
H τέχνη 
του να ζέις

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ  ΕΧΕΙ 
ΚΑΝΕΙ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ» 
ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, 
ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ. 
ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ ΘΗΣΑΥΡΟ, 
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΕΣ EXTRA 
LARGE, ΘΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ Η 
ΖΩΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ, 
ΞΕΚΑΘΑΡΗ, ΝΟΡΜΑΛ. 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΣ 
ΞΕΝΑΓΕΙ ΣΤΟ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ. 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΤΖΙΚΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
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Η εσωτερική αυλή του σπιτιού λειτουργεί προστατευτικά στους συχνούς, έντονους 
αέρηδες του νησιού, ενώ παράλληλα γίνεται μια όαση δροσιάς και ηρεμίας.
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Τ ο λιγότερο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς όταν 
τη συναντήσει για πρώτη φορά είναι ότι πρόκειται για 
περσόνα sui generis. Προσωπικά, πέρα από το θαυμασμό 

που τρέφω για τον αυθορμητισμό της, εντυπωσιάζομαι από το 
σύνδρομο έλλειψης φόβου που τη διακατέχει. « Έτσι μεγάλωσα 
εγώ. Μ’ έναν πατέρα θηρίο, που με έκανε να μη φοβάμαι τίποτα 
και κανέναν. Είναι ίσως το ότι δεν υπερεκτιμώ αρκετά πράγματα 
όπως άλλοι κι έχω μία έμφυτη αισιοδοξία καθημερινά. Φόβο 
έχω μόνο για την υγεία, τους σεισμούς, τα ατυχήματα και θέλω 
να είναι καλά τα παιδιά μου. Εκεί φοβάμαι ως απόλυτη κότα…». 
Ναι, «κότα», γιατί παρέλειψα το καταλυτικό χιούμορ και τον 
κανιβαλιστικό αυτοσαρκασμό της Χριστίνας. Έτσι πρέπει να είναι 
και όσοι βρίσκονται κοντά της. «Γελάω με τους φίλους μου που 
ξέρουν να αυτοσαρκάζονται και με οτιδήποτε σουρεαλιστικό. 
Λατρεύω το βρετανικό χιούμορ». Δηλώνει fan της σταράτης 
γλώσσας και των ξεκάθαρων πράξεων. Είναι ορθολογίστρια 
με τεράστιες συναισθηματικές εξάρσεις, οι οποίες πάντα 
υπερισχύουν. Τον τελευταίο χρόνο, που τη ζω σχεδόν καθημερινά, 
διαπιστώνω μια κοσμοθεωρία «back to basics». Εκείνη τι λέει γι’ 
αυτό; «Εγώ ήμουν πάντα άνθρωπος που του άρεσε η ποιότητα. 
Είμαι κορίτσι των ‘80s.Τότε τρελαινόμουν για τις χλιδές, όπως 
όλος ο κόσμος. Τώρα χλιδή είναι η απλότητα, η φύση, το καλό 
φαγητό, το ωραίο κρασί και η παρέα. Έτσι παραμένω ποιοτική 
με εμμονή στα basics. Άσε, που δεν υπάρχουν πρότυπα. Τι να 
ζηλέψεις; Τι να θαυμάσεις απ’ αυτή τη σούπα γύρω μας»; 

Δυναμικό comeback 
Παρόλο που είναι μια classy γοητευτικότατη Αθηναία, 
δε θεωρούσε ποτέ τον εαυτό της όμορφο. «Παλιότερα, 
προσπαθούσα να είμαι η καλύτερη εκδοχή μου -με διαλείμματα 
πάντα που αφηνόμουν. Μου αρέσουν τα ups & downs. 
Ανασφάλεια δεν έχω καμία. Εξού και το ότι κυκλοφορώ με 
κουρέλια το 90% της ημέρας κι ας κρίνω τους άλλους στα γραπτά! 
Δε μου αρέσει που περνάει ο χρόνος, γιατί περνάει και η ζωή, 
αλλά έχω μάθει να την παίρνω έτσι όπως μου τα φέρνει. Δε θεωρώ 
τίποτε δεδομένο. Μου το έχει μάθει πολύ καλά αυτό η μητέρα 
μου». Αν και είχε εξαφανιστεί για ένα χρονικό διάστημα από 
τη μιντιακή σφαίρα, το comeback της είναι κάτι παραπάνω από 
αισθητό. Τηλεόραση, περιοδικά και το αγαπημένο της «παιδί», 
το blog της! «Πάντα έτσι κάνω. Εξαφανίζομαι. Απεχθάνομαι την 
υπερέκθεση και θεωρώ πως ένας άνθρωπος πρέπει να ανανεώνει 
την εικόνα του και τη ζωή του ανά τακτά διαστήματα. Πιστεύω στο 
rebranding. Αυτήν τη στιγμή, με όλες μου τις δουλειές νιώθω σαν 
να έχω μπει στο τρελό τρενάκι του λούνα παρκ. Σε τέτοιες εποχές 
πρέπει όλοι να αποδίδουμε στο μάξιμουμ». 
Παντρεμένη με το Σωτήρη Φουρτουλάκη, ο οποίος ασχολείται 
με το real estate και ναι, είναι νεότερος από εκείνη -τα έχουμε 
ξαναπεί αυτά και καταντάνε κλισέ πια-, έχει καταφέρει να 
κινείται πάνω σε μια χρυσή ισορροπία. Τη ρωτάω πώς κατάφερε 
να «εντάξει» τον άντρα της μέσα στο δύσκολο επάγγελμά της, 
εννοώντας ότι πρέπει να βγαίνει συχνά, να συναναστρέφεται πολύ 

Η εικόνα της κλειστής αυλής από τον επάνω όροφο είναι εξίσου 
χαλαρωτική σε συνδυασμό με το γύρω τοπίο. 
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Στους εσωτερικούς χώρους 
του σπιτιού γίνεται ένας 

συνδυασμός του βασικού 
λευκού μ’ ένα υποκίτρινο, 

που δίνει την αίσθηση 
δροσιάς. 

Ο χτιστός καναπές 
κυριαρχεί στο καθιστικό και 

διανθίζεται με χρωματιστά 
μαξιλάρια σε παστέλ 

χρώματα.

Στα ίδια χρώματα, η κουζίνα 
του σπιτιού περιλαμβάνει τα 

εντελώς απαραίτητα.

Η στεγασμένη με καλάμια 
αυλή του σπιτιού είναι 

το ιδανικό σημείο για τις 
καλοκαιρινές συναθροίσεις 

φίλων και γνωστών.



Cover Story

κόσμο. «Μα, δεν τον έχω εντάξει. Κάνουμε σκληρές διαπραγματεύσεις, 
ειδικά για τα μπουζούκια. Δε βγαίνουμε συχνά. Δεν είναι και ωραίο να 
βλέπεις ένα ζευγάρι να σέρνεται δεξιά και αριστερά. Πολλές φορές 
βγαίνει εκείνος με τις παρέες του κι εγώ κοιμάμαι νωρίς για κούρα 
ομορφιάς. Ο ύπνος πια για μένα είναι μεγάλη πολυτέλεια». Και η ζήλεια; 
«Η ζήλεια είναι cute στην αρχή, αλλά μετά είναι το χειρότερο, το πιο 
ξενερωτικό και εξουθενωτικό πράγμα, ειδικά όταν δεν έχει κάπου να 
βασιστεί». Ο γιος τους, ο Άλεξ, είναι το πάθος της, η «καψούρα» της. Τον 
θεωρεί το πιο έξυπνο, το πιο ωραίο και καλό παιδί του κόσμου! 

Her place to be
Και καθότι «cosmopoliti», έχει ταξιδέψει σε όλα τα γεωγραφικά μήκη 
και πλάτη της γης. Στη Μύκονο πήγε για πρώτη φορά το Πάσχα του 
1983. Τη λάτρεψε και για χρόνια τη θεωρούσε το ωραιότερο μέρος 
στον κόσμο. Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια «Το νησί δεν έχει χάσει την 
αίγλη του. Προς το παρόν, διώχνει τα άγρια που ήρθαν και τρόμαξαν 
τα καλαίσθητα ήμερα». Το υπέροχο σπίτι, το οποίο σήμερα της ανήκει, 
φτιάχτηκε αρχικά από το σχεδιαστικό δίδυμο Χάρης και Άγγελος, σαν 
guest house του δικού τους. «Θεωρώ το γούστο τους εκπληκτικό και 
μετά από πολλά καλοκαίρια που πέρασα εκεί, νοικιάζοντας, κανονίσαμε 
να γίνω γειτόνισσά τους και επισήμως». Δε θα μπορούσα να μην τη 
ρωτήσω αν θεωρεί το συγκεκριμένο σπίτι επένδυση. Μάλλον, αρνητική 
είναι η απάντησή της. «Δεν το πήρα για επένδυση αν και μέχρι πέρυσι, 
θεωρητικά ήταν. Επένδυση δεν είναι τίποτα δυστυχώς πλέον στη χώρα 
μας…». Η σχέση της με το νησί είναι σχέση αγάπης και μίσους. Ίσως σε 
αυτό να έχει συμβάλει η σημερινή εικόνα του νησιού που δεν τη βρίσκει 
καθόλου σύμφωνη. «Σήμερα, δε θα πήγαινα στη Μύκονο, γιατί την έχουν 
ρημάξει. Στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον. Όμως, κατά έναν περίεργο 
λόγο, κάθε φορά που καλοκαιριάζει θέλω σαν τρελή να βρεθώ εκεί και 
μετά δεν το κουνάω. Είναι περίεργη η σχέση μου με το νησί. Δεν το 
εγκαταλείπω εύκολα ή μάλλον με τίποτα. Άσε που αρέσει και στο μεγάλο 
μου γιο, το Νίκο, και βολεύει για όλες τις παρέες μας γενικότερα». Σε ό,τι 
αφορά στο ιστορικό της συγκεκριμένης κατοικίας, ο Χάρης και ο Άγγελος 
είχαν επενδύσει στη Μύκονο, αγοράζοντας δέκα στρέμματα. Έχτισαν δύο 
θεϊκές «αετοφωλιές» με εσωτερικές αυλές και μετά επεκτάθηκαν σε δύο 
επιπλέον σπιτάκια. 

Simplicity 
Η Χριστίνα ήξερε πολύ καλά τι έκανε όταν αποφάσισε να το κάνει δικό 
της. « Ήθελα το σπίτι αυτό να αποπνέει σε μένα, την οικογένεια και τους 
φίλους μου ηρεμία, τάξη και ασφάλεια! Ξυπολησιά και αισιοδοξία…». 
Και φυσικά, τα κατάφερε. Οι καλεσμένοι της φεύγουν πάντα από εκεί, όχι 
μόνο με γεμάτες μπαταρίες, αλλά και με καινούριο μυαλό. Συμβάλλουν 
σε αυτό η θετική αύρα και η κοσμοπολίτικη φιλοξενία της οικοδέσποινας. 
Στο ήδη έτοιμο σπίτι, εκείνη επενέβη και το διαμόρφωσε σύμφωνα 
με τις ανάγκες της. Η διακόσμηση είναι λιτή και απέριττη, με χτιστούς 
καναπέδες και κρεβάτια, μπάνια -μόνο με ντους- με τσιμεντογωνίες 
και μικρούς χώρους παντού, στο χαρακτηριστικό ύφος του νησιού. 
Δεν υπάρχουν πουθενά διπλά παράθυρα, αλλά εσωτερικές αυλές 
-πραγματικές οάσεις- και γενικά, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει 
ένα updated μυκονιάτικο και φοβερά καλαίσθητο σπίτι, στο οποίο 
χρωματικά κυριαρχούν το παστέλ, το λαδί και το λευκό. Η Χριστίνα, εκτός 
των άλλων, είναι απρόβλεπτη. Αυτό αποδεικνύει και όταν τη ρωτάω αν 
στη Μύκονο απολαμβάνει την απομόνωση στο σπίτι ή αρέσκεται εξίσου 
στις κοσμικές εμφανίσεις στο νησί. «Τα τελευταία χρόνια, απομονώνομαι 
και ενίοτε εμφανίζομαι. Αν εννοείς να σέρνομαι στα Ματογιάννια ή να 
κάθομαι έξω από τον “Καίσαρη” να φωτογραφίζομαι, όχι, αυτό δεν το 
κάνω! Αυτήν την εποχή αγαπώ τη γειτονιά μου, τη Φτελιά και τα στέκια 
της, όπως το “Alemagou”. Μου αρέσει η πλατεία της Άνω Μεράς, το 
“Nammos” οff season, το “Nobu”, η Χρύσα με το νταβαντούρι όταν έχω 
κέφια και πάντα τα “Άστρα”».
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