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Life
ΗΜΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ: KAI O EΡΩΤΑΣ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ

Η κρίση χτύπησε και τον… 
έρωτα. Παραµονή του 
Αγίου Βαλεντίνου, της 

Ηµέρας των Ερωτευµένων, η κίνηση 
των ζευγαριών στην αγορά δεν θυ-
µίζει σε τίποτα παλαιότερες εποχές, 
οι βιτρίνες των καταστηµάτων είναι 
στολισµένες από λιτά έως καθόλου, 
ενώ οι νέοι ψάχνουν πιο… οικονο-
µικούς τρόπους για να δείξουν τον 
έρωτά τους. 

Μαραίνονται στις βιτρίνες των 
ανθοπωλείων τα κόκκινα τριαντά-
φυλλα, τα χαρακτηριστικά λουλού-
δια που προσφέρουν οι ερωτευµένοι 
την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου, µε 
τους ανθοπώλες να λένε ότι πλέον 
δεν βασίζονται στη 14η Φεβρουαρί-
ου για να κάνουν ταµείο. «Κάθε πέ-
ρυσι και χειρότερα. Οσο περνάνε τα 
χρόνια, αναπολούµε τις εποχές όταν 
δεν προλαβαίναµε τις παραγγελίες 
την Ηµέρα των Ερωτευµένων», λέει 
στον «Ε.Τ.» ο κ. Αριστοτέλης, ιδιο-
κτήτης ανθοπωλείου στο κέντρο της 
Αθήνας. 

«Οταν εµείς αγοράζουµε το τρι-
αντάφυλλο από την αγορά µε 1,20 
€, το λιγότερο που µπορούµε να το 
πουλήσουµε είναι 3 €. Αλλά ακόµα 
και αυτό το ποσό για τον κόσµο σή-
µερα θεωρείται πολύ», αναφέρει. 
Οπως λέει χαρακτηριστικά στον 
«Ε.Τ.», παρήγγειλε 200 κόκκινα τρι-
αντάφυλλα τα οποία διέθεσε στην 
τιµή των 3 € και περίσσεψαν τα 50 
από αυτά. «∆εν µπορούµε και εµείς 
να χαµηλώσουµε κι άλλο τις τιµές, 
δεν θα βγαίνουµε αλλιώς», λέει ο 
κ. Αριστοτέλης. Ιδιαίτερα χαµηλές 
είναι οι προσδοκίες του ανθοπώλη 
για την αυριανή µέρα, καθώς η πε-
ριορισµένη αγοραστική δύναµη των 

Ελλήνων δεν τους αφήνει πολλά πε-
ριθώρια για µεγάλα δώρα στο άλλο 
τους µισό: «Χθες είχαµε δύο πελάτες, 
σήµερα κανέναν. ∆εν περιµένουµε να 
έχουµε και πολλούς περισσότερους 
αύριο», σηµειώνει ο κ. Αριστοτέλης.

Στο… ράφι µένουν τα λούτρινα 
αρκουδάκια και οι καρδούλες που 
κάποτε γίνονταν ανάρπαστα την 
Ηµέρα των Ερωτευµένων. 

«Οσο περνάνε τα χρόνια, η γιορτή 
ξεφτίζει. ∆εν είναι όπως τα Χριστού-
γεννα ή το Πάσχα, που µπορείς να 
πάρεις κάτι και να το κρατήσεις, είναι 
µόνο για µία µέρα και ο κόσµος πια 
δεν δίνει λεφτά για τέτοια δώρα», 
λέει ο ∆ηµήτρης Κατηφέλης, ιδιο-
κτήτης του καταστήµατος «Grazia» 
µε διακοσµητικά και δώρα στο κέ-
ντρο της Αθήνας. 

«Εγώ δεν περιµένω µεγάλη αλ-
λαγή στην κίνηση των πελατών 
αύριο. Τη θεωρώ σαν µια απλή και 
συνηθισµένη µέρα, δεν περιµένω 
κάτι παραπάνω από τις πωλήσεις», 
αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ προ-
σθέτει πως οι υπόλοιπες µέρες, και 
κυρίως οι µέρες των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα, πάνε πολύ καλύτερα 
από τη 14η Φεβρουαρίου. Μάλιστα, 
όπως τονίζει, τα τελευταία χρόνια η 
πτώση στην κίνηση του κόσµου την 
Ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου αγγίζει 
το 30-40% και, όπως όλα δείχνουν, 
θα συνεχιστεί.

Φτωχές οι βιτρίνες 
Κοιτώντας τις βιτρίνες των κατα-
στηµάτων, δύσκολα καταλαβαίνει 
κανείς ότι έρχεται η Ηµέρα των 

Ερωτευµένων, καθώς ελάχιστα εί-
ναι τα µαγαζιά που στόλισαν φέτος, 
ενώ οι περισσότεροι καταφεύγουν 
στον… περσινό στολισµό. «∆εν υπάρ-
χει κανένας λόγος σε τέτοιες εποχές 
να επενδύσει κάποιος χρήµατα για 
να στολίσει τη βιτρίνα του για λίγες 
µόνο µέρες. Οι περισσότεροι µαγα-
ζάτορες θα προτιµήσουν να βγάλουν 
τον περσινό στολισµό για τις βιτρίνες 
τους. Ποιο µαγαζί θα δαπανήσει στη 
χονδρική που δουλεύουµε εµείς 200 
€ και 300 € για να στολίσει µόνο 
µία µέρα;», τονίζει ο κ. Κατηφέλης. 
«Ο στολισµός µας δεν είναι πια 
όπως ήταν άλλες χρονιές. Σήµερα 
είναι έξοδα χωρίς λόγο, γι’ αυτό και 
εµείς βάλαµε κάτι λίγα που είχαµε 
από πέρυσι», λέει ο κ. Αριστοτέλης. 
«Αλλωστε, αυτός που έχει αποφασί-
σει να χαρίσει λουλούδια του Αγίου 
Βαλεντίνου θα τα αγοράσει», συ-
µπληρώνει ο ανθοπώλης. 

Αγαπούν… οικονοµικά
Κάτι… οικονοµικό θα χαρίσουν οι 
νέοι στο άλλο τους µισό αύριο, προ-
σπαθώντας να κάνουν τα λιγότερα 
δυνατά έξοδα, καθώς η τσέπη τους 
δεν σηκώνει πια τις ροµαντικές χει-
ρονοµίες των προηγούµενων ετών. 
«Με το φίλο µου φέτος προσπαθή-
σαµε να ετοιµάσουµε κάτι ροµαντικό, 
αλλά και πιο οικονοµικό. Νοµίζω ότι 
οι περισσότεροι φέτος θα απορρί-
ψουν τα δώρα και τις εξόδους και θα 
προτιµήσουν κάτι εναλλακτικό, όπως 
ένα ροµαντικό δείπνο στο σπίτι», 
λέει στον «Ε.Τ.» η 15χρονη Βάσω. 
Με ένα ταξίδι-έκπληξη θα γιορτάσει 
η 19χρονη Μαρινέλλα την Ηµέρα 
των Ερωτευµένων µε το αγόρι της: 
«Επειδή µένει στην Τρίπολη, για 

φέτος αποφάσισα να µην του πάρω 
δώρο, αλλά να πάω να τον βρω να 
περάσουµε λίγες µέρες µαζί. Γενικά 
όµως τα τελευταία χρόνια προσπα-
θώ να βρίσκω όµορφα και οικονο-
µικά δώρα στις 14 Φεβρουαρίου», 
αναφέρει. 

Παρά το γεγονός ότι είναι µό-
νος του, ο 21χρονος Αλέξανδρος 
θα ήθελε να γιορτάσει την ηµέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου οικονοµικά 
και… ροµαντικά: «Επειδή πια τα οι-
κονοµικά µου δεν το σηκώνουν, θα 
προτιµούσα να φτιάξω ένα όµορφο 
δείπνο και να δούµε µαζί µια ταινία. 
Κάτι απλό, αλλά όµορφο», λέει. 

Ενα µικρό δώρο θα χαρίσει στην 
αγαπηµένη του φέτος ο 19χρονος 
Μάριος-Μιχαήλ: «Θέλω να της 
πάρω κάτι, αλλά σίγουρα θα είναι 
πιο οικονοµικό. 

Προσανατολίζοµαι σε κάτι συµβο-
λικό, που να δείχνει όµως τα αισθή-
µατά µου», λέει στον «Ε.Τ.». ■

Φέτος λεφτά
…αισθήµατα 
δεν υπάρχουν

Θα γιορτάσω 
ροµαντικά και 
οικονοµικά. ∆εν 
χρειάζονται µεγάλα 
δώρα για να δείξεις 
στον άλλο την 
αγάπη σου
ΜΑΡΙΑ
15 ΕΤΩΝ

Νοµίζω ότι οι 
περισσότεροι φέτος 
θα απορρίψουν 
τα δώρα και τις 
εξόδους και θα 
προτιµήσουν κάτι 
εναλλακτικό
ΒΑΣΩ
15 ΕΤΩΝ

Θα προτιµούσα 
να φτιάξω ένα 
όµορφο δείπνο και 
να δούµε µαζί µια 
ταινία. Κάτι απλό, 
αλλά όµορφο
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
21 ΕΤΩΝ
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Παραµονή του Αγίου 
Βαλεντίνου η κίνηση των 

ζευγαριών στην αγορά 
δεν θυµίζει σε τίποτα 

παλαιότερες εποχές, οι 
βιτρίνες των καταστηµάτων 

είναι στολισµένες λιτά 
έως καθόλου, ενώ οι νέοι 

ψάχνουν πιο… οικονοµικούς 
τρόπους για να δείξουν τον 

έρωτά τους.
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The Walking Dead

∆είξε µου τη µαγνητική σου 
να δω αν µε αγαπάς… 

�� ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ… πειστήρια για την 
αγάπη του συντρόφου τους µπορούν 
να ζητήσουν πλέον οι ερωτευµένοι, 
καθώς ερευνητές των Πανεπιστηµίων 
του Στόουνι Μπρουκ και του Μπρά-
ουν ισχυρίζονται ότι οι µαγνητικές 
τοµογραφίες δείχνουν τις πιθανότη-
τες που έχει ένα ζευγάρι να ανέβει 
τελικά τα σκαλιά της εκκλησίας! Τα 
ευρήµατα της επιστηµονικής οµάδας 
δείχνουν ότι ακόµα και όταν οι ίδιοι 
οι εθελοντές πιστεύουν πραγµατικά 
ότι είναι ερωτευµένοι, ο… εγκέφαλός 
τους πιθανώς να τους προδώσει. 

Πείραµα
Οι ειδικοί ζήτησαν από τους εθελο-
ντές να κοιτάξουν φωτογραφίες των 
αγαπηµένων τους και να θυµηθούν 
τις όµορφες στιγµές τους. Στη συνέ-
χεια τους υπέβαλαν σε µαγνητικές 
τοµογραφίες. 

Η ανάλυση έδειξε ότι όταν στη 
µαγνητική φαινόταν έντονη δραστη-
ριότητα στην περιοχή της κερκοφό-
ρου ουράς του εγκεφάλου, η οποία 
αντιδρά στην οµορφιά, τότε η σχέση 
τελικώς αποδεικνυόταν εφήµερη. 

Αντίθετα, όταν στις εξετάσεις 
φαινόταν χαµηλή δραστηριότητα 
στην εµπρόσθια περιοχή, που σχε-

τίζεται µε την κρίση και την κριτι-
κή, τότε οι πιθανότητες να διαρκέ-
σει περισσότερο από τρία χρόνια 
η σχέση αυξάνονταν σηµαντικά. 
Μάλιστα, οι επιστήµονες αναφέρουν 
ότι ένα από τα ευρήµατά τους ήταν 
µάλλον… παράδοξο, καθώς φαίνεται 
ότι τα ζευγάρια που τελικά έµειναν 
µαζί για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
εµφάνιζαν χαµηλότερη δραστηριό-
τητα στα κέντρα ικανοποίησης του 
εγκεφάλου! 

Ο καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολο-
γίας του Πανεπιστηµίου του Στόουνι 
Μπρουκ, Αρθουρ Αρον, αναφέρει: 
«Ολοι όσοι συµµετείχαν στην έρευ-
νά µας δήλωναν ότι είναι τροµερά 
ερωτευµένοι µε τους συντρόφους 
τους. Αυτό φαινόταν στις µαγνητι-
κές τοµογραφίες αλλά καταφέραµε 
να εντοπίσουµε και κάποιους δείκτες 
που µας δείχνουν πόσο σταθερά είναι 
αυτά τα συναισθήµατα. Καταλήξαµε 
λοιπόν στο συµπέρασµα ότι εάν τα 
έντονα συναισθήµατά τους συνδυ-
άζονται µε τα σηµάδια που δείχνουν 
ότι µπορούν να τα ελέγχουν κιόλας, 
τότε είναι πολύ πιθανότερο να µεί-
νουν για περισσότερο καιρό µε αυτό 
τον άνθρωπο». 

ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥ
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α ότι θα καταφέρουν να αποδείξουν ότι οι Λάιονελ Ρίτσι 
και Νταϊάνα Ρος είχαν δίκιο όταν τραγουδούσαν το «Endless love» και 
πως όντως οι καρδιές των ερωτευµένων χτυπούν σαν µία, ξεκίνησαν την 
έρευνά τους επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια. 

Οι ειδικοί κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι καρδιακοί χτύποι των ερω-
τευµένων συγχρονίζονται ενώ την ίδια ώρα κάτι αντίστοιχο γίνεται και µε 
την αναπνοή. «Εχουν παρουσιαστεί αρκετές έρευνες που δείχνουν ότι όταν 
ένα µέλος του ζευγαριού αισθάνεται άσχηµα, τότε αρνητικά συναισθήµα-
τα βιώνει και ο σύντροφός του. Η δική µας έρευνα, όµως, δείχνει ότι τα 
αγαπηµένα ζευγάρια έχουν κοινές εµπειρίες και επίπεδο φυσιολογίας», 
δήλωσε ο επικεφαλής Εµίλιο Φέρερ.

«∆ύο καρδιές που χτυπούν σαν µία…» 
�� ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥΣ

Οσο περνάνε 
τα χρόνια, 
η γιορτή ξεφτίζει. 
Ο κόσµος πια δεν 
δίνει λεφτά για 
τέτοια δώρα
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ


