
– Συνεντεύξεις
- Πάνος Γιαννακόπουλος

- Στέφανος Μουαγκιέ

– be a morning type
#morningroutine: Αλήθεια τώρα;

– Υγεία
- Ο κορονοϊός σε... bullets

- Αϋπνία
- Διατροφικές διαταραχές  

- Άρρωστο κατοικίδιο

«Δεν φοβήθηκα ποτέ 
να εκφράσω την άποψή μου, 
κι ας είναι και λίγο οξεία…»

Γιάννης Κουκουράκης
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Όταν πρόκειται να επιλέξετε μεταξύ 
των ω-3 Πολυακόρεστων Λιπαρών Οξέων,

η λύση είναι το ZODIN®1

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700, 
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805www.galenica.gr

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Zodin 1000 mg καψάκια, μαλακά. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε ένα καψάκιο 
περιέχει: Αιθυλεστέρες των ω–3 λιπαρών οξέων 90…1000mg που περιέχουν 840 mg των αιθυλεστέρων του eicosapentaenoic acid (EPA) (460 mg) και του docosahexaenoic acid (DHA) (380 mg) 
συμπεριλαμβανομένου ως αντιοξειδωτικού 4 mg d-alpha tocoferol (σε μίξη με ένα φυτικό έλαιο π.χ. έλαιο σόγιας). ΚΛΙΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Θεραπευτικές ενδείξεις. Υπερτριγλυκεριδαιμία. Ενδογενής 
υπερτριγλυκεριδαιμία σαν συμπλήρωμα στη δίαιτα όταν τα διαιτητικά μέτρα από μόνα τους κρίνονται ανεπαρκή για να φέρουν ικανοποιητική απόκριση: τύπου IV σε μονοθεραπεία, τύπου IIb/III σε συνδυασμό 
με στατίνες, όταν ο έλεγχος των τριγλυκεριδίων είναι ανεπαρκής. Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη σόγια ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Κατάλογος 
εκδόχων. Το Zodin περιέχει έλαιο σόγιας. Αν είστε αλλεργικός στο φυστίκι ή στη σόγια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Το 
Zodin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία ή αλλεργία στα ψάρια. Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, δεν συνιστάται 
η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά. Τα κλινικά δεδομένα για τη χρήση του Ζodin σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 70 ετών είναι περιορισμένα. Λόγω της μέτριας αύξησης του χρόνου ροής 
(στην υψηλή δοσολογία, δηλ. 4 καψάκια) οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά πρέπει να παρακολουθούνται και, αν χρειαστεί, η δοσολογία του αντιπηκτικού να προσαρμόζεται (βλ. παραγρ. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). Η χρήση αυτής της φαρμακευτικής αγωγής δεν καταργεί την ανάγκη παρακολούθησης που συνήθως απαιτείται για ασθενείς 
αυτού του τύπου. Να λαμβάνεται υπ’ όψη ο αυξημένος χρόνος ροής στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία (εξαιτίας σοβαρού τραύματος, χειρουργικής επέμβασης, κλπ). Κατά τη διάρκεια 
της αγωγής με Zodin, υπάρχει μια μείωση στην παραγωγή θρομβοξάνης Α2. Δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίδραση στους άλλους παράγοντες πήξης. Ορισμένες μελέτες με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
έδειξαν παράταση του χρόνου ροής, αλλά ο χρόνος ροής που αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες δεν είχε υπερβεί τα φυσιολογικά όρια και δεν προκάλεσε κλινικώς σημαντικά αιμορραγικά επεισόδια. Μόνο 
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία είναι διαθέσιμες. Σε ορισμένους ασθενείς αναφέρθηκε μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση (εντός των φυσιολογικών 
τιμών) στις ASAT και ALAT, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Τα επίπεδα ALAT και ASAT θα πρέπει να παρακολουθούνται σε 
ασθενείς με οποιαδήποτε σημεία ηπατικής βλάβης (ειδικά στις υψηλές δόσεις, δηλ. 4 καψάκια). Το Zodin δεν ενδείκνυται στην εξωγενή υπερτριγλυκεριδαιμία (τύπου 1 υπερχυλομικροναιμία). Δεν υπάρχει 
επαρκής εμπειρία σε δευτερογενή ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιμία (ιδιαίτερα σε μη ρυθμισμένο διαβήτη). Δεν υπάρχει εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας σε συνδυασμό 
με φιμπράτες. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων ιεραρχούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι 
συχνές (≥1/1000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000), μη γνωστές. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Σπάνιες: υπερευαισθησία, Διαταραχές του με-
ταβολισμού και της θρέψης, Όχι συχνές: υπεργλυκαιμία., ουρική αρθρίτιδα, Διαταραχές του νευρικού συστήματος, Όχι συχνές: ζάλη, δυσγευσία, κεφαλαλγία, Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές: υπόταση. 
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Όχι συχνές: επίσταξη. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 
(που συμπεριλαμβάνουν διάταση της κοιλίας, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμό, ερυγή, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία ή έμετο). Όχι συχνές: αιμορραγία του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: ηπατικές διαταραχές (που συμπεριλαμβάνουν τρανσαμινάσες αυξημένες, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη και 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: εξάνθημα, Σπάνιες: κνίδωση. Μη γνωστές: κνησμός: Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Υπερδοσολογία. Δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις. Η αγωγή θα πρέπει να είναι συμπτωματική. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Δικαιούχος σήματος: Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, NO-1327, Lysaker, 
Νορβηγία. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 44891/12-7-2011. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 21-11-2005/12-7-2011. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 05-03-2018. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν 
αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.

ΖΟDΙΝ
®

EPA+DHA 90%

Βιβλιογραφία: 1. Bays H. Rationale for prescription omega-3-acid ethyl ester therapy for hypertriglyceridemia: a primer for clinicians. Drugs of Today 2008, 44(3): 205-246
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Όταν πρόκειται να επιλέξετε μεταξύ 
των ω-3 Πολυακόρεστων Λιπαρών Οξέων,

η λύση είναι το ZODIN®1

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700, 
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805www.galenica.gr

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Zodin 1000 mg καψάκια, μαλακά. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε ένα καψάκιο 
περιέχει: Αιθυλεστέρες των ω–3 λιπαρών οξέων 90…1000mg που περιέχουν 840 mg των αιθυλεστέρων του eicosapentaenoic acid (EPA) (460 mg) και του docosahexaenoic acid (DHA) (380 mg) 
συμπεριλαμβανομένου ως αντιοξειδωτικού 4 mg d-alpha tocoferol (σε μίξη με ένα φυτικό έλαιο π.χ. έλαιο σόγιας). ΚΛΙΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Θεραπευτικές ενδείξεις. Υπερτριγλυκεριδαιμία. Ενδογενής 
υπερτριγλυκεριδαιμία σαν συμπλήρωμα στη δίαιτα όταν τα διαιτητικά μέτρα από μόνα τους κρίνονται ανεπαρκή για να φέρουν ικανοποιητική απόκριση: τύπου IV σε μονοθεραπεία, τύπου IIb/III σε συνδυασμό 
με στατίνες, όταν ο έλεγχος των τριγλυκεριδίων είναι ανεπαρκής. Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη σόγια ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Κατάλογος 
εκδόχων. Το Zodin περιέχει έλαιο σόγιας. Αν είστε αλλεργικός στο φυστίκι ή στη σόγια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Το 
Zodin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία ή αλλεργία στα ψάρια. Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, δεν συνιστάται 
η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά. Τα κλινικά δεδομένα για τη χρήση του Ζodin σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 70 ετών είναι περιορισμένα. Λόγω της μέτριας αύξησης του χρόνου ροής 
(στην υψηλή δοσολογία, δηλ. 4 καψάκια) οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά πρέπει να παρακολουθούνται και, αν χρειαστεί, η δοσολογία του αντιπηκτικού να προσαρμόζεται (βλ. παραγρ. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). Η χρήση αυτής της φαρμακευτικής αγωγής δεν καταργεί την ανάγκη παρακολούθησης που συνήθως απαιτείται για ασθενείς 
αυτού του τύπου. Να λαμβάνεται υπ’ όψη ο αυξημένος χρόνος ροής στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία (εξαιτίας σοβαρού τραύματος, χειρουργικής επέμβασης, κλπ). Κατά τη διάρκεια 
της αγωγής με Zodin, υπάρχει μια μείωση στην παραγωγή θρομβοξάνης Α2. Δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίδραση στους άλλους παράγοντες πήξης. Ορισμένες μελέτες με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
έδειξαν παράταση του χρόνου ροής, αλλά ο χρόνος ροής που αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες δεν είχε υπερβεί τα φυσιολογικά όρια και δεν προκάλεσε κλινικώς σημαντικά αιμορραγικά επεισόδια. Μόνο 
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία είναι διαθέσιμες. Σε ορισμένους ασθενείς αναφέρθηκε μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση (εντός των φυσιολογικών 
τιμών) στις ASAT και ALAT, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Τα επίπεδα ALAT και ASAT θα πρέπει να παρακολουθούνται σε 
ασθενείς με οποιαδήποτε σημεία ηπατικής βλάβης (ειδικά στις υψηλές δόσεις, δηλ. 4 καψάκια). Το Zodin δεν ενδείκνυται στην εξωγενή υπερτριγλυκεριδαιμία (τύπου 1 υπερχυλομικροναιμία). Δεν υπάρχει 
επαρκής εμπειρία σε δευτερογενή ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιμία (ιδιαίτερα σε μη ρυθμισμένο διαβήτη). Δεν υπάρχει εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας σε συνδυασμό 
με φιμπράτες. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων ιεραρχούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι 
συχνές (≥1/1000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000), μη γνωστές. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Σπάνιες: υπερευαισθησία, Διαταραχές του με-
ταβολισμού και της θρέψης, Όχι συχνές: υπεργλυκαιμία., ουρική αρθρίτιδα, Διαταραχές του νευρικού συστήματος, Όχι συχνές: ζάλη, δυσγευσία, κεφαλαλγία, Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές: υπόταση. 
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Όχι συχνές: επίσταξη. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 
(που συμπεριλαμβάνουν διάταση της κοιλίας, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμό, ερυγή, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία ή έμετο). Όχι συχνές: αιμορραγία του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: ηπατικές διαταραχές (που συμπεριλαμβάνουν τρανσαμινάσες αυξημένες, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη και 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: εξάνθημα, Σπάνιες: κνίδωση. Μη γνωστές: κνησμός: Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
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editorial

Χρήσιμο πράγμα η υπερβολή. Μας τρέφει: αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών, τρέφει το “εγώ” 
μας, την ανασφάλειά μας, την ανάγκη μας να εντυπωσιάσουμε τους άλλους, την αγωνιώδη προ-
σπάθειά μας να βγούμε από τη βαρετή, επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα. 

Τη λες και "το αλάτι της ζωής τού χωρίς ενδιαφέροντα ανθρώπου", αν θες να υπερβάλεις κι εσύ 
λιγάκι. "Wannabe υποπραγματικότητα" το λέει ο Γιάννης Κουκουράκης, στη συνέντευξη του τεύ-
χους, αυτό το ειδικότερο είδος υπερβολής που προβάλλεται μέσω των social media.
Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο η υπερβολή αφορά καθαρά τον πομπό του όποιου μηνύματος 
(είδησης, σχολίου ή φωτογραφίας), και από ποιο σημείο και μετά αρχίζει να επηρεάζει πλέον χει-
ροπιαστά και τον αποδέκτη. 

Τα πράγματα εδώ σοβαρεύουν. Διότι, αυτή την περίοδο, η υπερβολή που επισκιάζει όλες τις άλλες... 
υποπραγματικότητες, έχει συγκεκριμένο όνομα: “κορονοϊός” (ή κοροναϊός, ή κορωνοϊός – έτσι, για 
να υπάρχει επιπρόσθετα και ένα σασπένς γλωσσολογικό).

Ας ξεκινήσουμε με την εξής παραδοχή: τα ΜΜΕ έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην υπερβολή που 
χαρακτηρίζει γενικότερα τα περί κορονοϊού. Γιατί όταν συνιστάς σε όλους τους τόνους “ψυχραι-
μία”, και το επόμενο λεπτό “ρίχνεις” το βίντεο με το ρεπορτάζ της "ασθενούς μηδέν" που ταξίδεψε 
από το Μιλάνο, έχοντας μολύνει ερήμην της μισό αεροπλάνο ανθρώπους, οι οποίοι τώρα κινού-
νται παντού κανονικά, μεταδίδοντας το “χτικιό” ο καθένας στον περιπτερά του, στην ταμία του 
σουπερμάρκετ, στον διπλανό του στο λεωφορείο κ.ο.κ... ε, δεν μου κάνεις και τόσο... “ψύχραιμος”. 
Ή, αντιθέτως, είσαι υπερβολικά ψύχραιμος, ώστε να αντιλαμβάνεσαι ποιο είδος ενημέρωσης(;) 
“πουλάει” περισσότερο, υιοθετώντας το πάραυτα. Υπερβολή, όπως και να το δεις... 

Παρόλα αυτά, υπάρχει διαφορά μεταξύ τού “ενημερώνω” και τού “πανικοβάλλω”. Και κυρίως τού 
“πανικοβάλλω, προσποιούμενος ότι ενημερώνω”.

Δεν είναι ότι ο κορονοϊός (ή κοροναϊός, ή κορωνοϊός) δεν συνιστά ένα ανησυχητικό παγκόσμιο 
φαινόμενο. Προφανώς και ναι. Προφανώς και είναι σημαντικό ο καθένας (ειδικά αν ανήκει σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου) να λάβει άμεσα προληπτικά μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η εξάπλωσή του.

ΟΜΩΣ: το να “σεληνιαστείς” και να πας να ψωνίσεις όποια μάσκα κυκλοφορεί σε ακτίνα πέντε 
χιλιομέτρων, το να πιάνεσαι στα χέρια στο φαρμακείο επειδή σε πρόλαβαν άλλοι και πήραν την 
τελευταία συσκευασία με αντισηπτικά, το να φουλάρεις με προμήθειες την αποθήκη, λες κι έρχε-
ται πυρηνικός πόλεμος, ή το να ρίχνεις δολοφονικά βλέμματα στη διπλανή σου στο μετρό επειδή 
τόλμησε να βήξει... 

Διάβασα πρόσφατα έναν ενδιαφέροντα προβληματισμό σχετικά με τις υπερβολικές αντιδράσεις 
των ανθρώπων στο μετρό ή το λεωφορείο, βλέποντας κάποιον που ατύχησε να... συναχωθεί: "Πό-
σες άλλες αφορμές θα βρούμε, για να απομακρυνθούμε κι άλλο οι άνθρωποι μεταξύ μας;" (και κοι-
νωνιολογικό σασπένς...). Υπερβολή κι αυτό; Ίσως.

Μαρία Λυσάνδρου
m.lysandrou@tpb.gr

Υπερβολές...
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9

ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΆΚΗΣ

Σε εκείνον υποσχέθηκα ότι θα θυμηθώ να γράψω δύο πράγματα: ότι ανακυκλώνει 
τα πάντα και ότι "του γυρνάει το μάτι" όταν ακούει για κακοποίηση ζώου. Στον εαυτό 
μου υποσχέθηκα ότι θα γράψω το εξής: συναντώντας τον Γιάννη Κουκουράκη, 
δεν “συνάντησα” πουθενά τον οξύθυμο και νευρικό Κωνσταντή. Ούτε ακόμα κι 
όταν ένας άσχετος κύριος μάς διέκοψε 3 φορές χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ούτε 
κι όταν 2-3 άλλες φορές μας διέκοψαν για να μας πουλήσουν διάφορα. Ήταν 
τόσο ευγενής και υπομονετικός, που πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. 
Μεγαλύτερη και από την ίδια την –ομολογουμένως εντυπωσιακή– εμφάνισή του...

"Δεν φοβήθηκα ποτέ
να εκφράσω την άποψή μου,

κι ας είναι και λίγο οξεία. 
Πολλές φορές και πολύ..."

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

#be_inspired 

– Τι να μην σε ρωτήσω;
Για οικογένεια, φίλους και προσωπικά. Τα θεωρώ πολύ ιερά πράγματα για να τα εκθέσω. Υπάρχουν, 
βέβαια, και άνθρωποι που μέσω της προσωπικής τους ζωής θέλουν να είναι συνέχεια στο προσκήνιο. 
Ο καθένας έχει τα δικά του φίλτρα.

– Ίσως κάποιοι να το θεωρούν “αναγκαστικό” κομμάτι της δουλειάς τους...
Καλά, έχουν χάσει την μπάλα αν το θεωρούν έτσι. Μάλλον πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους στό-
χους τους. 

– Λοιπόν, είσαι στο αυτοκίνητο, έχεις αναμμένο το ραδιόφωνο και, όπως οδηγείς, ακούς "Να 
σε μισήσω είν’ αργά...". Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι;
"Πάλι;" (γέλια)

– Τόσο πολύ;
Ας πούμε ότι το ακούω 3,8 φορές τη μέρα, κατά μέσον όρο... 

– Προλαβαίνεις να δεις τη σειρά;
Τη βλέπω από το web. Τις ώρες που παίζεται, εγώ είμαι στο θέατρο. Οπότε, φροντίζω να μαζεύονται 2 
με 5 επεισόδια και τα βλέπω μαζί.
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– Είσαι από τους ανθρώπους που βλέπουν τον εαυτό 
τους, δηλαδή...
Ναι, ναι... γιατί κρατάω σημειώσεις, παρατηρώ τον εαυτό 
μου, παρατηρώ τους συνεργάτες μου. Ουσιαστικά, είναι με-
λέτη της δουλειάς: βλέπεις τα λάθη σου, προσπαθείς να τα 
διορθώσεις, τι δεν σου άρεσε, τι θα ήθελες να ξανασυμβεί... 
Έίσαι πια απ’ έξω και βλέπεις σαν "τρίτο μάτι" κάτι έτοιμο. 
Όταν είσαι μέσα εκεί, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι 
γίνεται και πώς μπορεί να έχει βγει.

– Και τι συμπέρασμα βγάζεις, βλέποντάς σε; 
Δεν έχω συναίσθημα όταν με βλέπω. Λέω "Αυτός κάνει 
αυτό", όχι “εγώ”. Και τις φωτογραφήσεις σε περιοδικά έτσι 
τις αντιμετωπίζω. Ποτέ δεν βάζω “εμένα”. Έίναι ο “αυτός” ο 
άνθρωπος που βλέπω – για να μπορώ να δω λίγο ξεκάθαρα 
το τοπίο. Έ ναι, δεν θα πω "Παναγία μου, πώς βγήκα"! (γέλια)

– Δεν έχεις βγάλει συμπέρασμα για σένα, ως “Κων-
σταντή”, δηλαδή; Και δεν εννοώ αν είσαι καλός ή κα-
κός. Εννοώ να σκεφτείς "Ναι, τελικά αυτό είχα στο μυα-
λό μου όταν πήρα τον ρόλο"... 
Τότε δεν μπορούσα να έχω ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί δεν 
είχα τα σενάρια όλα. Μας τα έδιναν σιγά-σιγά. Προσπαθώ-
ντας, όμως, να καταλάβω τι διάβαζα τότε, νομίζω ότι είμαι 
κοντά σε αυτό.

– Κακός χαρακτήρας, ρε παιδί μου... Ή όχι; 
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν 
όλα τα χρώματα – από το μαύρο, μέχρι το ολόλευκο. Έί-
ναι γραμμένοι όλοι οι χαρακτήρες έτσι, που κανείς δεν είναι 
αμιγώς καλός ή αμιγώς κακός. Συνήθως, ένας αδικημένος 
άνθρωπος μπορεί να γίνει πάρα πολύ σκληρός, γιατί υπάρ-
χει ένα αγκάθι... Έίναι λίγο σαν παιδί αυτός. Μπορεί να είναι 
από αθώος, “αγαθιάρης” και τρυφερός, μέχρι πολύ σκληρός, 
σχεδόν δολοφόνος. 

– Ανησυχείς λίγο μήπως σε “στοιχειώσει” ο Κων-
σταντής;
Όχι. Αν ανησυχούσα για την κάθε δουλειά ότι μπορεί να με 
“στοιχειώσει”, θα καθόμουν σπίτι μου.

– Το λέω, επειδή η συγκεκριμένη σειρά είναι φοβερά 
δημοφιλής.
Ίσα-ίσα, χαίρομαι την επιτυχία της σειράς, γιατί είναι οι κό-
ποι μας, οι κόποι των συνεργείων που δουλεύουν μαζί μας, 
όλων αυτών των ανθρώπων που εργάστηκαν για το αποτέ-
λεσμα αυτό∙ είναι μια ομαδική δουλειά. Και, αν μη τι άλλο, 
δεν το κάνεις ποτέ περιμένοντας να πάει μέτρια. Μόνο χαρά 
μπορώ να νιώσω – ούτε φόβο, ούτε ανησυχία.

– Πάντως, εγώ θεωρώ ότι τον Κωνσταντή κάποια 
στιγμή θα καταλήξουμε να τον συμπαθούμε... 
Έντάξει, υπήρχαν και περίοδοι που φοβήθηκα ότι θα μου 
πετάνε γιαούρτια και ντομάτες στον δρόμο... (γέλια)

– Δεν σου έχουν πετάξει τίποτα ακόμα; Καλά είσαι!
Όχι! Παραδόξως όχι! Και κανένας δεν μου έχει μιλήσει 
άσχημα.

– Ξέρουμε αν η σειρά θα συνεχιστεί και του χρόνου; 
Έχετε εσείς καθόλου ενημέρωση; 
Φήμες λένε ότι “ναι”. Τώρα, επισήμως, δεν έχει ανακοινωθεί 
ακόμα κάτι. Λέγονται πολλά.

– Υπάρχει κάτι που να θυμάσαι έντονα από τα γυρί-
σματα; Είτε γιατί ήταν πάρα πολύ αστείο, είτε γιατί δεν 
“έβγαινε” με τίποτα η σκηνή;
Κατ’ αρχάς, ας πάμε στα δύσκολα. Οι σκηνές που εγώ θεω-
ρώ πολύ πιο δύσκολες είναι αυτές που έχουν εσωτερικότητα. 
Έχω και πολλές σκηνές με καβγάδες – αλλά οι καβγάδες είναι 
πιο εύκολοι. 

– Δεν σας πιάνουν τα γέλια στους καβγάδες; 
Όχι! (παύση) Ψέματα λέω... (γέλια) Προφανώς και μας πιά-
νουν πριν από κάποιες σκηνές, γιατί είναι το κλίμα τέτοιο. 
Αλλά στον καβγά θα φωνάξεις, θα σε κρατήσει κάποιος, θα 
γίνει μια “μανούρα”, κάτι θα γίνει. Στις “εσωτερικές” σκηνές 
που πρέπει να είσαι ευαίσθητος, να συγκινηθείς... Αυτές είναι 
δύσκολες.

– Έχει τέτοιες σκηνές ο Κωνσταντής;
Τελευταία είχα αρκετές. Και ήταν εξουθενωτικό, γιατί έπρεπε 
να αποφασίσω πώς θα τις χειριστώ, δεδομένου ότι είναι ένας 
ρόλος “σκληρόπετσος”... Δεν μπορείς να πηγαίνεις ψάχνοντας 
με έναν τέτοιο χαρακτήρα. “Βουτάς” στο σκοτάδι και πας. 
Έίναι αυτά τα μικρά “κρακ” που, σε μία ώρα ρόλου, μπορεί 
να είναι 4 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι καθοριστικά. Υπάρχουν 
ολόκληρες ταινίες, που μπορεί να θυμάσαι έναν ηθοποιό 
μόνο γι’ αυτά τα 4 δευτερόλεπτα... 

– Πολύ δύσκολο μου ακούγεται...
Θέλει μεγάλη συγκέντρωση. Πρέπει να ξεχάσεις τη ζωή σου, 
να ξεχάσεις τον κόσμο γύρω σου, τις κάμερες – γιατί έρχο-
νται, σου φτιάχνουν τα μαλλιά, σου φτιάχνουν τα κοστούμια... 
Πρέπει να το ξεχάσεις όλο αυτό και να μπεις στο “τούνελ” 
μέσα. 
Μπορεί να αποσυγκεντρωθείς από το παραμικρό: να πετά-
ξει ένα πουλί, ένα αεροπλάνο, να χτυπήσει ένα κινητό την 
ώρα που δεν πρέπει. Αλλά πρέπει κι εσύ να είσαι σε αυτό το 
mood, το οποίο πολλές φορές το κουβαλάμε και στο σπίτι. 
Αυτό είναι το πιο ψυχοφθόρο. Το οποίο, βέβαια, λυτρωτικά, 
συνήθως φεύγει με το που τελειώνει η σκηνή. 

– Πάντως, εμένα μου φαίνεσαι γενικά ήρεμος. Δεν 
ξέρω αν είσαι όντως...
Όλοι αυτό λένε! Υπάρχουν και οι “κρίσεις”, βέβαια. Δεν προ-
κύπτουν εύκολα, αλλά όταν γίνονται... γίνονται!

– Έχω διαβάσει ότι γράφεις σενάρια. Τι είναι αυτό 
που μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να γράψεις;
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Μία ιδέα, ένας χαρακτήρας που μπορεί να έχω πλάσει με 
το μυαλό μου, μέχρι και η ανάγκη μου να επικοινωνήσω ένα 
μήνυμα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχω απαντήσει πολύ 
συγκεκριμένα πράγματα στον εαυτό μου, για να προχωρή-
σω στη συγγραφή ενός έργου: τι θέλω να πω, σε ποιους 
απευθύνομαι και γιατί. Αν νιώσω ότι έχω ελλιπείς απαντή-
σεις σε ένα από αυτά τα τρία ερωτήματα, δεν υπάρχει λό-
γος να κάτσω να το γράψω. 

– Ναι, αλλά αυτό είναι ολόκληρο “σχέδιο”! Άλλος 
μπορεί να πει "Εκεί που περπατούσα, είδα ένα λουλου-
δάκι που είχε φυτρώσει σ’ έναν βράχο και σκέφτηκα 
πώς μπορεί να φυτρώσει ζωή σε ένα τέτοιο ξερό μέ-
ρος...", και να κάτσει να γράψει. 
Έγώ έχω πολύ μεγάλο “κόλλημα” με αυτό. Ξεκινάει όλο από 
το μυαλό μου. Δεν έχει τύχει να “αρπαχτώ” από ένα γεγο-
νός της ζωής, από δικά μου βιώματα. Μπορεί και να τύχει, 
ποιος ξέρει... 
Προς το παρόν, μου αρέσει να δημιουργώ από το μηδέν 
έναν άλλο κόσμο, άλλους χαρακτήρες που κανένας δεν έχει 
σκεφτεί ποτέ, θα είμαι ο πρώτος που θα τους φανταστεί. 
Και μετά, μαζί με τους ανθρώπους που θα συνεργαστώ, 
αυτό θα το κάνουμε μια πράξη, μια εικόνα. Αυτό με τρελαί-
νει εμένα σαν ιδέα...

– Έχεις τατουάζ καθόλου;
Δεν έχω και δεν θα έκανα ποτέ. 

– Χάριν της ερώτησης, ας πούμε ότι θα έκανες ένα, 
με μια φράση που σε χαρακτηρίζει απόλυτα, που είναι 
"πυξίδα ζωής" για σένα. Ποια θα ήταν αυτή;
Έλα ντε! Τώρα μου έρχονται διάφορα, του τύπου “Bad 
karma is a bitch” ή, ας πούμε, "Κάνε το καλό και ρίξ’ το 
στον γιαλό". Πιστεύω στην ενέργεια, με την έννοια "Καν’ το 
το καλό εσύ...".

– ...και θα σου επιστραφεί; Είσαι αυτής της άποψης; 
Αν ήταν έτσι, οι μισοί άνθρωποι θα ήταν πλούσιοι – με την 
έννοια της πληρότητας.

– Τόσοι πολλοί κάνουν το καλό;
Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί άνθρωποι, που είναι μίζεροι, 
δυστυχισμένοι... 
Δεν ξέρω αν επιστρέφεται το καλό, αλλά για μένα το σημα-
ντικότερο είναι: "Πέσε με το κούτελό σου καθαρό, με τη 
συνείδησή σου καθαρή, και θα κοιμηθείς ήρεμα". Στο τέλος 
της ημέρας, αυτό είναι το ζητούμενο.

– Σε έναν χώρο όπως ο δικός σας, που είναι τόσο 
ανταγωνιστικός, πόσο εύκολο είναι να το τηρήσει κά-
ποιος αυτό;
Έίναι θέμα χαρακτήρα, νομίζω. Το να κάνεις κακό σε κάποιον 
είναι άσχημο, ούτως ή άλλως. Το να υπερασπιστείς όμως το 
δίκιο σου, και ας “ξεμπροστιάσεις” τον άλλον, είναι άλλη υπό-
θεση. Έφόσον νιώθεις ότι προσβάλλεσαι, εφόσον νιώθεις ότι 
προσβάλλεται ένας συνάδελφός σου, δεν μπορείς να μείνεις 
αμέτοχος. Γιατί γίνονται “τέρατα”... 
Tο να ραδιουργήσεις, όμως, δεν βοηθά κανέναν. Ούτε κι εσέ-
να θα βοηθήσεις, θα σου γυρίσει μπούμερανγκ. 
Έγώ, ας πούμε, πάω, κάνω τη δουλειά μου και φεύγω. Μπο-
ρεί να μάθω πράγματα μετά από έναν χρόνο. "Α", λέω, "έγινε 
αυτό; Αλήθεια; Κάτω από τη μύτη μου; Έ, και;". Μέχρι εκεί 
φτάνω.

– Αυτό είναι και αυτοπροστασία λίγο...
Πολύ! Το να μην ξέρεις το "από πίσω". Δεν σε ενδιαφέρει να 
αναλώνεσαι σε αυτό, άμα είσαι εστιασμένος στη δουλειά σου 
και κοιτάς να είσαι σωστός σε αυτό που κάνεις. Πάντα ήμουν 
έτσι, όμως. Και στο σχολείο, και στο πανεπιστήμιο. Δεν με 
νοιάζει να μαθαίνω τι λένε οι άλλοι – ούτε το αρνητικό, ούτε 
το θετικό.

– Ούτε ανάλογα με το ποιος το λέει;
Έντάξει... αν το πει κάποιος του οποίου τη γνώμη υπολογίζω, 
προφανώς θα με επηρεάσει. Και θα ζητήσω και την άποψή 
του. Έ, τώρα, αν είναι ένας άνθρωπος που εμένα δεν μου καί-
γεται καρφί αν είναι δίπλα μου ή σε άλλη χώρα, δεν θα δώσω 
καμιά σημασία.

– Ούτε αν γραφτεί κάτι για σένα; Κι αυτό "άσ’ το να 
πάει";
Δεν ασχολούμαι. Αλλά δεν μπορείς να αρέσεις και σε όλους. 
Έπίσης, υπάρχουν συμπάθειες - αντιπάθειες στον χώρο. Έχω 
δει κριτικές για παραστάσεις οι οποίες είναι “μάπα”, και είναι 
λες και πάνε για Όσκαρ. Και λες "Τώρα, εντάξει...". Και υπάρ-
χουν και περιπτώσεις, που ο ηθοποιός είναι πάρα πολύ κα-
λός, αλλά δεν "τα έχει καλά" με κάποιον... Οπότε, δεν υπάρ-
χει αντικειμενικότητα. Γι’ αυτό και δεν επηρεάζομαι. 
Έμένα το ζητούμενό μου είναι να συνεργάζομαι όμορφα, να 
ζω αξιοπρεπώς από αυτό, να περνάω καλά στη δουλειά, να 
γνωρίζω ανθρώπους που έχουν να μου δώσουν κάτι, και έχω 
να τους δώσω κι εγώ. Κάθε δουλειά να με εξελίσσει. Από εκεί 
και πέρα, για όλους μπορεί να γραφτεί κάτι, τι να γίνει... 

– Κοιτάζοντας το instagram σου, είδα ότι σε μερικές 
φωτογραφίες αναπτύσσεις κάποιες απόψεις σου. Ένα 

Άν ανησυχούσα για την κάθε δουλειά
 ότι μπορεί να με “στοιχειώσει”, θα καθόμουν σπίτι μου.

#be_inspired 11
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σχετικά πρόσφατο που είχες γράψει ήταν με αφορμή 
τις φωτιές στην Αυστραλία. Είναι “ασφαλές”, πιστεύεις, 
κάποιος γνωστός να “εκτίθεται” έτσι γράφοντας την 
άποψή του, ειδικά αν είναι και λίγο οξεία;
Μια χαρά είναι. Δεν μπορώ να ζω σε ένα καθεστώς φόβου, 
μήπως πουν κακό πράγμα για μένα. Ούτε να σκέφτομαι να 
μιλήσω, επειδή μπορεί να χάσω followers ή να με αντιπαθή-
σουν κάποιοι. Έίμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος γενικώς. Και 
ούτε με θεωρώ "παιδαγωγό του κόσμου", ούτε "δημόσιο 
πρόσωπο". 
Θα πω τη σκέψη μου – η οποία δεν είναι πολιτικοποιημένη, 
έτσι; Και μέχρι εκεί. Δεν φοβήθηκα ποτέ να εκφράσω την 
άποψή μου, κι ας είναι και λίγο οξεία. Πολλές φορές και πολύ∙ 
δεν πειράζει... Ουσιαστικά, λέω αυτά που δεν θα έλεγε ένα 
κείμενο, θα τα κόβανε. 
Ούτως ή άλλως, υπάρχει έκθεση. Ο κόσμος, μέσα από την 
ανωνυμία των social, μπορεί να εκφραστεί με τα χειρότερα ή 
με τα καλύτερα. Τώρα, αν εσύ ζεις με βάση αυτό, έχεις χάσει 
τον στόχο της ζωής σου.

– Σε ρώτησα ειδικά για το σχόλιο περί Αυστραλίας, 
επειδή κάνεις μια σύνδεση του τύπου "εδώ καταστρέφε-
ται ο πλανήτης, κι εμείς κάνουμε λες και δεν μας αφορά, 
με μόνη μας έγνοια τα blog, τις selfie" κ.λπ. κ.λπ.
Το ξέρεις ότι εκεί ζουν καμήλες; Στην Αυστραλία! Αποφάσι-
σε, λοιπόν, η κυβέρνηση της Αυστραλίας να εκτελέσει καμή-
λες γιατί έπιναν νερό, που ήταν απαραίτητο για το σβήσιμο 
των πυρκαγιών! Και λες τώρα, "Αλήθεια;". Έδώ οι άνθρωποι 
καταναλώνουμε τα πάντα, έχουμε το αλάθητο, και ξαφνικά 
αποφασίζουν “θεοί” να εκτελούν πλάσματα του πλανήτη, 
επειδή πίνουν νερό; Aυτό το πράγμα ήταν εξωφρενικό!
Και, μετά, ασχολούμαστε με το τι παγιέτα θα φορέσει η άλλη 
στο τάδε ριάλιτι ή στην τάδε εκπομπή, και αν η άλλη έχασε 3 
γραμμάρια ή 5 κιλά. Έ, εντάξει... Έυτυχώς είμαι από τους προ-
στατευμένους ανθρώπους, εν μέρει, γιατί δεν έχω τηλεόραση 
στο σπίτι.

– Από επιλογή;
Από επιλογή, καθαρά. Πάει τουλάχιστον επταετία. 
Ένημερώνομαι από το Ίντερνετ, θα διαβάσω εφημερίδες, θα 
ακούσω από άλλους και κάτι “ξέμπαρκα”. Έχω κατεβάσει και 
κάτι application για ειδήσεις στο κινητό μου και επιλέγω εγώ 
από πού θα τις διαβάσω. Οπότε έχω ένα φίλτρο. 

– Θυμάσαι κάτι που να είδες και να σου είχε κάνει 
εντύπωση;
Θυμάμαι έντονα ότι, κάθε φορά που πήγαινα στην Κρήτη, 
στις γιορτές, η τηλεόραση στο σπίτι έπαιζε, και τύχαινε να 
πετύχω ειδήσεις. Και είχε μια καταστροφολογία... με έπια-
νε ένα τρελό άγχος, έλεγα "Παναγία μου, ήρθε το τέλος του 
κόσμου!". Γι’ αυτό ο κόσμος έχει ισοπεδωθεί εγκεφαλικά και 
έχει "κάτσει κάτω". Αυτό είναι και λίγο καλλιεργημένο... 
Από ένα σημείο και μετά, λες "Έντάξει, μάνα μου, έτσι είναι 
τα πράγματα. Αλλά όχι και ακριβώς": ο κόσμος θα συνεχίσει 
να υπάρχει, θα συνεχίσουν να γεννιούνται παιδιά, θα συνε-

χίσουν να πεθαίνουν άνθρωποι από ασθένειες ή από γήρας, 
θα συνεχίσουν να ανθίζουν τα δέντρα, θα συνεχίσει η ζωή να 
υπάρχει. Πώς να το κάνουμε...

– Και, παράλληλα με τη μιζέρια, συνυπάρχει ο κό-
σμος των social media, με όλη αυτή την “γκλαμουριά” 
– όλοι περνάνε ωραία, όλοι με ακριβά αυτοκίνητα, όλοι 
με ακριβά ρούχα. Αυτό πώς γίνεται;
Αυτή την απορία έχω κι εγώ, αλλά μάλλον με αυτήν θα μείνω. 
Όλο αυτό το παράλληλο σύμπαν που βιώνουμε (γιατί παράλ-
ληλο σύμπαν είναι) είναι στα όρια του αστείου και της ανησυ-
χίας. Αυτό το ψεύτικο. Έυτυχώς δεν το κάνουν πολλοί. Για κά-
ποιους είναι αλήθεια, αλλά για τους περισσότερους wannabe 
υποπραγματικότητα... 

– Το θέμα είναι ότι πολλοί το μιμούνται, χωρίς να 
μπορούν να το υποστηρίξουν στην πραγματικότητα.
Τι να σου πω τώρα... Έγώ δεν μπορώ να το παίξω “Κροίσος”, 
από τη στιγμή που ζω με 5€ τη μέρα, για παράδειγμα. Ούτε 
να πω ότι είμαι αστροναύτης, τη στιγμή που δεν ξέρω ούτε 
άλγεβρα. 
Έίμαστε σε μια εποχή που, κακά τα ψέματα, η εικόνα παί-
ζει μεγάλο ρόλο, σύμφωνα με την άποψη των περισσότερων 
τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς αποδεικνύεται ότι, εν τέλει, το 
respect το έχουν οι άνθρωποι που έχουν κάτι να πουν, ασχέ-
τως της εμφάνισής τους. Αυτό το βλέπουμε και από το καλλι-
τεχνικό στερέωμα, και από ηθοποιούς, τραγουδιστές, και από 
δημοσιογράφους.
Έχει κουραστεί ο κόσμος από το “πλαστικό”, θέλει το αυθε-
ντικό. Και το αυθεντικό πάντα κερδίζει, δεν χάνει. Δεν θέλω 
να πιστέψω ότι είμαστε όλοι αποχαυνωμένοι...

– Έχω διαβάσει σε συνέντευξή σου το εξής: "Έχω 
βγει, έχω περάσει καλά, δεν στερήθηκα τίποτα, ξεσάλω-
σα στο σημείο που επιτρέπω στον εαυτό μου". Αυτό, το 
τελευταίο, θέλω να μου το εξηγήσεις... 
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα: Αν οδηγείς μηχανή και θέλεις 
να πιεις, θα πιεις στο σημείο που σου επιτρέπει να φτάσεις 
σπίτι σου. Αυτό έχει να κάνει με όλους τους τομείς της ζωής. 

– Δεν αφήνεις τον εαυτό σου να ξεφύγει ποτέ; 
Τον αφήνω να ξεφύγει. Αλλά στον βαθμό που δεν θα επη-
ρεαστώ. Γιατί να ξεφύγεις σε βαθμό που θα σε επηρεάσει 
αρνητικά; 

– Στην πραγματικότητα, σε ρωτάω ποιες είναι οι 
"κόκκινες γραμμές" σου...
Δεν ξέρω ακριβώς. Οι ενοχές και οι αντοχές του καθένα είναι 
εντελώς προσωπικό ζήτημα. Έγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι μου 
στερώ την ελευθερία μου – ποτέ. 
Έχεις, ας πούμε, ένα παιδί. Θα το αφήσεις να φάει γλυκά, 
αλλά δεν θα το αφήσεις να φάει 10 πιάτα, γιατί μετά θα σου 
ξερνάει. Αυτό είναι. Προνοείς...
Έκανα τις τρέλες μου όταν έπρεπε. Και ήθελα να τις κάνω 
στον σωστό χρόνο, ώστε να μην έχω απωθημένα. Αυτής της 
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Ο κόσμος, μέσα από την 
ανωνυμία των social, 

μπορεί να εκφραστεί με 
τα χειρότερα ή 

με τα καλύτερα. 
Τώρα, αν εσύ ζεις

με βάση αυτό,
έχεις χάσει

τον στόχο της
ζωής σου.



14 / PlanBe / Μάρτιος45 #be_inspired 

άποψης είμαι: να έχεις κάνει αυτά που θες για να ξέρεις τι 
είναι, ώστε μετά να κάνεις τις επιλογές σου πιο ξεκάθαρα. 

– Θέλω να μου μιλήσεις λίγο και για το θέατρο. Φέ-
τος πρωταγωνιστείς σε μία από τις πιο επιτυχημένες 
παραστάσεις της σεζόν: "Όποιος θέλει να χωρίσει... να 
σηκώσει το χέρι του", στο Θέατρο Ήβη.
Φέτος είναι λίγο "πάω από το σπίτι μου στο “σπίτι” και στο 
“σπίτι”". Δηλαδή, και στη δουλειά στην τηλεόραση είναι τέ-
τοιο το κλίμα, που νιώθω πραγματικά σαν να πηγαίνω σπίτι 
μου. Αλλά και στο θέατρο νιώθω σαν να πηγαίνω σπίτι μου. 
Ένα πράγμα ασύλληπτα όμορφο...
Τώρα, σχετικά με το έργο, είναι μια φρέσκια κωμωδία, που 
εγώ πιστεύω ότι αφορά τους πάντες, τουλάχιστον τη γενιά 
τη δικιά μας, που ξέρουμε λίγο-πολύ τι πάει να πει social 
media, Ίντερνετ... Αλλά, και πάλι, όλες οι ηλικίες το παρακο-
λουθούν άνετα. Μιλάει για τις σχέσεις, πώς μπορούν να ανα-
τραπούν όλα μέσα σε μια νύχτα, τα “θέλω” των ανθρώπων. 

– Και ο δικός σου ρόλος;
Έγώ είμαι ο Μιχάλης, ο οποίος είχε έναν χωρισμό με τη Να-
τάσα, η οποία Νατάσα παντρεύεται αύριο τον Ιάκωβο. Έίμαι 
ο μεγάλος της έρωτας που είχα φύγει για το Λονδίνο. Έπι-
στρέφω και ξαναβρίσκομαι με τη Νατάσα, και προσπαθώ να 
την πείσω να μην παντρευτεί, για να είναι μαζί μου. Και με 
αφορμή αυτή τη νύχτα, εξελίσσεται η ιστορία. 
Ο κόσμος φεύγει από την παράσταση ανάλαφρος, χαρού-
μενος... Γινόμαστε μια όμορφη παρέα – και το κοινό, και επί 
σκηνής. Κι αυτό είναι πολύ γλυκό και όμορφο.

– Και, φυσικά, είναι και το πρώτο θεατρικό έργο του 
Γιώργου Καπουτζίδη... 
Το οποίο και έχει σκηνοθετήσει. Ο ίδιος δεν παίζει.

– Για πες λίγο... πώς είναι γενικά ως συνεργάτης, ως 
άνθρωπος;
Υπέροχος. Νομίζω ότι δικαίως έχει την αγάπη του κόσμου. 
Έίναι ένα τόσο καλόψυχο πλάσμα, εξαιρετικός συνεργάτης. 
Τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα θα έρθει για να δει 
και την παράσταση. Όχι για να κάνει παρατηρήσεις, έρχεται 
για την παρέα – έχει μεγάλη διαφορά και σημασία αυτό. 
Μπορεί να βγούμε και όλοι μαζί για ποτό, μπορεί να πάμε 
για φαγητό μετά την παράσταση... 
Δεν έχει επιλέξει τυχαία τα άτομα που επέλεξε. Για κάποιον 
λόγο, όλοι “δέσαμε” μεταξύ μας και, πραγματικά, ο ένας 
νοιάζεται για τον άλλον. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις 
δουλειές... 

– Θα συνεργαζόσουν μαζί του, σε περίπτωση που 
θα έκανε πάλι κάτι τηλεοπτικά; 
Σύμφωνα με την εμπειρία που έχω, δεν θα το σκεφτόμουν 
καθόλου! Έίναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει μπει 
μες στην καρδιά μου. Αυτό που εκπέμπει, αυτό είναι κιόλας. 
Δεν είναι “φτιαχτό”, δεν είναι "για τον κόσμο". Έίναι ένας 
άνθρωπος που, δεν ξέρω, "έχει καταπιεί τον ήλιο"...

Και, επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ο Γιώργος έχει το 
θάρρος της γνώμης του, δεν εγκλωβίζεται σε ταμπού. Μι-
λάει ανοιχτά, υπερασπίζεται τη ζωή του, τα δικαιώματα του 
ανθρώπου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν φοβάται. 

– Μα ο καθένας, τελικά, δεν έχει το δικαίωμα να 
κάνει ό,τι θέλει;
Για μένα, ναι. Αλλά το ότι εγώ το θεωρώ αυτονόητο, δεν 
σημαίνει ότι το θεωρεί και ο παραδίπλα. Αυτό εμένα με 
τρομάζει. Φοβάμαι να παραδεχτώ ότι η δική μου λογική δεν 
είναι η κοινή λογική. Γιατί, πολλές φορές, νιώθω σαν εξωγή-
ινος. Πάντα όμως ήμουν έτσι, από μικρός. Πολλά δεν μου 
“κολλούσανε”. 

– Όπως;
Ας πούμε ο γάμος, έτσι όπως τον έχω δει να γίνεται. Γιατί 
εγώ έρχομαι και από την Κρήτη, που είναι μια παράδοση 
μεγάλη ο γάμος, είναι μια τεράστια βιομηχανία χρημάτων. 
Έγώ το βλέπω εντελώς ψυχρά: είναι ένα συμβόλαιο. Θα μα-
ζευτούμε 2.000 κόσμος, θα βγάλει το ζευγάρι κάποια χιλιά-
ρικα... και μετά από 2-3 χρόνια, μπορεί να χωρίσουν και να 
γίνει "το κάγκελο του κάγκελου".
Όνειρο ζωής το ’χει η άλλη να φορέσει νυφικό αξίας 5.000 
ευρώ, τη στιγμή που δουλεύει για 800. Και λες "ρε κούκλα, 
πάρε αυτά τα λεφτά να πας με τον γκόμενο ένα ταξίδι" ή 
"αν γεννήσεις, να τα χρησιμοποιήσεις για τη γέννα σου, για 
κάτι χρηστικό".
Ή όπως το να κρίνεις έναν άνθρωπο από τις προτιμήσεις 
του. Ή το θέμα της αισθητικής. Όλο αυτό γύρω μου με 
κουράζει, πώς να σου πω... Κάνω μεν “blend in”, αλλά κάνω 
και “blend out”...

– Στην τηλεόραση, λοιπόν, είσαι στην πιο επιτυχη-
μένη σειρά της σεζόν. Στο θέατρο, σε μία από τις πιο 
επιτυχημένες εισπρακτικά παραστάσεις φέτος. Δύο 
στα δύο. Πώς τα κατάφερες;
Δεν μου έχει χαριστεί τίποτα...

– Στην τύχη πιστεύεις; 
Δεν ξέρω. Για οτιδήποτε έχω κάνει, έχω δουλέψει πολύ. 
Σίγουρα είναι και θέμα επιλογών. Και για τις δύο δουλειές 
πέρασα από δοκιμασία, δεν είναι ότι χτύπησε το τηλέφωνο 
και είπαν "Γιάννη μου, έλα εδώ να σε κλείσουμε τώρα, μην 
ψάχνεις δουλειά". Απλά τις θέλησα πολύ αυτές τις δουλειές 
και είχα αποφασίσει ότι θα τις πάρω. Δεν θα πω ότι "νιώθω 
πολύ τυχερός που είμαι σε αυτή τη δουλειά", γιατί την πήρα 
με το σπαθί μου. 
Δεν ξέρω πώς να στο εξηγήσω τώρα αυτό... Όταν είχα 
ακούσει ότι θα γίνει αυτή η δουλειά στο θέατρο, είπα "Έγώ 
θα είμαι εκεί". Αλλά και όταν άκουσα για τη σειρά, είπα "Έγώ 
θα είμαι εκεί".
Έχω δυο δουλειές που λειτουργούν σαν ζυγαριά, με φέρ-
νουν σε ισορροπία: δράμα - κωμωδία. Μακάρι να το έχω σε 
όλα τα χρόνια που θα δουλεύω. Για φαντάσου να είχα δρά-
μα και το πρωί, δράμα και το βράδυ... Έντάξει τώρα, είπαμε! 
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Η επί επτά αιώνες πρωτεύουσα του ισπανικού κράτους μαγεύει τους 
επισκέπτες της, όπως μάγεψε τους κατακτητές της. Και παραμένει μοναδική, 
ατίθαση και αξεπέραστη... 

της Έλενας Κιουρκτσή

Γρανάδα:
Η πλανεύτρα μποέμισσα

της Ανδαλουσίας

17#be_a_traveller
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είχε πει ο Μεξικανός ποιητής Francisco Icaza. Χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, με την αραβική (Albaicín), την 
εβραϊκή (Realejo) και την τσιγγάνικη συνοικία (Sacromonte) να τη στολίζουν με κάθε είδους πολύχρωμες αντιθέσεις, η πόλη 
μάς καθήλωσε με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της και μας αιχμαλώτισε με την πολυσυλλεκτική αυθεντικότητά της. 
Έγκαταλείποντάς την, ο καλύτερος επίλογος ήταν τα λόγια του Αλέξανδρου Δουμά: "Υπάρχει μόνο μια χαρά για όποιον επι-
σκέπτεται τη Γρανάδα: να επιστρέψει σε αυτή".

"Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στη ζωή
από το να είναι κανείς τυφλός στη Γρανάδα",

7+1 “διαμάντια” της Γρανάδας

1. Η Alhambra (Κόκκινο Φρούριο) κατασκευάστηκε μετά 
την κατάληψη της Ισπανίας από τους Μουσουλμάνους βασι-
λείς και αποκαλύπτει με τον πιο καλαίσθητο τρόπο την καλ-
λιτεχνική ευφυΐα των Μαυριτανών τεχνιτών και καλλιτεχνών, 
καθώς και τον πολιτισμό τους στη Δυτική Έυρώπη. 
Πρόκειται για το πιο επιβλητικό κτίσμα στην πόλη. Οι Μαυ-
ριτανοί ποιητές την περιέγραψαν ως "μαργαριτάρι ανάμεσα 
στα σμαράγδια", ενώ έχει εμπνεύσει και το έργο του Federico 
García Lorca “Doña Rosita la soltera”. 
Αποτελείται από την Alcazaba, που είναι το φρούριο, το 
Palacios Nazaries, που είναι το κυρίως παλάτι, το παλάτι του 
Carlos Έ’, όπου στεγάζονται το Museo de la Alhambra και 
το Museo de Bellas Artes, και από το Generalife, όπου βρί-
σκονται οι καταπληκτικοί κήποι. Με περίτεχνα διακοσμητικά 
μωσαϊκά και μεγαλοπρεπείς στοές, συγκαταλέγεται στη λίστα 
με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO.
Απαραίτητο να προαγοράσουμε τα εισιτήρια, γιατί υπάρχει 
κοσμοσυρροή, και να δηλώσουμε τι ώρα θέλουμε να επισκε-
φτούμε το Palacios Nazaries. Αν καθυστερήσουμε, δεν θα 
μας επιτραπεί η είσοδος (https://tickets.alhambra-patronato.
es/en/).
     
2. Η Albayzín (Αραβική συνοικία) βρίσκεται ακριβώς απένα-
ντι από την Alhambra και αποτελεί το πιο γραφικό κομμάτι της 
Γρανάδα: πλακόστρωτα ανηφορικά δρομάκια, γραφικά σπίτια, 
αραβικά μαγαζιά που σερβίρουν τσάι (teteria), μπαράκια και 
εστιατόρια. Στην κορυφή της Albayzín βρίσκεται το Mirador 
de San Nicolas, με την πανοραμική θέα προς την Alhambra και 
ολόκληρη την πόλη. Ανηφορίζοντας, αξίζει μια στάση για μπί-
ρα και tapas (ισπανικά μεζεδάκια) στην Plaza Larga, μία μικρή 
πλατεία η οποία συγκεντρώνει φοιτητόκοσμο. Λίγο παραπέρα 
θα συναντήσουμε το Mirador de San Cristobal, από το οποίο 
φαίνεται το παλιό τείχος που προστάτευε την Albayin.

3. Η Plaza de Isabel la Católica, στην οποία βρίσκεται το 
μπρούτζινο άγαλμα του Κολόμβου και της  Βασίλισσας Ισα-

βέλλας, η οποία του παραδίδει την ενυπόγραφη άδεια να 
φύγει για το ιστορικό πρώτο ταξίδι του, που οδήγησε στην 
ανακάλυψη της Αμερικής. Η υπογραφή της συμφωνίας είχε 
γίνει στη Γρανάδα. 

4. Ο Καθεδρικός της Γρανάδα (Καθεδρικός της Εναν-
θρώπισης). Από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης, χτίστη-
κε τον 16ο αιώνα και συνδυάζει το αναγεννησιακό στιλ και 
την μπαρόκ αρχιτεκτονική. Στο Παρεκκλήσι της Τριάδας, το 
φόντο για την Αγία Τράπεζα (retable) έχει φιλοτεχνηθεί με 
έργα του Έλ Γκρέκο, του Χοσέ Ριμπέρα, του Αλόνσο Θάνο 
και του Σπανολέτο. 

5. Το Sacromonte (Ιερό βουνό) είναι η γειτονιά των τσιγγά-
νων με τα υπόσκαφα σπίτια και το μέρος όπου γεννήθηκε το 
flamenco στη Γρανάδα. Σε αυτά λαμβάνουν χώρα τα χορευτι-
κά σόου των gitanos με καστανιέτες και κιθάρες, γνωστά ως 
zambra. Άλλα έχουν μετατραπεί σε εστιατόρια, μπαρ, ακόμα 
και τουριστικά καταλύματα.

6. Η Plaza Nueva είναι η πιο παλιά πλατεία της πόλης. Η τρι-
γύρω περιοχή δικαίως ονομάζεται "Μικρό Μαρόκο": καφενεία 
με εξωτικό τσάι, δυνατό καφέ, αραβικά γλυκά και ναργιλέδες 
δίπλα σε μαγαζάκια με μεθυστικά μπαχαρικά, γεμίζουν τα 
στενά, λαβυρινθώδη δρομάκια της πόλης. 

7. Η Carrera del Darro, φυσικό σύνορο της Albayzin, εκτεί-
νεται κατά μήκος του ποταμού Rio Darro και είναι ένας γρα-
φικός και ιδιαίτερος δρόμος, στη σκιά του ανακτόρου της 
Alhambra. Έκεί, εκτός από πραματευτές, ζογκλέρ και αρκετά 
tapas bar, θα συναντήσουμε και το Hamman El Bañuelo, το 
κτίριο στο οποίο στεγάζονταν τα λουτρά της πόλης.

8. Η μποέμ γειτονιά του Realejo (Εβραϊκή συνοικία) είναι 
must με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα πανέμορφα σπίτια, τα 
γκράφιτι και την αφρόκρεμα των ντόπιων εναλλακτικών που 
συγκεντρώνει. 
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– Χρήσιμες πληροφορίες
Διαμονή
Το πολυτελές Hotel Casa 1800 Granada στεγάζεται σε 
πρώην κτίριο της τοπικής αστυνομίας και ευτυχώς δεν κα-
τεδαφίστηκε, γιατί είναι άκρως εντυπωσιακό, ενώ κάποια 
δωμάτιά του έχουν θέα στην Alhambra. Από 126 ευρώ το 
δίκλινο (www.hotelcasa1800granada.com). Το Hotel Saray 
εντυπωσιάζει με διακόσμηση ανδαλουσιανού στιλ, με τα 
χαρακτηριστικά ψηφιδωτά, τις καμάρες και τα σιντριβάνια. 
Από 108 ευρώ το δίκλινο (https://www.hotelgranadasaray.
com/en/). Στο Hotel Hesperia Granada Centro, τα δωμάτια 
είναι φωτεινά και το περιβάλλον καλαίσθητο και φιλικό. Από 
90 ευρώ το δίκλινο (hhgranada@hesperia.com). Το ιστορι-
κό Reina Cristina βρίσκεται κοντά στον καθεδρικό της πό-
λης και στεγάζεται στο κτίριο από όπου, κατά τη διάρκεια 
του Ισπανικού Έμφυλίου, οι δυνάμεις του δικτάτορα Φράν-
κο απήγαγαν τον Αύγουστο του 1936 τον ποιητή και αγαπη-
μένο της πόλης Federico García Lorca που διέμενε στον 2ο 
όροφο και τον εκτέλεσαν 3 χλμ μακριά. Διαθέτει φωτεινά 
δωμάτια με κλασική διακόσμηση. Από 50 ευρώ το δίκλινο 
(www.hotelreinacristina.com/en-gb). 

Καφές, γλυκό και παγωτό
Από τα πιο δημοφιλή είναι το Café Baraka, που “πιστεύει” 
στη θετική ενέργεια. Σε ένα άκρως χαλαρωτικό περιβάλ-
λον, σερβίρει διάφορες ποικιλίες καφέ και γλυκών (http://
cafebaraka.es). Το Durán Barista είναι ένα από τα καλύτερα 
καφέ της Γρανάδας, και ο cappuccino έχει “ζωγραφισμένο” 
στο αφρόγαλα το όνομά μας ή κάποιο αστείο μήνυμα που 
θα θέλαμε κυριολεκτικά να... ρουφήξουμε. Το πιο διάση-
μο και παλαιότερο παγωτατζίδικο είναι το Heladeria Los 
Italianos, με κορυφαία γεύση το Casatta ice cake.

Καλό φαγητό
Με θέα την Alhambra (από την οποία απέχει 10 λεπτά με τα 
πόδια) και προσεγμένη κουζίνα, ξεχωρίζει το Restaurante 
Mirador de Morayma (http://miradordemorayma.com/
en). Το Los Santanderinos σερβίρει τοπικές νοστιμιές και 
εξαιρετικά tapas (http://www.lossantanderinos.com). Στο 
Antigua Bodega Castaneda, που προτιμούν οι ντόπιοι, θα 
γευτούμε σε χαμηλές τιμές εξαιρετικό φαγητό, με δημοφι-
λές το “tabla iberica”, μια ποικιλία από tapas με αλλαντικά, 
καβούρια, γαρίδες και κρέας από κυνήγι. Το La Bella y la 
Bestia II είναι αρκετά συμπαθές και συνήθως ασφυκτικά γε-
μάτο από ντόπιους. Το ίδιο και το La Antigualla II, με φρο-
ντισμένο μενού, δροσερές μπίρες, “ιπποτικό” ντεκόρ από 
πανοπλίες και φιλικό σέρβις. Το Los Diamantes, παρά το 
“άχαρο” όνομά του, αξίζει για να απολαύσουμε tapas μαζί 
με την μπίρα μας (http://www.barlosdiamantes.com/). Για 
φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, το Mesón Rincón De Rodri 
με τις... πλαστικές καρέκλες και το La Esquinita de Javi II με 
το “ψυχρό” περιβάλλον και τα εξαιρετικά πιάτα (https://
laesquinitadejavi.es) είναι τα καλύτερα. Για πιο απλές “συ-
γκινήσεις” στη Γρανάδα, τα tapas (με γκάμα από τηγανητά 
ψαράκια μέχρι σουφλέ) είναι δωρεάν, αρκεί να παραγγεί-
λουμε ένα κρασί ή μια μπίρα, των οποίων οι τιμές δεν ξε-
περνούν τα 4 ευρώ.

Νυχτερινή διασκέδαση
Στο κέντρο υπάρχουν πολλά μπαράκια – η Calle Navas 
που ξεκινάει από την πλατεία του Δημαρχείου (Plaza del 
Carmen) ίσως έχει τα πιο ενδιαφέροντα μαγαζιά. Έάν θέ-
λουμε χορό μέχρι πρωίας, το Entresuelo μάς περιμένει και 
συγκεντρώνει όλο τον μποέμ πληθυσμό της πόλης (https://
entresuelogranada.blogspot.com/).

Μια... Γρανάδα ιστορία 
Η Γρανάδα ή Γκρανάντα ή Γρενάνδη (γνωστή στα ελληνικά με την ονομασία “Έλιβύργη”),  βρίσκεται στην αυτόνομη περιφέ-
ρεια της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία. Το σύγχρονο όνομά της πιθανόν να οφείλεται στις πολλές ροδιές που καλλιεργούνται 
στην περιοχή ("γκρανάδα" στα Ισπανικά). 
Το 1492, ο τελευταίος σουλτάνος, ο Boabdil, την παρέδωσε στους Καθολικούς βασιλείς Ισαβέλλα και Φερδινάνδο, οι οποίοι 
έθεσαν σε εφαρμογή σχέδιο εκχριστιανισμού της πόλης. Έτσι, εκτός από το ότι τα τζαμιά μετατράπηκαν σε εκκλησίες, η 
εξωτερική διακόσμηση του συγκροτήματος Alhambra ασπρίστηκε, οι ζωγραφιές και οι επιχρυσώσεις αφαιρέθηκαν, και τα 
έπιπλα απομακρύνθηκαν ή καταστράφηκαν. 
Μέσα στην Alhambra χτίστηκε το αναγεννησιακό Palacio του Carlos V, εγγονού της Ισαβέλλας – μια παραφωνία που αδυ-
νατεί να συναγωνιστεί το ισλαμικής αρχιτεκτονικής σύμπλεγμα. Ο δε Μέγας Ναπολέων επιχείρησε να ανατινάξει ολόκληρο 
το συγκρότημα, αλλά ευτυχώς ένας στρατιώτης του τον παράκουσε, εξουδετέρωσε τα εκρηκτικά και, έτσι, έσωσε την 
Alhambra από την καταστροφή.
Στους αιώνες που ακολούθησαν, η Μαυριτανική τέχνη υπέστη επιπλέον βανδαλισμούς από τις ισπανικές Αρχές, ωστόσο η 
Γρανάδα έχει διατηρήσει τον παλαιό αραβικό χαρακτήρα της.
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Να δοκιμάσουμε
Την τοπική μπίρα Alhambra και το Vermouth, που 
είναι γλυκό σαν sherry και σερβίρεται με πάγο. Και, 
φυσικά, το κρασί της περιοχής. Το “tinto de verano” 
είναι σαν τη sangria, αλλά με λεμονάδα, και το πίνουν 
στη Γρανάδα κυρίως το καλοκαίρι.

Αγορές
Η γραφική αγορά Alcaiceria βρίσκεται στα στενά 
γύρω από τον Καθεδρικό της Γρανάδα, όπου θα 
βρούμε σουβενίρ όλων των ειδών: από ρούχα και 
βεντάλιες, μέχρι μπαχαρικά και παιχνίδια. Το Χέρι 
της Φατιμά (Μano de Fátima), με τα δάχτυλα τεντω-
μένα ως φυλαχτό ενάντια στο κακό μάτι, είναι χα-
ραγμένο πάνω από την πύλη Puerta Judiciaria (Πύλη 
της Δικαιοσύνης) στην Alhambra, με τα αντίγραφά 
του –κακόγουστα και μη– να είναι το πιο δημοφιλές 
σουβενίρ στην πόλη. Τα πιο καλαίσθητα τα βρήκαμε 
στο Hecho A Mano, στην εβραϊκή συνοικία.

Διαφορά ώρας: -1

Περισσότερα: http://en.granadatur.com/ 

Εκεί σώπασε το "αηδόνι της 
Ανδαλουσίας" 
"...Μα επιτέλους! Πια ο καθείς γνωρίζει πως από καιρό τώρα 
–και προ παντός στα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα– εί-
θισται να δολοφονούν τους ποιητάς", έγραφε ο Νίκος Έγ-
γονόπουλος για τη δολοφονία του Federico García Lorca 
(Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα) και για την εποχή της ανόδου 
του φασισμού στην Έυρώπη. Ο Lorca σπούδασε Φιλοσοφία 
και Νομική στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα πριν... ερωτευτεί 
την ποίηση. Ο επίλογος της ζωής του γράφτηκε εκεί, όταν 
άφησε τη Μαδρίτη τρεις μέρες πριν ξεσπάσει ο Ισπανικός 
Έμφύλιος και πήγε να μείνει στη Γρανάδα, παρότι γνώριζε 
πως κατευθυνόταν στην πιο συντηρητική πόλη της Ισπανίας. 
"Έγώ πάντα θα είμαι στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίπο-
τα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν 
ειρηνικά το τίποτα που έχουν".
Λίγους μήνες μετά, οι δυνάμεις του Φράνκο τον εντόπισαν, 
τον απήγαγαν και τον εκτέλεσαν πυροβολώντας τον πισώ-
πλατα, κάπου 200 μέτρα μακριά από μια παράξενη πηγή με 
παγωμένο αναβρύζον νερό, που οι Άραβες την ονόμαζαν 
“Αϊναδαμάρ”, δηλαδή "Πηγή των Δακρύων". Ήταν μόλις 38 
χρονών.
"...Έφτασα στη γραμμή όπου σταματά
η νοσταλγία 
και το δάκρυ μεταμορφώνεται
σε αλάβαστρο του νου.
...Αηδόνι! Ω αηδόνι μου! Τραγουδάς ακόμα;"
"Ο ίσκιος της ψυχής μου", -  Federico García Lorca
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Π ριν από περίπου ένα μήνα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του τελικού του Super 
Bowl, ένα σύνθημα ένωσε τον ανδρικό πληθυσμό της υφηλίου "Λατίνες ενωμένες, 
ποτέ νικημένες". Ήταν το αποτέλεσμα της κοινής εμφάνισης δύο γυναικών στο 
διασημότερο αθλητικό ημίχρονο στις ΗΠΑ. Η 43χρονη Σακίρα και η σχεδόν 51 

ετών Τζένιφερ Λόπεζ βγήκαν στη σκηνή, χόρεψαν, τραγούδησαν και επιβεβαίωσαν απόλυτα τον 
Λατίνο ποιητή Οβίδιο που υποστήριζε ότι "Η γυναίκα είναι ένα γλυκό δηλητήριο" (“Dulce puella 
malum est”).
Tην επόμενη ημέρα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, περιοδικά και Διαδίκτυο ξεκίνησαν 
τα δικά τους πορίσματα, θετικά ή αρνητικά, σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας και τα πρότυπα 
που προβλήθηκαν με τη συγκεκριμένη, άκρως ερωτική, εμφάνιση των δυο γυναικών που κυρι-
αρχούν στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η μερίδα του λέοντος των σχολιασμών αφορούσε την 
51 ετών Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία αποθεώθηκε λόγω της σαγηνευτικής ομορφιάς της, αλλά και 
κατακρίθηκε, καθώς η ίδια προβάλλει ιδιαίτερα την αισθησιακή/ερωτική πλευρά της – αυτό που οι 
Αμερικανοί αποκαλούν sexiness.  
Σε μια εποχή που ο αισθησιασμός έχει αποενοχοποιηθεί και η γυναίκα μπορεί να είναι όμορφη 
χωρίς να θεωρείται αυτόματα και χαζή, το πρότυπο που πέρασε η Λατίνα σταρ στις νέες γενιές 
κατηγορήθηκε από πολλούς, καθώς δεν ταιριάζει σε μια έμπειρη τραγουδίστρια, αλλά κυρίως δεν 
ταιριάζει στην ηλικία της. Διότι η Λόπεζ, με το στυλ που προωθεί και τις εταιρείες καλλυντικών 
που την υποστηρίζουν, έχει καταφέρει να διαιρέσει τα 50 έτη στη μέση, μετατρέποντάς τα στα 
νέα 25, αν θέλουμε να παραφράσουμε τη μεγάλη επιτυχία του 1987, με τη Ρίτα Σακελλαρίου να 
υποστηρίζει ότι "Οι 40άρες ίσον με δυο 20άρες". 

"Πυρ, γυνή και θάλασσα, δυνατά τρία".
Αίσωπος, 620-560 π.Χ.

Μάρτιος, ο μήνας της Γυναίκας...
Από την Πηνελόπη της "Οδύσσειας",
στην Τζένιφερ Λόπεζ του Super Bowl 

της Γιώτας Χουλιάρα
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Από τα πρότυπα της Ομηρικής Περιόδου,
στις σουφραζέτες της Βρετανίας 
Ξεκινώντας από τον μύθο της Πανδώρας (παν + δώρα), της 
αρχετυπικής μορφής της Έλληνικής Μυθολογίας, όπου αναφέ-
ρεται ως η πρώτη θνητή γυναίκα και αιτία όλων των δεινών 
κατά τον Ησίοδο (αντίστοιχη της βιβλικής Έύας), κατανοούμε 
πως η γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο έπρεπε να είναι 
σεμνή, όμορφη και υγιής, προκειμένου να συμβιβάζεται με τα 
πρότυπα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας. 
Κατά την Ομηρική Περίοδο, τρία είναι τα πρότυπα που κυ-
ριαρχούν: της ωραίας Έλένης, της πιστής Πηνελόπης και της 
ισχυρής Κλυταιμνήστρας. Από τις τρεις αυτές γυναικείες φι-
γούρες φαίνεται να απορρέουν τα στοιχεία των γυναικείων 
προτύπων που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. 
•   Η Πηνελόπη, σύζυγος του πολυμήχανου Οδυσσέα, βασί-
λισσα της Ιθάκης, αποτελεί την αρχετυπική φιγούρα της συζύ-
γου. Η Πηνελόπη φαίνεται πως διαθέτει όλες τις αρετές της 
σωστής συζύγου: έξυπνη, συνετή, πιστή στον άντρα της και 
αφοσιωμένη στον γιο της. Την αφοσίωσή της εγκωμιάζει και 
ο Αγαμέμνων, νεκρός πια, στον Κάτω Κόσμο, όταν συναντά 
τον Οδυσσέα κατά την κάθοδό του στον Άδη (ραψωδία λ της 
"Οδύσσειας"). 
Αν, όμως, παρατηρήσουμε προσεκτικά πίσω από τον μύθο, θα 
διαπιστώσουμε ότι η Πηνελόπη δεν ήταν απλά η γυναίκα που 
περίμενε τον αγαπημένο της υφαίνοντας, αλλά μια ισχυρή γυ-
ναικεία φιγούρα, η οποία ανέλαβε να διοικήσει το βασίλειο της 
Ιθάκης. Όταν πλέον ο πόλεμος στην Τροία είχε τελειώσει και 
εμφανίστηκαν οι Μνηστήρες για να διεκδικήσουν τον βασιλικό 

θώκο της Ιθάκης, πιστεύοντας ότι ο Οδυσσέας δεν θα επι-
στρέψει, η Πηνελόπη ήταν εκείνη που κατάφερε να κερδίσει 
χρόνο, μέχρι ο Οδυσσέας να τους αντιμετωπίσει.

•  Στον αντίποδα της Πηνελόπης, συναντάμε την Ωραία Έλένη, 
κόρη της Λήδας. Η Έλένη της Σπάρτης αποτελεί το πρότυπο 
της ομορφιάς. Παρά το γεγονός ότι προκάλεσε δεινά στους 
Αχαιούς με την εγκατάλειψη του συζυγικού οίκου (αντίστροφο 
πρότυπο από εκείνο της Πηνελόπης), ο Όμηρος την εκθειάζει, 
παραπέμποντας άμεσα στη θεϊκή της καταγωγή και γέννηση 
– όμοια με εκείνη της Αφροδίτης. Σύμφωνα με τα πρότυπα 
του Έλβετού ψυχολόγου Κάρλ Γκούσταβ Γιουνγκ, στο βιβλίο 
του “Psychological Aspects of the Mother Archetype” (1939), η 
Έλένη είναι ο δεύτερος τύπος της γυναίκας με Υπερανάπτυξη 
του Έρωτα, σε αντίθεση με την Πηνελόπη, στην οποία επικρα-
τεί το μητρικό ένστικτο. 

•  Απέναντι και από τις δυο βρίσκεται η Κλυταιμνήστρα, αδελ-
φή της Ωραίας Έλένης. Παρότι στα ομηρικά έπη και την Αρ-
χαία Έλληνική Γραμματεία η Κλυταιμνήστρα παρουσιάζεται 
ως ένα αρνητικό γυναικείο πρότυπο, αν παρατηρήσουμε τις 
ιδιαιτερότητες του μύθου, θα διαπιστώσουμε πως αυτό δεν 
ισχύει. Η βασίλισσα των Μυκηνών και σύζυγος του Αγαμέμνο-
να, ήταν μια τραγική φιγούρα γυναίκας που δεν επιθυμούσε να 
υποταχθεί στους άνδρες. Νέα ακόμη, είδε τον Αγαμέμνονα 
να σκοτώνει τον πρώτο σύζυγό της, τον Τάνταλο, και το μωρό 
τους, και να την παντρεύεται. Στη συνέχεια, είδε την κόρη της, 
Ιφιγένεια, να θυσιάζεται στην Αυλίδα για να ικανοποιηθεί ο 
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χρησμός. Στα ομηρικά έπη φαίνεται να μη συγχωρεί τον Αγα-
μέμνονα και, όταν εκείνος λείπει στην Τροία, η ίδια αναλαμβά-
νει τη διοίκηση του βασιλείου, συνάπτοντας ερωτικές σχέσεις 
με τον Αίγισθο. 
Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια ισχυρή ανδροκρα-
τούμενη κοινωνία, η οποία συγχωρεί τις απιστίες των ανδρών 
και στοιχειώνει τις γυναίκες που τολμούν να αναλάβουν την 
εξουσία και να ζήσουν σαν άνδρες. Το πρότυπο της ισχυρής 
Κλυταιμνήστρας θα ακολουθήσουν πολλά χρόνια αργότερα η 
Έλισάβετ Α' της Αγγλίας, γνωστή και ως "Παρθένος Βασίλισ-
σα", και η Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας, η επονομαζόμενη “Μεγά-
λη”. Και οι δυο θα κυβερνήσουν τις χώρες τους με πυγμή και 
θα ζήσουν όπως οι άνδρες, έχοντας πολλούς εραστές, αλλά 
μόνιμο σύντροφο την εξουσία και το πάθος τους για δύναμη. 

Καθώς τα πρότυπα τείνουν να επαναλαμβάνονται, υπήρξαν 
πολλές γυναίκες που θέλησαν να υιοθετήσουν αντρικά χαρα-
κτηριστικά, ακόμη και ονόματα. Στο έργο "Μικρές Κυρίες" της 
Αμερικανίδας Λουίζα Μέι Άλκοτ, το οποίο πρόσφατα μετα-
φέρθηκε για μια ακόμη φορά στον κινηματογράφο, διαπιστώ-
νει κανείς ότι πολλές γυναίκες, όπως η Τζο, που θέλησαν να 
κυνηγήσουν τα όνειρά τους ενάντια στο πρότυπο της πιστής 
συζύγου, χαρακτηρίστηκαν “αγοροκόριτσα”. Άλλες, πάλι, υι-
οθέτησαν ανδρικά ονόματα, για να μπορέσουν να ζήσουν ως 
ισχυρή Κλυταιμνήστρα. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αδερφών Μπροντέ, οι 
οποίες έγραψαν αρχικά μια ποιητική συλλογή με τα αντρικά 
ψευδώνυμα Currer, Ellis και Acton Bell. Η Σαρλότ Μπροντέ 
έγραψε την “Jane Eyre” με το ψευδώνυμο Currel Bell, ενώ η 
Έμιλι Μπροντέ εξέδωσε τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" με το ψευ-
δώνυμο Ellis Bell. Το ανδρικό όνομα στην υπογραφή ενός βι-
βλίου ήταν επί της ουσίας προαπαιτούμενο, για να μπορέσει 
ένα κείμενο να κάνει τα βήματά του στον κόσμο της σοβαρής 
λογοτεχνίας, σε μια εποχή που επικρατούσε το πρότυπο της 
Πηνελόπης. 
Ακόμη και στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο, η γυναίκα έπρε-
πε να έχει κάποιον προστάτη ή πλούσιο εραστή που, αν ήταν 
τυχερή, θα γινόταν σύζυγος, όπως στην περίπτωση της Κρι-
στίν Ντααέ, την οποία διηγείται ο Γκαστόν Λερού στο "Φά-
ντασμα της Όπερας". 
Έχοντας φτάσει στα τέλη του 19ου αιώνα, τα πρότυπα αλλά-
ζουν με τη Βιομηχανική Έπανάσταση. Οι “σουφραζέτες” (ο 
όρος επινοήθηκε από την εφημερίδα Daily Mail ως υποτιμη-
τικός χαρακτηρισμός για τα μέλη του κινήματος υπέρ του δι-
καιώματος ψήφου στις γυναίκες), κάνουν την εμφάνισή τους. 
Πρόκειται για γυναίκες από τη μεσαία τάξη, με επισφαλή κοι-
νωνικο-οικονομική κατάσταση, που μάλλον αδιαφορούν για τα 
παραδοσιακά πρότυπα. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, παρά τον 
δραματικό του αντίκτυπο στον πλανήτη, θα τους δώσει μια 
μοναδική ευκαιρία: η έλλειψη ικανών και αρτιμελών ανδρών, θα 
τις οδηγήσει να αναλάβουν πολλούς παραδοσιακά ανδρικούς 
ρόλους. Αυτή η εξέλιξη θα καταδείξει τις δυνατότητές τους, 
οδηγώντας σε μια νέα εποχή. 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου όλα επιτρέπονται 
"Μια γυναίκα στον κόσμο των επιχειρήσεων πρέπει να φέ-
ρεται σαν κυρία, να ενεργεί σαν άντρας και να δουλεύει σαν 
σκυλί", είχε πει η 78 ετών Ανν Γκλόαγκ, Σκωτσέζα επιχει-
ρηματίας και ακτιβίστρια, για να δείξει τον αγώνα δρόμου, 
αντοχής και ταχύτητας, που διανύει πλέον μια γυναίκα. Τα 
σύγχρονα πρότυπα, τα οποία αποτελούν μια μείξη των ομη-
ρικών προτύπων, θέλουν τη γυναίκα μητέρα, σύζυγο, ερωμέ-
νη και επιτυχημένη με ό,τι καταπιάνεται. Οι γρήγοροι ρυθμοί 
της εποχής μας ζητούν από τη γυναίκα να μετατραπεί σε 
ένα... πολυεργαλείο, που μαγικά θα μπορεί να ανταποκριθεί 
σε όλους τους ρόλους. Αυτό, τουλάχιστον, παρουσιάζουν 
τα περιοδικά και οι εικόνες υψηλής ανάλυσης στα sites. Δεν 
αρκεί πλέον να είσαι μόνο όμορφη, αλλά και πετυχημένη. 
Δεν αρκεί πλέον να είσαι σύζυγος, αλλά και σοβαρή επαγ-
γελματίας. Όλες οι επιτυχημένες, πλούσιες και διάσημες 
στο καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και πολιτικό στερέωμα, το 
αποδεικνύουν καθημερινά. 
Οι σύγχρονες γυναίκες μπορούν να είναι αισθησιακές ανε-
ξάρτητα από την ηλικία τους, να είναι επιτυχημένες και να 
το δείχνουν, και να ασχολούνται με πολλές δραστηριότητες 
πέρα από τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας. Ακό-
μη, όμως, κι αν είναι το πιστό αντίγραφο της ομηρικής Πη-
νελόπης, έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν με στυλ μέσα 
από το Διαδίκτυο, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα blogs για 
μαμάδες, συζύγους και γυναίκες που κάνουν το σπίτι τους να 
λάμπει, και την κουζίνα τους να μοσχομυρίζει. 
Ταυτόχρονα, οι επιτυχημένες γυναίκες που ασχολούνται με 
την πολιτική και τις επιχειρήσεις αυξάνονται, καθιστώντας 
τον ανταγωνισμό σκληρό για τους άντρες αντιπάλους τους. 
"Ακόμη και αν, στις μέρες μας, αντιμετωπίζουμε έναν ισχυ-
ρό άντρα σαν γεννημένο ηγέτη και μια ισχυρή γυναίκα σαν 
ανωμαλία", όπως είχε πει η Καναδή συγγραφέας Μάργκαρετ 
Άντγουντ, πολλές γυναίκες με ισχυρό το πρότυπο της Κλυ-
ταιμνήστρας, όπως η Θάτσερ, η Μέρκελ και η Λαγκάρντ, 
κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε έναν κόσμο ανδρών. 

Σε μια εποχή όπου τα πρότυπα είναι πλέον δυσδιάκριτα, 
θυμήθηκα έναν μύθο του Αισώπου που μου φάνηκε ταιρια-
στός: "Μια πλούσια γυναίκα ζει σε ένα μεγάλο σπίτι και έχει 
πολλές υπηρέτριες. Όλη την ημέρα κάνει δουλειές. Ξυπνάει 
πολύ νωρίς, για τα κάνει όλα. Να καθαρίσει, να μαγειρέψει, 
να ψωνίσει... Έχει και πολλά χωράφια και, μόλις λαλήσει ο 
πετεινός, σηκώνεται από το κρεβάτι της, ξυπνάει και τις 
υπηρέτριες, και αρχίζουν τις δουλειές. Οι υπηρέτριες κου-
ράζονται πολύ και σκέφτονται να σκοτώσουν τον πετεινό, 
για να μην τις ξυπνάει πρωί-πρωί. Ένα βράδυ, κρυφά από 
την πλούσια κυρία, πηγαίνουν και τον πνίγουν. Και τότε όλα 
γίνονται πιο άσχημα, γιατί η κυρία τους τώρα πια ξυπνάει 
πιο νωρίς. Φοβάται μήπως κοιμηθεί πολύ και δεν προλάβει 
τις δουλειές της, γι’ αυτό και δεν κοιμάται σχεδόν καθόλου!" 
Μας τον αφιερώνω, λόγω Ημέρας της Γυναίκας. Χρόνια μας 
πολλά!
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Αν και έχει χυθεί πολύ μελάνι για τις... μητέρες γενικώς, τα τελευταία χρόνια η 
παρουσία του πατέρα φαίνεται να αποκτά μια ξεχωριστή θέση, αποκαθιστώντας 
τον σημαίνοντα ρόλο του για το παιδί. 

Daddy Cool
Συγχαρητήρια, θα γίνετε πατέρας!

Χ ωρίς αμφιβολία, έχουμε όλοι μας συνηθίσει να θεωρούμε ότι "σαν τη μάνα, κανείς", 
χάριν του βιολογικού δεσίματος με το βρέφος κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς 
και της διαδικασίας της φροντίδας που αναλαμβάνει – ειδικά στο πρώτο διάστημα 
μετά τον τοκετό.

Όμως οι καιροί έχουν αλλάξει, και η “αποκλειστικότητα” της ευθύνης που επωμιζόταν η γυναίκα, 
μετατράπηκε σε μια σχετικά πιο δίκαια μοιρασμένη ισορροπία ευθυνών, τόσο ανάμεσα στο ζευ-
γάρι, όσο και απέναντι στο παιδί.
Στο παρελθόν επικρατούσε η τάση να αντιμετωπίζεται ο άνδρας ως ο “προμηθευτής” και “κου-
βαλητής” της οικογένειας. Με την είσοδο της γυναίκας στην παραγωγή και τη χειραφέτησή της, 
ο ρόλος αυτός “αναβαθμίστηκε”, και ο άνδρας θεωρήθηκε “βοηθός” της συζύγου και μητέρας. 
Σήμερα, ευτυχώς, ο ρόλος του πατέρα τείνει να πάρει τη θέση που πραγματικά του αξίζει. Μία 
θέση ξεχωριστή, συμπληρωματική ως προς εκείνη της μητέρας και εξίσου σημαντική, εξηγεί ο κ. 
Στέφανος Κ. Κατσάρας, Ψυχολόγος, Msc.
Πρόκειται για μια πραγματικότητα που τα νέα ζευγάρια κατανοούν ευκολότερα. Έτσι, όταν γίνο-
νται γονείς, μεγαλώνουν τα παιδιά τους δηλώνοντας, ουσιαστικά, και οι δύο παρόντες. 
Όμως, τι τελικά αλλάζει στον ψυχισμό ενός άνδρα, όταν πρόκειται να γίνει πατέρας; 

Ο άνδρας σε ρόλο μπαμπά
Ο τρόπος που κάθε μελλοντικός πατέρας αντιλαμβάνεται τη γέννηση του παιδιού του ποικίλλει, 
κάτι που εξαρτάται από τον χαρακτήρα, τα βιώματα και την επαφή με τα συναισθήματά του, δι-
ευκρινίζει ο κ. Κατσάρας.
Έτσι, ένας άνδρας μπορεί να αντιμετωπίζει την προοπτική τού να γίνει πατέρας ως: 
• Την “αιτία” που θα τον εκτοπίσει από το επίκεντρο της προσοχής των άλλων και θα τον γεμίσει 
με ευθύνες και υποχρεώσεις. 
• Το “εμπόδιο” στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.
• Μια υπέροχη εμπειρία, την οποία ανυπομονεί να βιώσει, συμμετέχοντας σε όλες τις προετοι-
μασίες. 
Σε όποια “κατηγορία” και αν ανήκει ένας άνδρας, πάντως, ο ερχομός του παιδιού –κατά κανόνα– 
τον προσανατολίζει τελικά προς την οικογένεια περισσότερο από πριν, επισημαίνει ο ειδικός. 

τoυ Ραζμίκ Αγαμπατιάν

#be_a_man
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Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα
Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, η πρώτη αίσθηση ενός άνδρα 
σχετικά με την πατρότητα δεν έχει να κάνει άμεσα με το 
παιδί, αλλά με την τόνωση της αρρενωπότητάς του. 
Ωστόσο, αυτό ίσως και να είναι το διαβατήριο για την ενερ-
γό ανάληψη του ρόλου του. Στη συνέχεια, ο άνδρας πρό-
θυμα πλέον αναλαμβάνει, κατ’ αρχήν, την ευθύνη για την 
προστασία της μητέρας και του βρέφους, και ακολουθούν 
όλα τα υπόλοιπα. 
Η τρυφερότητα, η αγάπη και το δέσιμο με το παιδί καλλι-
εργούνται από τη στιγμή της γέννησης, οπότε αρχίζει να 
υπάρχει και αλληλεπίδραση. 
Μετά το πρώτο κρίσιμο διάστημα, η δυάδα μητέρας-βρέ-
φους θα “επιτρέψει” στον πατέρα να αποτελέσει το τρίτο 
μέλος της σχέσης αυτής, ο οποίος, εκτός των άλλων, έχει 
την ευθύνη να κρατήσει την ισορροπία στις σχέσεις, βοη-
θώντας τα δύο άλλα μέλη να αυτοπροσδιοριστούν. 

Ο πατέρας ως ανδρικό πρότυπο για το παιδί
Οι απλές καθημερινές δραστηριότητες και ο χρόνος που 
κάθε γονιός αφιερώνει στα παιδιά του, έχουν μεγάλη σημα-
σία για τη σχέση που θα αναπτύξουν μεταξύ τους τα μέλη 
της οικογένειας.
Ο πατέρας δεν πρέπει να απέχει από την ικανοποίηση των 
καθημερινών αναγκών του παιδιού κάθε ηλικίας. Αυτός εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι επαρκής όταν αναλώ-
νει όλο τον χρόνο του εργαζόμενος. Ακόμα κι αν το κάνει, 
παραμελώντας τη σχέση του με τα παιδιά, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις υλικές ανάγκες της οικογένειας, τονίζει 
ο ειδικός.
Υπό ιδανικές συνθήκες, λοιπόν, ο πατέρας λειτουργεί μέσα 
στην οικογένεια ως το πλέον οικείο ανδρικό πρότυπο για τα 
παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο τους. 
Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, όπως στην παιδική και 
προεφηβική περίοδο των αγοριών, η παρουσία του πατέρα 
είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς είναι το διάστημα που τα 
παιδιά διαμορφώνουν την ταυτότητα του φύλου τους. 
Σε περιπτώσεις διαζυγίου, επειδή το σύνηθες είναι τα παι-
διά να μένουν υπό την κηδεμονία της μητέρας, αν είναι αγό-
ρια, θα προσπαθήσουν να αντλήσουν αντρικά πρότυπα από 
άλλα οικεία πρόσωπα ή και από την τηλεόραση.
Όσο για τα κορίτσια (που, ούτως ή άλλως, θα αντλήσουν 
το πρότυπο της ταυτότητάς τους από τη μητέρα τους), η 
παρουσία του πατέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κατά την εφη-
βική περίοδο. Και αυτό, γιατί η έλλειψή του μπορεί να τα 
οδηγήσει στην αναζήτηση της πατρικής φροντίδας και της 
αίσθησης ασφάλειας μέσα από ακατάλληλες σχέσεις με το 
άλλο φύλο. 

Ο “καλός” πατέρας
Ο άνδρας, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχει απο-
δεχτεί τον ρόλο του, ότι δηλαδή η σχέση με το παιδί του εί-
ναι πολύ σημαντική – τόσο για εκείνο, όσο και για τον ίδιο.

• Απαραίτητη είναι η αυτογνωσία του άνδρα ως πατέρα, 
αλλά και γενικότερα ως ατόμου. Πρέπει, λοιπόν, να έχει 
επίγνωση για τα κίνητρα της συμπεριφοράς του απέναντι 
στο παιδί, προσπαθώντας να κατανοήσει γιατί είναι απορρι-
πτικός, παραπάνω επιεικής, αυστηρός κ.λπ.
• Σημαντική είναι η ψυχολογική ενηλικίωση του άνδρα ως 
πατέρα. Το παιδί δεν χρειάζεται απλώς και μόνο έναν φίλο 
για το παιχνίδι, αλλά και έναν στυλοβάτη, στον οποίο μπο-
ρεί να στηριχθεί όταν το χρειάζεται. 
• Καλό είναι να γνωρίζει ότι το κύρος του ρόλου του δεν 
το αντλεί μόνο από την οικονομική συνεισφορά του στην 
οικογένεια, αλλά και από την προσωπικότητα, τις γνώσεις, 
τις εμπειρίες, τη σοβαρότητα της σκέψης του και, κυρίως, 
από τον διάλογο που αναπτύσσει με τους οικείους του. 

Ο μόνος... πατέρας
Έκτός από τις περιπτώσεις που μια οικογένεια έχει τη συμ-
βατική μορφή της, υπάρχουν και καταστάσεις κατά τις 
οποίες ένας άνδρας –είτε μετά από έναν θάνατο, είτε μετά 
από ένα διαζύγιο– βρίσκεται στη θέση να μεγαλώσει μόνος 
του τα παιδιά του. 
"Εφόσον το θέλει πραγματικά, μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως 
στα καθήκοντά του. Και επειδή δεν είναι κάτι το συνηθισμένο 
ένας άνδρας να βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες συνθήκες, 
ίσως και γι’ αυτό να τυγχάνει μεγαλύτερης υποστήριξης από το 
περιβάλλον του", αναφέρει ο κ. Κατσάρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτες δείχνουν πως τα αγόρια 
που μεγαλώνουν με την επιμέλεια του πατέρα τους εμφανί-
ζονται να είναι πιο συνεργάσιμα, ώριμα και με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα κορί-
τσια που μεγαλώνουν υπό την επιμέλεια της μητέρας τους 
– χωρίς, ωστόσο, αυτό να συνιστά απαραβίαστη συνθήκη.

Οι αλλαγές στο ζευγάρι
Πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη γονεϊκή πορεία ενός ζευγα-
ριού και στην ψυχολογική “προσαρμογή” του άνδρα στον 
ρόλο του πατέρα, είναι και η σχέση με τη σύντροφό του. 
Το πρώτο διάστημα, όντες υπεραπασχολημένοι και οι δυο 
με τη φροντίδα του παιδιού και ανασφαλείς σχετικά με τον 
νέο τους ρόλο, αφιερώνουν ελάχιστο και ίσως καθόλου 
χρόνο στην προσωπική τους εξέλιξη και στη μεταξύ τους 
επικοινωνία. 
Συχνό είναι το φαινόμενο της υποβάθμισης της σεξουαλι-
κής δραστηριότητας του ζευγαριού και η παρουσία εντάσε-
ων που εκδηλώνονται με συχνές αλληλοκατηγορίες.
"Όλα αυτά στις αρχές, με την έλευση του παιδιού, είναι 
σχετικά αναμενόμενα και δεν θα πρέπει να απογοητεύ-
σουν το ζευγάρι. Χρειάζεται, όμως, να καταβάλουν μια επι-
πλέον προσπάθεια, ώστε να κατανοήσουν τη θέση στην 
οποία βρίσκονται οι ίδιοι ως άτομα και ο σύντροφός τους, 
να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να υποστη-
ρίξουν ο ένας τον άλλον, προσαρμόζοντας τη σχέση τους 
στα νέα δεδομένα", καταλήγει ο ειδικός.
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Όσα χρειάζεστε σε ένα φακελίσκο!

Το SiderAL® Sport δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει την ενδεδειγμένη και ισορροπημένη διατροφή. Αρ. Γνωστ. ΈΟΦ: 
56419/13-07-2016. (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΈΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΈΟΦ). 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
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ΠΆΝΟΣ ΓΙΆΝΝΆΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σίγουρα έχετε δει δουλειά του σε περιοδικά, θέατρα, τηλεόραση, αφίσες, social media και όπου αλλού 
νιώθει ότι υπάρχει χώρος για τη διεισδυτική ματιά του. Και θα τον βλέπετε για πολύ ακόμη, γιατί ο 
Πάνος Γιαννακόπουλος δεν είναι ένας απλός φωτογράφος. Είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος που 
λατρεύει αυτό που κάνει και μπορεί με την ίδια ευκολία να σου μεταδώσει τη λάμψη των celebrities, 
αλλά και τις απίστευτες ιστορίες κάποιων “ξεχασμένων” φυλών στον Αμαζόνιο.

"Αν υπάρχει καλή πλευρά του 
τυχοδιωκτισμού, αυτήν έχω"

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤON ΘΕΟΔΟΥΛΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

– Αν δεν κάνω λάθος, είσαι κοντά 10 χρόνια τώρα 
στον χώρο της φωτογραφίας. Ποιες είναι οι έντονες ει-
κόνες που θυμάσαι από τα πρώτα βήματά σου;
Έχεις δει παιδί να βγαίνει από το Hamleys τα Χριστούγεν-
να; Έ, το χαμόγελό μου ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο όταν 
βγήκα από το μαγαζί όπου αγόρασα την πρώτη μου επαγ-
γελματική κάμερα, στη Νέα Υόρκη!
Θυμάμαι το πρώτο μου κλικ, μια κοπέλα ντυμένη σαν τη 
Cindy Lauper κοντά στη Union Sqr. Θυμάμαι τις ενέσεις 
αυτοπεποίθησης που μου έδιναν οι φίλοι μου στην αρχή, 
όταν τους έδειχνα τις πρώτες μου λήψεις∙ το αίσθημα της 
αγαλλίασης όταν η διευθύντρια του περιοδικού, στο οποίο 
έδωσα την πρώτη μου επίσημη φωτογράφηση, σηκώθηκε 
και με αγκάλιασε. Και, φυσικά, τον πρώτο καλλιτέχνη που 
μου ζήτησε τα πορτρέτα του γιατί του άρεσαν πολύ. Έίναι 
η Τάμτα.

– Υπήρξαν στιγμές αμφισβήτησης, τύπου "μήπως 
έπρεπε να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου;" ή ακόμη και 
στιγμές που σκέφτηκες να τα παρατήσεις;
Ο κολλητός μου επέμενε και μου έλεγε ότι πρέπει να γίνω 
ή σεφ ή φωτογράφος. Ξέρω να μαγειρεύω πολύ καλά, είναι 
η αλήθεια. Αλλά ποτέ δεν θα το έκανα επαγγελματικά. Τότε 
μου είπε, στην υπερβολή του, "Έσύ τα ταξίδια σου είναι σαν 
να μην τα έχεις κάνει, δεν βλέπεις τις πόλεις, δεν βλέπεις 
τίποτα, εμείς τις βλέπουμε μέσα από το μάτι σου μετά. Δεν 
σου λέει αυτό κάτι;". 
Έτσι, στο επόμενο ταξίδι μου στην Αμερική, αποφάσισα να 
καθίσω λίγο παραπάνω και πήρα μαθήματα φωτογραφίας 
στη Νέα Υόρκη. Έννοείται ότι όταν γύρισα, μέσα στη με-

γάλη κρίση, έτρεμα μήπως όλο αυτό είναι ένα τίποτα, αλλά 
ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω. 
Αν υπάρχει καλή πλευρά του τυχοδιωκτισμού, αυτήν έχω. 
Παλεύω μέχρι τέλους για να πετύχω αυτό που θέλω. 

– Τι είναι αυτό που σε γοητεύει στη δουλειά αυτή;
Ζω μέσα από τις φωτογραφίες τις ζωές των άλλων. Έίναι σαν 
τους ρόλους στο θέατρο. Και μετά συνεχίζω στην επόμενη 
ζωή, να την απαθανατίσω και να τη δείξω και σε άλλους. 

– Και τι σε κουράζει, σε ζορίζει, κάποιες φορές; 
Μόνο το βάρος των πραγμάτων της δουλειάς που κουβα-
λάω, τίποτα άλλο. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχω ξε-
χάσει τι σημαίνει ύπνος και έχω συνεχίσει σαν τη διαφήμιση 
της ντούρασελ. 

– Η νέα γενιά φωτογράφων, τα παιδιά που έρχονται 
στα σεμινάρια που κάνεις, έρχονται γιατί πραγματικά 
αγαπούν την τέχνη αυτή ή υπάρχουν και άλλα κίνητρα; 
Η επιθυμία να δουλέψουν σε μεγάλα περιοδικά, για πα-
ράδειγμα, να συναναστραφούν επώνυμους, να βγάλουν 
χρήματα, να κάνουν μια πιο έντονη ζωή κ.λπ.;
Η φωτογραφία είναι πάντοτε φωτογραφία. Όλα ξεκινούν 
από την αγάπη σου για αυτή. Σίγουρα κάποια παιδιά έχουν 
εντελώς παραμορφωμένη εικόνα – έχει να κάνει και με το 
μοντέλο του κινητού τους αυτό, ξέρεις. 
Όσο για το κίνητρο, αυτό αλλάζει, δεν μπορείς να ξέρεις. 
Μπορεί κάποιος με ταλέντο να ξεκίνησε τη φωτογραφία με 
σκοπό να κάνει ντόλτσε βίτα, αλλά στην πορεία να μαγεύ-
τηκε από την Τέχνη, μπορεί κάποιος όμως να ξεκίνησε με 
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βαθύ έρωτα και να κατέληξε ο “μαϊντανός” των πάρτι. 

– Ποια είναι η πιο “κλασική” συμβουλή που τους 
δίνεις;
"Να έχεις διεισδυτικό βλέμμα, μάτια έχουν και οι κουζίνες". 

– Σε μια εποχή που τα smartphones και τα διάφορα 
apps μας έκαναν όλους "δεινούς φωτογράφους", πόσο 
εύκολα μπορεί να καταλάβει και να αποδεχτεί κάποιος 
ότι "δεν το ’χει" για να ασχοληθεί επαγγελματικά;
Όσο εύκολα καταλαβαίνεις αν μια γυναίκα έχει φυσικό στή-
θος ή στήθος Φουστάνου. Κάνουν μπαμ αυτά.

– Γιατί αυτή η "εμμονική αγάπη" στα πορτρέτα; Ακό-
μη και σε αυτά τα ιδιαίτερα ταξίδια που κάνεις στην 
Αφρική, όπου φαντάζομαι υπάρχουν μαγευτικά τοπία, 
εσύ επιμένεις στις ιστορίες που μπορεί να πει ένα πρό-
σωπο…
Οι άνθρωποι λένε τις ιστορίες. Τις δικές τους ή των τόπων 
τους. Αν δεις τα μάτια ενός παιδιού από τη Νιγηρία, θα 
έχεις δει όλη την ιστορία του τόπου όπου μεγαλώνει. Και 
πεθαίνει πολλές φορές.

– Αυτά τα ταξίδια πώς προέκυψαν; Πού έχεις πάει 

μέχρι τώρα;
Ταξίδευα από μικρός, η μάνα μου με έπαιρνε μαζί της. Νο-
μίζω ότι έμαθα να ταξιδεύω χάρη σε εκείνη. Μια από τις πιο 
ωραίες μου αναμνήσεις είναι μια κρουαζιέρα στην Αλάσκα. 
Έχω πάει σε όλες τις ηπείρους, πλην της Αυστραλίας. Μέχρι 
στιγμής μετρώ 28 μακρινές χώρες και συνεχίζω. 

– Αν σου έλεγα να μου περιγράψεις μία, την πιο 
δυνατή εικόνα-ανάμνηση-ιστορία που έχεις από τα τα-
ξίδια αυτά, ποια θα ήταν;
Η Αφρική. Οτιδήποτε στην Αφρική. Από το περιστατικό 
ότι χρειάστηκε να φάμε ποντίκια (δεν ευθύνομαι εγώ για 
τον κορωνοϊό, το ορκίζομαι), προκειμένου να επιβιώσουμε, 
μέχρι τα μάτια αυτών των παιδιών. Πιο χαρούμενα μάτια 
δεν έχω δει ποτέ μου.

– Πού αλλού θα ήθελες να πας;
Έπόμενος στόχος είναι η Μογγολία, να μείνω σε μια σκη-
νή με τους κυνηγούς ή με τους Inner, μια φυλή Έσκιμώων. 
Τώρα οργανώνω την πρώτη μου μεγάλη έκθεση –αγαπημέ-
νοι χορηγοί, σπεύσατε– και αμέσως μετά, Μογγολία... έρ-
χομαι!

– Έχεις φωτογραφίσει σχεδόν όλους τους Έλληνες 
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ηθοποιούς, παρουσιαστές, αθλητές, τραγουδιστές… 
Υπάρχουν 2-3 άτομα που ξεχωρίζεις, που αγαπάς να 
δουλεύεις μαζί τους;
Έπειδή είναι πολλοί, και το ξέρουν ότι τους αγαπώ και τον 
καθένα τον ξεχωρίζω για πολύ προσωπικούς λόγους. Να πω 
ότι μου αρέσει να δουλεύω με έναν Κύπριο, τον Στέφανο 
Μιχαήλ. 

– Απωθημένα έχεις; Άτομα που εκτιμάς, που θαυμά-
ζεις, αλλά δεν έτυχε να συνεργαστείς μαζί τους; 
Έίναι ανόητος όποιος πιστεύει ότι έχει κατακτήσει τα πάντα 
και ότι έχει συνεργαστεί με όλους όσους ήθελε. Πάντοτε 
κάποιος θα σε εκπλήξει και πάντοτε μια συνεργασία θα σου 
προσθέσει γνώση και εμπειρία. 

– Έχουμε πραγματικούς stars στην Ελλάδα; 
Ποιος είναι ο ορισμός των stars; Αν κάνεις αυτή την ερώ-
τηση σε έναν κοσμικογράφο του Χόλιγουντ που ήρθε στην 
Έλλάδα, μπορεί να βάλει τα γέλια. Ας πούμε, λοιπόν, ότι 
έχουμε υπεραγαπημένους καλλιτέχνες.  

– Η "νέα φουρνιά" επωνύμων, αυτοί που προέρχο-
νται από realities κ.λπ., πώς σου φαίνονται; Είναι πιο 
εύκολοι, εύπλαστοι σε σχέση με τους “παλιούς” ή το 

αντίθετο; 
Μπορεί να είναι πιο εύπλαστοι, αλλά είναι και πιο δύσπιστοι. 
Αυτό έχει να κάνει με την άγνοια και την αγνότητά τους. 
Πώς μπορεί να μην αγαπήσεις την αγνή πρόθεση λοιπόν; 

– Έχουμε δει τη δουλειά σου μέσα από ιδιαίτερα τα-
ξίδια, αλλά και στο GNTM, φωτογραφίσεις μόδας, σε 
εξώφυλλα, σε θεατρικές παραστάσεις… Κάτι άλλο που 
σε ιντριγκάρει και θες να δοκιμάσεις; 
Τα ντοκιμαντέρ είναι ο κρυφός μου έρωτας, που σύντομα 
θα γίνει φανερός, καθώς ετοιμάζω το πρώτο μου ντοκιμα-
ντέρ από το τελευταίο μου ταξίδι στην Αφρική. 

– Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις όταν ακούς τις 
λέξεις: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κερασιά, Νέα Υόρκη, Γκαρ-
σόν.
Έρωτας, αγάπη, αγνότητα, Πάνος. Και τέλος, όλα τα προη-
γούμενα μαζί για τον σκύλο μου, τον Γκαρσόν.

Αξίζει να επισκεφτείτε τον Πάνο Γιαννακόπουλο:
στο instagram: @panosgi
στο Facebook: Panos Giannakopoulos / photography
στο STUDIO AMYNTA 13, Αθήνα
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"Πρωινή ρουτίνα" ή, όπως είθισται να το λέει 
όλος ο ιντερνετικός κόσμος, με εκατομμύρια 
ινσταγκραμικές αναρτήσεις κι άλλα τόσα βίντεο 
στο Youtube: #morningroutine. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να μη δω ένα από τα βίντεο με το 
συγκεκριμένο hashtag, λίγο πριν κοιμηθώ το 
βράδυ. 

#morningroutine:
Αλήθεια τώρα;

της Λίλας Σταμπούλογλου
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Δ εν μπορώ να πιστέψω πως υπάρχουν τόσοι άν-
θρωποι, οι οποίοι ξυπνάνε ενώ ακόμα δεν έχει 
ανατείλει ο ήλιος, και μες στην τρελή χαρά βά-
ζουν αθλητικά και πηγαίνουν για τζόκινγκ ή ιδρώ-

νουν πάνω σε κάποιο όργανο γυμναστικής, κάνοντας μετά 
πρωινά που θα τα ζήλευαν και στο “Master Chef”: smoothies 
με φρούτα, βρώμη και γάλα γαϊδάρας, αυγά ποσέ με φρυγα-
νισμένο ψωμί, αλειμμένο με αβοκάντο, και τσάι από βότανα 
φερμένα απ’ το Θιβέτ και ευλογημένα από γιόγκι που συνο-
μιλούν κατευθείαν με τον Βούδα.
Κι αφού φάνε το υπερ-δυναμωτικό, υπερ-υγιεινό πρωινό 
τους, οι πρωταγωνιστές αυτών των βίντεο, οι γυναίκες κυρίως 
τώρα, συνεχίζουν με ρουτίνα ομορφιάς δέκα και πλέον βημά-
των, που ξεκινάει με μπάνιο με θαλάσσια άλατα, περιποίηση 
με αμπούλες βιταμινών, ορούς λάμψης και τρεις διαφορετι-
κές κρέμες, καταλήγοντας σε ολοκληρωμένο μακιγιάζ, μαλ-
λιά και styling. Κάπου εκεί έχει βεβαίως ξημερώσει, κι αυτοί 
οι άνθρωποι φεύγουν για τις δουλειές τους, κλείνοντας τα 
βίντεο που βλέπεις, με σλόγκαν γεμάτα αυτοπεποίθηση και 
ενέργεια: "Άδραξε τη μέρα" και "Ζήσε την κάθε στιγμή". Την 
ίδια στιγμή, εσύ λες από μέσα σου "δεν υπάρχει περίπτωση", 
και βάζεις το ξυπνητήρι μισή ώρα πριν χτυπήσεις κάρτα. Όχι 
αυγά ποσέ με φρυγανισμένο ψωμί, ούτε μια γουλιά καφέ δεν 
προλαβαίνεις να πιεις. 
Αισθάνεσαι, όμως, και μια ενοχή που αρνείσαι να μπεις στη 
λογική της τέλειας αξημέρωτης ρουτίνας, που τόσοι άνθρω-
ποι σου προτείνουν. Αναρωτιέσαι ενδόμυχα μήπως σαπίζεις, 
αφήνοντας τις ώρες να περάσουν κάτω απ’ τα σκεπάσματα, 
κλείνοντας δύο και τρεις φορές το ξυπνητήρι που σου υπεν-
θυμίζει ότι πρέπει να βγεις από εκεί μέσα. 
Μήπως είσαι ντιπ για ντιπ τεμπέλης; Μήπως έχεις πάρει τη 
ζωή λάθος και κάποτε θα το πληρώσεις ακριβά; Στο τέλος, 
φτάνεις να αναρωτιέσαι: Εσύ είσαι ο κανονικός, που θες να 
σπάσεις το ξυπνητήρι, ή αυτοί που το βάζουν στις πέντε τα 
ξημερώματα και πετάγονται με το πρώτο χτύπημα για να 
γυμναστούν και να φτιάξουν πεντάστερες σπεσιαλιτέ;
Και πώς να μην αισθάνεσαι ενοχή, περιτριγυρισμένος από 
εκατομμύρια θιασώτες της υπερδιογκωμένης επιθυμίας για 
ευεξία, στην οποία εντάσσεται και η πλούσια δραστηριότη-
τα του πολύ πρωινού εγερτηρίου. Από τον ταπεινό youtuber 
της διπλανής πόρτας, μέχρι τον διάσημο της παγκόσμιας σό-
ουμπιζ, χιλιάδες άνθρωποι μας μυούν μέσα από την κλειδα-
ρότρυπα στη δική τους πρωινή πραγματικότητα. Κοιμούνται 
με τα κοκόρια και ξυπνούν μ' αυτά – ή και πριν απ' αυτά. 
Ο ηθοποιός Μαρκ Γουόλμπεργκ, για παράδειγμα, μας λέει 
ότι ξυπνάει στις 2:30 τα ξημερώματα! Και ξεκινά το δικό του 
πρωινό με διαλογισμό κι άλλες δραστηριότητες, προτού φτά-
σει στο πρωινό γεύμα. Μα είναι δυνατόν; 

Από μια άποψη βέβαια, καταλαβαίνεις γιατί υπάρχει η φρε-
νίτιδα της #morningroutine. Αν σκεφτούμε ότι η μέρα του 
σύγχρονου ανθρώπου είναι γεμάτη υποχρεώσεις, τις οποίες 
κλασικά δεν προλαβαίνει, κι ότι δεν μπορεί να πάρει ανάσα 
μέχρι την ώρα που πέφτει στο κρεβάτι, το να ξυπνήσεις με-
ρικές ώρες πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι των υποχρεώσεων, 

είναι ίσως ο μόνος τρόπος να απολαύσεις κάποιες στιγμές 
για σένα, κάνοντας πράγματα που, σε άλλη περίπτωση, θα 
ήταν αδύνατον να κάνεις. Έτσι, μπορείς να έχεις τον χρόνο 
για τις δικές σου προτεραιότητες, πριν όλοι απαιτήσουν "να 
τους δώσεις ένα κομμάτι σου", λέει χαρακτηριστικά η Λόρα 
Βάντερκαμ, η συγγραφέας του βιβλίου "Τι κάνουν πριν το 
πρωινό οι πετυχημένοι άνθρωποι". Η ίδια έχει ασχοληθεί με 
το θέμα της διαχείρισης του χρόνου και της παραγωγικότη-
τας, και το πιστεύει ακράδαντα: Το πολύ πρωινό ξύπνημα 
είναι ο δικός σου χρόνος, πριν σκάσει e-mail από το αφεντικό, 
και τα παιδιά θελήσουν γάλα με δημητριακά. 

Στο μεταξύ, το γεγονός ότι πολλοί πετυχημένοι ακολουθούν 
αυτή την πολύ πρωινή ρουτίνα, σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα 
μεγαλύτερες ενοχές και κόμπλεξ για τη δική σου αδυναμία να 
την ακολουθήσεις. Προτού σε πιάσει κατάθλιψη, βλέποντας 
τον τάδε πλούσιο να ιδρώνει με τα βάρη του στις τέσσερις το 
ξημέρωμα, και τον δείνα διάσημο να φτιάχνει τσάι μάτσα και 
να διαλογίζεται, σκέψου πώς θα ήθελες να είναι η δική σου, 
πρωινή ρουτίνα. Δεν έχει σημασία πώς τη θέλουν οι άλλοι, 
σημασία έχεις πως τη θες εσύ, και πώς μπορείς να την πετύ-
χεις, με τα δικά σου δεδομένα.

Μπορεί να είναι ένα δεκαπεντάλεπτο πριν το εγερτήριο, 
όπου θα ξαπλώνεις και θα χαζεύεις το κινητό σου. Μπο-
ρεί να είναι το να απολαύσεις ένα μπολ φρουτοσαλάτα, 
που έχεις φροντίσει να ετοιμάσεις από την προηγούμενη. 
Μπορεί να είναι μισή ώρα με τα παιδιά και τον άντρα σου 
γύρω από ένα φρεσκοστυμμένο χυμό. Μπορεί να είναι κι 
ένα στοπ στον φούρνο, για καφέ και κουλουράκι. Μπορεί 
να είναι και να σπάσεις το ξυπνητήρι που σε βασανίζει με 
το κουδούνισμά του.

Και ναι, δεν είναι κακό να υιοθετήσεις έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής, ο οποίος ξεκινάει με μια καλή πρωινή ρουτίνα. Αρκεί 
αυτή να μην καταλήξει να μοιάζει περισσότερο με εμμονή, ή 
με ψυχαναγκασμό, που σου υποδεικνύει να συμπληρώνεις 
δεκάδες “κουτάκια”, κατά τη διάρκεια του πρωινού σου. Γιατί 
αυτό, ουσιαστικά, σου υποδεικνύει η νέα τάση, στο όνομα 
της αυτοβελτίωσης. Δεν προλαβαίνεις; Ξύπνα απ' τα άγρια 
χαράματα, σου λέει, και ξεκίνα για να προλάβεις να τα κάνεις 
όλα. Σαν υπεράνθρωπος ή σαν ρομπότ, σαν κάποιος τελο-
σπάντων που ζει σ' έναν άλλο κόσμο, όπου δεν υπάρχει επι-
δημία αϋπνίας, όπου δεν υπάρχουν αδυναμίες και εμπόδια 
και όπου όλα μπορούν να μπούνε σε πρόγραμμα, το οποίο 
τίποτα δεν μπορεί να το χαλάσει. Και όπου το στρώμα δεν 
σε ρουφάει ποτέ, την ώρα που τα μάτια σου ανοίγουν, αλλά 
είναι ακόμα κολλημένα απ’ την τσίμπλα.

"Υπάρχει κάτι αντισεξουαλικό στη ρουτίνα. Δεν ακούγεται 
σαν να ζεις καλά. Έχει τη γεύση του αποστειρωμένου", ανα-
φέρει εύστοχα η life coach Δάφνη Γιάβιτς. Συμφωνώ μαζί της. 
Το πρωινό ξύπνημα είναι πολύ προσωπική υπόθεση, για να 
υπάρχει ένα κοινό πρότυπο για όλους, βαλμένο μέσα στα 
πλαίσια ενός hashtag που βαφτίσαμε #morningroutine, όπου 
όλα παρουσιάζονται ατσαλάκωτα, εύκολα και ωραία. Και 
οδηγούν στον προσωπικό θρίαμβο, βεβαίως-βεβαίως.

#be_a_morning_type
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Επιχείρηση "Παιδική Yπευθυνότητα"
#1: Η σημασία των προπονήσεων
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- Μαμά, δεν έχω όρεξη να πάω προπόνηση σήμερα. Προτιμώ να μείνω σπίτι!
- Κανένα πρόβλημα! Ευκαιρία για λίγη ξεκούραση και, ίσως, για επανάληψη...
Πόσες φορές έχουμε συμφωνήσει να κάνουν τα παιδιά μας “κοπάνα” από την προπόνηση;
Άραγε έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τι μήνυμα “περνάμε” με αυτή τη στάση;

Χ ωρίς αμφιβολία, η βασική υποχρέωση ενός παι-
διού είναι το σχολείο. Ταυτόχρονα είναι και η 
πιο απαιτητική. Δεν είναι λίγες οι φορές που η 
μελέτη στο σπίτι, λόγω του αυξημένου όγκου 

των γνώσεων που πρέπει να εμπεδώσουν τα παιδιά, μετατρέ-
πεται σε... βάσανο. 
Από την άλλη, κάθε άθλημα, ανεξάρτητα από το επίπεδο δυ-
σκολίας του, έχει σκοπό να κρατά σε εγρήγορση το παιδί, 
σωματικά και πνευματικά. Κάτι που “αντανακλάται” διαφο-
ρετικά σε κάθε παιδί. Υπάρχουν παιδιά που παθιάζονται, δεν 
χάνουν προπόνηση και αγώνα, και παιδιά που τους αρέσει να 
αθλούνται, αλλά δεν θα "τα βάψουν και μαύρα" εάν χάσουν 
μια προπόνηση.
Και επειδή, ως γονείς, έχουμε πλήρη επίγνωση τι σημαίνει 
καθημερινότητα φουλ "στο τρέξιμο", δεχόμαστε ότι όλοι δι-
καιούμαστε κάποιες φορές ένα διάλειμμα, προκειμένου να 
ξεκουραστούμε και να ανασυνταχτούμε. Πόσω δε μάλλον τα 
παιδιά, που χρειάζονται χρόνο για χαλάρωση και παιχνίδι.
Όταν, λοιπόν, κάνουμε λόγο για απουσίες των παιδιών από 
την προπόνηση, εξαιρούμε τις φορές που αυτές οφείλονται 
σε τυχόν αδιαθεσία ή κόπωση. 
Αναφερόμαστε στις συστηματικές και αδικαιολόγητες “κο-
πάνες” τους, σε εκείνες τις φορές που λίγο η ζέστη, λίγο το 
κρύο, λίγο... τα λόγια του παπά, κάνουν τους μικρούς επίδο-
ξους αθλητές να θέλουν να μείνουν σπίτι και να χαλαρώσουν. 

Υπευθυνότητα με “παραθυράκια”
Έφόσον είμαστε συγκαταβατικοί, όταν μας ζητάει το παιδί 
μας σε τακτική βάση να λείψει από μια προπόνησή του, τι του 
διδάσκουμε τελικά; 
Το βασικό μήνυμα που παίρνει το παιδί μας είναι πως μπορεί 
η υπευθυνότητα να έχει “παραθυράκια”. Πως μπορούμε να 
είμαστε συνεπείς σε μία μας υποχρέωση, που ενδεχομένως 
αξιολογείται ως σημαντικότερη (και αναφερόμαστε στο σχο-
λείο), και ασυνεπείς σε μία άλλη, που πιθανότατα αξιολογεί-
ται, προφανώς λανθασμένα, ως λιγότερο σημαντική. 
Με δυο λόγια, το παιδί μας μαθαίνει ότι μπορούμε να είμαστε 
επιλεκτικά ασυνεπείς. Και πως η ασυνέπειά μας δεν επιφέρει 
τελικά καμία συνέπεια. Κοινώς, "ούτε γάτα, ούτε ζημιά"...

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο (και ολίγη οργάνωση)
Ο αθλητισμός έχει αναρίθμητα οφέλη τόσο στην ανάπτυξη 

και την υγεία του παιδιού, όσο και στη διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα του. Το παιδί που αθλείται, μαθαίνει να συνεργάζε-
ται και να πειθαρχεί, αλλά εξασκείται και στο να διαχειρίζεται 
τα συναισθήματά του, όπως τη χαρά της νίκης και την απογο-
ήτευση της ήττας. 
Έίναι θεμιτό, λοιπόν, να ενθαρρύνουμε το παιδί μας να συνε-
χίσει να αθλείται. Ωστόσο, είναι δική του η τελική απόφαση. 
Έμείς οφείλουμε να ακούσουμε το παιδί μας και να αντιδρά-
σουμε ανάλογα στα εξής πιθανά σενάρια:

• Σενάριο 1: Το παιδί κάνει συχνές απουσίες από τις προ-
πονήσεις, διότι νιώθει αδύναμο να ανταποκριθεί σε όλες τις 
υποχρεώσεις του ή, ενδεχομένως, έχει αλλάξει γνώμη σε 
σχέση με το άθλημα και δεν το ευχαριστιέται πια. 
Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει λόγος να το παροτρύ-
νουμε να συνεχίσει. Θα ήταν προτιμότερο να το κατευθύνου-
με σε άλλες δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας ωστόσο την 
ανάγκη να δείχνει συνέπεια σε ό,τι επιλέξει και “χτίζοντας” 
μαζί του ένα πλάνο που θα το βοηθήσει να το καταφέρει.

• Σενάριο 2: Το παιδί μας "δίνει ψήφο εμπιστοσύνης" στο 
άθλημα που αγαπάει. Θα πρέπει, λοιπόν, να του επισημά-
νουμε ότι η επιλογή του είναι ένα μικρό “συμβόλαιο”, το 
οποίο θα πρέπει να εφαρμόζει με υπευθυνότητα. Δεν “ρί-
χνουμε” το σχολείο εξαιτίας των αγωνιστικών απαιτήσεων, 
αλλά δεν “κρεμάμε” και την ομάδα, αν μας προκύψει περισ-
σότερη μελέτη.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα πρέπει να ορ-
γανωθούμε. Βοηθάμε το παιδί μας να προγραμματίσει τις 
εβδομαδιαίες υποχρεώσεις του με τέτοιον τρόπο, ώστε και 
να ικανοποιούνται οι δικές του ανάγκες και να αντεπεξέρ-
χεται σε οτιδήποτε έχει αναλάβει. Ιδανικό πρόγραμμα είναι 
εκείνο που “μοιράζει” δίκαια τις ώρες μελέτης ανάμεσα στις 
δραστηριότητες, αλλά παράλληλα αφήνει και χρόνο για χαλά-
ρωση και διασκέδαση. 

Και μια γενική “σκηνοθετική οδηγία”: Δεν ξεχνάμε να είμα-
στε διακριτικά δίπλα στο παιδί μας. Παρατηρούμε πώς δι-
αμορφώνεται η καθημερινότητά του, αν δείχνει τη δέουσα 
υπευθυνότητα, αλλά και αν είναι ευτυχισμένο με τις επιλο-
γές του, έτσι ώστε να αναπροσαρμοζόμαστε, αν και εφόσον 
χρειαστεί.

της Βίκυς Κόρδα
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ΣΤΈΦΆΝΟΣ ΜΟΥΆΓΚΙΈ

“Καλιάνκο”. Αυτό είναι το όνομά του στα Αφρικανικά. Παρατηρώντας τον κανείς, θα έλεγε πως του 
ταιριάζει απόλυτα: έχει κάτι “δροσερό” στο άκουσμα. Γιατί o Στέφανος Μουαγκιέ είναι ακριβώς 
αυτό – ένα δροσερό πλάσμα, ολόκληρος ένα χαμόγελο. Δεν σου παίρνει πάνω από δύο λεπτά για να 
τον συμπαθήσεις. Αλλά και για να καταλάβεις τις μεγάλες του ευαισθησίες...

"Πάντα πίστευα ότι το μεγάλο hit 
θα γινόταν αν έπαιζα έναν αμιγώς 

κωμικό ρόλο στην τηλεόραση"

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤH MAΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

– Πληκτρολογώντας στο Google "Στέφανος Μουα-
γκιέ", μου βγάζει πρώτες τις εξής επιλογές, με αυτή τη 
σειρά: γονείς - instagram - ύψος. Θέλω να μου πεις κάτι 
για κάθε ένα από αυτά τα τρία.
Το “instagram” το καταλαβαίνω, γιατί πλέον εκεί σε ψάχνει ο 
περισσότερος κόσμος. Πρόσφατα μου εξηγούσαν, μάλιστα, 
γιατί πρέπει πλέον να κάνω το προφίλ μου “official”. Τώρα, 
γιατί ψάχνει ο κόσμος το ύψος μου, δεν ξέρω! Έντύπωση μου 
κάνει! (γέλια)

– Με αυτά που λες, καταλαβαίνω ότι δεν ασχολείσαι 
και πολύ με τα social media...
Ασχολούμαι, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο προσπα-
θούν να με πείσουν ότι πρέπει να ασχολείται ένα άτομο με 
τη δική μου επαγγελματική ιδιότητα. Έχω κάποιες ενστάσεις 
γι’ αυτό. 

– Για τους γονείς;
Ίσως να το ψάχνουν επειδή έχω μιλήσει αρκετά γι’ αυτούς. 
Ίσως επειδή η ιστορία τους θα μπορούσε εύκολα να γίνει 
ταινία... 
Οι γονείς μου έχουν την ίδια χώρα καταγωγής, την Ουγκά-
ντα. Έφυγαν και οι δύο σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά γνωρίστη-
καν εδώ, στην Έλλάδα. Η μάνα μου ήρθε αναγκαστικά, μετά 
από κλήρωση, λόγω του ότι υπήρχε πόλεμος εκεί. Έδώ τότε 
υπήρχε ακόμα η “αύρα” της Χούντας. Την έφερε ο θείος 
της, παπάς, για να γλιτώσει από τον πόλεμο. Μεγάλωσε στον 
Πύργο Ηλείας. 
Ο πατέρας μου προερχόταν από πολύ ευκατάστατη οικογέ-
νεια. Λόγω του πολέμου κάποια λεφτά χάθηκαν, μέχρι που 
ήρθε η απόλυτη εξαθλίωση. Τότε ήρθε στην Έλλάδα – από 
επιλογή, διότι είχε έρθει εδώ και παλαιότερα.

– Και πώς γνωρίστηκαν; 
Έ, φοιτητικά πάρτι στου Ζωγράφου... 

– Διάβασα ότι και οι δύο είναι στον τομέα της Ιατρι-
κής, ε;
Νοσηλευτική-Μαιευτική η μαμά μου, Μικροβιολογία-Βιολογία 
ο πατέρας μου.

– Εσένα δεν σε ενδιέφερε ο ιατρικός χώρος; Δεν θέ-
λησες ποτέ να ακολουθήσεις τα δικά τους βήματα;
Μικρός το έλεγα, και οι γονείς μου εύχονταν όντως να το 
κάνω. Περνώντας τα χρόνια, όμως, έβλεπα ότι οι προσλαμβά-
νουσες και τα ερεθίσματά μου ήταν άλλα, τα οποία, παρόλα 
αυτά, προϋπήρχαν στην οικογένεια: η αγάπη για το τραγούδι, 
για τον χορό, την υποκριτική. 
Ναι, οι γονείς μου ήθελαν να με κάνουν γιατρό. Δεν έγινα 
όμως. Τελείωσα δημοσιογραφία και, τελικά, ασχολήθηκα με 
την υποκριτική – αρχικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μετά σε 
επαγγελματικό. Τράβηξα τη δικιά μου γραμμή...

– Σε υποστηρίζουν, όμως, να υποθέσω;
Έννοείται, εννοείται! Αν και “μαζεμένα” την πρώτη χρονιά, 
πριν 13 χρόνια. Τώρα, πλέον, με υποστηρίζουν και χαίρονται 
όταν βλέπουν ότι τα όνειρά μου πραγματοποιούνται.

– Αν είχες την ευκαιρία να επιλέξεις, τι θα ήθελες εσύ 
να βγαίνει πρώτο σε μια αναζήτηση στο Google, σε σχέ-
ση με το όνομά σου; 
Θα ήθελα να βγαίνουν οι δουλειές που έχω κάνει γενικά – είτε 
αυτό είναι θέατρο, είτε σινεμά, είτε τηλεόραση. Έπειτα, θα ήθε-
λα να υπάρχουν κάποια links για τις δράσεις που έχω κάνει με 
διάφορες ομάδες ΜΚΟ. Και το τρίτο, μη γελιόμαστε, γιατί έχει 
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και αυτή την πλευρά η δουλειά που κάνω, να ήταν τα “lifestyle”. 
Σε αυτά εντάσσεται και το instagram που λέγαμε πριν.

– Παρόλο που είχες παίξει και παλαιότερα στην τηλε-
όραση, ευρύτερα γνωστός έγινες τώρα, με τον “Μαμα-
ντού” στο "Πέτα τη φριτέζα" του ΑΝΤ1. 
Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Συνήθως έπαιζα πιο δρα-
ματικούς ρόλους, οι οποίοι μου αρέσουν και περισσότερο...

– Προτιμάς τους δραματικούς ρόλους, ε;
Ναι. Αλλά πάντα πίστευα ότι το μεγάλο “hit” θα γινόταν αν 
έπαιζα έναν αμιγώς κωμικό ρόλο στην τηλεόραση. Όπως και 
έγινε, με τον Μαμαντού. 
Ακούγεται κάπως ρομαντικό, αλλά εμείς οι ηθοποιοί πάντα 
λέμε ότι, όταν “πιάνεις” έναν χαρακτήρα, αυτός χτίζεται και 
μέσα από κάποια στοιχεία δικά σου. Με όλη την αφέλεια που 
έχει αυτός ο χαρακτήρας, προσπάθησα η φυσιογνωμία του να 
έχει και μια γλύκα.

– Και ενώ είναι “απατεωνάκος”, δεν μπορείς να τον 
αντιπαθήσεις, ρε παιδί μου... (γέλια)
Αυτό είπα κι εγώ ακριβώς! Έπειδή ο ίδιος κάνει πολλές “λαμο-
γιές”, ήθελα να έχει μια γλύκα, δεν κάνει τίποτα με δόλο. Του 
“έκατσε” μία “καλή”; Ξέρει ότι δεν είναι σωστό, αλλά παρόλα 
αυτά το κάνει!

– Αν το "Πέτα τη φριτέζα" ήταν τραγούδι, ποιο θα 
ήταν;
Αν ήταν τραγούδι; Του Λάκη Λαζόπουλου, το "Βάλαμε φωτιά 
στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι".

– Το "Μηδέν";
Ναι, ναι! Δείχνει την ενέργειά μας και την όλη φιλοσοφία που 
έχουμε στη σειρά. Αυτό θα ήταν!

– Λοιπόν, έχω παρατηρήσει κάτι πολύ παράξενο σε 
σχέση με σένα: έχεις κάνει περισσότερο κινηματογράφο 
και λιγότερη τηλεόραση. Συνήθως συμβαίνει το ανάπο-
δο. Πώς έγινε αυτό; 
Η αλήθεια είναι ότι, όντως, έχω κάνει περισσότερο σινεμά. 
Όταν με βάζουν να συγκρίνω τηλεόραση, σινεμά και θέατρο, 
εξηγώ πάντα ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Θα έλεγα 
ότι το θέατρο είναι η πιο απαιτητική “ερωμένη”– όχι, όμως, με 
την έννοια που υπάρχει στην εποχή μας...

– Με την πιο ρομαντική έννοια, να υποθέσω...
Μπράβο, ναι. Πρέπει κάθε μέρα να την επιβεβαιώνεις, για να 
υπάρξει και η “ένωση”. Το σινεμά είναι αυτή η μεγάλη σπίθα, 
το πυροτέχνημα, που ξέρεις ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. 
Και η τηλεόραση είναι μια διαδικασία που ξέρεις ότι, άμα την 
προσέξεις, αυτή θα είναι πάντα “εκεί”. 
Μακάρι να μπορούσα στη χώρα μας να ζήσω από το σινεμά. 
Θα έκανα μόνο σινεμά. Έίναι μια Τέχνη που έχει πάρα πολύ 
“τρέξιμο”, αλλά ξέρεις ότι είναι κάτι που θα προβληθεί για ένα 
μήνα. Μετά τέλος... 

– Aνέφερες πριν ότι έχεις σπουδάσει και δημοσιο-
γραφία. Υποθετικά, αν αυτή ήταν η βασική σου ασχολία, 
τι είδους συντάκτης θα ήσουν; 
Ρομαντικά, όταν ήμουν στη σχολή, έλεγα ότι θα έκανα πο-
λιτικό. Μικρός ήμουν σε διάφορες πολιτικές εκπομπές και 
έβλεπαν τον αυθορμητισμό μου, την ελευθερία του λόγου 
μου. Όταν κατάλαβα πώς είναι το "πολιτικό παιχνίδι" και πώς 
στήνεται, είδα ότι δεν θα ήθελα να είναι η καθημερινότητά 
μου αυτή. Γιατί πιστεύω ότι, όσο και να πιστεύεις σε κάποια 
πράγματα, αναγκαστικά (ή με την πάροδο του χρόνου), "βά-
ζεις λίγο νερό στο κρασί σου". Άρα, δεν θα ήθελα να φτάσω 
50 χρονών και να δω έναν άλλο Στέφανο από εκείνον που είχε 
ξεκινήσει... 
Τώρα, στην ηλικία που είμαι, πιστεύω ότι θα έκανα μόνο πο-
λιτιστικό. 
 
– Τώρα που το ξανασκέφτομαι, λογικό που θα έκανες 
πολιτικό. Διότι, όντως, στο παρελθόν είχες δραστηριο-
ποιηθεί σε φορείς που ασχολούνταν με κοινωνικο-πολι-
τικά θέματα...
Ακριβώς επειδή το είδα στην “πηγή” του, θα με γοήτευε το 
να είμαι ένας εν δυνάμει "δίαυλος επικοινωνίας" μεταξύ κρά-
τους και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων – είτε σχετικά με τα 
δικαιώματα του πολίτη, είτε σχετικά με το μεταναστευτικό.

– Αν και έχω διαβάσει ότι είστε από τις εξαιρέσεις 
ως οικογένεια, αφού ως Αφρικανοί μετανάστες δεν γνω-
ρίσατε την περιθωριοποίηση στην Ελλάδα, παρόλα αυτά 
εσύ δραστηριοποιήθηκες στον τομέα αυτόν. Τι ήταν 
εκείνο που σε κινητοποίησε;
Το λέω και συγκινούμαι... Η μάνα μου μού έλεγε πάντοτε: 
"Πράγματα που δεν σε αφορούν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
τα αγνοείς, ενώ βλέπεις ότι υπάρχουν στον κοινωνικό σου πε-
ρίγυρο". 
Άρα, μου έδωσε να καταλάβω από μικρός ότι, επειδή εγώ έχω 
ελληνική υπηκοότητα και είμαι καλά, δεν σημαίνει ότι δεν θα 
με νοιάζει τι κάνουν οι συμπολίτες μου που είναι "ίδια περί-
πτωση" με μένα, αλλά τυγχάνει να μην έχουν τη συγκεκριμένη 
διαπίστευση. Οποιοδήποτε παιδί γεννιέται σε μια χώρα, αι-
σθάνεται ότι είναι από εκεί – είτε κατάγεται από την Έλλάδα, 
είτε από την Ουγκάντα, είτε από την Αμερική...

– Αν και είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμά σου, θα 
το σκεφτόσουν, τώρα που είσαι πιο αναγνωρίσιμος, να 
ασχοληθείς με κάποια τέτοια θέματα;
Πάντα το έκανα και εννοείται ότι έχω μπει σε αυτή τη λογική – 
ειδικά όταν βλέπεις ότι έχεις μια Α αγάπη από τον κόσμο και 
μπορείς να επικοινωνείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. 
Και παρόλο που συχνά το προφίλ “ΜΚΟ” είναι πολύ παρεξη-
γημένο, θέλω κάποια στιγμή, αν μου το επιτρέπει ο χρόνος μου, 
να στήσω μία ομάδα με πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Δεν 
θα έχει να κάνει μόνο με το μεταναστευτικό. Θα έχει να κάνει με 
ανάγκες συμπολιτών μας που, δυστυχώς, αδυνατούν να έρθουν 
σε επαφή με το αυτονόητο. Θα αφορά μια ευρεία βοήθεια προς 
τους πολίτες – είτε είναι Έλληνες, είτε από άλλες χώρες. 
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– Προς ανθρώπους, δηλαδή, που δεν απολαμβάνουν 
τις αυτονόητες ελευθερίες και δικαιώματα;
Ακριβώς! Δηλαδή, εγώ έχω φίλους που είναι Έλληνες, αυτό 
που λέμε "Έλληνες-Έλληνες", οι οποίοι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα μόνο και μόνο επειδή είναι οροθετικοί, επειδή είναι 
ομοφυλόφιλοι...
Και ακόμα υπάρχει στη χώρα μας αυτή η νοοτροπία που, 
όταν σε βλέπουν ότι ασχολείσαι με τέτοιες κοινωνικές ομά-
δες, η πρώτη σκέψη τους είναι ότι προφανώς ανήκεις κι εσύ 
σ’ αυτές. Δηλαδή είναι κρίμα... Γιατί δεν μπορούμε να κατα-
λάβουμε ότι μπορεί κανείς να υπερασπιστεί κάποιον απλά 
ως “άνθρωπο”;

– Ας πάμε λίγο και στα “νεότερα”: Κατ’ αρχάς, θέλω 
να μου πεις ποιον έχεις τσαντίσει από την παραγωγή 
του YFSF, και σου έδωσαν για πρώτη μεταμφίεση "Ελέ-
νη Φουρέιρα".
Έλα ντε! (γέλια) Έντωμεταξύ, όλοι μου έδειξαν πόσο πολύ 
με αγαπάνε, από τα καλά λόγια που τους είχε μεταφέρει το 
συνεργείο και η παραγωγή από τη "Φριτέζα"! Από την αρχή 
πίστευα ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Τελικά, 
όλο αυτό...

– ...ήταν μια πλάνη; (γέλια)
Ναι, και έκανα στο πρώτο "Φουρέιρα"! 
Δεν την ήξερα προσωπικά. Αλλά με μεγάλη μου χαρά είδα 
ότι κατάλαβε τη “γραμμή” μου και το ότι δεν πήγα καθόλου 
να το κοροϊδέψω. Έντάξει, ήταν πολύ ψηλά τονικά, λόγω του 
ότι είναι γυναίκα... Αλλά, χορογραφικά τουλάχιστον, κατάλα-
βε ότι το προσπάθησα. Μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι 
ήμουν τέλειος και “μπράβο”! 
Έίχα τέτοιο άγχος που, τώρα που το σκέφτομαι, γελάω. Έχω 
παίξει σχεδόν σε όλους τους αρχαίους χώρους, πλην της 
Έπιδαύρου, έχω παίξει σε παραστάσεις με 5.000 κόσμο... 
τόσο άγχος δεν είχα ποτέ! 

– Θεωρείς ότι το YFSF είναι μια διαδικασία που μπο-
ρεί να σε πάει έστω μισό βηματάκι παραπέρα στη δου-
λειά σου, σε τεχνικό επίπεδο;
Το YFSF είναι μια γιορτή, εγώ έτσι το βλέπω. Περνάμε πολύ 
όμορφα. Απλά καλείσαι να ετοιμάσεις έναν μικρό ρόλο κάθε 
Κυριακή. 
Οι ρυθμοί στο YFSF, και αυτό θα το πω για πολύ καλό, είναι 
τόσο “ωραίοι”, που ειλικρινά δεν ξέρω αν θα με βοηθήσουν 
σε ρόλους τηλεοπτικούς, που οι ρυθμοί είναι 10 φορές πιο 
γρήγοροι.

– Εμένα μου φαίνεται πολύ λίγος ο χρόνος που έχετε 
για να αφομοιώσετε τόσες πολλές πληροφορίες κάθε 
φορά... 
Αυτό ναι, σίγουρα. Αλλά είναι τέτοιος ο τρόπος που "σε 
δουλεύουν", είναι τόσο "από πάνω σου" όλοι, που έχεις τε-
ράστια βοήθεια. 

– YFSF ή "Πέτα τη φριτέζα"; 

Έίναι πολύ εύκολη η απάντηση. Θα πω "Πέτα τη φριτέζα", 
γιατί είναι ένα δημιούργημα που το δουλεύαμε και το δου-
λεύουμε ακόμα. Και θα δώσω και μια αποκλειστική είδηση: 
συζητιέται, με πολύ θετικούς όρους, να “πάει” και τρίτη 
χρονιά! Άρα, ξέρω ότι είναι ένα πρότζεκτ που το έχουμε 
δουλέψει από το μηδέν και αποδεικνύεται ότι έχει διάρκεια. 
Το YFSF είναι μία ωραία γιορτή, που όμως ξέρω εκ των προ-
τέρων ότι θα κρατήσει 3 μήνες. 

– Υπάρχει περίπτωση να έχεις μικρές τροποποιή-
σεις στον ρόλο σου ως Μαμαντού, λόγω YFSF; Του τύ-
που να λείψεις ανεξήγητα, όπως έλειψε η Παγώνα στις 
"Άγριες Μέλισσες"; Να σε απαγάγουν εξωγήινοι; (γέλια)
Το σκέφτομαι κι εγώ, αλήθεια δεν ξέρω!

– “Βγαίνει” και με τα δύο μαζί; Είναι “ανθρώπινο”;
Οι ρυθμοί έχουν αλλάξει πάρα πολύ, αλλά κι εγώ έχω συ-
νηθίσει να δουλεύω πάρα πολύ. Έπειδή είναι και το YFSF 
προϊόν του καναλιού, υπάρχει απόλυτη συνεννόηση μεταξύ 
των δύο. Με το που τελειώνω το γύρισμα, έρχεται και “κου-
μπώνει” μετά το άλλο.
Έίμαι ο τελευταίος που ντύνεται να πάει στην πρόβα, και 
αυτό είναι δύσκολο. Αλλά σκέφτομαι: αν δεν “τρέξω” τώρα, 
πότε θα “τρέξω”; Το βλέπω έτσι. Τώρα που μπορώ!

– Ποιον θα σου άρεσε, ιδανικά, να υποδυθείς στο 
YFSF; 
Γνωστούς λαϊκούς τραγουδιστές! Μου αρέσει να τους με-
λετάω, να βλέπω πώς κινούνται στην πίστα. Μου βγάζει ένα 
ενδιαφέρον κάτι που είναι τόσο “κόντρα” σε εμένα. Αντύ-
πας (που δεν ακούω), Πανταζής, Μάκης Δημάκης (που μου 
“έκατσε” κιόλας)... κάτι τέτοιο.

– Θες το “κόντρα” εσύ, δεν θες την ευκολία σου...
Έ, ναι. Έτσι κι αλλιώς, αναγκαστικά δεν θα έμοιαζα πολύ στη 
μεταμφίεση, λόγω χρώματος κ.λπ. 

– Πόσες ώρες σου παίρνει να βαφτείς; 
Βάφομαι πιο πολύ από όλους – και λογικό. Μου παίρνει 2 
ώρες. Αλλά έχουν φοβερούς ρυθμούς. Πώς είναι τα pits στη 
formula1; Βάφουν χέρια και λαιμό διαφορετικά άτομα, και 
είμαι έτσι για 2 ώρες, για να με προλάβουν!

– Για πες τι άλλο...
Ένα άσχετο θα σου πω. Ανοίγω ένα μαγαζί - wine bistrot στο 
Παγκράτι, στην Έρατοσθένους. “Phoenix” θα λέγεται.

– Κοντά στο νέο Μουσείο Γουλανδρή;
Α, μπράβο! Έρατοσθένους 29! 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το όνομα “Phoenix”, γιατί πρόκει-
ται για ένα πουλί που αναγεννάται από τις στάχτες του. Το 
πρωί θα έχουμε ροφήματα και κρύα brunch. Από το μεσημέ-
ρι και μετά, αλλαντικά, τυριά και κρασιά, με κάποιες επιλογές 
από spirits. Ανοίγουμε τώρα, αρχές Μαρτίου!



44 / PlanBe / Μάρτιος4544 / PlanBe / Μάρτιος45

Τα φρύδια μας αποτελούν την κορνίζα του 
προσώπου μας, τον ορισμό της έκφρασής 
μας και την ταυτότητα του στιλ μας, 
γι΄αυτό και απαιτούν από εμάς τη μέγιστη 
προσοχή και φροντίδα μας. 

The BROW

γράφει η Άρτεμις Καράγιαννη

 project
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Σ τα χέρια σας πέφτει ένα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίες από τα φοιτητικά σας χρό-
νια. Αρχίζετε και το ξεφυλλίζετε, κι ενώ σας εντυπωσιάζει η νεανικότητα και η φρε-
σκάδα που παρουσιάζει η εικόνα σας, κάτι σας ενοχλεί. Με μια πιο προσεκτική ματιά, 
το καταλαβαίνετε αμέσως: είναι τα φρύδια σας! Παρά τη σφριγηλότητα της επιδερμί-

δας, την αψεγάδιαστη όψη των είκοσι χρόνων και τη χαρά της εποχής, ένα τόσο μικρό κομμάτι 
του προσώπου σας κρίνεται τόσο ικανό να “χαλάσει” αυτή τη φρέσκια εικόνα. Έδώ, λοιπόν, 
αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η σημασία των φρυδιών και η καθοριστική τους συμβολή 
στην εικόνα του προσώπου μας. Τα λάθη στο μήκος, το σχήμα και το μακιγιάζ των φρυδιών, 
μπορεί να στερήσουν από την εμφάνισή μας την κομψότητα, το στιλ, ακόμη και τη νεανική όψη 
που τόσο επιδιώκουμε όλες οι γυναίκες. 

Brow Trend Alert
Τι λένε, όμως, οι τάσεις της εποχής για την εικόνα των φρυδιών μας; Έυτυχώς, οι τάσεις των τε-
λευταίων ετών έχουν “απαγορεύσει” τα πολύ λεπτά, κοντά φρύδια που θεωρούνταν must-have 
πριν αρκετά χρόνια, και μας ζητούν να ακολουθήσουμε τη σικ λογική των γεμάτων φρυδιών. 
Αυτό μπορεί να μας ταλαιπώρησε, καθώς είναι δύσκολο να επαναφέρουμε όγκο σε φρύδια που 
συνήθισαν να βγαίνουν μανιωδώς και, άρα, έχασαν τη δύναμή τους. Όμως αυτό μας ευχαριστεί, 
καθώς είναι ξεκάθαρα ό,τι πιο σωστό επέβαλαν τα trends μέσα στον τελευταίο αιώνα. 
Και ενώ η Μάρλεν Ντίτριχ ξύριζε τα φρύδια της γιατί ήταν της μόδας, σήμερα θα επέμενε να τα 
δει όσο πιο χοντρά και εφηβικά γίνεται, αφού αυτή η εικόνα είναι, τελικώς, και η πιο φυσική και 
ελκυστική για μια γυναίκα. 
Παράλληλα, το γεμάτο φρύδι αποδεικνύεται και ένεση νεότητας για το πρόσωπο, αφού ακολου-
θεί τους κανόνες της φύσης: μια νέα γυναίκα έχει εν γένει πιο χοντρά φρύδια από μια πιο ώριμη, 
της οποίας τα τριχάκια της περιοχής πέφτουν με το πέρασμα των χρόνων. Έπομένως, τα πιο 
πλούσια φρύδια σε μια πιο προχωρημένη ηλικία, δίνουν ένα νεανικό boost με τον πιο εύκολο 
και οικονομικό τρόπο! 
Πλέον οι τάσεις συγχωρούν και φρύδια που δεν είναι απολύτως καθαρισμένα ή δεν έχουν 
χτενιστεί στην εντέλεια, ειδικά σε πιο νεαρές ηλικίες, που η ανεμελιά της εικόνας είναι πολλές 
φορές και ιδιαίτερα γοητετυτική. Ως προς τα σχήματα, οι τάσεις επιμένουν και εδώ στο φυσικό. 
Ακολουθώντας τη φυσική τάση των φρυδιών και με μια καλλωπιστική δράση που βελτιώνει τη 
βάση που ορίζει το DNA μας, πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που ταιριάζει 
άψογα στη δική μας εικόνα. 

Βγάζοντας τα φρύδια
Η καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Έτσι, 
θα πάρουμε επαγγελματική βοήθεια σε μια διαδικασία, η οποία είναι λογικό να εκτελείται καλύ-
τερα από κάποιον που μας αντικρίζει, παρά από εμάς, που θα πρέπει να κοιταζόμαστε στον κα-
θρέφτη μας. Ακόμη και αν δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε σε μόνιμη βάση σε 
έναν τεχνίτη φρυδιών, μπορούμε τουλάχιστον να απευθυνθούμε σε εκείνον μια φορά για να μας 
ορίσει το ιδανικό σχήμα και, έπειτα, να “πατάμε” πάνω σε αυτό. Μέθοδοι, όπως το κερί ή η κλω-
στή, είναι μάλιστα πολύ αποτελεσματικές όταν τις εφαρμόζει ένας επαγγελματίας, χαρίζοντας 
ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούμε εμείς να τηρήσουμε με το τσιμπιδάκι μας. 
Η σωστή δουλειά γίνεται ιδανικά στο φως του ήλιου, καθώς εκεί δεν ξεφεύγουν τριχάκια, τα 
οποία σε τεχνητό φως χάνονται. Ιδανική προσέγγιση είναι το "μέτρον άριστον", καθώς ούτε 
το να τα βγάλουμε πολύ, ούτε να τα κοντύνουμε πολύ θα μας δώσει κολακευτικό αποτέλεσμα. 
Μεγάλη σημασία έχει και το τσιμπιδάκι που θα χρησιμοποιήσουμε, καθώς ένα μη κατάλληλο ή 
ένα παλιό μπορεί να κόψει τις τρίχες, αντί να τις αφαιρέσει.  
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L'Oréal Paris, Paradise 
Mascara, κρεμώδης φόρμουλα, 
εμπλουτισμένη με καστορέλαιο, που 
περιποιείται απόλυτα τις βλεφαρίδες 
σας. 

Smashbox, Brow Tech 
Matte Pencil, μολύβι διπλής 
όψης με βουρτσάκι διαμόρφωσης 
και χρώμα που προσφέρει ματ 
αποτέλεσμα και υψηλό design στα 
φρύδια. 

Maybelline, Gel Brow 
Mascara, μάσκαρα φρυδιών, 
για τέλεια, καλοσχηματισμένη όψη. 

Bobbi Brown, Brow kit, 
συμπληρωματικές αποχρώσεις σκιών 
για τον καθορισμό και γέμισμα των 
φρυδιών.

Nyx Professional Makeup, 
Eyebrow Cake Powder, κερί 
και δύο συμπληρωματικές πούδρες 
που μπορούν να συνδυαστούν, για 
να δημιουργήσετε την ιδανική για 
εσάς απόχρωση στα φρύδια.

Tom Ford, Brow Sculptor, 
μηχανικό μολύβι με μοναδικό 
“καλλιγραφικό” άκρο, που βοηθάει να 
γεμίσετε τέλεια τα φρύδια και να 
δημιουργήσετε από το πιο λεπτό, 
μέχρι το πιο παχύ αποτέλεσμα.

Σωστή περιποίηση 
Τα φρύδια μας, όπως και κάθε άλλο σημείο του προσώ-
που μας, χρειάζονται τη δική τους, σωστή φροντίδα. Δεν 
αρκεί απλώς το νερό του μπάνιου ή το να περάσουμε από 
πάνω τον δίσκο ντεμακιγιάζ, αφού αυτό είναι μια πρόχειρη 
αντιμετώπιση για τη σπουδαία κορνίζα του προσώπου μας. 
Καλό είναι, λοιπόν, να περάσουμε ξεχωριστά έναν δίσκο 
ντεμακιγιάζ πάνω από τα φρύδια με ένα προϊόν καθαρι-
σμού ματιών ή με μια λοσιόν, ώστε να αφαιρέσουμε υπο-
λείμματα μακιγιάζ και ρύπους. Έτσι, θα αποφύγουμε την 
ξηρότητα που προκαλεί η συσσώρευση προϊόντων στο 
σημείο, ενώ τα καθαρά φρύδια μας θα αναπνεύσουν και θα 
αποτελούν καθαρό καμβά για να μπορέσουμε να ζωγραφί-
σουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε την επόμενη φορά. 
Η ενυδάτωση και η θρέψη τους είναι εξίσου σημαντική. 
Γι’ αυτό, πέρα από την κρέμα που εφαρμόζουμε σε όλο 
το πρόσωπο, μπορούμε να επιλέξουμε ένα ειδικό προϊόν 
περιποίησης για τα φρύδια, όπως ειδικές μάσκαρα με χυμό 
θρέψης ή καστορέλαιο που ενισχύει την ανάπτυξη στα 
τριχάκια της περιοχής. Μια εντατική φροντίδα, με τέτοια 
προϊόντα, θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε πλούσια τα 
φρύδια μας για περισσότερα χρόνια, χαρίζοντας ομορφιά 
διαρκείας στο βλέμμα μας. 

To ιδανικό μακιγιάζ
Τα όμορφα φρύδια, αρκετές φορές, χρειάζονται λίγη 
βοήθεια για να δείχνουν ακόμη πιο όμορφα. Αυτό θα το 
επιτύχουμε, εάν επιλέξουμε το κατάλληλο μακιγιάζ με τα 
σωστά εργαλεία που τόσο εύκολο είναι πλέον να βρούμε 
στη αγορά. 
Το γέμισμα των φρυδιών είναι η πρώτη και πιο βασική κί-
νηση, και μπορούμε πολύ εύκολα να το αποκτήσουμε με 
προϊόντα όπως μολύβια, σκιές ή μάσκαρα φρυδιών. Πολύ 
σημαντικό είναι να διαλέξουμε τη σωστή απόχρωση, καθώς 
ένα λάθος χρώμα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ λάθος απο-
τέλεσμα. Για να ανακαλύψουμε αυτή τη σωστή απόχρωση, 
πρέπει να δοκιμάσουμε το χρωματολόγιο των προϊόντων 
που μας ενδιαφέρουν σε φυσικό φως και, ιδανικά, να βγά-
λουμε μια φωτογραφία για να μπορέσουμε να μελετήσου-
με το αποτέλεσμα. Το χρώμα δεν είναι απαραίτητο να είναι 
το ίδιο με τα μαλλιά μας (ακόμη και αν έχουμε κάνει κάποια 
ριζική αλλαγή), αλλά ιδανικά να ακολουθεί τη φυσική μας 
απόχρωση. 
Κάθε προϊόν δίνει και διαφορετικό αποτέλεσμα, γι’ αυτό 
πρέπει να είμαστε σίγουρες τι χρειαζόμαστε πριν κάνουμε 
οποιαδήποτε αγορά. Το μολύβι κάνει πιο μεστό γέμισμα, 
αφού η απόδοσή του είναι πιο έντονη, από μια σκιά που 
λειτουργεί πιο σβηστά πάνω στο φρύδι. Η μάσκαρα δια-
μορφώνει παράλληλα και το σχήμα, με συνέπεια να έχουμε 
μια πιο στιλιζαρισμένη εκδοχή του αποτελέσματος.
Φυσικά, για κάποιες από εμάς μπορεί να λειτουργήσει ο 
συνδυασμός προϊόντων ή να χρειαζόμαστε διαφορετικό 
αποτέλεσμα για διαφορετική περίσταση, οπότε καλό είναι 
να έχουμε στο νεσεσέρ μας διάφορα προϊόντα για κάθε 
ανάγκη. 

MAC, Brow Set, gel που δίνει 
σχήμα στα φρύδια. 
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Αϋπνίες
Τι τις προκαλεί, 

ποιοι είναι πιο ευάλωτοι
και γιατί ο ναρκισσισμός... σώζει!

Αντικείμενο επιστημονικών μελετών έχει αποτελέσει μια κοινή στην πλειονότητα 
των ανθρώπων συμπεριφορά, η οποία σχετίζεται με τις συνήθειες του ύπνου 

μας. Πρόκειται για την τάση τόσο να καθυστερούμε να κοιμηθούμε, όσο και να 
παρατείνουμε τον χρόνο πριν το πρωινό μας ξύπνημα. 

13 ΜΑΡΤΊΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ
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Π οιες βιολογικές διεργασίες πυροδοτούν, λοι-
πόν, αυτή τη συνήθεια, αλλά και πόσο αυτή 
μπορεί να διαταράξει την ομαλή ροή του κύ-
κλου του ύπνου μας; Ο κ. Γιώργος Παπαγε-

ωργίου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, απαντά: "Όποιος 
λέει με αυστηρότητα “αυτή είναι η ώρα που κοιμάμαι!”, 
ας πληροφορηθεί ότι μπορεί εύκολα να την καθυστερήσει 
κατά μία ώρα το βράδυ, ενώ κάθε πρωί θα θέλει να κοι-
μηθεί “μια ωρίτσα παραπάνω”. Υπάρχει μια διαπιστωμένη 
προδιάθεση στους ανθρώπους να καθυστερούν τον ύπνο 
τους και, μάλιστα, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διάθεση ή 
την ψυχική τους κατάσταση αρνητικά. Η Ψυχολογία, όμως, 
Δεν είναι ανεξάρτητη των βιολογικών παραμέτρων".

Γιατί οι αστροναύτες δεν έχουν αϋπνίες;
Όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί, η συμπεριφορά του ύπνου 
μας βασίζεται σε μια βιολογική ρύθμιση που διαταράσσει 
τoν 24ωρο ημερήσιο κύκλο δραστηριοτήτων και μας προ-
καλεί μια μόνιμη προδιάθεση "καθυστέρησης της έναρξης 
του ύπνου", δηλαδή αϋπνίες.
Ο κ. Παπαγεωργίου εξηγεί: "Η επιστήμη της βιοψυχολογίας 
μάς έχει αποδείξει μέσω πειραμάτων ότι στη λειτουργία 
του ύπνου τα ανθρώπινα όντα είναι ρυθμισμένα στις 25,1 
ώρες. Δηλαδή, το εσωτερικό “ρολόι” που ακολουθούμε για 
την περιοδική λειτουργία του ύπνου μας, φαίνεται να ακο-
λουθεί περιόδους 25,1 ωρών, και όχι 24. Αυτό, ενδεχομέ-
νως, εξηγεί την ανθρώπινη τάση (αλλά και την ευχαρίστησή 
μας) να μένουμε ξύπνιοι περισσότερο κάθε νύχτα, αλλά 
και την προδιάθεσή μας να ξυπνήσουμε λίγο αργότερα το 
επόμενο πρωί".
Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε και μέσα από σχετικές 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στον Διεθνή Διαστη-
μικό Σταθμό (ISS), οι οποίες απέδειξαν ότι οι αστροναύτες 
που ακολουθούν κύκλο ύπνου, βασισμένο στις περιστρο-
φές με τεχνητές ημερήσιες περιόδους 25,1 ωρών, αναφέ-
ρουν πολύ πιο σταθερά ωράρια ύπνου. Τα επιστημονικά 
συμπεράσματα είναι τόσο ασφαλή, που οι 25,1 ώρες θα 
αποτελέσουν ρυθμιστή της σταθερότητας του κύκλου του 
ύπνου σε μελλοντικά πολυετή διαπλανητικά ταξίδια. 

Ποιοι εμφανίζουν σταθερά ωράρια ύπνου
και ποιοι διαταραχές;
Πέρα από τις βιοψυχολογικές παραμέτρους, όμως, υπάρ-
χουν και απλές καθημερινές ψυχολογικές διαταραχές που 
αναστατώνουν τον ύπνο μας και προκαλούν αϋπνίες. Ποιοι 
είναι οι πιο ευάλωτοι;
"Δυστυχώς, όλες οι ψυχολογικές διαταραχές μπορούν να 
διαταράξουν τον ύπνο, καθώς δεν προκύπτει μια σαφής 
αιτιολόγηση που να συνδέεται άμεσα με μία απ' αυτές", το-
νίζει ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου. Και συμπληρώνει: "Ωστό-
σο φαίνεται, χωρίς να είναι τεκμηριωμένο απόλυτα, πως οι 
Ναρκισσιστές κοιμούνται καλύτερα από άλλους – ενδεχο-
μένως επειδή δεν νιώθουν Αγάπη, οπότε ταράζονται και 

λιγότερο από την απώλειά της".
Έντωμεταξύ, το 30% των ενηλίκων στον γενικό πληθυσμό 
παραπονιούνται για αϋπνίες, όλων των μορφών. Από αυ-
τούς, το 15% παραπονιέται για πολύ σοβαρή αϋπνία, δη-
λαδή αργούν να κοιμηθούν (αυτό που ονομάζεται "αϋπνία 
επέλευσης"), ενώ το υπόλοιπο 15% αναφέρει ολιγόωρο ή 
διακοπτόμενο ύπνο.

Ανησυχώ ότι δεν θα κοιμηθώ
Η αϋπνία συχνά γίνεται ένα αυτοτροφοδοτούμενο ψυχικό 
φαινόμενο, δηλαδή επιδεινώνεται με την ανησυχία... για 
την αϋπνία, επισημαίνει ο κ. Παπαγεωργίου: "Αυτός που 
ανησυχεί για τον ύπνο του, ξαγρυπνά περισσότερο. Είναι 
διαπιστωμένο με πειράματα. Όσοι υποφέρουν θα με κα-
ταλάβουν αμέσως, με αυτό που θα περιγράψω: Αυτός που 
πάσχει από αϋπνίες, με το που ακουμπά το κεφάλι του στο 
μαξιλάρι του, αμέσως αρχίζει να βασανίζεται με την αγωνία 
“ούτε σήμερα θα κοιμηθώ καλά”. Αυτή η σκέψη γίνεται 
αμέσως εμμονή, και είναι σίγουρο ότι θα τον ξενυχτήσει. 
Άρα, η ανάγκη για ύπνο διαταράσσεται αυτομάτως από την 
ανησυχία της αϋπνίας".
Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα και με την παραπάνω 
περιγραφή του κύκλου του ύπνου. Αν προσπαθήσουμε να 
επιβληθούμε στον ύπνο, προσπαθώντας να τηρήσουμε ένα 
αυστηρό ωράριο, του τύπου "στις 11 θα πέσω για ύπνο", θα 
αποτύχουμε, τονίζει ο ειδικός. "Σε περιπτώσεις αϋπνίας, 
η απλούστερη και καλύτερη συμβουλή είναι η εξής: Μην 
ξαπλώνετε συγκεκριμένες ώρες, γιατί θα σας πιάσει άγχος 
για το πότε θα κοιμηθείτε και, τελικώς, δεν θα κοιμηθείτε. 
Η καλύτερη συμβουλή είναι να πάτε στο κρεβάτι μόνον 
όταν νυστάζετε πολύ, οποιαδήποτε ώρα".

Αϋπνία και υπνωτικά χάπια
Δεν είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που κατανα-
λώνουν υπνωτικά χάπια για να βελτιώσουν τον ύπνο τους. 
Πολύ συχνά, μάλιστα, και χωρίς την επιτήρηση γιατρού. 
Έίναι η κατηγορία των ανθρώπων που βλέπει βραχυπρό-
θεσμα αποτελέσματα, αλλά χωρίς κανένα μακροπρόθεσμο 
όφελος.
"Έχει βρεθεί ότι τα υπνωτικά χάπια όντως προάγουν τον 
ύπνο, ωστόσο, μειώνουν τον χρόνο της περιόδου του ύπνου 
που παράγει όνειρα. Άρα, μέσω της συγκεκριμένης δράσης 
τους, τα υπνωτικά στερούν τον βαθύ ύπνο και, συνεπώς, 
παράγουν ύπνο χειρότερης ποιότητας. Οπότε, ναι μεν αυ-
ξάνουν τον χρόνο του ύπνου, αλλά όταν η ποιότητα του 
ύπνου είναι “φτωχή”, η ψυχική ανακούφιση του “καλού 
ύπνου” δεν επιτυγχάνεται. 'Ίσως έτσι εξηγείται και το φαι-
νόμενο που έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους που κάνουν 
χρήση υπνωτικών, να είναι περισσότερο ευερέθιστοι κατά 
τη διάρκεια της ημέρας", αναφέρει ο κ. Παπαγεωργίου.

Αϋπνία και Υπνοβασία
Ένα όχι τόσο συνηθισμένο αίτιο της αϋπνίας είναι και ο 



"φόβος της υπνοβασίας". Ένας φόβος, τον οποίο πολλοί 
ενήλικες που τον υφίστανται, διστάζουν να το ομολογήσουν 
από ντροπή. Στα παιδιά, ωστόσο, δεν είναι και τόσο σπάνιο 
φαινόμενο: ένα στα τέσσερα το έχει βιώσει τουλάχιστον μία 
φορά στη ζωή του. 
"Μιλάμε για υπνοβασία, όταν υπάρχει αυξημένη κινητική 
δραστηριότητα στον ύπνο. Δηλαδή ο κοιμισμένος σηκώ-
νεται και περπατάει, ενώ παραμένει σε κατάσταση ύπνου. 
Μάλιστα, όσοι βλέπουν τον υπνοβάτη απορούν επειδή εκεί-
νος έχει τα μάτια ανοιχτά, και οι άλλοι νομίζουν ότι βλέπει. 
Ωστόσο, ο εγκέφαλος δεν καταγράφει εκείνη την ώρα οπτι-
κές εικόνες· τα μάτια του υπνοβάτη είναι ανοιχτά μεν, αλλά 
δεν “λειτουργούν” (δεν εκπέμπουν σήμα στον εγκέφαλο)".
Το φαινόμενο της υπνοβασίας είναι μια πολύ σοβαρή παρά-
μετρος αϋπνίας, η οποία γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική για 
τους ανθρώπους που υποφέρουν. Υπάρχουν άνθρωποι που 
φοβούνται τόσο πολύ ότι θα υπνοβατήσουν, που προτιμούν 
να μένουν σε αϋπνία προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυ-
νο ή και την ντροπή της υπνοβασίας. Διότι αυτοί που υπνο-
βατούν ντρέπονται να το συζητήσουν, συχνά ακόμη και να 
το εμπιστευτούν στον γιατρό τους: το θεωρούν ντροπή, όχι 
τόσο ως κίνηση, αλλά επειδή θεωρείται “παιδικό” φαινόμε-
νο.

Χρήσιμα tips
•  Ένα ξενύχτι είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργήσει πρό-
βλημα στον ψυχισμό (στην ψυχική υγεία) ενός ανθρώπου. 
Οπότε, αν χρειαστεί να περάσετε μια λευκή (άγρυπνη) νύ-
χτα, μην ανησυχήσετε υπέρμετρα. 
•  Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι το ξενύχτι τούς κρατάει 
σε εγρήγορση, όμως αυτό Δεν είναι αλήθεια, καθώς η νοη-
τική λειτουργία μειώνεται. Κοιμηθείτε έστω και λίγες ώρες.

•  Όσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη αυξημένης απόδοσης την 
επόμενη ημέρα, ας προσέχουν αν τυχόν σκοπεύουν να "εκ-
μεταλλευτούν την αϋπνία τους". 
•  Αν μπορείτε, κοιμηθείτε απαραίτητα έστω και λίγες ώρες 
πριν από εξετάσεις ή πριν από μία απαιτητική παρουσίαση.
•  Να κοιμάστε την ώρα που νυστάξατε πολύ, και όχι νω-
ρίτερα κάποια οργανωμένη ώρα. Τον ύπνο που λείπει (εάν 
σας λείπει όντως) θα τον αναπληρώσει το ίδιο το σώμα, 
ζητώντας ύπνο τις επόμενες νύχτες.
•  Μην αγχώνεστε για τυπικά οκτάωρα ύπνου. Αυτά, για πολ-
λούς ανθρώπους, δεν είναι πραγματικά απαραίτητα.

Όσοι πραγματικά βασανίζονται διαρκώς από νύχτες αϋπνί-
ας, καλό είναι να γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να υπο-
δηλώνει βαριές αγχώδεις διαταραχές. Αυτές έχουν βαθιές 
“ρίζες”, και χρειάζεται το άτομο να πάει σε ειδικό. ΔΈΝ 
“περνούν” από μόνες τους, τονίζει ο κ. Παπαγεωργίου.

O Γιώργος Παπαγεωργίου, BSc MSc (Health) University of Central 
Lancashire, είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης 
- ΗΠΑ (IARPP - International Αssociation of Relational Psychoanalysis), 
ενώ διατελεί διευθυντής και επόπτης επιστημονικού προσωπικού στην 
ιατρική εταιρεία ψυχικής υγείας "Ψυχική Φροντίδα" (psychikifrontida.gr).
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Ο νέος κορονοϊός 
σε... bullets
Με αφορμή την ταχεία εξάπλωση του νέου 
κορονοϊού (COVID-19) και τα έκτακτα μέτρα 
που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας 
για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στην 
επιδημία που έχει θέσει σε συναγερμό όλο 
τον πλανήτη, ας δούμε μια πιο σφαιρική 
εικόνα της κατάστασης.
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Ο νέος κορονοϊός χρειάζεται σωστή διαχείρι-
ση από όλους, επαγγελματίες υγείας και μη, 
γι’ αυτό και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
(ΠΙΣ) συνέστησε αυξημένη εγρήγορση, αλλά 

και απόλυτη ψυχραιμία στους ιατρούς όλης της χώρας 
– τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα, που 
παρέχουν υπηρεσίες Υγείας σχετικά με την εξάπλωση του 
κορονοϊού. 
Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα κρυολογήματος, δυσκολίας στην αναπνοή και πυρετό, 
ο ΠΙΣ συνιστά άμεση επικοινωνία με τον γιατρό τους και 
παραμονή στο σπίτι, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα με-
τάδοσης του ιού και σε άλλους. Έπίσης, ΔΈΝ θα πρέπει να 
πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 
αντιβιοτικά και αντι-ικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού και 
θα πρέπει να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιατρικής και πρύτανη του           
Έθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,             
κ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, η εικόνα του κορονοϊού 
(COVID-19) είναι η εξής:

• Κλινική εικόνα
- Όλες οι ηλικιακές ομάδες, διάμεση ηλικία τα 56 έτη 
- Οριακά συχνότερος σε άνδρες
-  Μεταδοτικότητα ακόμα και από ασυμπτωματικούς φορείς 

πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων και για 7-14 ημέρες
- Άτυπη πνευμονία
- Πυρετός, καταβολή, ξηρός βήχας, δύσπνοια
-  Έπιπλοκές: Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας 

(ARDS), σηπτική καταπληξία, αρρυθμίες
-  26% ανάγκη για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας 

(δεδομένα από Wuhan) – μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετω-
πίζουν ασθενείς με συμπαραμαρτούντα νοσήματα (καρδι-
αγγειακά, καρκίνο, ανοσοανεπάρκεια)

-  Υψηλό ποσοστό ενδονοσοκομειακής μετάδοσης μετα-
ξύ ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και νοσηλευόμενων 
ασθενών, έως 30% (μεγάλη η σημασία της εκπαίδευσης, 
διαθεσιμότητας προστατευτικών μέτρων και φροντίδας 
των νοσούντων)

 
• Θεραπεία
- Υποστηρικτική αγωγή
-  Έυρέος φάσματος αντι-ιικοί παράγοντες (ρεμδεσιβίρη, λο-

πιναβίρη/ριτοναβίρη, ιντερφερόνη-β)
-  Έμβόλιο (πλατφόρμες παρασκευής αντίστοιχων εμβολίων 

για το SARS-MERS, νεότερες τεχνολογίες βασιζόμενες 
στο αγγελιαφόρο mRNA)

 
• Πρόληψη
Απλά μέτρα υγιεινής:
- τακτικό πλύσιμο των χεριών

- κάλυψη του στόματος στον βήχα ή το πτέρνισμα
-  τακτική απολύμανση των χώρων στους οποίους συναθροί-

ζονται άτομα
-  εθελοντική απομόνωση ατόμων που έχουν συμπτώματα 

ιογενούς λοίμωξης
 
• Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ε.Ε. – τι 
αποφασίστηκε
-  Αυξημένη ετοιμότητα για έγκαιρη αναγνώριση και διακοπή 

της αλυσίδας μετάδοσης.
-  Μηχανισμός αλληλεγγύης και υποστήριξης των χωρών της 

Έ.Έ., αλλά και τρίτων χωρών στις οποίες θα παραστεί ανά-
γκη.

-  Έισήγηση Έλλάδας: ψηφιακή πλατφόρμα on time (ποια 
περιστατικά είναι επικίνδυνα, ποια έρχονται, ποια ελέγχο-
νται, ποια είναι θετικά, ποια αρνητικά, ποια η επιδημιολο-
γική αλληλουχία, πώς αντιδρούν στη φαρμακευτική αγωγή, 
ποια οδηγούνται σε ίαση).

 
• Μέτρα καραντίνας
-  Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, έχουν 

απαγορεύσει την είσοδο στα εδάφη τους Κινέζων πο-
λιτών, αλλά και ατόμων που έχουν επισκεφθεί την Κίνα 
πρόσφατα.

-  Στο παρελθόν, τέτοια μέτρα ελάχιστα βοήθησαν στην κα-
θυστέρηση της επέκτασης μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων.

-  Ο προληπτικός έλεγχος στις πύλες εισόδου ταξιδιωτών 
κάθε χώρας και η ιχνηλασιμότητα των επαφών που είχε 
κάθε ασθενής μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικά.

- Ατομικές ελευθερίες
Η επιβολή υποχρεωτικών μέτρων δημόσιας υγείας θα πρέ-
πει να αξιολογείται και να δικαιολογείται βάσει ενός νομικού 
και δεοντολογικού πλαισίου (Κέντρο Έλέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων των ΗΠΑ):

1. Τα άτομα πρέπει να ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εξάπλω-
σης μιας επικίνδυνης, μολυσματικής νόσου.
2. Οι παρεμβάσεις πρέπει να βελτιώνουν τους κινδύνους.
3. Απαιτούνται τα λιγότερο περιοριστικά μέσα που είναι 
απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων δημόσιας υγείας.
4. Η χρήση του εξαναγκασμού πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τον κίνδυνο.
5. Οι αξιολογήσεις πρέπει να βασίζονται στα καλύτερα δια-
θέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Σε αναδυόμενες κρίσεις, όταν η επιστήμη είναι αβέβαιη, η 
υιοθέτηση της "αρχής της προφύλαξης" είναι λογική για τη 
διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. "Ωστόσο, οι κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης για την Υγεία δεν δικαιολογούν 
αδιάκριτα, υπέρμετρα ή υπερβολικά εξαναγκαστικά μέτρα, 
χωρίς τη δέουσα επιστημονική τεκμηρίωση", υπογραμμίζει 
ο κ. Δημόπουλος.



www.tpb.gr

Think, Plan, Be. Σκέφτομαι, Σχεδιάζω, 
Είμαι. Υπάρχω, Ονειρεύομαι, Δημιουργώ. 

• εκδόσεις
• ειδικές θεματικές εκδόσεις
• δημιουργικό
• websites
• digital marketing
• οργάνωση events
• μελέτες ιατροκοινωνικού περιεχομένου
• exhibition design
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Το παιδί μου δεν πεινάει και είναι 
κακόφαγο, τι του συμβαίνει;

Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί περιορίζει και αποφεύγει επίμονα την κατανάλωση τροφών, 
εκφράζοντας συστηματικά δυσφορία, άγχος, φόβο, θυμό και ένταση;

της Μαρίας Τσιάκα
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ΆΠΟΦΈΥΚΤΙΚΗ ΠΈΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ (ARFID)
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Ε ίναι γνωστό ότι τα περισ-
σότερα παιδιά ηλικίας από 
3 έως 8 ετών περνάνε μια 
φάση επιλεκτικότητας σε 

σχέση με την τροφή, καθώς αρνού-
νται να δοκιμάσουν νέες τροφές, 
είτε αποκλείουν κάποιες που προτι-
μούσαν στο παρελθόν, είτε κλείνουν 
τη μύτη τους, εκφράζοντας αηδία γι’ 
αυτό που έχουν μέσα στο πιάτο τους. 
Οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν 
αυτές τις “μάχες” που αναπόφευκτα 
δυσκολεύουν τη διαδικασία του ταΐ-
σματος, η οποία μόνο ευχάριστη δεν 
είναι. Όμως πρόκειται για κάτι αναμε-
νόμενα φυσιολογικό και δεν διαρκεί 
για πολύ...

Τι συμβαίνει, όμως, όταν ένα παι-
δί αποφεύγει επίμονα να φάει, εκ-
φράζοντας συστηματικά δυσφο-
ρία, άγχος, φόβο, θυμό και ένταση, 
αλλά και όταν επί σειρά ετών πα-
ρουσιάζει αντιδράσεις και συμπε-
ριφορές όπως:
• Έχει σχετικά μια ανοιχτή γκάμα τρο-
φών, αλλά καταναλώνει λιγότερη πο-
σότητα από αυτή που χρειάζεται για 
να αυξηθεί το βάρος του. 
• Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πότε 
και αν πεινάει.
• Νιώθει γρήγορα κορεσμό ύστερα 
από λίγες μπουκιές και, φυσικά, δυ-
σκολεύεται να φάει περισσότερο. 
• Χρειάζεται πολύ χρόνο κατά τη δι-
άρκεια των γευμάτων (συνήθως πάνω 
από 45 λεπτά). Συχνά, μάλιστα, κα-
ταναλώνει νερό σε κάθε μπουκιά και 
αποσπάται μονίμως από κάτι άλλο.
• Μπορεί να χάσει και γεύματα, ειδικά 
όταν ασχολείται με κάτι άλλο. 
• Έκδηλώνει ευαισθησία στην οσμή, 
υφή, γεύση ή θερμοκρασία των τρο-
φών. 
• Λειτουργεί επιλεκτικά σε σχέση με 
την τροφή.
• Κάνει συνεχώς τα ίδια γεύματα, και η 

διατροφή του περιλαμβάνει περίπου 
20-30 επιλογές από όλη την γκάμα 
των τροφών.
• Δεν δείχνει καμία επιθυμία να δοκι-
μάσει κάτι καινούριο.
• Αντιδρά αρνητικά σε κάθε παρό-
τρυνση για δοκιμή νέας τροφής.
• Στην εισαγωγή κάποια νέας τροφής 
στο τραπέζι, αντιδρά συνήθως με άγ-
χος, απέχθεια και θυμό.
• Σχεδόν πάντα τρώει "το δικό του" 
γεύμα, το οποίο συνήθως είναι διαφο-
ρετικό από αυτό της οικογένειας.
• Καταναλώνει τροφές συγκεκριμένου 
χρώματος, όπως λευκό, μπεζ, χρυσα-
φί ή κίτρινο.
• Καταναλώνει με μεγάλη ευκολία 
γάλα και γλυκά, ιδίως σοκολάτα.
• Αποφεύγει ή και αποκλείει από τη 
διατροφή του τα λαχανικά, τα φρού-
τα, τα όσπρια, καθώς και πρωτεΐνες, 
όπως τυρί και κρέας.
• Έπιλέγει και καταναλώνει μόνο συ-
γκεκριμένες μάρκες τροφών και αμέ-
σως το αντιλαμβάνεται όταν το προϊ-
όν είναι άλλης μάρκας.
• Δυσκολεύεται ή και αποφεύγει βόλ-
τες και εξόδους με την οικογένεια και 
φίλους, οι οποίες συνδέονται με το 
γεύμα, όπως πάρτι παιδικά, εστιατό-
ρια κ.λπ., με συνέπεια και η οικογένεια 
να αποφεύγει συστηματικά τις εξό-
δους, καθώς το άγχος και το στρες 
του παιδιού αυξάνεται κατακόρυφα 
στη θέα των τροφών.
• Νιώθει συχνά άγχος κατά τη δι-
άρκεια του γεύματος, μασάει αργά, 
κόβοντας τα πάντα σε μικρές μπου-
κιές. Αποφεύγει τις τροφές που είναι 
σύνθετες, γεμιστές ή έχουν σάλτσα 
(εκτός από πίτσα μαργαρίτα, από 
όπου συχνά αφαιρεί το τυρί).
• Μειώνεται το σωματικό του βάρος 
ή παραμένει σταθερό σε νηπιακή και 
παιδική ηλικία.
• Παρουσιάζει ελλιπή θρέψη και ανε-
πάρκεια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 

όπως σίδηρο, βιταμίνη D, ψευδάργυ-
ρο, μαγνήσιο κ.λπ.
• Η χρήση συμπληρωμάτων διατρο-
φής ή ενεργειακών σκευασμάτων εί-
ναι αναπόφευκτη.

ΑRFID
Αν παρατηρείτε κάποιες από τις πα-
ραπάνω συμπεριφορές, υπάρχει με-
γάλη πιθανότητα το παιδί να πάσχει 
από Αποφευκτική Περιοριστική Πρό-
σληψη Τροφής (Avoidant Restrictive 
Food Intake Disorder, ARFID). Πρό-
κειται για μια νέα διατροφική διατα-
ραχή που μαστίζει το 5% των παιδιών 
νηπιακής, προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας, αλλά και άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. 
Τα συμπτώματα της νόσου αφορούν 
τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι συ-
σχετίζονται με: α) χαμηλό ενδιαφέ-
ρον για φαγητό, έλλειψη όρεξης και 
απόλαυσης, καθώς συχνά το γεύμα 
βιώνεται ως κάτι βασανιστικό, β) αι-
σθητηριακή ευαισθησία και αποφυγή 
ή περιορισμό τροφών, με βάση την 
εμφάνιση (συσκευασία) της τροφής, 
τη γεύση, την όψη, την υφή (μαλα-
κά-κριτσανιστά) και το χρώμα, γ) μια 
ασφαλή γκάμα 10-30 τροφών που 
επαναλαμβάνεται συνεχώς, καθώς με 
αυτό τον τρόπο το παιδί διασφαλίζει 
ότι δεν θα πνιγεί και δεν θα νιώσει αη-
δία μέχρι εμετού ή πονόκοιλο. 
Παρ’ όλα αυτά, επειδή κάθε παιδί 
είναι διαφορετικό, οι παραπάνω συ-
μπεριφορές μπορεί να διαφοροποι-
ούνται, αλλά πάντα σηματοδοτούνται 
από δυσκολίες γύρω από τη σίτιση. 
Φανταστείτε τη νόσο ως μια “ομπρέ-
λα” που καλύπτει όλο το εύρος επισι-
τιστικών δυσκολιών.

Οι κίνδυνοι της νόσου ARFID 
Η συμπτωματολογία της ARFID, κα-
θώς και η χρονιότητά της, έχουν 
επιπτώσεις στη σωματική και ψυχο-
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κοινωνική εξέλιξη, αλλά και στην υγεία του παιδιού και του 
εφήβου. Λόγω του αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας, δηλαδή 
όταν δεν καλύπτονται επαρκώς οι ενεργειακές του ανάγκες, 
αναπόφευκτα το παιδί χάνει βάρος ή δεν παίρνει το αναμε-
νόμενο, ενώ επηρεάζεται και επιβραδύνεται ο ρυθμός ανά-
πτυξης του ύψους. 
Συνεπώς, η υγεία των παιδιού με ARFID κινδυνεύει από:
- Καρδιακές επιπλοκές 
- Καρδιακά προβλήματα 
- Νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια 
- Απώλεια οστικής πυκνότητας / οστεοπόρωση 
- Αναιμία
- Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
- Χαμηλή γλυκόζη / υπογλυκαιμίες 

Ταυτόχρονα, οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα που 
συσχετίζονται με τη νόσο προκαλούν αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις (δυσκολίες) στο σχολείο, στο σπίτι, αλλά και στις κοι-
νωνικές συναναστροφές του παιδιού. Γενικότερα, η καθη-
μερινότητα επηρεάζεται αρνητικά σε τέτοιο σημείο, που τα 
άτομα με ARFID δυσφορούν σε κάθε συνθήκη που συνδέε-
ται με τροφή, όπως στις διακοπές, στις εξόδους κ.λπ. Η δια-
δικασία της κοινωνικοποίησης μέσω της τροφής καθίσταται 

αδύνατη, καθώς η νόσος απαιτεί μια συγκεκριμένη ρουτίνα, 
η οποία πλήττει τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Αν σε αυτό το άρθρο αναγνωρίζετε κάποια σημάδια και 
συμπτώματα του παιδιού σας, τότε θα πρέπει να ζητήσετε 
άμεσα βοήθεια από τον παιδίατρό σας και από εξειδικευ-
μένο ειδικό στην ARFID και τις διατροφικές διαταραχές. 
Η θεραπεία της ARFID βασίζεται στην άμεση εμπλοκή και 
συνεργασία της οικογένειας, μέσω της σταδιακής έκθεσης 
και κατανάλωσης νέων τροφών. Η διαδικασία γίνεται στο 
τραπέζι με την παρουσία της οικογένειας και του ειδικού 
στις ARFID. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά και η 
ανάρρωση εφικτή.

H Δρ. Μαρία Τσιάκα είναι πρόεδρος του Έλληνικού Κέντρου Δι-
ατροφικών Διαταραχών και διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογικής Ια-
τρικής και Ψυχιατρικής του Institute of Psychiatry, King’s College 
London. Οικογενειακή θεραπεύτρια, εξειδικευμένη στις διατροφικές 
διαταραχές. Μέλος διαφόρων Συλλόγων και Οργανισμών, όπως EFTA 
(European Family Therapy Association), ECED (European Council 
on Eating Disorders), AED (Academy of Eating Disorders) και IAEAP 
(International Association for Eating Disorders Professionals).

"Έχε το νου σου στο παιδί" 
Το Έλληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών συμμετέχει 
για τέταρτη χρονιά στην Παγκόσμια Έβδομάδα Έυαισθητο-
ποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές, μια πρωτοβουλία 
που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο σε όλο τον κόσμο.
Η Δρ. Μαρία Τσιάκα και η ομάδα της έχουν σχεδιάσει για 
φέτος μια ημερίδα, με τίτλο "Έχε το νου σου στο παιδί", 
κατά την οποία οι ειδικοί θα εστιάσουν στα παιδιά και τους 
εφήβους, καθώς και στον ρόλο που παίζει η οικογένεια στη 
διαδικασία της ίασης. Για μια ακόμη φορά, θα δοθεί βήμα 
στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Την ημερίδα συ-
ντονίζει η συντάκτρια Υγείας Έλένη Δασκαλάκη.
• Πότε και πού: Κυριακή 8 Μαρτίου, Μητροπολιτικό Κολ-
λέγιο (Ακαδημίας 42, Αθήνα), 11:00 - 19:00. Έίσοδος ελεύ-
θερη.



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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Κακοσμία στόματος 
Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης

Η δυσάρεστη αναπνοή μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση και να μας προκαλέσει αμηχανία, 
ειδικά αν συμβαίνει συχνά. Όταν, όμως, εντοπιστούν τα αίτια... το πράγμα αλλάζει.

της Έλενας Κιουρκτσή

Αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και χρο-
νολογείται από την εποχή του Ιπποκράτη, ο οποί-
ος πρώτος συσχέτισε τη δυσοσμία με την κακή 
στοματική υγεία. Η κακοσμία ή δυσοσμία του 

στόματος επηρεάζει περίπου το 25% των ανθρώπων, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, και είναι ο τρίτος πιο συνηθισμένος λόγος 
που αναζητούμε οδοντιατρική φροντίδα (μετά από την τερη-
δόνα και την ουλίτιδα).
Για τις αιτίες που σχετίζονται με την κακοσμία του στόματος 
και για το αν υπάρχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήμα-

τος, ο κ. Λευτέρης Λασκαρίδης, χειρουργός-οδοντία-
τρος, δίνει τις απαντήσεις.

Τι είναι η κακοσμία του στόματος
Η κάθε δυσάρεστη –ή μη αποδεκτή– οσμή που αναδύεται 
κατά την εκπνοή ή την ομιλία μας, η οποία είναι έντονη, μόνιμη 
και που, για να υποχωρήσει, απαιτεί θεραπεία της αιτιολογίας 
της. Η ποιότητα της οσμής μπορεί να προσδιοριστεί και να 
παρομοιαστεί με γνωστές οσμές, όπως εκείνη της αμμωνίας, 
της σήψης, της μούχλας κ.ά. Έίναι χαρακτηριστικό ότι ο προσ-
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διορισμός της ποιότητας της οσμής συχνά ενέχει και διαγνω-
στική αξία για μερικά νοσήματα. 
 
Ποιες αιτίες προκαλούν δυσάρεστη αναπνοή; 
Υπολογίζεται ότι το 75% των περιπτώσεων κακοσμίας προ-
έρχονται από τη στοματική κοιλότητα, άρα το πρόβλημα της 
δυσάρεστης αναπνοής είναι σχετικά εύκολα ανατάξιμο. Συ-
νήθεις αιτίες είναι η φτωχή ή ελλιπής στοματική υγιεινή, το 
κάπνισμα, η κακή διατροφή (π.χ. χημικές δίαιτες, πλούσιες σε 
πρωτεΐνες) και οι βασικές ασθένειες των δοντιών και ούλων 
(τερηδόνα, ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, αποστήματα κ.λπ.). Έπι-
πρόσθετα, η οσμή του στόματος παρουσιάζει διακυμάνσεις 
ανάλογα με τις διαιτητικές ή άλλες συνήθειες, αλλά τροποποι-
είται και μπορεί να γίνει ευχάριστη ή ανεκτή με την καθιερω-
μένη στοματική υγιεινή. 

Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται; 
Έχει σημασία να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή 
και να αποφεύγουμε τα πολλά καρυκεύματα (π.χ. κάρι), αλλά 
και τροφές, όπως σκόρδο, κρεμμύδι, καυτερές πιπεριές και 
ορισμένα κρέατα και αλλαντικά. Έπιπλέον, καλό είναι να απο-
φεύγεται η υπερβολική κατανάλωση καφέ και αλκοόλ. Ένδεί-
κνυται να διατηρούμε το στόμα μας ενυδατωμένο, πίνοντας 
άφθονο νερό, διότι η ξηροστομία μπορεί να αποτελέσει αιτία 
για δυσάρεστη αναπνοή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καπνιστές;
Έίναι πολύ πιθανόν να έχουν δυσάρεστη αναπνοή, καθώς η 
νικοτίνη εν μέρει απεκκρίνεται μέσω των πνευμόνων. Γι’ αυτού 
του είδους τις κακοσμίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στοματι-
κό διάλυμα ή ένα σπρέι και μια τσίχλα – με πρόσκαιρο, όμως, 
αποτέλεσμα. Η λύση είναι η διακοπή του καπνίσματος.

Όταν έχουμε δυσάρεστη αναπνοή, γιατί δεν την αντι-
λαμβανόμαστε οι ίδιοι; 
Έξαιτίας ενός φαινομένου που ονομάζεται “προσαρμογή”. 
Αυτό σημαίνει ότι, με τον καιρό, τα νεύρα που είναι υπεύθυνα 
για την όσφρηση και βρίσκονται στη μύτη, συνηθίζουν στη 
συγκεκριμένη μυρωδιά, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην αντι-
λαμβανόμαστε την κακοσμία – κάτι, όμως, που δεν ισχύει και 
για τους γύρω μας.
Ο οδοντίατρος μπορεί να διαπιστώσει εάν όντως υπάρχει 
πρόβλημα δυσάρεστης αναπνοής, κι αυτό γιατί υπάρχουν πε-
ριπτώσεις ατόμων που αναφέρουν την αίσθηση αλλοιωμένης 
γεύσης και θεωρούν ότι παρουσιάζουν κακοσμία στόματος.

Τι ρόλο παίζουν οι τεχνικές οδοντοστοιχίες;
Πρόκειται για μια ειδική περίπτωση κακοσμίας που συνήθως 
δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα στο στοματικό βλεννογό-
νο, αλλά στους μικροσκοπικούς πόρους και στα διαστήματα 
ανάμεσα στις βάσεις των οδοντοστοιχιών και τα δόντια, όπου 
εύκολα συσσωρεύονται υπολείμματα τροφών και μικρόβια. 
Αυτού του τύπου η κακοσμία εξουδετερώνεται αν:
- Αφαιρούμε καθημερινά την οδοντοστοιχία για 3-4 ώρες.
- Χρησιμοποιούμε καθημερινά στοματικό διάλυμα για τουλά-
χιστον 1-2 λεπτά.

- Βουρτσίζουμε τη γλώσσα ή και τον ουρανίσκο με κάποια 
από τις ειδικές βούρτσες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. 
- Βουρτσίζουμε σε καθημερινή βάση την οδοντοστοιχία με ή 
χωρίς οδοντόκρεμα.

Έπίσης, πολύ σχολαστικά πρέπει να καθαρίζουν τα δόντια 
τους όσοι φορούν ορθοδοντικά άγκιστρα, γιατί οι τροφές 
σφηνώνονται μεταξύ των αγκίστρων και, εκτός της κακοσμίας, 
μπορεί να προκαλέσουν και τερηδόνα.

Η κακοσμία του στόματος σχετίζεται με κάποιες παθή-
σεις;
Η κακή αναπνοή μπορεί όντως να είναι σύμπτωμα κάποιας 
ασθένειας. Για παράδειγμα, οι διαβητικοί παράγουν ουσίες 
που ονομάζονται “κετόνες” και οι οποίες, απεκκρινόμενες 
από τους πνεύμονες, προκαλούν μία δυσάρεστη οσμή.
Άτομα, επίσης, που πάσχουν από ασθένειες του φάρυγγα, 
του οισοφάγου, των πνευμόνων, του στομάχου, των αμυ-
γδαλών, των εντέρων και των νεφρών εμφανίζουν κακοσμία. 
Κάποιες ασθένειες του ήπατος προκαλούν μια χαρακτηριστι-
κή δυσοσμία στην αναπνοή του ασθενή, γνωστή ως "ηπατική 
απόπνοια". Μερικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν δυ-
σάρεστη αναπνοή, όπως τα ηρεμιστικά που περιέχουν ένυ-
δρο χλωράλη και τα οποία αποβάλλονται από τον οργανισμό 
μέσω των πνευμόνων. Άλλες αιτίες κακοσμίας του στόματος 
είναι αναπνευστικά προβλήματα, όπως βρογχίτιδα και ιγμορί-
τιδα, ή πεπτικά, όπως δυσπεψία και δυσκοιλιότητα. 

Ποια προληπτικά μέτρα βοηθούν; 
Καλό είναι να βουρτσίζουμε τακτικά τα δόντια μας, τουλάχι-
στον 2-3 φορές την ημέρα και μετά από κάθε γεύμα, καθώς 
και τη γλώσσα μας, και να χρησιμοποιούμε οδοντιατρικό 
νήμα. 
Αν π.χ. βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο και δεν έχουμε αυτή 
τη δυνατότητα μετά το γεύμα, μπορούμε να ξεπλύνουμε το 
στόμα μας με νερό και να μασήσουμε μια τσίχλα χωρίς ζά-
χαρη. Έπίσης, βοηθούν οι πλύσεις με αλατόνερο ή στοματικό 
διάλυμα – το τελευταίο με μέτρο και σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις του οδοντιάτρου, γιατί η αλόγιστη και μακροχρόνια 
χρήση του μπορεί να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο 
βλεννογόνο του στόματος. Τέλος, μπορούμε μετά από ένα 
γεύμα ή κάθε φορά που διαπιστώνουμε την εμφάνιση κακο-
σμίας, να μασήσουμε λίγο μαϊντανό. 
 
Υπάρχει οριστική αντιμετώπιση; 
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον οδοντίατρό 
μας, που είναι και ο αρμόδιος να μας ενημερώσει για την αιτία 
που προκαλεί την κακοσμία και, στη συνέχεια, να προχωρή-
σει στην αντίστοιχη θεραπεία (π.χ. καθαρισμό δοντιών). Διότι 
όταν εντοπιστεί ο λόγος που προκαλεί δυσάρεστη αναπνοή, 
τότε με την αντιμετώπισή του προκύπτουν θεαματικά αποτε-
λέσματα στη βελτίωση της κατάστασης. Στις περιπτώσεις που 
ευθύνεται κάποια συστηματική πάθηση του οργανισμού, μπο-
ρεί να χρειαστεί συνεργασία του Οδοντιάτρου με κάποιον 
Παθολόγο ή Ωτορινολαρυγγολόγο.
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Ζώα και υγεία
10 σημάδια ότι το κατοικίδιό μας 

ίσως είναι άρρωστο
Με το πέρασμα των χρόνων, η υγεία και η συμπεριφορά των κατοικίδιων ζώων, 

και ιδίως των σκύλων, αλλάζουν. Επειδή, όμως, δεν μπορούν να μιλήσουν,
ούτε να περιγράψουν τα συμπτώματά τους, είναι δική μας ευθύνη να 

παρατηρήσουμε τυχόν αλλαγές και να αναλάβουμε δράση. 

65



66 / PlanBe / Μάρτιος45

Η γνώση των συχνότερων συμπτωμάτων που 
εκδηλώνουν οι σκύλοι είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για να αντιληφθούμε 
αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Έιδικά αν ανα-

λογιστεί κανείς ότι περισσότερο από το 30% των σκύλων 
ηλικίας άνω των 7 ετών που μοιάζουν υγιείς, στην πραγματι-
κότητα πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, τα οποία γίνο-
νται αντιληπτά μόνο κατά τον ετήσιο έλεγχό τους από τον 
κτηνίατρο, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Journal 
of Veterinary Internal Medicine.
"Τα κουτάβια, οι μεγάλης ηλικίας σκύλοι και όσοι ήδη αντι-
μετωπίζουν προβλήματα υγείας είναι επιρρεπείς σε πολ-
λές παθήσεις. Γι’ αυτό και κάθε περίεργο σύμπτωμα που 
παρουσιάζουν πρέπει να αξιολογείται από τον κτηνίατρο", 
λέει η κτηνίατρος Μαρία Ι. Σοφιανού. "Ωστόσο, δεν πρέ-
πει να μας προβληματίζουν μόνο τα προφανή συμπτώματα, 
όπως π.χ. ο έμετος και η διάρροια, αλλά και κάποια που 
μοιάζουν αθώα, όπως η αύξηση στην πρόσληψη νερού ή το 
θάμπωμα του τριχώματος του ζώου".

Η κυρία Σοφιανού εξηγεί τι μπορεί να υποκρύπτουν μερικά 
πολύ συνηθισμένα συμπτώματα:

1. Ο σκύλος μοιάζει να μην είναι ο εαυτός του. Η συ-
μπεριφορά των σκύλων είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμέ-
νη. Έπομένως, αν αναπτύξουν μια νέα συνήθεια ή μοιάζουν 
“μαζεμένοι”, χρειάζονται την προσοχή μας. "Οι αλλαγές 
στη συμπεριφορά του ζώου τυπικά αποτελούν την πρώτη 
ένδειξη πως δεν αισθάνεται καλά", εξηγεί η κα Σοφιανού. 
"Αν π.χ. ο σκύλος μοιάζει να κοιμάται περισσότερο από ό,τι 
συνήθως, πρέπει να τον παρακολουθήσετε, για να δείτε τι 
συμβαίνει. Αν αυτή η συμπεριφορά επιμείνει, καλό είναι να 
συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας. Υποτονικά και ακίνητα 
στην ίδια θέση επί ώρες, μπορεί να είναι τα σκυλιά και όταν 
έχουν πυρετό. Σε τέτοια περίπτωση, δεν έχουν επίσης διά-
θεση για φαγητό και παιχνίδι".

2. Παρουσιάζει ανεξήγητη γκρίνια ή επιθετικότητα.         
Αν ο σκύλος μας συνήθως παίζει αρμονικά με τα άλλα κα-
τοικίδια ή του αρέσουν τα χάδια και οι αγκαλιές, αλλά ξαφ-
νικά δείχνει τα δόντια του σε όποιον τον πλησιάζει ή “πε-
τάγεται” απειλητικά όταν κάποιος πάει να τον ακουμπήσει, 
μπορεί κάπου να πονάει. "Αυτού του είδους οι αλλαγές στη 
συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ύποπτες και πρέπει να τις 
παρακολουθήσετε, ιδιαίτερα όταν ο σκύλος αντιδρά έντονα 
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όταν τον αγγίζετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο", σημειώνει 
η ειδικός. "Αν π.χ. έχει ωτίτιδα, που είναι πολύ συνηθισμένη 
στους σκύλους, μπορεί να γρυλίζει όταν προσπαθείτε να τον 
χαϊδέψετε στο κεφάλι ή να τινάζει συνεχώς το κεφάλι του".

3. “Κλείνεται” στον εαυτό του. Αν ο σκύλος μας δεν είναι 
κοινωνικός όπως συνήθως, αλλά αποτραβιέται σε μία γωνία 
και μένει ξαπλωμένος, μπορεί επίσης να είναι άρρωστος.

4. Έχει επίμονη διάρροια. Οι αλλαγές στη διατροφή μπο-
ρεί εύκολα να προκαλέσουν διάρροια στον σκύλο και “ατυ-
χήματα” στο σπίτι. Ωστόσο, τα συμπτώματα αυτά συνήθως 
υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, με την ακολούθηση κα-
τάλληλης δίαιτας. Αντιθέτως, αν η διάρροια διαρκεί αρκετές 
ημέρες ή εμφανίζεται αρκετές φορές ανά τακτά χρονικά δι-
αστήματα, χρειάζεται αξιολόγηση από τον κτηνίατρο.

5. Δεν τρώει. Οι περισσότεροι σκύλοι λατρεύουν το φαγη-
τό, γι' αυτό πρέπει να έχουμε τον νου μας εάν ο σκύλος μας 
χάσει ξαφνικά την όρεξή του για περισσότερο από μία-δύο 
ημέρες, δίχως να έχουμε κάνει εμείς κάποια αλλαγή στη δι-
ατροφή του ή στη ρουτίνα του σπιτιού.  

6. Πίνει πολύ λίγο ή πάρα πολύ νερό. Οι περισσότεροι 
κηδεμόνες σκύλων δεν προσέχουν πόσο νερό πίνουν τα 
ζώα. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να το παρακολουθούμε, διότι 
αν ο σκύλος μας αρχίσει να μην πίνει καθόλου νερό ή, αντι-
θέτως, πίνει πάρα πολύ, μπορεί να υπάρχει κάποιο υποκεί-
μενο πρόβλημα. Στην πρώτη περίπτωση, ο κίνδυνος είναι 
να πάθει αφυδάτωση. Έυτυχώς, μπορούμε εύκολα να τον 
ελέγξουμε, τσιμπώντας απαλά το χαλαρό δέρμα στον αυχέ-
να του. Αν ο σκύλος είναι καλά ενυδατωμένος, μόλις αφή-
σουμε το δέρμα, αυτό θα επιστρέψει αμέσως στην αρχική 
του θέση. Αν καθυστερήσει, πρέπει να μιλήσουμε με τον 
κτηνίατρο. Μαζί του πρέπει επίσης να μιλήσουμε και εάν ο 
σκύλος αρχίσει να πίνει πάρα πολύ νερό (πάνω από 60 ml 
ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα), διότι μερικές φο-
ρές αποτελεί ένδειξη σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως 
ο σακχαρώδης διαβήτης.

7. Βήχει ή φταρνίζεται επίμονα. Το να βήξει ή να φταρ-
νιστεί μια-δυο φορές ένας σκύλος, είναι φυσιολογικό. Αν 
όμως βήχει, φταρνίζεται, έχει συριγμό ή δυσκολεύεται να 
αναπνεύσει συχνά μέσα στην ημέρα, μπορεί να είναι άρρω-
στος. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ένδειξη πολλών 
προβλημάτων υγείας – από μία λοίμωξη του αναπνευστικού 
ή ένα ξένο σώμα στη μύτη, έως πνευμονία ή καρδιοπάθεια.

8. “Τρέχουν” τα μάτια του ή/και ξύνεται επίμονα. Οι 
σκύλοι μπορεί να εκδηλώσουν αλλεργία σε ορισμένα τρό-
φιμα, στη γύρη, στα ακάρεα της οικιακής σκόνης, στα αρώ-

ματα, τα καθαριστικά, στα σαμπουάν και σε άλλες ουσίες 
που βρίσκονται στον χώρο όπου ζουν. Όταν ο σκύλος έχει 
αλλεργία, μπορεί να ξύνει ή να γλείφει επίμονα το δέρμα 
του ή και τα αυτιά του, να εμφανίζει ερυθρότητα και κνησμό 
στα μάτια, δακρύρροια και, μερικές φορές, γαστρεντερικές 
διαταραχές. Θα ξύνεται επίμονα, επίσης, εάν έχει παρασί-
τωση από ψύλλους. Αν όμως ξύνεται επίμονα στο στόμα 
του, μπορεί να έχει κολλήσει ένα ξένο σώμα εκεί και να 
του προκαλεί έντονη ανησυχία. Όλα αυτά τα συμπτώματα 
πρέπει να αξιολογούνται από τον κτηνίατρο.

9. Το τρίχωμά του μοιάζει θαμπό. Το τρίχωμα των σκύ-
λων συνήθως αποτελεί “καθρέφτη” της γενικής τους κατά-
στασης. Αν ξαφνικά το δούμε να γίνεται θαμπό, λιπαρό ή 
να αραιώνει κατά τόπους, μπορεί να υπάρχει κάποιο υπο-
κείμενο πρόβλημα υγείας. Οι πιθανές αιτίες είναι πολλές, 
επομένως απαιτείται διερεύνηση.

10. Εμφανίζει διαταραχές στην ούρηση. Ιδιαίτερη προ-
σοχή απαιτείται στην περίπτωση που το κατοικίδιο δυσκο-
λεύεται στην ούρηση, ουρεί περισσότερες φορές από ό,τι 
συνήθως ή ακόμη υπάρχει διαφορά στην οσμή ή στο χρώ-
μα των ούρων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να 
επικοινωνήσουμε αμέσως με τον κτηνίατρο, διότι μπορεί 
να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο ουροποιητικό ή κάποιο 
συστηματικό νόσημα.

"Αν έχετε τον νου σας σε συμπτώματα όπως τα παραπά-
νω και, γενικώς, γνωρίζετε καλά το σκυλάκι σας ώστε να 
αντιληφθείτε αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπερι-
φορά ή τις καθημερινές του συνήθειες, θα μπορέσετε να 
εντοπίσετε νωρίς τυχόν προβλήματα υγείας. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, μη διστάζετε να καλείτε τον κτηνίατρό σας για 
να σας πει τι να κάνετε, διότι είναι προτιμότερο να κάνετε 
λάθος, παρά να αντιληφθείτε πολύ αργά ότι το σκυλάκι σας 
είναι άρρωστο", καταλήγει η κα Σοφιανού.
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• Σημείο πρώτο: Η θερμοκρασία του ψυγείου. Η συντή-
ρηση πρέπει να λειτουργεί μεταξύ 4°C και 1°C. Μέσα σε 
αυτό το εύρος αποτρέπεται ή επιβραδύνεται η ανάπτυξη 
βακτηρίων. Από την άλλη μεριά, η κατάψυξη πρέπει να λει-
τουργεί κάτω των -18°C, θερμοκρασία η οποία εμποδίζει 
τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

• Σημείο δεύτερο: Η καθαριότητα. Αν σκεφτόμαστε να ορ-
γανώσουμε το ψυγείο μας από την αρχή, καλό θα ήταν να 
το αδειάσουμε και να το καθαρίσουμε, βγάζοντας ράφια και 
συρτάρια, για να τα πλύνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Πέρα, 
όμως, από τη γενική καθαριότητα, φροντίζουμε να καθα-
ρίζεται το ψυγείο με σαπούνι και νερό σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, και να ελέγχουμε τα βάζα, τα τάπερ και κάθε 

άλλη συσκευασία, ώστε να βεβαιωθούμε πως δεν στάζουν, 
δημιουργώντας εστίες ανάπτυξης βακτηρίων. 
Δεν παραλείπουμε, επίσης, να συσκευάζουμε όλα τα τρόφι-
μα σε κατάλληλες μεμβράνες, σακούλες τροφίμων ή τάπερ.

Η κατάλληλη θέση, στον κατάλληλο χρόνο
Διαβάζουμε τις οδηγίες πάνω στις συσκευασίες των τροφί-
μων, ώστε να ξέρουμε πότε, για πόσο και σε ποιο σημείο 
του ψυγείου να τα τοποθετήσουμε. 
• Πότε: Κάποια τρόφιμα πρέπει να συντηρούνται στο ψυ-
γείο από την αγορά τους και μετά, ενώ άλλα από το άνοιγμα 
και μετά. 
• Για πόσο: Έλέγχουμε την ημερομηνία λήξης των προϊό-
ντων πριν τα καταναλώσουμε, ειδικά αν τα είχαμε για καιρό. 

Eσείς
χρησιμοποιείτε
σωστά το ψυγείο σας;
Αν και ζούμε σε μια εποχή
που όλα τα νοικοκυριά διαθέτουν 
ψυγείο, οι περισσότεροι από εμάς 
δεν ξέρουμε να το λειτουργήσουμε 
σωστά, αφού συχνά το παραγεμίζουμε 
ή δεν τοποθετούμε τα πράγματα 
στις “κατάλληλες” θέσεις. Όπως 
επίσης δεν αντιλαμβανόμαστε ότι 
ο εφοδιασμός και η οργάνωση του 
ψυγείου μας μπορούν να επηρεάσουν 
άμεσα και το σωματικό μας βάρος! 

του Γιάννη Δημακόπουλου
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O Γιάννης Δημακόπουλος είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Διατροφής 
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 Διατροφής & 
Υγείας (ΠΑΜΈΔΥ), 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

Να είμαστε προσεκτικοί με τα φαγητά που έμειναν: αυτά 
καλό είναι να μην τα κρατάμε πάνω από 4 ημέρες.  
•  Πού: Κάποια τρόφιμα, όπως τα καρυκεύματα, διατηρού-
νται για καιρό και όχι απαραίτητα στην υψηλότερη θερμο-
κρασία. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να μπουν στην πόρ-
τα του ψυγείου. Αντίθετα, οι χυμοί, το γάλα, το βούτυρο, 
το γιαούρτι και το κρέας είναι καλό να τοποθετούνται στα 
ράφια του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία είναι η χαμηλότε-
ρη δυνατή. 
Συγκεκριμένα το κρέας, αν είναι ωμό, μπορούμε να το βά-
λουμε στο κατώτερο ράφι, ώστε να μη στάξει σε άλλα τρό-
φιμα ή γεύματα. Ένώ ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά δια-
τηρούνται καλύτερα στα συρτάρια, όπου είναι πιο δροσερά, 
ειδικά αν τα συρτάρια αυτά δεν ανοιγοκλείνουν συνεχώς.

Μία φορά την εβδομάδα ελέγχουμε για τρόφιμα των οποί-
ων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει, προκειμένου να τα 
αφαιρέσουμε από το ψυγείο. Φροντίζουμε να τοποθετούμε 
τα τρόφιμα που “λήγουν” νωρίτερα σε θέσεις πιο μπροστά 
από εκείνα που συγκριτικά θα λήξουν αργότερα. Για να το 
πούμε πιο απλά: τοποθετούμε αυτό που αγοράσαμε τελευ-
ταίο πίσω από αυτά που έχουμε ήδη.
Έναλλακτικά, μπορούμε να τοποθετούμε τα τρόφιμα σε 
σειρά μεγέθους (τις μεγάλες συσκευασίες πιο πίσω και τις 
μικρές πιο μπροστά), ώστε όταν ανοίγουμε το ψυγείο να 
μπορούμε εύκολα και και γρήγορα να διακρίνουμε πού βρί-
σκεται αυτό που ψάχνουμε.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι το περιεχόμενο του ψυγείου 
μας επηρεάζει και το σωματικό βάρος. Αν κάποιες τροφές 
δεν είναι εύκολα διαθέσιμες, είναι ευκολότερο να τις απο-
φύγουμε. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να μην εφοδιάζουμε 
το ψυγείο μας με επεξεργασμένα τρόφιμα, ή με άλλα που 
περιέχουν πολλή ζάχαρη ή/και κορεσμένα λίπη. Μια καλή 
λύση, επίσης, είναι να χωρίζουμε από πριν τα φαγητά σε 
συγκεκριμένες μερίδες, ώστε να μην ξεφεύγουμε στην πο-
σότητα που θα καταναλώσουμε αργότερα. 



Yλικά
• 1/3 φλιτζανιού αμύγδαλα 
• βούτυρο 
• 1/3 φλιτζανιού φουντούκια
• 1/2 κουταλάκι γλυκού κανέλα
• 500 γρ. τυρί κρέμα 
• 300 γρ. σάουαρ κριμ 
• 3/4 φλιτζανιού ζάχαρη
• 3 αβγά σε θερμοκρασία δωματίου 
• 1 κουταλάκι γλυκού εσάνς βανίλιας 
•  1 πακέτο φύλλο κρούστας για μπακλαβά (χρειάζεστε 10 

φύλλα) 
• 1/2 φλ. (120 γρ.) λιωμένο βούτυρο 

Για το σιρόπι 
• 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
• 2/3 φλιτζάνια νερό 
• 1/2 φλιτζάνι μέλι
• 1 ξυλάκι κανέλα

Eκτέλεση 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Απλώνουμε τα 
αμύγδαλα (και τα φουντούκια, αν δεν είναι καβουρδισμέ-
να) στο ταψί του φούρνου και τα ψήνουμε για 5-8 λεπτά, 
ανακατεύοντάς τα μια φορά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.                 
Τα βγάζουμε και τα αδειάζουμε στη γυάλα του πολυμίξερ. 
Τα αφήνουμε να κρυώσουν.
Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε το σιρόπι: βάζουμε τη ζάχαρη, το 
νερό, το μέλι και το ξυλάκι της κανέλας σε ένα κατσαρολάκι, 
και ανακατεύουμε μέχρι να κοχλάσουν. Χαμηλώνουμε τη 
φωτιά στο μίνιμουμ και σιγοβράζουμε το σιρόπι για 10 λε-
πτά, μέχρι να δέσει. Το αποσύρουμε από τη φωτιά, πετάμε 
την κανέλα και το αφήνουμε να κρυώσει. 
Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του φούρνου στους 160°C. 
Ανοίγουμε μια φόρμα με ελατήριο διαμέτρου 22-23 εκατ. 

και την αλείφουμε με λίγο βούτυρο. Ντύνουμε τον πάτο της 
με ένα κομμάτι αντικολλητική λαδόκολλα και την ξανακλεί-
νουμε, με τρόπο που η λαδόκολλα να εξέχει από τον πάτο 
στον περίγυρο της φόρμας.
Αλέθουμε τα αμύγδαλα με τα φουντούκια στο πολυμίξερ, 
μέχρι να τα ψιλοκόψουμε. Τα αδειάζουμε σε ένα μπολ, 
προσθέτουμε την καρυδόψιχα και την κανέλα, και ύστερα 
βάζουμε μέσα 4 κουταλιές από το σιρόπι. Ανακατεύουμε 
το μίγμα. Χτυπάμε στο (καθαρό) πολυμίξερ το τυρί κρέμα 
με τη σάουαρ κριμ και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει, και 
ύστερα χτυπάμε μέσα τα αβγά και τη βανίλια, μέχρι να εν-
σωματωθούν. 
Βουτυρώνουμε ένα φύλλο κρούστας, το διπλώνουμε, το 
βουτυρώνουμε ξανά και το βάζουμε με τρόπο που να περ-
νά από το μέσο της φόρμας και να σκεπάζει και μέρος των 
πλευρών. Κάνουμε το ίδιο με ένα δεύτερο, και το τοποθε-
τούμε με τρόπο που να μισοσκεπάζει το πρώτο. Προχωρώ-
ντας έτσι κυκλικά, βάζουμε και τα 10 φύλλα κρούστας. Τα 
περισσεύματα των φύλλων θα εξέχουν στα πλευρά.
Ρίχνουμε το μισό μίγμα της γέμισης μέσα στη φόρμα και 
ύστερα βάζουμε πάνω το μισό μίγμα της αμυγδαλόψιχας. 
Προσθέτουμε την υπόλοιπη γέμιση και απλώνουμε πάνω 
το υπόλοιπο μίγμα τη αμυγδαλόψιχας. Γυρίζουμε τα κομ-
μάτια των φύλλων κρούστας που εξέχουν στα πλευρά προς 
τα μέσα για να μισοκαλύψουν τη γέμιση και ψήνουμε το 
cheesecake για 1 ώρα και 10 λεπτά στον φούρνο ή μέχρι 
να πήξει, αλλά το κέντρο να είναι ακόμη ελαφρά "τρεμου-
λιαστό". 
Σβήνουμε τον φούρνο, ανοίγουμε ελαφρά την πόρτα του 
(βάζουμε ένα ξύλινο κουτάλι για να την κρατά ελαφρά ανοι-
χτή) και κρατάμε μέσα το cheesecake, μέχρι να κρυώσει 
εντελώς. 

Το κρατάμε στο ψυγείο για 6 ώρες και το περιχύνουμε με 
το υπόλοιπο σιρόπι πριν το σερβίρουμε.

Cheesecake μπακλαβάς

Το Γλυκό του μήνα

Ο chef Δημήτρης Δαλιάνης προτείνει για τον Μάρτιο ένα γλυκό 
για όσους θέλουν να εντυπωσιάσουν με τις ζαχαροπλαστικές τους 
ικανότητες, κάνοντας τους καλεσμένους τους να γλείφουν τα 
δάκτυλά τους. Δέστε τις ποδιές σας και... καλή επιτυχία!
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Η La Roche-Posay, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στηρίζει τον Όμιλο 
Έθελοντών κατά του καρκίνου "ΑγκαλιάΖΩ" με μια σειρά δράσεων, 
που στόχο έχουν την ενημέρωση και ανακούφιση των ασθενών από 
τις ανεπιθύμητες παρενέργειες που προκαλούνται στο δέρμα από τις 
χημειοθεραπείες.
Στόχος της ανανέωσης της συνεργασίας είναι, αφ’ ενός, η ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου και, αφ’ ετέρου, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 
των ασθενών με καρκίνο, με κυριότερο μήνυμα ότι όλοι έχουν θέση 
στην ομορφιά.
"Παραμένουμε πιστοί στο όραμα μας “Κανένας ασθενής μόνος του 
ενάντια στον καρκίνο!” και συνεχίζουμε να ενισχύουμε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά το έργο του ομίλου ‘ΑγκαλιάΖΩ’. Βασικός μας στό-
χος για το 2020 είναι να είμαστε δίπλα σε ακόμα περισσότερους 
ασθενείς, μέσω στοχευμένων ενεργειών που θα τους βοηθήσουν 

να βγουν νικητές σε αυτή τη δύσκολη μάχη", δήλωσε ο Brand Manager της La Roche-Posay, κ. Σπύρος Αρβανιτάκης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η La Roche-Posay αναπτύσσει και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, όπως: 
• Έσπερίδες ενημέρωσης ασθενών, νοσηλευτικού προσωπικού και συγγενών.
• Δράσεις ενημέρωσης φροντίδας και ομορφιάς (περιποίηση και make-up).
• Διάθεση 4500 προϊόντων και 4500 ενημερωτικών εντύπων στους ασθενείς. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα και επιτυχημένη δράση για το 2019 αποτέλεσε η θέσπιση του “Blue Nails Month”.

Η La Roche-Posay στηρίζει
για δεύτερη χρονιά, το έργο του "ΑγκαλιάΖΩ"

Η Sanofi Ελλάδας διοργάνωσε στις 9 Φεβρουαρίου επιστημο-
νική εκδήλωση για το Μέλλον στη Διαχείριση του Σακχαρώδους 
Διαβήτη 2020 (Diabetes Innovation Summit 2020). Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, με εισηγητές διακεκριμένους 
ειδικούς επιστήμονες. 
"Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας των ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη, έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε την εκπαίδευση 
της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις καινοτόμες τεχνο-
λογικές εφαρμογές για τη διαχείριση της νόσου, με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών", δήλωσε σχετικά 
ο Benoit Martineau, Γενικός Διευθυντής - South Cluster 
Primary Care Europe της Sanofi.
Η εκδήλωση κινήθηκε γύρω από τους άξονες της παρουσίασης 
των τεχνολογικών και θεραπευτικών εξελίξεων που αναμένεται 
να διαμορφώσουν το τοπίο της διαχείρισης της νόσου στο σύντομο μέλλον. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι νέες ψηφια-
κές εφαρμογές και τεχνολογίες τηλεϊατρικής για τη διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη, καθώς και τα δεδομένα αναφορικά 
με τα συστήματα καταγραφής επιπέδων γλυκόζης και χορήγησης ινσουλίνης. 
Ως προς τη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου, συζητήθηκε η αξιοποίηση των μηχανισμών φυσικής ανοσίας του οργανισμού 
και παρουσιάστηκαν τα νεότερα δεδομένα στο πεδίο της γλυκαιμικής διακύμανσης, της φαρμακολογίας, της θεραπευτικής 
παρέμβασης και της παθοφυσιολογίας της νόσου.

Sanofi Ελλάδας: "Το μέλλον στη διαχείριση
του Σακχαρώδους Διαβήτη"
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Η MSD στο πλευρό του παραολυμπιονίκη 
ΓΊΩΡΓΟΥ ΛΑΖΑΡΊΔΗ
Οι εργαζόμενοι της MSD, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου τους στην 
Καλαμάτα, δώρισαν το ποσό των 8.000 ευρώ στο Μη Κερδοσκοπικό Σω-
ματείο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ", Τμήμα Α.Χ.Έ.Π.Α. Καλαμάτας, συνεισφέρο-
ντας στην προετοιμασία για τη συμμετοχή του Παραολυμπιονίκη Γιώργου 
Λαζαρίδη στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν το 
2020 στο Τόκιο. Ο Γιώργος Λαζαρίδης κατάγεται από την Καλαμάτα και 
είναι αθλητής του τένις σε αμαξίδιο.
Ακολουθώντας μια απαιτητική αλλά ευχάριστη ορειβατική διαδρομή 
στους πρόποδες του Ταΰγετου, οι εργαζόμενοι της MSD κατάφεραν να 
φτάσουν στην κορυφή της διαδρομής, συγκεντρώνοντας βαθμούς που 
μεταφράστηκαν στη χρηματική δωρεά. Συνοδοιπόρος τους στην εξερεύ-
νηση του μονοπατιού προς την κορυφή ήταν ο Έλληνας ορειβάτης, αρχη-
γός της ελληνικής αποστολής που κατέκτησε το Έβερεστ το 2004, Παναγιώτης Κοτρωνάρος.
"Στην MSD Ελλάδος, η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μέρος του οράματός μας, αλλά και των βασικών αρχών που όλοι οι εργαζόμε-
νοι έχουμε συνθέσει μαζί, και αναδεικνύει κάτι πολύ απλό: για εμάς κάθε ζωή αξίζει, κάθε ζωή μετράει πάνω από όλα. Η MSD 
στηρίζει πρώτη φορά αθλητή στην προσπάθειά του για την κατάκτηση της κορυφής. Μέσα από την καρδιά μας, ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία. Γιώργο, συνέχισε να μας εμπνέεις με το παράδειγμά σου!", ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Agata Jakoncic, Managing 
Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με βασικό μήνυμα "Ζήσε τη ζωή που σου 
αξίζει", η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία της Pfizer Hellas, σε συνεργα-
σία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, γονέων, κηδεμόνων 
και φίλων παιδιών με ρευματικά νοσήματα "ΡευΜΑζήν", παρουσιάστηκε σε 
εκδήλωση στις 12 Φεβρουαρίου. 
Eκπρόσωποι συλλόγων ασθενών και μέλη της Ομοσπονδίας, μέσα από στιγ-
μιότυπα της καθημερινότητάς τους, παρακινούν όλους τους ασθενείς με Ρευ-
ματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ) να διεκδικήσουν καλύτερη ποιότητα στη ζωή τους.
Ορισμένοι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή 
με ΡΑ θεωρούνται η απουσία πόνου, η καλή ποιότητα ύπνου, η διατήρηση της 
σεξουαλικής δραστηριότητας, η έλλειψη πρωινής δυσκαμψίας, εξάντλησης και 
άγχους, καθώς και η εργασιακή και κοινωνική λειτουργικότητα. 
Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι αποτελεί η καλή 
συνεργασία γιατρού και ασθενούς, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία της διεθνούς έρευνας αγοράς RA NarRAtive. 
Η κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος της "ΡευΜΑζήν" και του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, τόνισε: "Με τη συμ-
μετοχή μας στην εκστρατεία ενημέρωσης, καλούμε τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να διεκδικήσουν μια φυσιολογική καθημερινότητα. 
Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη φωνή των ασθενών και να συμβάλουμε στην καλύτερη επικοινωνία με τους γιατρούς τους". 
"Οι επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των αυτοάνοσων φλεγμονωδών νόσων μάς δίνουν εξαιρετικές δυνατότητες στην αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΡΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεραπευτική επιτυχία είναι η δημιουργία μιας 
υγιούς και λειτουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή μας", ανέφερε η κα Ευαγγελία Καταξάκη, Ρευματολόγος, Διευθύ-
ντρια ΕΣΥ στο Γ.Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο" και Aντιπρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας.
"Για όλους εμάς στην Pfizer Hellas, οι ασθενείς, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, το κουράγιο και η προσπάθειά τους να διατηρή-
σουν ή να ανακτήσουν την υγεία τους, είναι το κίνητρο για να καινοτομούμε διαρκώς, να επενδύουμε στην εξέλιξη της επιστήμης 
και να αξιοποιούμε τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, για να ανακαλύπτουμε καινούργιες θεραπείες που μπορούν να βελτιώσουν 
την ποιότητα της ζωής των ασθενών", δήλωσε η κα Λία Μπερτσιάδου, Inflammation & Immunology Lead της Pfizer Hellas. 

Pfizer Hellas και ΡευΜΑζήν για Ρευματοειδή 
Αρθρίτιδα: Κρίσιμη η καλή επικοινωνία
γιατρού-ασθενούς
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Σειρά περιποίησης της βρεφικής επιδερμίδας 
Johnson's® CottonTouch™ 
Μια σειρά απαλών και αγνών προϊόντων για τη βρεφική επιδερμίδα, που ανταποκρίνεται και στη δέσμευση του Johnson's® 
για προσεκτικά επεξεργασμένες φόρμουλες, φιλικές προς το περιβάλλον. 
Η συγκεκριμένη σειρά είναι κατάλληλη από την πρώτη κιόλας ημέρα της ζωής ενός μωρού, χάρη στο ισορροπημένο pΗ, 
την ανάλαφρη και μη λιπαρή αίσθηση, και την ενσωμάτωση πραγματικού βαμβακιού, χωρίς να παρεμβαίνει στην ανάπτυξη 
του μικροβιώματος στο δέρμα των νεογέννητων.

• JOHNSON’S® Baby CottonTouch™ 2-σε-1 Αφρόλουτρο και Σαμπουάν: Με εκχυλίσματα από αγνό βαμβάκι, έχει ειδι-
κή σύνθεση και ισορροπημένο pH για τις ανάγκες της ευαίσθητης 
επιδερμίδας του νεογέννητου. Χάρη στον εξαιρετικά ελαφρύ 
αφρό του, καθαρίζει απαλά και προστατεύει την ευαίσθητη επι-
δερμίδα του νεογέννητου από την πρώτη ημέρα της ζωής του. 
• JOHNSON'S® CottonTouch™ Λοσιόν για Πρόσωπο και 
Σώμα: Με βάση το νερό, ενυδατώνει και προστατεύει την ευαί-
σθητη επιδερμίδα του μωρού από την πρώτη κιόλας ημέρα της 
ζωής του. Χάρη στην εξαιρετικά ελαφριά και απαλή σύνθεση δεν 
αφήνει κατάλοιπα και λιπαρότητα, ενώ επιτρέπει στο δέρμα να 
αναπνέει.
• JOHNSON'S® CottonTouch™ Oil: Mε πραγματικό εκχύλισμα 
βαμβακιού, αυτό το λαδάκι απορροφάται γρήγορα και προστα-
τεύει την ευαίσθητη επιδερμίδα του νεογέννητου.

Histoplastin Red: Η ομορφιά στο...κόκκινο!
Και οι χειμωνιάτικες μέρες μας ξεκινάνε και τελειώνουν με 
Histoplastin Red, μια κρέμα που έχει τη δύναμη να αντιστρέφει 
τα σημάδια της πρόωρης ή της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου, 
και να διατηρεί τη λάμψη και τη ζωντάνια του δέρματός μας!
Έντάσσουμε στη ρουτίνα της καθημερινής μας περιποίησης, 
μετά τον καθαρισμό και πριν τα υπόλοιπα καλλυντικά μας, την 
Histoplastin Red. Μια ποσότητα ίση με μία φακή σε μέτωπο, πιγού-
νι, μάγουλα, πρωί και βράδυ, θα ενισχύσει την άμυνα της επιδερμί-
δας μας και θα της δώσει πίσω την χαμένη της λάμψη!

Η Histoplastin Red:
• ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης
• αποκαθιστά την ελαστικότητα του δέρματος
• επαναφέρει τη σφριγηλότητα
•  δημιουργεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό φιλμ προστασίας που 

μπλοκάρει τις ελεύθερες ρίζες
• θρέφει και αναδομεί το δέρμα.
Αποτέλεσμα 40ετούς έρευνας του καθηγητή Β. Παπαγεωργίου και της επιστημονικής ομάδας του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού σε Έλβετία, Γερμανία και ΗΠΑ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://histoplastin.com
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Για την άμεση θεραπεία της ημικρανίας, η GSK Consumer Healthcare 
προτείνει το Panmigran, από την οικογένεια του Panadol. Ένα νέο Μη 
Συνταγογραφούμενο Φάρμακο, το οποίο προσφέρει άμεση θεραπεία 
του πονοκεφάλου και των με ή χωρίς αύρα κρίσεων ημικρανίας. 
Το Panmigran ξεκινά να ανακουφίζει από τον πόνο της ημικρανίας 
μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Έπιπλέον, ανακουφίζει από τα άλλα συμπτώ-
ματά της, όπως η κεφαλαλγία, η ναυτία, η ευαισθησία στο φως και τον 
ήχο, και η λειτουργική ανικανότητα.
Η αποτελεσματικότητα του Panmigran οφείλεται στον ισχυρό τριπλό 
συνδυασμό δραστικών που περιέχει, την παρακεταμόλη, το ακετυλο-
σαλικυλικό οξύ και την καφεΐνη (250mg +250mg +65mg).
Mην αφήνετε την ημικρανία να δυσκολεύει τη ζωή σας! 
Αντιμετωπίστε την άμεσα και αποτελεσματικά με Panmigran!

Panmigran από την GSK Consumer Healthcare
Άμεση Θεραπεία της Ημικρανίας!

UltraΜag® Oro από τη WinMedica
Μαγνήσιο υψηλών ταχυτήτων
Έχετε αϋπνίες; Νιώθετε κόπωση και αδυναμία; Έρχεστε συχνά αντιμέτωποι με μυϊκές κράμπες, πονοκεφάλους και ταχυπαλ-
μίες; Έίστε στρεσαρισμένοι ή αισθάνεστε πως δεν έχετε καθόλου ενέργεια; Κι όμως, μπορεί όλα τα παραπάνω να οφείλονται 
στην έλλειψη μαγνησίου!
Την έλλειψη αυτή έρχεται να καλύψει το UltraMag® Oro, το μοναδικό σκεύασμα μαγνησίου που χρησιμοποιεί τη σουκρο-
σωμική τεχνολογία για τη μεταφορά και απόδοση του 
πολύτιμου αυτού μετάλλου στον οργανισμό.
Το UltraMag® Oro ανακουφίζει από:
• πονοκέφαλο
• κούραση και κόπωση
• μυϊκές συσπάσεις και κράμπες
• συμπτώματα δυσκοιλιότητας
• συμπτώματα δυσμηνόρροιας
Έπιπλέον, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής 
αρτηριακής πίεσης και στην ομαλή λειτουργία της καρδιάς, 
στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της ψυχολογικής 
διάθεσης, στην καλή υγεία των οστών και των δοντιών, 
στην ομαλή λειτουργία του μεταβολισμού και στην ορμονι-
κή ισορροπία, καθώς και στη βελτίωση του ύπνου.

Το UltraMag® Oro διατίθεται σε μορφή σκόνης που 
διαλύεται απευθείας στο στόμα, χωρίς να χρειάζεται 
νερό, έχοντας ευχάριστη γεύση.
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Μπήκε και ο Μάρτης... Ένας από τους μήνες 
του χρόνου που διαθέτουν πάντα έντονη 
καλλιτεχνική δραστηριότητα. Οι θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις πολλές. Και 
ενδιαφέρουσες. Και πολλά υποσχόμενες. 
Επιλέξαμε μερικές που, αποδεδειγμένα, 
κερδίζουν την προσοχή του κοινού. Και τη 
δική μας. Ελπίζουμε και τη δική σας!

Γυρνάει, προβληματίζεται από την τόση 
ποικιλία και (τελικά) γράφει ο Νίκος Π.

ΠΌΛΗ
ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ
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Ένας ανομολόγητος έρωτας που κρατάει είκοσι χρόνια. Ένας γάμος που διαλύεται από μία απιστία. Κι ένας άλλος 
που αναβάλλεται επ’ αόριστον, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό.
Ένας πρώην, ένας νυν, αναρίθμητα ραντεβού μέσω Ίντερνετ, κι ένα σπίτι που όσο περνά η ώρα... πλημμυρίζει. 
Κυριολεκτικά. Και πριν βουλιάξουν οριστικά, θα πρέπει να πούνε την αλήθεια. Όλοι σε όλους.
Μια γρήγορη, μοντέρνα κωμωδία, τοποθετημένη στο σήμερα, σε μία προσπάθεια να καταλάβουμε το αύριο... που 
μας ξημερώνει.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει και σκηνοθετεί τη θεατρική κωμωδία της χρονιάς.
Κείμενο - σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης
Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Γιώργος Σαββίδης, 
Γιάννης Κουκουράκης, Πάνος Νάτσης, Απόστολος Ψαρρός. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Θέατρο Ήβη | Σαρρή 27, Αθήνα
Παραστάσεις: Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή και Τετάρτη 

στις 19:00 | Έισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο viva.gr | Τηλ.: 210-3213112, 210-3216382

_ "Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!", 
στο Θέατρο Ήβη  _
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Ο Θέμης Μουμουλίδης, δημιουργός της 5ης Έποχής, “ξαναδιαβάζει” 
και διασκευάζει για τις ανάγκες της παράστασης το αριστούργημα του 
Νορβηγού δραματουργού, με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Παππά.
Η "Έντα Γκάμπλερ" είναι ένα από τα κορυφαία έργα του Henrik Ibsen. 
Από την πρώτη του παρουσίαση το 1891 στη Γερμανία, μέχρι σήμερα, 
το πρόσωπο της ηρωίδας του δεν έπαψε να απασχολεί τους μελετητές 
του θεάτρου, και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δραματικούς 
ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου.
Το έργο: Προκειμένου να εξασφαλίσει υλική άνεση και μια έντονη κοινωνική ζωή, η Έντα (η υπερήφανη, απαιτητική και αναμφίβολα 
γοητευτική μοναχοκόρη του στρατηγού Γκάμπλερ) βρίσκεται εγκλωβισμένη σ’ έναν συμβατικό γάμο με τον σχολαστικό και 
απλοϊκό μικροαστό, πλην επίδοξο ακαδημαϊκό, Γέργκεν Τέσμαν. Όταν ο παλιός της φίλος Έιλερτ Λέβμποργκ (που αποτελεί 
για εκείνη την ενσάρκωση του ρομαντικού της ιδεώδους, του ελεύθερου και παθιασμένου για ζωή ήρωα) επανεμφανίζεται στον 
μοναχικό της δρόμο, η Έντα καταλαμβάνεται από την άγρια επιθυμία να δοκιμάσει για άλλη μια φορά τη δύναμή της πάνω του. 
Σκηνοθεσία – Επεξεργασία κειμένου: Θέμης Μουμουλίδης
Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας 
Παίζουν: Ιωάννα Παππά, Μιχάλης Μαρίνος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Νίκος Γκέλια, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός.

Θέατρο Άλμα | Ακομινάτου 15, Αθήνα 
Διάρκεια: 132’ | Παραστάσεις: Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή και Τετάρτη στις 19:00 
Έισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο viva.gr | Τηλ.: 210-5220100

_ "Έντα Γκάμπλερ", στο Θέατρο Άλμα  _

i

Μία μοναδική μουσική παράσταση, γεμάτη εικόνες, εντάσεις και στιγμές, η οποία παρουσιάστηκε πρώτη φορά και αποθεώθηκε 
από το κοινό στον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης, συνεχίστηκε με μία μεγαλειώδη και sold 
out συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, και συγκλόνισε τους θεατές που πλημμύρισαν την κεντρική σκηνή του Gazarte.
Ο Mαέστρος, διευθύνοντας επταμελή ορχήστρα κορυφαίων σολίστ που τον πλαισιώνουν και φωνητικά, θα μας χαρίσει ένα 
σπάνιο ταξίδι ήχων και συναισθημάτων στα μουσικά έργα του ιδίου, καθώς και των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη 
Τσιτσάνη και Μάρκου Βαμβακάρη, για 4 τελευταίες παραστάσεις (7, 14, 21 και 28 Μαρτίου), στην κεντρική σκηνή του Gazarte.
Την επταμελή ορχήστρα απαρτίζουν οι διακεκριμένοι μουσικοί: Νεοκλής Nεοφυτίδης, Βασίλης Δρογκάρης, Γιώργος Λιμάκης, 
Αντώνης Τζίκας, Ηρακλής Ζάκκας και Δημήτρης Ρέππας.

Gazarte | Βουτάδων 34, Γκάζι. Τα Σάββατα 7, 14, 21 και 28 Μαρτίου, στις 21:30 | Τηλ.:  210-3460347, 210-3452277

_ Σταύρος Ξαρχάκος: "5 Λαϊκές Μορφές με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν",
στο Gazarte  _
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Το Θέατρο Άλφα, υποδέχεται για μια ακόμα φορά στην κεντρική του 
σκηνή, τον σκηνοθέτη Κώστα Φιλίππογλου, που αναλαμβάνει να με-
ταφέρει στη σκηνή το κλασικό αριστούργημα του Νικολάι Γκόγκολ, 
"Ο επιθεωρητής", με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή στον ομώνυμο ρόλο. 
Σε μια επαρχιακή πόλη της Τσαρικής Ρωσίας, όλοι οι δημόσιοι διορι-
σμένοι άρχοντες, χωρίς καμιά εξαίρεση, καταδυναστεύουν τον λαό με 
απάτες, λαμογιές και εκβιασμούς. Η ξαφνική εμφάνιση ενός κρατικού 
επιθεωρητή θα δημιουργήσει διάφορες ευτράπελες καταστάσεις, που 
θα διαταράξουν τις ισορροπίες μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζό-
μενων.
Αυτό που καθιστά το έργο αυτό μία από τις σπουδαιότερες κωμωδίες που γράφτηκαν ποτέ, είναι το μεγαλείο των χαρακτήρων, 
καθώς και η ευθύτητα με την οποία ο Γκόγκολ επιλέγει στο συγκεκριμένο έργο να καυτηριάσει την αυταρχικότητα και τη δουλο-
πρέπεια των δημόσιων αρχόντων στην κεντρική διοίκηση, στο τσαρικό απολυταρχικό κράτος.
Η τσαρική γραφειοκρατία και η καταπίεση ενός ολόκληρου λαού γίνονται η αφορμή για μια από τις σπουδαιότερες κωμωδίες που 
γράφτηκαν ποτέ, πιο επίκαιρη από ποτέ.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου | Συν-σκηνοθεσία: Γιώτα Σερεμέτη
Απόδοση κειμένου: Γιώτα Σερεμέτη, Κώστας Φιλίππογλου
Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Γιάννης Στεφόπουλος, Θανάσης Βλαβιανός, Μυρτώ Γκόνη, Βασίλης 
Κουλακιώτης, Χριστίνα Μπρέκου.

Θέατρο Άλφα  | Πατησίων 37 και Στουρνάρη 51, Αθήνα
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, και Κυριακή στις 19:00  | Διάρκεια: 100’ με διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων: από το ταμείο του θεάτρου και στο viva.gr | Τηλ.: 210-5221444 και 210-5238742

i

_ "Ο επιθεωρητής", στο Θέατρο Άλφα  _

"Σάμπα Τσικίτα" είναι ο τίτλος του δεύτερου προσωπικού δίσκου της Ρένας Μόρφη, και μας τον παρουσιάζει στον Σταυρό του 
Νότου Plus για 3 Σάββατα (7, 14 και 21 Μαρτίου).
Η ερμηνεύτρια με τα χίλια πρόσωπα μάς ετοίμασε μια μουσικοχορευτική νουβέλα από 10 νέα τραγούδια, σε ένα πρόγραμμα που 
αγαπήθηκε με πάθος από κοινό και κριτικούς.
Όσο για το τι είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα; Αν δεν το δεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Κι όταν το δεις, δεν μπορείς να το 
εξηγήσεις. 
Αλλά τέτοιες βραδιές είναι για να τις ζούμε, και όχι για να τις αφηγούμαστε.
Με τους: Ρένα Μόρφη, Δημήτρη Μπαλογιάννη, Λάμπη Κουντουρογιάννη, Βαγγέλη Στεφανόπουλο, Σπύρο Λιγκώνη, Άγγελο Πολυ-
χρόνου, Αλέξανδρο Δερμάνη, Χρήστο Σκόνδρα, Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο.

Σταυρός του Νότου Plus | Θαρύπου 37, Αθήνα | Ώρα έναρξης: 22:30 | Τηλ.: 210-9226975i

_ Η Ρένα Μόρφη – Σούλη Ανατολή στον "Σταυρό του Νότου Plus" _



ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΝΑ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ! ΗΡΕΜΑ ΤΟ ΖΗΤΑΩ! 
Ψύχραιμος λαός κλασικά, στο άκουσμα του πρώτου κρούσματος που διαπιστώθηκε στην Ελ-
λάδα, σπεύσαμε να “στοκάρουμε” ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε, μέχρι να υπογράψουμε 
ανακωχή με τη νόσο. Στα σούπερ μάρκετ δεν έχει μείνει χαρτί υγείας, μακαρόνι και χλωρίνη 
ούτε για δείγμα, κι εμείς, οι μη προνοητικοί, αναμένεται να βγάλουμε τη σεζόν με αρωματικά 
ντουλάπας και μανταλάκια. Ας είναι. 

Η καταστροφολογία είναι παρούσα και σε αυτή την κρίση και, σύμφωνα με τα καλύτερα σε-
νάρια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η μόνη περίπτωση να επιβιώσουμε είναι να τρίξει τα 
δόντια του στον κορονοϊό το ελληνικό μας DNA. Αλλιώς τη βάψαμε παιδιά! (Να ’χουν μείνει, 
άραγε, καθόλου βαφές στα ράφια;) 

Οι ειδικοί προσπαθούν να μας ηρεμήσουν, τονίζοντας ότι μιλάμε για μία ήπια νόσο. Αλλά κι 
αυτοί τι ξέρουν τώρα, αφού το ’γραψε η @xristina_kostas_gia_panta στο προφίλ της ότι "τη 
βγάζουμε δεν τη βγάζουμε την εβδομάδα"...

Στον δρόμο το πρωί για τη δουλειά, σταματάς στο φανάρι, κοιτάς δεξιά και βλέπεις έναν οδηγό, 
μόνο του στο αυτοκίνητο, να φοράει μασκούλα (ο γλυκούλης), και σου ’ρχεται αυθόρμητα να 
κατεβάσεις το τζάμι και να φωνάξεις “ET go home!”. Αλλά μετά το σκέφτεσαι ήρεμα, λες ότι 
μπορεί να βγήκαν νέες οδηγίες που να λένε ότι κολλάς απ’ το τιμόνι ή το στερεοφωνικό, και 
αφήνεις το τζάμι στην ησυχία του.  
Φτερνίζεται ή βήχει κάποιος σε ένα μαγαζί, σε μια πλατεία, σε ένα σοκάκι, και βλέπεις τα βλέμ-
ματα των άλλων που βρίσκονται εκεί, που είναι έτοιμοι να τρέξουν, να τον δολοφονήσουν ή 
στην πιο light περίπτωση να καλέσουν το Εγκληματολογικό, το Υγειονομείο, το ΕΚΑΒ, την Πυ-
ροσβεστική και την Αντιτρομοκρατική, για να αποκλείσουν με κίτρινη κορδελίτσα όλη την 
περιοχή. 

Ψυχραιμία αδέρφια! ΗΡΕΜΑ ΤΟ ΛΕΩ. Είναι λογικό και ανθρώπινο και να ανησυχούμε, και να 
προσπαθούμε να προστατεύσουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 
Μέχρι εκεί όμως. Ακολουθούμε τους κανόνες πρόληψης, ενημερωνόμαστε και κρατάμε στο 
πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό που λένε οι ειδικοί: το 85% όσων νοσούν από τον κορονοϊό 
εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι 60.000 άν-
θρωποι πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη από τη γνωστή μας, την απλή, την κλασική, την ταπει-
νή, εποχική γρίπη. 

Επομένως, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζονται σενάρια καταστροφής, δεν χρειάζονται 
ούτε ΤΟΣΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ. ΠΑΝΤΑ ΗΡΕΜΑ ΜΙΛΑΩ.

Θεόδουλος Παπαβασιλείου
t.papavasiliou@tpb.gr

to be or not to be

Μασκούλα κανείς; 



 

Φυσική αδιάβροχη κρέμα

NERIA
n a t u r a l  p r o d u c t s

N
ER

IA
 2

01
8

Φυσική κρέμα 
σε μορφή σπρέι

ένα προϊόν της

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12 133 Περιστέρι, Τηλ: 2105777140 • Fax: 210 5788791 
• e-mail: info@farmasyn.gr www.farmasyn.gr
Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασιλίσσης Όλγας 226, 55134 Καλαμαριά, Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703718
e-mail: thess@farmasyn.gr

www.nerianatural.gr

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.

Ιδανικές για κάθε
αλλαγή πάνας.
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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, εστιάζοντάς 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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