
10/11/2011 

«Κάπνπ ζε μέξσ» 
από ηελ Άλλα Σηαπξνπνύινπ  
  

Ιζηνξίεο θηιίαο θαη έξσηα κε θόλην ηα πνιπηειή μελνδνρεία ηεο Miramar 
  
Η Γηώηα θαη ε Μηξάληα εξγάδνληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, από ηειείσο δηαθνξεηηθό 
όκσο πόζην: Η Γηώηα είλαη κηα απιή ππάιιεινο, δεη κε ην ζθύιν ηεο, έρεη κηα αμηνδήιεπηε 
ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο αιιά όρη θαη κε ηνλ Θσκά, ην θίιν ηεο, ηνλ νπνίν έρεη αξρίζεη 
λα βαξηέηαη ηξνκεξά. 
Η δε Μηξάληα είλαη θόξε ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο αιπζίδαο, κηα εληππσζηαθή θνπέια αιιά 
αξθεηά αλαζθαιήο, έρεη κηα πξνβιεκαηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηεο αιιά θαη κε ηνλ 
Σηέθαλν, ην θίιν ηεο, ηνλ νπνίν δειεύεη ηξνκεξά! 
Με ιίγα ιόγηα, νη θνπέιεο δελ έρνπλ ηίπνηα θνηλό. Κη όκσο… είλαη πνιύ πην θνληά απ’ ό,ηη 
λνκίδνπλ. Έλα αηύρεκα ζα γίλεη ε αθνξκή γηα κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη δπλαηήο θηιίαο, 
απ’ ηελ νπνία θαζεκηά ηνπο ζα αλαθαιύςεη θαη ζα θεξδίζεη πνιιά. 
  
Τν βηβιίν ηεο Γεσξγίαο Δεκίξε (Εθδόζεηο Ψπρνγηόο, 2011) ζε θακία πεξίπησζε δελ ζε 
αθήλεη αδηάθνξν. Δηαζθέδαζα κε ηηο εξσηηθέο πεξηπέηεηεο ησλ θνξηηζηώλ, ζπγθηλήζεθα κε 
ηελ απιόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ηεο Γηώηαο, ζύκσζα κε ηε καηαηνδνμία ηεο κεηέξαο ηεο 
Μηξάληαο, πνπ ηελ ηαιαηπώξεζε αξθεηά ζηε δσή ηεο. Η ζπγγξαθέαο έρεη δνπιέςεη ρξόληα 
σο ζηέιερνο ζην γξαθείν ηύπνπ ηνπ STAR CHANNELθαη σο ππεύζπλε ηύπνπ ζηνλ όκηιν 
ANT1. Επίζεο έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ALPHA θαη ην ΕΘΝΟΣ. Η ζπγγξαθή είλαη όκσο ε 

κεγάιε ηεο αγάπε - επηπρώο γηα εκάο, γηαηί έρεη ηαιέλην! 

 

  
Μηιάηε πνιύ γηα ηελ αιεζηλή θαη ηελ ςεύηηθε εηθόλα. Εζάο ηη ζαο ειθύεη θαη ηη ζαο απσζεί ζε έλαλ άλζξσπν;  
Εθηηκώ ηνπο αλζξώπνπο πνπ πξνζπαζνύλ λα είλαη αιεζηλνί θαη πνπ έρνπλ αξθεηό ρηνύκνξ ώζηε λα κπνξνύλ λα 
απηνζαξθάδνληαη. Εθηηκώ ηελ ςπρηθή γελλαηνδσξία θαη ηελ αλζξσπηά. Με απσζεί ην δήζελ θα ε ππεξνςία, ε ζνβαξνθάλεηα, 
ε ζθιεξόηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έλδεηα.  
  
Μέζα ζηελ ςεύηηθε εηθόλα εληάζζνληαη θαη νη πιαζηηθέο, ηηο νπνίεο επίζεο ζρνιηάδεηε ζην βηβιίν. Πνηά ε γλώκε 
ζαο γηα ηηο βειηησηηθέο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα γπλαίθα; 
Η γλώκε κνπ είλαη ζεηηθή ζε γεληθέο γξακκέο. Πηζηεύσ πσο έλαο άλζξσπνο δηθαηνύηαη λα δηνξζώλεη νηηδήπνηε ηνλ ελνριεί 
ζηελ εηθόλα ηνπ αξθεί λα κελ επελδύεη πνιιά ζε απηέο ηηο βειηησηηθέο θηλήζεηο. Πηζηεύσ όηη ε πξαγκαηηθή απηνπεπνίζεζε 
πεγάδεη από κέζα καο θαη αλ δελ ηελ έρνπκε θακία αηζζεηηθή επέκβαζε δελ είλαη ζε ζέζε λα καο ηε ραξίζεη. Γη’ απηό θαη 
βιέπνπκε πνιιέο αληηθεηκεληθά σξαίεο γπλαίθεο λα ηζρπξίδνληαη όηη έρνπλ πξόβιεκα κε ηελ εκθάληζε ηνπο. Επίζεο κε ηηο 
πιαζηηθέο ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα κπεηο ζε έλαλ θαύιν θύθιν γηαηί αλ  θάπνηνο μεθηλήζεη απηό ην κάηαην θπλήγη ηεο 
ηειεηόηεηαο, θαη δελ έρεη κέηξν θαη ςπρηθή ηζνξξνπία,  κπνξεί λα κελ αληηιεθζεί έγθαηξα πόηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Εμ νπ 
θαη βιέπνπκε πνιιέο θπξίεο πνπ έρνπλ παξακνξθσζεί από ηηο πνιιέο επεκβάζεηο.  
 
  
Η δνπιεηά ζαο έρεη λα θάλεη ηδηαίηεξα κε ηελ εηθόλα θαη ηελ πξνβνιή, ην δε βηβιίν ζαο είλαη έλαο "ύκλνο" ζηνπο 
πξνζγεησκέλνπο αληη-star αλζξώπνπο, όπσο ε Γηώηα. 
Έρσ γλσξίζεη πνιινύο ζηαξ ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία θαη απηό πνπ είδα  είλαη όηη πνιύ ιίγνη από απηνύο είλαη 
πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνη θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηζνξξνπεκέλνη. Πηζηεύσ πσο ε δόμα  θαη ε ζενπνίεζε ηνπ «εγώ» κπνξεί λα ζε 
θάλεη λα μεράζεηο ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη ην αιεζηλό λόεκα ηεο δσήο. Η Γηώηα  είλαη ε θνπέια ηεο δηπιαλήο πόξηαο, 
πνπ αγαπάεη ηνλ εαπηό ηεο γηα απηό πνπ είλαη, είλαη αηζηόδνμε, θαινπξναίξεηε θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνιακβάλεη ηε 
ραξά ηεο δσήο  θαη λα ηελ αλαθαιύπηεη ζηα πην απιά πξάγκαηα.  
 
 

Πνηά ζεκεία ηνπ εαπηνύ ζαο λνκίδεηε όηη εθηνλώλεηε ή απνθαιύπηεηε πεξηζζόηεξν κέζα από ηα βηβιία ζαο;  
Οη ηζηνξίεο πνπ δνπλ νη ήξσεο κνπ είλαη πξντόλ κπζνπιαζίαο αιιά νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο είλαη νη δηθνί κνπ 
πξνβιεκαηηζκνί. Επίζεο θάπνηα από ηα βηώκαηα ηνπο είλαη δηθά κνπ θαη θάπνηα άιια ηα έρσ «δαλεηζηεί» από θίινπο. Τν 
ζηνηρείν ηνπ εαπηνύ πνπ απνθαιύπησ κέζα από ηα βηβιία κνπ είλαη ε αηζηνδνμία θαη ην ρηνύκνξ κνπ. Αλ θαη  είκαη κάιινλ 
κειαγρνιηθό άηνκν είκαη ηαπηόρξνλα θαη πνιύ αηζηόδνμε κε κεγάιε αγάπε γηα ηε δσή. Απηό ην ζεηηθό ζηνηρείν πξνζπαζώ λα 
«πεξάζσ» ζηα βηβιία κνπ.  
  
Σε πνηό αλαγλσζηηθό θνηλό ζηνρεύεηε θαη πνύ λνκίδεηε όηη νθείινληαη νη θαιέο θξηηηθέο ηνπ; 
Ιδαληθά ζα ήζεια ηα βηβιία κνπ λα δηαβάδνληαη από όινπο θαη όρη κόλν  από ζπγθεθξηκέλα θνηλά. Ήηαλ πνιύ επράξηζηε 
έθπιεμε γηα κέλα ην γεγνλόο όηη έρσ αξθεηνύο άλδξεο αλαγλώζηεο θάηη πνπ δελ πεξίκελα όηαλ μεθίλεζα λα γξάθσ 
ρηνπκνξηζηηθά βηβιία κε εξσίδεο γπλαίθεο. Τώξα όζν γηα ηηο θαιέο θξηηηθέο ζα αλαθεξζώ ζηελ πξνεγνύκελε κνπ απάληεζε.    
Ίζσο θάπνηνη αλαγλώζηεο δηαβάδνληαο ηα βηβιία κνπ ζπκνύληαη όηη ε δσή εθηόο από δπζθνιίεο θαη βάζαλα, έρεη θαη 
επράξηζηεο ζηηγκέο θαη… πνιύ πιάθα ώξεο, ώξεο. Τν εύρνκαη.     
  
 
Τη ξόιν παίδεη γηα εζάο ε νηθνγέλεηα, επίζεο θξίζηκεο ζεκαζίαο ζην κπζηζηόξεκά ζαο; 
Τνλ ζεκαληηθόηεξν.  Πηζηεύσ όηη  ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ζε «θαζειώζεη» ε λα ζνπ δώζεη θηεξά λα πεηάμεηο.   Οη ζρέζεηο κε 
ηνπο γνλείο είλαη νη πιένλ πνιύπινθεο θαη καο θαζνξίδνπλ.   Η νηθνγέλεηα νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ «ιηκάλη» θαη λα 
πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.  Πνιύ ζπρλά βέβαηα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, κεξηθέο θνξέο 
κάιηζηα πνιύ ζνβαξά. Αθόκε θαη ηόηε πηζηεύσ όηη νη δεζκνί κε ηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη άξξεθηνη, θάηη πνπ γηα 
λα επηηεπρζεί, ρξεηάδεηαη πνιύ ζθιεξή δνπιεηά. Με θίλδπλν λα αθνπζηώ αθνξηζηηθή,  λνκίδσ όηη δελ γίλεηαη λα έρεη θάπνηνο 
ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία, αλ δελ έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.   
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