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Αντώνης Σρόιτερ

«Πάνω απ’ όλα,
έχω διατηρήσει την 

αξιοπρέπειά μου
σε αυτήν την πορεία»

– be TV Nostalgic
Sequels: Στα ίδια μέρη 

θα ξαναβρεθούμε...

– be a Tourist
Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός 

για το 2019

– Συνεντεύξεις
- Πασχάλης Αποστολίδης

- Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
- Κώστας Κρίνος - Πέτρος Ντόκος: 

Ancient Memes

– Υγεία
> Πολλαπλή Σκλήρυνση 

> Aντιμετώπιση κήλης
> Άνδρες και γυναίκες

στον οδοντίατρο
> Αυτοεξέταση για τον HPV

> Εμβολιασμός
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Με έμπνευση από τη φύση

Οι παιδικές κρέμες Neria είναι
εμπλουτισμένες με ενυδατικά,
αντιοξειδωτικά και αντιμικρο-
βιακά συστατικά για την καθημε-
ρινή περιποίηση του βρεφικού
δέρματος.
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editorial

"Κι ήμουν έξω απ’ τα τρένα / ταξιδιώτης δίχως θέση / όταν με βρήκες / κι ήμουν έξω απ’ τα τρένα 
/ ξεχασμένη αποσκευή / κι ήμουν έξω απ’ τα τρένα / ξεχασμένη αποσκευή / κι εσύ με πήρες...".

Παρακολουθώ στην τηλεόραση μια συναυλία αφιερωμένη στον Κύπριο συνθέτη Μάριο Τόκα. 
Κάθε φορά κολλάω σ’ αυτό το τραγούδι. Από μικρή, τότε που οι γονείς μου έβαζαν τον δίσκο 
κάτι Κυριακές πρωί, κι εγώ ακούγοντας την Αλεξίου σκεφτόμουν με το μυαλουδάκι μου πόση 
ζεστασιά μπορεί να νιώσει μια αποσκευή παρατημένη σε μια αποβάθρα, όταν βρεθεί ένας επι-
βάτης να την πάρει, για να μη μένει εκεί, μόνη της. Γιατί, στο μυαλό ενός παιδιού, ακόμα και τα 
άψυχα αντικείμενα έχουν ανάγκη από... ολοκλήρωση.

"Νομίζω ότι ολόκληρος και αυτόφωτος πρέπει να είσαι από μόνος σου. Όχι, δεν μας χρωστάει 
κανείς τίποτα. Ο καθένας έχει τον παράδεισο που του αξίζει", λέει κατηγορηματικά ο Πυγμαλί-
ων Δαδακαρίδης στην κουβέντα που κάνουμε περί σχέσεων, με αφορμή τον "Κύκλο του Έρωτα" 
στον οποίο πρωταγωνιστεί. Ίσως γιατί, αν δεν νιώθουμε ολόκληροι από μόνοι μας, δεν μπορού-
με να αντιληφθούμε και το πραγματικό μεγαλείο τού “μαζί”, που μας κάνει να ανθίζουμε μέσα 
σε μια σχέση.

"Να ανθίζουμε"... Αυτό μου θυμίζει μια ροζ γλαστρούλα με μια βριέζια που έχω στο σπίτι, θε-
ωρώντας εξαρχής ότι η μόνη ομορφιά της είναι ένα πλακουτσωτό σκληρό “άνθος” στη μέση 
των μακριών πράσινων φύλλων της. Μέχρι που χρειάστηκε να λείψω σε ταξίδι. Της έβαλα λίγο 
νεράκι, κατέβασα τα ρολά και την άφησα στο απόλυτο σκοτάδι για 6 μέρες. Κι όταν γύρισα, με 
“εκδικήθηκε” με τον ωραιότερο τρόπο: ξεπετάγοντας ένα πανέμορφο, βαθύ λιλά, λουλούδι στο 
πλάι· εκεί, μέσα στο σκοτάδι. Γεννώντας ζωή χωρίς το “δεκανίκι” του ήλιου. Ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα από μόνη της.

Όπως η ζωή άνθισε και σε ένα δωμάτιο του γυναικολογικού τμήματος ενός νοσοκομείου, όπου 
τέσσερις διαφορετικές γυναίκες συνυπήρξαν για λίγο, περνώντας μια δοκιμασία που “τραυ-
μάτιζε” την πηγή ολοκλήρωσης (ναι, αυτή είναι η λέξη) της κοινής πορείας ενός ζευγαριού: το 
γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Η Σταυρούλα, η Γωγώ, η Άννα και η Μαρία... ένα διαρκές 
χαμόγελο, πιο ισχυρό από την αγωνία, τον πόνο και την ταλαιπωρία – ένα “ηλιόλουστο” δωμά-
τιο, σε μια “σκοτεινή” διαδικασία για τον ευαίσθητο γυναικείο ψυχισμό. Συνεννοημένες σιωπη-
λά να είναι δυνατές πρώτα για τον εαυτό τους και μετά η μία για την άλλη. 

Γιατί, τελικά, οι άνθρωποι έχουμε την ελευθερία της επιλογής: θα είμαστε εκείνη η ξεχασμένη 
αποσκευή στην αποβάθρα που περιμένει κάποιον να την πάρει ή εκείνη η γλαστρούλα που ανθί-
ζει μόνη της μέσα στο σκοτάδι;

Μαρία Λυσάνδρου
m.lysandrou@tpb.gr

Ανθισμένη βριέζια...
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Όταν δέκα χρόνια πριν ο Αντώνης Σρόιτερ ανέλαβε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός μεγάλου 
σταθμού, πολλοί αναρωτήθηκαν αν "θα τα βγάλει πέρα", δεδομένης της μικρής τηλεοπτικής του 
εμπειρίας. Κάποιοι άλλοι, επίσης, στοιχημάτιζαν για το αν "θα επιβιώσει" απέναντι στις επιτυχημένες 
δραματικές σειρές που προβάλλονταν την ίδια ώρα, καθώς ο Alpha είχε αποφασίσει τη μεταφορά 
του δελτίου στις 19:00. Δέκα χρόνια μετά, κατάφερε να διαλύσει την όποια καχυποψία υπήρχε στο 
ξεκίνημα και να αποδείξει ότι, με πολλή δουλειά και αξιοπρέπεια, μπορείς να κερδίσεις την επιτυχία, 
τη διάρκεια, αλλά κυρίως τον σεβασμό.

"Πάνω απ’ όλα,
έχω διατηρήσει την αξιοπρέπειά μου

σε αυτήν την πορεία"

συνεντευξH στON ΘΕόΔόυΛό ΠΑΠΑΒΑΣιΛΕιόυ

ΑνΤώνΗΣ ΣΡόιΤΕΡ

– Νιώθεις εξίσου άνετα και από τη μεριά του συ-
νεντευξιαζόμενου; Ή λες "όπ, τι γίνεται, εγώ πρέπει να 
κάνω τις ερωτήσεις";
ε, όχι, εντάξει, συνεντεύξεις δεν δίνω πολλές, αλλά δεν έχω 
θέμα μη άνεσης, γιατί δεν έχω να κρύψω και κάτι, δεν έχω 
να πω και κάτι διαφορετικά από ό,τι είναι. Οπότε αισθάνο-
μαι περισσότερο ότι συζητάω με ανθρώπους, παρά ότι δίνω 
συνέντευξη. 

– Έχεις θέσει ποτέ όρια σε συνεντεύξεις, τύπου "Μη 
με ρωτήσετε αυτό" κ.λπ.;
Όχι. το μόνο που με νοιάζει είναι να μη μιλάμε για την οικο-
γένειά μου, για την προσωπική μου ζωή κ.λπ. Όχι επειδή κι 
αυτή έχει κάτι κακό, αλλά επειδή νομίζω ότι η δουλειά η δική 
μου δεν είναι μια δουλειά που πουλάς και το story της ζωής 
σου, και το lifestyle σου μαζί. Αυτό περισσότερο. Αλλιώς, δεν 
νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί.

– Νιώθεις ότι σε έχουν σεβαστεί οι συνάδελφοι και τα 
ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην πρώτη γραμμή;
Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο παράπονο. υπάρχει απλά μία "συ-

νήθεια", που δεν αφορά εμένα, αφορά όποιον μπαίνει σε 
αυτόν τον χώρο που λέγεται τηλεόραση. ενώ, δηλαδή, κατ’ 
αρχάς όλοι όσοι είμαστε στον ευρύτερο χώρο της τηλεόρα-
σης λέμε ότι είναι καλό να βλέπουμε νέα πρόσωπα, όχι μόνο 
τα παλιά, τα φθαρμένα, με το που μπαίνει ένα νέο πρόσωπο 
στην τηλεόραση, αντιμετωπίζεται με τεράστια καχυποψία και, 
αν θες, με μια εχθρότητα. 
Όταν μπήκα, λοιπόν, κι εγώ σε αυτόν τον χώρο, παρά το 
γεγονός ότι είχα ήδη 15 χρόνια δημοσιογραφίας από πίσω, 
αντιμετώπισα την καχυποψία του νέου προσώπου, αυτό το 
"Ποιος είναι τώρα αυτός που ήρθε από το πουθενά να πει 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων;" - παρά το γεγονός ότι ο ίδιος 
άνθρωπος που το λέει αυτό, μπορεί να ήταν εκείνος που έλε-
γε πριν "Γιατί δεν έχουμε νέα πρόσωπα στην τηλεόραση;". 
Αυτή, λοιπόν, την καχυποψία την αντιμετώπισα. Αλλά τώρα, 
10 χρόνια μετά, και με 3.000 δελτία ειδήσεων και συνολικά 25 
χρόνια στη δουλειά, δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο θέμα. 
Από εκεί και πέρα, έχω τη χαρά να έχω καλές σχέσεις με 
τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, είτε είναι στον 
χώρο της τηλεόρασης, είτε είναι στον χώρο του τύπου, είτε 
είναι τηλεκριτικοί, είτε είναι οτιδήποτε. 
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– Αυτή η αμφισβήτηση στις αρχές, λόγω ηλικίας, 
λόγω έλλειψης εμπειρίας, αλλά και μετά για την ώρα του 
δελτίου, για τις αλλαγές που έφερες εσύ σταδιακά στον 
τρόπο παρουσίασής του, σε ενοχλούσε; Έμπαινες στη 
διαδικασία να πεις "Γιατί το έγραψαν τώρα αυτό";
Κατ’ αρχάς, δεν ήταν θέμα ηλικίας, γιατί εγώ μπήκα μεγάλος 
στην τηλεόραση. υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που μπήκαν 
πολύ νεότεροι. εγώ μπήκα στα 35 μου στην τηλεόραση, δεν 
το λες και "μικρός".

– Ναι, αλλά εσύ μπήκες στα 35 ως κεντρικός παρου-
σιαστής σε μεγάλο σταθμό... 
Ο Χατζηνικολάου έχει πει δελτίο ειδήσεων ως κεντρικός πα-
ρουσιαστής πολύ νεότερος από εμένα, η Κοσιώνη έχει πει 
δελτίο ειδήσεων νεότερη από εμένα, άρα δεν λες ότι ήμουν 
ο νεότερος παρουσιαστής που υπήρξε. Βεβαίως, εγώ είχα το 
περίεργο ότι έκανα κεντρικό δελτίο ειδήσεων, χωρίς να έχω 
καμία άλλη τηλεοπτική εμπειρία. Δεν είχα κάνει τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ, δεν είχα πει μικρότερα δελτία, δεν είχα ανέβει δη-
λαδή τα "σκαλιά" της τηλεοπτικής ιεραρχίας, αν θέλεις. Αυτό 
είναι ένας λόγος να αντιμετωπίσεις κάποιον με καχυποψία. 
Αν με ενόχλησε εκείνες τις στιγμές που εγώ έμπαινα σε αυ-
τόν τον ωκεανό να κολυμπήσω; τότε δεν είχα και πολύ χρό-
νο να ενοχληθώ. είχα άλλα πράγματα στο κεφάλι μου, γιατί 
όταν αναλαμβάνεις κάτι τέτοιο, οι πιθανότητες είναι δύο: ή θα 
σε υποδεχτεί ο κόσμος πολύ άσχημα, υπό την έννοια "Ποιος 
είναι αυτός που βάλανε να πει δελτίο;" και θα καταστραφείς, 
ή θα πάει καλά. Άρα, όταν έχεις ένα τέτοιο στοίχημα να αντι-
μετωπίσεις, δεν βλέπεις εκείνη την ώρα καθόλου τι έγραψε ο 
τάδε εκεί και τι είπε ο τάδε αλλού. Δίνεις μία μάχη, δεν έχεις 
χρόνο να ασχοληθείς.

– Όταν έγινε η πρόταση να αναλάβεις το κεντρι-
κό δελτίο, είχες τον χρόνο να σκεφτείς και τους κιν-
δύνους, αλλά και το ότι αυτό μπορεί να αποτελεί και 
ευκαιρία ζωής;
Φυσικά. Ήταν μια πρόταση εξαιρετικά τιμητική μεν, αλλά και 
εξαιρετικά ριψοκίνδυνη. ε, έχω το κακό, όταν είναι κάτι με 
πάρα πολύ ρίσκο και πάρα πολλές πιθανότητες να καταστρα-
φείς, να λέω "ναι". 
Ήταν ή ευκαιρία ζωής, αν θεωρηθεί η τηλεόραση ευκαιρία 
ζωής, ή και ευκαιρία καταστροφής ζωής ταυτόχρονα, γιατί 
αν είσαι στα 35 σου και κάνεις ένα τηλεοπτικό βήμα τόσο 
μεγάλο και αποτύχεις παταγωδώς, δεν έχεις άλλη ευκαιρία 
μετά στη ζωή σου. Από την άλλη, βέβαια, οι ευκαιρίες στη 
ζωή σου δεν παρουσιάζονται και με τον μαλακό και χαλαρό 
τρόπο που μπορεί να φαντάζεσαι. Οπότε ή την κάνεις την 
προσπάθεια ή δεν την κάνεις. 
Αν το δούμε τώρα, που έκλεισα 10 χρόνια στο δελτίο, δεν θα 
σου πω για τα νούμερα ότι είναι καλά, ότι είμαστε 5 χρόνια 
πρώτοι κ.λπ., γιατί μπορεί μετά να είμαστε 5 χρόνια δεύτεροι 
και μετά από 5 χρόνια να είμαστε για 5 χρόνια τρίτοι... νομί-
ζω πως αυτή η πορεία έχει μια αξιοπρέπεια μέσα της, κι αυτό 

θέλω να κρατάω εγώ. Μπορεί να αρέσουμε σε κάποιους, και 
σαν δελτίο και εγώ προσωπικά, μπορεί να μην αρέσουμε σε 
άλλους, αλλά δεν θα σου πει κανείς ότι είμαστε αναξιοπρε-
πείς ή "κίτρινοι" ή αντιπαθείς ή οτιδήποτε άλλο. Κρατάω ότι, 
πάνω απ’ όλα, έχω διατηρήσει την αξιοπρέπειά μου σε αυτήν 
την πορεία. 

– 10 χρόνια στο ίδιο κανάλι...
ναι, δεν με έχουν διώξει ακόμα!

– Αυτό σημαίνει μόνο δέσιμο, εμπιστοσύνη, οικογέ-
νεια πλέον, ή και αποφυγή άσκοπου ρίσκου, άσκοπης 
μετακίνησης;
Κοίταξε, όταν η μετακίνηση είναι άσκοπη, δεν υπάρχει λόγος 
να γίνει. Για να μετακινηθείς, πρέπει να υπάρχει ένας λόγος. 
Ο ένας λόγος είναι να μη σε θέλουν στο μέσο στο οποίο 
εργάζεσαι και ο δεύτερος λόγος είναι να μη θέλεις εσύ να εί-
σαι στο μέσο στο οποίο εργάζεσαι. εγώ αυτούς τους λόγους 
βρίσκω για να κάνω μια μετακίνηση.

– Προτάσεις έχουν γίνει φαντάζομαι τόσα χρόνια...
Προτάσεις έχουν γίνει πολλές κατά καιρούς, αλλά πάντα βά-
ζεις αυτό το πράγμα στη ζυγαριά. Αφήνεις τα λεφτά στην 
άκρη –γιατί, ξέρεις, τα λεφτά μπορεί να τα ακούσεις και να τα 
δεις μια χρονιά, αλλά άμα δεν πιάνει η χημεία που συζητάμε, 
"σε θέλω και με θέλεις", δεν θα τα "βρεις" την επόμενη. 
Άρα, ξεκινάς πάντα με το βασικό κριτήριο: είμαι σε ένα μέσο 
ενημέρωσης, με θέλουν; Με θέλουν. τους θέλω; Μου πάει 
αυτή η συνεργασία, μου αρέσει; τους θέλω. Άρα, δεν έχω 
λόγο να φύγω. Έτσι εργάζομαι 10 χρόνια στον Alpha, θεωρώ 
ότι εξακολουθούν να με θέλουν και είναι βέβαιο ότι εξακο-
λουθώ να τους θέλω... Άρα, προς το παρόν -και για αρκετά 
χρόνια, εύχομαι- θα είμαι εκεί. 

– Θα επανέλθω λίγο στην ηλικία που ανέλαβες το κε-
ντρικό δελτίο. Αναγκάστηκες να σοβαρευτείς λίγο από-
τομα, δεδομένου ότι τα 35 είναι μια ηλικία που ακόμη 
κάνουμε "καφρίλες"; Εσύ δεν θα μπορούσες να τις κά-
νεις, όντας ο κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ενός 
μεγάλου σταθμού...
Πρώτον, τις "καφρίλες" μπορείς να τις κάνεις ανά πάσα στιγ-
μή. Και στα 50 μπορείς να τις κάνεις, και στα 70, και ξέρω και 
ανθρώπους που κάνουν "καφρίλες" μέχρι να πεθάνουν. 
Δεύτερον, εγώ είχα ένα κακό: ξεκίνησα πολύ μικρός δημο-
σιογραφία, από τα 19, και πάντα έπρεπε να συμπληρώνω τη 
φράση "είμαι πολύ μικρός για να...". Δηλαδή ήμουν πολύ μι-
κρός για να είμαι δημοσιογράφος στα 19, ήμουν πολύ μικρός 
για να είμαι αρχισυντάκτης στα 25, ήμουν πολύ μικρός για 
να είμαι διευθυντής εφημερίδας στα 30, ήμουν πολύ μικρός 
για να είμαι διευθυντής στην πρώτη εφημερίδα της ελλάδας 
στα 33, ήμουν πολύ μικρός για να είμαι παρουσιαστής στα 
35. τώρα, στα 45, δεν ξέρω για ποιο πράγμα είμαι μικρός, 
φαντάζομαι δεν έχει μείνει κάτι για να είμαι πολύ μικρός...
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– Είσαι πολύ μικρός για σύνταξη σίγουρα!
είμαι πολύ μικρός για σύνταξη, αλήθεια είναι, και αυτό με πονάει! Αλλά αυτό 
το "είμαι πολύ μικρός για να..." το έχω συμπληρώσει σε διάφορες εκφάνσεις 
στη ζωή μου. 
τώρα, αν με το "καφρίλες" εννοείς αν μπορώ να πάω εγώ τώρα στα μπου-
ζούκια, να ανέβω στο τραπέζι, ας πούμε, και να χορεύω με ένα πούρο, δεν 
μπορώ να το κάνω. Δεν το έκανα και ποτέ! Αν εννοείς να πάω στη Μύκονο και 
να χορεύω με ένα μαγιό πάνω στα τραπέζια, δεν μπορώ να το κάνω, αλλά δεν 
το έκανα και ποτέ. Αν εννοείς να βγω με 10 φίλους και να πάμε σε ένα μπαρ, 
και να λέμε βλακείες και να κάτσω μέχρι τις 3 το πρωί, μπορώ να το κάνω και 
το έκανα και πάντα! Αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχω στερηθεί κάτι σε επίπεδο 
"καφρίλας" που θα έκανα, ας πούμε, αν δεν έκανα αυτήν τη δουλειά. Και ίσως 
κάνω περισσότερες "καφρίλες" από ό,τι θα έπρεπε για τη δουλειά που κάνω, 
μεταξύ μας. 
Πολλές φορές, βλέπω κόσμο να μου λέει "εσείς εδώ, σε αυτό το μαγαζί; τα 
πίνετε;", "εσείς εδώ, παίζετε μπάσκετ;", "εσείς εδώ, ψαρεύετε;". υπάρχει κό-
σμος που θεωρεί ότι ο παρουσιαστής μένει, σαν το ψάρι μέσα στη γυάλα, 
μέσα σε ένα δελτίο και βγαίνει από εκεί και δεν κάνει τίποτε άλλο στη ζωή του, 
παρά μόνο να λέει "Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας". εντάξει, δεν είναι έτσι.

– υπάρχει κάποια στιγμή σε αυτήν τη δεκαετία που ένιωσες ότι κου-
ράστηκες; Ότι θες να φύγεις, ότι σε "μπούκωσε" όλο αυτό; Γιατί είναι και 
μια δεκαετία "μαυρίλας" στην επικαιρότητα...
Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα 10 χρόνια δεν είναι 10 απλά 
χρόνια δημοσιογραφίας, τα οποία μπορεί να έχει ζήσει ο οποιοσδήποτε. 
Ήταν ένα κεντρικό δελτίο, το οποίο έπεσε πάνω στις κρισιμότερες στιγμές 
της ελλάδας από τη Μεταπολίτευση και μετά. Δηλαδή, μέσα σε 10 χρόνια έχω 
ζήσει 6, αν θυμάμαι καλά, εκλογικές αναμετρήσεις, 5 debate, δεκάδες βραδι-
νές εκπομπές με το μαχαίρι στον λαιμό ότι καταστρέφεται η χώρα και αύριο 
είμαστε εκτός ευρώ, μεθαύριο χρεοκοπούμε, παραμεθαύριο κλείσανε οι τρά-
πεζες, ανοίξανε οι τράπεζες, ο κόσμος στις ουρές κ.λπ., δηλαδή έχω ζήσει τα 
κρισιμότερα γεγονότα του τελευταίου μισού αιώνα. Άρα, αυτά τα 10 χρόνια 
είναι πολύ "συμπυκνωμένα" χρόνια δημοσιογραφικά. 
Μπορώ να σου πω ότι εκεί που είχαμε τη μία εκλογική αναμέτρηση πίσω από 
την άλλη και το διαρκές μαχαίρι στον λαιμό αν θα χρεοκοπήσουμε, αν θα 
καταστραφούμε, δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά δοκιμάστηκε η ψυχο-
λογική μου αντοχή. τα κατάφερα! 

– Είναι εύκολο να κρατήσεις την ψυχική σου ισορροπία, την ηρεμία 

σου, όταν αναγκαστικά πρέπει να διαχει-
ρίζεσαι καθημερινά τόση "μαυρίλα"; 
Πρέπει να το κάνεις εύκολο. Φαντάζομαι 
ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται 
πολύ πιο σκληρά γεγονότα από εμένα. Για 
παράδειγμα, μπορεί να είσαι γιατρός σε ένα 
αντικαρκινικό νοσοκομείο και να αντιμε-
τωπίζεις ανθρώπους που παλεύουν με τον 
θάνατο κάθε μέρα. εντάξει, εκεί πρέπει να 
βρεις τη δύναμη να μην τρελαθείς πρώτος. 
υπάρχουν άνθρωποι που είναι τραυματιο-
φορείς, που αντιμετωπίζουν τον πόνο κάθε 
μέρα, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπί-
ζουν οικογενειακές τραγωδίες κάθε μέρα. 
Όλοι αυτοί δεν πάνε στο τρελοκομείο! 
Μαθαίνουν να διαχειρίζονται διαφορετικά 
την επαγγελματική και την προσωπική τους 
πορεία. Αν δεν το κάνεις αυτό, ναι, θα πας 
στο τρελοκομείο. 

– Η "Αυτοψία" ποιο κενό, που μπορεί 
να αφήνει το δελτίο, σου καλύπτει;
Η "Αυτοψία" οκτώ χρόνια τώρα είναι το 
"παιδί" μου. το δελτίο ειδήσεων σου δίνει 
την ευκαιρία να καλύπτεις την ειδησεογρα-
φία, να είσαι εκεί που γίνονται τα γεγονότα, 
αλλά σου αφήνει μια "τρύπα" στον ρεπόρ-
τερ που κρύβεις κι εσύ μέσα σου! εγώ έχω 
ξεκινήσει από το ρεπορτάζ, έχω κάνει 10 
χρόνια ρεπορτάζ δρόμου, ελεύθερο ρε-
πορτάζ, αισθάνομαι ρεπόρτερ, άρα αυτό 
το κομμάτι δεν είναι κάτι το οποίο εγκα-
ταλείπεις. 
είναι πολύ ωραίο να είσαι με το κουστού-
μι σου ως παρουσιαστής και να κάνεις τη 
δουλειά που κάνεις, αλλά, από την άλλη, εί-
ναι ωραίο και το να μπορείς να βγάλεις το 
κοστούμι, να βάλεις ένα τζην και να βγεις, 
να ζήσεις και τα γεγονότα από τον δρόμο 
και να κάνεις τη δουλειά του ρεπόρτερ έτσι 
όπως την κάνεις εσύ. Αυτό, να ξέρεις, βοη-
θάει και στο δελτίο. Πέρα από το ότι σου 
καλύπτει μια εσωτερική ανάγκη να δημιουρ-
γήσεις κάτι δικό σου και να μη χάσεις την 
επαφή σου με το πεζοδρόμιο, σε βοηθάει 
να μην είσαι κλεισμένος σε μια γυάλα. Γιατί 
αυτό που έχουμε διαπιστώσει πολλά χρό-
νια με κάποιους παρουσιαστές είναι ότι, 
από ένα σημείο και μετά, έχασαν την επα-
φή τους με την πραγματικότητα και με την 
καθημερινότητα. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται 
γύρω σου και, αν δεν βγαίνεις στο πεζοδρό-
μιο και αν δεν περπατάς ανάμεσα στον κό-

Υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι 
ο παρουσιαστής μένει, σαν το ψάρι 
μέσα στη γυάλα, μέσα σε ένα δελτίο, 
και βγαίνει από εκεί και δεν κάνει 
τίποτε άλλο στη ζωή του, παρά μόνο 
να λέει "Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα 
σας". Εντάξει, δεν είναι έτσι.
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σμο, αν δεν κάνεις κι εσύ το ρεπορτάζ σου ή τις εκπομπές 
σου μέσα στον κόσμο και είσαι κλεισμένος σε ένα στούντιο, 
χάνεις αυτήν την επαφή με την καθημερινότητα. 
εγώ, λοιπόν, βγαίνω στον δρόμο να κάνω τα γυρίσματα της 
εκπομπής και μου μιλάει ο κόσμος για τα προβλήματά του, 
μου λέει τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει στο δελτίο, μου 
λέει ποια θέματα τον ενδιαφέρουν, μου λέει και πού έχω 
κάνει λάθος. Βλέπω πράγματα, εικόνες και προβλήματα, τα 
οποία, αν ήμουν μόνο μέσα στο στούντιο, δεν θα τα έβλεπα. 

– Να μείνουμε λίγο στον κόσμο... Στην αρχή της κρί-
σης κυριαρχούσε λίγο ο φόβος, η αγωνία για το τι θα 
γίνει κ.λπ.. Μετά, όσο περνούσε ο καιρός, φτάσαμε σι-
γά-σιγά στην απογοήτευση. Τώρα πού είμαστε; Έχουν 
λίγο παγώσει τα συναισθήματα; Έχει μείνει μόνο μια γε-
νικότερη μιζέρια;
Όχι, μωρέ. τώρα είμαστε στη φάση της παραδοχής. είναι 
σαν τις ασθένειες. ξέρεις, στην αρχή δεν θέλεις να το πα-
ραδεχτείς, έχεις την άρνηση. εμείς είχαμε την άρνηση ότι 
έχουμε χρεοκοπήσει σαν χώρα και σαν πολίτες, είχαμε την 
άρνηση ότι πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας, είχαμε άρνηση 
ότι θα μας επιβάλουν μνημόνια, είχαμε άρνηση ότι θα μας 
κόψουν τους μισθούς και τις συντάξεις... 
τώρα, όμως, έχουν συμβεί όλα αυτά και η άρνηση έχει τε-
λειώσει. Γι’ αυτό δεν βγαίνει και ο κόσμος στον δρόμο, γι’ 
αυτό δεν βλέπεις και τρελές αντιδράσεις, γιατί είμαστε στη 
φάση της παραδοχής, στο ότι "ναι, αυτό είναι, αυτό πρέπει 
να κάνουμε ή αυτό μάς επιβάλλουν να κάνουμε". Αυτές οι 
αλλαγές έχουν έρθει στη ζωή μας. ελπίζω ότι, από τη φάση 
της παραδοχής, κάποια στιγμή θα περάσουμε και στη φάση 
της αισιοδοξίας, ότι μπορεί να πάμε κάπου καλύτερα. 

– Πιστεύεις ότι έχουμε κατανοήσει το πρόβλημα;
υπάρχουν κάποιοι που έχουν κατανοήσει το πρόβλημα, και 
υπάρχουν κάποιοι που έχουν κατανοήσει ότι δεν μπορούν 
να εξαφανίσουν με μαγικό τρόπο το πρόβλημα. Άρα, όλοι 
μας έχουμε κατανοήσει ότι το πρόβλημα είναι εδώ. Έχου-
με περάσει τη φάση που λέγαμε ότι θα βγούμε στον δρόμο 
και, άμα θα φωνάξουμε πολύ, θα φύγουν οι δανειστές, θα 
πάψουμε να πληρώνουμε, θα εξαφανιστούν τα χρέη μας, θα 
πάρουμε αυξήσεις αντί για μειώσεις και θα είναι όλα τέλεια. 
Αυτό τελείωσε. 

– Βρίσκεις κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις επερ-
χόμενες εκλογές;
Όλες οι εκλογές έχουν το ενδιαφέρον τους. Και εγώ δεν εί-
μαι της άποψης ότι οι εκλογές δεν έχουν ενδιαφέρον και δεν 
πρέπει να ασχολούμαστε κ.λπ., γιατί από τη μία λέμε ότι δεν 
μας αρέσει αυτό που ζούμε, δεν μας αρέσουν οι ηγέτες που 
έχουμε, δεν μας αρέσει το πολιτικό σύστημα και, από την 
άλλη, άμα δεν ασχολούμαστε με αυτό, δεν ψηφίζουμε, δεν 
ενημερωνόμαστε, είμαστε και άξιοι της μοίρας μας. 
Άρα, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι 

σημαντική και πρέπει ο ψηφοφόρος και ο πολίτης, ο οποί-
ος είναι ο ίδιος άνθρωπος που διαμαρτύρεται την επόμενη 
μέρα, να είναι εκεί και να εκφράζει την άποψή του. 

– Δεν έχεις την αίσθηση ότι ζούμε σε μια αέναη επα-
νάληψη τα τελευταία χρόνια; Ακούμε σταθερά τις ίδιες 
υποσχέσεις: αξιοκρατία, μείωση της ανεργίας, μείωση 
της γραφειοκρατίας, εκσυγχρονισμό του κράτους, πά-
ταξη της διαφθοράς... Πόσα χρόνια τα ακούμε όλα αυτά;
Πολλά χρόνια τα ακούμε και θα τα ακούμε ακόμη περισσό-
τερα. Γιατί όλα αυτά τα οποία μας αρέσουν και συμφωνούμε, 
στην πράξη είναι και πράγματα τα οποία αν πάνε να εφαρμο-
στούν, δεν θα μας αρέσουν και καθόλου. 
Για παράδειγμα, όταν λέμε "πάταξη της φοροδιαφυγής", θα 
ακούσεις 9 στους 10 να λένε "ναι, να παταχθεί η φοροδια-
φυγή και ντροπή σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν". την ίδια 
ώρα, όμως, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά, 8 στους 10 φο-
ροδιαφεύγουν! Άρα, υπάρχει ένας μαγικός τρόπος που στην 
ουσία τα βάζουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, απλά δεν θέ-
λουμε να το παραδεχτούμε. 
Αν ρωτήσεις 10 καταστηματάρχες, θα σου πουν ότι είναι 
τεράστιο πρόβλημα η φοροδιαφυγή, αλλά εννοούν τη "φο-
ροδιαφυγή" κάποιων άλλων, ξέρω ‘γω, των πολύ μεγάλων επι-
χειρηματιών! Αν ρωτήσεις τους γιατρούς, θα σου πουν ότι 
είναι τεράστιο πρόβλημα η φοροδιαφυγή, αλλά δεν εννοούν 
τη δική τους! Και, αν ρωτήσεις εμένα που είμαι μισθωτός, 
θα σου πω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η φοροδιαφυγή, αλλά 
είναι βέβαιο ότι δεν έχω πάρει όλες τις αποδείξεις που θα 
έπρεπε να έχω πάρει στη ζωή μου και πολλές φορές κλεί-
νουμε και το μάτι σε κάποιον και του λέμε "Μη μου κόψεις 
απόδειξη". 
Άρα, όλοι συμφωνούμε στα προβλήματα, φτάνει να μην αρ-
χίσουν να αγγίζουν εμάς. Γιατί αν αρχίσουν να αγγίζουν εμάς, 
ξαφνικά το πρόβλημα δεν μας ενδιαφέρει. Όλοι λέμε ότι εί-
ναι χάος αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, 
αλλά όλοι παρκάρουμε παράνομα. Όλοι διαπιστώνουμε το 
πρόβλημα, αλλά το χρεώνουμε σε κάποιον άλλον! Όλοι μιλά-
νε για τη διαφθορά και ότι είναι κακό πράγμα, αλλά δεν ξέρω 
πάρα πολλούς που δεν έχουν δώσει ποτέ στη ζωή τους ούτε 
ένα ευρώ σε κάποιον για να εξυπηρετηθούν.

– Η νέα γενιά πολιτικών πώς σου φαίνεται; 
υπάρχουν δύο ειδών νέες γενιές πολιτικών, ξέρεις. Η μία εί-
ναι η κακή νέα γενιά πολιτικών, που έχει γεννήσει η κρίση, 
που είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ουσιαστική 
αξία. Απλά γεννήθηκαν μέσα από την κρίση και τα κινήματα 
διαμαρτυρίας, στην ουσία, και είναι "ψήφος διαμαρτυρίας". 
Άρα, είναι άνθρωποι που έχουν ελάχιστη συμβολή στο τι 
πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα. 
Και υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι προ-
σπαθούν και αυτοί να μπουν. το κακό είναι ότι η απαξίωση 
της πολιτικής σήμερα είναι τέτοια, που ένας πολύ ικανός άν-
θρωπος πολύ δύσκολα θα μπει στην πολιτική. 
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Η απαξία, λοιπόν, της πολιτικής διώχνει τους ικανούς. Και 
ποιοι μένουν να ασχολούνται με την πολιτική; Αυτοί που δεν 
έχουν στο κάτω-κάτω να κάνουν και τίποτα άλλο στη ζωή 
τους. Άμα δεις, οι περισσότεροι πολιτικοί πλέον είναι πρώ-
ην "κάτι": πρώην μπασκετμπολίστες, πρώην ηθοποιοί, πρώην 
τραγουδιστές, πρώην δημοσιογράφοι, πρώην σελέμπριτις. σε 
λίγο θα δούμε και πρώην σελέμπριτις από τηλεπαιχνίδια κ.λπ.
Αυτοί είναι οι πολιτικοί. είναι άνθρωποι που έκλεισαν έναν 
κύκλο και δεν έχουν τρόπο να ανοίξουν έναν άλλο, και απλά 
επιλέγουν ως ένα νέο κύκλο την πολιτική. 

– Αν δεν είχαμε αυτήν την κακή, δύσκολη πραγματι-
κότητα και καθημερινότητα, θα είχαμε δελτία ειδήσεων; 
Θα είχαμε δελτία ειδήσεων με διαφορετική θεματολογία. 
Και στην ελβετία έχουν δελτία ειδήσεων, που έχουν λύσει τα 
προβλήματά τους και ασχολούνται, ξέρω ́ γω, με το τι χρώμα 
πρέπει να είναι τα λουριά των σκύλων! Αλλά έχουν δελτία 
ειδήσεων! Και στο Μόντε Κάρλο, στο Μονακό, στο Λουξεμ-
βούργο έχουν δελτία ειδήσεων. 
το γεγονός ότι έχεις λύσει τα βασικά σου προβλήματα δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. ειδήσεις θα υπάρχουν 
πάντα, απλά θα είναι λίγο περισσότερες οι καλές ειδήσεις, 
που εμάς μας λείπουν εδώ. Μακάρι να φτάσω κάποια στιγμή 
στη ζωή μου και να μιλάω κι εγώ για το δημοψήφισμα που 
πρέπει να γίνει για τα λουριά των σκύλων, γιατί θα έχουμε 
λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματά μας. Κι ας μη με βλέπει 
και πολύς κόσμος, δεν πειράζει, θα το αντέξω! 

– Μπάσκετ και ψάρεμα είναι δύο από τα πράγματα 
που σε εκτονώνουν, έτσι;
Μπάσκετ, ψάρεμα, γυμναστήριο, ταξίδια, σκι, χιόνια...Οτιδή-
ποτε υπάρχει που σου δημιουργεί μια απόδραση από την 
καθημερινότητα. 

– Και τα παιδιά σε αποφορτίζουν, φαντάζομαι. Ή σε 
φορτίζουν λίγο περισσότερο; 
Και τα δύο. τα παιδιά σε αποφορτίζουν, γιατί αλλάζεις πα-
ραστάσεις και είσαι με πρόσωπα που αγαπάς και περνάς 
όμορφα. Από την άλλη, σε φορτίζουν διότι και αυτά έχουν 
τις δικές τους ανάγκες. Διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που 
δουλεύει 13-14 ώρες την ημέρα και άρα δεν έχω τον χρόνο 
να περάσω μαζί τους που περνούν άλλοι πατέρες ίσως. Αυτό 
είναι κάτι το οποίο εμένα με φορτίζει, δηλαδή το γεγονός ότι 
δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα για τα παιδιά μου. 
Αλλά, από την άλλη, αν με ρωτάς τι προτιμάς να κάνεις: να 
πας σε ένα μπαρ και να πίνεις ποτά μέχρι το βράδυ ή να πας 
και να παίξεις με τα παιδιά σου, ναι, πλέον προτιμώ να πάω 
να παίξω με τα παιδιά.

– Σε σχέση με τη γενικότερη μαυρίλα που λέγαμε 
πριν, σε αγχώνει λίγο παραπάνω η κατάσταση λόγω παι-
διών; Γεγονότα, δηλαδή, που όταν ήσουν εργένης ενδε-
χομένως να τα αντιμετώπιζες πιο "ψυχρά" και ψύχραιμα, 

ενώ τώρα σε κάνουν να σκέφτεσαι "σε τι κόσμο μεγα-
λώνουν τα παιδιά μου";
Όχι. Προσπαθώ να το δω λίγο αισιόδοξα και να πω ότι η 
δική μας η γενιά έφαγε όλη τη μαυρίλα και τα "σκατά" της 
εποχής αυτής. Και ευτυχώς που τη φάγαμε εμείς όλη αυ-
τήν την περίοδο της κρίσης και των πολύ δύσκολων, για να 
έχουν μια καλύτερη εποχή να ζήσουν τα παιδιά μας. Γιατί 
θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα συνέβαινε. συνέβη στη δική 
μας γενιά και στη δική μας εποχή. Αν δεν συνέβαινε τώρα, 
θα συνέβαινε σε 10 ή σε 20 χρόνια. 
Μακάρι, μέσα από όλο αυτό, αυτή η χώρα να βγει καλύτε-
ρη και πιο δυνατή, πιο συγκροτημένη και πιο σοφή, για να 
έχουν ένα καλύτερο αύριο τα δικά μας παιδιά. Και αν έπρε-
πε να το "φάει" κάποιος, προτιμώ να το φάω εγώ, πάρα να 
το φάνε τα παιδιά. 

– Έχεις κάποιο απωθημένο από άποψη θεματολογί-
ας ή φιλοξενούμενου;
Έχω ένα απωθημένο, το οποίο δεν είναι εύκολο να ικανο-
ποιηθεί σε αυτήν τη φάση. Θα ήθελα να κάνω μια ταξιδιω-
τική εκπομπή, να γυρίσω τον κόσμο και να παρουσιάσω 
τους Έλληνες, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή είναι σε 230 χώ-
ρες. Έχουμε μια εκπληκτική παρουσία, που δεν μπορεί να 
σκεφτεί κανείς! στις πιο απίθανες χώρες του κόσμου και 
στα πιο τρελά μέρη του πλανήτη υπάρχουν Έλληνες αυτήν 
τη στιγμή. 
Θα ήθελα, λοιπόν, να βρω 1-2 χρόνια από τη ζωή μου, να 
γυρίσω τον κόσμο και να παρουσιάσω αυτήν την άγνωστη 
ελλάδα που υπάρχει στα 7 σημεία του πλανήτη. Όσο κάνω 
δελτίο ειδήσεων, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

– υπάρχει κάτι που σε κάνει να νιώθεις αισιοδοξία 
για το μέλλον; 
νιώθω αισιόδοξος για το μέλλον, ξεκινώντας από την παρα-
δοχή ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε παρακάτω. Άρα, όταν 
έχεις κατέβει στο 3ο υπόγειο που είμαστε εμείς αυτήν τη 
στιγμή, ε, προσδοκάς ότι 4ο υπόγειο δεν υπάρχει!

– Αυτό λέγαμε και στο 1ο υπόγειο. Ότι δεν υπάρχει 
2ο...
εγώ είχα σημαδέψει κατευθείαν το 3ο υπόγειο, δεν περί-
μενα ότι θα σταματήσουμε στο 1ο! Άρα, είμαστε κάπου 
που εγώ έχω βάλει τον προσωπικό μου πήχη μαυρίλας, ας 
πούμε. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε χειρότερα, αλλά 
θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα∙ όχι φανταστικά 
καλύτερα. Δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα ζούμε σε 
έναν καταπληκτικό κόσμο, ούτε θα γίνουμε ελβετία, αλλά 
έχουμε πάρει μαθήματα από την κρίση, έχουμε "στρώσει" 
κάποια πράγματα. 
Θεωρώ και ελπίζω ότι έχουμε βάλει και λίγο, λίγο, μυαλό 
ως λαός. να ξανασυζητήσουμε σε 3 χρόνια, να δούμε αν 
έπεσα μέσα!
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Λίκνο της Αναγέννησης, γενέτειρα του Μποτιτσέλι, 
πατρίδα του Μιχαήλ Aγγέλου και “μούσα” του 
Δάντη, αυτή η παραμυθένια "πρωτεύουσα της 

Τέχνης" είναι ένα ανοιχτό μουσείο και, αναμφίβολα, 
μια συναρπαστική εμπειρία ζωής.

της Έλενας Κιουρκτσή

Φλωρεντία:
Το αναγεννησιακό άνθος

της Ιταλίας



17#be_a_traveller



18 / PlanBe / Μάιος36

Υ πάρχει ένας θρύλος που λέει ότι οι πρώτοι που έφτασαν σε αυτή τη γωνιά της τοσκάνης 
αναφώνησαν, μόλις την αντίκρισαν, πως ήταν “καταδικασμένη” να... ανθίσει. Γι’ αυτό 
και την ονόμασαν Florentia (ανθισμένη). Και, πράγματι, αυτή η ιδιαίτερη ιταλική πόλη 
–μουσείο από μόνη της– έγραψε ιστορία στις τέχνες, στο εμπόριο, στην οικονομία, 

οδηγώντας την ευρώπη από τον σκοταδισμό του Μεσαίωνα, στη φωτισμένη Αναγέννηση. Όταν 
βρεθήκαμε εκεί, το βλέμμα μας υπνωτίστηκε από την τόση καλαισθησία και ομορφιά, με τους 
τόσους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, το πράσινο και τα πλακόστρωτα. Από την άλλη, όμως, τα στε-
νά πεζοδρόμια, η απίστευτη πολυκοσμία και το ύφος... εφτά καρδιναλίων ντόπιων και τουριστών 
προφανώς δεν συναρπάζουν και τόσο...
τα πόδια αποτελούν το καλύτερο μεταφορικό μέσο για τη γνωρίσουμε, καθώς οι αποστάσεις είναι 
μικρές και μια τυχαία βόλτα μπορεί να μας “οδηγήσει” σε μεσαιωνικά δρομάκια με βαριά μπαρόκ 
κτίρια, πλατείες με αναγεννησιακά παλάτια και επιβλητικά αγάλματα που θυμίζουν ένδοξες εποχές.

1. Καθεδρικός Ναός της Φλωρεντίας και Βαπτιστήριο (Il Duomo di Firenze)
Από τους εντυπωσιακότερους καθεδρικούς του κόσμου, ο ναός της Santa Maria del Fiore είναι ένα 
γοτθικό αριστούργημα, με πρόσοψη από πανέμορφα μάρμαρα τοσκάνης, που χτιζόταν επί δύο αι-
ώνες για να κοσμηθεί με τους τρούλους του Μπρουνελέσκι, το κωδωνοστάσιο του τζιότο και το 
επιβλητικό εσωτερικό του. στην ίδια πλατεία, το Βαπτιστήριο είναι άλλο ένα αναγεννησιακό κομψο-
τέχνημα, γνωστό για τις Πύλες του Παραδείσου, τις περίτεχνες πόρτες που σχεδίασαν ο Γκιμπέρτι 
και ο Μιχαήλ Άγγελος. σήμερα οι αυθεντικές θύρες βρίσκονται στο μουσείο του ντουόμο και στο 
Βαπτιστήριο έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα (Piazza del Duomo, https://www.ilgrandemuseodelduomo.
it/monumenti/1-cattedrale).

2. Πινακοθήκη όυφίτσι (Galleria degli Uffizi)
H πρώτη πινακοθήκη στον κόσμο, η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Βαζάρι 
με στρώσεις από γυαλί, προκειμένου το φως να δίνει έμφαση στο εσωτερικό του κτιρίου. Κάποτε φιλοξενούσε τα γραφεία της 
τράπεζας των Μεδίκων, ενώ σήμερα στις δεκάδες αίθουσές της εκτίθενται πίνακες και αγάλματα με την υπογραφή σπουδαίων 
καλλιτεχνών, όπως οι Μιχαήλ Άγγελος, Λεονάρντο ντα Βίντσι, τζιότο, τιτζιάνο, Καραβάτζιο, Ρεμπράντ και Μποτιτσέλι (του οποίου 
το έργο "Η Γέννηση της Αφροδίτης" είναι ίσως το διασημότερο έκθεμα). επειδή οι ουρές αναμονής είναι πελώριες, καλύτερα να 
έχουμε κάνει κράτηση online (Piazzale degli Uffizi 6, https://www.uffizi.it/).

3. Γκαλερία ντελ Ακαντέμια (Galleria dell’ Accademia)
Η Ακαδημία Καλών τεχνών της Φλωρεντίας ιδρύθηκε το 1563 και αποτέλεσε την πρώτη σχολή στην ευρώπη, όπου παραδόθηκαν 
μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής. Φιλοξενεί το πιο διάσημο γλυπτό στον κόσμο, ύψους πέντε μέτρων, που παριστάνει τον βι-
βλικό ήρωα Δαβίδ που σκότωσε τον Γολιάθ, και το οποίο φιλοτέχνησε ο Μιχαήλ Άγγελος. επειδή και εδώ οι ουρές αναμονής είναι 
μεγάλες, καλύτερα να έχουμε κάνει κράτηση online (Via Ricasoli 58-60, http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/).

4. Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio)
είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη της Ιταλίας. Όπως λέει και το όνομά της ("Παλιά Γέφυρα"), αποτελεί την παλαι-
ότερη της πόλης, καθώς χρονολογείται από το 1345. τους πρώτους αιώνες, εκεί εδράζονταν τα εργαστήρια των σιδεράδων και 
των βυρσοδεψών, ενώ από τον 14ο αιώνα έως σήμερα λειτουργούν κοσμηματοπωλεία, τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στις 
ίδιες οικογένειες. τα εντυπωσιακά μεσαιωνικά εργαστήρια πάνω στη γέφυρα γοήτευσαν ακόμα και τον Χίτλερ, ο οποίος διέταξε 
να μην ανατιναχτεί, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες γέφυρες που καταστράφηκαν κατά την υποχώρηση των Γερμανών στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

5. Palazzo Vecchio 
στο ιστορικό κέντρο βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της Ιταλίας, το Palazzo Vecchio (Παλαιό Μέγαρο), όπου κά-
ποτε εδραζόταν η σινιορία (το νομοθετικό όργανο της πόλης), το σπίτι των Μεδίκων και, μετέπειτα, το Δημαρχείο. Η κατασκευή 
του χρονολογείται στο 1322. ξεχωρίζουν η σάλα ντέι τζίλι με τα χρυσά κρίνα, σύμβολο της Φλωρεντίας, η αίθουσα με τους 
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χάρτες που αποτυπώνουν τις γεωγραφικές δεξιότητες των εξερευνητών του μεσαίωνα, αλλά και η Αίθουσα των Πεντακοσί-
ων, όπου λαμβάνονταν όλες οι σπουδαίες αποφάσεις της πόλης (Piazza della Signoria, http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/
palazzovecchio).
   
6. Παλάτσο Πίτι (Palazzo Pitti) και Κήποι Μπόμπολι (Giardino di Boboli)
στο Παλάτσο, το οποίο έχτισε η πλούσια οικογένεια των Πίτι, εγκαταστάθηκαν τον 16ο αιώνα οι Μέδικοι, στους οποίους άρεσε 
το κλίμα και η ηρεμία της περιοχής. εκεί εκτίθενται σήμερα και οι θησαυροί της σπουδαίας φλωρεντινής οικογένειας. εκτός από 
τα τυπικά βασιλικά διαμερίσματα, θα θαυμάσουμε την Παλατινή Πινακοθήκη, η οποία, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη 
συλλογή έργων του Ραφαήλ, την Γκαλερία ντελ Κοστούμε, με ρούχα της εποχής του Διαφωτισμού, και την Γκαλερία ντ’ Άρτε 
Μοντέρνα με δημιουργίες σύγχρονης τέχνης της περιόδου 1780-1920. Πίσω ακριβώς από το Παλάτσο Πίτι, οι Μέδικοι δημι-
ούργησαν τους πανέμορφους Κήπους Μπόμπολι (Piazza de’ Pitti 1, https://www.uffizi.it/palazzo-pitti).

7. Μουσείο Mπαρτζέλο (Museo Nazionale del Bargello)
το παλαιότερο δημόσιο κτίριο της πόλης χτίστηκε το έτος 1255, προκειμένου να στεγάσει το Δημαρχείο. Κάποτε υπήρξε φυ-
λακή, ενώ για μία περίοδο εκεί εκτελούνταν οι καταδικασμένοι εις θάνατον. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι 
ζωγράφισε το σώμα του Μπαροντσέλι, ενός διάσημου φυλακισμένου που κρεμόταν από ένα παράθυρο του κτιρίου, ως παρά-
δειγμα προς αποφυγήν. το κτίριο, αφού ανακαινίστηκε ριζικά, εγκαινιάστηκε ως το εθνικό Μουσείο της Ιταλίας, φιλοξενώντας 
κατά κύριο λόγο γλυπτά από την εποχή της Αναγέννησης, και κοσμείται από δημιουργίες των ντονατέλο, Μπερνίνι, τσελίνι και 
Βερόκιο (Via del Proconsolo 4, http://www.bargellomusei.beniculturali.it/musei/1/bargello/).

8. Πιάτσα Ντέλα Σινιορία (Piazza Della Signoria)
Ίσως η πιο εντυπωσιακή πλατεία της Ιταλίας. στο κέντρο της δεσπόζει η Κρήνη του Ποσειδώνα του Αμανάτι, ενώ ως τον 19ο 
αιώνα εκεί βρισκόταν και ο αυθεντικός Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου, πριν μεταφερθεί στην Ακαδημία. σήμερα, εκεί βρίσκεται 
ένα αντίγραφό του ανάμεσα σε άλλα θαυμάσια γλυπτά, όπως ο βιασμός των σαβίνων (τζαμπολόνια) και ο Περσέας (τσελίνι).

9. Σάντα Κρότσε (Basilica di Santa Croce di Firenze)
Η συγκεκριμένη εντυπωσιακή εκκλησία χτίστηκε σε γοτθικό ρυθμό το 1294 και φιλοξενεί τους τάφους πολλών γνωστών 
τέκνων της Φλωρεντίας, όπως του Γαλιλαίου (το σώμα του οποίου μεταφέρθηκε μεταγενέστερα, λόγω του αφορισμού του 
από την Παπική εκκλησία), του Μακιαβέλι, του Μιχαήλ Αγγέλου, του Λορέντσο Γκιλμπέρτι και του Λεονάρντο Μπρούνι. το 
εσωτερικό της Βασιλικής κοσμείται από αριστουργηματικές τοιχογραφίες, ενώ ένα ασυνήθιστο ανάγλυφο, ο ευαγγελισμός, από 
επιχρυσωμένο ασβεστόλιθο του ντονατέλλο, διακοσμεί τον τοίχο του κυρίως ναού. Η εκκλησία της σάντα Κρότσε υπέστη 
ζημιές από την πλημμύρα του 1966 και η γραμμή της παλίρροιας φαίνεται ψηλά στις κολόνες και τους τοίχους (Piazza di Santa 
Croce 16, http://www.santacroceopera.it/).
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– Χρήσιμες πληροφορίες
Διαμονή
το Horto Convento βρίσκεται στη δημοφιλέστερη περιοχή 
της πόλης και αρέσει πολύ στα ζευγάρια. Από 183 ευρώ το δί-
κλινο (Viale Ludovico Ariosto 13, τηλ.: +39 055 223529, http://
www.hortoconvento.com/). το Il Magnifico Soggiorno στεγά-
ζεται στον τελευταίο όροφο ενός ανακαινισμένου κτίριου του 
19ου αιώνα και διαθέτει εντυπωσιακά δωμάτια. Από 80 ευρώ 
το δίκλινο (Viale Don Giovanni Minzoni 5, τηλ.: +39 333 609 
1380, http://il-magnifico-soggiorno.florence-hotels-it.com/en/). 
το Rita Room ενδείκνυται για όσους ενδιαφέρονται για κα-
θεδρικούς ναούς, περιπάτους στην πόλη και μουσεία. Από 56 
ευρώ το δίκλινο (Via della Colonna 23, τηλ.: +39 333 192 6171, 
δεν έχει δική του ιστοσελίδα).

Ποτό
στο Mayday Bar θα απολαύσουμε προσεγμένα κοκτέιλ και το-
πικές μπίρες, σε ένα vintage περιβάλλον με παλιά ραδιόφωνα, 
τηλέγραφους και πομπούς (Via Dante Alighieri 16, http://www.
maydayclub.it/). στο τhe Book Pub θα συναντήσουμε εναλλα-
κτικούς θαμώνες, φιλική ατμόσφαιρα και ικανοποιητική ποικι-
λία σε ποτά, κοκτέιλ και μπίρες, υπό τη διακριτική ένταση ροκ 
μουσικής. επίσης, μπορούμε να παίξουμε επιτραπέζια παιχνί-
δια και, με ένα μαρκαδόρο, να γράψουμε στους τοίχους αυτό 
που αισθανόμαστε, βγάζοντας προς τα έξω τον φιλόσοφο που 
κρύβουμε μέσα μας (Piazza Lorenzo Ghiberti 11-12 rosso, 
https://www.thebookpub.it/).

Φαγητό
το L’ Oriuolo θεωρείται από τις κορυφαίες τρατορίες της πό-
λης, όπου μπορούμε να απολαύσουμε τοπικές παραδοσιακές 
γεύσεις (Via dell’ Oriuolo 58, τηλ.: +39 055 226 0255, https://
www.trattorialoriuolo.it/en/). εξίσου καλή είναι και η τρατορία 
Le Capelle Medicee, ιδιαίτερα αγαπητή στους ντόπιους, που 
προσφέρει προσεγμένα πιάτα κρεατικών και ψαριών. Καλό θα 
ήταν να κάνουμε κράτηση μέσω τηλεφώνου, tripadvisor ή fork 
(Via Del Canto dei Nelli 30R, τηλ.: +39 055 628 7005, http://
www.lecappellemedicee.it/en_GB/).
Για τους λάτρεις της πίτσας, το Mangia Pizza (Via Lambertesca 
24/26, τηλ.: +39 055 287595, http://www.mangiapizzafirenze.it/) 
και το Simbiosi (Via de Ginori 56R, τηλ.: +39 055 064 0115 
http://www.simbiosi.bio/) είναι από τις καλύτερες πιτσαρίες της 
πόλης. 
σε μικρή απόσταση από την εκκλησία του σαν Λορέντζο, βρί-
σκεται η Κεντρική Αγορά (Mercato Centrale) της Φλωρεντίας, 
όπου έως τα μεσάνυχτα λειτουργούν μαγαζιά και κιόσκια με πί-
τσες, ζυμαρικά, σαλάτες, γλυκά, παγωτά, ακόμα και κοκτέιλ σε 
πολύ καλή ποιότητα και οικονομικές τιμές (Piazza del Mercato 
Centrale – Via dell’Ariento https://www.mercatocentrale.it/). 
Πιο χίπστερ στέκι, το La Menagere συγκεντρώνει πολλούς 
ντόπιους και φοιτητές και συνδυάζει το βιομηχανικό-ούρμπαν 
με τα λουλούδια (τα οποία μπορούμε, αν θέλουμε, και να αγο-
ράσουμε) και τη σύγχρονη αισθητική (Via de’ Ginori, 8/R, τηλ.: 
+39 055 07 50 600, http://www.lamenagere.it/).

Παγωτά - Gelati 
το Vivoli είναι η παλαιότερη gelateria της πόλης (από το 1929), 
με τις γεύσεις τιραμισού και μαύρης σοκολάτας με πορτοκάλι 
να είναι διάσημες (Via dell’Isola delle Stinche 7r, http://vivoli.it/
en/home-2/). εξίσου κλασικές επιλογές αποτελούν η Gelateria 
dei Neri (Via dei Neri 9) και η Gelateria La Carraia, με θέα 
τον ποταμό Άρνο (Piazza Nazario Sauro 25/r, http://www.
lacarraiagroup.eu/). το Edoardo προσφέρει βιολογικό παγω-
τό (Piazza del Duomo, 45/R, http://www.edoardobio.it/), ενώ 
πολύ δημοφιλής είναι η αλυσίδα καταστημάτων Venchi (https://
us.venchi.com/stores/firenze-piazza-signoria-italy). 

Τοπικές γεύσεις
Η τοσκάνη αποτελεί το περιβόλι της Ιταλίας που παράγει πολ-
λά προϊόντα, όπως όσπρια (συναντώνται πολύ σε σούπες), τυ-
ριά (διάσημο το πρόβειο πεκορίνο), αλλαντικά, μανιτάρια και 
σχεδόν όλα τα κρέατα.

Περισσότερα: 
http://www.firenzeturismo.it/en/ 

To... Σύνδρομο της Φλωρεντίας
Μόνο μια πόλη σαν αυτή, “οικοδομημένη” από έργα τέ-
χνης, θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για μια αμφιλε-
γόμενη ψυχοσωματική ασθένεια, το περίφημο "σύνδρομο 
της Φλωρεντίας" ή, αλλιώς, "σύνδρομο σταντάλ" (Stendhal 
Syndrome). 
Πρόκειται για μια κατάσταση, κατά την οποία εμφανίζονται 
ταχυπαλμία, λιποθυμία, σύγχυση, ακόμα και παραισθήσεις, 
σε ανθρώπους που αντικρίζουν καλλιτεχνικά επιτεύγματα, 
ζωγραφικής ή γλυπτικής. το φαινόμενο του overdose έρ-
γων τέχνης πήρε το όνομά του από τον Γάλλο συγγραφέα 
του 19ου αιώνα σταντάλ, αφότου ο ίδιος περιέγραψε πώς 
ένιωσε ταχυπαλμία, ίλιγγο και "ένα είδος έκστασης", ενώ 
θαύμαζε την ομορφιά της περίφημης Basilica di Santa Croce, 
στη Φλωρεντία. υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι το σύνδρο-
μο είναι πραγματικό και μοναδικό στη Φλωρεντία, γράφει 
η εφημερίδα Guardian. Γιατί, όμως, δεν εμφανίζουν τα ίδια 
συμπτώματα οι φιλότεχνοι σε γκαλερί άλλων πόλεων; Θεω-
ρείται ότι η τεράστια συγκέντρωση σπουδαίας τέχνης στη 
Φλωρεντία είναι μια αιτία που προκαλεί τέτοια ζητήματα. 
Για κάποιους άλλους, η συγκίνηση είναι πολύ έντονη – φαί-
νεται ότι οι ίδιες εγκεφαλικές περιοχές που εμπλέκονται σε 
συναισθηματικές αντιδράσεις ενεργοποιούνται και κατά την 
έκθεση σε έργα τέχνης. Οι πιο κυνικοί, ωστόσο, πιστεύουν 
ότι οι μεγάλες ουρές και η εξάντληση είναι οι αιτίες που 
προκαλούν τα συγκεκριμένα συμπτώματα. 
Οι γιατροί ακόμα ερίζουν για τον αν υπάρχει ή όχι τέτοιο 
σύνδρομο, δεν είναι όμως λίγες οι φορές που καλούνται 
να φροντίσουν τουρίστες που υποφέρουν από ζαλάδες και 
απώλεια προσανατολισμού, αφού αντικρίσουν τον Δαβίδ 
του Μιχαήλ Αγγέλου. 
εμείς προσωπικά, πάντως, δεν πάθαμε τίποτα περισσότερο, 
πέρα από υπέρτατο θαυμασμό... 
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Αναμφίβολα, ζούμε στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου, με τα υπέροχα ακρογιάλια, τα καταγάλανα νερά και τον πιο 
λαμπερό ήλιο. Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, η ελλάδα είναι το τοπίο και οι άνθρωποί της. εκατομμύρια πολίτες του κόσμου 
θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, το ποικιλόμορφο καταπράσινο τοπίο με τα βουνά, την 
αγριάδα και τα φαράγγια. εκατομμύρια, όμως, είναι και εκείνοι που έρχονται κάθε χρόνο και κατακλύζουν την εξαιρετι-

κά δημοφιλή νησιωτική ελλάδα. Ο κόσμος αποζητά τη μαγεία της θάλασσας που, σε συνδυασμό με τον ελληνικό ήλιο, προσφέρει 
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, ηλιοθεραπείας, ακόμη και περιπέτειας, εξερευνώντας άγνωστα σημεία και περιοχές. 
Παραδοσιακοί οικισμοί, φιλόξενοι κάτοικοι, υπέροχες παραλίες και, φυσικά, γεύσεις που “μυρίζουν” ελλάδα, συνθέτουν τις ωραι-

"Η Ελλάδα, με τα αιώνια μυστήριά της, παραμένει πάντα η γη του Πολιτισμού και της Φιλοξενίας. Αλλά 
και η γη τόσων θεών, διότι μια θεότητα δεν ήταν αρκετή για να εξηγήσει, σε όποιον την πρωτοείδε, 
μια τόσο μεγάλη ομορφιά". Κάπως έτσι περιέγραψε τη χώρα μας η ιταλίδα δημοσιογράφος Λουτσία 
Γκοράτσι, με αφορμή ένα σχετικό αφιέρωμα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai Uno. Και, όπως 
αποδεικνύεται, δεν είναι η μόνη εκεί έξω που έχει αυτή την άποψη!

του Γιώργου Μουλά

Δημοφιλέστεροι προορισμοί 2019

Ταξιδιωτικοί ιστότοποι και οδηγοί 
ψηφίζουν και φέτος Ελλάδα!



23

ότερες καλοκαιρινές διακοπές που 
μπορεί να θυμάται κανείς για όλη του 
τη ζωή. 
σύμφωνα με έρευνα της 
TravelSupermarket, η χώρα μας 
συγκαταλέγεται, και για το 2019,  στην 
πεντάδα των πλέον αναζητήσιμων τα-
ξιδιωτικών προορισμών στον πλανήτη. 
Πρώτη στις μηνιαίες αναζητήσεις ήταν 
η Ιταλία (πάνω από 226.000), σε δείγ-
μα από 97 χώρες. Η χώρα μας βρέθη-
κε στην τέταρτη θέση, με μέσο όρο 
136.540 αναζητήσεις μηνιαίως – μια 
θέση πάνω από τη Γαλλία και πίσω από 
την Ισπανία και την Αυστραλία. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως η ελλάδα είναι ο 
δημοφιλέστερος προορισμός για τους 
υπηκόους επτά κρατών.

Ας δούμε, λοιπόν, όλους εκείνους τους 
δημοφιλείς προορισμούς που ψηφίστη-
καν από διεθνείς οργανισμούς, ιστότο-
πους και περιοδικά για το 2019. Ποιοι 
είναι οι προορισμοί, ελληνικοί και μη, 
που θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το κα-
λοκαίρι;

Τήνος: Στους 12 κορυφαίους προο-
ρισμούς πολιτιστικών εμπειριών
Η ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.
com, συντάσσοντας μια λίστα με τον 
πιο αξιόλογο προορισμό ανά μήνα του 
χρόνου, τοποθετεί την τήνο ως κορυ-
φαία επιλογή για τον Αύγουστο! Όπως 
σημειώνει το άρθρο, στο τέταρτο σε μέ-
γεθος νησί των Κυκλάδων μετά τη νάξο, 
την Άνδρο και την Πάρο, τον Δεκαπε-
νταύγουστο γιορτάζεται η πιο σημαντι-
κή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Κοίμηση 
της Θεοτόκου. εκείνη την περίοδο, οι 
πιστοί συρρέουν από όλο τον κόσμο, 
με σκοπό να προσκυνήσουν στον Ιερό 
ναό της ευαγγελιστρίας. Κι αυτό είναι 
κάτι που αξίζει να ζήσει κανείς.

Την ενδιαφέρουσα αυτή λίστα
συμπληρώνουν: 
Ιανουάριος – Australia Day, Αυστραλία
Φεβρουάριος – Κινεζικό νέο έτος, Κίνα
Μάρτιος – St. Patrick’s Day, Ιρλανδία
Απρίλιος – King’s Day, Ολλανδία
Μάιος – Golden Week, Ιαπωνία
Ιούνιος – Festa Junina, Βραζιλία
Ιούλιος – Independence Day, ΗΠΑ
σεπτέμβριος – Chuseok (Harvest 
Festival), ν. Κορέα

Οκτώβριος – Diwali, Ινδία
νοέμβριος – Day of the Dead, Μεξικό
Δεκέμβριος – Russian Winter Festival, 
Μόσχα

Κρήτη: Στους 10 κορυφαίους προ-
ορισμούς παγκοσμίως
Η επόμενη λίστα προέρχεται από τον 
δημοφιλή ιστότοπο TripAdvisor, ο 
οποίος απένειμε και φέτος τα βραβεία 
Travellers’ Choice. τα εν λόγω βραβεία 
απονέμονται κάθε χρόνο, με βασικό 
κριτήριο τον αλγόριθμο του ιστότοπου, 
ο οποίος αναλύει εκατομμύρια κριτικές 
και βαθμολογίες για ξενοδοχεία, εστια-
τόρια και αξιοθέατα, οι οποίες υποβάλ-
λονται από τους χρήστες. 
Η Κρήτη μας κατέκτησε την τέταρτη 
θέση και, μάλιστα, πλασάρεται ως "ελ-
ληνικό διαμάντι που πλέει στη γαλαζο-
πράσινη θάλασσα"... 

Δείτε ολόκληρη τη λίστα: 
1_Λονδίνο
2_Παρίσι
3_Ρώμη
4_Κρήτη
5_Μπαλί
6_Πουκέτ
7_Βαρκελώνη
8_Κωνσταντινούπολη
9_Μαρακές
10_ντουμπάι

Η Αθήνα στη λίστα με τους 
20 καλύτερους ευρωπαϊκούς 
προορισμούς
Ο οργανισμός European Best 
Destinations (EBD) εξέδωσε τη λίστα 
με τους 20 καλύτερους ευρωπαϊκούς 
προορισμούς για το 2019. Η λίστα δεν 
θα μπορούσε, βέβαια, να μην έχει και... 
ελληνικό χρώμα, έχοντας την Αθήνα να 
φιγουράρει στη 12η θέση! 

Ολόκληρη η λίστα: 
1_Βουδαπέστη, Ουγγαρία
2_Μπράγκα, Πορτογαλία
3_Μόντε Ίζολα, Ιταλία 
4._Μετς, Γαλλία
5_Πόζναν, Πολωνία
6_Μάλαγα, Ισπανία
7_Γενεύη, ελβετία
8_Καυτάτ, Κροατία
9_Μπρατισλάβα, σλοβακία
10_σαιντ Μαξίμ, Γαλλία

11_ντινάντ, Βέλγιο 
12_Αθήνα, ελλάδα
13_Κότορ, Μαυροβούνιο 
14_Ρίγα, Λετονία
15_Φλωρεντία, Ιταλία
16_Παρίσι, Γαλλία
17_Βερολίνο, Γερμανία
18_Βιέννη, Αυστρία
19_Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
20_Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Μύκονος, Κρήτη και Πάρος: 
Τα τρία κορυφαία νησιά της 
Ευρώπης!
Οι αναγνώστες του κορυφαίου τα-
ξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast 
Traveler όχι μόνο ψήφισαν τα κορυ-
φαία νησιά για ονειρεμένες διακοπές, 
αλλά τοποθέτησαν και στην κορυφή της 
λίστας τρία ελληνικά! Μύκονος, Κρήτη 
και Πάρος βρέθηκαν στην κορυφή των 
καλύτερων νησιών της ευρώπης. Έτσι, 
οι αναγνώστες που αξιολόγησαν τα νη-
σιά με βάση το φαγητό, τα αξιοθέατα, 
τις παραλίες και τη φιλικότητα των κα-
τοίκων, έδωσαν μία ακόμη σημαντική 
διάκριση στη χώρα μας.

Αναλυτικά η λίστα με τα 
5 ομορφότερα νησιά της Ευρώπης:
1_Μύκονος
2_Κρήτη
3_Πάρος
4_Ίσκια, Ιταλία
5_Ίμπιζα, Ισπανία 

Μήλος - Πάρος: 
Στους ομορφότερους νησιωτικούς 
προορισμούς για φέτος
τη λίστα με τα ομορφότερα νησιά για 
να ταξιδέψει κανείς το καλοκαίρι του 
2019, παρουσίασε πρόσφατα το ταξι-
διωτικό περιοδικό Travel and Leisure. 
Η Μήλος και η Πάρος βρέθηκαν στην 
πρώτη και στην έκτη θέση αντίστοιχα. 

Ολόκληρη η λίστα: 
1_Μήλος
2_Exumas, Μπαχάμες
3_Hebrides, σκωτία
4_Αζόρες
5_Μπαλί
6_Πάρος
7_Μαλδίβες
8_νήσος Βανκούβερ
9_ταζμανία

#be_α_tourist 23
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"Ο έρωτας είναι διάθεση.
Η πράξη λέγεται αλλιώς..."

ΠΥγΜΑλίών ΔΑΔΑΚΑΡίΔΗΣ

Είναι πολύ φιλοσοφημένος. Κι αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αναλύει 
τους χαρακτήρες που υποδύεται, μέχρι και τα mottos που αναρτά στο Instagram. ό Πυγμαλίων 
Δαδακαρίδης πρωταγωνιστεί αυτόν τον καιρό στον "Κύκλο του Έρωτα", του Άρθουρ Σνίτσλερ, 
δίνοντάς μας πάτημα να συζητήσουμε μαζί του για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και για το πώς 10 ζευγάρια 
στη Βιέννη μιας παλαιότερης εποχής μπορεί να συνδέονται με τους Active Member. Στο δικό του 
σύμπαν, τουλάχιστον...

συνεντευξH στΗ MAΡιΑ ΛυΣΑΝΔΡόυ

Photo Credits: didee.gr, Αγγελική Καλαμαρά
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– Έχω παρατηρήσει ότι τις περισσότερες συνεντεύ-
ξεις σου προτιμάς να τις κάνεις στο θέατρο. Πέρα από 
το πρακτικό του πράγματος (βολικό λόγω πρόβας κ.λπ.), 
μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος που το προτιμάς, 
συναισθηματικός ίσως... Το έχεις σκεφτεί ποτέ;
το πρόγραμμά μου είναι δύσκολο, οπότε συνήθως είναι πιο 
λειτουργικό για μένα να βρεθώ κάπου που δεν θα έχω μετά 
χρόνο να χάσω∙ είναι ένας χρόνος που χρειάζομαι εγώ, για να 
μπω σε μια διαδικασία δικιά μου, όταν έρχομαι στο δεύτερό 
μου σπίτι. 
Και, φυσικά, είναι κι ένας χώρος συνδεδεμένος με το κομμάτι 
για το οποίο ήρθες εσύ να πάρεις τη συνέντευξη. Δεν νομί-
ζω ότι θα ερχόσουν ποτέ να μου πάρεις συνέντευξη, αν δεν 
ήμουν ηθοποιός...

– Αυτό δεν το ξέρεις!
ξεκινάμε, λοιπόν, από το “μοιραίον” του πράγματος. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία, προσπαθώ κι εγώ να είμαι ήρεμος και 
λειτουργικός. 

– Έτσι, για να σιγουρευτούμε... Αν δεν ήσουν ηθο-
ποιός, τι θα ήσουν;
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα! Ίσως chef. Μου αρέσει πολύ η 
μαγειρική! 

– Ε, τότε, θα ερχόμουν! Ειδικά αυτή την περίοδο, που 
είναι και της μόδας.
στην κουζίνα για συνέντευξη!

– Στην κουζίνα μπορεί να μην είμαστε, αλλά είμαστε 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά...
...σε αυτό το υπέροχο θέατρο. νομίζω ότι είναι από τα ωραι-
ότερα θέατρα που έχουμε, μαζί με το εθνικό Θέατρο, το Μέ-
γαρο Μουσικής και την αίθουσα της Λυρικής στο "σταύρος 
νιάρχος".

– Εδώ, λοιπόν, ανεβαίνει "ό Κύκλος του Έρωτα", του 
Άρθουρ Σνίτσλερ. Έχοντας κάνει, μερικούς μήνες πριν, 
μια συνέντευξη για την παράσταση "Ανατόλ – Η μάχη των 
φύλων", ένα έργο επίσης του Σνίτσλερ, διαπιστώνω ότι 
πρόκειται για ένα συγγραφέα που ασχολείται πάρα πολύ 
με τις σχέσεις των ανθρώπων, κυρίως τις ερωτικές.
Μάλλον τα ερεθίσματα που δέχεται έχουν αυτό ως βάση, το 
πώς η ερωτική διάθεση των ανθρώπων φέρνει σε σύγκρουση 
τις κοινωνικές, ταξικές ή επικοινωνιακές συμπεριφορές τους. 
Θα ήταν κάτι που τον ενδιέφερε, προφανώς...

– Το έργο διαδραματίζεται στη Βιέννη. Γενικώς, Αυ-
στριακοί και Έλληνες έχουν πολύ διαφορετική ιδιοσυ-
γκρασία ως λαοί. ισχύει αυτό, όμως, και στην ερωτική 
τους συμπεριφορά; 
νομίζω ότι η εποχή είναι εδώ το κλειδί. σαφώς, εκείνη την 
εποχή η έννοια της συζυγικής σχέσης ήταν κάτι που οριζόταν 

από μια ευρύτερη πατριαρχική ιδέα που υπήρχε στα πράγματα 
– το ότι, δηλαδή, η γυναίκα είναι περισσότερο για τεκνοποίη-
ση, και όχι τόσο για ευχαρίστηση. 
υπήρχε, βέβαια (σε μεγαλύτερο βαθμό παλαιότερα), και η 
έννοια "διασκεδάζω μέσα από έναν άλλο χαρακτήρα μου" 
και όχι τον συμβατικό μου χαρακτήρα. Αυτό, δηλαδή, που 
κάνουν οι άνθρωποι και σήμερα, το οποίο από πολλούς θεω-
ρείται “διπροσωπία”. 

– Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις αυτή τη “διπροσωπία”...
το να μπορείς να συμπεριφέρεσαι ως σύζυγος με τη σύζυγό 
σου και ως εραστής με την ερωμένη σου – ενώ θα μπορούσες, 
εν δυνάμει, στη συζυγική σου σχέση να είσαι και πάλι εραστής. 
το έργο περιγράφει μια τέτοια "διπολική κατάσταση". Παρόλα 
αυτά προσπαθεί "να δικαιώσει", αν θέλεις, το γιατί οι χαρα-
κτήρες, πέραν της ερωτικής συνεύρεσης, επιθυμούν αυτή την 
περίεργη μορφή επικοινωνίας που έχουν.

– Ποια είναι η ιστορία του έργου ακριβώς;
Ουσιαστικά, το έργο ασχολείται με 10 διαφορετικά ζευγάρια. 
Ο αρχικός ήρωας είναι αυτός που “κλείνει” στο τέλος και το 
έργο. είναι σαν ένα γαϊτανάκι επικοινωνίας, στο οποίο σχεδόν 
όλες οι τάξεις της Βιέννης τής τότε εποχής κινούνται και συ-
μπεριφέρονται με βάση συγκεκριμένα στερεότυπα, υιοθετώ-
ντας αντίστοιχους ρόλους. Κυριαρχεί το βαλς πολύ...

– Εντάξει, ωραίο το βαλς...
Και σε ένα τέτοιο μέρος, κιόλας, όπως το θέατρο αυτό... τι 
άλλο θα μπορούσε να ήταν; 

– Μα δεν θα μπορούσε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 
να είναι ένα θέατρο στη Βιέννη;
Θα μπορούσε να είναι, άνετα! εδώ, όμως, ίσως να είναι και 
πιο ωραία. Δύσκολα θα βγεις στη Βιέννη και θα δεις αυτό που 
βλέπεις εδώ γύρω-γύρω. Άσε που, συνήθως, έρχονται από τη 
Βιέννη στην ελλάδα για διακοπές... Οπότε, όχι, προτιμώ εδώ! 

– "Το σεξ ή το α-σεξ είναι το βρώμικο μυστικό. Σήμε-
ρα δεν σοκάρει η ερωτική επιθυμία, αλλά η έλλειψή της", 
λέει το δελτίο Τύπου της παράστασης. Εξήγησέ μου λίγο 
αυτό.
Μάλλον έχει να κάνει με την έννοια της επιθυμίας. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι πια, αλλά και οι νεότεροι, στους οποίους 
έχει διεισδύσει πλέον η έννοια της σεξουαλικής δραστηριό-
τητας μέσα από το Ίντερνετ και τα κινητά, δεν καταλαβαίνουν 
πρακτικά τι κάνουν. εμείς οι ίδιοι, που μεγαλώσαμε σε μια 
άλλη εποχή, στην οποία, νομίζω, αντιμετωπίζαμε τα πράγμα-
τα βαθύτερα, φτάσαμε μετά τα 18-20 να καταλάβουμε την 
ουσία του έρωτα και της λειτουργίας του, ανάλογα με το 
πόσο σεξουαλικά ενεργός ήταν ο καθένας μικρότερος. τώρα 
η κατάσταση επηρεάζει ανθρώπους που δεν έχουν γνώση 
τού τι κάνουν. είναι σαν να βάλεις ένα παιδάκι ενός έτους 
να οδηγήσει μηχανή. Θα πέσει 15 φορές, στα 5 του ίσως να 
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οδηγεί καταπληκτικά, αλλά στα 20 θα καταλάβει τη λειτουργι-
κότητα μιας μοτοσικλέτας. 
Πολλές φορές, πια, αντιμετωπίζουμε την έννοια “έρωτας” 
σαν πράξη, δεν τη χρησιμοποιούμε με τη διάθεση ότι ερω-
τεύομαι, παίρνω από τον απέναντί μου μια καυτή ενέργεια και 
ζούμε μαζί ένα περίεργο παραμύθι. Ή προσφέρω τα πάντα 
σε αυτόν, "γη και ύδωρ", και αφήνομαι στο έλεος της διάθε-
σής του. Αυτό είναι ο έρωτας! 
Οι έννοιες έχουν αλλάξει, όπως στη διαφήμιση για το προ-
φυλακτικό, όπου "ο έρωτας είναι πράξη". Όχι, ο έρωτας είναι 
διάθεση. Η πράξη λέγεται αλλιώς... 

– Και πώς να διατηρηθεί αυτή η διάθεση σήμερα, 
που οι περισσότερες επαφές γίνονται πλέον μέσω των 
social media; 
Όχι μωρέ, έτσι είναι οι άνθρωποι...

– Έτσι ήταν από πάντα, λες; 
Μα και η δική μου γενιά, οι σαραντάρηδες, δεν έχουν “μπλε-
χτεί” με τα social media; Και αυτοί δεν μπήκαν στη διαδικα-
σία να φλερτάρουν διαδικτυακά, για να επιβεβαιωθούν; Αυτοί 
δεν έζησαν στα 20 τους μια ζωή χωρίς social media; Δεν φά-
γανε χυλόπιτες; Γιατί ξαφνικά, στα 40, μπήκαν στην ασφάλεια; 
Αυτό που κάνουν οι νέοι, το να στέλνουν ο ένας στον άλλο 
πορνογραφικό υλικό, είναι μια προσπάθεια να βρουν μια 
σεξουαλική ταυτότητα μέσα από αυτό. Η οποία είναι και 
ασφαλής, ουσιαστικά, γιατί δεν αντιμετωπίζεις άμεσα την 
απόρριψη. το θέμα είναι ποιοι από αυτούς επηρεάζονται λει-
τουργικά στη ζωή τους από αυτό και το ανάγουν σε πρότυπο. 
Αν αυτό γίνει η ταυτότητά σου, θα έχεις πολύ μεγάλα μπερ-
δέματα. Γιατί, αν κοπεί το Ίντερνετ για 24 ώρες, μάλλον θα 
πας να αυτοκτονήσεις. 
Αυτή είναι μια κουβέντα που θα έπρεπε να κάνουν οι γονείς 
στα παιδιά τους... 

– Η δική μας γενιά έχει μπει μεν σε αυτή τη διαδι-
κασία, αλλά αυτό ισχύει μέχρι ένα σημείο, νομίζω. Από 
ένα σημείο και μετά, δεν σου αρκεί αυτή η “αποστει-
ρωμένη” κατάσταση, έχεις ανάγκη για μια πραγματική 
επαφή...
επειδή εσύ είσαι ο τυχερός άνθρωπος που βρέθηκες στο με-
ταίχμιο πριν έρθει το Ίντερνετ και πρόλαβες να βιώσεις αυτή 
τη λειτουργία: το να φας ένα ωραίο παγωτό με κάποιον και 
να κάνεις μια ωραία συζήτηση, το να σε αρνηθεί κάποιος και 
να προσπαθήσεις την επόμενη φορά καλύτερα. Ή το να σου 
κρατήσει το χέρι και να το θεωρείς το πιο σημαντικό πράγμα 
στον κόσμο – την ωραιότερη ερωτική πράξη, την ερωτική 
πράξη επί 10...
ενώ ο άλλος δεν το έχει ζήσει. το ζει μέσα από ένα τηλέφωνο.

– Αν παρακολουθήσει την παράσταση ένας σαραντά-
ρης, θα ταυτιστεί; 
είναι σίγουρο!

– Ένας μικρότερος, όμως, εξαρτημένος από τα social 
media;
Μα, γι’ αυτό ίσως είναι και τόσο επίκαιρο το έργο: με την 
έννοια ότι κάποιες συμπεριφορές έρχονται και στο σήμερα, 
ανεξαρτήτως τάξης και ηλικίας. Για κάποιον λόγο, στον έρωτα 
σχεδόν όλοι χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη διαδρομή.
Πρακτικά, στο έργο υπάρχουν πολλά πρότυπα που έρχονται 
στο σήμερα, απλά με έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή ο σύζυγος θα 
παραμείνει σύζυγος∙ δεν θα αλλάξει. Ίσως να αλλάξει λίγο ο 
τρόπος ομιλίας, αλλά η συμπεριφορά θα είναι περίπου ίδια. 
Άρα, βλέποντας το έργο, θα αντιληφθούμε πράγματα που είτε 
έχουμε δει σε εμάς, είτε στους γύρω μας. 

– Πρόκειται, λοιπόν, για 10 ζευγάρια που, με κάποιον 
τρόπο, μπλέκονται μεταξύ τους. Άρα, να υποθέσω ότι 
υπάρχει λίγο το πολυγαμικό στοιχείο...
είναι ένα γαϊτανάκι∙ ουσιαστικά ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από 
τον άλλο. Ποτέ δεν βρίσκονται όλοι οι χαρακτήρες μαζί. Βρί-
σκονται μόνο ανά ζευγάρια. 
Παρακολουθούμε 10 σκηνές από ζευγάρια, όπου η πόρνη 
κρατάει τον στρατιώτη, ο στρατιώτης φεύγει και πάει στην 
υπηρέτρια, η υπηρέτρια φεύγει και πάει στον νεαρό κύριο, ο 
νεαρός κύριος πάει στην παντρεμένη, η παντρεμένη μετά στον 
σύζυγό της, ο σύζυγος στην ερωμένη του, η ερωμένη σε έναν 
καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνης σε μια ηθοποιό και η ηθοποιός με 
έναν κόμη, ο οποίος κόμης καταλήγει στην πόρνη. Ουσιαστι-
κά, είναι αυτό που γίνεται και στην πραγματική ζωή.

– Πολύ αγχωτικό αυτό, αν το σκεφτείς...
υπάρχει περίπτωση εγώ κι εσύ να μην έχουμε βρεθεί μαζί μεν, 
αλλά να είχαμε ένα σύντροφο κοινό και να μην το ξέρουμε! 
Η ζωή μάς περιπλέκει, μας φέρνει σε ένα τέτοιο μοτίβο. Και 
το ανάποδο: να είχα έναν φίλο που μπορεί να σχετιζόταν μαζί 
σου. Έτσι κι εγώ ήμουν σε μια σχέση μαζί σου, αλλά δεν το 
μάθαμε ποτέ, επειδή μπορεί να είχα να μιλήσω με τον φίλο 
μου δέκα χρόνια! Δεν ξέρεις ποτέ πώς τα φέρνει η ζωή...

– Θα σου κάνω, λοιπόν, την ίδια ερώτηση που είχα 
κάνει και στους πρωταγωνιστές του "Ανατόλ": υπάρχει 
περίπτωση ο άνθρωπος να νιώσει ποτέ απόλυτα ολοκλη-
ρωμένος συναισθηματικά; Ή μονίμως κάτι μας λείπει, 
κάτι μας φταίει;
Αυτό είναι τεράστια ερώτηση... το βασικότερο είναι να είσαι 
ευτυχισμένη και χαρούμενη, να προκαλείς το λιγότερο κακό – 
εκτός κι αν το κακό είναι κάτι που σου αρέσει, για να πάρεις 
την ευχαρίστηση που αναζητάς τελοσπάντων... 
εσύ είσαι ίδια με χτες; Θα είσαι η ίδια με αύριο; στα 30 σου 
θα ψήφιζες το ίδιο με τα 40; Θα επέλεγες τον ίδιο ερωτικό 
σύντροφο; 

– Μάλλον όχι...
Άρα, απάντησε ο χρόνος από μόνος του. Κάπου εκεί θα βά-
λουμε και την "Προδοσία" του Πίντερ...
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– Άρα, μπορεί ή όχι ένας άνθρωπος να σε “ολοκλη-
ρώσει”;
Όχι, δεν υπάρχει αυτό. εκείνη τη στιγμή λέει ο Θεός "πάρε 
μια λευχαιμία", πεθαίνει ο άνθρωπος και μένεις πάλι μόνος 
σου. το “ολόκληρο” το βρήκες για ένα μήνα... 
νομίζω ότι ολόκληρος και αυτόφωτος πρέπει να είσαι από 
μόνος σου. να μην περιμένεις κάτι να έρθει να σε γεμίσει, να 
είσαι εσύ ολόκληρος για έναν άλλο άνθρωπο. Όχι, δεν μας 
χρωστάει κανείς τίποτα. Μόνοι μας φτιάχνουμε το καλύτερό 
μας αύριο. Ο καθένας έχει τον παράδεισο που του αξίζει.

– Σε έχω ψάξει λίγο στο ιnstagram και έχω δει μια 
ανάρτησή σου, λίγους μήνες πριν, μια φράση από ένα 
τραγούδι των Active Member: "Πες μου τι άλλο φοβά-
σαι, και θα γίνω". 
σαν ειρωνεία στους ηθοποιούς είναι αυτό...

– Θέλω να το φέρω λίγο στο κομμάτι των σχέσεων, 
να το ταιριάξω λίγο με το έργο. Μήπως αυτό που φοβό-
μαστε είναι και αυτό που μας ελκύει, τελικά;
Αν είσαι ένας άνθρωπος απόλυτα πιστός, αυτό δεν μπορείς 
να το κάνεις. Γι’ αυτό κάτσε να το κάνω εγώ στη σκηνή για 
σένα... 
Πολλές φορές, εμείς οι ίδιοι υποδυόμαστε πράγματα που 
όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται να ζήσουν. Από την άλλη, εμένα 
αυτό μου αρέσει, γιατί μοιάζει με μια διπλή μάσκα για τους 
ηθοποιούς: μπορεί να υποδυόμαστε αυτό που φοβόμαστε. 
Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες φωτεινοί... 

– Αν αυτή η παράσταση ήταν τραγούδι, ποιο θα ήταν; 
"Καλώς ήρθες, ξένε, στον τόπο μου", των Active Member. 

– Γιατί όμως;
Γιατί με εκφράζουν οι στίχοι.

– όι οποίοι λένε;
"Άραξε δίπλα να σου βάλω ένα κρασί να πιεις / συγχώρεσέ 
με λιγάκι για τον τρόπο μου / μα με βρήκες στην αγκαλιά της 
ντροπής". Άμα το ακούσεις, θα καταλάβεις. 
Και μάλλον θα πήγαινα και σ’ ένα άλλο: “Madame, madame, 
madame”...

– Έλα, αυτό το ξέρω... Για πες, λοιπόν, για τον "Κύκλο 
του Έρωτα".
Αυτή η παράσταση μου αρέσει, γιατί περνάω καλά, γιατί μαθαί-
νω κάτι, γιατί με κάνει καλύτερο άνθρωπο και, εύχομαι, καλύ-
τερο ηθοποιό. Θα δείξει...

– Ενδεχομένως να σου δίνει και την ευκαιρία να βγά-
λεις ένα κομμάτι του εαυτού σου, που ίσως να μη βγάζεις 
στην καθημερινότητα; Αυτό που λέγαμε;
Όχι, όχι... το έβγαζα και στο "Δείπνο ηλίθιων", στο οποίο έπαι-
ζα όλο τον χειμώνα. εκεί είμαι και με τη γυναίκα μου, είμαι και 
με την ερωμένη μου! εκεί είμαι σύζυγος και εραστής! το ίδιο 
είμαι κι εδώ, απλά εδώ υπάρχει και μια πιο σκοτεινή έννοια.

– Άρα, μιλάμε για μοτίβα που επαναλαμβάνονται, ακό-
μα και σε φαινομενικά πολύ διαφορετικά μεταξύ τους 
έργα;
ε, ορίστε, σου έδωσα ένα παράδειγμα!

– Και τα πρακτικά της παράστασης; 
Αρχίσαμε στις 3 Μαΐου, τελειώνουμε στις 9 Ιουνίου. Παίζουμε 
από τετάρτη ως Κυριακή, και το σάββατο έχουμε διπλή παρά-
σταση, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 
Θα χαρούμε πολύ να έρθετε να μας δείτε και να σκεφτείτε, 
να συλλογιστείτε τη σκηνοθετική άποψη του κυρίου Μοσχό-
πουλου, αλλά και την ερμηνεία δέκα εξαίρετων συναδέλφων. 
εννέα, ας μη βάλω τον εαυτό μου!

Photo Credits: Σταύρος Χαμπάκης
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ό σοφός... τηλεοπτικός λαός το λέει ξεκάθαρα: 
"Η ζωή κάνει κύκλους". Γιατί όχι, λοιπόν, και οι 
τηλεοπτικές σειρές;

Κ άθε τέλος θα μπορούσε, ιδανικά, να είναι το έναυσμα για μια νέα αρχή. 
Ή, στην περίπτωση της τηλεόρασης, θα μπορούσε να είναι η συνέχεια 
μιας σειράς με τους ίδιους πρωταγωνιστές και καινούργιο σενάριο. 
εξάλλου, η εποχή που όλοι πιστεύαμε πως οι τίτλοι τέλους πέφτουν 

όταν ο πρωταγωνιστής και η πρωταγωνίστρια παντρεύονται, αφού έχουν ξεπεράσει 
όλες τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο τους, έχει παρέλθει. Πλέον έχουμε 
εισέλθει στην εποχή που το τηλεοπτικό κοινό απαιτεί sequels των τηλεοπτικών σει-
ρών. Και η επιθυμία του γίνεται διαταγή για τους τηλεοπτικούς παραγωγούς!

της Γιώτας Χουλιάρα

Back to the Future

Γιατί τόσες πολλές 
“αναβιώσεις” 
τηλεοπτικών 
σειρών από 
το παρελθόν; 
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– "Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε"
Ψάχνοντας στο αγγλοελληνικό λεξικό να βρού-
με την ερμηνεία της αγγλικής λέξης “sequels”, 
συναντάμε την ελληνική λέξη “συνέχεια”. Η αλή-
θεια είναι πως το sequel μιας τηλεοπτικής σειράς 
δεν είναι μόνο η συνέχεια, αλλά και η περιέργεια 
για την εξέλιξη, η επόμενη μέρα από το τελευ-
ταίο φιλί, η επανένωση των πρωταγωνιστών και, 
ενδεχομένως, και η ωρίμανσή τους. Γιατί, ας μη 
γελιόμαστε, κάθε τηλεοπτική σειρά που σέβεται 
τον εαυτό της, ακόμη και οι κωμικές, παρουσιά-
ζουν μια σειρά δυσκολιών, ως ένα είδος μύησης, 
τις οποίες οφείλουν να ξεπεράσουν οι ήρωες για 
να συνεχίσουν. το sequel, λοιπόν, εξυπηρετεί 
αυτήν ακριβώς την ανάγκη του τηλεοπτικού κοι-
νού να δει ότι ο ήρωας είναι πλέον σε θέση να 
αντιμετωπίσει νέες δυσκολίες και ότι είχε δίκιο 
που στο τέλος της σειράς πίστεψε σε ένα καλύ-
τερο αύριο.
εξάλλου, όπως λέει και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος 
στο τραγούδι των τίτλων της επιτυχημένης σειράς "Λόγω Τιμής": "Τίποτα δεν 
χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε". Αυτό φαίνεται πως σκέφτηκε και η σε-
ναριογράφος Μιρέλλα Παπαοικονόμου, όταν ένα χρόνο πριν ανέβασε στο Δια-
δίκτυο φωτογραφία με το πρώτο επεισόδιο της σειράς "Λόγω τιμής, 20 χρόνια 
μετά". Οι αντιδράσεις των χρηστών του Διαδικτύου ήταν τέτοιες, που μάλλον οι 
υπεύθυνοι του τηλεοπτικού σταθμού σΚΑΪ αποφάσισαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, 
να επενδύσουν στην ελληνική μυθοπλασία, αφήνοντας πίσω τα χαμηλά νούμερα 
των τηλεοπτικών παιχνιδιών τύπου “Survivor”, “Power Of Love” και “My Style 
Rocks”. 
Η πετυχημένη συνταγή των τηλεοπτικών σειρών του Alpha και τα υψηλά νούμε-
ρα που δίνει το τηλεοπτικό κοινό σε σειρές, όπως "το σόι σου", "Μην αρχίζεις 
τη μουρμούρα" και "τατουάζ", ήταν το αρχικό ερέθισμα. Όμως, στην περίπτω-
ση του "Λόγω τιμής", της vintage τηλεοπτικής σειράς του Mega, ήταν και κάτι 
ακόμη: η επιθυμία του κοινού να δει τι απέγιναν, 25 χρόνια μετά, οι ήρωες των 
νεανικών του χρόνων. 
Η τηλεοπτική σειρά "Λόγω τιμής", 31 επεισοδίων, προβλήθηκε από το Mega 
Channel την τηλεοπτική σεζόν 1996-1997. Μια παρέα παιδιών από την Πάτρα, 
διαφορετικοί χαρακτήρες με ξεχωριστές κλίσεις ο καθένας, δίνουν λόγο τιμής 
ότι θα μείνουν για πάντα δεμένοι, όποιες αντιξοότητες κι αν αντιμετωπίσουν. Ο 
Μάνος, η Ηρώ, η Μάνια, ο Μιχάλης, η Αθηνά, ο Άρης και ο Βασίλης θα χαθούν 
στην καθημερινότητα και τις έννοιες της Αθήνας, θα μαλώσουν, θα απογοητευ-
τούν, θα ερωτευτούν, μα στο τέλος, και πάλι ενωμένοι, θα πορευτούν στους 
δρόμους της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της αχαϊκής πρωτεύουσας. 
σήμα κατατεθέν της σειράς αποτέλεσε το τραγούδι του Γεράσιμου Ανδρεάτου 
"Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια", το οποίο έντυσε μουσικά τη σειρά και, έκτοτε, 
αποτέλεσε το μουσικό άκουσμα για πολλές παρέες φοιτητών που ταυτίστηκαν 
με τους πρωταγωνιστές.
το ίδιο τραγούδι έντυσε μουσικά και το πρώτο τρέιλερ της επανακυκλοφο-
ρίας της σειράς, το οποίο ανέβηκε στο YouTube τον περασμένο σεπτέμβριο, 
ξεπερνώντας τις 346.000 προβολές, με τα σχόλια συγκίνησης των χρηστών να 
πέφτουν βροχή. Ανάλογες ήταν και οι αντιδράσεις στο Instagram, όταν οι πρω-
ταγωνιστές της σειράς ανέβασαν τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα 
που έχουν ξεκινήσει, καθώς η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, στο "Λόγω τιμής" της δεκαετίας του ‘90, ο 
Μάνος, η Ηρώ, η Μάνια και οι υπόλοιποι ήρωες δεν είχαν κινητά, δεν περνούσαν 
την ημέρα τους στον υπολογιστή και στα social media, και επικοινωνούσαν είτε 

με τη φυσική τους παρουσία, είτε με σταθε-
ρά τηλέφωνα. Ζούσαν σε μια εποχή που οι 
άνθρωποι πήγαιναν για καφέ, διασκέδαζαν, 
τσακώνονταν και τα ξανάβρισκαν, χωρίς να 
χρειάζεται η οθόνη και το πληκτρολόγιο... 
Παρά τις κακές γλώσσες που ήθελαν τη σει-
ρά να έχει “πατήσει” πάνω στην τότε επιτυ-
χημένη συνταγή των τηλεοπτικών “Friends”, 
η Μιρέλλα Παπαοικονόμου κατάφερε να 
εντάξει μέσα σε μια τηλεοπτική σειρά ένα... 
ντοκιμαντέρ της νιότης μας, με τα όμορφα 
και τα άσχημα των 90s. 

– Παγκράτι - Νέα υόρκη,
μια τηλεοπτική σειρά δρόμος
"Έχετε χρόνο, πάμε για καφέ;", ρωτάει η 
Ρέιτσελ.
"Βέβαια", απαντά ο τσάντλερ, ο οποίος λέει 
και την τελευταία λέξη: "Πού;". 
Έτσι ολοκληρώνεται το τελευταίο επεισόδιο 
της τηλεοπτικής σειράς "Τα Φιλαράκια", με 
τους πρωταγωνιστές να βγαίνουν αγκαλια-
σμένοι και αγαπημένοι από το άδειο διαμέ-
ρισμα της Μόνικα. Μετά από 10 ολόκληρες 
σεζόν, από τον σεπτέμβριο του 1994 μέχρι 
και τον Μάιο του 2004, ήρθε και το happy 
end στις ζωές των πρωταγωνιστών. 
Η επιτυχία της σειράς σε Αμερική και ευρώπη 
ήταν τέτοια, ώστε πολλά τηλεοπτικά κανάλια 
(στην ελλάδα το Star Channel), αλλά και το 
συνδρομητικό Nova, προβάλλουν ξανά και 
ξανά τους κύκλους της σειράς σε μια αέναη 
επανάληψη, όπως το αεικίνητο με τις μπίλιες 
που έχουμε στο γραφείο μας και, κάποιες 
φορές, μπορεί να μας σπάσει τα νεύρα. το 
σίγουρο είναι πως "τα Φιλαράκια", με τις πε-
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ριπέτειές τους, μας χαλαρώνουν, ακόμη κι αν 
τα έχουμε δει τόσες φορές. 
Η διαχρονική επιτυχία της σειράς βασίστη-
κε στη χημεία που ανέπτυξαν μεταξύ τους 
οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι έγιναν φίλοι και 
στην πραγματική ζωή, αλλά και στο γεγονός 
ότι ήταν έξι ισότιμοι χαρακτήρες καθ΄ όλη 
τη διάρκεια και των δέκα σεζόν. Μια ισότη-
τα που τηρήθηκε και στο θέμα της αμοιβής 
τους, βοηθώντας έτσι να αποφύγουν τους 
ανταγωνισμούς. 
Με την ολοκλήρωση και του δέκατου κύ-
κλου, οι φανατικοί οπαδοί των “Friends” θε-
ώρησαν ότι οι σεναριογράφοι τούς έκλεισαν 
το μάτι, αφήνοντας υπονοούμενα για ένα 
μελλοντικό sequel. εξάλλου, υπήρχαν πολ-
λά ακόμη που οι τηλεθεατές θα ήθελαν να 
μάθουν, με πρώτο και πιο επιτακτικό ερώ-
τημα το αν ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν ακόμη 
μαζί; Πώς εξελίχθηκε η ζωή της Μόνικα και 
του τσάντλερ; Μήπως η τζάνις, το περιοδι-
κό αμόρε του τσάντλερ με την απίστευτα 
εκνευριστική φωνή, κατάφερε πάλι να ει-
σβάλει στη ζωή του; τι απέγιναν ο τζόι και 
η Φοίβη; 
Tις φήμες περί επερχόμενου sequel διέψευ-
σε τελικά ο ντέιβιντ Κρέιν, εκ των συνδημι-
ουργών της σειράς, ο οποίος δήλωσε κατη-
γορηματικά τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη 
διάρκεια ομιλίας του, ότι η επανένωση συ-
ντελεστών και ηθοποιών δεν θα γίνει ποτέ. 
Μάλιστα ήταν κατηγορηματικός. 
Πάντως, για να... “χρυσώσει” το χάπι στους 
θαυμαστές, απάντησε πως τα δυο ζευγάρια 
της σειράς, Ρος και Ρέιτσελ, τσάντλερ και 
Μόνικα, στο μυαλό των σεναριογράφων εί-
ναι ακόμη μαζί.
ενδεχομένως ο Κρέιν να φοβήθηκε μήπως 
"τα Φιλαράκια" είχαν την τύχη της τηλεο-
πτικής σειράς “Joey”, η οποία παρουσίαζε 
τη ζωή ενός εκ των έξι, του τζόι τριμπιάνι, 
στο Λος Άντζελες. Μια σειρά που δεν βρήκε 
ανάλογη ανταπόκριση στο τηλεοπτικό κοι-
νό... 
Ας μη λησμονούμε πως "τα Φιλαράκια" 
γυρίστηκαν και προβλήθηκαν στη χρυσή 
εποχή της τηλεόρασης, αλλά και των ΗΠΑ, 
τη δεκαετία 1994-2004, όταν το "αμερικάνι-
κο όνειρο" ήταν ακόμη ζωντανό και η νέα 
υόρκη παρουσιαζόταν ακόμα ως η "Γη της 
επαγγελίας". 

– Από το Μανχάταν
στο Μπέβερλι Χιλς 
O πρόσφατος θάνατος του Λουκ Πέρι σε 
ηλικία 52 ετών, ο οποίος είχε τον ρόλο του 

ντίλαν στη δημοφιλή σειρά "Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς", δεν εμπό-
δισε την εταιρεία παραγωγής να ξεκινήσει τις ετοιμασίες για ένα νέο “Beverly 
Hills 90210”, όπως λεγόταν στα Αγγλικά. εξάλλου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία 
παραγωγής, ο Λουκ Πέρι δεν είχε υπογράψει για να συμμετάσχει, καθώς συμμε-
τείχε σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές. Από το sequel θα απουσιάζει και η σάνεν 
ντόχερτι που υποδυόταν την Μπρέντα, ενώ οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί ήρωες 
της σειράς θα είναι παρόντες για να υποδυθούν ξανά τους χαρακτήρες τους, 
δύο δεκαετίες αργότερα. το ερώτημα είναι πόσο θα μας θυμίσουν τα νιάτα μας 
πρωταγωνιστές, όπως η τζένι Γκαρθ (Κέλι) και η τόρι σπέλινγκ (ντόνα), που οι 
κακές γλώσσες τις θέλουν να επισκέπτονται υπερβολικά συχνά τον πλαστικό 
τους. ελπίζουμε η γλυκύτατη Άντρεα (Γκαμπριέλ Καρτέρις) να αποτελέσει τη 
φωτεινή εξαίρεση.
Με την κριτική, όμως, έρχεται αντιμέτωπη και η προσπάθεια του “Sex and the 
City” να επιστρέψει στη μικρή οθόνη, παρά το γεγονός ότι οι φανατικές θαυ-
μάστριες της σειράς για πολλά χρόνια ζητούσαν νέο κύκλο. Η τελευταία ταινία 
της εταιρείας παραγωγής, με τίτλο “Sex and the City 2”, η οποία παρουσίαζε τις 
πρωταγωνίστριες να... πετάνε τα χρήματά τους στα Αραβικά εμιράτα, μάλλον 
απογοήτευσε παρά χαροποίησε το φανατικό κοινό, τη στιγμή που εκατομμύρια 
γυναίκες σε όλο τον πλανήτη αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. 
Έπειτα, λοιπόν, από σκέψη και παρά την επιθυμία της σάρα τζέσικα Πάρκερ 
(Κάρι Μπράντσο) για μία ακόμη ταινία, η εταιρεία παραγωγής ρίχνει ένα εντελώς 
διαφορετικό sequel στο τηλεοπτικό κοινό. “Is There Still Sex in the City? ” είναι ο 
τίτλος, και εκεί θα περιγράφεται η ζωή των γυναικών στην ηλικία των 50 στη νέα 
υόρκη του σήμερα, όπως και ο ρόλος και χώρος που καταλαμβάνουν σε αυτή το 
σεξ, το dating και, φυσικά, οι φιλίες. Αν και δεν αποκλείεται στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους να δούμε κάποιες από τις παλιές ηρωίδες της σειράς...
 
Αντί επιλόγου
"Κι αν άλλαξαν οι φίλοι μας λιγάκι,
αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας
χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτι,
αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας."

Αυτοί οι στίχοι από το αγαπημένο τραγούδι του Γεράσιμου Ανδρεάτου έρχο-
νται να εξηγήσουν την ανάγκη όλων μας να επενδύσουμε σε παλιές αγαπημένες 
σειρές της νιότης μας. Και όχι σε σειρές που παρουσιάζουν βίαιες σκηνές μιας 
τεχνολογικής κοινωνίας, όπου τρέχουμε να σωθούμε από ζόμπι και τρομοκρά-
τες. Έχουμε ανάγκη από σειρές που δίνουν τον πρώτο λόγο στον άνθρωπο 
και στο συναίσθημά του, έστω κι αν τον δούμε, 20 χρόνια μετά, με ρυτίδες και 
άσπρες τρίχες. Γιατί στα όνειρά μας δεν υπάρχουν ρυτίδες. 
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Είναι δύο ευφυέστατοι τύποι που κατάφεραν να 
γεμίσουν με ατάκες τη διαδικτυακή μας ζωή.
Η μεγαλύτερή τους επιτυχία, όμως, είναι ότι 
“έχωσαν” τις ατάκες αυτές και στην καθημερινότητα, 
στις παρέες, στις οικογένειες, γεγονός που δείχνει 
τη δυναμική που έχει αυτή η σουρεάλ, σύγχρονη 
μορφή ανέκδοτων που απροκάλυπτα διοχετεύουν 
στην αγορά οι Κώστας Κρίνος και Πέτρος Ντόκος.
Τα Ancient Memes έχουν περισσότερους από μισό 
εκατομμύριο ακόλουθους στα social media, έχουν 
βιβλίο, έχουν φανατικούς οπαδούς, ορκισμένους 
εχθρούς και πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα 
χρόνια. Να, αυτά δεν μπορώ... 

- Τίτλος συνέντευξης; 
- Θα σας ειδοποιήσουμε

– Να το πάμε λίγο από την αρχή. Πώς προέκυψε η συμ-
μαχία Αθήνα – Καβάλα;
Κώστας: Με τον Πέτρο γνωριστήκαμε πριν τα Ancient Memes 
και είχαμε συνεργαστεί όταν εκείνος ήταν ο ενορχηστρωτής του 
Provocateur. στην πορεία, εγώ έφτιαξα τη σελίδα και εκείνος είδε 
μια προοπτική που μου έκανε τη ζωή πιο εύκολη και με βοήθη-
σε στο να μπορέσω να αφοσιωθώ και να ζω από αυτό που μου 
αρέσει να κάνω. 
Πέτρος: Κάποιοι άνθρωποι θα σε προβληματίσουν, άλλοι θα σε 
αμφισβητήσουν και κάποιοι θα σ’ αποκαλέσουν τρελό – μάλλον 
λέει ένα ρητό. Με τον Κώστα δεν συνέβη τίποτα απ’ τα τρία, απλά 
συναντήσαμε τη ζωή που ψάχναμε να ζήσουμε. τι έρωτας, θεέ 
μου; να, αυτά δεν μπορώ. 

– Και το “αρχηγείο” πού βρίσκεται; Πώς γίνεται ο σχε-
διασμός, ο συντονισμός όλων αυτών που βλέπουμε στη σε-
λίδα; 
Κώστας: το “αρχηγείο” μας βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία 12 
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μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Έχουμε και καταφύ-
για σε διάφορα σημεία με ιδιαίτερη ενεργειακή συμπεριφορά, 
“εξοχικά” μας αρέσει να τα λέμε. Ο σχεδιασμός γίνεται σε 
κάποιο απ’ αυτά τα εξοχικά, ο συντονισμός σε κάποια άλλα και 
στο αρχηγείο γυρνάμε για έναν ύπνο, άντε και για να βάλουμε 
κανένα πλυντήριο.
Πέτρος: στην περιέργεια μας για τα πάντα κατοικεί. Έτσι σκάει 
η αφορμή να σχεδιάσουμε, βρίσκεται η ενέργεια να συντο-
νίσουμε κι έρχεται ο ενθουσιασμός να προσφέρει χαμόγελα 
στη σελίδα. 

– Έχετε ξεκάθαρους ρόλους ή ασχολείστε και οι δύο 
με όλα;
Κώστας: εγώ ασχολούμαι κυρίως με το δημιουργικό κομμάτι 
και με το να συγχύζω τον Πέτρο, και εκείνος κυρίως με το να 
συγχύζει εμένα και να ψάχνει συνέχεια για κάτι καινούριο, για 
μια νέα γωνία για να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε.
Πέτρος: Όσο το επιτρέπει ο θεός, θα ασχολούμαστε με όλα. 

– Μεταξύ σας επικοινωνείτε με ολοκληρωμένες προ-
τάσεις ή με ατάκες; 
Κώστας: Κυρίως με ατάκες, πολλές φορές τις δοκιμάζουμε σε 
εμάς και στους φίλους μας πριν τις δώσουμε στον κόσμο μέσα 
από κάποιο meme.
Πέτρος: Ο άνθρωπος θυμάται ελάχιστα, καταλαβαίνει λίγα και 
μπορεί να γελάσει με τα πάντα. Γιατί να λέμε πολλά; 

– Τα πρώτα σας memes τα βλέπετε και νιώθετε πε-
ρήφανοι ή τα θεωρείτε λίγο “παιδικά”, σε σχέση με την 
εξέλιξή σας και το περιεχόμενο που βγάζετε τώρα;
Κώστας: σίγουρα τώρα πια, σχεδόν 20.000 memes μετά το 

πρώτο που έφτιαξα, η τεχνική έχει αλλάξει, το αποτέλεσμα 
είναι πιο άρτιο αισθητικά και οι εικόνες σίγουρα ταιριάζουν 
πιο καλά με το κείμενο. σίγουρα, όμως, τα πρώτα memes 
έχουν μια άλλη βαρύτητα, κουβαλάνε μια νοσταλγία, πού και 
πού ξαναφτιάχνουμε κάποιο από εκείνα, έτσι σαν έναν μικρό 
φόρο τιμής στα memes που ξεκίνησαν όλη αυτήν την υπέρο-
χη ιστορία.
Πέτρος: Όλα θέλουν να πάνε στον παράδεισο, κανένα δεν 
θέλει να πεθάνει. είναι εκεί να μας θυμίζουν πώς ξεκίνησε όλο 
αυτό και μια μέρα, στο μέλλον, να μας ξαφνιάζουν με το πόσο 
άλλαξε.  

– Κάπου είπατε πως όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη 
σας να τα βλέπετε όλα ως αστείο. υπήρξαν ή υπάρχουν 
ακόμη θέματα, κατηγορίες, άτομα κ.ά. που είπατε ότι 
"αυτά δεν τ’ αγγίζουμε" ή, έστω, "θα είμαστε πιο προσε-
κτικοί όταν τα πιάσουμε στο στόμα μας"; 
Κώστας: Μετά από πολλά reports και αρκετά memes που το 
facebook “κατέβασε”, μπορώ να πω ότι η πολιτική ορθότη-
τα μάς έχει κλείσει στην περιοχή και μας χτυπάει ανελέητα. 
Γίνεται όλο και πιο δύσκολο το να μπορέσεις να αστειευτείς 
με συγκεκριμένα θέματα, όπως η θρησκεία ή κάποια εθνική 
γιορτή, χωρίς να θιχτεί κάποιος. Μοιραία προσαρμοστήκαμε 
και είμαστε πολύ προσεκτικοί στα θέματα με τα οποία θα 
ασχοληθούμε. 
Πέτρος: Αυτομαστίγωμα δηλαδή; ξεκάθαρα όχι, ελεύθεροι 
είμαστε και τέτοιοι θα παραμείνουμε. Αφήνουμε την αντίληψή 
μας να καταλαβαίνει το πλαίσιο της ματαιότητας στην οποία 
κατοικούμε: "Κάντε αστεία κάθε μέρα και να είναι πολύ αστεία 
για όλους και να μην ενοχλούν κανένα τα αστεία σας" κι από 
’κει και πέρα δημιουργούμε στο πλαίσιο που μας κάνει ευτυ-
χείς. 

– όι περισσότερες αντιδράσεις/αρνητικά σχόλια έρ-
χονται από συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων; Μπο-
ρώ να υποθέσω π.χ. ότι οι πολύ θρησκευόμενοι μπορεί να 
είναι πιο “αυστηροί”, οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι “πολύ 
πατριώτες”...
Κώστας: Μέσα έπεσες, αλλά παίζει και το εξής στατιστικό 
στοιχείο: 9 στους 10 που νιώθουν να θίγονται από κάποιο 
meme, έχουν ένα προφίλ στο φβ γεμάτο ελληνικές σημαίες και 
αποφθέγματα του Παΐσιου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του 
Αϊνστάιν, και κάποιο share για να κερδίσουν από ένα ζευγάρι 
γυαλιά ηλίου, μέχρι μισό κιλό φέτα Αμφιλοχίας.
Πέτρος: Θα πρότεινα να ασχοληθούμε μ’ όσους προσφέρουν 
αγάπη. Κούρασε η σόσιαλ συνθήκη που κάποιος έρχεται μη 
εποικοδομητικά να παραθέσει το χέιτ του κι όλοι του δίνουν 
προσοχή. Κρίμα να ξεχνάμε αυτούς που αγαπάμε. 

– Απαντάτε σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε; 
Κώστας: ναι, είναι πολύ σημαντική για μας η επικοινωνία με 
τους φίλους της σελίδας, μας αρέσει να βλέπουμε αυτά που 
μας στέλνουν, να τα συζητάμε, να τους λέμε με ποιο πρόγραμ-
μα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους memes. υπάρχουν παι-
διά που στέλνουν τις δημιουργίες τους εδώ και 3 χρόνια, και 
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όλο αυτό το εκτιμούμε και το γουστάρουμε πάρα πολύ.
Πέτρος: τα κορίτσια της σελίδας ξενυχτάνε μ’ ένα μυστικό, 
να απαντάνε σε κάθε τυχερό. Δεν θα κάναμε χωρίς Λένα και 
Κίκα. 

– Έχετε κατεβάσει memes λόγω αντιδράσεων; 
Κώστας: ναι, έχει συμβεί αυτό. Δεχτήκαμε παράπονα για κά-
ποια memes όλα αυτά τα χρόνια, και κάποια αναγκαστήκαμε 
να τα κατεβάσουμε για να δείξουμε και έμπρακτα ότι σε καμία 
περίπτωση σκοπός μας δεν είναι το να αστειευτούμε για κάτι 
προσβάλλοντας κάτι άλλο.
Πέτρος: Με μια απλή αναγωγή στο πόσα έχουν ανέβει 
(15.000+) και πόσα έχουν κατέβει (15-), εύκολα καταλαβαί-
νουμε πως δεν αξίζει περαιτέρω κουβέντα. 

– Έχετε ανεβάσει κάποια λόγω πιέσεων ή για να κάνε-
τε τη χάρη σε κάποιον φίλο; 
Κώστας: Έχουμε ανεβάσει για να βοηθήσουμε, μετά από 
μηνύματα που δεχτήκαμε από τον κόσμο, στην περίπτωση 
της τραγωδίας στο Μάτι, που και γι’ αυτό ακόμα δεχτήκαμε 
σφοδρή κριτική από κάποιους που, προφανώς, αρκούνται στις 
προσευχές... Αλλά και για να βοηθήσουμε τον Μπάμπη, έναν 
φίλο της σελίδας που έψαχνε τρόπο να πείσει τη Μαρία να 
βγει μαζί του για ένα ποτό.
Πέτρος: Παλεύουμε να είμαστε πιστοί και συνεπείς στην ταυ-
τότητα και τον χαρακτήρα μας. Αν σ’ αυτόν τον χώρο χωράνε 
χάρες, why not? 

– Γιατί πιστεύετε ότι κάποιες κατηγορίες έχουν “ξε-
φύγει” και έχουν γίνει τόσο αγαπητές; ό τροχός για πα-
ράδειγμα...
Κώστας: Ο τροχός πιστεύω πως είναι όλα αυτά τα μικρά ή με-
γάλα ενοχλητικά πράγματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά 
και όλοι τα έχουμε κράξει με τους φίλους μας. είναι η ευκαι-
ρία μας να δικάσουμε κάποιον, δεν είναι τυχαίο που πάντα ο 
κόσμος διαλέγει την πιο σκληρή, την πιο βασανιστική τιμωρία 
από αυτές που εισηγούμαστε. 
Πέτρος: Απ’ όσα πραγματικά πιστεύουμε και πιστέψαμε, πα-
ράπονο δεν έχουμε πάντως. συνταγή επιτυχίας δεν υπάρχει, 
πόσω μάλλον σε τόσο δυναμικό περιβάλλον. ναι, είναι πολλά 

όσα ξεκίνησαν για να καούν, αλλά αυτό είναι μέρος της διαδι-
κασίας να γεννηθεί ένας τροχός. 

– Η βιβλιοθήκη και γενικά οι εμπορικές συναλλαγές;
Κώστας: Όλοι μας έχουμε εμπλακεί στο μεγάλο κεφάλαιο 
της ζωής που λέγεται "λιανική πώληση" ως πελάτες και κάποιοι 
από εμάς είχαμε την ατυχία να μπλεχτούμε με το κομμάτι της 
πώλησης. Όλοι έχουν δει, έχουν ακούσει για έναν ιδιότροπο 
πελάτη, για κάποιον που δεν ξέρει τι θέλει και ταλαιπωρεί τον 
υπάλληλο και, μέσα σ’ αυτό, τα memes βλέπουν τον εαυτό 
τους, το βλέπουμε στα σχόλια.
Πέτρος: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο; τέτοια ένστικτα βγαί-
νουν εδώ και, πώς να το κάνεις, κατοικούν σε όλες τις ανθρώ-
πινες ψυχές. 

– Και ο “πέφτουλας” παύλα “γύπας”; 
Κώστας: εδώ είναι η διαρκής μάχη των δύο φύλων, γύπες Vs 
κάρχιες, η άεναη αναμέτρηση για την τελική επικράτηση.
Πέτρος: Δεν θα ’θελα να εκθέσω την προσωπική μου ζωή δη-
μοσίως. 

– Εσείς ξεχωρίζετε κάποια κατηγορία λίγο περισσότε-
ρο από τις άλλες; 
Κώστας: Αυτόν τον καιρό αγαπάω λίγο παραπάνω την ατάκα 
"θα σας ειδοποιήσουμε", ωστόσο ποτέ δεν ξεχνάω και δεν 
χάνω την ευκαιρία να παίξω με κάποια από τις πολλές ατάκες 
που καθιέρωσε η σελίδα. 
Πέτρος: στα “Αλάνια” video clips είναι το μυαλό μου, προσπα-
θώ να βρίσκω τον χρόνο να βγάζουμε πιο συχνά.  

– ό ανταγωνισμός σάς αγχώνει, σας πεισμώνει ή σας 
διασκεδάζει; Με τους ρυθμούς που “ξεφυτρώνουν” σε-
λίδες με αντίστοιχο περιεχόμενο, σε λίγο θα δούμε και 
“Memes Πέρα Ραχούλας”... 
Κώστας: επί της ουσίας, όλο αυτό το φαινόμενο δείχνει την 
επίδραση που έχουν τα Ancient Memes στα σόσιαλ και φυ-
σικά το απολαμβάνουμε. Δεν μας πειράζει που μας αντιγρά-
φουν, λογικό είναι, αφού εμείς το ξεκινήσαμε όλο αυτό. εμείς 
το μόνο που κάνουμε κάθε μέρα είναι να φτιάχνουμε όλο και 
καλύτερα memes.
Πέτρος: Αν παίζει ανταγωνισμός σ’ αυτό που κάποτε πίστε-
ψες εσύ και δεν πίστεψε κανείς, παίζει επιτυχία. επίσης, πρα-
κτικά, ΠΟΙΟσ ανταγωνισμός; Αυτό που κάνουμε το προσφέ-
ρουμε εντελώς δωρεάν. Δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αφορμές 
να γυρίσουν κεφάλια στη δική μας πλευρά.  

– Αλήθεια, πώς νιώθετε όταν ακούτε ατάκες σας πα-
ντού, όταν βλέπετε τόσα likes και shares, και γενικά την 
επίδραση που έχει η σελίδα στον κόσμο;
Κώστας: Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για μένα, να βλέπω 
τα memes μας να γίνονται μέσο επικοινωνίας, λέξεις μιας νέας 
γλώσσας που ανήκει σε όλους. Βλέπω κόσμο στον δρόμο, στο 
μετρό, στα μπαρ να χρησιμοποιεί ατάκες που καθιέρωσε η 
σελίδα, κι αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά.
Πέτρος: είσαι στον διάδρομο του νοσοκομείου, η μητέρα 
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σου στη ΜεΘ και εσύ περιμένεις ενημέρωση στην πιο δύσκο-
λη στιγμή της ζωής σου. σκρολάρεις, γελάς για 3’, ξεχνάς τα 
πάντα. υπάρχει κάτι μεγαλύτερο απ’αυτό; 

– Αυτή η επιτυχία σάς κάνει να σκέφτεστε δύο φορές 
πριν ανεβάσετε κάτι; Σας καταπιέζει καθόλου το ότι πε-
ριμένει ο κόσμος κάτι εξίσου καλό και ακόμα καλύτερο 
meme από το προηγούμενο για να γελάσει;
Κώστας: Όπως είπα, θέλουμε κάθε μέρα να βγάζουμε καλύ-
τερα memes, αυτό έχουμε στο μυαλό μας και πιέζουμε, εγώ 
τον Πέτρο κι εκείνος εμένα, για ολοένα καλύτερο περιεχόμε-
νο. ναι, μας απασχολεί πολύ το τι θα ανέβει τώρα πια, καθώς 
έχουμε μειώσει την ποσότητα και, έτσι, είμαστε πολύ πιο αυ-
στηροί.
Πέτρος: τα ’πε όλα ο Κώστας. Πάντως, περισσότερο σκε-
φτόμασταν στην αρχή και μέχρι να γίνει όλο αυτό, παρά τώρα. 

– Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο meme; 
Κώστας: Ένα που δεν έχω φτιάξει ακόμα.
Πέτρος: Ένα που δεν έχω σχεδιάσει ακόμα.

– Και του κοινού; 
Κώστας: είναι τόσο πολλά, αλλά ένα που έκανε πάταγο πρό-
σφατα ήταν στο φορμάτ "θα σας ειδοποιήσουμε" και όλα τα 
video clips με τη χορωδία.
Πέτρος: το κοινό ξεχνά γρήγορα κι έτσι αγαπά. στην ταχύτη-
τα που πάνε σήμερα τα πράγματα, όλα κρίνονται κάθε μέρα. 

– Το χιούμορ μόνο ενώνει τον κόσμο ή μπορεί και να 
τον “χωρίσει”;
Κώστας:Δυστυχώς και τα δύο. Πλέον αυτός που δεν θα γελά-
σει με κάποιο αστείο, νιώθει την ανάγκη να στο πει, σε καθι-
στά υπεύθυνο για την κακοκεφιά του, θα μαλώσει αυτούς που 
γέλασαν με κάτι που αυτός δεν βρήκε αστείο. σίγουρα, όμως, 
περισσότερο ενώνει τον κόσμο σε παρέες που χρησιμοποιεί 
αστεία σαν θεμέλιο της επικοινωνίας τους.
Πέτρος: Θα ήθελα να τον χωρίζει μόνο. Θα ’χε περισσότερη 
πλάκα. 

– Απλά τον αποφορτίζει ή τον εκπαιδεύει επίσης; 
Κώστας: Θέλω να πιστεύω ότι κάνει και τα δύο, η εκπαίδευση 
γίνεται μέσα από την αποφόρτιση. Πολλές φορές μας ρωτάνε 
για κάποιον πίνακα ή κάποιο άγαλμα, κι εμείς τους δίνουμε 
όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε.
Πέτρος: Η εκπαίδευση διά του γέλιου είναι εμπειρία βιωματι-
κή κι, αν τέτοια ήταν γενικά, θα ’χαμε άλλη κοινωνία μπρος μας. 

– Τι δεν είναι χιούμορ για εσάς;
Κώστας: το να μην μπορείς να κάνεις χιούμορ γιατί κάποιος 
θα παρεξηγηθεί, δεν έχει καθόλου πλάκα.
Πέτρος: Οτιδήποτε επιτηδευμένο ή σκηνοθετημένο, χάνει 
τον αυθορμητισμό και ξεχνά το πλαίσιο, τον χρονισμό και τον 
τρόπο. 

– Έχετε βγάλει και ένα βιβλίο. Θα έχουμε και συνέχεια 

σε αυτό το κομμάτι;
Κώστας: είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό το βιβλίο, είναι 
κάτι που το ήθελα πολύ. σίγουρα θα επανέλθουμε με δεύτερο 
βιβλίο κάποια στιγμή, σκεφτόμαστε μάλιστα και ένα e-book 
που θα δέχεται νέα memes μέσα από updates.
Πέτρος: Για τα μπλουζάκια δεν είπε τίποτα, ο αλήτης. 

– Τι προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους θέ-
σατε για τα επόμενα χρόνια; 
Κώστας: Θέλω να συνεχίσω να έχω το ίδιο κέφι, την ίδια 
όρεξη να κάνω memes και σιγά-σιγά να αναπτύξουμε ένα πιο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, να μιλήσουμε με τον δικό μας τρό-
πο για τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, τα αρχαία μνημεία, τους 
άθλους του Ηρακλή και τους συμβολισμούς που κρύβονται 
μέσα τους, το μπάντμιντον και τα γεμιστά χωρίς κιμά. 
Πέτρος: να έρθουν δίπλα μας μυαλά με τα οποία θα εμπνευ-
στούμε αμοιβαία, να γίνει βήμα-βήμα μια ομάδα που θα περι-
βάλλει όλο αυτό που χρόνια πριν ξεκινήσαμε. υπάρχουν παι-
διά να ζήσουν απ’ το ταλέντο τους. Αν τους δώσουμε τέτοια 
ευκαιρία, πολλαπλασιάζουμε τη δική μας ευτυχία. 

https://www.facebook.com/realancient
https://www.instagram.com/ancientmemes
http://ancientmemes.gr







39

"όι κλινικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν τον μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας". Σε αυτό το 
ύφος και με το σαφές μήνυμα ότι οι κλινικές μελέτες κάνουν καλό σε πολλούς τομείς και πρέπει 
επιτέλους να διεκδικήσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί ως Ελλάδα, υπάρχουν δεκάδες δηλώσεις 
πολιτικών στελεχών, από όλες τις παρατάξεις τα τελευταία χρόνια. ό μοχλός... τείνει να σκουριάσει, 
κι εμείς ακόμη δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε κίνητρα, θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία, θα 
ξαναβάλουμε τη χώρα μας στον επενδυτικό χάρτη. Μήπως, τελικά, δεν μπορούμε; Το παράδειγμα 
της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορούμε. Αρκεί να το θέλουμε, αρκεί 
να δουλέψουμε και, κυρίως, αρκεί να πιστεύουμε βαθιά αυτά που υποστηρίζουμε. ό Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας και τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, 
κ. Πασχάλης Αποστολίδης, μας περιγράφει όσα δεν γίνονται, αλλά κυρίως αυτά που είναι σε εξέλιξη 
και στα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουμε “παρόντες”.

– Κύριε Αποστολίδη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από 
τα απλά. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε "κλινική έρευ-
να"; Γιατί, πολλές φορές, κάποιες έννοιες τις θεωρούμε 
δεδομένες, αλλά πολύς κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος 
με αυτές.
τα απλά τις περισσότερες φορές είναι και τα πιο δύσκολα, 
κ. Παπαβασιλείου, και νομίζω ότι η επιτυχία ή αποτυχία να 
ενημερωθεί σωστά η Κοινή Γνώμη έγκειται ακριβώς στο να 
καταφέρουμε να απλοποιήσουμε έννοιες, οι οποίες για τους 
επαγγελματίες του κλάδου θεωρούνται δεδομένες. 
Κλινική έρευνα, λοιπόν, είναι η ερευνητική διαδικασία που 
ακολουθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες για να δημιουργή-
σουν νέες καινοτόμες θεραπείες για ορισμένες από τις πιο 
δύσκολες ασθένειες της εποχής μας. ξεκινάμε από το εργα-
στήριο και, αν όλα πάνε καλά και δημιουργήσουμε ένα νέο 
μόριο, μια νέα δραστική ουσία που πιστεύουμε ότι έχει τις 
προϋποθέσεις να γίνει φαρμακευτικό προϊόν, τότε την υπο-
βάλλουμε σε μια εξαιρετικά αυστηρή διαδικασία ελέγχων, 
η οποία κρατά πάνω από μία δεκαετία. Ο έλεγχος αυτός, ο 

έλεγχος δηλαδή της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
των υπό διερεύνηση νέων φαρμάκων, είναι η διαδικασία των 
κλινικών μελετών που ακούτε συχνά, μια διαδικασία που διε-
ξάγεται στις κλινικές των νοσοκομείων από διεπιστημονικές 
ομάδες ιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών, βιολόγων, βιο-
χημικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 
– Έχουμε το προφανές όφελος από τη διεξαγωγή των 
κλινικών μελετών, που αφορά τη δημιουργία νέων και-
νοτόμων θεραπειών για σοβαρές παθήσεις, έχουμε όμως 
και άλλα παράλληλα οφέλη. Ποια είναι αυτά, σε γενικές 
γραμμές; 
Οι κλινικές μελέτες, πέρα από την επίδραση στην υγεία και 
τη ζωή των ασθενών, έχουν ένα εξαιρετικά θετικό αποτύπω-
μα και στην Οικονομία. σύμφωνα με μελέτες του Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών ερευνών (ΙΟΒε), για κάθε επι-
πλέον επένδυση 10 εκατ. ευρώ στην ελλάδα, υπάρχει συνολι-
κή αύξηση του ΑεΠ κατά 22 εκατ. ευρώ, επιπλέον αύξηση των 
εσόδων του κράτους από φόρους και εισφορές 5,18 εκατ. 

Πασχάλης Αποστολίδης 
"Οι κλινικές μελέτες αποτελούν 
μια μεγάλη ευκαιρία αναστροφής 
του brain drain" 

συνεντευξH στON ΘΕόΔόυΛό ΠΑΠΑΒΑΣιΛΕιόυ

#be_innovative
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Στο ερώτημα αν η Ελλάδα 
μπορεί να προσελκύσει 
σημαντικές επενδύσεις 
κλινικών μελετών, η απάντηση 
είναι ξεκάθαρα νΑί.

ευρώ και, το πιο σημαντικό, δημιουργία 436 νέων θέσεων ερ-
γασίας. 
Θέλω να τονίσω τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί η 
φαρμακευτική καινοτομία, ακριβώς επειδή πρόκειται για θέ-
σεις υψηλού προφίλ και αμοιβών, οι οποίες έχουν τις προϋ-
ποθέσεις αφ’ ενός να κρατήσουν τους νέους επιστήμονες στη 
χώρα μας, αφ’ ετέρου να πείσουν όσους έφυγαν στο εξωτε-
ρικό τα χρόνια της κρίσης να επιστρέψουν και να εργαστούν 
στην ελλάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της μετα-
μνημονιακής εποχής, κατά τη γνώμη μου. 
Η ελληνική οικογένεια επένδυσε τεράστια κεφάλαια τα προ-
ηγούμενα χρόνια στην εκπαίδευση και τώρα βλέπουμε το πιο 
πολύτιμο κεφάλαιο της χώρας, τη νέα γενιά, να παράγει υπε-
ραξίες, τις οποίες καρπώνονται άλλες χώρες. Η αναστροφή, 
λοιπόν, του brain drain δεν θα πρέπει να είναι σύνθημα, ούτε 
ευχολόγιο. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη και συνεκτική 
πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση, αν θέλουμε να δούμε 
σύντομα αποτελέσματα.

– υπάρχει κάποιο ρίσκο, κάποια αρνητική επίπτωση, 
κάποια "κρυφή ατζέντα", όταν μια χώρα, ένα νοσηλευτι-
κό ίδρυμα, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή κάποιας κλινικής 
μελέτης;
Για πολλά χρόνια –ακόμα και σήμερα, σε πολλές περιπτώ-
σεις– υπήρχε η “σπέκουλα” ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες 
κάνουν τους ασθενείς πειραματόζωα στις κλινικές μελέτες. 
Και με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σή-
μερα μια εκστρατεία ενημέρωσης εθνικής κλίμακας από τις 
αρμόδιες αρχές της πολιτείας, παρότι οι άμεσα ενδιαφερό-
μενοι, οι σύλλογοι ασθενών, έχουν επανειλημμένα εκφρά-
σει δημόσια όχι μόνο την ανάγκη να γίνονται περισσότερες 
κλινικές μελέτες στη χώρα μας, αλλά και την πρόθεσή τους 
να συμβάλλουν ενεργά στα πλαίσια μιας καμπάνιας ενημέ-
ρωσης των ελλήνων πολιτών. Άρα, κ. Παπαβασιλείου, καμία 
κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει. 
Οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται στη χώρα μας συμμορ-
φώνονται απόλυτα με το κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και της ελληνικής Πολιτείας μέσω του εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (εΟΦ), το οποίο είναι εξαιρετικά 
αυστηρό. Όπως, λοιπόν, δεν είναι πειραματόζωα οι πολίτες 
του Βελγίου, της Γερμανίας και της ελβετίας (χωρών που δι-
εξάγουν τεράστιο αριθμό κλινικών μελετών), έτσι δεν είναι, 
ούτε πρόκειται να γίνουν, πειραματόζωα οι Έλληνες ασθε-

νείς. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι το προνόμιο αμεσότερης 
πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες υπό ανάπτυξη δεν θα 
πρέπει να αφορά μόνο τους πολίτες των πλέον ανεπτυγμέ-
νων Οικονομιών του κόσμου, αλλά θα πρέπει να αφορά το 
σύνολο των κρατών που έχουν τις απαραίτητες υποδομές 
και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

– Επομένως, με βάση όλα τα παραπάνω, όλες οι χώ-
ρες πρέπει να διεκδικούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μερίδιο από την πίτα που επενδύεται στην έρευνα και 
την καινοτομία. Αλήθεια, για τι ποσό μιλάμε; 
Κάθε χρόνο επενδύονται πανευρωπαϊκά περίπου 34 δισ. 
ευρώ από τις φαρμακευτικές εταιρείες σε έρευνα και ανά-
πτυξη. Από τα χρήματα αυτά, στην ελλάδα καταλήγουν μόλις 
τα 42 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στην προ-
τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης. Αντιλαμβάνεστε, 
λοιπόν, ότι πεδίο δόξης λαμπρό υπάρχει, αφού δεν χρειάζε-
ται να πειστούν οι φαρμακευτικές εταιρείες να επενδύσουν 
σε έρευνα και ανάπτυξη. 
Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε ως χώρα είναι να πείσουμε 
ότι οι επενδύσεις αυτές αξίζει να γίνουν εδώ. στην κατεύθυν-
ση αυτή, πολιτεία, επιστημονική κοινότητα και φαρμακευτι-
κές επιχειρήσεις οφείλουμε να συνεργαστούμε, στη βάση 
ενός συγκεκριμένου και σταθερού πλαισίου, ικανού να ξα-
ναβάλει την ελλάδα στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Από την 
πλευρά μας, έχουμε καταθέσει δημόσια τις προτάσεις μας 
και ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα κινητοποιηθούν 
ανάλογα.

– Ωστόσο, και παρά τις συνεχείς πολιτικές δεσμεύ-
σεις της τελευταίας δεκαετίας, το χαμένο έδαφος με-
γαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Το ερώτημα είναι απλό: 
μήπως, τελικά, δεν θέλουμε ή απλά δεν μπορούμε; 
Δεν υπάρχει πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούμε να δώσου-
με λύση. στο ερώτημα αν η ελλάδα μπορεί να προσελκύσει 
σημαντικές επενδύσεις κλινικών μελετών, η απάντηση είναι 
ξεκάθαρα νΑΙ. σκεφτείτε ότι, αν καταφέρουμε να φτάσου-
με, όχι την κορυφή, αλλά τον κατά κεφαλή μέσο όρο επεν-
δύσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τα σημερινά 
42 εκατ. ευρώ ετήσιων συνολικών επενδύσεων θα γίνουν 
520 εκατ. ευρώ. Αν, τώρα, κάνετε τους πολλαπλασιασμούς 
με βάση τα ευρήματα του ΙΟΒε που σας ανέφερα προη-
γουμένως, θα γίνει απολύτως σαφές ότι οι κλινικές μελέτες 
αποτελούν μια πλήρως ανεκμετάλλευτη ευκαιρία ανάπτυξης, 
μείωσης της ανεργίας και αναστροφής του brain drain που 
μαστίζει τη χώρα μας.
Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε ότι 
δεν θέλουμε, ούτε ότι δεν μπορούμε. το πρόβλημα είναι ότι 
τα προηγούμενα χρόνια η καινοτομία στην ελλάδα αντιμε-
τωπιζόταν ως πολυτέλεια και όχι ως προτεραιότητα. Αντί-
στοιχα, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αντιμετωπίζονταν 
ως έξοδο και όχι ως επένδυση. Αυτή η αντίληψη είναι που 
πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε η συζήτηση για την ανάπτυξη 
της κλινικής έρευνας στη χώρα μας να μπει στη σωστή βάση.
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– Η AbbVie πήγε κόντρα σε αυτό το αποεπενδυτι-
κό κλίμα της εποχής και κατάφερε να φέρει στη χώρα 
μας το περιφερειακό κέντρο (Hub) Κλινικών Μελετών 
της εταιρείας για 12 χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ποια η 
σημασία της κίνησης αυτής, τόσο για την AbbVie ειδικά, 
όσο και για την Ελλάδα γενικότερα;
είναι αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία για τα στελέχη της 
AbbVie στην ελλάδα. Οι άνθρωποί μας απέδειξαν στην πράξη 
ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αν δουλέψει κανείς μεθοδι-
κά, με σχέδιο και επιμονή. 
το να πείσεις τα στελέχη που αποφασίζουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο ότι η ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στον διεθνή 
επενδυτικό χάρτη δεν είναι κάτι απλό, ειδικά όταν το περι-
βάλλον της χώρας κάθε άλλο παρά φιλικό μπορεί να χαρακτη-
ριστεί προς τις ξένες επενδύσεις. Πλέον, όμως, τα πράγματα 
αλλάζουν, και η ελλάδα για την AbbVie δεν είναι ένας ακόμα 
προορισμός για επενδύσεις κλινικής έρευνας, αλλά το επίκε-
ντρο στη νοτιοανατολική ευρώπη. 
Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι η βελτίωση του πλαισίου διεξαγω-
γής κλινικών μελετών στη χώρα μας και η παροχή ελκυστικών 
επενδυτικών κινήτρων μπορούν να μετατρέψουν το παρά-
δειγμα της AbbVie, από εξαίρεση, σε κανόνα για την ελληνική 
αγορά.

– Ποια η στελέχωση του τμήματος αυτού, πώς ακρι-
βώς λειτουργεί και τι προσδοκίες έχετε για τα επόμενα 
χρόνια;
το Hub κλινικών μελετών που εδρεύει στην Αθήνα αυτή τη 
στιγμή ηγείται μιας ομάδας 150 στελεχών σε 12 χώρες της 
νότιας ευρώπης. Από τα 41 άτομα που απασχολούμε στην 
ελλάδα σ’ αυτόν τον τομέα, 15 είναι Βιολόγοι, 9 είναι Χημικοί/
Βιοχημικοί, 5 είναι Ιατροί, 2 είναι Φαρμακοποιοί και 5 είναι 
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Αντίστοιχα υψηλό είναι και 
το επίπεδο εκπαίδευσης, αφού 13 εξ αυτών είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού τίτλου, 23 έχουν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέ-
δου και 4 είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. 
Αυτή τη στιγμή, η AbbVie είναι 2η σε αριθμό κλινικών μελε-
τών στην ελλάδα ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες, με 
παρουσία στους τομείς της ανοσολογίας, της ογκολογίας, της 
ιολογίας και της νευρολογίας. στόχος μας τα επόμενα χρόνια 
είναι να συνεχίσουμε τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στα υψη-
λότερα επίπεδα ποιότητας, να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στη 
χώρα μέσω των στελεχών μας και να ενισχύσουμε τις συνερ-
γασίες μας με την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχει-
ρηματική κοινότητα, ειδικά όσον αφορά τις start-up εταιρείες 
του κλάδου των βιοεπιστημών.

– Πού ρίχνει το βάρος της η κλινική έρευνα τη δε-
δομένη περίοδο και πού πιστεύετε ότι θα εστιάσει στο 
άμεσο μέλλον;
Όπως αντιλαμβάνεστε, στο επίκεντρο των περισσότερων 
φαρμακευτικών εταιρειών που επενδύουν στην καινοτομία 
βρίσκεται η μάχη κατά του καρκίνου. στην AbbVie πιστεύ-
ουμε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στην ανοσοθεραπεία και 
εκεί εστιάζουμε τις προσπάθειές μας, αξιοποιώντας την ηγε-
τική θέση της εταιρείας μας στον κλάδο της ανοσολογίας. 
στο άμεσο μέλλον, οι αλλαγές αναμένεται να κινηθούν σε δύο 
βασικές κατευθύνσεις: αφ’ ενός, στις προσωποποιημένες θε-
ραπείες και την ιατρική ακριβείας, όπου κάθε ασθενής θα έχει 
εξατομικευμένη προσέγγιση και θεραπεία. Αφ’ ετέρου, στον 
συνδυασμό των βάσεων δεδομένων (big data) και της τεχνη-
τής νοημοσύνης στο ερευνητικό σκέλος, ώστε οι ερευνητές 
μας να λύνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικό-
τητα τους γρίφους με τους οποίους βρίσκονται καθημερινά 
αντιμέτωποι. 
Παράλληλα, μια ακόμα τάση που εξαπλώνεται με ταχύτατους 
ρυθμούς είναι η αξιοποίηση των wearables (φορετή τεχνο-
λογία) στα πλαίσια των κλινικών μελετών, ώστε, αφ’ ενός, οι 
ασθενείς να χρειάζεται να επισκέπτονται λιγότερο το νοσοκο-
μείο, αφ’ ετέρου να ενισχύεται η ποιότητα των πληροφοριών 
που διαθέτουμε για την κατάσταση της υγείας τους.

– Κλείνοντας, θα ήθελα ένα σχόλιό σας για το γεγο-
νός ότι η AbbVie αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην Ελ-
λάδα, η οποία για πέντε συνεχόμενες χρονιές βρίσκεται 
στην πρώτη τριάδα των εταιρειών με το καλύτερο εργα-
σιακό περιβάλλον.
είναι μεγάλη τιμή για εμάς αυτή η επιβράβευση. τολμώ να πω 
ότι, μαζί με το βραβείο με το οποίο μας τιμούν οι ενώσεις 
ασθενών στην έρευνα “Patient View”, το βραβείο των “Best 
Workplaces” είναι αυτό που έχει την πρώτη θέση στην καρδιά 
μας και μας γεμίζει όλους με αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια, 
ευθύνη και δέσμευση. 
Όταν σας είπα προηγουμένως, κ. Παπαβασιλείου, ότι το ση-
μαντικότερο κεφάλαιο αυτής της χώρας είναι οι άνθρωποί της, 
δεν το είπα τυχαία. στην AbbVie πιστεύουμε βαθύτατα ότι η 
σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια εταιρεία 
και μια χώρα στο νέο διεθνές περιβάλλον είναι η επένδυ-
ση στους ανθρώπους της, και αυτό για εμάς θα παραμείνει 
απόλυτη προτεραιότητα. στόχος μας είναι να συνεχιστούν οι 
εντατικές προσπάθειες από πλευράς διοίκησης της εταιρείας, 
ώστε να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις της σχετικής λί-
στας και τα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική οικογένεια επένδυσε τεράστια κεφάλαια τα 
προηγούμενα χρόνια στην εκπαίδευση και τώρα βλέπουμε το πιο 
πολύτιμο κεφάλαιο της χώρας, τη νέα γενιά, να παράγει υπεραξίες, 
τις οποίες καρπώνονται άλλες χώρες.

#be_innovative
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όι περσινές στατιστικές έδειξαν ότι, την Ημέρα της Μητέρας, κάθε 
Αμερικανός ξόδεψε 180 δολάρια, τουτέστιν 23,1 δισ. συνολική δαπάνη! 
Και το ποσό ανεβαίνει κάθε χρόνο. 

Α ν έχεις περάσει την ηλικία, στην οποία πας στη μαμά σου ζωγραφιές με "σ' 
αγαπώ μανούλα" επάνω τους, το πιθανότερο είναι ότι, αργότερα, στη Γιορτή της 
Μητέρας, θα της δείξεις την αγάπη σου με τη βοήθεια του καταναλωτισμού. Θα 
πάρεις μια κάρτα, ένα κόσμημα – ένα λουλούδι, έστω.

Αν η Άννα τζάρβις, η γυναίκα που καθιέρωσε τη Γιορτή της Μητέρας στις αρχές του 20ου 
αιώνα, είχε ξεκινήσει μια start up επιχείρηση, θα είχε πλουτίσει κυριολεκτικά. Κι αυτο διότι η 
επιχείρηση "Γιορτή της Μητέρας" έχει εξελιχθεί σε βιομηχανία-κολοσσό παγκοσμίως.  
Κι όμως, η τζάρβις άλλα πράγματα είχε στο μυαλό της. Γεννημένη το 1864 στη Δυτική Βιρτζί-
νια, εμπνεύστηκε μια γιορτή για τις μητέρες, χάρη στις δράσεις της δικής της μητέρας για την 
καλυτέρευση της ζωής των γυναικών που μεγάλωναν παιδιά. Η ιδέα της, μάλιστα, ξεκινούσε 
από το να είναι η συγκεκριμένη μέρα μια στιγμή μνήμης και πένθους για τις γυναίκες που 
είχαν χάσει τα παιδιά τους στον πόλεμο, αλλά και μια στιγμή υπενθύμισης ότι ο αγώνας για 
την ειρήνη είναι μακρύς και δύσκολος.  
Ο πρώτος επίσημος εορτασμός έγινε το 1908 και, τα επόμενα χρόνια, άρχισε να γιορτάζεται 
σε όλο και περισσότερες πόλεις, χάρη στις δράσεις της τζάρβις. Κάπου εκεί, όμως, έγινε η 
κίνηση ματ, η οποία επρόκειτο να αλλάξει μια για πάντα τη φιλοσοφία πίσω από αυτή τη γιορ-
τή και, από ημέρα μνήμης, τιμής και πένθους, να τη μετατρέψει σταδιακά σε εμπορική γιορτή. 
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αιτία ήταν η ίδια η τζάρβις, άθελά της. σε κάποιον από τους 
πρώτους εορτασμούς, αγόρασε 500 λευκά γαρίφαλα, τα οποία έστειλε σε μια επισκοπική 
εκκλησία, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να τα φοράνε στο πέτο τους, ως ένα μικρό 
δείγμα ευγνωμοσύνης για όσα οι μητέρες τους είχαν κάνει. Η παραπάνω κίνηση και η επιτυ-
χία της έκανε γκελ στους επιχειρηματίες της εποχής, με πρώτο και καλύτερο τον ιδιοκτήτη 
πολυκαταστήματος τζον Γουαναμέικερ, στο οποίο η τζάρβις έδινε συχνά ομιλίες την Ημέρα 
της Μητέρας. 

της Λίλας Σταμπούλογλου

Ημέρα της Μητέρας

Ένα δώρο για τη μαμά...
με περιτύλιγμα από χαρτί 
ή από συναισθήματα;
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Ο δαιμόνιος επιχειρηματίας έγινε ένθερμος υποστηρικτής της τζάρβις, ενι-
σχύοντας τις δράσεις της, οι οποίες, το 1914, οδήγησαν στην επίσημη ανα-
γνώριση της γιορτής από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον, 
καθιερώνοντάς την ως μια ημέρα κατά την οποία "εκφράζουμε δημόσια την 
αγάπη και τον σεβασμό μας για τις μητέρες της χώρας μας".
Η επίσημη αναγνώριση, βέβαια, είχε πολλά... παρελκόμενα: η ευχετήρια κάρ-
τα και η ανθοκομική βιομηχανία περιέβαλαν τη γιορτή σαν πεινασμένα λιο-
ντάρια που μύρισαν θήραμα στην περιοχή τους. Όλοι ήθελαν να φάνε ένα 
κομμάτι από την κερδοφόρα αυτή εορταστική ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν ήθελε πολύ για να καταλάβεις ότι αυτή η ιστορία είναι μια κότα που θα 
γεννάει χρυσά αυγά, όσο η ανθρωπότητα αυξάνεται και πληθύνεται. 
Και, κάπως έτσι, η αγνή ιδέα της τζάρβις έγινε μια million dollar idea της 
Παγκόσμιας Οικονομίας. Όταν η ίδια αντιλήφθηκε ότι η γιορτή οδεύει στο 
να γίνει καταναλωτικό πάρτι, αντέδρασε και προσπάθησε να το σταματή-
σει. Κατήγγειλε την εμπορευματοποίηση, λέγοντας ότι κάθε προσπάθεια για 
κέρδος από αυτή τη γιορτή είναι ενάντια στο πνεύμα της και ότι είναι χίλιες 
φορές ανώτερο να εκφράζεις τα συναισθήματά σου προς τη μητέρα σου ή 
τη γυναίκα των παιδιών σου, παρά να καταναλώνεις.
σε μια συνέντευξή της, το 1924, αναφέρει: "Μια τυπωμένη κάρτα δεν σημαί-
νει τίποτα άλλο, εκτός από το ότι είστε πολύ τεμπέλης για να γράψετε κάτι 
ο ίδιος στη γυναίκα που έχει κάνει περισσότερα για εσάς από οποιονδήποτε 
άλλον στον κόσμο". Ποιος μπορεί να σταματήσει ένα ποτάμι, όμως; ειδικά 
όταν έχει μετατραπεί σε χείμαρρο. Και η Γιορτή της Μητέρας, ως ευκαιρία 
για ξόδεμα, ήταν πια τόσο χειμαρρώδης, που κανείς δεν τη σταματούσε. 
Η τζάρβις, όμως, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι, όχι απλώς 
όλοι ήθελαν να κερδίσουν από την Ημέρα της Μητέρας, αλλά αισχροκερ-
δούσαν κιόλας: "Οι ζαχαροπλάστες βάζουν μια λευκή κορδέλα σ’ ένα κουτί 
με καραμέλες και αυξάνουν την τιμή, μόνο και μόνο επειδή είναι Γιορτή 
της Μητέρας. Δεν υπάρχει καμιά σύνδεση μεταξύ της καραμέλας και της 
συγκεκριμένης γιορτής!", έλεγε. Μάταια όμως... 

Βλέποντας την ιδέα της να έχει μολυνθεί 
από το μικρόβιο της εμπορευματοποίησης 
και να μεταλλάσσεται, η τζάρβις άρχισε 
να αντιδρά όλο και πιο δυναμικά. Και είναι 
παράδοξο το γεγονός ότι, όση προσπά-
θεια έκανε για να καθιερώσει τη συγκεκρι-
μένη γιορτή, άλλη τόση έκανε για να την 
καταργήσει. Μάζευε υπογραφές, κατέθετε 
αγωγές εναντίον διάφορων οργανισμών 
που προσπαθούσαν να επωφεληθούν... 
Ουσιαστικά, ξόδεψε όλη την περιουσία 
της για τον σκοπό αυτό!
Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δί-
κιο, αν η Γιορτή της Μητέρας δεν είχε μπει 
κάτω από τη σκέπη του καταναλωτισμού, 
πιθανότατα σήμερα δεν θα ήταν αυτό που 
είναι. Πιθανότατα θα είχε ατονήσει, ίσως 
και να είχε εξαφανιστεί από τον χάρτη των 
γιορτών που θέλουμε διακαώς να γιορτά-
ζουμε. 

Η προσωπική ιστορία της Άννα τζάρβις 
είχε άδοξο τέλος. Απογοητευμένη από 
την εξέλιξη του σκοπού στον οποίο αφιέ-
ρωσε τη ζωή της, βουτηγμένη στα χρέη και 
με την υγεία της να την προδίδει, η τζάρ-
βις κατέληξε σ’ ένα άσυλο όπου πέρασε 
τα τελευταία της, μέχρι που πέθανε στις 
24 νοεμβρίου 1948. ευτυχώς, δεν έμαθε 
ποτέ ότι τα έξοδα της νοσηλείας της τα 
πλήρωνε η Ένωση Ανθοπωλών, προφανώς 
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για όσα... τους 
προσέφερε η ιδέα της. "εταιρική κοινωνική 
ευθύνη"...

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, παραμένει το 
ερώτημα: Χρειάζεται, όντως, να ξοδευό-
μαστε τη Γιορτή της Μητέρας; Αξίζει να 
αγοράζουμε λουλούδια και δώρα ή μήπως, 
τελικά, είναι καλύτερα να ακολουθήσουμε 
τον δρόμο που χάραξε η Τζάρβις;

Προσωπικά, δεν βρίσκω τον λόγο να μην 
πάρουμε ένα ωραίο δώρο – αν μπορού-
με και όσο μπορούμε. τα δώρα δεν είναι 
μόνο προϊόντα με χάρτινο περιτύλιγμα· 
περιβάλλονται κι από περιτύλιγμα συναι-
σθημάτων, κουβαλούν μέσα τους αγάπη 
και τρυφερότητα. Αν τη μαμά μας θα την 
κάνει χαρούμενη εκείνη η ζακέτα που εί-
χαμε δει μια μέρα στη βιτρίνα, γιατί να μην 
της την πάρουμε; 
συγνώμη, Άννα τζάρβις.



Λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, οποιαδήποτε ώρα 
της ημέρας με γεμάτο ή άδειο στομάχι. 
Διαλύεται στο στόμα, δεν χρειάζεται νερό και έχει 
ευχάριστη γεύση.
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Πολλοί ρόλοι, απαιτητική καθημερινότητα!
Το SiderAL® Folico, που περιέχει σίδηρο,              
φυλλικό οξύ και βιταμίνες C, D, B6, B12 είναι                    
ο σύμμαχος της γυναικείας καθημερινότητας.

Με την βραβευμένη, προηγμένη τεχνολογία
του εξασφαλίζει:
•  την υψηλή απορρόφηση του σιδήρου και                  

των βιταμινών, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες
•  την ισορροπία και την αυξημένη ενέργεια του 

οργανισμού

Γιατί κάθε στιγμή της ζωής σου, είσαι Γυναίκα! 

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: WIN MEDICA A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827,  info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε 
τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ημερήσια δόση.  
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 86295/1-10-2014 (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ).

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

•  Σίδηρος
•  Φυλλικό οξύ

•  Βιταμίνες C, D, B6 και B12

Eυχάριστη γεύση!

Είσαι μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη... 
Είσαι Γυναίκα! 
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Τα όμορφα και περιποιημένα πόδια είναι προϋπόθεση για μια άψογη καλοκαιρινή εμφάνιση. Εσείς 
έχετε φροντίσει για την εικόνα των άκρων σας, τώρα που ο καιρός απαιτεί να είναι εκτεθειμένα;

Κ άθε χρόνο, όταν “ανοίγει” ο καιρός, αλλάζουν 
σε μεγάλο βαθμό οι συνήθειές μας, καθώς και η 
διάθεσή μας. Η μέρα μεγαλώνει, ο ήλιος είναι κο-
ντά μας περισσότερες ώρες και η ζέστη χτυπάει 

σιγά-σιγά την πόρτα. Η αλλαγή συνθηκών δεν επηρεάζει μόνο 
τον τρόπο που αισθανόμαστε, ενισχύοντας την ενέργειά μας 
και διεγείροντας το κέφι μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε την εικόνα μας. Πλέον η γκαρνταρόμπα μας 
προσαρμόζεται στην εποχή και γίνεται μια όαση καλοκαιρι-
νής διάθεσης μέσα στην πόλη, ακόμη και αν ημερολογιακά το 
καλοκαίρι δεν έχει φτάσει ακόμη. τα πουλόβερ και τα παλτό 
δίνουν τη θέση τους στα ανάλαφρα φορέματα και τις πουκα-
μίσες, ενώ οι μπότες και τα μποτάκια αντικαθίστανται από τα 
αγαπημένα μας ανοιχτά παπούτσια, που τόσο αγαπάμε, γιατί 
είναι κομψά και ταυτόχρονα άνετα! 
Και ενώ όλο το υπόλοιπο σώμα δείχνει έτοιμο να φορέσει πιο 
ελαφριά υφάσματα και πιο αέρινες γραμμές, τα πέλματά μας 
χρειάζονται την κατάλληλη προετοιμασία για να μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν στην αισθητική απαίτηση των εκτεθειμένων 
άκρων και την ανάγκη να δείχνουν άψογα μέσα στα σανδάλια 
ή τα πέδιλά μας.

 SOS! Ακραίες καταστάσεις απαιτούν βοήθεια!
εκεί, λοιπόν, που έχουμε βγάλει από την αποθήκη τα αγαπη-
μένα μας καλοκαιρινά παπούτσια και δοκιμάζουμε πώς θα τα 
συνδυάσουμε σύμφωνα με τις φετινές επιταγές της μόδας, 
συνειδητοποιούμε ότι είχαμε αμελήσει την ύπαρξη ανεπιθύμη-
των... επισκεπτών, που μπαίνουν εμπόδιο στην τέλεια εικόνα 
που είχαμε στο μυαλό μας. 
Οι κάλοι έχουν έρθει απρόσκλητοι και έχουν εγκατασταθεί 
στα δάχτυλά μας, αλλοιώνοντας την όψη των πελμάτων μας, 
αλλά και τη διάθεσή μας. Αυτό συμβαίνει όταν οι κάλοι μας 
δεν είναι επώδυνοι και ενοχλητικοί· κι όμως, υπάρχει και αυτή 
η σοβαρή πιθανότητα, που φυσικά δεν μας βοηθάει να ξεχά-
σουμε την ύπαρξή τους. Αντιθέτως, ένα στενό παπούτσι ή ένα 
μικρό χτύπημα είναι εκεί για να μας θυμίσει ότι οι κάλοι έχουν 
έρθει για να μείνουν... 
σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση των πελμάτων μας κρίνεται 
“ακραία”, και η καλοκαιρινή μας εικόνα εκπέμπει SOS, ζητώ-
νας μας να δράσουμε άμεσα. τα πόδια μας χρειάζονται όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα τη φροντίδα μας, κι εμείς πρέπει να 
λάβουμε τα μέτρα μας πριν να είναι αργά!
 

Άρτεμις Καράγιαννη

Ομορφιά... επί ποδός!
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Κάλοι, οι ανεπιθύμητοι
Πριν δούμε πώς θα φροντίσουμε τα πέλματά μας όταν αυτά 
υποφέρουν από την εμφάνιση κάλων, ας μάθουμε λίγα περισ-
σότερα για αυτούς. Πώς θα νικήσεις τον εχθρό, άλλωστε, αν 
δεν ξέρεις πολλά για εκείνον;
Ο κάλος είναι ουσιαστικά η αντίδραση του εξωτερικού στρώ-
ματος του δέρματος στην πίεση και στην τριβή που προκύπτει 
από τα στενά παπούτσια ή παπούτσια που δεν ταιριάζουν καλά 
στο πόδι. Όταν η πίεση αυτή είναι συνεχής και δεν ελέγχεται, 
τότε η κατάσταση γίνεται πιο επώδυνη. το σκληρό κομμάτι 
της επιδερμίδας σχηματίζει έναν κάλο με σκληρό πυρήνα, ο 
οποίος φτάνει στα βαθύτερα, ευαίσθητα στρώματά της και, 
έτσι, προκαλεί αυτόν τον χαρακτηριστικό πόνο που συχνά δεν 
είναι εύκολα υποφερτός. Η “ρίζα” που σχηματίζει ο κάλος εί-
ναι και ο λόγος που, κάθε φορά που πιέζουμε ή πατάμε τον 
κάλο, προκύπτει πόνος και δυσφορία. 
Οι κάλοι εμφανίζονται συνήθως στο πάνω μέρος των δαχτύ-
λων του ποδιού, ενώ πιο ήπιοι κάλοι μπορεί να εμφανιστούν 
στο πέλμα του ποδιού και ανάμεσα στα δάχτυλα, όπου η 
επιδερμίδα είναι υγρή από τον ιδρώτα ή από το ανεπαρκές 
στέγνωμα.

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα
Κι όμως, οι κάλοι δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Αντιθέτως, με 
τη σωστή θεραπεία και την κατάλληλη φροντίδα, μπορούν να 
αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. 
σχετικά με τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητά μας, θα 
πρέπει να αποφεύγουμε τα παπούτσια που ξέρουμε ότι θα 
επιβαρύνουν την κατάστασή μας και θα ασκήσουν περιττή πί-
εση που όχι μόνο δεν θα μας ανακουφίσει, αλλά δεν θα μας 
βοηθήσει και καθόλου να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. 
τα άνετα παπούτσια που εφαρμόζουν άψογα στο πόδι είναι η 
σωστή λύση, ενώ αν δεν έχουμε πρόβλημα με το πώς δείχνουν 
οι κάλοι μας, καλό είναι να αφήνουμε και τα πέλματα μας ελεύ-
θερα, τουλάχιστον τις ώρες που βρισκόμαστε στο σπίτι. 
Μια παράλληλη, πολύ αποτελεσματική λύση είναι η χρήση κα-
τάλληλων επιθεμάτων που ανακουφίζουν από την πίεση και 

απαλλάσσουν από τον πόνο. Καλό είναι να αναζητήσουμε τα 
καλύτερα στην κατηγορία τους, με λίγα λόγια τα Carnation 
Corn Caps. 

τα Carnation Corn Caps περιέχουν μια μοναδική κρέμα σα-
λικυλικού οξέος, η οποία εισχωρεί στους σκληρούς κάλους και 
βοηθά στην αφαίρεσή τους, ενώ ταυτόχρονα το αφρώδες δα-
χτυλίδι ανακουφίζει από την πίεση του υποδήματος. το προ-
στατευτικό αυτό δαχτυλίδι αποτρέπει την τριβή του κάλου με 
το παπούτσι και, σε συνδυασμό με τον εσωτερικό πυρήνα του 
από σαλικυλικό οξύ, διαπερνά το στρώμα του κάλου ευνοώ-
ντας την αφαίρεσή του. 
Αυτή η πολύ απλή θεραπεία, σε συνδυασμό με την επιλογή των 
κατάλληλων παπουτσιών, θα μας φέρει πιο κοντά στην άψογη 
εικόνα των ποδιών μας και θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε 
ελκυστικά και άψογα πέλματα, έτοιμα για τις πιο όμορφες κα-
λοκαιρινές εμφανίσεις!
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Γ ια τα οφέλη του μεσημεριανού ύπνου έχουν ει-
πωθεί και γραφτεί πολλά κατά καιρούς. ενδεικτι-
κά, σύμφωνα με τη σχολή Δημόσιας υγείας του 
Harvard, όσοι κοιμούνται το μεσημέρι αντιμετωπί-

ζουν 40% λιγότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους από 
καρδιακά νοσήματα. επιπρόσθετα, όσοι δεν χάνουν ευκαιρία 
για ένα μεσημεριανό υπνάκο, τουλάχιστον τρεις φορές την 
εβδομάδα για 30 λεπτά, φέρονται να παρουσιάζουν 37% χα-
μηλότερο κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νόσο, σε σχέση 

με εκείνους που δεν κάνουν σιέστα. επίσης, ο ύπνος του με-
σημεριού μπορεί να μας προστατεύσει από λάθη και ατυχή-
ματα, ακόμα κι αν δεν έχουμε κοιμηθεί καλά το βράδυ – χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αναπληρώσει τον ανεπαρκή ή 
φτωχής ποιότητας νυχτερινό ύπνο. 
τα καλά νέα, λοιπόν, είναι ότι αυτή η μεσημεριανή παράδοση 
στον Μορφέα φαίνεται να αποτελεί τονωτική ένεση για τον 
οργανισμό μας και –γιατί όχι;– μυστικό μακροζωίας. Αρκεί να 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας ρουτίνας.

ό μεσημεριανός ύπνος προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία, αρκεί να γίνεται 
την κατάλληλη ώρα και να έχει τη σωστή διάρκεια.

του Ραζμίκ Αγαμπατιάν

Μεσημεριανή σιέστα
Ο ύπνος που... ξυπνά τον οργανισμό!
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Τα οφέλη του μεσημεριανού ύπνου
✔ όξύνει τις γνωστικές λειτουργίες. Όπως ο βραδινός 
ύπνος επηρεάζει τη μάθηση και την ικανότητά μας για τη δια-
τήρηση πληροφοριών, έτσι και ο μεσημεριανός έχει τις ίδιες 
ιδιότητες – και, μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την 
πνευματική μας απόδοση έως και 24 ώρες μετά. 
✔ Βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Όλες οι επιστημονι-
κές μελέτες συμφωνούν ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται το 
μεσημέρι έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα με την καρδιά τους.
✔ Μειώνει τα επίπεδα του στρες και του άγχους. Μελέτη 
του 2012 έδειξε ότι οι ορμόνες που σχετίζονται με το άγχος 
αυξάνονταν σε όσους δεν ξάπλωναν το μεσημέρι, προκαλώ-
ντας περισσότερο επιβλαβές στρες για την υγεία. Με άλλα 
λόγια, η κούραση προκαλεί άγχος και αυτό μας καθιστά ακό-
μα πιο κουρασμένους και στρεσαρισμένους. Ο μεσημεριανός 
ύπνος μπορεί να αναστρέψει αυτή την κατάσταση. Οι επιστή-
μονες σημειώνουν ότι οι εργοδότες θα έπρεπε να προσαρμό-
σουν τα ωράρια στο βιολογικό ρολόι των εργαζομένων, αν θέ-
λουν να έχουν αποδοτικούς και παραγωγικούς εργαζόμενους.
✔ Βελτιώνει τη σωματική απόδοση. Ο μεσημεριανός 
ύπνος μοιάζει να είναι το αντίθετο της σωματικής δραστηριό-
τητας, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι οι αθλητές που κοιμού-
νται το μεσημέρι παρουσιάζουν καλύτερα αντανακλαστικά και 
καλύτερη απόδοση από πλευράς ταχύτητας.

όὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ
Πόσο πρέπει, όμως, να διαρκεί ο μεσημεριανός ύπνος για να 
είναι ωφέλιμος; 
Διεθνείς οργανισμοί, όπως το αμερικανικό εθνικό Ίδρυμα 
Ύπνου (NSF), συνιστούν να περιοριζόμαστε το πολύ στο μι-
σάωρο –άλλοι επιστήμονες προτείνουν μια ώρα–, για να βελ-
τιωθούν η ψυχική διάθεση, η εγρήγορση και οι επιδόσεις μας. 
Κι αυτό διότι ο παρατεταμένος ύπνος αυξάνει τον κίνδυνο 
να κοιμηθεί κάποιος βαθιά και να μπει για λίγο στο στάδιο 
των ονείρων. Αν συμβεί αυτό, θα ξυπνήσει με τη λεγόμενη 
"αδράνεια του ύπνου". Οπότε είναι απίθανο να νιώσει κανείς 
αναζωογονημένος, ακόμα κι όταν συνέλθει εντελώς. επιπλέ-
ον, ένας παρατεταμένος απογευματινός ύπνος μπορεί να έχει 
επιπτώσεις και στον βραδινό ύπνο. 
Ανάλογη άποψη έχει και η Δρ. Nancy Foldvary-Schaefer, δι-
ευθύντρια του Κέντρου Διαταραχών Ύπνου στην Cleveland 
Clinic, η οποία θεωρεί ότι το ιδανικό είναι να κοιμάται κανείς 
το μεσημέρι νωρίς, μεταξύ 13:00 και 15:00 και όχι μετά τις 
17:00. Όπως εξηγεί, για να μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός 
να λειτουργεί ομαλά, πρέπει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
που θα καθορίζεται από το βιολογικό ρολόι, το οποίο απορ-
ρυθμίζεται αν η μεσημεριανή σιέστα έχει μεγάλη διάρκεια ή 
γίνεται αργά το απόγευμα. "Αν συμβεί αυτό, το άτομο θα αρ-
χίσει να ξυπνά και να κοιμάται ακατάστατες ώρες, με κίνδυνο 
να εμφανίσει έως και χρόνια προβλήματα ύπνου", προειδο-
ποιεί η Δρ. Foldvary-Schaefer.

5 “χρυσοί” κανόνες για καλή σιέστα

1. Βάζουμε ξυπνητήρι. Ο μεσημεριανός ύπνος που συνή-
θως διαρκεί 60 λεπτά βοηθά στην αναδόμηση των εγκεφαλι-
κών λειτουργιών και βελτιώνει τη μνήμη. Αν όμως διαρκέσει 
περισσότερο, θα μας “κουράσει” και θα μας οδηγήσει σε 
νυχτερινή αϋπνία.
2. Σκεπαζόμαστε ελαφρά. Η θερμοκρασία του σώμα-
τός μας πέφτει όταν κοιμόμαστε, οπότε σκεπαζόμαστε με 
ένα ελαφρύ σκέπασμα για να μη κρυώνουμε, και όχι με κάτι 
βαρύ που θα μας βυθίσει σε λήθαργο.
3. Μειώνουμε το φως. το φυσικό φως μπορεί να ενο-
χλήσει τον μεσημεριανό μας ύπνο, γι’ αυτό καλό είναι να 
κλείνουμε καλά τις κουρτίνες και να μην έχουμε αναμμένες 
οθόνες.
4. Χαλαρώνουμε. Προσπαθούμε να αναπνέουμε αργά και 
σταθερά, ώστε να χαλαρώσουμε τους μυς μας, να αδειάσου-
με το μυαλό μας από τις σκέψεις και να φανταστούμε κάτι 
ευχάριστο, όπως π.χ. ότι βαδίζουμε σε ένα καταπράσινο λι-
βάδι ή αγναντεύουμε γαλαζοπράσινα νερά. 
5. Εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία ενός ελεύθερου 
μεσημεριού. Παρότι ο μεσημεριανός ύπνος προϋποθέτει 
ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα, αν αυτό δεν είναι εφι-
κτό μπορούμε πάντα να ξεκλέψουμε μια ωρίτσα στις αργίες 
ή στις διακοπές για να απολαύσουμε τη μεσημεριανή ξεκού-
ραση.

Η ελληνική μελέτη 
για τη σιέστα
Όσοι έχουν τη συνήθεια (και φυσικά την “πολυτέλεια”) να 
παίρνουν έναν μεσημεριανό υπνάκο, είναι πιθανότερο να 
έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και να αποφύγουν την 
υπέρταση, σύμφωνα με νέα ελληνική επιστημονική έρευνα.          
Με επικεφαλής τον καρδιολόγο Δρ. Μανώλη Καλλίστρατο, 
η ερευνητική ομάδα του Γενικού νοσοκομείου "Ασκληπιεί-
ου" Βούλας, που προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση, στο 
πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Αμερικανικού Κολεγίου 
Καρδιολογίας στην Ουάσιγκτον, διαπίστωσε ότι ο μεσημε-
ριανός ύπνος (με μέση διάρκεια σχεδόν 50 λεπτά) μπορεί 
να μειώσει έως και κατά 10% τον κίνδυνο καρδιαγγειακών 
επεισοδίων, όπως ένα έμφραγμα. 
τα δε οφέλη του μεσημεριανού ύπνου ως προς τη μείωση 
της πίεσης φαίνεται πως κινούνται περίπου στα ίδια επίπε-
δα, σε σύγκριση με τη συμβολή των φαρμάκων και τις αλλα-
γές στον τρόπο ζωής. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υγιεινή 
μεσογειακή διατροφή, σε συνδυασμό με τη συνήθεια της 
μεσημεριανής σιέστας (γεγονός όχι και τόσο αυτονόητο, 
ωστόσο, δεδομένων των σύγχρονων εργασιακών ρυθμών), 
συμβάλλουν σ’ ένα πιο υγιές καρδιαγγειακό προφίλ του πλη-
θυσμού. 
Πάντως, είναι γεγονός ότι αν οι εργαζόμενοι μπορέσουν να 
απομονωθούν για λίγο και απλά να κλείσουν τα μάτια τους 
έστω για 15 λεπτά, θα ευεργετήσουν την απόδοση και τον 
οργανισμό τους.
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Η Παγκόσμια όμοσπονδία Πολλαπλής Σκλήρυνσης MSIF αφιερώνει την 
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για τη φετινή Παγκόσμια 
Ημέρα στα αφανή συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) #MyInvisibleMS 
και τον αντίκτυπό τους στην ποιότητα ζωής των ατόμων με ΠΣ. "Το μήνυμα, 
λοιπόν, είναι ‘Δεν χρειάζεται να βλέπεις τα συμπτώματά μου για να τα πιστέψεις’. 
Κάθε πάσχων έχει τη δική του μορφή Π.Σ., μοναδική όπως το δακτυλικό του 
αποτύπωμα", μας εξηγεί η πρόεδρος της Πανελλήνιας όμοσπονδίας Ατόμων με 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠόΑμΣΚΠ), κα Βάσω Μαράκα.

– Να ξεκινήσουμε με μία “κλασική” πλέον ερώτηση, αλλά πολύ σημαντική. Τι έχει αλλάξει 
–είτε προς το καλύτερο, είτε όχι– από τον περασμένο Μάιο που τα είπαμε;
Πολλά άλλαξαν μέσα στον χρόνο αυτό. είμαι αισιόδοξο άτομο, όπως γνωρίζετε, και δεν στέκομαι στα 
εμπόδια, αλλά χαμογελώ και προσπαθώ να τα ξεπερνώ. Κάθε μικρή νίκη, κάθε μικρό βήμα, με κάνουν 
αφάνταστα χαρούμενη. 
Η ΠΟΑμσΚΠ ήταν και είναι πολύ δραστήρια και κατάφερε, πρώτα-πρώτα, να ενταχθεί η Πολλαπλή 
σκλήρυνση στον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων του υπουργείου εργασίας. Έχουμε κάνει 
μεγάλο αγώνα γι’ αυτή τη συμπερίληψη, αλλά οι ιδιομορφίες της νόσου δεν το είχαν επιτρέψει. τώρα 
αγωνιζόμαστε να εντάξουμε περισσότερες σοβαρές μορφές της νόσου σε αυτόν τον πίνακα.
Μεγάλη χαρά μάς έδωσε η δημοσίευση του νέου ενιαίου Κανονισμού Παροχών υγείας (εΚΠυ), γιατί 
ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της ΠΟΑμσΚΠ, τα άτομα με Πσ και σοβαρά κινητικά ελλείμματα να 
δικαιούνται 8 φυσικοθεραπείες ανά μήνα/ανά έτος, κάθε έτος, και μάλιστα με μηδενική συμμετοχή.
σε πρόσφατη Ημερίδα της Ομοσπονδίας, η κ. Παναγιώτα Μήτρου, συνεργάτιδα του Γεν. Γραμματέα 
του υπουργείου υγείας, ανακοίνωσε πως σύντομα πρόκειται να ενεργοποιηθούν αρκετά Μητρώα Ασθε-
νών (μεταξύ αυτών και της Πολλαπλής σκλήρυνσης), ικανοποιώντας ένα από τα πάγια αιτήματά μας 
προς το υπουργείο υγείας. το ευχάριστο είναι πως στην Ομάδα εργασίας του υπουργείου για τα 
Μητρώα των νευρολογικών Παθήσεων θα συμμετέχει εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, η κ. Μόιρα 
τζίτζικα, Α΄ Αντιπρόεδρος.
στην ίδια Ημερίδα ανακοινώθηκε από τον κ. Θεοφάνη Ρηγάτο, Δ/ντή στρατηγικού σχεδιασμού εΟΠυυ, 
η δημιουργία Μητρώου του εΟΠυυ για την Πσ που θα αναφέρει τα υγεινομικά υλικά, τις υπηρεσίες και, 
εν γένει, τις παροχές που δικαιούνται τα ΑμσΚΠ από τον Οργανισμό.
επιπλέον, προωθούμε τον θεσμό του εξειδικευμένου στην Πσ νοσηλευτή. Η ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
για την Πολλαπλή σκλήρυνση (EMSP), σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση νοσηλευτών Πολλαπλής 
σκλήρυνσης (IOMSN) και το ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αποκατάσταση στην Πολλαπλή σκλήρυνση 
(RIMS), δημιούργησαν μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική βασική εκπαίδευση νοσηλευτών στην Πσ. 

Βάσω Μαράκα
"Οι πάσχοντες έχουν ανάγκη 
από απρόσκοπτη και έγκαιρη 
πρόσβαση σε κάθε θεραπεία"

29 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης
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– Είχατε σχετικά πρόσφατα και μία συνάντηση με τον υπουργό. Απέδωσε καρπούς;
Οι συναντήσεις με τον υπουργό υγείας είναι πάντα εποικοδομητικές, γιατί εμείς πηγαίνουμε με στοιχεία και εκείνος με τους 
συνεργάτες του πάντα ακούει με ενδιαφέρον τα αιτήματα και τις προτάσεις μας, και προσπαθεί να βρει τρόπους να τα εντάξει 
στον σχεδιασμό του υπουργείου.
εφέτος δεσμεύτηκε πως θα εξετάσει τρόπους για την υλοποίηση της μηδενικής συμμετοχής στις ετήσιες μαγνητικές τομο-
γραφίες (MRI) των Ατόμων με Πολλαπλή σκλήρυνση (ΑμσΚΠ), καθώς και στα φάρμακα για τα συνοδά νοσήματα που επιφέρει 
η Πολλαπλή σκλήρυνση (όπως συνέβη για τους ογκολογικούς ασθενείς). Μας εξήγησε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την 
εξεύρεση ισοδύναμων για κάθε παροχή που έχει επίδραση στον προϋπολογισμό, ώστε να μην προκαλεί επιπλέον επιβάρυνση. 
Η ΠΟΑμσΚΠ έθεσε στον υπουργό το μεγάλο ζήτημα των ΑμσΚΠ σε όλη την επικράτεια με την πιστοποίηση αναπηρίας μέσω 
των ΚεΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Γνωρίζοντας πως η λειτουργία των ΚεΠΑ αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου 
εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεσήμανε στον υπουργό υγείας πως οι υγειονομικές επιτροπές 
στελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό που ανήκει στο υπουργείο υγείας. Ο κ. ξανθός μετέφερε στην ΠΟΑμσΚΠ τα 

#be_healthy
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ευχάριστα νέα πως το υπουργείο υγείας συνεργάζεται πλέ-
ον στενά με το υπουργείο εργασίας για τη λειτουργία των 
ΚεΠΑ – και συγκεκριμένα θα αναλάβει την επιστημονική ευ-
θύνη, τη στελέχωση, την επιλογή και αξιολόγηση του ιατρι-
κού προσωπικού των υγειονομικών επιτροπών. 

– Ποια είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη ανάγκη που 
έχουν οι ασθενείς τη συγκεκριμένη περίοδο, για την 
οποία επιθυμείτε να γίνει κάτι άμεσα;
Θα έλεγα πως, λόγω της οικονομικής κρίσης, οποιαδήποτε 
οικονομική ελάφρυνση, είτε αφορά τη συμμετοχή σε φάρ-
μακα και ιατρικές εξετάσεις, ή την παροχή υπηρεσιών απο-
κατάστασης και φροντίδας, θα ήταν μια μεγάλη ανακούφιση 
για τα άτομα με Πολλαπλή σκλήρυνση. 
Η ανεργία είναι μεγάλο πρόβλημα για τους πάσχοντες που, 
λόγω άγνοιας ή φόβου των εργοδοτών, δεν βρίσκουν εύκο-
λα εργασία. ενώ τα άτομα με Πολλαπλή σκλήρυνση έχουν 
επαγγελματικά προσόντα και μόρφωση, δεν επιλέγονται, 
εξαιτίας της παρανόησης πως η πάθηση οδηγεί σε συχνές 
αναρρωτικές άδειες και ενδεχομένως σε βαριάς μορφής κι-
νητική αναπηρία.
Δεν είναι όλες οι μορφές της Πσ ίδιες σε εξέλιξη και πολλά 
άτομα καταφέρνουν με το σωστό θεραπευτικό σχήμα και 
αλλαγές στον τρόπο ζωής τους να διαχειρίζονται την πά-
θηση χωρίς σοβαρές υποτροπές. Ένα άτομο με Πολλαπλή 
σκλήρυνση μπορεί να λείψει από την εργασία λόγω υποτρο-
πής πολύ λιγότερες ημέρες, σε σχέση με ένα “υγιές” άτομο 
που έχει προσβληθεί από κάποια ίωση.
Γιατί, λοιπόν, αυτά τα άτομα να έχουν το στίγμα του πά-
σχοντα και να μην μπορούν να εργαστούν όπως οι “υγι-
είς”; ξέρετε, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οικονομικές 
ελαφρύνσεις είναι μεν απαραίτητα για την αντιμετώπιση του 
επιπλέον οικονομικού βάρους που προσθέτει η νόσος, αλλά 
δεν δίνουν το αίσθημα της οικονομικής ασφάλειας και ανε-
ξαρτησίας που προσφέρει η αμοιβή από την εργασία. 
Η λέξη “υγιής” σε εισαγωγικά, διότι όλοι μας είμαστε εν 
δυνάμει ασθενείς. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί το 
επόμενο δευτερόλεπτο.

– Στο κομμάτι της θεραπείας έχουμε καινοτόμα 
φάρμακα, η έρευνα είναι συνεχής... Με την πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες αυτές τι γίνεται; 
Η έρευνα στην Πσ έχει οδηγήσει σε πολλά καινοτόμα σκευ-
άσματα, τα οποία προς το παρόν είτε δεν κυκλοφορούν 
στην ελλάδα, είτε δεν έχουν ενταχθεί στις αποζημιούμενες 
θεραπείες. 
Η διάρκεια της αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης τιμής (για 
τη θετική λίστα) δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο των 180 
ημερών. το ερώτημα είναι κατά πόσο τηρείται το συγκε-
κριμένο όριο.
στην κατ’ εξαίρεση προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων 
μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (σΗΠ), 
τα αιτήματα ιατρών νευρολόγων για άμεση χορήγηση νέων 
θεραπειών απορρίπτονται, με την αιτιολογία πως βρίσκο-

νται στο στάδιο της αξιολόγησης, με αποτέλεσμα πάσχο-
ντες από Πσ να μην έχουν έγκαιρη πρόσβαση. Όμως, ποιος 
γνωρίζει τη μη αναστρέψιμη βλάβη που μπορεί να προκα-
λέσει η Πσ, χωρίς το κατάλληλο φάρμακο την κατάλληλη 
στιγμή; 
Οι πάσχοντες έχουν ανάγκη από απρόσκοπτη και έγκαιρη 
πρόσβαση σε ΚΑΘε θεραπεία για την Πσ, ώστε ο θεράπων 
ιατρός να μπορεί να αποφασίσει, ανάλογα με την έκβαση, 
τη θεραπευτική στρατηγική για τον πάσχοντα.
 
– Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 
"ασθενείς πολλαπλών ταχυτήτων"; Και αναφέρομαι στο 
θέμα της πρόσβασης και πάλι, αλλά από άποψη για-
τρών, υποδομών κ.λπ. στην περιφέρεια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. στην περιφέρεια η πρόσβαση σε ια-
τρικές υπηρεσίες, υποδομές, ακόμα και στα φάρμακα, είναι 
δύσκολη. νοσοκομεία χωρίς νευρολόγους, ιατροί με πλα-
φόν συνταγογράφησης που δεν επαρκεί, μαγνητικοί τομο-
γράφοι που δεν λειτουργούν, φαρμακεία του εΟΠυυ σε 
μεγάλη απόσταση και ασθενείς που πρέπει να ταλαιπωρού-
νται για να κάνουν απλές ιατρικές εξετάσεις, γιατί πολύ απλά 
δεν υπάρχει δημόσια δομή κοντά τους. 
Έχουμε αναφέρει τα σημαντικά προβλήματα τόσο στον 
υπουργό υγείας, όσο και στον εΟΠυυ. Η συχνή επικοινω-
νία με τους συλλόγους-μέλη μας μάς δίνει τη δυνατότητα 
άμεσης ενημέρωσης για τα προβλήματα που υπάρχουν, και 
η συνεργασία μας με τους Φορείς υγείας είναι διαρκής για 
την εξεύρεση λύσεων.

– Πραγματοποιήσατε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα 
ημερίδα, με τίτλο "ό ασθενής με Πολλαπλή Σκλήρυν-
ση στην ελληνική πραγματικότητα". Ποια είναι αυτή η 
πραγματικότητα, αυτή η καθημερινότητα των ασθενών 
στην Ελλάδα; 
Οι ασθενείς θεωρούν πως η νόσος έχει επηρεάσει την κα-
θημερινότητά τους σε αρκετούς τομείς, κάνοντας τη ζωή 
τους πιο δύσκολη σωματικά και συναισθηματικά, με την κό-
πωση και τις διαταραχές στη βάδιση να αποτελούν τα κυ-
ριότερα συμπτώματα που τους δυσκολεύουν και έχουν τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτούς και τους οικείους τους.
στο ερώτημα "ποιες ενέργειες πιστεύετε πως σας ωφελούν 
περισσότερο στην καθημερινότητά σας", η φυσικοθεραπεία 
και η κολύμβηση κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά στις 
προτιμήσεις των πασχόντων, και ακολουθεί η ψυχολογική 
υποστήριξη. Περισσότερο από τους μισούς (56%) ασθενείς 
(και κύρια οι γυναίκες) αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη, 
ενώ ένα επίσης υψηλό ποσοστό (33%) θέλει εκπαίδευση 
είτε σχετικά με τη νόσο, είτε σχετικά με τις θεραπείες. 
Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην επαγγελματική ζωή ήταν η 
ολική ή μερική διακοπή της εργασίας – μόνο 13% δήλωσαν 
ότι δεν επηρεάστηκε η επαγγελματική ζωή τους μετά τη δι-
άγνωση. εκτός, όμως, των επιπτώσεων στην επαγγελματική 
ζωή, και οι κοινωνικές δραστηριότητες επηρεάζονται συνο-
λικά σε ποσοστό 67%. 
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τέσσερις στους δέκα ασθενείς έχουν ή χρειάζονται κάποιον 
φροντιστή, πρωτίστως για τις καθημερινές υποχρεώσεις.
Μεγάλη ικανοποίηση μάς έδωσε η απάντηση στο ερώτημα 
της κύριας πηγής ενημέρωσης, καθώς οι πάσχοντες επιλέ-
γουν ως κύρια πηγή ενημέρωσης τους συλλόγους Ασθενών 
(μέσω των ιστοσελίδων των ενημερωτικών εντύπων, των επι-
στημονικών ημερίδων, εκστρατειών ενημέρωσης κ.λπ.). Αυτό 
δείχνει τον ανεκτίμητο ρόλο που διαδραματίζουν οι σύλλο-
γοι  Ασθενών παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση και υποστήρι-
ξη στη ζωή των ΑμσΚΠ.

– υπάρχουν κάποιες μικρές, εύκολα υλοποιήσιμες 
αλλαγές, που ωστόσο θα μπορούσαν να αλλάξουν προς 
το καλύτερο τη ζωή των ασθενών με ΣκΠ; 
Πρώτα-πρώτα, θα πρέπει ο ίδιος ο ασθενής να κατανοήσει 
και να αποδεχθεί αυτή τη χρόνια πάθηση που εγκαταστά-
θηκε στη ζωή του. Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμμορφωθεί 
στις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού, αλλά και όλης της 
ομάδας επαγγελματιών υγείας που θα βρίσκονται πλάι του 
για να τον συμβουλεύουν. Ακόμα και το να χρησιμοποιεί ο 
πάσχων τα κατάλληλα υγειονομικά υλικά, βοηθήματα βάδισης 
και οτιδήποτε τον/τη βοηθά να ξεπερνά τα εμπόδια που του 
δημιουργεί η ασθένεια, βελτιώνει την καθημερινότητά του και 
ενισχύει την ανεξαρτησία του. Αλλαγές στη διαρρύθμιση του 
σπιτιού, χρήση διαφόρων εξαρτημάτων και μηχανισμών μπο-
ρούν να διευκολύνουν το άτομο να παραμείνει λειτουργικό 
και μη εξαρτώμενο από φροντιστές.
Έπειτα, το άμεσο περιβάλλον του θα πρέπει να κατανοήσει 
τη νέα κατάσταση και να προσαρμοστεί. το στίγμα είναι με-
γάλο, ιδίως στην περιφέρεια, για τα άτομα που πάσχουν και 
τις οικογένειές τους. Χρειάζεται υπομονή και υποστήριξη, 
αλλά τόσο ο ασθενής, όσο και οι οικείοι του, θα έχουν καλύ-

τερη ποιότητα ζωής αποδεχόμενοι τα νέα δεδομένα.
εύχομαι να αλλάξουν πολλά στην προσβασιμότητα. Οι πά-
σχοντες θέλουν, και έχουν κάθε δικαίωμα, να απολαμβάνουν 
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως και κάθε υγιής πο-
λίτης. Πρέπει, λοιπόν, Πολιτεία και Πολίτες να φροντίσουμε 
η πλήρης προσβασιμότητα σε χώρους και υπηρεσίες να γίνει 
πραγματικότητα.
είναι σημαντικό να δημιουργηθούν κέντρα επικοινωνίας για 
τους πάσχοντες. εδώ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά οι 
σύλλογοι Ασθενών, φυσικά υπό τον συντονισμό της Ομο-
σπονδίας, ώστε να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας 
για ενημέρωση, για υποστήριξη, για επίλυση προβλημάτων.           
Ο πάσχων έχει να αντιμετωπίσει έναν κυκεώνα θεμάτων και 
πρέπει να νιώθει πως έγκυρα και έγκαιρα θα πάρει την πλη-
ροφόρηση που ζητάει.
Και, τέλος, πιστεύω ακράδαντα πως οι πάσχοντες έχουν ανά-
γκη από εξατομικευμένη θεραπεία. Αυτό δεν αφορά μόνο τη 
φαρμακευτική αγωγή, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη, 
τη φυσιοθεραπεία και εν γένει την αποκατάσταση που χρειά-
ζεται για να έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας και 
ποιότητα ζωής.

– Ένα ζήτημα που συζητήθηκε επίσης στην εν λόγω 
ημερίδα είναι η σπουδαιότητα της Κίτρινης Κάρτας, ένα 
θέμα που θίξατε αρκετές φορές εσείς το τελευταίο διά-
στημα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό;
Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι πολύ σημαντική, γιατί δίνει 
στοιχεία στις φαρμακευτικές εταιρείες για τα σκευάσματά 
τους μετά την Κλινική Έρευνα. Όταν τα σκευάσματα μπαί-
νουν σε ευρεία κυκλοφορία, τα χρησιμοποιούν εκατοντάδες, 
αν όχι χιλιάδες άτομα, με διαφορετική κατάσταση υγείας, σε 
συνδυασμό με άλλα φάρμακα, και εκεί φαίνονται οι πραγ-
ματικές παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις. συνεπώς, είναι 
επιτακτική η ενημέρωση των φαρμακευτικών για κάθε παρε-
νέργεια του φαρμάκου. Έτσι, μπορούν να αναθεωρηθούν οι 
οδηγίες χρήσεις, να βελτιωθούν τα φάρμακα προσθέτοντας 
ή αφαιρώντας ουσίες κ.λπ. 
σε μια ομιλία μου σε φαρμακοποιούς, αντιλήφθηκα πως οι 
περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι η Κίτρινη Κάρτα και, φυ-
σικά, ούτε λόγος για να τη χρησιμοποιήσουν. Έκτοτε, η ΠΟ-
ΑμσΚΠ ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε οι ασθενείς, 
οι φροντιστές, οι φαρμακοποιοί, αλλά και όλοι οι επαγγελμα-
τίες υγείας, να ενημερωθούν και να αρχίσουν να χρησιμοποι-
ούν τις Κίτρινες Κάρτες.

– Και τι να ευχηθούμε να γίνει, μέχρι την επόμενη 
φορά που θα τα πούμε; 
να ευχηθούμε οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις Πο-
λιτικής υγείας να εκπαιδευτούν περισσότερο στην ενσυναί-
σθηση. συχνά οι αποφάσεις τους στηρίζονται μόνο στα οι-
κονομικά στοιχεία, ξεχνώντας πως πίσω από τους αριθμούς 
κρύβονται άνθρωποι που νοσούν και οι οικογένειές τους.

Το στίγμα είναι μεγάλο,
ιδίως στην περιφέρεια, 
για τα άτομα που πάσχουν
και τις οικογένειές τους. 
Χρειάζεται υπομονή και 
υποστήριξη, αλλά τόσο 
ο ασθενής, όσο και
οι οικείοι του, θα έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής 
αποδεχόμενοι τα νέα 
δεδομένα. 
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Πόσο συχνή είναι η προσέλευση ανδρών και γυναικών στο οδοντιατρείο και ποια η συμπεριφορά τους 
ως ασθενών; Πόσο ενημερωμένο είναι το κάθε φύλο σε θέματα οδοντιατρικής πρόληψης και φροντίδας; 
Και κυρίως: πώς αντιμετωπίζουν άνδρες και γυναίκες τον πόνο; 

Άνδρες Vs Γυναίκες στον γιατρό

Ποιο είναι το "ασθενές φύλο" 
στην οδοντιατρική καρέκλα;

τoυ Δρ. Γιώργου Κοντακιώτη
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Τ ο παρακάτω άρθρο βασίστηκε σε μελέτες που 
έχουν γίνει κατά καιρούς από γιατρούς και ψυ-
χολόγους σε άνδρες και γυναίκες διαφορετικού 
προφίλ, αποτελώντας παράλληλα και μια προσω-

πική  εκτίμηση που αποτυπώνει δυο τελείως διαφορετικές 
συμπεριφορές στο οδοντιατρείο, ανάλογα με το φύλο του 
κάθε ασθενούς.

Έχει ειπωθεί ότι άνδρες και γυναίκες είναι τόσο διαφορε-
τικοί μεταξύ τους, σαν να προέρχονται από διαφορετικούς 
πλανήτες. στο ενδιαφέρον βιβλίο του διάσημου ψυχολό-
γου και συγγραφέα John Gray "Άνδρες από τον Άρη, Γυ-
ναίκες από την Αφροδίτη", το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο συγγραφέας αποκα-

λύπτει πόσο διαφέρουν τα δύο φύλα σε όλες τις πλευρές 
της ζωής τους: όχι μόνο επικοινωνούν με διαφορετικό τρό-
πο, αλλά και σκέφτονται, αισθάνονται, αντιλαμβάνονται και 
αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό γίνεται ακόμα πιο 
ξεκάθαρο, παρατηρώντας κανείς και τη συμπεριφορά τους 
όταν επισκέπτονται ένα οδοντιατρείο.
είναι δεδομένο ότι, σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι άνδρες 
έχουν την τάση να παραμελούν περισσότερο τη στοματική 
τους υγεία, σύμφωνα με τα Academy of General Dentistry 
και the American Dental Association. Πιο συγκεκριμένα: 
• Μόνο το 21% των ανδρών πλένει τα δόντια του μετά το 
φαγητό, σε σχέση με το 30% περίπου των γυναικών.
• σχεδόν το 50% των ανδρών δεν πλένει τα δόντια του 
δύο φορές την ημέρα. 



56 / PlanBe / Μάιος36

• Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αμελήσουν την ετήσια επί-
σκεψη στον οδοντίατρο, αφού, σύμφωνα με μελέτη στο επι-
στημονικό περιοδικό Journal of Periodontology, οι γυναίκες 
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποβληθούν σε τακτικούς 
ιατρικούς ελέγχους των δοντιών τους.
• Πιο “επιμελείς” αναδεικνύονται οι γυναίκες σχετικά με τις 
συνήθειες στοματικής υγιεινής, καθώς αλλάζουν την οδο-
ντόβουρτσά τους δύο φορές πιο συχνά σε σχέση με τους 
άνδρες.
Όλες οι έρευνες το δείχνουν: οι γυναίκες λαμβάνουν την 
υγεία των δοντιών τους πολύ πιο σοβαρά από ό,τι οι άνδρες.

"Δεν θέλω να πονέσω"
σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι άνδρες, σε σχέση με τις γυναί-
κες, φοβούνται περισσότερο να μην πονέσουν, είναι καχύ-
ποπτοι, έχουν λιγότερη υπομονή και είναι αναβλητικοί στο 
θέμα των δοντιών. Προτιμούν να πάρουν παυσίπονα και 
αντιβίωση για να ξεπεράσουν παροδικά το πρόβλημα, αντί 
να επισκεφτούν τον οδοντίατρο και να το αντιμετωπίσουν 
μια και έξω. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άντρες επαναπαύ-
ονται, σκεπτόμενοι το γνωστό "εγώ δε παθαίνω τίποτα" – 
κάτι, όμως, που γυρνάει μπούμερανγκ εις βάρος τους αφού, 
όσο αφήνεις τα προβλήματα, αυτά πολλαπλασιάζονται και 
διογκώνονται, αντί να λύνονται. 
Από την άλλη, όμως, σε μια εποχή δύσκολη όπως η σημερι-
νή, τα προγράμματα όλων είναι φορτωμένα και οι άνθρωποι 
είναι πολυάσχολοι, με αποτέλεσμα να παραμελούν τον εαυ-
τό τους, εις γνώσιν τους πολλές φορές. Κι όμως, τις περισ-
σότερες φορές, οι γυναίκες καταφέρνουν να χωρέσουν κά-
που στο πρόγραμμα και τον οδοντίατρο. Οι άνδρες όμως...

Ως θεράπων οδοντίατρος, θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέ-
ρως την προσοχή στους άνδρες, τόσο όσον αφορά την 
πρόληψη, όσο και τη θεραπεία των δοντιών, για τους 
εξής λόγους:
• Ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο είναι το “κλειδί” για να 
οδηγηθεί κανείς στη δημιουργία νέων γνωριμιών κοινωνικά, 
αλλά και ένα σημαντικό “όπλο” σε επαγγελματικό επίπεδο, 
συμβάλλοντας στην καταξίωση και, κατ’ επέκταση, στην 
προσωπική επιτυχία του καθενός.
• Όσο αφήνει κανείς τα προβλήματα, αυτά λύνονται δυσκο-
λότερα, απαιτώντας τελικά περισσότερο χρόνο, χρήμα και 
ταλαιπωρία.
• Ως γονείς, αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση για τα 
παιδιά μας, τα οποία πρέπει να μάθουν για τη στοματική 
υγεία και την επαφή με τον οδοντίατρο από τα πρώτα χρό-
νια της ζωής τους. Άρα, ένας λόγος παραπάνω να είμαστε 
συνεπείς με τον οδοντίατρο, αν έχουμε παιδιά.
• Και το πιο σημαντικό: βλάβες και τραύματα στο στόμα ή 
τα χείλη, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί, μπορεί να αποδει-
χθούν απειλητικά για τη ζωή. 

Κάπνισμα, κακή διατροφή, αλκοόλ και στρες θεωρούνται 

κύριοι ένοχοι για τον καρκίνο του στόματος. Γι’ αυτό τον 
λόγο, είναι απαραίτητη η αυτό-εξέταση, ο έλεγχος παρειών 
(εσωτερικό στα μάγουλα), ούλων, γλώσσας, χειλιών, αλλά και 
οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο για τον απαραίτητο 
προληπτικό έλεγχο.

Γυναίκες, οι συνεπείς
Οι γυναίκες είναι συνήθως πιο ψύχραιμες στην ιδέα του πό-
νου, περισσότερο ανθεκτικές σε αυτόν, πιο συνεργάσιμες 
και πιο συνεπείς με τις οδηγίες που τους δίνονται. Βέβαια, 
τίποτα δεν είναι τυχαίο... Γι’ αυτό και η Φύση έχει προνοή-
σει να είναι οι γυναίκες εκείνες που εγκυμονούν και τεκνο-
ποιούν. είναι γεγονός ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται πολύ 
περισσότερο για τη στοματική υγιεινή και είναι τακτικές στα 
ραντεβού τους με τον οδοντίατρο.

Κατηγοριοποιώντας τους λόγους της επίσκεψής τους 
στον οδοντίατρο, θα λέγαμε ότι οι γυναίκες έρχονται:
• Προληπτικά κάθε έξι μήνες, κατά μέσο όρο, για προληπτι-
κό έλεγχο.
• Για λόγους στοματικής υγιεινής (σφραγίσματα, θεραπεία 
ουλίτιδας, εξαγωγή φρονιμίτη κ.ά.).
• Για λόγους αισθητικής. 
• Για επανορθωτική δοντιών. 
Και στις 4 κατηγορίες, οι γυναίκες είναι αυτές που ενδι-
αφέρονται περισσότερο. Θα έλεγε κανείς ότι το "ισχυρό 
φύλο" είναι μάλλον... ασθενές στον τομέα της φροντίδας 
της υγείας του.

είναι απαραίτητο οι άνδρες να μάθουν να έρχονται αντιμέ-
τωποι με την πάθηση και να επισκέπτονται τον γιατρό. σήμε-
ρα, περισσότερο από ποτέ, διαθέτουμε τα κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης, τις γνώσεις και τα σύγχρονα μέσα για να αντιμε-
τωπίσουμε όλα τα οδοντιατρικά προβλήματα. Δεν μένει, λοι-
πόν, παρά να ενισχύσουμε όλοι οι επαγγελματίες υγείας την 
επικοινωνία μας με τους άνδρες, κατευθύνοντάς τους προς 
τον δρόμο της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας τους.

O Δρ. Γιώργος Κοντακιώτης είναι χει-
ρουργός οδοντίατρος στο Αthens Dental 
Science, συνεργάτης Προσθετικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έχει μετεκ-
παιδευτεί και στα εμφυτεύματα. στο ιδι-
ωτικό ιατρείο που διατηρεί στην Αθήνα 
ασχολείται με τη στοματική υγιεινή, την 
αισθητική οδοντιατρική, την προσθετική, 
τα εμφυτεύματα (χειρουργική τοποθέ-
τηση και προσθετική αποκατάσταση), 
καθώς επίσης και με ενέσιμες αισθητι-
κές θεραπείες με υαλουρονικό οξύ και 
botulinum toxin περιστοματικά (Medical 
Aesthetics Training, London, UK).

E-mail: gkontak766@gmail.com, info@kontakiotis.gr

#be_healthy
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 Η εμφάνιση κήλης αποδεικνύεται ένα συχνό πρόβλημα, στο οποίο πολλές φορές δεν δίνεται η απαι-
τούμενη σημασία, ενώ και η οικονομικά “στριμωγμένη” εποχή που διανύουμε μπορεί να λειτουργήσει 
ως ανασταλτικός παράγοντας στην έγκαιρη αντιμετώπισή του. ό Δρ. Φώτιος Αρχοντοβασίλης, γενικός 
χειρουργός, με εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική κηλών, μας μιλά για τα σημάδια 
που θα πρέπει να μας υποψιάσουν, για τα στοιχεία της κοινωνικής μας ζωής που μπορεί να ευνοήσουν 
την εμφάνιση κήλης, αλλά και για τις νέες δυνατότητες που δίνει πλέον η τεχνολογία για την άμεσα 
αποτελεσματική αποκατάστασή της.

Δρ. Φώτιος Αρχοντοβασίλης
"Η χειρουργική αποκατάσταση
μιας κήλης είναι μονόδρομος"

συνεντευξH στH ΜΑΡιΑ ΛυΣΑΝΔΡόυ
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– Η κήλη είναι ένα πρόβλημα που, ομολογουμένως, 
ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Ποιες είναι οι συνηθέστερες αι-
τίες εμφάνισής της; 
τα αίτια και οι προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν στη 
δημιουργία κήλης είναι η αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό 
της κοιλιάς, λόγω παχυσαρκίας, χρόνιου βήχα, δυσκοιλιότη-
τας, δυσκολίας στην ούρηση (συνήθως σε άνδρες με απο-
φρακτική ούρηση λόγω υπερπλασίας του προστάτη), πολλα-
πλών τοκετών, βαριάς χειρωνακτικής εργασίας που απαιτούν 
τη συχνή άρση βάρους.
επιπλέον, τα τραύματα ή εγχειρητικές τομές (λόγω εξασθέ-
νησης του κοιλιακού τοιχώματος κατά μήκος των ουλών και 
της διαταραχής της νευρώσεως σε γειτονική με το τραύμα 
περιοχή), αλλά και κάποια διαταραχή στον μεταβολισμό του 
κολλαγόνου λόγω προχωρημένης ηλικίας, υποσιτισμού, κα-
κής διατροφής ή καπνίσματος. τέλος, μην ξεχνάμε και τη 
συγγενή προδιάθεση (εκ γενετής).

– Ποιες μορφές κήλης παρατηρείτε εσείς συχνότερα 
στους ασθενείς σας;
Οι συνηθέστερα παρατηρούμενες κήλες είναι οι βουβωνο-
κήλες, οι ομφαλοκήλες και οι κήλες της λευκής γραμμής, ενώ 
σημαντικό ποσοστό ασθενών έρχεται με πρόβλημα μετεγ-
χειρητικής κήλης, που προκύπτει μετά από κάποια τομή χει-
ρουργικής επέμβασης. 

– Η κήλη μπορεί να δώσει κάποια ενδεικτικά προει-
δοποιητικά σημάδια, τα οποία θα πρέπει να μας υποψιά-
σουν, ώστε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό;
το πλέον σταθερό εύρημα μιας κήλης είναι ένα “εξόγκωμα” 
στο κοιλιακό τοίχωμα, το οποίο πετάγεται κάθε φορά που 
ο ασθενής βήχει ή σηκώνει βάρος, ή ακόμη και όταν σηκώ-
νεται το πρωί από το κρεβάτι. το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του “εξογκώματος” είναι ότι, συχνά, όταν σταματήσει ο βή-
χας ή η έντονη προσπάθεια, αυτό εξαφανίζεται. Πρόκειται 
για την κήλη, η οποία εξέρχεται διά του χάσματος στο κοι-
λιακό τοίχωμα. 
Ένα άλλο σύμπτωμα είναι η αίσθηση βάρους ή ακόμη και ήπι-
ος πόνος στο σημείο της κήλης (π.χ. στον ομφαλό αν είναι 
ομφαλοκήλη ή χαμηλά στην κοιλιά, αν πρόκειται για βουβωνο-
κήλη). το πιο ανησυχητικό και σοβαρό σύμπτωμα, ωστόσο, 
είναι ο έντονος πόνος της περιοχής της κήλης, σε περίπτωση 
περίσφυξης. Όταν το περιεχόμενο της κήλης (έντερο) βγει 
έξω και δεν μπορεί να επανέλθει στην κοιλιά, τότε παθαίνει 
περίσφυξη – μια κατάσταση δυνητικά απειλητική ακόμη και 
για τη ζωή, αφού προκαλεί ειλεό ή και διάτρηση εντέρου.

– Πόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας ευνοεί τη δη-
μιουργία κηλών; υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία είναι 
πιο “επίφοβα” για πρόκληση τέτοιων προβλημάτων;
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ευθεία συσχέτιση του σύγ-
χρονου τρόπου ζωής με αυξημένη επίπτωση δημιουργίας 

κήλης του κοιλιακού τοιχώματος. σημαντικό προδιαθεσικό 
ρόλο παίζουν η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η δυσκοιλιότη-
τα ως στοιχεία της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. 
υπάρχει, όμως, σαφέστατη συσχέτιση με το επάγγελμα και 
τις καθημερινές μας δραστηριότητες: βαριά χειρωνακτική ερ-
γασία, επαγγέλματα με έντονη άρση βάρους, ή ασχολίες που 
έχουν να κάνουν με σκύψιμο και ακραίες κινήσεις του κορ-
μού, αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας κήλης 
στο κοιλιακό τοίχωμα. 

– "Η θεραπεία της κήλης είναι μόνο χειρουργική", 
αναφέρετε σε ένα κείμενό σας. Ποιους κινδύνους μπο-
ρεί να κρύβει μια μέση αντιμετώπιση, που στηρίζεται 
απλά σε φαρμακευτική θεραπεία, σε συνδυασμό με 
αποφυγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων;
Η κήλη είναι ένα μηχανικό πρόβλημα. Η δημιουργία της 
οφείλεται σε αυξημένες πιέσεις στην κοιλιά, που έχουν σαν 
αποτέλεσμα ευένδοτα σημεία να μετατρέπονται σε χάσματα 
(τρύπες). Από τη στιγμή που δημιουργείται, δεν υπάρχει κα-
μία απολύτως περίπτωση ούτε να υποστρέψει και να εξαφα-
νιστεί, αλλά ούτε και να παραμείνει σταθερή. Ακριβώς επειδή 
καθημερινά περπατάμε, βήχουμε, σηκώνουμε βάρη, γελάμε, 
ή για διάφορους λόγους κουραζόμαστε, όλα αυτά αυξάνουν 
συνεχώς την ενδοκοιλιακή πίεση και προκαλούν όλο και με-
γαλύτερο άνοιγμα του χάσματος και της κήλης. Άρα, όσο 
περνάει ο καιρός, μια κήλη μόνο να μεγαλώνει μπορεί. 
επίσης, ακριβώς επειδή το πρόβλημα είναι μηχανικό, δεν 
υπάρχει καμία φαρμακευτική αγωγή που να θεραπεύει μια 
κήλη. τα παυσίπονα απλά “κουκουλώνουν” το πρόβλημα, 
διώχνοντας παροδικά μόνο τον πόνο, χωρίς να αποκαθι-
στούν την κήλη. το να καλύπτουμε, δε, τον πόνο μπορεί να 
είναι και επικίνδυνο, αφού ο πόνος πάντα είναι εκείνος που 
μας προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά στο σώμα μας. Η 
αποφυγή έντονης άσκησης ή άρσης βάρους σαφώς περιο-
ρίζει την έντονη συμπτωματολογία, αλλά και πάλι δεν στα-
ματούν την εξέλιξη μιας κήλης, από τη στιγμή που αυτή έχει 
ήδη δημιουργηθεί.   
Η χειρουργική αποκατάσταση μιας κήλης είναι μονόδρομος, 
και η μόνη θεραπεία για να αποκατασταθεί πλήρως το κοιλια-
κό τοίχωμα (επιστροφή του εντέρου στη κοιλιά και κλείσιμο 
του χάσματος). Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η χειρουργική 
θεραπεία της κήλης είναι μια επέμβαση προληπτική, που γί-
νεται με κύριο σκοπό να προλάβει τη δημιουργία περίσφυξης 
και νέκρωσης του εντέρου που περιέχει η κήλη. Αυτός, άλ-
λωστε, είναι και ο σημαντικότερος κίνδυνος σε μία κήλη που 
δεν αντιμετωπίζεται άμεσα και με τον σωστό τρόπο, δηλαδή 
χειρουργικά.   

– Έχει επηρεάσει καθόλου η κρίση των τελευταίων 
χρόνων τις αποφάσεις των ασθενών, οδηγώντας τους σε 
μέσες λύσεις, όπως η παραπάνω; Tι σας έχει δείξει η 
εμπειρία σας;



σαφέστατα, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σημαντικά την απόφαση 
των ασθενών να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση, 
λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. επιπρό-
σθετα, υπάρχει και ένα ποσοστό ασθενών που, ενώ έχει την 
οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει την επέμβαση 
αποκατάστασης, εν τούτοις ο φόβος ότι η περίοδος ανάρ-
ρωσης ίσως είναι μεγάλη, επηρεάζοντας τη δουλειά και την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα, και άρα τα οικονομικά 
τους, τους οδηγεί σε απόφαση να μην χειρουργηθούν. Όλα 
αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε 
περισσότερους ασθενείς με πολύ προχωρημένες κήλες, πα-
ραμελημένες, που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα, ή ασθενείς 
που χειρουργούνται επειγόντως με ειλεό ή περίσφυξη και 
νέκρωση εντέρου. 
Αυτή η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση, που γίνεται για οι-
κονομικούς λόγους, πρέπει να σας πω ότι τελικά επιβαρύνει 
σε πολλαπλάσιο βαθμό τον ασθενή, διότι η επέμβαση που θα 
γίνει σε προχωρημένο ή επιπλεγμένο πλέον στάδιο θα κο-
στίσει περισσότερο, ενώ η νοσηλεία και, τελικά, η αποχή του 
ασθενούς από την εργασία του θα είναι μεγαλύτερη. 

– Η προηγμένη τεχνολογία αποτελεί ένα από τα βα-
σικά σας εργαλεία στη χειρουργική αντιμετώπιση των 
κηλών, έχοντας δώσει σε εσάς τη δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσετε πρωτοποριακές επεμβάσεις για τη χώρα 
μας. Μιλήστε μας λίγο γι’αυτό.  
Παλαιότερα, μια κήλη αντιμετωπιζόταν μόνο με κλασική ανοι-
χτή χειρουργική επέμβαση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα με-
τεγχειρητικά έντονο πόνο, μεγάλη νοσοκομειακή παραμονή 

και υψηλά ποσοστά υποτροπής και λοιμώξεων. Αργότερα, με 
τη λαπαροσκοπική χειρουργική, καταργήθηκαν οι μεγάλες 
τομές, ο πόνος περιορίστηκε σημαντικά και οι υποτροπές 
έπεσαν σε ελάχιστα ποσοστά. 
σήμερα, η χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος 
έχει πλέον περάσει σε άλλα επίπεδα με τη Ρομποτική Χει-
ρουργική. Πρόκειται, στην ουσία, για μετεξέλιξη της λαπα-
ροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής, είναι ελάχιστα 
επεμβατική και ελάχιστα τραυματική, και αφορά στη διαδικα-
σία χειρουργικών επεμβάσεων με τη χρήση αυτοματισμών.
Χρησιμοποιείται ένα ειδικό ρομποτικό σύστημα (daVinci Χi), 
το οποίο ελέγχεται από ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και είναι σε θέση να προσφέρει κινήσεις όμοιες με το αν-
θρώπινο χέρι, αλλά με επιπρόσθετη εξαιρετική ακρίβεια και 
σταθερότητα.
Η Ρομποτική Χειρουργική προσφέρει νέες, καινοτόμες 
και πρωτοποριακές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των 
κηλών. Γίνονται μέσω τριών μόνο μικρών οπών, ο ασθενής 
φεύγει μέσα σε 3-4 ώρες από το νοσοκομείο, ενώ ο πόνος 
μετεγχειρητικά είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Με τις νεότερες 
ρομποτικές επεμβάσεις, τα ποσοστά υποτροπής, λοιμώξεων 
και επιπλοκών ουσιαστικά εκμηδενίζονται.  

O Δρ. Φώτιος Αρχοντοβασίλης, MD, PhD, FISS, FEHS, είναι Διευ-

θυντής της στ' Χειρουργικής Κλινικής (ελάχιστα επεμβατικής χειρουρ-

γικής εντέρου - ορθού - πρωκτού και τμήμα θεραπευτικών εφαρμογών 

υπερήχων και laser) του Metropolitan General (πρώην ΙΑσΩ General), 

είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γε-

νικός Γραμματέας της ελληνικής εταιρείας ενδοσκοπικής Χειρουργικής.

https://oxeirourgos.gr
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Σ ύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας 
(Π.Ο.υ.), ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις πιο 
επιτυχημένες, αλλά και οικονομικά επωφελείς, 
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, καθώς προλαμβά-

νει έως και 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε ανθρώπους 
όλων των ηλικιών και προφυλάσσει ακόμα περισσότερους 
ανθρώπους από νοσήματα ή αναπηρία. Δίχως εμβόλια, η πα-
γκόσμια εκρίζωση της ευλογιάς, η εξάλειψη της πολιομυελί-
τιδας από πολλές περιοχές του κόσμου, η σημαντική μείω-
ση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από διφθερίτιδα, 
τέτανο και κοκκύτη, θα ήταν αδύνατες. Οι στρατηγικές συ-
στηματικού εμβολιασμού, ιδίως σε χώρες του αναπτυγμένου 
κόσμου, είναι εκείνες που έχουν καταφέρει να θέσουν υπό 
έλεγχο αρκετά λοιμώδη νοσήματα.
Παρόλα αυτά, στον αναπτυγμένο κόσμο τα εμβόλια υπο-
χρησιμοποιούνται, εν μέρει λόγω υποτίμησης της σοβαρό-
τητας των προλαμβανόμενων με εμβολιασμό νοσημάτων, 
υποτίμησης του οφέλους που προσφέρουν τα εμβόλια και 
επιφυλάξεων σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων. 
Όσοι έχουν βιώσει τις τρομακτικές αναπηρίες και τους θανά-
τους από την ευλογιά και την πολιομυελίτιδα, συχνά αντιμε-
τώπιζαν τα εμβόλια έναντι αυτών των νοσημάτων ως θαύμα. 
Ωστόσο, χάρη στα προγράμματα εμβολιασμού ένα μεγάλο 
μέρος του σημερινού πληθυσμού δεν έχει βιώσει ποτέ τις 
καταστροφικές συνέπειες αυτών και άλλων προλαμβανόμε-
νων με εμβολιασμό νοσημάτων. Όταν δεν υφίσταται πλέον 
ο επικείμενος φόβος μετάδοσης μιας νόσου, το κοινό ίσως 
ξεχνά τους περιορισμούς της θεραπείας και αντιμετωπίζει με 
απάθεια την πρόληψη. 

Επανεμφάνιση επιδημιών
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι, παρόλο που προλαμ-
βανόμενες με εμβολιασμό ασθένειες είναι πλέον σπάνιες σε 
πολλές χώρες, οι μολυσματικοί παράγοντες που τις προκα-
λούν συνεχίζουν να κυκλοφορούν σε κάποια μέρη του κό-
σμου. σε έναν ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να διασχίσουν τα γεωγραφικά σύνορα 
και να προσβάλουν μη ανοσοποιημένους/ευπαθείς πληθυ-

σμούς. επίσης, ενώ η καλύτερη υγιεινή και το καθαρό νερό 
βοηθούν στην προστασία των ανθρώπων από τα λοιμώδη νο-
σήματα, πολλές λοιμώξεις μπορούν να εξαπλωθούν ανεξαρ-
τήτως των μέτρων υγιεινής που τηρούμε. 
Αν δεν διατηρήσουμε βέλτιστα επίπεδα ανοσοποίησης ή τη 
λεγόμενη "ανοσία αγέλης" ή "ανοσία κοινότητας" (φαινόμενο 
κατά το οποίο, όταν ένα κρίσιμο ποσοστό μιας κοινότητας 
είναι εμβολιασμένο έναντι μιας μεταδοτικής νόσου, τα πε-
ρισσότερα μέλη της κοινότητας προστατεύονται έναντι της 
συγκεκριμένης νόσου, μειώνοντας πολύ τον κίνδυνο επιδη-
μίας), οι προλαμβανόμενες με εμβολιασμό ασθένειες θα κά-
νουν την επανεμφάνισή τους. 
στη Δυτική ευρώπη, για παράδειγμα, έχουν σημειωθεί επι-
δημίες ιλαράς σε μη εμβολιασμένους πληθυσμούς στην Αυ-
στρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, 
την Ισπανία, την ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το ίδιο και 
στις Η.Π.Α. τη φετινή χρονιά, επίσης, σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες (μεταξύ αυτών και η ελλάδα) έχει εκδηλωθεί επιδημία 
ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την περίοδο 2016-
2018 έχουν καταγραφεί σε όλη την ευρώπη περισσότερα 
από 20.000 περιστατικά και 79 θάνατοι από ιλαρά. σύμφωνα 
με στοιχεία του Κέντρου ελέγχου και Πρόληψης νοσημά-
των (Κ.εΛ.Π.νΟ.) για τη χώρα μας, μέχρι τις 13/12/2018, 
στην ελλάδα έχουν καταγραφεί 3258 κρούσματα ιλαράς.
Η επανεμφάνιση, λοιπόν, των επιδημιών στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρουν τα κράτη-μέλη 
να ελέγξουν τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολια-
σμό. Η ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού αποτελεί 
μέτρο ζωτικής σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η 
συνεργασία και οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των φο-
ρέων για την ορθή ενημέρωση και για τη διαμόρφωση των 
σωστών αντιλήψεων των πολιτών σχετικά με την αναγκαιότη-
τα των εμβολίων, θα ισχυροποιήσουν την ευρώπη στον αγώ-
να κατά των μεταδιδόμενων νοσημάτων. 
Ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τα βρέφη και τα παιδιά. 
Ωστόσο, αυτή την αλήθεια μεγάλο μέρος του κοινού δυ-
στυχώς δεν τη γνωρίζει. Ο εμβολιασμός των ενηλίκων είναι 
επίσης σημαντικός, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα, προ-

Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας 
από σοβαρές λοιμώξεις
Στον αγώνα κατά των λοιμωδών νοσημάτων, τα εμβόλια είναι μεγάλος σύμμαχος για την ανθρωπότητα. 



ϊόντος του χρόνου, εξασθενεί και ο οργανισμός καθίσταται 
περισσότερο ευάλωτος στις λοιμώξεις. Κι όμως, παρά τη 
συμβολή που ο εμβολιασμός ενηλίκων θα μπορούσε να έχει 
στην προαγωγή της υγιούς γήρανσης, δεν έχει επαρκώς αξιο-
ποιηθεί ως στρατηγική δημόσιας υγείας.

Η πνευμονιοκοκκική νόσος 
Πιο συγκεκριμένα, η πνευμονιοκοκκική νόσος αποτελεί 
μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, με ένα 
φορτίο περίπου 1,5 εκατομμυρίων θανάτων από πνευμονι-
οκοκκική πνευμονία σε όλες τις ηλικίες ετησίως, σε παγκό-
σμιο επίπεδο (στοιχεία 2015). Οι σοβαρότερες μορφές της 
πνευμονιοκοκκικής νόσου περιλαμβάνουν τη μηνιγγίτιδα, τη 
βακτηριαιμία και την πνευμονία. ειδικότερα, η πνευμονιοκοκ-
κική πνευμονία αποτελεί τον πλέον συνηθισμένο τύπο βακτη-
ριακής πνευμονίας της κοινότητας, ενώ το ποσοστό θνητό-
τητάς της στους ενήλικες κυμαίνεται από 6,4% έως άνω του 
40% (αναλόγως τού αν πρόκειται για εξωτερικούς ασθενείς, 
ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας ή ασθενείς που χρήζουν 
υποστήριξης σε Μονάδα εντατικής Θεραπείας). Αξίζει δε να 
σημειωθεί ότι οι ασθενείς με πνευμονιοκοκκική πνευμονία 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για παράλληλη εμφάνιση οξέ-
ος καρδιακού συμβάματος, όπως το έμφραγμα μυοκαρδίου, 
η σοβαρή αρρυθμία και η εμφάνιση ή η επιδείνωση συμφο-
ρητικής καρδιακής ανεπάρκειας.
Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία έχει συσχετισθεί με σοβα-
ρότερη κλινική εικόνα, συχνότερη ανάγκη για νοσηλεία και 
μεγαλύτερη κατανάλωση ιατρικών πόρων, σε σχέση με τη 
μη-πνευμονιοκοκκική πνευμονία. Κι ας μην υποτιμούμε το 
γεγονός ότι η διαχείριση της νόσου δυσχεραίνεται εξαιτίας 
της βακτηριακής αντοχής στα συνήθως χρησιμοποιούμενα 
αντιβιοτικά, λόγω “ανορθολογικών” πρακτικών χορήγησης. 
Πέραν του παράγοντα “ηλικία”, επιπρόσθετοι συντελεστές 

που επαυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης από πνευμονιόκοκκο 
είναι ο διαβήτης, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια (ΧΑΠ), τα χρόνια καρδιακά νοσήματα, η ανοσοκα-
ταστολή λόγω νοσήματος ή θεραπείας, ενώ το κάπνισμα και 
ο αλκοολισμός επίσης επιτείνουν τον κίνδυνο.

Κάλλιον το προλαμβάνειν 
Κι όμως, παρά το γεγονός ότι συνιστά μια από τις σημαντικό-
τερες επιβαρύνσεις για την υγεία παγκοσμίως, η πνευμονιο-
κοκκική νόσος δύναται να προληφθεί. 
στην ελλάδα, ο εμβολιασμός για πνευμονιόκοκκο είναι ενταγ-
μένος στο εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμών (εΠε) για όλους 
τους ενήλικες άνω των 65 ετών (η ηλικία ως αυτοτελής πα-
ράγοντας κινδύνου), καθώς και για ενήλικες 18 έως 64 ετών 
που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου για σοβαρές πνευμονιο-
κοκκικές λοιμώξεις (όπως ασθενείς με χρόνια καρδιακά,  με-
ταβολικά και αναπνευστικά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι 
ασθενείς, αλλά και συστηματικοί καπνιστές). 

Γρίπη και Πνευμονία
Η γρίπη αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας, λόγω της γρήγορης μετάδοσής της και της υψηλής νο-
σηρότητας και θνητότητας που τη συνοδεύουν. είναι γνωστό 
ότι η λοίμωξη από γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης από 
πνευμονιόκοκκο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι ενήλικες 
να εμβολιάζονται τόσο κατά της γρίπης, όσο και κατά της 
πνευμονιοκοκκικής νόσου.
συνεπώς, δύο είναι οι βασικοί λόγοι για να εμβολιαστούμε: 
αφ’ ενός για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και, αφ’ 
ετέρου, για να προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Για να 
ανακοπεί η εξάπλωση μιας νόσου, δεν αρκεί να προσβλέπου-
με στο ότι οι συνάνθρωποί μας θα κάνουν το σωστό. Πρέπει 
κι εμείς να κάνουμε το ίδιο.
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Προλαμβάνοντας τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Η λύση της αυτοεξέτασης για τον HPV 
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες τονίζουν συνεχώς 
τη μεγάλη σημασία της προληπτικής εξέτασης για τον ιό 
των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), ο οποίος είναι υπεύ-
θυνος για την εκδήλωση καρκίνου του τραχήλου της μή-
τρας. Κι όμως, συχνά, είτε το υπερφορτωμένο καθημερινό 
πρόγραμμα, είτε η δυσκολία πρόσβασης σε γυναικολό-
γο, ενισχύουν την αμέλεια των γυναικών σχετικά με την 
τόσο κρίσιμη αυτή εξέταση. ό κ. Γιώργος Σπυράκης,          
Διευθύνων Σύμβουλος της evekit.gr, μας μιλά για 
τη νέα δυνατότητα της αυτοεξέτασης για τον HPV μέσω 
της συσκευής EveKit, η οποία έρχεται να βάλει το δικό της 
λιθαράκι στον σημαντικό τομέα της πρόληψης.
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– Τι ακριβώς είναι το EveKit και 
σε ποιες γυναίκες απευθύνεται;
το εveKit είναι μια συσκευή αυτολη-
ψίας, σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να επιτυγχάνει εύκολα την καλύ-
τερη δυνατή λήψη κολποτραχηλικού 
επιχρίσματος και την ασφαλέστερη με-
ταφορά του δείγματος στο διαγνωστικό 
εργαστήριο. 
Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που, 
ενώ έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα 
της πρόληψης του καρκίνου τραχήλου 
της μήτρας, αδυνατούν είτε λόγω από-
στασης, έλλειψης χρόνου ή πολύπλο-
κων οικογενειακών υποχρεώσεων να 
επισκεφθούν τον γυναικολόγο τους.

– Και πώς λειτουργεί η όλη δια-
δικασία του τεστ; Μπορεί να την 
ακολουθήσει εύκολα οποιαδήποτε 
γυναίκα; 
Γενικώς, πρόκειται για μια απλή διαδικα-
σία. Αν επισκεφθεί κανείς το evekit.gr, 
μπορεί να παραγγείλει τη συσκευή, συ-
μπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
και την ποσότητα που επιθυμεί, και να 
πληρώσει είτε ηλεκτρονικά, είτε με αντι-
καταβολή. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς 
η παραγγελία, θα λάβει το EveKit μέσα 
σε ένα διακριτικό φάκελο εντός 6 εργά-
σιμων ημερών, το αργότερο, με κούριερ 
και χωρίς χρέωση. 
Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν οδη-
γίες χρήσης με εικόνες και περιγραφή, 
ένας κολπικός συλλέκτης δείγματος, 
μια συσκευασία μεταφοράς δείγματος, 
ένα προ-πληρωμένο πακέτο αποστολής 
προς το εργαστήριο, καθώς και μια συ-
σκευασία επιστροφής. το αρχικό κουτί 
συσκευασίας δεν πρέπει να πεταχτεί, 
διότι είναι απαραίτητο για την αποστολή 
προς το εργαστήριο. 

– Το δείγμα αποστέλλεται στο μι-
κροβιολογικό εργαστήριο με κούρι-
ερ, μέσω ιδιωτικής εταιρείας – αυτό 
μπορεί να προβληματίσει μια γυναί-
κα που θέλει να το χρησιμοποιήσει. 
Πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων της εκάστο-
τε αυτο-εξεταζόμενης; 
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι εξασφαλισμένη εξαρχής, διότι 
τόσο η εταιρεία διαχείρισης, όσο και η 

εταιρεία κούριερ, λειτουργούν με βάση 
τις οδηγίες της ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων. 

– Γιατί μια γυναίκα να προτιμήσει 
τον συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, 
σε σχέση με την αντίστοιχη εξέταση 
στον γυναικολόγο;
το τεστ αφορά τις γυναίκες που αδυ-
νατούν είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω 
έλλειψης χρόνου να επισκεφθούν τον 
γυναικολόγο τους. συνεπώς, το πλεονέ-
κτημα είναι κατ' ουσίαν η διευκόλυνση 
που παρέχει σε αυτές γυναίκες, ώστε να 
είναι οι ίδιες συνεπείς ως προς την πρό-
ληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας 
με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Βέβαια, 
σε κάθε περίπτωση θετικού αποτελέ-
σματος, οι γυναίκες θα πρέπει να επι-
σκεφθούν τον γυναικολόγο τους για τα 
επόμενα βήματα.

– Η εξέταση αυτή λειτουργεί αντί 
του τεστ ΠΑΠ ή συμπληρωματικά 
προς αυτό;
το HPV Dna τest είναι μια πολύ σημα-
ντική εξέταση για την πρόληψη του καρ-
κίνου τραχήλου της μήτρας. Η δοκιμα-
σία αυτή έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης 
τύπων του ιού υψηλού κινδύνου, ακόμη 
και πριν την εμφάνιση κυτταρικών αλλοι-
ώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη 
περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης. 
σύμφωνα, πάντως, με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του υπουργείου υγείας, η 
ταυτόχρονη διενέργεια των δύο δοκι-
μασιών (HPV DNA test και test ΠΑΠ) 
προσφέρει τη μέγιστη αξιοπιστία στην 
υπόθεση "πρόληψη του καρκίνου τρα-
χήλου μήτρας". το EveKit είναι η πλέον 
αξιόπιστη συσκευή αυτοληψίας για την 
πραγματοποίηση του HPV DNA test, η 
οποία μπορεί να λειτουργήσει παράλλη-
λα με το τεστ ΠΑΠ.

– Το τεστ έχει κατασκευαστεί και 
εγκριθεί στον Καναδά. Σε ποιες άλ-
λες χώρες κυκλοφορεί και τι ακριβώς 
ισχύει για το EveKit στην Ελλάδα;
H συσκευή EveKit είναι σχεδιασμένη 
για την αυτοληψία κολπικών ή τραχηλι-
κών δειγμάτων για μοριακά διαγνωστικά 
τεστ. στην προσπάθειά μας να σχεδι-

άσουμε μια συσκευή φιλική προς τον 
χρήστη, το EveKit έχει χρησιμοποιηθεί 
από χιλιάδες γυναίκες και έχει επικυρω-
θεί σε ένα μεγάλο αριθμό κλινικών δοκι-
μών ανά τον κόσμο.
Πρόκειται για μια συσκευή κλάσης 2, 
αδειοδοτημένη από το σύστημα υγείας 
του Καναδά (αριθμός αδείας 94847). Ο 
κατασκευαστής, Eve Medical, είναι ένας 
πιστοποιημένος με ISO 12485 κατα-
σκευαστής ιατρικών συσκευών. επιπλέ-
ον, το EveΚit έχει σήμανση CE για την 
ευρώπη. 

– Και κάθε πότε ενδείκνυται να 
γίνεται η συγκεκριμένη εξέταση; Τι 
ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας;
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγί-
ες του εΟΠυυ, για την ελλάδα το HPV 
DNA test (είτε μέσω γυναικολόγου, είτε 
μέσω EveΚit, εφόσον μια γυναίκα απο-
φασίσει να το χρησιμοποιήσει) ενδεί-
κνυται να γίνεται κάθε πέντε χρόνια. 

– Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα 
υπάρχει, αφ’ ενός, επαρκής πληρο-
φόρηση σχετικά με τον HPV και, 
αφ’ ετέρου, αρκετά αναπτυγμένη η 
κουλτούρα της πρόληψης, ώστε οι 
γυναίκες να μπουν στη διαδικασία 
χρήσης του συγκεκριμένου τεστ;
στην ελλάδα η κουλτούρα της πρόλη-
ψης αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, 
καθώς οι νέες γενιές είναι περισσότερο 
εξοικειωμένες με το θέμα, αλλά και πιο 
ενημερωμένες. Η δε τεχνολογία συν-
δράμει προς αυτήν την κατεύθυνση, 
με τη δημιουργία υπηρεσιών όπως το 
evekit.gr. 

– Πέρα από το evekit.gr, από 
όπου μπορούμε να την παραγγείλου-
με ηλεκτρονικά, μπορούμε να βρού-
με τη συσκευή και στα φαρμακεία;
σύντομα θα ανακοινωθούν και φυσικά 
σημεία πώλησης της συσκευής. Προς 
το παρόν, όμως, μπορεί κανείς να την 
προμηθευτεί μέσω του ηλεκτρονικού 
καταστήματος evekit.gr. 

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
μια πιθανή συνεργασία, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν στο info@evekit.gr.
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Τι κάνω όταν δεν τρώω
•  το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι 
ότι το αδυνάτισμα είναι μια προσπάθεια σε βάθος χρόνου, 
και όχι κάτι που θα τελειώσει από τη μια μέρα στην άλλη. 
ενώ, ακόμα και αφού έχουμε χάσει το βάρος, πρέπει να το 
διατηρήσουμε. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναπτύξουμε νέες 
συνήθειες όσον αφορά τη διατροφή μας. Μόνο έτσι θα κρα-
τήσουμε το βάρος μας σε υγιή επίπεδα και θα πετύχουμε 
την απαραίτητη διάρκεια. 
•  είναι καλό στην αρχή της ημέρας να έχουμε στο μυαλό 
μια γενική ιδέα για το τι και πόσο φαγητό θα καταναλώσου-
με. Δεν εννοούμε εδώ απαραίτητα ένα συγκεκριμένο διαι-
τολόγιο. Ας το δούμε περισσότερο σαν να βάζουμε κάποια 
όρια στο μυαλό ή σαν ένα περιθώριο, μέσα στο οποίο θα 
κινηθούμε. 
επίσης, οι ποσότητες στα γεύματα πρέπει να εξαρτώνται η 
μία από την άλλη. Αν φάγαμε περισσότερο το μεσημέρι, ας 
μην κάνουμε το ίδιο και το βράδυ. Μπορεί να φαίνεται απλο-
ϊκό, αλλά αν αυτό μας γίνει συνήθεια, μετά είναι ευκολότερο 
να αποφύγουμε την υπερκατανάλωση φαγητού. 
•  Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να “κάψει” 
κάποια από την ενέργεια που πήρε από την κατανάλωση φα-
γητού με την άσκηση. Με τη γυμναστική είναι και η απώλεια 
βάρους ευκολότερη, αλλά και η διατήρησή του. Πρέπει, λοι-
πόν, η άσκηση να γίνει τρόπος ζωής.

Τι κάνω όταν τρώω
•  επιλέγουμε τις τροφές που έχουν λιγότερες θερμίδες, 
αλλά και λιγότερα λιπαρά, λιγότερο αλάτι και ζάχαρη. Απο-
φεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές και δίνουμε προτε-
ραιότητα στο κοτόπουλο και το ψάρι, σε σχέση με το κόκκι-
νο κρέας. Αντικαθιστούμε το βούτυρο με μαλακή μαργαρίνη 
ή ελαιόλαδο και προτιμάμε το γάλα με χαμηλά λιπαρά. επι-
πλέον, αποφεύγουμε το τηγάνισμα. 
•  συμπεριλαμβάνουμε στη διατροφή μας τα προϊόντα ολικής 
άλεσης. Ψωμί και ζυμαρικά είναι διαθέσιμα και από επεξερ-
γασμένα δημητριακά, αλλά και από ολικής άλεσης. Προτιμώ-
ντας τα ολικής άλεσης, προσλαμβάνουμε μέσω της τροφής 
περισσότερες φυτικές ίνες. 

Κατ’ αρχήν, οι ίνες μάς κάνουν να νιώθουμε χορτάτοι για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το γεύμα, καθώς χω-
νεύονται με πιο αργό ρυθμό από τον οργανισμό. εκτός των 
ινών, τα ολικής άλεσης περιέχουν βιταμίνες Β και μέταλλα, 
ενώ διαστέλλοντας τη χώνεψη συγκρατούν την αύξηση της 
γλυκόζης στο αίμα. τέλος, συνεισφέρουν στη μείωση της 
χοληστερόλης.
•  εξίσου σημαντικό είναι να περιλάβουμε στο διαιτολόγιό 
μας και φρούτα και λαχανικά. Και αυτά περιέχουν φυτικές 
ίνες, αλλά και διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά. Δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε δίαιτα χωρίς να καταναλώνουμε μία σα-
λάτα την ημέρα. Πέρα από τα θρεπτικά συστατικά, η σαλάτα 
μας βοηθά να χορτάσουμε, χωρίς να μας προσθέτει τις έξ-
τρα θερμίδες άλλων τροφών. Δηλαδή, εκεί που κάποιος θα 
έτρωγε περισσότερο ψωμί ή κρέας για να χορτάσει, πλέον 
της αρχικής μερίδας, μπορεί να προτιμήσει μια σαλάτα. 
σημαντική σημείωση σχετικά με τη σαλάτα είναι να ελέγχου-
με την ποσότητα λαδιού που χρησιμοποιούμε, εντάσσοντάς 
τη στην ημερήσια καθορισμένη ποσότητα (περίπου 2 κου-
ταλιές της σούπας). 
Από την άλλη, τα φρούτα μπορούν να αντικαταστήσουν σε 
ένα βαθμό τα γλυκά, καθώς περιέχουν σάκχαρα. την επόμε-
νη φορά που θα θελήσουμε κάτι γλυκό, ας δοκιμάσουμε ένα 
φρούτο, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία μας, 
βοηθώντας μας να αποφύγουμε τις θερμίδες των γλυκών. 
•  Αν θέλουμε να τρώμε λιγότερο, το μυστικό είναι να τρώμε 
πιο αργά. Όσοι τρώνε γρήγορα, συνήθως τρώνε και περισ-
σότερο. 
•  Θα πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε πόσο πεινάμε. 
σίγουρα αυτό διαφέρει αμέσως πριν το γεύμα και αμέσως 
μετά. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα “στάδια”, με το κάθε στά-
διο να συνδέεται με το προηγούμενο. 
Όταν κανείς τρώει αργά, είναι σε θέση να ξεχωρίσει πώς 
μεταβάλλεται η πείνα του κατά τη διάρκεια του γεύματος. 
Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί θα διαπιστώσουν ότι συνεχί-
ζουν να τρώνε αφού έχουν χορτάσει. εντοπίζοντας, λοιπόν, 
το σημείο στο οποίο επέρχεται ο κορεσμός, σταματάμε το 
γεύμα μας, τρώμε λιγότερο και έτσι διευκολύνουμε τη δια-
τήρηση ή και την απώλεια βάρους.

O Γιάννης Δημακόπουλος είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Διατρο-
φής και Μεταβολισμού του University of Surrey (BSc Nutrition). Έχει μετεκπαιδευτεί στη κλινική διαιτολογία 
στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας της Ιατρικής σχολής του King’s College London, με υποτροφία από το 
National Health Service (MSc Dietetics). συμμετέχει ως υποψήφιος Διδάκτορας στην Πανελλαδική Μελέτη Δι-
ατροφής & υγείας (ΠΑΜεΔυ), η οποία υλοποιείται από τη Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί το γραφείο του στην οδό Ηριδανού 6, στην Αθήνα. 
www.dimakopoulosi.gr
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Πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει προσπάθειες 
για να χάσουμε μερικά κιλά εν όψει 
καλοκαιριού, αλλά αποδείχθηκε... άδικος 
κόπος; Στην πραγματικότητα, δεν αρκεί 
απλά να περιορίσουμε το φαγητό μας, ώστε 
να δούμε διαφορά στη ζυγαριά μας. Το 
μυστικό είναι να το κάνουμε οργανωμένα, 
δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες. 
Παρακάτω καταγράφουμε ορισμένα σημεία, 
χωρίς τα οποία είναι δύσκολο να χτίσουμε 
ένα πρόγραμμα για την απώλεια βάρους. 

Αδυνάτισμα
πριν το καλοκαίρι: 
Κάν’ το σωστά!

του Γιάννη Δημακόπουλου
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Το Μενού  του μήνα

O chef Δημήτρης Δαλιάνης προτείνει ένα ολοκληρωμένο μενού κάθε μήνα για όσους 
θέλουν να εντυπωσιάζουν με τις μαγειρικές τους δημιουργίες και να κάνουν τους 
καλεσμένους τους να γλείφουν τα δάκτυλά τους.

Δέστε τις ποδιές σας και... καλή επιτυχία!

Πατατοσαλάτα με άνηθο

υλικά
• 1½ κιλό (7 μέτριες) πατάτες 
• 8 φετάκια μπέικον, κομμένα σε μικρά τετραγωνάκια 
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, σε λεπτά φετάκια 
• 2 τρυφερά κλωνάρια σέλινο, ψιλοκομμένα 
• 4-5 φύλλα μαρουλιού, σε λεπτές λωρίδες 
• 1 πράσινη πιπεριά
• 4 αβγά βρασμένα σφιχτά 
• 2 κουταλιές ψιλοκομμένος άνηθος και επιπλέον 
• 150 γρ. μαγιονέζα 
• 1 κοφτό κουταλάκι ξύσμα λεμονιού 
• 2 κουταλιές χυμός λεμονιού 
• αλάτι 
• πιπέρι

Εκτέλεση
Βάζουμε τις πατάτες (καλά ξεπλυμένες με τη φλούδα τους) 
σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε αλάτι και τις σκεπά-
ζουμε με κρύο νερό. σκεπάζουμε την κατσαρόλα, αφήνουμε 
να κοχλάσουν, ξεσκεπάζουμε την κατσαρόλα και τις αφή-

νουμε μέχρι να μαλακώσουν για 25 περίπου λεπτά (ή μέχρι 
το σημείο που όταν τις τρυπάμε με σουβλάκι να μην βρί-
σκουμε αντίσταση). τις στραγγίζουμε, τις αφήνουμε να κρυ-
ώσουν αρκετά για να τις πιάνουμε και τις ξεφλουδίζουμε. τις 
κόβουμε σε μεγάλες μπουκιές και τις βάζουμε σε ένα μπολ. 
ξεφλουδίζουμε τα αβγά, τα κόβουμε σε τέταρτα και τα βά-
ζουμε στο μπολ με τις πατάτες. Κρατάμε το μπολ στο ψυ-
γείο για 20 λεπτά για να κρυώσουν καλά. 
στο μεταξύ, βάζουμε το μπέικον σε ένα μεγάλο αντικολλη-
τικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και το ανακατεύουμε συχνά, 
μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανό για 4-5 λεπτά. το βγά-
ζουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί, για να στραγγίξει και 
να κρυώσει. 
Ανακατεύουμε τη μαγιονέζα με τον άνηθο, το ξύσμα λεμο-
νιού και τον χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε στο μπολ με τις 
πατάτες και τα αβγά το σέλινο, τα κρεμμυδάκια, το μαρούλι, 
την πιπεριά και το μπέικον, τα περιχύνουμε με τη μαγιονέζα 
και ανακατεύουμε την πατατοσαλάτα. 
ελέγχουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε. έτουμε τα 100 
γρ. βούτυρο, ανακατεύοντας έως ότου λιώσει.

Βοδινό βελγική "καρμπονάτ"

υλικά
• 750-800 γρ. λάπα, κομμένη σε κύβους 
• 2 μικρά κρεμμύδια, σε χοντρές φέτες 
• 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 6-8 μικρά καρότα, ξεφλουδισμένα 
• 2 φύλλα δάφνης
• 2 κουταλιές αλεύρι 
• 1 μικρό τενεκεδάκι μπίρα
• 1 κύβος ζωμού βοδινού

Εκτέλεση 
σοτάρουμε το κρέας τμηματικά στο λάδι, σε μια κατσαρόλα 
σε δυνατή φωτιά και το βγάζουμε. το κρατάμε στην άκρη. 
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Προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια, τα σκόρδα 
και τα καρότα, και τα σοτάρουμε μέχρι να αρχίσουν να ρο-
δίζουν ελαφρά. επιστρέφουμε μέσα το κρέας και, όταν ξα-
ναζεσταθεί, το πασπαλίζουμε με το αλεύρι και το αφήνουμε 
να απορροφηθεί, ανακατεύοντάς το για 1 λεπτό. Ύστερα, το 
περιχύνουμε με την μπίρα. Διαλύουμε τον κύβο ζωμού σε 3 
φλ. νερό ζεστό και τον προσθέτουμε στην κατσαρόλα, μαζί 
με τη δάφνη. Αφήνουμε το κρέας να ψηθεί σκεπασμένο, σε 
χαμηλή φωτιά, για 1¼ -1½ περίπου ώρα, μέχρι να μαλακώσει 
καλά και να δέσει η σάλτσα του.
σερβίρουμε την “καρμπονάτ” (carbonnade) με φρυγανιές 
αλειμμένες με μουστάρδα, είτε πουρέ με μουστάρδα.

Ανάλαφρη torte πορτοκάλι
με αμύγδαλα

υλικά
• 4 μεγάλα πορτοκάλια (ολόκληρα με τη φλούδα τους) 
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 200 γρ. (2¼ φλιτζ.) αλεσμένα αμύγδαλα 
• 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ 
• 6 αβγά 
• χυμός από μισό λεμόνι
• λίγο λάδι για άλειμμα 

Για την κρέμα πορτοκαλιού: 
• 250 γρ. τυρί κρέμα Μασκαρπόνε 
•  3 κοφτές κουταλιές ζάχαρη άχνη                                   

(ή ανάλογα με τη γεύση σας) 
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 1-2 κουταλιές λικέρ πορτοκαλιού

Εκτέλεση 
Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά και τα κρατάμε σκεπασμένα 

σε ένα μπολ στο ψυγείο. ξεπλένουμε τα πορτοκάλια και τα 
βάζουμε σε μια κατσαρόλα που να τα παίρνει σε μια στρώ-
ση. τα σκεπάζουμε με κρύο νερό, τα βάζουμε στη φωτιά 
και, όταν κοχλάσουν, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα σιγο-
βράζουμε για 2 ώρες, προσθέτοντας κάθε τόσο επιπλέον 
ζεστό νερό για να τα καλύπτει. τα βγάζουμε, κρατάμε τα 2 
στην άκρη, τεμαχίζουμε τα άλλα 2, αφαιρούμε τα κουκού-
τσια τους και τα χτυπάμε στο πολυμίξερ, μαζί με όλα τα 
υπόλοιπα υλικά, για να γίνει ένα λείο μίγμα. 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C.  Λαδώνουμε 
ελαφρά μια μικρή φόρμα, διαμέτρου 20 εκατ., και ύστερα 
ντύνουμε τον πάτο της και τα πλευρά με αντικολλητική λα-
δόκολλα. Κόβουμε τα δυο πορτοκάλια σε λεπτά φετάκια, 
αφαιρούμε τα κουκούτσια τους και απλώνουμε τα πιο όμορ-
φα για να σκεπάσουμε τον πάτο της. Αδειάζουμε μέσα το 
μίγμα από το πολυμίξερ και ύστερα απλώνουμε στην επιφά-
νειά του τα υπόλοιπα. 
Ψήνουμε την torte για 1,5 ώρα στον φούρνο, καλύπτοντάς 
τη χαλαρά με ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στα μέσα του ψη-
σίματος (αν δεν το κάνουμε, τα πορτοκάλια της επιφάνειας 
θα μαυρίσουν). Θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμη, όταν το 
κέντρο της δεν “τρεμουλιάζει” στο άγγιγμα. τη βγάζουμε 
και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν την ξεφορμά-
ρουμε, αναποδογυρίζοντάς την σε πιατέλα.
Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και τη σερβίρουμε με κρέμα πορ-
τοκαλιού.
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MY alma: Μια mobile εφαρμογή
για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Πώς είναι ένα ταξίδι με ένα ποδήλατο που έχει... Πολλαπλή 
σκλήρυνση; την απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να 
δώσει η Sanofi ελλάδας μέσα από τη νέα, πρωτότυπη καμπάνια 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Πολλαπλή σκλή-
ρυνση, με τίτλο "Ένα μοναδικό ποδήλατο... αγώνων ζωής". 
Η πρωτοβουλία αναδεικνύει με έναν διαφορετικό τρόπο κά-
ποια από τα συμπτώματα και την επίδρασή τους στους ασθε-
νείς που ζουν με Πολλαπλή σκλήρυνση, έχοντας ως πρεσβευ-
τή τον Κωστή Μαραβέγια.
Για την κατασκευή του "ποδηλάτου αγώνων ζωής" συνεργά-
στηκαν ασθενείς, νευρολόγοι, φυσικοθεραπευτές και μηχανι-
κοί: αφαιρέθηκαν κομμάτια από τον δίσκο, δυσκολεύοντας τη 
χρήση των ταχυτήτων, τροποποιήθηκε η σέλα ώστε να προ-
καλεί αίσθηση μουδιάσματος, προστέθηκαν στο τιμόνι μεταλ-
λικά σφαιρίδια που προεξέχουν, κάνοντας τις λαβές δυσλει-

τουργικές και την οδήγηση δύσκολη. Αυτό το ποδήλατο έχει Πολλαπλή σκλήρυνση.
"είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Όταν ανεβαίνεις στο ποδήλατο, δυσκολεύεσαι να βρεις ισορροπία, αισθάνεσαι μούδιασμα 
και, όταν αλλάζεις ταχύτητα, δεν αντιδρά όπως αναμένεται. Κάποιος που δεν έχει τη νόσο, με αυτό το ποδήλατο μπορεί να 
βιώσει κάποια από τα συμπτώματα", ανέφερε ο Κωστής Μαραβέγιας περιγράφοντας την εμπειρία που είχε ο ίδιος οδηγώντας 
το συγκεκριμένο ποδήλατο.
Ο κ. Didier Cochet, Country Chair της Sanofi για ελλάδα και Κύπρο και General Manager της Sanofi Genzyme για ελλάδα και 
Κύπρο, τόνισε ότι "με το “Ποδήλατο αγώνων ζωής” πιστεύουμε ότι θα συμβάλουμε σημαντικά στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, ώστε όλο και περισσότεροι ασθενείς να αντιμετωπίζουν με αισιοδο-
ξία τις προκλήσεις υγείας και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους καθημερινά".
Η καμπάνια υλοποιείται υπό την αιγίδα της ελληνικής Ακαδημίας νευροανοσολογίας (εΛΛ.Α.νΑ, www.helani.gr). 
Παράλληλα, θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός "Ένα μοναδικό ποδήλατο... αγώνων ζωής" για το ευρύ κοινό, με δώρο 4 ποδήλατα. 
H κλήρωση θα γίνει στις 30 Μαΐου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής σκλήρυνσης. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.sanofi.gr

Mε ένα "ποδήλατο... αγώνων ζωής", η Sanofi 
ενημερώνει για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

Με οδηγό τις ανάγκες των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μα-
στού "Άλμα Ζωής" έχει δημιουργήσει ένα mobile application που έχει ως στόχο να γίνει χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Βασικοί άξονες για τον σχεδιασμό της εφαρμογής είναι η ενημέρωση των γυναικών με μεταστατικό καρκίνο μαστού για τα 
θέματα που τις αφορούν, η υποστήριξή τους μέσα από χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητά τους και η 
επικοινωνία με υποστηρικτικές δομές.
Μέσω της εφαρμογής, οι γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νεότερα ιατρικά 
δεδομένα, για σημεία ενδιαφέροντος, όπως νοσοκομεία, Δομές υγείας και Ιατρεία πόνου, να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για 
τη διαχείριση των συναισθημάτων τους και των ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας τους, να θέσουν στόχους, να επιβρα-
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Mια νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την 
ηπατίτιδα C υλοποιεί ο Σύλλογος Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος "Προμηθέας", με κεντρικό μή-
νυμα "Η ηπατίτιδα C δεν κοιμάται - υπάρχει 
νέα θεραπεία", με την επιστημονική επιμέλεια 
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος 
(ΕΕΜΗ).
Η ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των χρηστών ενδο-
φλέβιων ναρκωτικών πλήττεται δυσανάλογα από 
τον ιό της ηπατίτιδας C, λόγω πρακτικών που ευ-
νοούν την μετάδοση του ιού. σύμφωνα με πρό-
σφατα στοιχεία, βασικές αιτίες του μειωμένου εν-
διαφέροντος για αναζήτηση ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης αποτελούν η επικράτηση εσφαλμένων 
αντιλήψεων σχετικά με τη σοβαρότητα της νόσου και η ελλιπής πληροφόρηση για τα νέα δεδομένα της επιστήμης. Λόγω έντο-
νων ανεπιθύμητων ενεργειών και χαμηλών ποσοστών αποτελεσματικότητας που συνόδευαν παλιότερα θεραπευτικά σχήματα, 
επικράτησε γενικευμένη άρνηση για τη λήψη θεραπείας. την άρνηση αυτή ενίσχυσε το γεγονός ότι τα παρωχημένα θεραπευτι-
κά σχήματα περιλάμβαναν ενέσιμη λήψη αγωγής, δημιουργώντας επιπρόσθετα εμπόδια, με αποτέλεσμα να επικρατήσει στους 
κόλπους της κοινότητας η χαρακτηριστική και αναληθής φράση "η δική μου ηπατίτιδα κοιμάται"...
στόχος της εκστρατείας είναι να ενημερώσει τους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, το υποστηρικτικό τους δίκτυο και επαγγελ-
ματίες υγείας για τα νέα δεδομένα, φιλοδοξώντας να κινητοποιήσει όλους τους ασθενείς να αναζητήσουν κατάλληλη θεραπεία 
για την ηπατίτιδα C, δείχνοντάς τους το Πώς! Παράλληλα, η καμπάνια μεριμνά για την πρόληψη της νόσου, παραθέτοντας 
πληροφορίες για την αποφυγή επαναμόλυνσης μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θεραπείας.
Με όχημα δύο πρωτότυπα βίντεο, την ιστοσελίδα http://helpa-prometheus.gr/denkoimatai/ και πλούσιο ενημερωτικό υλικό 
σε απλή γλώσσα που θα διανέμεται σε στοχευμένα σημεία και δομές της ελλάδας, αναδεικνύεται η ευκολία της ίασης από μία 
νόσο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ανεξαρτήτως του τρόπου ζωής του πάσχοντος. το μόνο που χρειάζεται είναι να 
υπάρχει ΑΜΚΑ!

"Προμηθέας": Η Ηπατίτιδα C
δεν κοιμάται – Υπάρχει νέα θεραπεία!

#be_human

βευτούν για τα επιτεύγματά τους και να δουν προτάσεις για 
βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
το “MY alma” υλοποιείται με την υποστήριξη του διεθνούς 
βραβείου SPARC που απονεμήθηκε στο "Άλμα Ζωής", μέσω 
της συνεργασίας της Ένωσης για τον Διεθνή Έλεγχο του 
Καρκίνου (UICC) με τη Pfizer Inc. την επιστημονική επιμέλεια 
έχει η Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
το mobile app “Μυ alma” έχει σχεδιαστεί τόσο για Android, 
όσο και για iOS κινητές συσκευές, και διατίθεται ήδη εντελώς 
δωρεάν από το Google Play και το App Store.
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1. Ôá ëéðïôñïðéêÜ âïçèÞìáôá óõìâÜëëïõí óôïí Ýëåã÷ï ôïõ âÜñïõò, ôçí áýîçóç êáýóçò ôïõ ëßðïõò êáé ôç ëéðïäéÜëõóç, óôá 
ðëáßóéá ìéáò éóïññïðçìÝíçò êáé ðñïóáñìïóìÝíçò óôçí áðþëåéá âÜñïõò äéáôñïöÞò.

®
2. Ôï Svetol  åßíáé ðñïúüí ðáôÝíôáò ìå åíåñãü óõóôáôéêü ôï Chlorogenic Acid (ðïëõöáéíüëç) ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ðñÜóéíï êáöÝ 

åéäéêÞò ðïéêéëßáò ÷ùñßò êáöåÀíç. 
3. CLA = Conjugated Linoleic Acid (ÓõæåõãìÝíï Ëéíïëåúêü Ïîý)

 
4.Ç ðéêïëéíéêÞ ìïñöÞ ÷ñùìßïõ èåùñåßôáé áðü ôéò ðéï áðïññïöÞóéìåò áðü ôïí ïñãáíéóìü ìïñöÞ

®1¸ëåã÷ïò ÂÜñïõò & ËéðïäéÜëõóç  ìå ðñïúüíôá SOLGAR

Ôá óõìðëçñþìáôá äéáôñïöÞò äåí õðïêáèéóôïýí ôçí éóïññïðçìÝíç äéáôñïöÞ / Äåí õðüêåéíôáé óå áäåéïäüôçóç

•
•

 Áýîçóç ôïõ ñõèìïý êáýóåùí 
 ÃñÜììùóç ôùí ìõþí

3ÐáôåíôáñéóìÝíç öüñìïõëá CLA
ðïõ óå óõíäõáóìü ìå Üóêçóç óõìâÜëëåé óôçí:

®TONALIN  CLA
®TONALIN  CLA

60 ìáëáêÝò êÜøïõëåò

Áñéè. Ðñùô. Ãíùóôïðïßçóçò ÅÏÖ: 25793/18.4.2007

Áíáêáëýøôå ôá!

•
•

 ÄéÜóðáóç ôïõ äéáôñïöéêïý ëßðïõò
 ÄéáôÞñçóç ôïõ öõóéïëïãéêïý âÜñïõò

AðïôåëåóìáôéêÞ öüñìïõëá ìå ÷ïëßíç ðïõ óõìâÜëëåé óôç:

LIPOTROPIC FACTORS LIPOTROPIC FACTORS 
50 & 100 ôáìðëÝôåò

Áñéè. Ðñùô. Ãíùóôïðïßçóçò ÅÏÖ: 56554/12.09.06

•
•

 Áðïôåëåóìáôéêüôåñç êáýóç ôïõ ëßðïõò
 Áýîçóç ôïõ ñõèìïý êáýóåùí

Ðñùôïðïñéáêüò óõíäõáóìüò 8 óõóôáôéêþí ðïõ
ìå ôç ìÝèïäï ôçò èåñìïãÝíåóçò óõìâÜëëåé óôçí:

® 2THERMOGENIC COMPLEX with SVETOL
® 2THERMOGENIC COMPLEX with SVETOL

60 öõôïêÜøïõëåò

Áñéè. Ðñùô. Ãíùóôïðïßçóçò ÅÏÖ: 59020/10.08.2012

•
•

 Ìåôáâïëéóìü ôïõ ëßðïõò
 ¸ëåã÷ï ôùí åðéðÝäùí ãëõêüæçò

   (ðåñéïñéóìüò åðéèõìßáò êáôáíÜëùóçò ãëõêþí)

4Xñþìéï ðéêïëéíéêÞò ìïñöÞò  ðïõ óõìâÜëëåé óôïí:

CHROMIUM PICOLINATE 100ìgCHROMIUM PICOLINATE 100ìg
90 ôáìðëÝôåò

Áñéè. Ðñùô. Ãíùóôïðïßçóçò ÅÏÖ: 65586/28.9.2010

Ç Üíïéîç åßíáé ìéá åðï÷Þ ðïõ èÝëïõìå áêüìç ðéï Ýíôïíá íá íéþèïõìå 
ùñáßá ìå ôç ãñáììÞ ìáò, åéäéêÜ üôáí ôï êáëïêáßñé âñßóêåôáé óå áðüóôáóç 
«áíáðíïÞò».
Ãéá íá ôï ðåôý÷ïõìå áõôü, åðéëÝãïõìå íá ôñþìå ðéï õãéåéíÜ êáé åíôÜóóïõìå 
Ýíá åßäïò -áêüìç êáé Þðéáò- Üóêçóçò óôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ìáò, üðùò ìáò 
óõìâïõëåýåé ç öáñìáêïðïéüò ê. ÁãïñáóôÜêç Êáôåñßíá.
Ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò áõôÞ, ìðïñïýí íá âïçèÞóïõí õøçëÞò ðïéüôçôáò 
ðñïúüíôá ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ âÜñïõò ìå åîåéäéêåõìÝíç äñÜóç êáé õøçëÞ 
áðïôåëåóìáôéêüôçôá.

Who 

Whois
ÁãïñáóôÜêç-ÌáíôùíáíÜêç Áñãõñþ 

×áôæçìé÷áÞë ÃéÜííáñç 31 - ×áíéÜ
Ôçë.: 28210 93580

ÁãïñáóôÜêç Êáôåñßíá 
×Üëçäùí 108
Ôçë.: 28210 79796

ÍÅÏ ÖÁÑÌÁÊÅÉÏ - ×ÁÍÉÁ
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74 / PlanBe / Μάιος36

Φυσικά αποσμητικά της dr. organic
Διαλέγουμε φυσικά… χωρίς συμβιβασμούς!

Η εφίδρωση αποτελεί μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, με κύρια αποστολή τη διατή-
ρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος. τι καλύτερο, λοιπόν, από το να μπορούμε να 
διατηρούμε τη φρεσκάδα μας όλη μέρα, χωρίς να εμποδίζουμε τη φυσιολογική αυτή διαδικασία 
του σώματος, προστατεύοντας παράλληλα την ευαίσθητη περιοχή της μασχάλης;

Τα φυσικά αποσμητικά της dr.organic, με ισλανδική κετραρία, δεν μπλοκάρουν τους πό-
ρους και δεν εμποδίζουν την υγιή εφίδρωση, ενώ παράλληλα:
- εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσμές του σώματος
- προσφέρουν προστασία και φρεσκάδα που διαρκεί
- απλώνονται εύκολα και απορροφώνται γρήγορα
- δεν ερεθίζουν την ευαίσθητη περιοχή της μασχάλης
- δεν αφήνουν σημάδια ή λεκέδες
- είναι ιδανικά για όλους τους τύπους επιδερμίδας και για καθημερινή χρήση.
επιπλέον, δεν περιέχουν SLS, parabens, αλουμίνιο, αλκοόλ ή τεχνητά χρώματα και αρώματα.

Σε 13 διαφορετικούς τύπους, για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει!
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OlivoMed: Για το καλό της καρδιάς
και τη θωράκιση από την παχυσαρκία!

Organic Royal Jelly Cellulite Cream 200ml
Βασιλική περιποίηση κατά της κυτταρίτιδας!

το σκεύασμα Olivomed της φαρμακοβιομηχανίας InterMed περιέχει ελληνικό 
ελαιόλαδο κορωνέικης ποικιλίας, ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικές πολυφαινό-
λες. Οι κυριότερες πολυφαινόλες του ελαιοκάρπου που δρουν ως αντιοξειδωτικά 
είναι η τυροσόλη και η υδροξυτυροσόλη. στην κυριολεξία, πρόκειται για την παρά-
δοση της μεσογειακής διατροφής συμπυκνωμένη σε μία κάψουλα. 
Η αξία της μεσογειακής διατροφής στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσε-
ων αναδείχθηκε πρόσφατα από τη μελέτη Predimed, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine. Η μελέτη υπέδειξε 
σημαντικά μικρότερη εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων (30% μείωση) σε εκεί-
νους που ακολούθησαν μεσογειακή δίαιτα με βάση το ελαιόλαδο, σε σύγκριση με 
εκείνους που ακολούθησαν δίαιτα χαμηλών λιπαρών.
επιπλέον, σε μελέτη που υλοποίησε η InterMed, σε συνεργασία με την πανεπιστη-
μιακή ομάδα γιατρών στο Λαϊκό νοσοκομείο, αναδείχθηκε η αποτελεσματικό-
τητα του σκευάσματος Olivomed κατά της παχυσαρκίας. ειδικότερα, στη μελέτη 
διάρκειας 6 μηνών εντάχθηκαν 30 παχύσαρκες ή υπέρβαρες γυναίκες και φάνηκε 
πως η καθημερινή κατανάλωση 15mg υδροξυτυροσόλης, σε 3 δόσεις πριν από τα 
γεύματα, είναι αποτελεσματική στη μείωση του σωματικού βάρους, καθώς και του 
σωματικού και σπλαγχνικού λίπους. 
τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από την ιατρό Παθολόγο
κα Χριστίνα Φυτιλή, στη διάρκεια του 13ου Πανελλήνιου Ιατρικού συνεδρίου 
Παχυσαρκίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, στην Αθήνα.

Η Κρέμα κατά της Κυτταρίτιδας Organic Royal Jelly Cellulite Cream της dr. organic 
είναι ιδανική για καθημερινή εφαρμογή για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας, 
των ατελειών του δέρματος και της όψης φλοιού πορτοκαλιού.
Η σύνθεσή της βελτιώνει την κυκλοφορία, τονώνει την επιδερμίδα και χαρίζει πιο 
νεανική, σφριγηλή και απαλή όψη στο δέρμα. Βοηθάει στη μείωση πόντων στις 
περιοχές των γοφών και των μηρών, στη μείωση της ανεπιθύμητης όψης φλοιού 
πορτοκαλιού και στην ενίσχυση της φυσικής διαδικασίας ανανέωσης των κυττά-
ρων, ενώ ταυτόχρονα δρα αντιοξειδωτικά ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. Αφήνει το 
δέρμα σφριγηλό και εμφανώς ενυδατωμένο. 
Με βασιλικό πολτό, καφεΐνη και θαλάσσιο κρίνο Hydrofiltrat Marine Lotus για 
καθημερινή εφαρμογή κατά της κυτταρίτιδας. Απορροφάται γρήγορα και αφήνει 
ένα εξαιρετικά δροσερό άρωμα αιθέριων ελαίων από λεμόνι, γεράνι, πατσουλί και 
σανταλόξυλο.
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Πάει και το Πάσχα, ε τώρα πια 
είμαστε όντως μια ανάσα πριν το 
καλοκαίρι! Καλά, δεν παίρνουμε 
κι όρκο, γιατί έτσι λέγαμε και τον 
προηγούμενο μήνα, για ήλιο και 
άνοιξη και βόλτες στις πλατείες, 
κι είδαμε τα χαΐρια μας! Δεν το 
βάζουμε κάτω, όμως, τίποτα δεν 
μας ρίχνει και συνεχίζουμε 
απτόητοι τις τσάρκες μας σε νέα 
και παλιά “στέκια” της πόλης.

Γυρνάει και γράφει ο Νίκος Π. 

ΤΙ
ΠΑΙζΕΙ
 ΣΤην Πόλη
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_ Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της Αθήνας,

στο Θέατρο Κιβωτός  _
το Διεθνές Φεστιβάλ σύγχρονου Χορού “Arc for Dance Festival” ξεκίνησε τη δεύτερη δεκαετία δράσης του 
πολυφωνικά. Με έμφαση τόσο στους διαφορετικούς ήχους, τις “φωνές” που παράγουν, προτείνουν και εκπέ-
μπουν τα σώματα που χορεύουν, όσο και στους τρόπους που προσλαμβάνουν τους ήχους αυτούς οι θεατές.
Ο κεντρικός πυρήνας του Φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί από τις 23 έως και τις 26 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, 
φιλοξενεί οκτώ παραστάσεις έργων σύγχρονου χορού, τα πέντε από τα οποία παρουσιάζονται στην παγκό-
σμια πρεμιέρα τους στην Αθήνα. τα έργα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ εκφραστικό τόξο με σημείο αιχμής τον 
ήχο της κίνησης, την πολυφωνία των σωμάτων και, τελικά, τη γλώσσα που αρθρώνει ο χορός σήμερα. 
Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουν έργα τους οι δημιουργοί: Κωνσταντίνα ευθυμιάδου, σοφία Μαυραγάνη, 
ξένια Κογχυλάκη, Fouad Boussouf (Μαρόκο-Γαλλία), στέφανος Μπίζας, Φώτης νικολάου (Κύπρος), Ιωάννα 
Αντώναρου και νατάσα σαραντοπούλου, Flora Detraz (Companycie PLI /Πορτογαλία-Γαλλία).

Θέατρο Κιβωτός | Πειραιώς 115, Αθήνα
Διοργάνωση: DAN.C.CE Unitiva

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις/παραστάσεις είναι δωρεάν.
http://www.arcfordancefestival.gr | E-mail: arcfordancefestival@gmail.com

i
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το έργο του Λόρκα είναι ένας ποιητικός ύμνος στη γονιμότητα, τη μητρότη-
τα και την κοινωνική καταπίεση της γυναίκας. 
σ' ένα αγροτικό χωριό της Ισπανίας, η Γέρμα, μια νέα, παντρεμένη γυναίκα, 
γίνεται στόχος και αντικείμενο κουτσομπολιού, επειδή δεν μπορεί να κάνει 
παιδιά. Απελπισμένη και μελαγχολική, αφού εξαντλήσει όλες τις φυσικές και 
μεταφυσικές δυνατότητες (ξόρκια, μάγια κ.λπ.), φτάνει σε αδιέξοδο και κάνει 
την επανάστασή της: σκοτώνει τον άντρα της και, μαζί του, τις αξίες που 
εκείνος εκπροσωπεί. 
Ο Λόρκα εισβάλλει βαθιά στις δομές ύπαρξης των ηρώων του και ανιχνεύει 
τις ουσιαστικές ανάγκες τους, καταδεικνύοντας το μαρτύριο της στέρησης 
και της μη επαφής, που οδηγεί στο θάνατο. Μια λυρική τραγωδία για τη γυ-
ναίκα, από τον μεγάλο Ισπανό ποιητή.
Παίζουν: Πηνελόπη Μαρκοπούλου (στον ρόλο της Γέρμα), Βίλμα τσακί-
ρη, τάσος σωτηράκης, Θανάσης σαράντος, Βασιλίνα Κατερίνη. Η παρά-
σταση επιχορηγείται από το υΠ.ΠΟ.Α. Με την υποστήριξη του Ινστιτού-
του Θερβάντες.

Θέατρο Θησείον | Τουρναβίτου 7, Ψυρρή | Παραστάσεις: από 10 Μαΐου έως 9 ιουνίου
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή στις 21:15, σάββατο και Κυριακή στις 19:00 (εκτός Κυριακής 26/5 και 2/6, 
λόγω εκλογών)

Εισιτήρια: Κάθε Παρασκευή: 12 € κανονικό, 10 € μειωμένο (φοιτητικό/άνω των 65), 8 € ανέργων/ατέλειες/ομαδικό
Κάθε σαββατοκύριακο: 15 € κανονικό, 10 € μειωμένο (φοιτητικό/άνω των 65), 8 € ανέργων/ατέλειες/ομαδικό
Προπώληση: ticketservices.gr στα 10 € και στο ταμείο του θεάτρου (τηλ. 210 32 55 444)

Ο "Κύκλος του Έρωτα" έχει ως κεντρική υπόθεση τις αλλεπάλληλες ερω-
τικές συνευρέσεις μεταξύ προσώπων όλων των κοινωνικών τάξεων. Δέκα 
ζευγάρια στη Βιέννη παλεύουν με τα όρια που θέτουν η κοινωνική θέση, ο 
πλούτος, και η ερωτική και συζυγική πίστη. Όλα ξεκινούν από μια φτωχή 
πόρνη και καταλήγουν πάλι σ' αυτήν. Κάθε διαδοχική σκηνή παίρνει ένα 
δραματικό πρόσωπο από την προηγούμενη και το εισάγει στην επόμενη 
εικόνα. Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, όλοι οι χαρακτήρες είναι ασαφώς 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους.
Η αιώνια εναλλαγή συντρόφων, είτε αποτυπώνει τη σεξουαλική υποκρι-
σία της Βιέννης του 19ου αιώνα, είτε την ασέξουαλ εξάπλωση στο εδώ 
και το τώρα. το σεξ ή το “α-σεξ” είναι το βρόμικο μυστικό. σήμερα δεν 
σοκάρει η ερωτική επιθυμία, αλλά η έλλειψή της.
Οι δομές μιας ολόκληρης κοινωνίας που “εκπορνεύεται”, ναρκισσεύεται, 
ερωτοτροπεί, κομπάζει και ηθικολογεί, ακτινογραφώντας τη “νόσο” της 
μέσα από το πρίσμα της ερωτικής επιθυμίας. 
Παίζουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αυγουστίνος Κούμουλος, Άννα Μά-
σχα, Κίττυ Παϊταζόγλου, ευδοκία Ρουμελιώτη, σίσσυ τουμάση, Κώστας Φιλίππογλου, Χάρης Φραγκούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, 
Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος 

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά | Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32
Παραστάσεις: τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 20:30, σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή στις 19:00 

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη: 30 €, φοιτητικό/ανέργων: 25 € | Α΄ Ζώνη: 25 €, φοιτητικό/ανέργων: 20 € | B΄ Ζώνη: 20 €, φοιτητικό/
ανέργων: 15 € | Γ΄ Ζώνη: 15 €, φοιτητικό/ανέργων: 10 €
Προπώληση: στο ταμείο του θεάτρου (τηλ. 210 4143 310), στο 210 92 13 310 και στο  www.viva.gr

i
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_ "Γέρμα", για περιορισμένες παραστάσεις, στο Θέατρο Θησείον

_ "Ο Κύκλος του Έρωτα", 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
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Που τι σημαίνει “ρεφενέ”; Ότι ο καθένας φέρνει ό,τι έχει. Φέρνεις 
τα μικροπράγματά σου. Φέρνεις τη χαρά σου, το χαμόγελό σου. 
Φέρνεις τον φίλο σου. Φέρνεις την παρέα σου. Φέρνεις το αμόρε 
σου. Φέρνεις το θέμα σου, την ιστορία σου. Και τη λύπη σου φέρε, 
αν έτσι νιώθεις. Φέρε και το μαγιό σου, ποτέ δεν ξέρεις. Φέρε όλα 
τα μικρά σου και καθημερινά. Πολλά μικρά και καθημερινά κάνουν 
κάτι μεγάλο. 
σε αυτό το “μεγάλο”, την Κυριακή 9 Ιουνίου, ο Κωστής θα βάλει τη 
μουσική, θα βάλει τις λέξεις και τις νότες, θα βάλει τα τραγούδια του 
που αγαπάμε, θα βάλει το αίσθημα και το συναίσθημα, θα βάλει το 
soundtrack της βραδιάς. τη μουσική της χαράς. ε, και η νύχτα θα 
βάλει φεγγάρι κι αστέρια...
Μια συναυλία ρεφενέ, δηλαδή. Από αυτές που ζεις μία φορά. 

Πλατεία Νερού – όλυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου 
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Παλαιό Φάληρο

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00.
Πρόγραμμα συναυλίας: 19:00: Θεανώ σακαλίδου, Λεμονιά Μπέζα - 
20:00: Swinging Cats - 21:30: Κωστής Μαραβέγιας 
Η προπώληση ξεκινάει προς 10 € (περιορισμένος αριθμός εισιτηρί-
ων). Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 13 €. στο ταμείο, 
η τιμή θα είναι 15 €. εισιτήρια ΑΜεΑ και ανέργων θα διατίθενται στο 
ταμείο μόνο την ημέρα της συναυλίας, προς 10 €.
Προπώληση: τηλεφωνικά στο 11876, στα καταστήματα Reload, 
Seven Spots, Media Markt, ευριπίδης, στο Viva Kiosk συντάγματος (Πλ. συντάγματος 4, καθημερινά 09:00-21:00) και στο Viva 
Spot τεχνόπολης (είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ.-σαβ. 11:00-19:00), καθώς και στα www.fuzzclub.gr και www.viva.gr. 

i

i
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_ "ΜΕΛΑΧΡΑ ή Το Λουλούδι της Φωτιάς", 
στο Θέατρο Σταθμός
 
Η σοφία Φιλιππίδου, μετά την πετυχημένη συμμετοχή της ως Βρούτος 
στην παράσταση "Κοριολανός-Ιούλιος Καίσαρας" του σαίξπηρ, στο Θέ-
ατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, ανεβάζει τη "Μελάχρα" 
του Παντελή Χορν, στο Θέατρο σταθμός.
το έργο χωρίζεται σε τρεις πράξεις και είναι γραμμένο στη δημοτική 
γλώσσα. Η σκηνή τοποθετείται σ’ ένα τσιγγανοχώρι, στα περασμένα 
χρόνια. Οι χαρακτήρες είναι επτά, από τους οποίους οι τρεις είναι γυναί-
κες. Άξονας του έργου είναι η τσιγγάνικη ζωή και οι παραδόσεις της, ενώ 
κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των προσώπων έχει και εδώ η μοίρα. Αρκετά 
στοιχεία παραπέμπουν στα παραμύθια. 

Ένα σκηνικό αντικείμενο, το βιολί, είναι φορτωμένο συμβολισμούς και παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής, αφού δίνει 
το σύνθημα για τη δολοφονία της Περουζέ και του Γιάσαρη. 

Θέατρο Σταθμός | Βίκτωρος όυγκώ 55, Αθήνα (στάση Μετρό “Μεταξουργείο”)
Παραστάσεις: από 6 έως 28 Μαΐου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κυριακή, Δευτέρα και τρίτη, στις 21:00
Εισιτήρια: κανονικό 15 €, φοιτητικό 12 €, ανέργων/ΑμεΑ/άνω των 65/ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων 10 €
Διάρκεια: 90 λεπτά | Πληροφορίες-κρατήσεις: 210 52 30 267

_ Ο Κωστής Μαραβέγιας στην Πλατεία 
Νερού, στις 9 Ιουνίου - Μια συναυλία ρεφενέ



Και τι δεν έχει γραφτεί γι' αυτήν; Κείμενα που υμνούν την αγάπη, την υπομονή και την ευρη-
ματικότητά της, ποιήματα για το μεγαλείο της ψυχής και την αυτοθυσία της. Άρθρα, βιβλία, 
στίχοι, θεατρικά, σε όλες τις γλώσσες, από ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης, που προσπαθούν 
να περιγράψουν με λόγια –πράγμα δύσκολο– μια μορφή που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
ζωή όλων μας. Στη ζωή γενικά…

Μάνα είναι αυτή που θα κλάψει και θα γελάσει μαζί σου. Αυτή που –ανεξαρτήτως αν έχει χρή-
ματα ή όχι– θα βρει τρόπο να σε χαρτζιλικώσει όταν το χρειάζεσαι. Μάνα είναι αυτή που θα 
κοιμηθεί μόνο αφού κλείσεις την πόρτα του σπιτιού, γυρνώντας από ένα ξενύχτι. Είναι αυτή 
που θα νοιαστεί αν έφαγες, αν κοιμήθηκες, αν κουράστηκες, αν πληγώθηκες, αν λούστηκες, 
αν ξύστηκες, αν φτερνίστηκες, αν αρρώστησες, αν μίλησες, γιατί δεν μίλησες, αν έφτασες, αν 
περνάς καλά κι "αν σε ταλαιπωρεί αυτή η ακατονόμαστη που σε σέρνει απ’ το φουστάνι της και 
σε κάνει ό,τι θέλει, τέτοια όνειρα είχα εγώ για σένα;"…

Μάνα είναι αυτή –ίσως και η μοναδική– που σε βλέπει πάντα αδύνατο και σκάει από τη στενα-
χώρια, ψελλίζοντας καταρρακωμένη "γιατί δεν τρως τίποτα παιδί μου, έχεις ρέψει", την ίδια 
ώρα που εσύ προσπαθείς με κόπο, μόχθο, βαθιές ανάσες και κινήσεις που θα ζήλευε και ο καλύ-
τερος ακροβάτης, να κουμπώσεις το τζιν σου.

Είναι αυτή, επίσης, που με 40 βαθμούς θα σου πει να πάρεις καλού κακού μαζί σου μια ζακέτα 
"γιατί δεν ξέρεις παιδί μου, ύπουλο πράμα ο καιρός, μη μας βρει κάνα κακό απ’ το πουθενά".

Μάνα είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσει το συναίσθημα όσο δεν πάει για να σε πείσει για κάτι, 
ενώ την ίδια ώρα θα σου πει με τρεμάμενη φωνή "δική σου είναι η ζωή, παιδί μου, κάνε ό,τι 
νομίζεις". Κι αν σου βαστάει, κάνε!
Εκτός από το συναίσθημα, μόνιμοι σύντροφοι και πιστοί υπερασπιστές της στις δύσκολες στιγ-
μές είναι τα παιδιά της γειτόνισσας, της θείας, της ξαδέρφης, της κουμπάρας, ενδεχομένως και 
τα παιδιά του Tρίτου Kόσμου "που να φάνε δεν έχουν, φάε εσύ μάνα μου, μια μπουκιά έμεινε". 
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε! Γιατί τα παιδιά όλου του κόσμου μπορούν να δώσουν, ανά πάσα 
στιγμή, τα κατάλληλα παραδείγματα σε μια δύσκολη λογομαχία: "Ναι, αλλά η κόρη της Τούλας 
παντρεύτηκε", "Ο γιος, όμως, της Μαίρης πήρε το πτυχίο" και άλλα τόσα παιδιά που κατάφεραν 
να κάνουν περήφανη τη μάνα τους, την ώρα που η δική σου στέκεται σχεδόν ατιμασμένη μπρο-
στά στα καμώματά σου.

Κάποιοι ίσως θεωρούν υπερβολικά τα παραπάνω. Κάποιοι άλλοι ίσως θυμηθούν τη δική τους 
περίπτωση. Όλοι όμως, σίγουρα, έχουν πολλά περιστατικά και ιστορίες να διηγηθούν για τη 
δική τους μητέρα. Γι’ αυτό το πλάσμα που αγαπάμε για τη μοναδική γοητεία που ασκεί μέσα από 
τις πράξεις, τις σκέψεις, τα λόγια, αλλά και τη γλυκιά υπερβολή της.

Θεόδουλος Παπαβασιλείου
t.papavasiliou@tpb.gr

to be or not to be

Γεια σου μάνα,
με τα ωραία σου...
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Όσα χρειάζεστε σε ένα φακελίσκο!

Το SiderAL® Sport δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει την ενδεδειγμένη και ισορροπημένη διατροφή. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 
56419/13-07-2016. (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ). Το προϊόν δεν 
προορίζεται για την πρόληψη ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον ιατρό εάν είστε έγκυες, θηλάζετε, βρίσκεστε 
υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35 , 15238 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827, info@winmedica.gr www.winmedica.gr

Βραβευμένο Συμπλήρωμα
Διατροφής της χρονιάς

• Σίδηρος
• Βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β12, C
• Bιοτίνη • Φυλλικό οξύ

για αντοχΗ απο σιδΗρο

Χωρίς γλουτένη

στα ΦαρΜαΚΕια

Eυχάριστη

γεύση

Γρήγοροι ρυθμοί, αυξημένες απαιτήσεις, άγχος, 
πίεση... Μη ισορροπημένη διατροφή. Τρέξιμο, 
ποδηλασία, κολύμβηση, γυμναστήριο...

To SiderAL® Sport είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που απευθύνεται σε αθλούμενους 
και ανθρώπους με έντονη καθημερινότητα.

•  Βραβευμένο συμπλήρωμα διατροφής

•  Προηγμένη τεχνολογία μεταφοράς και 
απόδοσης του σιδήρου & των βιταμινών 
στον οργανισμό

• 10 δραστικά συστατικά

• Υψηλή απορρόφηση

Mια φορά την ημέρα με γεμάτο ή άδειο στομάχι



Κάθε μέρα εργαζόμαστε ώστε να καλύψουμε ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες εστιάζοντας πρωτίστως στις θεραπευτικές κατηγορίες  
της ογκολογίας, της ουρολογίας, των λοιμώξεων και της μεταμόσχευσης εξελίσσοντας παράλληλα νέες θεραπευτικές κατηγορίες  
και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες έρευνας. Παραμένουμε αφιερωμένοι στο να ικανοποιούμε τις ανάγκες των ασθενών  
και η υποστήριξή μας προς αυτούς δεν θα πάψει ποτέ να υφίσταται.

Μέσω της αφοσίωσής μας να προσφέρουμε στους ασθενείς ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, επιδιώκουμε να ηγηθούμε  
στις θεραπευτικές κατηγορίες που εξειδικευόμαστε, εστιάζοντας στις κατηγορίες όπου υπάρχουν ιατρικές ανάγκες που παραμένουν 
ανικανοποίητες. Μέσω της καινοτομίας, θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να αναπτύσσουμε νέους τρόπους  
για να καλυτερεύσουμε την υγεία των ασθενών.

Στην Astellas, εστιάζουμε στο να κάνουμε πραγματικότητα το αλλάζοντας το αύριο.

Η Astellas είναι αφοσιωμένη στο να μετατρέπει την επιστημονική 
καινοτομία σε ιατρικές λύσεις που αποφέρουν αξία και ελπίδα 
στους ασθενείς παγκοσμίως.

astellas.gr
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