 2ει 

Η
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ότι τους ανακάλυψε ένας ε2ιμελητής α2ό τη Σκωτία 
μέσω του und. Athens, και ότι έχουν ξεκινήσει μια 
συνεργασία. Ένα καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο στα 
Εξάρχεια έχει 2λέον ε2ισκέψεις α2ό τουρίστες διότι 
το βάλαμε στον χάρτη. Αυτός ήταν και ο σκο2ός μου 
α2ό την αρχή, να διαδόσω όσο γίνεται 2ερισσότερο 
την εναλλακτική καλλιτεχνική σκηνή της 2όλης. 

Θέλει θάρρος να ξεκινήσεις κάτι δικό σου 
μόνος. Η στήριξη από τον περίγυρο, ηθικά και 
πρακτικά είναι απαραίτητη;
Ε2ειδή έχω μουσικό 2αρελθόν, θα χρησιμο2οιήσω 
μια έκφραση σχετική: σε τέτοια εγχειρήματα, ειδικά 
στις εκδόσεις, δεν γίνεται τί2οτα σόλο. Οι συνεργάτες 
2ου ε2ιλέγουμε είναι το 2αν, και το δίκτυο διανομής 
και 2ώλησης μιας έκδοσης είναι καίριος 2αράγοντας 
2ου καθορίζει την ε2ιτυχία. Προσω2ικά είχα θερμή 
υ2οστήριξη και α2ό την οικογένειά μου και α2ό τους 
φίλους μου. Αλλά το 2ιο σημαντικό είναι ότι η ίδια 
η καλλιτεχνική κοινότητα αγκάλιασε το εγχείρημα, 
οι καλλιτέχνες της 2όλης ήταν το 2ρώτο μου κοινό, 
και βρέθηκε ένα δίκτυο μικρών ε2ιχειρήσεων 2ου 
αγά2ησαν και στήριξαν το und. Athens α2ό την 
2ρώτη στιγμή.

Πώς δίνεις κίνητρο στους ανθρώπους που είναι 
γύρω σου ώστε να μοιραστούν το όραμά σου;
Δυστυχώς ακολουθώ τη λογική less is more και αυτό 
δίνει την εντύ2ωση ότι 2ολλές φορές δεν 2ροωθώ 
ιδιαίτερα τη δουλειά μου. Αλλά στην 2ερί2τωση του 
und. Athens ο τομέας αγοράς 2ου μας αντιστοιχεί 
είναι τόσο ξεκάθαρος και η αισθητική της έκδοσης 
τόσο δυνατή 2ου αρκεί κά2οιος να το 2ιάσει στα 
χέρια του ή να ρίξει μια ματιά στο instagram μας 
για να 2ειστεί ότι 2ρόκειται για κάτι χρήσιμο και 
όμορφο 2ου έλει2ε α2ό την 2όλη. Όσον αφορά 
στους συνεργάτες μου, αφιερώνω 2ολύ χρόνο στο 
να γράφω ξεκάθαρες εκθέσεις ό2ου διατυ2ώνω 
αναλυτικά το όραμα 2ου έχω για το εγχείρημα και 
τί κατεύθυνση 2ρέ2ει να έχει. Ε2ίσης, κάτι 2ου συχνά 
δεν είναι αυτονόητο, φροντίζω όλοι να 2ληρώνονται, 
και όσο γίνεται στην ώρα τους.

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα πώς είναι 
κατά την εμπειρία σου;
Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα η 2ροσω2ική σχέση 2ου 
έχεις με κά2οιον ε2ηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την 
ε2αγγελματική σας σχέση. Για 2αράδειγμα, 2ολλές 
φορές βλέ2ω ε2ιχειρηματίες και ε2αγγελματίες να 
“2ληρώνουν” με 2ροσω2ικές χάρες αντί με χρήματα, 
κάτι 2ου καταλαβαίνω ότι είναι θεμιτό διότι στο κάτω 
κάτω γιατί όχι, αλλά αυτός ο τρό2ος δουλειάς είναι 
τελείως εκτός της ιδιοσυγκρασίας μου. Α2ό την άλλη, 
το δίκτυο ε2αφών μας είναι το νούμερο ένα εργαλείο 
για να 2ετύχουμε τους στόχους μας, αφού λόγω της 
οικονομικής δυσκαμψίας 2ου βιώνει ο τό2ος αυτή τη 
στιγμή, μόνο μέσω γνωστών και συστάσεων μ2ορείς 
να βρεις ευκαιρίες και ανοίγματα για να μεγαλώσεις.

Τι συμβουλές θα έδινες αν είχες απέναντί σου 
έναν νέο επιχειρηματία;
Δεν ξέρω 2ραγματικά αν είμαι σε θέση να 
συμβουλεύσω τον ο2οιονδή2οτε. Είμαι ένας 
2ιανίστας 2ου έγινε εκδότης, ο2ότε τρέχα γύρευε. 
Ίσως βέβαια αυτό α2ό μόνο του να έχει ενδιαφέρον 
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Αγαπημένη στιγμή για το UND.
Όταν αγόρασε στοκ η Gagosian για να δίνει τους χάρτες μας δώρο στους συλλέκτες 
2ου ε2ισκέ2τονται την γκαλερί τους στο Κολωνάκι.

Ποια είναι μια καλή τακτική αντιμετώπισης των εμποδίων; 
Γερή 2ροετοιμασία, 2ρόληψη και τρία εφεδρικά σχέδια έτοιμα ανα 2άσα στιγμή. 
Σωστή και άμεση ε2ικοινωνία οριζόντια και κάθετα. Καταμερισμός εργασίας όσο 
γίνεται 2ερισσότερο στους συνεργάτες μας. Και να μάθουμε να αυτοσχεδιάζουμε: να 
μην φοβόμαστε να αλλάξουμε το 2λάνο μας και να 2ροσαρμόζουμε τις ενέργειές 
μας ανάλογα με τις συνθήκες. Ρωτήστε κά2οιον 2ου κάνει ιστιο2λοΐα και θα σας 2ει, 
ότι α2ό τη Σύρο στη Μύκονο δεν είναι μια ευθεία.

Ένα τρελό όνειρο σου που το κυνηγάς ακόμα; Εμείς κυνηγάμε τα όνειρα 
μας ή αυτά εμάς;
Να γράφω στο Monocle. (Tyler, if you’re reading this, call me!) Πέρα α2ό την 2λάκα, 
νομίζω ότι δεν σκέφτομαι με όρους “ονείρων” και “κυνηγητού”. Είμαι αφοσιωμένος 
στη δουλειά μου, χτίζω συνεργασίες και ελ2ίζω μέχρι τα 50 μου να έχω μαζέψει 
αρκετή εμ2ειρία και γνώση για να είμαι ο καλύτερος σε αυτό 2ου κάνω και να 
μ2ορέσω να γράφω 2ράγματα 2ου θα βρίσκει 2ολύς κόσμος όμορφα και χρήσιμα.

Ποιό είναι το μέλλον του UND. Τι καινούριο να περιμένουμε; Πώς θέλεις να 
εξελιχθεί;
Το μέλλον του und. Athens είναι φωτεινό και αισιόδοξο. Κινούμαι με 2ροσεκτικά 
βήματα, διότι θέλω να χτίσω ενα brand 2ου θα μεγαλώσει με οργανικό τρό2ο, 
δεν θέλω α2λά να εκδίδω χάρτες. Το 2018 θα είμαστε 2ιο δραστήριοι και ως 
2λατφόρμα τέχνης, με συνεργασίες και curatorials ό2ως είχαμε ξεκινήσει τον 
2ερασμένο Α2ρίλιο στα εγκαίνιά μας. Και φυσικά θα κυκλοφορήσει κά2οια στιγμή 
την ε2όμενη χρονιά και η έκδοση του 2018, ενημερωμένη, ανανεωμένη και αρκετά 
2ιο 2λούσια σε 2εριεχόμενο. Εύχομαι το und. Athens να βρει την α2αραίτητη στήριξη 
και μέχρι το 2019 να μ2ορέσουμε να καλύψουμε και άλλες 2όλεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
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S T U D I O   M A T E R I A L I T Y

Συνέντευξη: Κριστιάνα Λάλου
Φωτογραφία: Mαρία Μ8ελεγρίνη | Studio Materiality

Μίλτος Κοντογιάννης έχει αισθητική 8ου δεν συναντάς εύκολα σε Έλληνα σχεδιαστή και δημιουργό. 
Με το Studiomateriality 8ου ξεκίνησε μόλις το 2016, και τα 8ολύ off beat project του, έχει αρχίσει 
να κερδίζει όμως έδαφος και αναγνώριση. Οι μελέτες καταστημάτων του, (interior design) είναι 
τουλάχιστον μίνιμαλ new wave για τα ελληνικά δεδομένα και έχει δοκιμάσει το χέρι του ακόμα και 

στον σχεδιασμό σειράς ρούχων. Λατρέψαμε τα μεταξωτά μαντήλια του και τις διασκεδαστικές 8ετσέτες θαλάσσης. 
Πρόσφατα διακρίθηκε στα German Design Awards στην κατηγορία Excellent Communications Design Retail 
Architecture για τον σχεδιασμό του καφέ Coffix. Είναι α8ό τα δυνατά και 8ολύ εξαγώγιμα ταλέντα της γενιάς του και 
δηλώνουμε supporters του Studiomateriality. Ένα design brand to look out for.

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πώς είναι το κλίμα; 
Σε γενικό ε8ί8εδο φόροι, εισφορές και νεύρα. Σε ειδικό ή αλλιώς ό8ως θέλω να το βλέ8ω εγώ στην καθημερινότητά 
μου 8ολλή δουλειά, υ8ομονή, ε8ιμονή, ευελιξία και αισιοδοξία. Δεν γίνεται διαφορετικά 

Θέλει θάρρος να ξεκινήσεις κάτι δικό σου μόνος. Η στήριξη από τον περίγυρο, ηθικά και πρακτικά είναι 
απαραίτητη; 
Προ8αντός. Χρειάζεται να μοιράζεσαι τη δημιουργική σου ανησυχία. Να ακουμ8άς κά8ου το βάρος αυτό 8ου 
ε8ωμίζεσαι σήμερα κάνοντας αυτό το βήμα. Η στήριξη α8ό το 8εριβάλλον σου, είναι ίσως το 8ιο σημαντικό συστατικό 
για να 8άρεις ώθηση. 

Έχεις πολύ ιδιαίτερη αισθητική και style. Ποιος είναι ο στόχος του Studiomateriality σαν design company;  
Δεν υ8άρχει κά8οιος α8ώτερος στόχος. Καθημερινός στόχος είναι η ανάγκη μας να κάνουμε 8ραγματικότητα το 
φανταστικό. Αυτό το άυλο 8ράγμα 8ου μας ξεσηκώνει και μας συγκινεί. Αυτή είναι και η 8ολυτέλεια της δουλειάς μας, 
να σχεδιάζουμε και να υλο8οιούμε κάτι όμορφο. 

O
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Πώς καθορίζεις την έννοια της επιτυχίας;
Η ε2ιτυχία είναι μια έννοια υ2οκειμενική για τον καθένα και ένα μέγεθος μη 
μετρήσιμο. Εάν 2ροσ2αθήσει όμως κανείς να την εντάξει σε μετρήσιμα μεγέθη, η 
δημοτικότητα είναι αδιαμφισβήτητα μία 2αράμετρος 2ου μας δίνει να καταλάβουμε 
αν ένα project είναι ε2ιτυχημένο ή όχι. Θεωρώ όμως ότι η 2ραγματική ε2ιτυχία 
φαίνεται σε βάθος χρόνου. 

Πώς δίνεις κίνητρο στους ανθρώπους που είναι γύρω σου ώστε να μοιραστούν 
το όραμά σου;  
Με το να είμαι ειλικρινής α2έναντί τους και συνε2ής σε όλο αυτό 2ου 2ρεσβεύει 
το Studiomateriality. Θεωρώ 2ολύ σημαντικό να μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους 
συνεργάτες μου και να μοιραζόμαστε τις ίδιες ηθικές και δημιουργικές αξίες. 

Τι συμβουλές θα έδινες αν είχες απέναντί σου έναν νέο επιχειρηματία;  
Δεν ξέρω, κι εγώ ένας τέτοιος είμαι. Α2ό τη μέχρι τώρα εμ2ειρία μου, αυτό 2ου θα 
συμβούλευα έναν νέο σχεδιαστή και ε2ιχειρηματία, είναι να μην κοιτάζει το ρολόι 
του, και να έχει 2ίστη σε αυτό 2ου κάνει. 

Ποιά είναι μια καλή τακτική αντιμετώπισης των εμποδίων;  
Κανόνας 2ρώτος: Να τα αντιμετω2ίζεις τα εμ2όδια. Μόνο έτσι θα τα 2ροσ2ελάσεις. 
Κανόνας δεύτερος: Να ρωτάς. Και κά2οιες φορές να ζητάς και βοήθεια α2ό 
συνεργάτες, α2ό ανθρώ2ους 2ιο 2αλιούς σε αυτή τη δουλειά. Η δουλειά μας δεν 
είναι μόνο 2ίσω α2ό τον υ2ολογιστή και τα υλικά, είναι και έξω στον κόσμο. 
Το design είναι ε2ικοινωνία. 

Πού πηγαίνει το Studiomateriality στο μέλλον και τί στόχους έχεις που 
ανυπομονείς να πετύχεις;
Το Studiomateriality ζει στο σήμερα και έχει σαν στόχο να δώσει τη δική του 
διάσταση στο design. Πάντα μέσα α2ό ένα fun και ενίοτε νοσταλγικό 2ρίσμα και 
γνώμονα την 2ρωτότυ2η χρήση υλικών και την υψηλή 2οιότητα. Ελ2ίζουμε να το 
καταφέρουμε!
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C O C O N U T

Συνέντευξη: Kριστιάνα Λάλου
Φωτογραφία: Μαρία Μ7ελεγρίνη

a content company

Λυδία Πα7αϊωάννου και η Αγγελική Δούκα ένωσαν τις δυνάμεις τους και μαζί έφτιαξαν την Coconut, a 
content company, ό7ως την λένε, με σκο7ό την στρατηγική δημιουργία και διάθεση 7εριεχομένου. Μαζί 
τους και ο Χρήστος Τσούνης συμ7ληρώνει την dream team. Πήγαμε τους βρήκαμε, τους φωτογραφίσαμε, 
7αίξαμε 7ινγκ 7ονγκ, μετακινήσαμε λίγο τα έ7ι7λα της Coconut και τους αναστατώσαμε. Μας εί7αν όμως 

κιόλας 7ολύ ενδιαφέροντα 7ράγματα. Κι αν θες να γίνεις influencer βρε 7αιδί μου, μ7ορούν να κάνουν κάτι για αυτό 
αν ε7ισκεφθείς το coconutcompany.gr.

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πώς είναι το κλίμα; 
Λ: Σε αντίθεση με το τι λέγεται, δεν θα έλεγα ότι είναι συνολικά άσχημο. Υ7άρχουν ευκαιρίες, ζήτηση για συνεργασίες 
και δημιουργικές 7ροκλήσεις - τουλάχιστον στο δικό μας αντικείμενο. Ενδεχομένως να το βιώνω έτσι ε7ειδή η εταιρία 
μας ασχολείται με έναν τομέα 7ου ανα7τύσσεται και όχι με κά7οιον 7ου 7αρακμάζει, 7ράγμα 7ου μου έχει συμβεί 
στο 7αρελθόν. Α7ό κεί και 7έρα βέβαια, ε7ικρατεί χάος. Το 7λαίσιο στο ο7οίο καλούμαστε να δραστηριο7οιηθούμε 
είναι 7ραγματικά α7οθαρρυντικό. Μηδέν κίνητρα, θλιβερή αν όχι εξοργιστική φορολογική 7ραγματικότητα. 
Αλλά δεν το βάζουμε κάτω.

Θέλει θάρρος να ξεκινήσεις κάτι δικό σου μόνος. Η στήριξη από τον περίγυρο, ηθικά και πρακτικά είναι 
απαραίτητη; 
A: Η στήριξη – κυρίως ηθικά – δεν είναι μόνο α7αραίτητη, είναι 7ραγματικά ουσιαστική. Μ7ορεί να έχεις την 
καλύτερη ιδέα του κόσμου. Οι συνθήκες όμως της αγοράς α7οτελούν συχνά σημαντικό ανασταλτικό 7αράγοντα. Οι 
αρχικές σκέψεις όλων συνήθως είναι «αν δεν τα καταφέρω; αν δουλεύω μόνο για να 7ληρώνω φόρους; αν τελικά 
η ιδέα μου δεν είναι τόσο καλή;» Εκεί, 7αίζει ρόλο το 7εριβάλλον σου 7ου με ειλικρίνεια θα σε βοηθήσει να 
7ροχωρήσεις και να μη φοβηθείς. Θα σου θυμίζει 7ώς 7ροέκυψε η ιδέα σου και γιατί α7οφάσισες να ξεκινήσεις κάτι 
δικό σου. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρω7οι τυγχάνει να έχουν και βαθιά γνώση της αγοράς και μ7ορούν να 7ροσφέρουν 
και 7ρακτικές συμβουλές, ακόμα καλύτερα. Συνήθως όμως, όταν 7ραγματικά θες να κάνεις κάτι δικό σου και «το 
ψάχνεις» οι κατάλληλοι άνθρω7οι (με 7ρακτική γνώση) θα βρεθούν στο δρόμο σου.

Η
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Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την Coconut και πώς εξελίχθηκε;
Λ: Η ιδέα 'ροέκυψε α'ό την 'ολύ α'λή σκέψη 'ου έκανα όταν α'οφάσισα να φύγω α'ό την 'ροηγούμενη δουλειά μου: «Τι ξέρω 
να κάνω; Με τί μου αρέσει να ασχολούμαι;». Η α'άντηση ήταν δεδομένη: α'ό την 'ρώτη μου δουλειά μέχρι σήμερα, ασχολούμαι 
με τη δημιουργία 'εριεχομένου για τηλεόραση, ραδιόφωνο και 'εριοδικά. Σε συνδυασμό με το κομμάτι του digital, το ο'οίο με 
συναρ'άζει, γεννήθηκε η ιδέα για την Coconut. Η αρχική ιδέα ανα'τύχθηκε όταν α'οφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με 
την Αγγελική (ή Τζίντζερ, ό'ως την α'οκαλούμε όλοι), γεγονός 'ου καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή μας μορφή.

Πώς καθορίζεις την έννοια της επιτυχίας;
A: «Ε'ιτυχία είναι η 'ροοδευτική συνειδητο'οίηση ενός άξιου ιδανικού» - δεν το λέω εγώ, αλλά ο Earl Nightingale ο ο'οίος 
αφιέρωσε την ζωή του στη μελέτη της ε'ιτυχίας. Για μένα 'ροσω'ικά, ε'ιτυχία είναι να κάνεις αυτό 'ου αγα'άς και να μην τα 
'αρατάς 'οτέ! Ό'οιος α'οφασίζει να κυνηγήσει το όνειρό του και να δώσει όλο του το είναι 'ρος αυτή την κατεύθυνση, θα τα 
καταφέρει. 

Πώς δίνεις κίνητρο στους ανθρώπους που είναι γύρω σου ώστε να μοιραστούν το όραμά σου; 
A: Αν εσύ 'ρώτος μοιραστείς το όραμά σου με αγά'η και όχι με υ'εροψία, τότε και οι υ'όλοι'οι γύρω σου θα το αγκαλιάσουν. 
Ε'ικοινώνησε, μην ε'ιβάλλεσαι, συνεργάσου ουσιαστικά με τους ανθρώ'ους - μην τους χρησιμο'οιείς ό'ως ή ό'οτε σε βολεύει. 
Δες 'ίσω α'ό τις σκέψεις και τις ανάγκες τους, άκουσε τους, δώσε τους χώρο να εξελιχθούν μέσα στο δικό σου όραμα και νιώσε 
ότι κάνεις κάτι σημαντικό για αυτούς – σημαντικό ό'ως το ορίζουν εκείνοι, όχι εσύ.

Τι συμβουλές θα έδινες αν είχες απέναντί σου έναν νέο επιχειρηματία;
Λ: Να σιγουρευτεί ότι έχει δί'λα του ανθρώ'ους 'ου συμμερίζονται και μ'ορούν να στηρίξουν το όραμά του. Χωρίς ομάδα δεν 'ας 
'ουθενά. Η Cοconut δεν θα είχε 'ροχωρήσει βήμα αν δεν υ'ήρχε η Τζίντζερ, ο Χρήστος ο ο'οίος 'ρόσφερε α'ό την 'ρώτη μέρα 
α'λόχερα το ταλέντο και τη στήριξή του. Το ίδιο ισχύει και για όλη την υ'όλοι'η ομάδα 'ου δημιουργεί όχι ε'ειδή είναι η δουλειά 
της, αλλά ε'ειδή μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, στο ο'οίο ο καθένας καταθέτει το δικό του, μοναδικό στοιχείο.

Αγαπημένη στιγμή της επιχείρησης;
A: Κάθε φορά 'ου υ'ερβαίνουμε τους στόχους μας!

Ποια είναι μια καλή τακτική αντιμετώπισης των εμποδίων;
A: Νομίζω ότι είναι ένα μείγμα ε'ιμονής, εργατικότητας, συνεργασίας, ευελιξίας, ισορρο'ίας και α'οτελεσματικής διαχείρισης 
χρόνου. Εμ'όδια θα υ'άρχουν 'άντα. Α'οδέξου τα για να γίνεις καλύτερος – μην κατεβάζεις το κεφάλι!

Ένα τρελό σου όνειρο που το κυνηγάς ακόμα; Εμείς κυνηγάμε τα όνειρα μας ή αυτά εμάς;
Λ: Θα ήθελα να ζήσω για ένα διάστημα σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, χωρίς να εγκαταλείψω τη ζωή μου εδώ. Έχω 'ειστεί ότι 
κά'ως θα τα καταφέρω. 
A: Έκανα ένα τεστ 'ροσω'ικότητας 'ρόσφατα, και αναδείχθηκα σκλήρη 'ραγματίστρια. Δεν έχω 'ολλά τρελά όνειρα, έχω όμως 
'ολύ συγκεκριμένους στόχους. Συνήθως ακολουθώ το ένστικτο μου και 'ροσαρμόζω τα δεδομένα. Βάσει αυτού, δεν ξέρω 'οιος 
κυνηγάει 'οιον.

Πού πηγαίνει η Coconut στο μέλλον και τί στόχους ανυπομονείς να πετύχεις;
Λ: Ο  στόχος είναι να δημιουργούμε εμ'ορικό 'εριεχόμενο για το ο'οίο δεν θα είμαστε α'λώς 'ερήφανοι, αλλά το ο'οίο θα 
ανοίξει ίσως και νέους δρόμους. Παράλληλα, θέλουμε να αξιο'οιήσουμε όσα ξέρουμε 'ρος υ'οστήριξη κοινωνικών σκο'ών 'ου 
θα κάνουν τον κόσμο έστω λιγάκι καλύτερο (χαμογελά). 
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Styling: Χρυσή Χατζηθεοδώρου
MUA: Jennifer Ray

Η Λυδία φοράει σακάκι Twenty_29, 'αντελόνα & ζώνη H&M, γόβες Migato, top α'ό 'ροσω'ική συλλογή.
Η Αγγελική φοράει σακάκι H&M, φούστα & sneakers Daniella 19_96, t-shirt Zara, κάλτσες α'ό 'ροσω'ική συλλογή.
Ο  Χρήστος φοράει ρούχα α'ό 'ροσω'ική συλλογή.







F L A N E U R

Συνέντευξη: Κριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: Mαρία Μ2ελεγρίνη

souvenirs & supplies

ά2οιοι άνθρω2οι έχουν το ε2ικοινωνιακό χάρισμα. Όταν τους μιλάς νιώθεις άνετα αμέσως. 
Ο Γιάννης του Flaneur Souvenirs είναι ένας τέτοιος άνθρω2ος. Μιλήσαμε αρκετά και δεν θέλω να γράψω 
την κουβέντα μας σαν συνέντευξη γιατί θα χάσει α2ό την ζεστασιά της. Θα την διαβάσετε λοι2όν σαν μικρή 
ιστορία α2ό α2οφθέγματα.

Με την Κατερίνα, partners in life, άνοιξαν 2ριν19 μήνες 2ερί2ου το Flaneur Souvenirs, με σήμα μια ταξιδιάρικη 
χελώνα. Εκείνος άφησε την καριέρα στο μάρκετινγκ και στράφηκε στο εμ2όριο. Κάτι 2ου ομολογουμένως κάνει 
με 2ολύ κέφι και ως τώρα με 2ολύ ε2ιτυχία. Το Flaneur είναι αντίστοιχο με τους ιδιοκτήτες του σε ιδιοσυγκρασία. 
Ζεστό, φιλικό, γεμάτο ενδιαφέροντα 2ράγματα, ‘’2ολυταξιδεμένο’’ και καλόγουστο. Όλα μέσα είναι ιδιαίτερα και 
2ροσεγμένα. Τί2οτα δεν βρήκα 2ου να μην το θέλω. 

‘’Το εί2αμε Flaneur το όνομά του, όχι μόνο γιατί έχει να κάνει με το ταξιδιωτικό ενθύμιο, αλλά και γιατί θέλουμε 
ό2οιος μ2αίνει μέσα στο μαγαζί να είναι ένας 2ερι2λανητής και ο ίδιος. Να ψάχνει να βρει τα αντικείμενα 2ου θέλει, 
να ανακαλύ2τει 2ράγματα 2ου δεν 2ερίμενε, να ρωτάει, να ακούει ιστορίες.

Το τελευταίο μας ταξίδι 2ριν ανοίξουμε το Flaneur Souvenirs με την Κατερίνα, το κάναμε στην Πορτογαλία. 
Είναι 2ολύ 2ιο μ2ροστά α2ό μας στο μοντέρνο ενθύμιο. Μας άρεσε 2ολύ η ιδέα και έτσι και το εξελίξαμε και σε αυτό 
2ου βλέ2εις. Η αφετηρία μας και ο 2ροορισμός μας είναι το ταξίδι. Το Flaneur είναι state of mind. 
Μαζί με τους 2ελάτες μας ταξιδεύουμε κι εμείς. 
 

Κ
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Προέρχομαι α2ό εμ2ορική οικογένεια ο2ότε δεν το φοβάμαι τόσο το να κάνω δική 
μου ε2ιχείρηση. Στην Ελλάδα φοβόμαστε 2ολύ την α2οτυχία. Δεν έγινε και κάτι αν 
α2οτύχεις. Προσ2αθείς ξανά και καλύτερα. Δοκιμάζεις κι άλλον τρό2ο. Την υγεία μας 
να έχουμε και όλα γίνονται. Στο εξωτερικό α2οτυγχάνουν 2ολλές φορές μέχρι να 
καταφέρουν κάτι, αλλά δεν το βάζουν κάτω. 

Η δουλειά μας είναι και η ζωή μας. Δουλεύω 70 με 77 ώρες την εβδομάδα και 
το λατρεύω. Δεν με κουράζει, γιατί το κάνω με 2ολλή όρεξη. Η γενιά μου όλη έχει 
φύγει εξωτερικό. Αλλά και έξω να 2ας, δεν σου χαρίζεται τί2οτα. Και σίγουρα έξω 
δεν μ2ορείς να ανοίξεις κάτι δικό σου εύκολα. 

Η κρίση εν τέλει έχει βοηθήσει στην δημιουργικότητα. Ο κόσμος το ψάχνει 
2ερισσότερο. Ο καταναλωτής το ίδιο. Δεν θέλει 2ια το μαζικής 2αραγωγής. 
Ο κόσμος αγοράζει ιστορίες, όχι α2λά ένα 2ροϊόν.
Έχω 2ολλές αγα2ημένες στιγμές 2άνω στην δουλειά. Ας 2ούμε μόλις 2αρέλαβα το 
νέο Αστερίξ, κατευθείαν α2ό την Γαλλία γιατί ο εκδότης του, έτυχε να είναι 2ελάτης 
μας το καλοκαίρι. Αυτό ας 2ούμε είναι τέλειο.

Κά2οια άλλη φορά, ένας Καναδός 2ελάτης, μας συμ2άθησε τόσο 2ου μας κάλεσε 
για μ2ύρες. Κατέληξε να μου έρθει στο μαγαζί έχοντας 2άρει ecstasy. Μιλούσε 
με τον κόσμο, γελούσε, έ2ινε νερά (γέλια). Εκεί εντάξει γελάς και ελ2ίζεις για το 
καλύτερο. 

Η Κατερίνα είναι 2ολύ καλή με το στήσιμο του μαγαζιού, το όνομα είναι δικό της 
ε2ίσης, οι μάρκες 2ου φιλοξενούμε. Εγώ είμαι 2ολύ ε2ικοινωνιακός και ασχολούμαι 
με τον κόσμο. Ακούς τόσες 2ολλές ιστορίες α2ό 2ελάτες. Ταξιδεύεις μένοντας 
ακίνητος. 

Η συμβουλή μου γενικά είναι να κάνεις αυτό 2ου θέλεις. Αυτό 2ου σου αρέσει.’’

Flaneur Souvenirs & Supplies
Φλέσσα 1, Αθήνα





Μ A D A M E   S H O U S H O U

Συνέντευξη: Kριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: Μαρία Μ2ελεγρίνη

Ελίνα Κορδαλή ξεκίνησε την Madame Shoushou 2ίσω στο 2011, με έμ2νευση το vintage και το ρομαντικό, 
το2οθετημένο σε σύγχρονο 2λαίσιο. Τα ρούχα της αγα2ήθηκαν αμέσως και έγινε κοινό όνειρο κάθε 
μεγάλου κοριτσιού να φορέσει τα λουλουδένια μαγιό και τα φορέματα με τους μεγάλους unapologetically 
girly φιόγκους. Η Ελίνα ήξερε 2άντα τί ήθελε να κάνει και το να έχει την δική της ε2ιχείρηση ήταν α2όλυτα 

ρεαλιστικό και ήρθε 2ολύ φυσικά. Όσο για το όνομα Madame Shoushou, 2ροέκυψε γιατί η γιαγιά της φώναζε εκείνη 
και την αδερφή της ‘’σουσούδες’’.

‘’Ξεκινήσαμε όταν η κρίση ήταν σε άνθιση μ2ορεί να 2ει κανείς. Ευτυχώς είχα 2ολύ στήριξη α2ό όλους γύρω μου. Οι 
γονείς μου είναι και οι δύο ε2ιχειρηματίες. Ο2ότε με στήριζαν α2όλυτα και εγώ το είχα δει 2ως είναι να έχεις κάτι 
δικό σου. Δεν είχα φοβία του τί θα αντιμετω2ίσω αλλά 2ολύ ενθουσιασμό να το ξεκινήσω. Οι φίλοι με βοήθησαν 
2άρα 2ολύ ε2ίσης. Στην αρχή έβαζα τις φίλες μου να κάνουν τα μοντέλα και φυσικά με βοήθησε 2ου το μοιράστηκαν 
στα social media και άρχισε να γίνεται α2ό εκεί γνωστή η Madame Shoushou.
Είναι δωρεάν 2ροώθηση και 2λέον το κάνουν όλα τα brand. Όταν το ξεκινήσαμε εμείς δεν ήταν ακόμα τόσο 
σύνηθες. Εμείς το κάναμε γιατί δεν υ2ήρχε budget για διαφημίσεις. 

Η κρίση μάλλον βοηθάει 2ερισσότερο την ε2ιχειρηματικότητα. Η δυσκολία δηλαδή μειώνει το ρίσκο. Όταν η α2οτυχία 
είναι 2ολύ 2ιθανή, λες ε δεν έγινε και κάτι αν α2οτύχω, ο2ότε 2αίρνεις ρίσκα και δοκιμάζεις 2ράγματα. Άλλωστε σε 
ό2οια ε2οχή κι αν ζεις, αν κάνεις κάτι ιδιαίτερο, θα 2ετύχεις. 
 

Η
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 Έμ2νευση αντλώ α2ό τα 2άντα. Η έμ2νευση υ2άρχει 2αντού. Το σημαντικό είναι να χρησιμο2οιείς και τις 2έντε αισθήσεις. Να ακούς, 
να βλέ2εις, να μυρίζεις, να γεύεσαι... 
Να ζεις και να έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου σε ό,τι μ2ορεί να σε ενθουσιάσει και να σου γεννήσει συναισθήματα. Αρχίζεις με ένα 
concept και σε 2άει σε ένα ρούχο. Ή αγγίζεις ένα ύφασμα και σε εμ2νέει αυτό. 
Τα κορίτσια – οι συνεργάτιδες μου – είναι ανα2όσ2αστο μέρος του brand και έχουν ελευθερία να κάνουν 2ράγματα και να 
κινηθούν δημιουργικά. Λειτουργούμε σαν μια μεγάλη δημιουργική 2αρέα, ακόμα και εκείνος 2ου ασχολείται με το οικονομικό 
κομμάτι, είναι δημιουργικός μαζί μας. 

Δυσκολίες θα βρεθούν. Το θέμα είναι να ακολουθείς το όνειρό σου. Όσο κλισέ και αν ακούγεται. Μην ακούς κανέναν και κάνε 
αυτό 2ου θέλεις. Με 2ίστη και 2είσμα.

Οι στόχοι και τα όνειρα είναι αδιάκο2α και συνεχόμενα. Μικρές νίκες καθημερινές 2ου δίνουν δύναμη. Ήταν υ2έροχο για 2αράδειγμα 
να 2ερ2ατάω με την μητέρα μου στην Νέα Υόρκη, να μ2αίνουμε σε ένα κατάστημα Anthropologie τυχαία και να βλέ2ουμε ένα 
κομμάτι του μαγαζιού με τα ρούχα μου! Το catwalk 2ου κάναμε 2ρόσφατα ήταν άλλο ένα όνειρο 2ου 2ραγματο2οιήθηκε. Το 
ότι λαμβάνουμε μηνύματα α2ό ευχαριστημένες 2ελάτισσες 2ου μας λένε ότι ανοίγουν την ντουλά2α τους, βλέ2ουν το Madame 
Shoushou ρούχο τους και χαμογελάνε. “

www.madameshoushou.com
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Κ Ο Υ Μ Π Α Κ Ι

Συνέντευξη: Κριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: Mαριία Μ2ελεγρίνη

ια φορά και έναν καιρό υ2ήρχε ένα όμορφο κορίτσι με τέλεια ρούχα, ένα γαμάτο sleeve tattoo και 
ταλέντο στο να φτιάχνει όμορφα 2ράγματα. Ζούσε – σχεδόν – μέσα σε ένα μ2λε Κουμ2άκι, στου Ψυρρή. 
Εκεί μέσα στο Κουμ2άκι, 2ερίμενε τους 2εραστικούς και τους ρωτούσε αν το βρήκαν εύκολα και αν τα 
γλυκά θέλουν ψυγείο... Κι αν δεν ξέρεις 2οιά είναι η Ειρήνη Βιτώρου και το Κουμ2άκι, τότε μάλλον ζεις 

κάτω α2ό καμιά 2έτρα. 

Πριν τρία χρόνια η Ειρήνη α2οφάσισε να ανοίξει δικό της μαγαζί με τις χειρο2οίητες δημιουργίες της. Α2ό τότε έγινε 
σιγά σιγά  social media σενσέσιο και την ακολουθεί 2ολύς κόσμος. Για τις έξυ2νες και διασκεδαστικές ατάκες της και 
για τα όμορφα 2ου φτιάχνει. Εμείς την γνωρίσαμε και μας φάνηκε κορίτσι σκέτο λουκούμι α2ό την γλύκα. Μιλήσαμε 
2ολύ και οι δυο μεριές, γιατί νιώσαμε άνετα και δεν φερθήκαμε α2όλυτα ε2αγγελματικά, και αυτά είναι όσα μας εί2ε.

« Ήθελα το Κουμ2άκι να έχει την αίσθηση του σ2ιτικού. Να μήν είναι το κλασσικό α2ρόσω2ο μαγαζί. ́ Έρχεται κόσμος 
και τους ρωτάω αν θέλουν νερό και αντιδρούν λες και τους 2ρόσφερα το νεφρό μου. 

Εγώ αρχικά το έκανα α2ό το σ2ίτι και έφτασε η χρονική στιγμή 2ου έψαχνα δουλειά και λέω ή θα κάνεις αυτό 
ε2αγγελματικά ή θα το αφήσεις και θα κάνεις κάτι άσχετο για βιο2οριστικούς λόγους. Έτσι τελείως καρμικά βρήκαμε 
τον χώρο και ήταν εντός 2ροϋ2ολογισμού ο2ότε...το έκλεισα. 

Μ
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Ό,τι έχει μέσα το μαγαζί είναι όλα δικά μας. Είτε χειρο2οίητα 2ου τα έχω κάνει εγώ, 
είτε το κομμάτι με τις μ2λούζες και τις τσάντες 2ου είναι σχεδιαστικός ο ρόλος μου 
2άλι.

Όταν ξεκίνησα είχα 2λήρη άγνοια κινδύνου. Ακόμα έχω μάλλον. Αλλά δεν είχα 
καταλάβει τί ανάγκες έχει ένα μαγαζί. Δεν είχα υ2ολογίσει ας 2ούμε 2ως μ2ορεί να 
έρθει κά2οιος να αγοράσει και να σου αδειάσει το μαγαζί και μετά εσύ να 2ρέ2ει 
να φτιάξεις άλλα στα κα2άκια. Σιγά σιγά το βρήκαμε όμως. Άρχισα να ζωγραφίζω, 
να κάνω 2ιο 2ολλά 2ράγματα.

Το κοινό χτίζεται σιγά σιγά. Ηλικιακά έχω τα 2άντα. Α2ό γιαγιάδες 2ου αγοράζουν 
για τα εγγόνια τους μέχρι αγόρια 2ου έρχονται για να 2άρουν δώρα για τα κορίτσια 
τους.

Οι γονείς μου 2άντα μου λένε να κάνω αυτό 2ου αγα2άω και 2ου θέλω και να είμαι 
χαρούμενη. Με στήριξαν 2άρα 2ολύ και ακόμα με βοηθάνε δηλαδή. Οικονομικά 
και ψυχολογικά και όλα. Υ2άρχουν μέρες 2ου με 2αίρνει α2ό κάτω ας 2ούμε. 
Τί κάνω, αν 2άει καλά το 2ράγμα, και είναι εδώ και με στηρίζουν και με ενθαρρύνουν. 

Είναι δύσκολο ίσως 2ου δεν έχω συνεταίρο σε όλο αυτό αλλά είναι και λίγο το 2αιδί 
μου, το Κουμ2άκι, δεν ξέρω κατά 2όσο θα μου άρεσε να φέρει και άλλος γνώμη 
για το τί μ2ορώ να κάνω και τί όχι. Και έ2ειτα είναι δύσκολο να βρεις κά2οιον να 
ταιριάζεις και δεν θέλω να μ2λέξω το φιλικό με την δουλειά. Θεωρώ 2ως είναι 
λάθος.



Στην αρχή ντρε2όμουν 2άρα 2ολύ. Λέω θα με γιουχάρουν. Ντρε2όμουν και να σχεδιάσω ακόμα. Δεν είχα σελίδα στο facebook. 
Μου την έφτιαξε η κολλητή μου. Μετά σιγά σιγά, λίγο άρχισα και τώρα εντάξει το έχω. Κάνω διάφορα 2ου μου αρέσουν και τα 
ανεβάζω στο facebook. Το χρησιμο2οιώ και για να ανεβάζω σχέδια και να βλέ2ω την αντα2όκριση του κόσμου. 
Οι ατάκες και τα inside jokes της 2αρέας μου έχουν γίνει 2ια κού2ες, μ2λουζάκια και τσάντες. Δεν το 2ερίμενα να αρέσουν τόσο 
στον κόσμο. Αυτό ήταν έκ2ληξη!

Γενικά κολλάω με χρώματα, ή με ένα υλικό. Μ2ορεί να μου αρέσει το τάδε βελούδινο ύφασμα. Ενώ στο γραφιστικό κομμάτι είναι 
τελείως αυτοβιογραφικό. (γέλια) 
Με 2αράτησε ο γκόμενος; Χαμός. Περνάω φάση αλκοολική; Όλα κά2ως έτσι έρχονται και μαζί και οι ατάκες. 

Εδώ το σημείο 2ου βρισκόμαστε στην Παλλάδος, είναι η χαρά του τρελού. Ο2ότε ό,τι ακούω δεν 2ολυδίνω σημασία. Αλλά ερχόταν 
ένας 2α22ούλης 2ου μου έλεγε ότι «...έχω να σου δώσω κάτι ». Και λέω καλά... κι άλλος τρελός. Κι όμως ήρθε μια μέρα ο γλυκούλης 
με μια κούτα, γεμάτη με κορδέλες, υφάσματα, δαντέλες, κουμ2ιά. Και εμένα με 2ήραν τα κλάματα α2ό την χαρά. Το θεώρησα 2άρα 
2ολύ ωραία κίνηση. Γίναμε λίγο ρεζίλι, ο κολλητός μου να με κρατάει... (γέλια).

Α2ό κουλά, ήρθε ένας τύ2ος και να με ρωτάει αν έχω λέει κρανία ζώων και κοκαλάκια της νυχτερίδας. Εντάξει λέω σφαγμένη θα 
με βρουν. Γενικά τα ευτρά2ελα δεν σταματάνε 2οτέ. 

 Ένα 2ολύ βασικό 2ράγμα 2ου θέλω είναι να 2άει καλύτερα το οικονομικό, έτσι ώστε να μ2ορώ όντως να κάνω όσα θέλω με το 
Κουμ2άκι. Αλλά αυτό εν μέσω κρίσης ξέρω 2ως είναι δύσκολο.
Αν θέλει κά2οιος να ξεκινήσει κάτι δικό του, θα 2ρέ2ει να ξέρει 2ως θέλει 2ολύ χρόνο, 2ολλή κούραση και δουλειά. 
Αλλά σου δίνει και 2ράγματα 2ου δεν τα 2εριμένεις γενικά.»

@koumpaki.shop
Παλλάδος 24-26 
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P A R A P H E R N A L I A

Συνέντευξη: Kριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχο2ούλου

ρυμμένο στην οδό Πα2αρηγο2ούλου, το Paraphernalia. Ένα 2ροσεγμένο κατάστημα με υ2έροχη 
αισθητική και αντικείμενα ε2ιλεγμένα, για καταναλωτές με αδυναμία στο ξεχωριστό. Ο Γιώργος Καρράς 
και η Αγγελική Κουτρουλάκη μας α2άντησαν λακωνικά και to the point για το 2ώς είναι να διατηρείς 
ε2ιχείρηση στην Ελλάδα. 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πώς είναι το κλίμα;  
Καθόλου ευνοϊκό, το κλίμα. Λίγο αστείο σαν όρος (η ε2ιχειρηματικότητα στην Ελλάδα του 2017), 2αρόλα αυτά 
υ2άρχουν όλο και 2ερισσότεροι  –με άγνοια κινδύνου, ό2ως εμείς- 2ου το δοκιμάζουν. Και αυτό είναι καλό.

Έχετε πολύ ιδιαίτερη αισθητική και το κατάστημα έχει αντικείμενα curated από εσάς. Ποιός είναι ο στόχος 
του Paraphernalia σαν επιχείρηση; 
Μας αρέσει να ανακαλύ2τουμε νέα 2ράγματα. Αυτά 2ροτείνουμε. Είτε 2αλιά, είτε καινούρια. Α2ό Για2ωνέζικα 
μολύβια μέχρι industrial φωτιστικά και καρέκλες. Αυτό ευελ2ιστούμε να συνεχίσει να μας ενθουσιάζει.

Η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό που προτείνετε ποιά είναι; 
Είναι 2ολύ καλύτερη α2ό ότι θα 2εριμέναμε 2οτέ! Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.

K
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Τι συμβουλές θα δίνατε σε έναν νέο επιχειρηματία;
Υ2ομονή και αφοσίωση σε αυτό 2ου θέλει να κάνει. Δουλειά δηλαδή χωρίς να 
τρέφει αυτα2άτες ότι θα τον βοηθήσει κά2οιος άλλος εκτός α2ό τον εαυτό του.

Αγαπημένη στιγμή της επιχείρησης;
Ξεκίνησαν κά2οιες φιλίες με 2ελάτες ή συνεργάτες μέσω της ε2ιχείρησης. Αυτό είναι 
2ολύ σημαντικό. 

Ποιά είναι μια καλή τακτική αντιμετώπισης των εμποδίων;
Ψυχραιμία και Prosecco?

Ένα τρελό όνειρο σας που το κυνηγάτε ακόμα; 
Δεν κυνηγάμε τί2οτα τελευταία, ψάχνουμε μόνο για λίγο «ελεύθερο» χρόνο.

Πού πηγαίνει το Paraphernalia στο μέλλον και τί στόχους έχετε που 
ανυπομονείτε να κατακτήσετε;
Έχουμε κά2οιες σκέψεις / ιδέες για το «μετά» ή το «ενδιάμεσα» χωρίς να έχουμε 
καταλήξει όμως ακόμα. Είμαστε της υ2ομονής...

www.paraphernalia.gr
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K Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ   Δ Α Γ Ρ Ι Τ Ζ Ι Κ Ο Σ

Συνέντευξη: Kριστιάνα Λάλου 
Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχο2ούλου

six dogs

ταν μιλάς με τον Κωνσταντίνο Δαγριτζίκο 2ρέ2ει να τον 2ροσέχεις 2ολύ για να μην χάσεις κουβέντα. 
Λέει 2ολλά, όλα ενδιαφέροντα, και τα λέει γρήγορα. Περνούσαμε α2ό το ένα θέμα στο άλλο και 
νομίζω είναι α2ό τους ανθρώ2ους με τους ο2οίους η συζήτηση δεν στερεύει 2οτέ. Είναι ξεκάθαρα 
χαρισματικός στην ε2ικοινωνία του και με off beat mood και στυλ 2ου δεν μ2ορείς να κάνεις ακριβώς 

pin point. Πράγμα 2ου 2ιθανόν ε2ιδιώκει και ο ίδιος. 

Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Six Dogs, ανάμεσα στα άλλα και δεν κάθεται στιγμή ήσυχος. Αν δεν τον 
βρεις να γυρνάει το κέντρο, θα οργανώνει συναυλίες και μουσικά δρώμενα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Ξεχειλίζει 
ενέργεια και στην μεταδίδει εύκολα. Το identifier ενός καλού «ηγέτη» είναι να εμ2νέει και να σε 2είθει 2ώς όλα 
είναι δυνατά. Ακόμα και το να καταφέρεις να οργανώσεις μια συναυλία, χωρίς ηλεκτρισμό, εντός ενός ηφαιστείου, 
στην μέση του καλοκαιριού και να κοντεύεις να βουλιάξεις το νησί α2ό τον κόσμο.

‘’ Όλα είναι θέμα ο2τικής και ενώ η κρίση σίγουρα δεν μας έκανε καλό, δεν ήταν και εντελώς κακή. Είχε καλές 
2τυχές. Υ2άρχει κόσμος 2ου ακολούθησε τα όνειρά του μόνο λόγω της δύσκολης κατάστασης. Βέβαια εγώ 2άντα 
κοιτάω το φως στην άκρη του τούνελ, ο2ότε 2οτέ δεν θα σου 2ω, 2ως είναι δύσκολα τα 2ράγματα. Είμαι τρομερά 
αισιόδοξος και θετικός άνθρω2ος.

Ό
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Πιστεύω 2ως 2άντα είναι καλή στιγμή να κάνει 
κά2οιος κάτι δικό του. Αν 2ιστεύει σε αυτό και 
του αφιερωθεί, θα 2ιάσει. Μια σ2ίθα θέλει, μια 
ωραία ιδέα. Δεν ζούμε και σε καμιά τρελά χαοτική 
μεγαλού2ολη στην ο2οία όλα είναι δύσκολα. Στην 
Αθήνα, με λίγο networking, με ε2αφές και όρεξη 
μ2ορείς να κάνεις 2ράγματα. Να ξεκινήσεις κάτι. 

Αρχικά χρειάζεσαι ένα καλό 2ροϊόν, λίγο innovative, 
2ου να έχει 2αραλή2τες εκεί έξω. Να το μοιραστείς 
και έ2ειτα να το αφήσεις να εξελιχθεί. 
Την 2ρώτη μέρα 2ου άνοιξε το Six Dogs, δεν το 
2ίστευα. Το ετοίμαζα ένα χρόνο ολόκληρο και 
ξαφνικά το είχα μ2ροστά μου. Κάθε μέρα α2ό τότε, 
μέχρι σήμερα είναι το ίδιο α2ίστευτη και σημαντική. 

Ήθελα έναν χώρο 2ου να συνδυάζει τα 2άντα. 
Μουσική, Live, 2άρτι, 2ροβολές ταινιών, εικαστικά... 
Όλα όσα μου αρέσουν. Και έχουμε γενικά ακραίο 
2ρογραμματισμό, τα οργανώνουμε όλα μέχρι την 
τελευταία λε2τομέρεια. Είμαι εκεί για όλα αυτά. 
Οτιδή2οτε κάνω, το ζω κιόλας. Είναι σίγουρα 
σημαντικό να έχεις και τους κατάλληλους συνεργάτες. 
Με τον Παναγιώτη τον Πιλαφά, τον συνεργάτη μου, 
έχουμε ταύτιση, θέλουμε τα ίδια 2ράγματα ακριβώς.  
Ένας καλός συνεταίρος είναι 2ολύ καλό 2ράγμα, 
γιατί έχεις έναν σύμμαχο. Θες κά2οιον δί2λα σου, 
να 2αίρνετε μαζί α2οφάσεις και να μοιράζεστε 
καθήκοντα. 

Εμάς αυτό 2ου κάνουμε είναι η ζωή μας, δεν το 
κάνουμε για την 2λάκα μας. Ζούμε α2ό αυτό. Είναι η 
δουλειά μας και μας ζει. Αν δεν είσαι committed δεν 
2ροχωράει το 2ράγμα. “

www.sixdogs.gr
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Συνταγή: Madame Gâteaux
Κείμενο: Kριστιάνα Λάλου
Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχο2ούλου

ας φάμε παντεσπάνι

Καλλιό2η είναι χαρισματική. Χαίρομαι να την συναντώ κάθε φορά. Έχει μια ήρεμη γοητεία και ένα 
κοριτσίστικο χαμόγελο 2ου σε κερδίζει αμέσως. Όταν δε, μ2αίνει στο ρόλο της Μαντάμ Γκατώ, γίνεται 
ένα θηλυκό με στυλ και φινέτσα άλλης ε2οχής.
Σ2ουδές 2ολλές, γλώσσες άλλες τόσες αλλά την κέρδισε η ζαχαρο2λαστική. Σ2ούδασε στη διάσημη 

σχολή Le Cordon Blue και ενώ έχει εργαστεί στο εξωτερικό, ήρθε τελικά να μείνει στην Ελλάδα μαζί με τον 
σύντροφο της και δημιουργήθηκε κά2ως έτσι η Madame Gâteaux. Πάρτυ με αρωματικό τσάι, σερβίτσια vintage και 
2εντανόστιμα layer cakes. Περάστε α2ό το εργαστήρι της λοι2όν σύντομα για τσάι και συμ2άθεια. Α2ολαυστική σαν 
τις τετραόροφες τούρτες της 2ου 2ολύ τις λιμ2ίζεσαι άμα χαθείς στο μ2λογκ της. Προσω2ικό αγα2ημένο το βουτυρένιο 
μ2ισκοτάκι λεβάντα. Πάρτυ με τσάι λοι2όν και ας φάμε 2αντεσ2άνι.

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πώς είναι το κλίμα; 
Δύσκολο, και νομίζω 2ώς όλοι θα συμφωνούσαν. Η αγορά και το νομοθετικό και φορολογικό 2λαίσιο δεν βοηθάνε. 
Όμως, α2ό την άλλη, είμαι αισιόδοξη και 2ιστεύω 2ως ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες ε2οχές, το κοινό είναι ανοιχτό 
σε φρέσκιες ιδέες και ότι οι άνθρω2οι 2ου είναι δημιουργικοί αλληλοϋ2οστηρίζονται – ό2ως εσείς κι εγώ καλή ώρα.

Θέλει θάρρος να ξεκινήσει κάτι δικό του κανείς μόνος. Η στήριξη από τον περίγυρο, ηθικά και πρακτικά, 
είναι απαραίτητη;  
Φυσικά και είναι α2αραίτητη. Αυτός είναι και ένας α2ό τους λόγους 2ου, αν και εκ2αιδεύτηκα και εργάστηκα για 
χρόνια στο Λονδίνο, α2οφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα για να κάνω την ε2ιχείρησή μου, καθώς εδώ είχα ήδη 
εκτεταμένο support network. Σίγουρα χρειάζεται ένας κύκλος γνωριμιών ε2άνω στο αντικείμενο της ε2ιχείρησης, 
αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο 2αίζουν και τα αγα2ημένα 2ρόσω2α 2ου στηρίζουν ψυχολογικά και βοηθάνε με τη 
διάδοση (word of mouth), ειδικά στα 2ρώτα βήματα μιας ε2ιχείρησης.

Η
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Έχεις ιδιαίτερη vintage αισθητική και αίσθηση. Πού στοχεύεις με την προσέγγιση αυτή και πώς προέκυψε;  
Προέκυψε οργανικά γιατί ό2ως μ2ορούν να διαβεβαιώσουν όσοι με γνωρίζουν 2ροσω2ικά είναι ανα2όσ2αστο κομμάτι της 
2ροσω2ικότητάς μου. Η αγά2η μου για το vintage καλλιεργείται μέσα μου α2ό τότε 2ου θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θα 
μ2ορούσε να μην εκφραστεί με κά2οιον τρό2ο σε οτιδή2οτε και αν α2οφάσιζα να κάνω ε2αγγελματικά. Όσον αφορά στη 
Madame Gâteaux, συγκεκριμένα, είναι φυσικά μέρος της 2ερσόνας μου και του κόνσε2τ 2ου έχω δημιουργήσει. 

Πώς καθορίζεις την έννοια της επιτυχίας; 
Νομίζω 2ως αυτό διαφέρει για τον καθέναν, ανάλογα με τους στόχους 2ου θέτει για τον εαυτό του και την ε2ιχείρησή του. Κατά τη 
γνώμη μου, εάν με κάθε βήμα 2ου κάνεις, βλέ2εις μια ανοδική 2ορεία, έστω και μικρότερη ή 2ιο αργή α2ό ότι θα ήλ2ιζες, αυτό 
είναι ε2ιτυχία. Ή αλλιώς, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι.

Η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό που προτείνεις ποια είναι; 
Θα έλεγα 2ολύ θερμή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους 2ελάτες και τη ζήτηση, ακόμα και ένας καλός λόγος, ένα όμορφο σχόλιο 
στο blog και στις αναρτήσεις 2ου ανεβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 2ραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση και μου δίνει 
κουράγιο να συνεχίσω αυτό 2ου κάνω.

Τι συμβουλές θα έδινες σε έναν νέο επιχειρηματία; 
Να είναι υ2ομονετικός, να σκέφτεται καλά και μεθοδικά το κάθε βήμα 2ριν το 2ραγματο2οιήσει και να ε2ιλέγει 2ολύ 2ροσεκτικά 
τους συνεργάτες του. Ε2ίσης, μερικές φορές, είναι 2ροτιμότερο να λέμε όχι σε κάτι 2ου δεν ταιριάζει με το ύφος και την ιδιοσυγκρασία 
του 2ροϊόντος μας, ακόμα και αν μια 2ρόταση ακούγεται αρχικά δελεαστική. Να ακούει 2άντα με 2ροσοχή τις συμβουλές 2ου του 
δίνουν, να τις ε2εξεργάζεται, αλλά στο τέλος να ακούει 2άνω α2’όλα το ένστικτό του, γιατί κανένας άλλος δεν γνωρίζει την 
ε2ιχείρησή του καλύτερα α2ό τον ίδιο.
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Αγαπημένη στιγμή πάνω στη δουλειά; 
Το να βλέ2ω τους 2ελάτες μου να α2ολαμβάνουν το afternoon tea, να 
ενθουσιάζονται με τα γλυκά, τα σερβίτσια και το art de la table. 
Κάθε φορά 2ου κά2οιος 2ελάτης ανεβάζει στα social μια τούρτα γενεθλίων και 
ταγκάρει με ευχαριστίες τη Madame Gâteaux.
Οι στιγμές δημιουργικότητας, όταν κλείνομαι στο εργαστήριο, 2ειραματίζομαι και 
δοκιμάζω συνταγές για ένα νέο μενού ή για κά2οια custom 2αραγγελία. 
Ό2οτε ξετρυ2ώνω κά2οιο bargain σε ένα 2αλιατζίδικο ή 2αζάρι και ανυ2ομονώ 
να 2ροστεθεί στη συλλογή μου με τα vintage σερβίτσια και να αξιο2οιηθεί σε ένα 
afternoon tea ή κά2οια φωτογράφιση για το blog.

Ποιά είναι μια καλή τακτική αντιμετώπισης των εμποδίων; 
Ψυχραιμία και ευελιξία. Ανα2οδιές δυστυχώς 2άντα 2ροκύ2τουν (ειδικά μέσα σε μια 
κουζίνα, ό2ως θα σας διαβεβαιώσει ο2οιοσδή2οτε σεφ!), το θέμα είναι να έχεις 
τη δυνατότητα να ανα2ροσαρμόζεις το σχέδιό σου, γιατί 2οτέ δεν έρχονται όλα 
ακριβώς ό2ως τα θέλουμε.

Ένα τρελό όνειρο σου που το κυνηγάς ακόμα; Εμείς κυνηγάμε τα όνειρα 
μας ή αυτά εμάς;
Νομίζω 2ως όταν ένας άνθρω2ος είναι δημιουργικός και έχει φαντασία, τα όνειρα 
και οι ιδέες δεν τελειώνουν 2οτέ. Στο μυαλό μου δεν το έχω σαν κυνηγητό, αλλά σαν 
μια ιδέα ή έναν στόχο, 2ου α2ό τη στιγμή 2ου 2ροκύ2τει, στέκεται κά2ου ακίνητος, 
και εγώ κάνω ό,τι μ2ορώ για να τον 2λησιάσω σιγά σιγά όλο και 2ερισσότερο.

Πού κατευθύνεται η Madame Gâteaux στο μέλλον και τι στόχους έχει;
Το ε2όμενο βήμα 2ου ξεκινάει εντός των ε2όμενων εβδομάδων είναι τα εγκαίνια 
του δικού μου χώρου 2ου θα 2εριλαμβάνει ένα μικρό private tearoom για 6 άτομα, 
το ο2οίο μ2ορεί κανείς να κλείσει για ένα afternoon tea, σε μια κομψή και α2όλυτα 
vintage mid century σαλοτρα2εζαρία. Είναι κάτι 2ου οι 2ελάτες μας το ζητάνε εδώ 
και καιρό και αν όντως 2άει καλά, ο ε2όμενος στόχος θα είναι ένα μεγαλύτερο 
tearoom, ανοιχτό στο κοινό σε καθημερινή βάση.

www.madamegateaux.gr
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Υλικά 

Για το κέικ:
(για 2 τσέρκια διαμέτρου 16 εκ.)

5 ασ2ράδια

1/2 κτγ κρεμόριο

300 γρ ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

1 κτσ μ2έικιν 2άουντερ

3/4 κτγ αλάτι

350 γρ αλεύρι μαλακό

90 μλ ηλιέλαιο

5 κρόκοι

180 μλ φρεσκοστυμμένος χυμός ρόδι

1 μεγάλη χούφτα φρέσκο δεντρολίβανο, 2ολύ 
ψιλοκομμένο 

Για το γλάσο:

250 γρ ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

3 ασ2ράδια α2ό μεγάλα αυγά

380 γρ βούτυρο ανάλατο

φρεσκοστυμμένος χυμός α2ό 1 ρόδι

λίγο ροζ χρώμα ζαχαρο2λαστικής

30 μλ τζιν

700 μλ σόδα

μερικές φρεσκοκομμένες κορυφές δυόσμου

50 μλ φρεσκοστυμμένος χυμός ρόδι

σ2όροι α2ό 1/2-1 ρόδι

 

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170 βαθμούς και στρώνουμε τα 
τσέρκια με αλουμινόχαρτο ε2άνω σε μια λαμαρίνα. Στον κάδο του μίξερ, 
χτυ2άμε τα ασ2ράδια με το κρεμόριο, ώσ2ου να αφρατέψουν και να 
σφίξουν. Τα μεταφέρουμε σε ένα άλλο μ2ολ και τα αφήνουμε στην άκρη.
Στον κάδο του μίξερ, ανακατεύουμε τη ζάχαρη, το μ2έικιν 2άουντερ, το 
αλάτι και το αλεύρι. Προσθέτουμε τους κρόκους, το λάδι και τον χυμό και 

χτυ2άμε καλά. Προσθέτουμε το δεντρολίβανο και χτυ2άμε.
Προσθέτουμε τα ασ2ράδια και τα ενσωματώνουμε μαλακά με μια 
σ2άτουλα σιλικόνης, 2ροσέχοντας να μη φύγει όλος ο αέρας και 

ξεφουσκώσουν. Χωρίζουμε το μείγμα στα δύο τσέρκια και ψήνουμε.
Τα κέικ είναι έτοιμα όταν, βυθίζοντας μέσα μια οδοντογλυφίδα, βγαίνει 
στεγνή. Βγάζουμε τα κέικ α2ό τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν 

εντελώς 2ριν τα ξεφορμάρουμε και τα καλύψουμε με γλάσο

Στον κάδο του μίξερ, χτυ2άμε τα ασ2ράδια σε δυνατή ταχύτητα, ώσ2ου να 
αφρατέψουν και να σφίξουν. Παράλληλα, σε ένα κατσαρολάκι, βάζουμε 
τη ζάχαρη, τη σκε2άζουμε ίσα-ίσα με νερό και αφήνουμε να βράσει. 
Όταν το θερμόμετρο δείξει 120 βαθμούς, βγάζουμε το κατσαρολάκι 
α2ό τη φωτιά, χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και 2εριχύνουμε 
τα ασ2ράδια με το καυτό σιρό2ι. Ανεβάζουμε σε δυνατή ταχύτητα και 
χτυ2άμε για αρκετά λε2τά, ώσ2ου ο κάδος να σταματήσει να καίει, 
αλλά να 2αραμένει χλιαρός. Βάζουμε το βούτυρο στο φουρνάκι των 
μικροκυμάτων για 2ερί2ου 1 λε2τό, ώσ2ου να μαλακώσει, αλλά να 
κρατάει το σχήμα του. Κόβουμε κομματάκια και τα 2ροσθέτουμε στον 
κάδο του μίξερ σταδιακά, συνεχίζοντας το χτύ2ημα, ώσ2ου το γλάσο μας 
να δέσει σε ένα ομοιόμορφο, γυαλιστερό μείγμα. Τέλος, 2ροσθέτουμε 
τον χυμό, συνεχίζοντας να χτυ2άμε, ώσ2ου να α2ορροφηθεί, και αν 
θέλουμε, 2ροσθέτουμε και λίγες σταγόνες ροζ χρώμα ζαχαρο2λαστικής 
για να γίνει 2ιο έντονο το χρώμα. Κόβουμε τα 2 κέικ σε 2 φέτες και τις 
το2οθετούμε τη μία ε2άνω στην άλλη, αλείφοντας με γλάσο ανάμεσα σε 
κάθε στρώση. Καλύ2τουμε το κέικ γύρω-γύρω και ε2άνω με γλάσο και 
το α2λώνουμε ομοιόμορφα με μια σ2άτουλα. Αν θέλουμε, μ2ορούμε να 
κάνουμε και ένα ντεκόρ με ένα κορνέ στην ε2ιφάνειά του. Στολίζουμε με 

ρόδι και κορυφές δεντρολίβανου.

Βάζουμε το τζιν, τη σόδα και τον χυμό σε μια καράφα και ανακατεύουμε 
με έναν αναδευτήρα. Προσθέτουμε τους σ2όρους ροδιού. 

Εάν θέλουμε, 2ροσθέτουμε και 2άγο. Σερβίρουμε σε κάθε 2οτήρι με μία 
κορυφή δυόσμου.

Layer cake με ρόδι & δεντρολίβανο

Τζιν με σόδα, δυόσμο & χυμό ρόδι







Η   Γ Η   Τ Η Σ   Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Σ

Κείμενο | Φωτογραφία: Γιώτα Μ2ουγά

2άρχει μόνο ένας 2ροορισμός συνδεδεμένος με αυτή την 2εριγραφή. Ό2ως λέμε 2ως το Παρίσι είναι η 
Πόλη του Φωτός και η Ρώμη η Αιώνια Πόλη, έτσι και Αμερική είναι η Χώρα των Ευκαιριών, The Land of 
Opportunity. Για μένα το American Dream ξεκίνησε μια ζεστή μέρα του Ιουνίου και νομίζω δεν τελείωσε 
2οτέ, αφού ακόμα και τώρα, όταν κλείνω τα μάτια μου, βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη. 

Εντάξει, δεν είναι φθινό2ωρο, ό2ως στο σινεμά. Τα κιτρινισμένα φύλλα δε μαζεύονται σοροί στα δρομάκια του 
Central Park και δε ζεσταίνω τα χέρια μου στο χάρτινο 2οτηράκι του αχνιστού Americano α2ό το deli της γωνίας. 
Η 2όλη βράζει κι ένα κρύο ρόφημα με 2ολλά 2αγάκια μου είναι α2αραίτητο για να 2εριορίσω το αίσθημα 
της ασφυξίας 2ου νιώθω. Ο ήλιος αναδίδει θερμότητα ακόμα κι α2ό τις γυάλινες 2ροσόψεις των κτηρίων ό2ου 
αντανακλάται, ενώ 2ολλά μέτρα 2ιο κάτω ζεστός ατμός βγαίνει α2ό τις σκάρες του εξαερισμού 2αρα2λεύρως των 
2εζοδρομίων. Σχεδόν κανένας δε θέλει να 2ερ2ατήσει κι όσοι μ2αίνουν στο μετρό στριμώχνονται ό2ως ό2ως 
στους συρμούς με κλιματισμό, μακριά α2ό την κάψα της α2οβάθρας.

Δεν είχα 2οτέ καμιά λαχτάρα να ταξιδέψω στην Αμερική… Eιδικά το καλοκαίρι. Κάθε μου ταξιδιωτική ανησυχία 
εκ2ληρωνόταν στην Ευρώ2η, με την άλλη όχθη του Ατλαντικού να βρίσκεται τόσο μακριά στη λίστα μου όσο κι η 
α2όσταση των ουρανοξυστών α2ό το έδαφος. Καμία αναμονή, καμία 2ροσμονή, καμία 2ροσδοκία… “Αφού 2ήρες 
την υ2οτροφία, 2ήγαινε και θα δεις 2ως θα σου βγει.” Κά2ως έτσι ξεκίνησαν όλα.

Ήταν 2ρος το τέλος του Α2ρίλη όταν έμαθα ότι με δέχονταν στο Πανε2ιστήμιο Columbia για να μάθω να 
χρησιμο2οιώ το βίντεο στη δημοσιογραφία, στον τρό2ο 2ου θα μεταφέρω μια ιστορία. Ήμουν 2ερισσότερο 
χαρούμενη για το ε2ίτευγμά μου, το έστω και σύντομο 2έρασμα α2ό το κορυφαίο αυτό Πανε2ιστήμιο, 2αρά για το 
ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβα νωρίς βέβαια, ότι η 2όλη θα γινόταν ανα2όσ2αστο κομμάτι του μαθήματος, όταν 
ο καθηγητής μας ζήτησε να την εντάξουμε στα βίντεό μας. Έ2ρε2ε να έχουμε ένα 2λάνο κατά νου, να βρούμε τις 
ιστορίες, τους χαρακτήρες και, φυσικά, τις κατάλληλες το2οθεσίες για τα γυρίσματα.

Ήταν η φύση του 2ρογράμματος βλέ2ετε 2ου μας έσ2ρωχνε να γνωρίσουμε κόσμo, να ακούσουμε ό, τι έχουν 
να μας 2ουν και να εξερευνήσουμε τη Νέα Υόρκη. Εγκατέλειψα την 2ρώτη ιδέα 2ου είχα. Δε φίλμαρα 2οτέ 
τους Greeks of New York. “Go with the flow”, σκέφτηκα. Ε2ιστράτευσα φίλους και γνωστούς και συγκέντρωσα 
2ληροφορίες για να χρησιμο2οιήσω στα σενάριά μου, ανθρώ2ους 2ου άξιζε να συναντήσω και τα μέρη για 
γυρίσματα. Όταν μάζεψα αρκετά στοιχεία, καθησύχασα τον εαυτό μου αφού δεν υ2ήρχε λόγος άγχους, και 
καταχώνιασα τα 2άντα στα κατάστιχα του laptop μου για να τα δω όταν φτάσω στην Αμερική.  

Εκεί έμειναν για αρκετές μέρες. Η 2ρώτη βδομάδα ήταν ένα 2ολιτισμικό σοκ. Καταιγισμός α2ό νέες 2ληροφορίες 
2ου έσκαγαν με κρότο δεξιά-αριστερά, κάνοντας όμως τη ζέστη υ2οφερτή. Τόσο μεγάλο είναι το Central Park; 
Πρέ2ει να 2άμε στο ζαχαρο2λαστείο της Carrie. Είδα την Uma Thurman να βγαίνει α2ό ένα speakeasy στέκι 
κά2ου στην 5η Λεωφόρο. Πού είναι η αψίδα α2ό το ‘When Harry Met Sally’; Δεν υ2ήρχε χώρος στη μέρα για 
ξεκούραση. Μάθημα, γύρισμα, εξερεύνηση. “Είμαστε στη Νέα Υόρκη”, έλεγε η φίλη μου η Μαρία όταν μας 
έβλε2ε κουρασμένες, “δε γίνεται να μην το εκμεταλλευτούμε.”

Και κά2ως έτσι βρέθηκα την τρίτη μου κιόλας μέρα στην Αμερική με μια κάμερα στο χέρι έξω α2ό τα Ηνωμένα 
Έθνη. Έψαχνα να μάθω 2ως είναι να εργάζεσαι εκεί και κατέληξα στο New Jersey με φόντο το skyline στο 
ηλιοβασίλεμα να ρωτάω 2ρακτικάριους να μου 2ουν για την εμ2ειρία τους. Κι οι υ2όλοι2ες μέρες 2έρασαν το 
ίδιο α2ίθανα και γοργά. Ήξερα 2λέον να χειρίζομαι την κάμερα, ένιωθα άνετα στο campus, ενώ τα τρία μου 
2ρώτα βίντεο ήταν γεγονός. Μέσα σε ένα μήνα είχα καταφέρει να διασχίσω τη Νέα Υόρκη α2ό 2άνω μέχρι κάτω, 
είχα χρησιμο2οιήσει κάθε γνωριμία μου για να την κάνω θέμα, ενώ είχα 2ρολάβει ακόμα και να ανατρέξω στα 
κατάστιχα του laptop μου για να βρω εκείνο το μέρος με τα καλά στρείδια 2ου μου 2ρότεινε η φίλη Σωσώ. 

Ο καφές και το bagel στην Amsterdam Avenue ήταν ήδη συνήθεια, όταν έφτασε η ώρα της ε2ιστροφής. 
Στεναχωρήθηκα 2ου γύρισα, δεν το κρύβω. Όσο κλισέ, όμως, κι αν ακούγεται το ‘ταξίδι-εμ2ειρία ζωής, αυτό ήταν 
και μόνο αυτό. Μια εμ2ειρία α2ό την αρχή μέχρι το τέλος του. Ένα ταξίδι 2ου συνδύαζε τα 2άντα. Εξάλλου, όλα 
μ2ορούν να συμβούν στη Νέα Υόρκη!

Υ 
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ν έχετε εκ2αιδευτεί α2ό σκύλο, σύμφωνα με το 2ροηγούμενο ε2εισόδιο, ξέρετε ότι η ε2ιμονή αυτών 
των 2λασμάτων είναι θρυλική. Λογικά ε2ίσης ξέρετε ότι στις 2ερισσότερες διαφωνίες, νικά ό2οιος έχει 
κουταβίσια μάτια. 

Με άλλα λόγια, στην 2λειοψηφία των 2ερι2τώσεων, αυτό 2ου θέλει ο σκύλος σου, θα το 2άρει. Ξεκινάς το 
μεσημεριανό με ένα “όχι, δεν μ2ορείς να 2άρεις το φαΐ μου”, συνεχίζεις με το “τουλάχιστον 2ερίμενε τη σειρά σου”, 
και αν το σ2αρακτικό κλαψούρισμα δεν έχει δουλέψει ακόμα, καταλήγεις με 2ατούσες στις ωμο2λάτες σου να σε 
σ2ρώχνουν με τη μούρη στο 2ιάτο σου. Το “όχι 2άνω στο κρεβάτι” γίνεται  “μείνε εδώ” (ό2ου ‘εδώ’ είναι η γωνία 
2ου του 2αραχωρείς στο κρεβάτι) και τελειώνει με εσένα να ισορρο2είς στην άκρη του κρεβατιού ή να δι2λώνεσαι 
σε 2ερίεργες γωνίες για να χωρέσεις. ακολουθείται α2ό εσένα να 2αρηγορείς τον εαυτό σου με τη σκέψη ότι 
μάλλον δεν σου άρεσαν και τόσο 2ολύ αυτές οι 2αντόφλες. 

Συμ2έρασμα: οι σκύλοι έχουν εκ φύσεως την ικανότητα να μαγεύουν τους ανθρώ2ους, την ο2οία ανα2τύσσουν στο 
έ2ακρο μόλις βρουν το γεμάτο αγά2η σ2ίτι 2ου όλοι αξίζουν. 

Αυτό 2ου θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί, είναι 2ώς οι σκύλοι αντιδρούν στη γοητεία ενός του είδους τους. Τα 
κουταβίσια μάτια δεν 2ιάνουν σε ένα άλλο κουτάβι και, α2ό ό,τι έχω δει, οι σκύλοι δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί 
στην α2όρριψη. 

Όταν ο Dex ήταν ακόμη το νέο 2ρόσω2ο της γειτονιάς και είχε μόλις ξεκινήσει να βρει φίλους, συνάντησε τον 
Lou. Ψηλός, ξανθός, με εκείνα τα μισο-όρθια/μισοτσαλακωμένα αυτιά του ημίαιμου 2ου 2αραείναι cool για 2άρκα, 
ο Lou έβγαινε α2ό το σ2ίτι του και ο Dex, θαμ2ωμένος α2ό το coolness, ήθελε να τον γνωρίσει α2ελ2ισμένα. 
Με δυνατό και γεμάτο δόντια γαύγισμα, ο Lou έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να κάνουν 2αρέα και την έκανε 
στο ηλιοβασίλεμα, αφήνοντας τον Dex 2ίσω να κλαίγεται για τουλάχιστον ένα ολόκληρο λε2τό. Λοι2όν, Lou, 
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σε ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Dex βρίσκεται στην κορυφή των charts 
δημοτικότητας του 2άρκου (γεγονός) και ότι δεν χρειαζόμαστε τη φιλία σου 2λέον, υ2άρχουν και αλλού σκυλιά 2ου 
2αίζουν με μ2αλάκια, και τα συναφή. Ή έτσι θα ήθελα να λέω, αλλά ο Dex ε2ιμένει να χαιρετά τον Lou όταν τον 
2ετυχαίνουμε στο δρόμο και να τρώει τα γρυλίσματά του σε α2άντηση. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Dex αφιερώνει 
2άντα μια στιγμή κλάψας για κάθε σκύλο 2ου αρνείται να του μιλήσει. Το 2ιο 2ρόσφατο 2αράδειγμα ήταν μια μικρή 
δεσ2οινίδα με άσ2ρο τρίχωμα την ο2οία διακόψαμε ενώ μύριζε κάτι ενδιαφέρουσες 2έτρες. O Dex ε2ιστράτευσε 
όλα του τα κόλ2α, μικρά 2λάγια 2ηδήματα, δημιουργία ενός σύννεφου χώματος στον αέρα με κλωτσιές 2ρος τα 
2ίσω, 2αρέλαση γύρω της, μύρισμα μουσούδας και αυτιών, αλλά 2αρόλ’ αυτά εκείνη μας έγραψε, χορο2ηδώντας 
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μακριά μας, γαζέλα-σε-λιβάδι style.

Το fan club του Dex έχει ε2ίσης μερικά ε2ίμονα μέλη. Ένα λαμ2ρό 2αράδειγμα είναι ο Darky, 2ανέμορφο 
και αμετανόητα ερωτοτρό2ο μαύρο λαμ2ραντόρ 2ου τριγυρίζει ε2ίμονα τα σκυλιά 2ου συμ2αθεί, ψήνοντάς 
τους να 2άνε βόλτα μαζί του, με τρό2ο 2ου σε κάνει να νομίζεις ότι τους μουρμουρίζει για την Πόρσε του ή το 
2αραθαλάσσιο εξοχικό του. Α2ό την άλλη 2λευρά, ο Charlie (ράτσας, ό2ως μάλλον μαντέψατε, King Charles) έχει 
μια 2ερισσότερο “έλα,σε 2αρακαλώ!” 2ροσέγγιση, 2ου 2εριλαμβάνει 2ολύ 2ατουσάκι και άλματα. Τέλος, υ2άρχει 
και ο Μ2ουμ2ούκος, ένα μαύρο, χνουδωτό και συνεχώς ανα2τυσσόμενο κουτάβι με την ενέργεια ενός ήλιου, 
2ου μονίμως 2ροσκαλεί τους άλλους σκύλους να 2αίξουν μαζί του σε ταχύτητες τυφώνων και μετά γκρινιάζει και 
μουτρώνει όταν οι άλλοι δεν έχουν την όρεξη ή την αντοχή να ακολουθήσουν. Ό2ως 2ροαναφέρθηκε, ο Dex 
τρελαίνεται για γνωριμίες και κοινωνικές σχέσεις, αλλά έχει και ένα γεμάτο 2ρόγραμμα με δέντρα 2ου 2ρέ2ει να 
μυρίσει και γρασίδια 2ου 2ρέ2ει να ξηλώσει ο2ότε, μερικές φορές, ίσως και να 2ροσ2οιείται ότι δεν τους 2ρόσεξε.

Η Νεφέλη είναι μια κυρία beagle με καμ2ύλες, 2ου δείχνει με ιδιαίτερη ευθύτητα τα “όχι” της. Ειδικά σε ό,τι έχει να 
κάνει με το κουκουνάρι της. Σε αντίθεση με τον Lou, η Νεφέλη έχει καλούς τρό2ους και θα έρθει να χαιρετήσει 
και να ανταλλάξει μυρίσματα και αγκαλιές, όταν έχει διάθεση. Αυτό 2ου δεν θα ε2ιτρέψει είναι οι 2αρεμβάσεις 
όταν 2αίζει με τη μαμά της. Οι κανόνες είναι α2λοί: η μαμά 2έταξε το κουκουνάρι σε αυτήν. Όχι, δεν μ2ορείς να 
το 2ιάσεις εσύ. Όχι, δεν μ2ορείς να διαγωνιστείς για αυτό. Και όχι, δεν θα 2άρεις την ανταμοιβή της 2ου το έφερες 
2ίσω! Ο Dex και μερικοί άλλοι μόνιμοι θαμώνες του 2άρκου, ό2ως το shih tzu Max, δεν καταλαβαίνουν γιατί το 
κουκουνάρι δεν είναι 2αιχνίδι για 2ολλούς 2αίκτες, και έχει χρειαστεί ε2ανειλημμένα να τους α2ειλήσει η Νεφέλη 
για να μείνουν μακριά α2ό αυτό. Στο τέλος, συνήθως γκρινιάζουν και την 2αρακολουθούν, μόνο και μόνο για να 
κάνουν τα ίδια την ε2όμενη μέρα.

Αν έχετε μεγαλώσει τους σκύλους σας ως βασιλιάδες και βασίλισσες του σ2ιτιού, ίσως α2οδειχθεί δύσκολο να 
τους μάθετε ότι το βασίλειό τους τελειώνει στην 2όρτα, με τις α2ογοητεύσεις 2ου αυτό συνε2άγεται. Ευτυχώς, οι 
κοινωνικοί σκύλοι είναι 2άντα 2ερισσότεροι α2ό τους μοναχικούς· ακόμη και αν δεν θέλουν το κουτάβι σας σε μια 
γωνία του 2άρκου, στην ε2όμενη θα το λατρέψουν. 

ΥΓ: Δεν είναι ότι το 2ήραμε 2ροσω2ικά, αλλά οι αριθμοί λένε ότι ο Dex είναι ακόμα “το τεκνό της τάξης”, Lou.





A S T R O

Aιγόκερως

Όσο ψηλά κι αν 2ετάνε, και τα 2ουλιά κατεβαίνουν 
στη γη για να 2ιουν νερό.

Yδροχόος

Ένα βέλος σκοτώνει ένα 2ουλί αλλά το κο2άδι 
2αραμένει.

Iχθύς

Ένα 2ουλί δεν τραγουδάει ε2ειδή έχει μια 
α2άντηση, τραγουδάει ε2ειδή έχει ένα τραγούδι.
 - Maya Angelou

Kριός

Ο αετός 2ληγώνεται α2ό βέλη φτιαγμένα με δικά 
του φτερά. 
- Αρμένικη 2αροιμία

Tαύρος

Ένα όμορφο κλουβί δεν θα ταΐσει το 2ουλί.

Dίδυμος

Σε μια χαλασμένη φωλιά υ2άρχουν ακόμα κά2οια 
γερά αβγά.
 - Κινέζικη 2αροιμία. 

Kαρκίνος

Δεν μ2ορείς να σταματήσεις τις λύ2ες να 2ετάνε 
2άνω α2’το κεφάλι σου, αλλά μ2ορείς να μην τις 
αφήσεις να φτιάξουνε φωλιές μέσα στα μαλλιά σου. 
- Κινέζικη 2αροιμία

Lέων

Το σοφό γεράκι κρύβει τα νύχια του.

TTαρθένος

Ο κυνηγός 2ου ψάχνει τον ελέφαντα δε χάνει χρόνο 
να 2ετάει 2έτρες στα 2ουλιά. 
- Αφρικάνικη 2αροιμία

Zυγός

Αν δεν υ2άρχουν αηδόνια, κάνουν κι οι 
κουκουβάγιες. 
- Δανέζικη 2αροιμία.

Sκορ2ιός

Κανένα 2ουλί δεν 2έταξε με ένα μόνο φτερό.

Tοξότης

Τα λόγια δεν είναι σ2ουργίτια. Μόλις 2ετάξουν, δεν 
τα 2ιάνεις.
- Ρώσικη 2αροιμία
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