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editorial

Μαμά...
"Θεία, αν κάνεις παιδιά, τι θα μου είναι εμένα;", με ρώτησε αιφνιδιαστικά μια μέρα η δεκάχρονη
ανιψιά μου. "Ξαδελφάκια σου, βέβαια!" Με κοίταξε σκεφτική: "Να σου πω κάτι; Εγώ δεν είμαι
σίγουρη ότι θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά". "Να σου πω κι εγώ κάτι;", της είπα χαμογελώντας. "Μην κάνεις δηλώσεις από τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή".
Τo σκεφτόμουν αυτό πρόσφατα, όταν πήγα να παρακολουθήσω την "Ψιλικατζού", με την εξαιρετική Ελένη Ουζουνίδου – μια παράσταση που θίγει το θέμα της υπογονιμότητας, μέσα από
την προσωπική ιστορία της Κωνσταντίνας Δελημήτρου από τη Νίκαια. Τις αγωνίες, τους φόβους, την απόγνωση, τον σωματικό και ψυχικό πόνο που υφίσταται μια γυναίκα, η οποία προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να γίνει μητέρα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και ξαναδοκιμάζει,
και ξαναδοκιμάζει... "Εμείς, μέσα από αυτό το έργο, θέλουμε να πούμε στις γυναίκες που υφίστανται αυτό το βασανιστήριο ότι, ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουν, Δεν Πειράζει! Ίσως έτσι έπρεπε
να γίνει...", μου λέει η Ελένη.
Όμως υπάρχει και η άλλη Ελένη: η φοβερή Ελένη Κοκκίδου, η οποία “ζωντανεύει” στο θέατρο τη
Λωξάντρα, μια γυναίκα που ευτύχησε να κάνει πολλά παιδιά και να υπάρξει ο στυλοβάτης μιας
πολυμελούς οικογένειας – κι ας θεωρεί η ίδια ότι το να είσαι γιαγιά είναι ακόμα μεγαλύτερο
δώρο. Γιατί, μέσω αυτής της ιδιότητας, “εξιλεώνεσαι” για όλα όσα δεν έκανες, δεν προλάβαινες,
"δεν είχες τον χώρο μέσα σου" να κάνεις ως γονιός...
Πώς γίνεται η ζωή να υπερ-ολοκληρώνει κάποιες γυναίκες και κάποιες άλλες να τις αφήνει “μισές”;
Υπάρχουν, βέβαια, και οι γυναίκες που δηλώνουν ότι δεν ένιωσαν ποτέ την ανάγκη να κάνουν
ένα παιδί (μεγαλύτερες και πιο συνειδητοποιημένες από την ανιψούλα μου...).
Άλλες γυναίκες υποστηρίζουν ότι θα έκαναν παιδί μόνο με τον "κατάλληλο σύντροφο". Κατάλληλο οικονομικά; Συναισθηματικά; Αυτό το “κατάλληλος” σηκώνει μεγάλη συζήτηση... Και αυτό
το αποδεικνύουν τόσες γυναίκες που υπερβαίνουν εαυτόν μεγαλώνοντας μόνες τα παιδιά τους,
λόγω... ακαταλληλότητας του δικού τους “καταλλήλου”.
"Μην κάνεις ποτέ το λάθος να βάλεις τα χρήματα πάνω από το θαύμα της ζωής. Αυτό που χρειάζεται ένα παιδί είναι αγάπη, πολλή αγάπη. Όλα τα άλλα, ακόμα και με δυσκολίες, τα λύνεις. Πόσα
παιδιά μεγάλωσαν μέσα στη φτώχεια παλαιότερα, αλλά έγιναν σωστοί άνθρωποι, συναισθηματικά πλούσιοι;", μου είχε πει κάποτε ένας σοφός άνθρωπος.
Ειλικρινά πιστεύω ότι κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια μάνα, είτε έχει παιδιά είτε όχι, είτε το
παραδέχεται είτε όχι. Είναι γραμμένο στο DNA μας.
Και σκέφτομαι τη θεία μου τη Μαρία, η οποία δεν έχει δικά της παιδιά, αλλά η ίδια μεγάλωσε
τόσα πολλά, που άλλες γυναίκες χρειάζονται 10 ζωές για να τα μεγαλώσουν – τα μικρότερα
αδέλφια της, τα παιδιά συγγενών, τα παιδιά της γειτονιάς, τα παιδιά των παιδιών της γειτονιάς... Μια τέτοια γυναίκα μπορείς να την πεις οτιδήποτε άλλο, πέρα από μάνα;

Μαρία Λυσάνδρου
m.lysandrou@tpb.gr
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Ελένη Κοκκίδου

"Ο ηθοποιός έχει
τη χαρά του παιδιού
που ντύνεται τις Απόκριες
“Ντ’ Αρτανιάν”!"
Συναντηθήκαμε στο Θέατρο Βεάκη, εκεί όπου κάθε βράδυ μεταμορφώνεται
σε Λωξάντρα. Την ταλαιπωρούσε ο λαιμός της, η φωνή της ήταν κουρασμένη
– στην αρχή. Γιατί, στην πορεία, όσο πιο πολύ μιλούσε για τον θεατρικό της
ρόλο (αυτό το “δώρο” που της έφερε η ζωή), αλλά και για τον τηλεοπτικό
“δεύτερο εαυτό” της, τη Βούλα, το πρόβλημα άρχισε να εξαφανίζεται και
το πρόσωπό της να αλλάζει όψη. Η Ελένη Κοκκίδου είναι ακριβώς όπως την
περιμένεις: πληθωρική, γλυκιά, προσηνής. Αλλά, κυρίως, ερωτευμένη: με τα
μυστήρια της ζωής, με τη δουλειά της, με τους χαρακτήρες που υποδύεται.
Ίσως γι’ αυτό να την αγαπάμε κι εμείς τόσο πολύ.

συνεντεύξH στΗ MAΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
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– Αν σας ρωτούσε κάποιος ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για να δει κανείς τη "Λωξάντρα";
Για να ξαναγυρίσει πίσω στην παιδική του ηλικία, στις παιδικές του αισθήσεις και μυρωδιές, τότε που ζει κανείς κάτω
από την “ομπρέλα” της οικογένειας – της στενής, αλλά και
της ευρείας οικογένειας. Αυτήν την αίσθηση της ασφάλειας,
του δοσίματος των μεγάλων προς τα παιδιά, της φροντίδας
και της αγάπης, μας τη δίνει η φιγούρα της Λωξάντρας. Άρα,
θα συγκινηθεί, θα γελάσει, θα κλάψει, θα αισθανθεί, θα θυμηθεί και θα μυρίσει∙ θα μπουν σε λειτουργία οι πέντε του
αισθήσεις.
– Τις έχουμε ανάγκη τέτοιου είδους παραστάσεις,
ειδικά τώρα, σε μια δύσκολη εποχή;
Πάρα πολύ. Κρίνοντας από το πώς λάμπει το πρόσωπο των
ανθρώπων, όταν τους λέω "Παίζω τη Λωξάντρα!"... Και, αν
κρίνω και από τον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται να
δουν την παράσταση, θα έλεγα πως, ναι, την έχουμε μεγάλη
ανάγκη. Γιατί σήμερα ο κόσμος είναι λίγο “άπατρις” – η ίδια
η ζωή του, δηλαδή, τον κάνει έτσι. Είναι “αλαφιασμένος”.
Δεν ζει το παρόν, γιατί δεν τον στηρίζει το παρελθόν του
και το μέλλον του είναι πολύ νεφελώδες...
Αυτή, λοιπόν, η παράσταση τού δίνει τη δυνατότητα να γυρίσει στο παρελθόν και στο βασικό σύστημα που στηρίζει
την ανθρώπινη κοινωνία, το σύστημα της οικογένειας.

ήταν κάτι συμβολικό: ήταν η ευδαιμονία της ζωής, την οποία
δεν γνώριζε εδώ ο κόσμος πριν – ήταν πιο “δωρικός” ο κόσμος στην Ελλάδα. Όταν ήρθαν, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι,
έφεραν αυτόν τον πολιτισμό της μυρωδιάς, της γεύσης, των
χρωμάτων...
Η Πόλη ήταν ένα κοσμοπολίτικο μέρος, η Σμύρνη επίσης.
Εκεί υπήρχαν πολλές φυλές που ζούσαν μαζί, και ζούσαν
πολύ αρμονικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη. Άρα, η πολίτικη κουζίνα είναι μια μείξη πολιτισμών.
– Όταν συμφωνήσατε να παίξετε τη "Λωξάντρα",
υπήρξε κάτι που σας ανησύχησε, κάτι που ίσως φοβηθήκατε, δεδομένου του τόσο εμβληματικού ρόλου;
Δεν το σκέφτηκα καθόλου! Το σκέφτηκα 5 λεπτά, για να δω
ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου και αν έχω τον χρόνο – γιατί
είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, είμαι το κύριο πρόσωπο αυτής της
ιστορίας. Δεν με φόβιζε τίποτα, απλώς δεν πίστευα ότι θα
έχει τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό...
– Και πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή, με έναν
πολύ μεγάλο θίασο.
Είμαστε 18 ηθοποιοί, συν 3 μουσικοί, και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πολύς κόσμος!

– Έχετε δει καθόλου τις ηλικίες που έρχονται να
δουν την παράσταση;
Όλες οι ηλικίες!

– Είναι αυτό και μια πρόκληση για τον ηθοποιό; Το
να είναι επικεφαλής ενός τόσο μεγάλου θιάσου;
Όταν οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον θίασο σέβονται ο
ένας τον άλλον, σέβονται την τέχνη τους και αγαπούν αυτό
που κάνουν, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και αυτό συμβαίνει στον συγκεκριμένο θίασο.
Επίσης, έχω τη δυνατότητα να παίξω με τον Γιώργο Αρμένη,
που είναι μια εμβληματική φιγούρα του Θεάτρου Τέχνης.
Εμένα αυτό με συγκινεί... Με συγκινούν γενικώς οι δυνατότητες που σου δίνει η ζωή να γνωρίζεις, να συνευρίσκεσαι
με ανθρώπους που είναι πολύ πιο μπροστά από εσένα. Είναι
από αυτές τις εκπλήξεις της ζωής, που σε κάνουν να ανασυνταχθείς, να δεις πού στέκεσαι, να κοιτάξεις πίσω... να
κοιτάξεις μπρος...
Αλλά και ο σκηνοθέτης μας, ο Σωτήρης Χατζάκης, είχε την
προνοητικότητα και την ευφυΐα να μας ενώσει αμέσως, γιατί
είμαστε άνθρωποι με διαφορετικές καλλιτεχνικές καταβολές. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε.

– Και μικρότεροι; Γιατί για τους μεγαλύτερους το
καταλαβαίνω...
Τους φέρνουν οι μεγαλύτεροι! Φέρνουν τα παιδάκια τους,
έρχονται πολλές γιαγιάδες με τα εγγόνια τους. Γιατί αυτή
είναι η παράδοσή μας ως κοινωνίας. Η Πόλη και η Μικρά
Ασία είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, ένα κομμάτι του
πολιτισμού μας.
Αυτοί έφεραν τον πολιτισμό του “ευ ζην” στην Ελλάδα,
μέσω του τρόπου που ντύνονταν, που φρόντιζαν τον εαυτό τους οι γυναίκες, μέσω του τρόπου που μαγείρευαν. Το
φαγητό γι’ αυτούς τους ανθρώπους ήταν μια στάση ζωής,

– Και είστε και σε ένα θέατρο πλήρως ανακαινισμένο, το Θέατρο Βεάκη...
Ναι, έχουμε τη χαρά να “ανοίγουμε” ένα καινούργιο θέατρο. Και το λέω καινούργιο, επειδή έγινε εκ βάθρων η
ανακαίνιση – είναι ένα πανέμορφο θέατρο στο κέντρο της
Αθήνας. Κατά τη γνώμη μου, από τα πιο όμορφα που έχει
αυτήν τη στιγμή η πόλη. Είναι τιμή, λοιπόν, να κάνεις την
πρώτη παράσταση, το “ποδαρικό”, μετά την ανακαίνιση! Είναι σαν γιορτή!
Επίσης, αυτό που προσθέτει το κάτι παραπάνω είναι η παρουσία της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Νιώθω ότι η παρουσία

– Βλέπω ότι τονίζετε πολύ το στοιχείο της οικογένειας. Είναι ένας θεσμός που έχει πληγεί τα τελευταία
χρόνια...
Έχει πληγεί πάρα πολύ. Λόγω κρίσης, οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο –αυτοί που μπορούν και δουλεύουν–,
μπορεί να κάνουν 2 και 3 δουλειές. Αυτό σημαίνει ότι δεν
βλέπονται οι άνθρωποι, δεν ζουν ο ένας με τον άλλον, ζουν
χωριστά. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει πια, στις μεγαλουπόλεις τουλάχιστον, το κυριακάτικο τραπέζι, δεν υπάρχει αυτή
η συνεύρεση των ανθρώπων το μεσημέρι, που τρώνε όλοι
μαζί. Και γενικώς ο άνθρωπος ζει μόνος του, εσωτερικά ζει
μόνος του...
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της “πλουτίζει” αυτήν την παράσταση. Είναι θαυμαστό το
πώς ενώθηκε η Ελένη, η Ελενίτσα, με εμάς. Και έχουμε το
προνόμιο να την ακούμε κάθε βράδυ να τραγουδάει με αυτήν την αγγελική φωνή...
– Για κάποιον λόγο, έχω την εντύπωση ότι οι δυο
σας έχετε και μια συνάφεια ως χαρακτήρες. Ή κάνω
λάθος;
Νομίζω πως έχουμε. Γελάμε πολύ, ταιριάζει το χιούμορ
μας, καταλαβαινόμαστε αμέσως. Έχει και μια νεανικότητα
όταν κάνει παραστάσεις της. Την έχω κι εγώ αυτή τη νεανικότητα. Νομίζω πως δεν κάνετε λάθος!
– Η δική σας νεανικότητα, βέβαια, είναι πιο εμφανής στη "Μουρμούρα"...
Στη "Μουρμούρα", πράγματι, αυτό έχω, μια παιδικότητα. Γι’
αυτό, νομίζω, είμαι τόσο αγαπητή στον κόσμο, του θυμίζω
τη δική του παιδικότητα.
– Σας ενοχλεί καθόλου το ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως
έρχονται στο θέατρο πρώτα για να δουν τη “Βούλα”
και, δευτερευόντως, τη Λωξάντρα;
Πάντα συμβαίνει αυτό με την τηλεόραση. Αλλά οποιοσ-

δήποτε λόγος σε φέρνει στο θέατρο είναι “συν”. Γιατί το
θέατρο σού αποκαλύπτει πράγματα, τα οποία τίποτα άλλο
δεν μπορεί να σου αποκαλύψει. Γιατί η σχέση του μαζί σου
είναι σωματική. Είναι το σώμα σου παρόν, είναι το σώμα του
ηθοποιού παρόν – άρα η ψυχή του, η καρδιά του, η πνευματικότητά του. Αυτή τη “συνάντηση” δεν μπορείς να την
κάνεις μέσω της τηλεόρασης, έτσι δεν είναι;
– Τώρα που γνωρίσατε την τηλεόραση λίγο καλύτερα, θεωρείτε ότι κάπου μπορεί και να έχει κοινά με το
θέατρο ή δεν μοιάζουν καθόλου; Είναι αφελής η ερώτησή μου;
Δεν είναι καθόλου αφελής. Απλώς είναι δύσκολο να απαντήσω...
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για τον ηθοποιό. Το δόσιμό του, η ενέργειά του και η δημιουργική παρουσία του
είναι ίδια. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται
τη δουλειά του είναι ίδιος και στα δύο – το πόσο το εκτιμά, πόσο το αγαπά, εάν “ψάχνει” τα πράγματα, εάν νιώθει
ταπεινός... Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτά ισχύουν για τον
ηθοποιό που θα αντιμετωπίσει και τα δύο με την ίδια σοβαρότητα.
Τώρα, το θέατρο σε “ανοίγει”, σε “εκθέτει”, εκεί εξελίσσε-
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Έχω την περιέργεια που έχει η Βούλα, που συνέχ
και αυτήν τη σχέση αγάπης και καλής πρόθεσης α
σαι ως ηθοποιός, ανακαλύπτεις διαρκώς πράγματα για την
τέχνη σου και για τον εαυτό σου. Πρόκειται για μια τέχνη
πιο σφαιρική, πιο κοινωνική – είναι ένας διάλογος με το κοινό, με τη ζωή.
Η τηλεόραση δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα. Είναι ένα προϊόν εκείνης της στιγμής, είναι μια τέχνη του παρόντος χρόνου. Το τηλεοπτικό μέσο έχει όρια.
Από εκεί και πέρα, η χαρά που μπορεί να σου δώσει η δουλειά στην τηλεόραση είναι πολύ μεγάλη, όπως και στο θέατρο. Το να δυστυχήσεις γιατί δεν έχεις καλές συνεργασίες,
είναι το ίδιο και στο ένα και στο άλλο. Και, όπως είπα πριν,
ο τρόπος που εσύ αντιμετωπίζεις την τέχνη σου είναι θέμα
προσωπικό του καθενός...
– Εσείς, γενικώς, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχατε
δουλέψει πολύ στην τηλεόραση. Τη "Μουρμούρα" πώς
την αντιμετωπίσατε όταν σας προέκυψε;
Για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα όταν πήγα στη
"Μουρμούρα", γιατί θα έκανα κωμωδία στην τηλεόραση –
που έχω δει τους παλιούς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου (αυτοί είναι η πυξίδα μου, αν θέλετε), αλλά και
σύγχρονούς μου κωμικούς. Έπρεπε, λοιπόν, εγώ να συνδιαλλαγώ και με τους δύο. Έκανα ό,τι μπορούσα, με μεγάλη
επιμονή και με μεγάλη προσοχή.
– Άρα, η “Βούλα” προέκυψε μέσα από δουλειά...
Δεν ήταν “ευκολάκι” για μένα! Αν έχεις την πετριά, τίποτα
δεν είναι εύκολο. Δεν έχει κανένα νόημα, κιόλας, όταν είναι
εύκολο.
Μου λένε "Α, είστε πιο νέα από κοντά", άνθρωποι οι οποίοι
βλέπουν κυρίως τηλεόραση, που είναι απαίδευτοι, ας πούμε, σε σχέση με το θέατρο. Και τους λέω "Μα “ηθοποιός”
αυτό είναι!". Θα πάω να παίξω τον εαυτό μου; Δεν υπάρχει
πιο βαρετό πράγμα από το να φύγω από το σπίτι μου, να
πάω στο στούντιο, να ντυθώ και να κάνω την Ελένη. Αυτό
είναι παράνοια!
Ηθοποιός γίνεσαι για να “ζήσεις” ζωές. Πολλές! Όσο πιο
πολλές μπορείς!
– Τότε, δεν μπορώ να μη σας ρωτήσω. Ποιος ρόλος
ήταν για εσάς η μεγαλύτερη υπέρβαση: η Βούλα ή η
Λωξάντρα;
Εννοείτε πιο διαφορετικός από εμένα την ίδια; Κανένας από
τους δύο δεν είναι τόσο διαφορετικός από εμένα. Όλοι οι

ρόλοι που παίζουμε έχουν και δικά μας στοιχεία. Απλώς
κάποιοι έχουν μια μεγαλύτερη απόκλιση...
Και οι δύο αυτοί ρόλοι έχουν πολλά δικά μου στοιχεία. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος διατηρεί μια παιδικότητα – και
στον τρόπο που κοιτάζω τον κόσμο, και στον τρόπο που
“παίζω” με τους φίλους μου και τους κάνω νάζια. Έχω την
περιέργεια που έχει η Βούλα, που συνέχεια θέλει να ζει καινούργιες εμπειρίες. Αλλά έχω και αυτήν τη σχέση αγάπης
και καλής πρόθεσης απέναντι στους ανθρώπους, που έχει
η Λωξάντρα. Δεν έχω τη σχέση της με την κουζίνα, δυστυχώς... Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ δημιουργικοί
με τα χέρια τους, με το σώμα τους, είναι πολύ τυχεροί.
Για μένα, ο μάγειρας ή η μαγείρισσα είναι μικροί θεοί, οι
οποίοι παίρνουν την ντομάτα, την κανέλλα, το πιπέρι και
το μακαρόνι, διαφορετικά στοιχεία μεταξύ τους, και δημιουργούν κάτι ενιαίο και καινούργιο. Έτσι, διοχετεύουν την
ανάγκη τους για δημιουργία στη μαγειρική, εκφράζονται
μέσα από αυτήν. Είχα μια φίλη που, όταν ήταν πολύ χαρούμενη, έφτιαχνε δυο τούρτες και τις μοίραζε στους φίλους
της. Όταν ήταν πολύ λυπημένη, πάλι έφτιαχνε δυο τούρτες!
Υπάρχει πιο μαγικό πράγμα; Ήταν το αντικαταθλιπτικό της
αυτό! Φοβερό;
– Εσείς με τη μαγειρική, δηλαδή, δεν έχετε καθόλου
σχέση;
Όταν έχω χρόνο, θα μαγειρέψω τα βασικά πράγματα. Δεν
είμαι πολύ...
Είμαι πιο εγκεφαλική. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, θέλω να
διαβάσω βιβλία ή να δω συζητήσεις στην τηλεόραση και στο
Ιnternet. Ή να παρακολουθήσω ανθρώπους που έχουν να
μου πουν κάποια καινούργια “εξίσωση” για τη ζωή, μέσα
από τη δική τους αναζήτηση. Αυτό μου δίνει απαντήσεις
στις αναρωτήσεις μου.
–
Είστε άνθρωπος που “ψάχνεται” γενικά, που
προσπαθεί να βρει το νόημα της ζωής;
Πολύ, πολύ. Γιατί η ζωή είναι κάτι πολύπλευρο, πολύεδρο,
διαφορετικό για τον καθένα. Αυτή είναι και η χαρά της ζωής
τελικά: ότι είναι κάτι άπιαστο. Εκεί που λες "το ’πιασα", ανοίγεις το χέρι σου και δεν υπάρχει τίποτα...
– Στο θέατρο, αν μια παράσταση πάει καλά, ξαναπαίζεται και δεύτερη σεζόν, άντε και τρίτη. Στην τηλεόραση, η "Μουρμούρα" έχει φτάσει τις έξι σεζόν! Πώς
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χεια θέλει να ζει καινούργιες εμπειρίες. Αλλά έχω
απέναντι στους ανθρώπους, που έχει η Λωξάντρα.
είναι για έναν ηθοποιό να υποδύεται τον ίδιο ρόλο επί
έξι συνεχόμενα χρόνια;
Δεν είναι πια ρόλος∙ είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Δηλαδή φεύγω από το σπίτι μου, πάω στον “άντρα” μου, τον
Αντώνη Αντωνίου, ζούμε στο σπίτι μας που είναι πάντα το
ίδιο, το κρεβάτι μας είναι ίδιο, το σαλόνι μας είναι ίδιο, η
κουζίνα μας... Πάω, ζω με τον τηλεοπτικό άντρα μου και
μετά γυρίζω στο σπίτι, ζώντας ως Ελένη τις υπόλοιπες ώρες
της ημέρας!
Ο ρόλος δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα είναι ένα χαρτί
που γράφει κάτι – ένα σενάριο, ένα θεατρικό έργο ή ένα
βιβλίο∙ μελάνι είναι... Εσύ είσαι ο ρόλος, εσύ τον κάνεις, άρα
γίνεται δεύτερη φύση σου και, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο
πιο ταυτισμένος είσαι με αυτόν. Νομίζω ότι γι’ αυτό θα μας
λείψει όταν τελειώσει, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας.
– Θα συνεχιστεί του χρόνου η "Μουρμούρα", ξέρετε;
Όχι, δεν ξέρω. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει και του χρόνου
– για εμένα μιλάω. Φέτος πάει ακόμα καλύτερα από πέρυσι!
Και αφού πάει, γιατί να σταματήσει; Απλώς θα πρέπει να
μπορούμε κι εμείς. Να είμαστε όλοι καλά, δεν ξέρεις ποτέ
πώς τα φέρνει η ζωή...
Κανένας δεν περίμενε ότι θα παίζεται έξι χρόνια!
– Σας ρωτάω, γιατί πολλοί ηθοποιοί (και δεν μιλάω
μόνο για τη "Μουρμούρα") επιλέγουν να αποχωρήσουν
από σειρές που συνεχίζονται για καιρό, επειδή νιώθουν
είτε ότι τους έχει κουράσει ο ρόλος, είτε ότι τα γυρίσματα δεν τους αφήνουν χρόνο να δοκιμάσουν και κάτι
άλλο...
Εξαρτάται από τον ρόλο και εξαρτάται από το τι επιλογές
έχει ο καθένας. Εγώ το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό. Κι εγώ
μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσω ότι θέλω να ταξιδέψω,
να έχω μια πρόταση για κάτι στο εξωτερικό, λέω τώρα...
Ή ερωτεύομαι αύριο, ας πούμε, κι αυτός είναι Βραζιλιάνος!
Θα του πω "Όχι, δεν έρχομαι, έχω τη “Μουρμούρα”"; (γέλια) Σε καμία περίπτωση!
Θέλω να πω ότι, κάποια στιγμή, υπάρχει ένα τέλος για τα
πράγματα. Αν έρθει νωρίτερα ή αργότερα, είναι θέμα τύχης. Εμείς είμαστε τυχεροί που ζούμε αυτές τις τέλειες
συνθήκες, με το συνεργείο, με τους σκηνοθέτες μας, με
τους σεναριογράφους. Είμαστε σαν οικογένεια στο γύρισμα, κάνουμε πλάκες ο ένας στον άλλον, ξέρουμε τι είναι
ο καθένας...

– Συναντιέστε καθόλου τα ζευγάρια;
Όταν αλλάζουμε βάρδια. Είμαστε κάθε μέρα δύο ζευγάρια:
οι πρωινοί είναι 08:00-14:00 και οι βραδινοί είναι 12:0018:00. Ε, όταν τελειώνεις εσύ, έχει έρθει ο επόμενος και τον
βλέπεις στο μακιγιάζ.
– Λέγαμε πριν ότι σήμερα περνάει κρίση η οικογένεια, αλλά και οι σχέσεις των ανθρώπων. Εσείς τι
συμπέρασμα έχετε βγάλει, μέσα από τη σχέση ΜηνάΒούλας; Ποιο είναι το μυστικό για να αντέξει ένα ζευγάρι στον χρόνο;
Πολύ κλισέ αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το μυστικό
είναι να κρατιέται ζωντανή η σχέση. Κατ’ αρχήν (και αυτό
δεν το λέω εγώ, μου το έχει πει ένας σοφός άνθρωπος),
το να βρίσκονται δύο άνθρωποι μαζί, τους κάνει να ζουν
καλύτερα. Έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η ζωή τους, από
ό,τι αν ήταν μόνοι τους. Αυτό τους ανεβάζει κλίμακα, τους
ανεβάζει “πίστα”.
Τώρα, το πώς κρατιέται ζωντανή μια σχέση... Πρόκειται για
δύο παράλληλες γραμμές, δύο παράλληλες ζωές, οι οποίες έχουν συμφύσεις που ενώνουν τον έναν με τον άλλον∙
η βασική γραμμή, όμως, υπάρχει: ο καθένας ψυχικά είναι
μόνος του, ανεξάρτητος. Αυτή η παράλληλη συμπόρευση
είναι που κάνει δύο ανθρώπους να ζουν μαζί για χρόνια. Εάν
παρα-μπλεχτούν οι γραμμές μας, δημιουργούνται εντάσεις,
απογοητεύσεις, εκεί μπλέκονται πολύ τα πράγματα. Σ’ αυτές
τις συμφύσεις είναι η τέχνη του κάθε ζευγαριού να κρατάει
ζωντανή τη σχέση του.
– Και ποιες είναι αυτές οι συμφύσεις στην περίπτωση του Μηνά και της Βούλας;
Είναι η σκανδαλιά, το χιούμορ... Υπάρχει μεν η αγάπη, που
είναι δεδομένη στα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί,
αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να επαφίεσαι μόνο σε
αυτό. Πρέπει συνεχώς να δίνεις υλικό στον άλλο για “παιχνίδι”. Από το να παίζουμε κυριολεκτικά μαζί σκάκι, μέχρι
το να “παίζω” κάνοντας μια φιλοσοφική συζήτηση, ή πηγαίνοντας μαζί σινεμά, ή πηγαίνοντας διακοπές... Την επόμενη
στιγμή, μπορεί ο ένας να γίνει "γιατρός του κόσμου" και η
άλλη να έχει κομμωτήριο, δεν έχει σημασία!
Για μένα, η σχέση των δύο αυτών είναι αποκαλυπτική, είναι
ζηλευτή. Γιατί συνέχεια αυτή τον τσιγκλάει. Αλλά ξέρει κι
αυτός ότι το κάνει με φοβερή αγάπη∙ αυτό είναι το ερωτικό
τους παιχνίδι. Δεν είναι η μουρμούρα της κρεβατοκάμαρας,
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Κι εγώ μπορεί κάποια στιγμή
να αποφασίσω ότι θέλω
να ταξιδέψω, να έχω
μια πρόταση για κάτι στο
εξωτερικό, λέω τώρα...
Ή ερωτεύομαι αύριο, ας πούμε,
κι αυτός είναι Βραζιλιάνος!
Θα του πω "Όχι, δεν έρχομαι,
έχω τη Μουρμούρα";
Σε καμία περίπτωση!
παραμύθια και τα παιδιά τρελαίνονται για τον παππού και
τη γιαγιά.
Η ζωή κάνει τους κύκλους της και μοιράζει δώρα. Και ευθύνες, βέβαια, αλλά και δώρα πολλά. Και, για μένα, το ότι
παίζω τη "Λωξάντρα" είναι ένα τέτοιο δώρο!

της μιζέριας. Είναι άλλη μουρμούρα αυτή, είναι ένα ερωτικό
κάλεσμα.
Πολύ ωραία μας τα είπες, Ελένη, άντε κάν’ τα τώρα... (γέλια)
– Και κάτι άλλο παράξενο μ’ αυτό το ζευγάρι: είναι το αγαπημένο όλων των παιδιών που βλέπουν το
σίριαλ! Αντί να ταυτίζονται, ας πούμε, με το μικρότερο
σε ηλικία ζευγάρι, τα παιδιά αγαπάνε Βούλα και Μηνά!
Τους αρέσει πολύ, τρελαίνονται... Γιατί τους βγάζει τη σταθερότητα της σχέσης, αυτήν την ασφάλεια της παντοτινής,
της αδιαπραγμάτευτης αγάπης και συντροφικότητας – πρώτον αυτό. Και δεύτερον, τους θυμίζουμε την παλαιότερη
γενιά, τη γιαγιά και τον παππού τους, τη θεία τους...
Τα παιδιά έχουν πρότυπα, τη μυρίζονται την ασφάλεια. Κι
αν τα πρότυπα δεν τα έχουν δει στη ζωή τους, τα έχουν δει
στην παραλία, με τη γιαγιά που κυνηγάει το εγγόνι με τον
κεφτέ!
Εγώ πιστεύω ότι τα εγγόνια είναι φοβερή ευτυχία, γιατί σε
απαλλάσσουν από τις ενοχές που έχεις ως γονιός. Έχει άλλος την ευθύνη, κι εσύ είσαι πια μεγάλος, έχεις τον χώρο
μέσα σου να το απολαύσεις. Γιατί πριν ήσουν ο παιδαγωγός, δεν είχες τον χώρο να απολαύσεις τίποτα. Αλλά μετά,
όταν γίνεσαι παππούς, αυτό είναι τρομερό δώρο. Εσύ λες

– Γιατί;
Επειδή παίζω μια γυναίκα που έχει μια τέτοια σχέση με τη
ζωή, με την αγάπη... Έχω υποδυθεί πολλές, θα υποδυθώ άλλες τόσες, αλλά η Λωξάντρα είναι ένα από τα δώρα που πήρα!
Το να μιλάς τη λαλιά της, κι αυτό ακόμα είναι δώρο για
μένα... Έκανα έρευνα για να τα βρω όλα αυτά. Και ήταν πολύ
δύσκολο, γιατί δεν ζουν πια οι άνθρωποι που είχαν κρατήσει αυτήν την “ντοπιολαλιά”. Αλλά μου αρέσει πολύ. Εκεί
που κορόιδευα τους Θεσσαλονικείς, που λένε τα “με” και
τα “σε”, τώρα μιλάω έτσι και μου αρέσει! Μου ξεφεύγουν
τέτοια και στη "Μουρμούρα"!
Ο ηθοποιός έχει τη χαρά του παιδιού που ντύνεται τις Απόκριες “Ντ’ Αρτανιάν”! Ντύνεται νοσοκόμα, ντύνεται πρίγκιπας, βασίλισσα... Ε, εγώ τώρα έχω ντυθεί “Λωξάντρα”!
"Λωξάντρα", της Μαρίας Ιορδανίδου
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης
Πρωταγωνιστούν: Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης
Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά
"Τραγουδίστρια Ευθαλία" η Ελένη Τσαλιγοπούλου
Παραστάσεις:
Πέμ. και Παρ. στις 20:00 / Σάβ. στις 18:00 και 21:00 / Κυρ. στις
18:00 / Τετ. στις 19:00
Θέατρο Βεάκη
Στουρνάρη 32, Εξάρχεια
Τηλ.: 210 5223 522
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3+1
Όταν ο έρως ξεπορτίζει

ρομαντικοί
προορισμοί
για... φίλημα

Αν θέλουμε να βρεθούμε μόνοι "εκτός έδρας"
και να χαθούμε σε άλλους ορίζοντες, υπάρχουν
παραμυθένια μέρη στα οποία μπορούμε να
αποδράσουμε και να μοιραστούμε αληθινές
εμπειρίες και αξέχαστες στιγμές με όποιον ή
όποια είναι το χτυποκάρδι μας.

της Έλενας Κιουρκτσή

Δεν ωφελεί να καρτεράς. Αν είναι να ’ρθει, θε να ’ρθεί.
Κλειστά όλα να ’ναι, θα τη δεις άξαφνα μπρος σου να βρεθεί, κι ανοίγοντας τα χέρια της πρώτη θα σ’ αγκαλιάσει.
Ειδέ, κι αν έχεις ανοιχτή την πόρτα για να τη δεχτείς, και
σαν φανεί τρέξεις σ’ αυτή κι εμπρός στα πόδια της συρθείς,
αν είναι να ’ρθει, θε να ’ρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει...".
Το απόσπασμα από το ποίημα "Αγάπη" του Κώστα Ουράνη αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την επιθυμία να
ερωτευτούμε, να γνωρίσουμε το άλλο μας μισό, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Με αυτόν τον στίχο έκανε πρόταση γάμου ο πατέρας μου στη μητέρα μου, με αυτόν κατά
νου γνώρισα τους άντρες της ζωής μου και, παρότι είναι
πολύ νωρίς, καμιά φορά τον σιγοψιθυρίζω στον γιο μου.
Ο έρωτας, τελικά, μας βρίσκει παντού, αρκεί να θέλουμε να
ματώσουμε από τα βέλη του. Και από μόνος του μάς ταξιδεύει εκεί που χωράνε αποκλειστικά και μόνο δυο.
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1. Μπριζ, Βέλγιο: Παραμύθι με όνομα

Μεσαιωνική ατμόσφαιρα, παραμυθένια στενά, υπέροχα γεφυράκια και λουλουδιασμένα μπαλκόνια που
“κρέμονται” πάνω από κανάλια. Αυτή η πανέμορφη βελγική πόλη ανέκαθεν ασκούσε ακαταμάχητη έλξη σε
ερωτευμένα ζευγάρια κάθε ηλικίας και εθνικότητας, που αποζητούσαν ήσυχους προορισμούς με ρομαντικές προκλήσεις. Και όλα αυτά πλημμυρισμένα από το άρωμα της βελγικής σοκολάτας και της βάφλας, που
κυριαρχεί σε κάθε της γωνιά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν είμαστε ερωτευμένοι, θα ερωτευτούμε
την ίδια την Μπριζ.
Must see and do
• Τα μεσαιωνικά πεντακάθαρα καλντερίμια, τους καθεδρικούς με τα μπαρόκ αγάλματα, τα χρωματιστά σπιτάκια και τα γοτθικά κτίσματα.
• Αξίζει μια βαρκάδα στα πεντακάθαρα και ατμοσφαιρικά κανάλια. Είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε την πόλη. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα πέντε σημεία επιβίβασης που βρίσκονται στην Μπριζ
και, μέσα από τους υδάτινους δρόμους της, να γνωρίσουμε την καλαίσθητη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της.
• Στο κέντρο τέχνης Art O Nivo θα θαυμάσουμε καινοτόμα έργα, μαθαίνοντας το πώς συνδέονται η αρχιτεκτονική και η τέχνη, ενώ στο κλασικό Groeningemuseum βέλγικοι και φλαμανδικοί πίνακες των τελευταίων
έξι αιώνων θα μας γοητεύσουν.
• Οπουδήποτε γύρω από τη λίμνη του Minnewater, μπορούμε να “αράξουμε” στο γρασίδι ή σε κάποιο πετρόχτιστο γεφυράκι, χαλαρώνοντας με τη θέα: κλαριά από δέντρα αιωρούνται πάνω από τη λίμνη, πάπιες
και κύκνοι “βολτάρουν” ευτυχισμένοι, οι γέφυρες λάμπουν από τις ηλιαχτίδες και τα μονοπάτια μάς προσκαλούν για αξέχαστες βόλτες.
• Επειδή ο έρωτας περνά από το στομάχι, η Μπριζ είναι πραγματικός παράδεισος για τους καλοφαγάδες
καθότι, παρά τη μικρή της έκταση, διαθέτει 16 εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin.
• Για σπέσιαλ εξομολογήσεις και τρυφερές στιγμές, ενδείκνυται να επισκεφτούμε το διακοσμημένο με εκατοντάδες τριαντάφυλλα Café Red Rose (Cordoeaniersstraat 16), με μεγάλη ποικιλία από δροσερές βέλγικες μπίρες.
Περισσότερα: www.visitbruges.be

Το ταξιδιωτικό
“κουαρτέτο” του έρωτα
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2. Σίντρα, Πορτογαλία: "Χίλιες και μία νύχτες" α λα Πορτογαλικά

Απέχει λιγότερο από μία ώρα από τη Λισαβόνα, και ο Λόρδος Βύρωνας τη θεωρούσε το πιο όμορφο μέρος της Ευρώπης.
Ενδεχομένως γι’ αυτόν τον λόγο, οι κάτοικοι της Σίντρα πιστεύουν πως πέθανε εκεί (και όχι στο Μεσολόγγι), και όλα σχεδόν
τα τοπικά μαγαζιά φέρουν το όνομά του. Η Σίντρα Βίλα (Παλιά Πόλη) απαρτίζεται από όμορφα κτίσματα, όπως το Δημαρχείο,
το ταχυδρομείο και το Μουσείο της Περιφέρειας. Θα μας θυμίσει κάτι από τις "Χίλιες και μία νύχτες", καθώς οι επιρροές των
Μαυριτανών κατακτητών είναι ακόμη αισθητές.
Must see and do
• Το Palacio National de Sintra, που βρίσκεται στην πόλη και ξεχωρίζει από απόσταση λόγω των δυο περίεργων, κωνικών,
λευκών καμινάδων του.
• Τα τρία παλάτια και το κάστρο, που αποτελούν τμήμα των Πάρκων της Σίντρα (μιας έκτασης 9.600 στρεμμάτων που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς), συνδυάζοντας τον υστερογοτθικό και μαυριτανικό ρυθμό.
• Το Palacio da Pena, το αξιοθέατο με το μεγαλύτερο υψόμετρο. Βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στο υπέροχο δάσος Parque da
Pena, κατάφυτο από ντόπια και εξωτικά δέντρα.
• Η Cruz Alta, το ψηλότερο σημείο της Σέρα (βουνού στη Σίντρα), απ’ όπου, όταν ο καιρός είναι καλός, μπορεί κανείς να θαυμάσει την ευρύτερη περιοχή, τη γύρω πεδιάδα και το κομμάτι του Ατλαντικού που βρέχει τη Σέρα ντε Σίντρα.
• Να γευτούμε ντόπιο παλαιωμένο κρασί και να δοκιμάσουμε τα παραδοσιακά γλυκάκια ονόματι pasteis de nata, που σερβίρονται με κανέλα και άχνη ζάχαρη.
Περισσότερα: www.sintraromantica.net/en

Μαζί για πρώτη φορά;
• Δεν προτρέχουμε
Τις περισσότερες φορές, στην αρχή μιας σχέσης, βιαζόμαστε και πλάθουμε φανταστικά σενάρια που αφορούν το μακρινό μέλλον. Παρότι
όλα μπορεί να είναι τέλεια και αυτές οι σκέψεις να μας χαροποιούν, το καλύτερο είναι να βάλουμε ένα φρένο και να ακολουθήσουμε το
"βλέποντας και κάνοντας". Έτσι, θα αποφύγουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και θα απολαύσουμε το “τώρα” με περισσότερο ενδιαφέρον.
• Παραμένουμε ο εαυτός μας
Φυσικά και θέλουμε να εντυπωσιάσουμε το αντικείμενο του πόθου μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσποιούμαστε ότι είμαστε αψεγάδιαστοι και τέλειοι. Η σχέση που έχει μέλλον είναι εκείνη που μας κάνει να νιώθουμε άνετα και ασφαλείς, χωρίς να φοβόμαστε
να δείξουμε τις αδυναμίες μας.
• Δίνουμε σημασία όταν παραπονιέται
Όταν ο έρωτάς μας μάς επισημαίνει ευγενικά κάποια πράγματα που τον ενοχλούν, καλό είναι να τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν και να μην τα προσπερνάμε αγνοώντας τα ή απαντώντας επιθετικά. Μια επιτυχημένη σχέση βασίζεται στη συν-διαμόρφωση, που σημαίνει μαζί εξελισσόμαστε
και γινόμαστε καλύτεροι. Ένα “μυστικό” μακροβιότητας, που χαρακτηρίζει αποκλειστικά τις ευτυχισμένες και επιτυχημένες σχέσεις.
• Μη βάζουμε τα ενδιαφέροντα και τις παρέες μας στην “κατάψυξη”
Οι δραστηριότητες και οι υπόλοιπες σχέσεις μας παραμένουν ως έχουν –σε λογικά πάντα πλαίσια–, διότι η “απομόνωση” και η “παραίτηση”
από πρόσωπα και ενασχολήσεις που αγαπάμε για χάρη του έρωτά μας, κάποια στιγμή θα μας κάνει να το μετανιώσουμε πικρά.
• Δεν ξεχνάμε ότι ο έρωτας είναι και φιλία
Πρόκειται για μια σημαντική “λεπτομέρεια” που πολλοί παρακάμπτουν όταν ερωτεύονται. Κι όμως, αποτελεί τη βάση μιας σχέσης με μέλλον,
διότι εμπεριέχει τη συντροφικότητα, μια πιο ώριμη και ουσιαστική φάση, όταν οι ιπτάμενες καρδούλες με το πέρασμα του χρόνου πάψουν
να στριφογυρίζουν γύρω μας με τον ίδιο αφελή ρυθμό.
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3. Βενετία, Ιταλία: Δεν είναι πόλη, είναι... έρωτας

Γνωστή και ως "Γαληνοτάτη", παρά τα σκοτεινά σημεία της, όπως ο υπερ-τουρισμός, παραμένει ένας από τους κορυφαίους
προορισμούς για ζευγάρια – και ειδικά για μήνα του μέλιτος. Είναι φημισμένη για την όμορφη τοποθεσία της, την αρχιτεκτονική
της και τα έργα τέχνης της. Ολόκληρη η πόλη είναι καταγεγραμμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μαζί με τη λιμνοθάλασσά της. Όσοι, δε, περιμένουν να δουν γάτες από την περίφημη βενετσιάνικη ράτσα suriàn –που σε περιόδους χολέρας
εντόπιζε τον δηλητηριώδη ποντικό που έφερε την αρρώστια– και για τις οποίες πολλά έχουν γραφτεί, μάλλον θα δυσκολευτούν. Ίσως γιατί πλέον στη Βενετία κυκλοφορούν πάρα πολλά σκυλιά.
Must see and do
• Υπερτιμημένη, κλισέ, αλλά όνειρο ζωής για πολλούς η βόλτα με τη γόνδολα.
• Αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα, όπως η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και το Παλάτι των Δόγηδων.
• Το Palazzo Ducale είναι το πιο... ποιητικό στολίδι της πλατείας του Αγίου Μάρκου. Βγαλμένο απευθείας από βενετσιάνιο
γοτθικό παραμύθι, αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη, διακοσμημένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους απ’ τον 14ο
- 15ο αιώνα.
• Το Μεγάλο Κανάλι, μια μαγευτική υδάτινη λεωφόρο σε σχήμα “S”, σχεδόν 4 χιλιομέτρων.
• Το εντυπωσιακό Ca’ d’ Oro με τη γοτθική πρόσοψη του 15ου αιώνα, το αναγεννησιακό Palazzo Grimani, την μπαρόκ εκκλησία
Santa Maria di Nazareth, ή Scalzi, το Fondaco dei Turchi του 13ου αιώνα, και τα μουσεία μοντέρνας τέχνης Palazzo Grassi και
Ca’ Pesaro.
• Η περίφημη Ponte dei Sospiri - Γέφυρα των Στεναγμών, του 1614, ονομάστηκε έτσι από τους αναστεναγμούς των φυλακισμένων που αντίκριζαν για τελευταία φορά τη Βενετία – και, μαζί, την ελευθερία τους. Μπορεί το μουντό εσωτερικό της να
είναι αρχιτεκτονικά αδιάφορο, αλλά οι ματιές μέσα απ’ τα μικροσκοπικά της χωρίσματα προς το υπνωτιστικό τιρκουάζ που
αγκαλιάζει το νησί του San Giorgio Maggiore, μαγνητίζουν τις αισθήσεις.
• Το μακρόστενο νησάκι της Τζιουντέκα, που είναι το “Μπρούκλιν” της Βενετίας.
• Η θέα από τη θολωτή γέφυρα του Ριάλτο, από όπου μπορούμε να ατενίσουμε με το ταίρι μας το μεγάλο κανάλι της πλωτής
πόλης, αφήνοντας να ξεχαστεί η όποια δυσάρεστη πλευρά της καθημερινότητάς μας.
• Το επιβλητικό εσωτερικό του Αρσενάλε, εκεί που κατασκευαζόταν μια γαλέρα την ημέρα. Ο Δάντης είχε πει ότι ο ήχος της
Κόλασης πρέπει να μοιάζει με τα σφυροκοπήματα του Αρσενάλε.
• Για γνήσιο ιταλικό παγωτό αξίζει το Bacaro del Gelato και, όσο το απολαμβάνουμε, μπορούμε να κάνουμε βόλτα καθώς
νυχτώνει στα χαλαρά και ευχάριστα μπαρ και εστιατόρια του Fondamenta della Misericordia, μακριά από τις ορδές των τουριστών (Fondamenta Misericordia).
Περισσότερα: www.veneziaunica.it
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4. Μονεμβασιά, Ελλάδα: "Αξιοθέατη" από μόνη της...

Η μαγευτική καστρούπολη της Πελοποννήσου αποτελεί έναν κοντινό προορισμό, ο οποίος θα μπορούσε να είναι το φυσικό
περιβάλλον του ρομαντισμού και ο γενέθλιος τόπος του φλερτ και των ερωτευμένων: γραφικά καλντερίμια, πανέμορφα πέτρινα σπίτια, πολλές εκκλησίες (περίπου 40 στον αριθμό), η θάλασσα από τα τείχη του Επάνω Κάστρου, το ηλιοβασίλεμα, το σπίτι
όπου έζησε ο Γιάννης Ρίτσος, η διαμονή στους ρομαντικούς ξενώνες∙ όλα αυτά συνθέτουν την ερωτεύσιμη διαφορετικότητά
της. Στη Μονεμβασιά δεν θα δούμε τίποτα δυο φορές, αφού κανένα σοκάκι, καμία καμάρα και καμιά εκκλησία δεν είναι ίδια
με την άλλη. Και αυτό, γιατί διάφοροι πολιτισμοί (βυζαντινός, οθωμανικός, ενετικός και ελληνικός) έχουν αφήσει τα σημάδια
τους εκεί μέσα στα χρόνια.
Must see and do
• Από την κεντρική πλατεία με το κανόνι, μπορούμε να ανηφορίσουμε προς την ολάνθιστη Άνω Πόλη, η οποία είναι ακατοίκητη, για να περιπλανηθούμε ανάμεσα σε κατοικίες αρχόντων, λιθόστρωτα δρομάκια και βυζαντινές εκκλησίες, μέχρι να
φτάσουμε στον Ναό της Αγίας Σοφίας, μια από τις ωραιότερες εκκλησίες της χώρας μας.
• Δίπλα από την είσοδο του κάστρου της Μονεμβασιάς, θα βρεθούμε στο σπίτι του Γιάννη Ρίτσου, του σημαντικού Έλληνα
ποιητή με τις πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές, του οποίου η προτομή αγναντεύει το Μυρτώο Πέλαγος.
• Κτισμένη τον 13ο αιώνα, η εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού βρίσκεται στην κεντρική πλατεία, στην οποία γίνονται και πολλοί
γάμοι, ενώ την επισκέπτονται και προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Πήρε το όνομά της από την εικόνα του Χριστού Ελκόμενου, η οποία μάλιστα είχε κλαπεί το 1979, βρέθηκε το 1980 και επεστράφη στην εκκλησία 32 χρόνια αργότερα.
• Απέναντι από τον Ναό του Ελκόμενου Χριστού, βρίσκεται η αρχαιολογική συλλογή του Κάστρου Μονεμβασιάς, που στεγάζεται σε ένα παλιό μουσουλμανικό τέμενος και παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει
ουσιαστικά και σε βάθος το μέρος.
• Ντόπιο κρασί και σπιτικές σπεσιαλιτέ, όπως το σαΐτι (παραδοσιακή πίτα με χειροποίητο φύλλο και γέμιση από σπανάκι ή
λάχανα και μυρωδικά, ψημένη στη σχάρα με ελαιόλαδο και τριμμένο τυρί από πάνω), ή και ζουμερά κρεατικά της ώρας, θα
μας συναρπάσουν.
Περισσότερα: https://monemvasia.gr/
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Ερωτευμένοι Υπερ-ήρωες

Πραγματική αγάπη Vs Σωτηρία του πλανήτη
Οι υπερ-ήρωες των κόμικς πάντα παίρνουν ρίσκα, πετούν, παλεύουν, σώζουν τον κόσμο και είναι
ατρόμητοι μπροστά σε σκοτεινές και εξωγήινες δυνάμεις. Πώς είναι, όμως, τα υπεράνθρωπα αυτά
πλάσματα όταν είναι ερωτευμένα; Ζουν ποτέ το δικό τους, προσωπικό, “happy end”;

της Γιώτας Χουλιάρα

Α

κόμη κι αν δεν είστε λάτρεις των ηρώων της
DC και της Marvel, ούτε διαβάζετε κόμικς
μετά μανίας και δεν παρακολουθείτε σχετικές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, σίγουρα γνωρίζετε τι σημαίνει να είναι κάποιος
υπερ-ήρωας και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι υπερ-ήρωες (ακόμη και οι
αντι-ήρωες, όπως ο Venom και ο Punisher-Τιμωρός) διαθέτουν θάρρος και αναπτυγμένες δεξιότητες, σκληρότητα και
τεράστια σωματική δύναμη. Αυτό, φυσικά, απαιτεί σκληρή
δουλειά, καθώς ένας υπερ-ήρωας, όπως ο Superman ή ο
Captain America, είναι εκείνος που αναμένεται να σώσει την
πόλη, τον κόσμο, ακόμη και το σύμπαν, όταν τα πράγματα
αρχίζουν... να σκουραίνουν.
Και ενώ όλες οι ιστορίες υπερ-ηρώων παρουσιάζουν τα
σπουδαία επιτεύγματά τους, σκιαγραφούν και ένα ακόμη
κοινό τους χαρακτηριστικό: την απίστευτη μοναξιά τους.

Ο Captain America, το κόμικ σύμβολο των ΗΠΑ μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένας στρατιώτης που επιβίωσε στον χρόνο, βλέποντας τους ανθρώπους που γνώριζε
να γερνούν και να πεθαίνουν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και
με τη σαγηνευτική Wonder Woman, την αμαζόνα πολεμίστρια που, ουσιαστικά, αυτοεξορίζεται από το νησί της. O
Superman είναι ο τελευταίος επιζών του μακρινού πλανήτη
του και ο Τhor από τους ελάχιστους που απέμειναν από τον
δικό του, φανταστικό, κόσμο.
Ακόμα και υπερ-ήρωες με λιγότερο τραγικές ιστορίες αναγκάζονται να ζουν μακριά από τα άτομα που αγαπούν. Είτε με
σκοπό να κρατήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ασφαλή,
είτε γιατί επιβάλλεται να κρατήσουν τη δική τους ταυτότητα
μυστική. Έτσι, οι προσωπικές ζωές πολλών υπερ-ηρώων χαρακτηρίζονται από μυστικότητα, απομόνωση και διττότητα.
Εξάλλου, αφού έχουν τόσο σοβαρά ζητήματα για να ασχοληθούν, δεν τους ενδιαφέρει ο έρωτας. Ή, μήπως, ναι;
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"Το να αγαπάς σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, να παίρνεις ένα ρίσκο"
Αυτή η φράση ανήκει στον Γάλλο μυθιστοριογράφο Μαρκ Λεβί και ταιριάζει μάλλον... αντίστροφα στις ερωτικές ιστορίες των υπερ-ηρώων, οι οποίοι μπορούν να ρισκάρουν τη ζωή
τους για να σώσουν τον κόσμο, αλλά μοιάζουν άτολμοι μπροστά στον μεγάλο έρωτα.
Ο Κλαρκ Κεντ, η γήινη ταυτότητα του υπερ-ήρωα Superman, είναι ένας συνεσταλμένος δημοσιογράφος, δειλός και άτολμος. Ερωτεύεται παράφορα τη συνάδελφό του, Λόις Λέιν, αλλά
δεν τολμά να της εκδηλώσει το ερωτικό του ενδιαφέρον. Μόνο ως Superman μπορεί να της
αποκαλύψει τον έρωτά του. Φυσικά, η Λέιν αδυνατεί να αντιληφθεί ότι ο Superman και ο Κεντ
είναι το ίδιο πρόσωπο.
Η ιστορία περνά από σαράντα κύματα, μέχρι που ο δημιουργός κόμικς Τσαρλς Σουλ ήρθε να
τα ανατρέψει όλα: στη σειρά του, με τίτλο Superman/Wonder Woman, η οποία κυκλοφόρησε
από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2016, οι δύο υπερ-ήρωες ερωτεύονται. Ο Σουλ
λησμονεί τον παλαιότερο κοινωνικό και ερωτικό περίγυρο των δύο πιο ισχυρών πρωταγωνιστών της εταιρείας DC, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους όχι μόνο ως συνεργάτες, αλλά
και ως ζευγάρι.
Ο Superman γνωρίζει τις δυνάμεις της Πριγκίπισσας Νταϊάνα της Θεμισκύρας, όπως είναι το
όνομα της Wonder Woman, και τη θαυμάζει διότι μπορεί να προστατεύσει μόνη τον εαυτό
της, ενώ παράλληλα αποτελεί και για τον ίδιο πολύτιμη βοήθεια στον αγώνα του για τη σωτηρία
του πλανήτη. Και οι δυο αφήνουν πίσω τους θνητούς εραστές τους (ο μεν τη δημοσιογράφο
Λόις Λέιν και η δε τον πιλότο του Αμερικανικού Στρατού Στήβεν Τρέβορ) και δημιουργούν
μια νέα σχέση, η οποία έδειξε να κερδίζει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού.
Ανάλογη μοιάζει και η ιστορία του ανθρώπου-νυχτερίδα. Ο Batman, δηλαδή ο πολυεκατομμυριούχος Μπρους Γουέιν, ερωτεύεται τη δημοσιογράφο Βίκυ Βέιλ. Ωστόσο, η σχέση τους δεν
μακροημερεύει, καθώς, παρά τις συμβουλές του οικονόμου του Γουέιν, Άλμπερτ, εκείνος δεν
της αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο. Η αλήθεια είναι πως, στη δεύτερη κινηματογραφική ταινία του Batman (Batman Returns, 1992), όπου ο άνθρωπος- νυχτερίδα αντιμετωπίζει
τον σατανικό Πιγκουίνο, ενδεχομένως το ενδιαφέρον του κοινού να μειωνόταν αν ο Μπρους
ξυπνούσε δίπλα στη Βίκυ και της έλεγε τρυφερά "Αγάπη μου, πάω να σώσω τη Gotham City"
και έφευγε για να κάνει κορδελάκια με την Catwoman. Εξάλλου, δυο ωραίες γυναίκες, όπως
η Κιμ Μπέισιντζερ (Βίκυ Βέιλ, στην πρώτη ταινία) και Μισέλ Φάιφερ (Catwoman-Σελίνα Κάιλ,
στη δεύτερη ταινία), θα αποσπούσαν την προσοχή του εκκεντρικού εκατομμυριούχου από
την αποστολή του ως Batman.
Έκτοτε, ο Γουέιν περνά τον χρόνο του με διάφορες αιθέριες υπάρξεις και one night stands, που
τον βοηθούν να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του, την οποία προστατεύει με κάθε τρόπο ο
Άλφρεντ. Ώσπου στη ζωή του έρχεται η σατανική Τάλια, κόρη ενός από τους μεγαλύτερους
εχθρούς του, του Ρας αλ Γκουλ. O έρωτάς τους είναι κεραυνοβόλος και καταστροφικός για τον
άνθρωπο-νυχτερίδα, καθώς η Tάλια, παραμένει πιστή στην ιδεολογία του πατέρα της να σπέρνει στον κόσμο τον όλεθρο και την καταστροφή. Η σχέση τους δεν προχωρά, παρά το γεγονός
ότι αποκτούν μαζί ένα γιο, τον Ντάμιαν Γουέιν, ο οποίος αργότερα εμφανίζεται ως Ρόμπιν.
Την Τάλια διαδέχεται η Catwoman, μια σχέση με την οποία φαίνεται να τελειώνουν οι κινηματογραφικές επιτυχίες του Batman, καθώς οι δυο τους φεύγουν και ζουν τον έρωτά τους στη
Φλωρεντία. Μάλιστα, στη σειρά κόμικ, και πιο συγκεκριμένα στο τεύχος 24, ο Μπρους Γουέιν
κάνει πρόταση γάμου στη Σελίνα Κάιλ, η οποία λέει το “ναι” στο τεύχος 32. Όχι, η Σελίνα
δεν αντιδρά αργά σαν τον Ρανταπλάν, απλά δεν θέλει να παντρευτεί τον Βatman, γιατί έτσι ο
ίδιος θα έπαυε να υπάρχει. Και τότε, τι θα γινόταν ο κόσμος χωρίς τον υπερ-ήρωα; Επειδή,
λοιπόν, τον αγαπά πραγματικά, τον εγκαταλείπει λίγο πριν το γάμο (στην πορεία, βέβαια,
ανακαλύπτουμε ότι η Catwoman τον πρόδωσε, επειδή ακολούθησε τον Μπέιν και εντάχθηκε
στους κακούς).
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Έτσι, ο Batman παραμένει αποτελεσματικός για πολλά τεύχη ακόμη. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, χρειάζεται πόνος και
μοναξιά για να είσαι υπερ-ήρωας...
"Γιατί δεν υπήρξε ποτέ ιστορία πιο θλιβερή, από αυτήν
της Ιουλιέτας και του Ρωμαίου της"
Έτσι τελειώνει το διάσημο ομώνυμο θεατρικό του Ουίλιαμ
Σαίξπηρ και μία από τις δημοφιλέστερες ερωτικές ιστορίες
που έχουν γραφτεί ποτέ. Ωστόσο, θα είχε την ίδια επιτυχία,
αν στο τέλος ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είχαν παντρευτεί, είχαν κάνει παιδιά και είχαν ζήσει μια κανονική και ευτυχισμένη ζωή; Μήπως, τελικά, οι αδιέξοδες ερωτικές σχέσεις είναι
εκείνες που παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον;
"Ό,τι αξίζει πονάει κι είναι δύσκολο / για να μην υποφέρεις,
φύγε μακριά μου, κρύψου από μένα..." λένε οι Πυξ Λαξ
στο τραγούδι "Οι Παλιές Αγάπες πάνε στον Παράδεισο",
θυμίζοντας λίγο από την... καταραμένη αγάπη των υπερηρώων. Αν ένας υπερ-ήρωας παντρευτεί το αντικείμενο του
πόθου του ή συναντήσει τη μία και πραγματική του αγάπη,
τότε το σύμπαν συνωμοτεί για να του το καταστρέψει. Μήπως αυτό συμβαίνει, επειδή οι ευτυχισμένες σχέσεις είναι
βαρετές; Ή, άραγε, υπάρχει και ένας πιο... υπόγειος λόγος;
Πολλοί φανατικοί των κόμικς ισχυρίζονται ότι οι υπερήρωες δεν πρέπει να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή, καθώς
δεσμεύονται να υπερασπιστούν τους άλλους, θυσιάζοντας
κάθε προσωπική τους σχέση. Τα γήινα αντικείμενα του πόθου τους αποτελούν, ουσιαστικά, μια δύναμη γείωσης για
τους ίδιους, η οποία, πολλές φορές, τους κρατά δέσμιους.
Ο ρεαλιστικός ρομαντισμός δεν είναι συμβατός με τα κόμικς. Δεν μπορούμε να δούμε τον Superman να διαλέγει
γραβάτα για τον γάμο του ή τον Batman να πηγαίνει τα παιδιά του στο νηπιαγωγείο. Φανταστείτε αν, την ώρα που μια

σκοτεινή δύναμη έκανε την επίθεσή της, ο Captain Αmerica
βρισκόταν σε ρομαντικό ραντεβού. Τι θα γινόταν τότε;
Βέβαια, οι στιγμές ρομαντισμού δεν λείπουν και εντελώς
από τα κόμικς, αλλά είναι σχετικά σπάνιες και, το κυριότερο, δεν έχουν διάρκεια. Ο υπερ-ήρωας ο σωστός είναι
έξυπνος, ισχυρός και, κυρίως, δεν χρειάζεται να βρίσκει δικαιολογίες όταν ξεχνάει το δείπνο ή χρειάζεται να λείψει
τα βράδια.
Ωστόσο, τα παραπάνω στερεότυπα τα σπάει ο Ποπάϋ, παρόλο που δεν αποτελεί υπερ-ήρωα με την κλασική έννοια
του όρου. Είναι ένας καλόκαρδος, αμόρφωτος και δίκαιος
ναυτικός, ο οποίος αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις όταν
τρώει σπανάκι (χαράς ευαγγέλια για τις μανούλες, που θέλουν να πείσουν τα βλαστάρια τους να ακολουθήσουν υγιεινή διατροφή). O Ποπάϋ είναι ερωτευμένος με την ψηλόλιγνη, σαν σκουπόξυλο, Όλιβ, η οποία μάλιστα είναι το μήλον
της έριδος ανάμεσα σε εκείνον και τον σκληρό Βρούτο.
Αξιοσημείωτο είναι πως ο Ποπάϋ παραμένει σταθερά ερωτευμένος μαζί της, παρά το γεγονός ότι... τον κατσαδιάζει
σε κάθε ευκαιρία!
Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα θεωρήσετε ότι έχετε
βρει τον έρωτα της ζωής σας, βεβαιωθείτε ότι... δεν φοράει
κάπα. Αν, πάλι, τον έχετε βρει, έχετε ζήσει όμορφα μαζί
του, αλλά "σας έχει τελειώσει" και θελήσετε να χωρίσετε,
πείτε του απλά ότι πρέπει να σώσετε τον κόσμο και χαθείτε
στο σκοτάδι.
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Ο έρωτας στα χρόνια του “Power of Love”

Πάλι με χρόνια, με καιρούς...

Αν, μέχρι πέρυσι, σε ρωτούσε κάποιος ποιους αντιπροσωπεύει ο τίτλος “Power of Love” (ελληνιστί
"Η δύναμη του Έρωτα"), το πιθανότερο είναι να σκεφτόσουν ένα ζευγάρι σε ένα ρομαντικό
μυθιστόρημα ή σε μια ταινία. Το τελευταίο πράγμα που θα ερχόταν στο μυαλό σου θα ήταν μια
ντουζίνα αγόρια με τατουάζ και κοντά “καγκουράδικα” παντελόνια, κι άλλη μια ντουζίνα κορίτσια με
έναν τόνο make up, δωδεκάποντα και τρέσες, που προσπαθούν να τα φτιάξουν μεταξύ τους μπροστά
σε κάμερες, σε ένα τηλε-ριάλιτι, που οι περισσότεροι συμφωνούν μεν στη... μηδενική ποιότητά του,
αλλά το κρυφοχαζεύουν ενοχικά, παρά ταύτα (χαρίζοντάς του ανέλπιστα υψηλές τηλεθεάσεις).
της Λίλας Σταμπούλογλου

Τ

ο τελευταίο που θα σκεφτόσουν είναι ότι η δύναμη
του έρωτα θα προσπαθούσε ν' αποκαλυφθεί μέσα
από φοβερά Ελληνικά, όπως για παράδειγμα το αμίμητο "δεν χρειάζεται ν' ανακαινίσουμε την κουβέντα" και "σε μεγάλη συγκρητικότητα". Ή το κορυφαίο "γενικά
είμαι προφυλακτική", τα οποία βγήκαν από στόματα παικτών,
κάνοντας τα αφτιά των τηλεθεατών να πέσουν και τα σόσιαλ
μίντια να λυσσάξουν στα σχόλια. Ή μέσα από συζητήσεις με
υψηλού επιπέδου φιλοσοφικά ερωτήματα, τύπου "θα τα έφτιαχνες με άντρα με ριγέ παντελόνι;" ή "πρέπει να κερνάει ο άνδρας στο πρώτο ραντεβού;".
Ή μέσα από εξίσου υψηλού επιπέδου τοποθετήσεις στα παραπάνω φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως το: "Εγώ δεν κερνάω
την κοπέλα αν δεν ολοκληρωθεί η σχέση, γιατί άμα αρχίσω
να την κερνάω, θα νομίζει ότι θέλω να τη ρίξω και ότι έχω
αλλού το νου μου, και ότι περιμένω κάτι παραπάνω". Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, όταν μου τύχαινε
να βγω με κανέναν και να μην έκανε, έστω, την κίνηση καλής
θέλησης να βγάλει το πορτοφόλι, τη στιγμή που ερχόταν ο
λογαριασμός. Εγώ νόμιζα ότι είναι απλώς τσιγκούνης ή ότι
δεν έχει λεφτά. Και ευχόμουν να είναι το δεύτερο, γιατί το
πρώτο δεν παλεύεται.
Μιας και διανύουμε τον μήνα του έρωτα, λοιπόν, και απέχουμε
ελάχιστα από τη μέρα "του Άγιου Βαλεντίνου", δεν μπορώ να
μη θέσω κι εγώ ένα φιλοσοφικό ερώτημα, ανάλογο με αυτά
που παρακολουθούμε στο εν λόγω ριάλιτι: Είναι αυτό έρωτας;
Το αμέσως επόμενο φιλοσοφικό ερώτημα που θα θέσω, είναι
αν ό,τι συμβαίνει εκεί μέσα αντιπροσωπεύει πράγματι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μας αντιπροσωπεύει, άραγε; Καθρεφτιζόμαστε εμείς πάνω στον παίκτη με το καγκουράδικο στυλάκι
και την παίκτρια miss Βarbie Κάτω Πατησίων; Δεν θέλω να σας
τρομάξω, αλλά νομίζω πως ναι. Όχι όλοι, βεβαίως, αλλά αρκετοί από εμάς τους μοιάζουν – λιγότερο ή περισσότερο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα άτομα που πασχίζουν να

βρουν τον έρωτα εκεί μέσα (ή ό,τι τέλος πάντων θεωρούν ως
έρωτα) είναι τύποι της διπλανής μας πόρτας. Οι οποίοι συνάπτουν σχέσεις κάπως έτσι, ανώριμα και ελαφρά, επιφανειακά
και επιπόλαια, απλώς δεν έχουν κάμερες και φώτα, ούτε τη
Μαρία Μπακοδήμου να τους κάνει ερωτήσεις και να συντονίζει τη σχέση τους. Η βάση, όμως, είναι ίδια. Η ποιότητα και η
συσκευασία παρόμοια.
Η νοοτροπία των παικτών είναι αυτή που θα δεις πολύ συχνά
να περνάει από δίπλα σου στον δρόμο, να κάθεται δίπλα σου
στη δουλειά και στο λεωφορείο, να μένει στο διπλανό διαμέρισμα, να σε σερβίρει, να σ' εξυπηρετεί, να σου μιλάει, να σε
κοιτάζει. Και, ναι, να σε φλερτάρει: ''ti kaneis koukla?'' θα σου
πει το πιθανότερο, σε άπταιστα greeklish, σε κάποιο σοσιαλμιντιακό ταχυδρομικό κουτί.
Νομίζω ότι το ριάλιτι αυτό έχει μέσα του κάτι από το DNA
του Νεοέλληνα. Τη σκοτεινή πλευρά του DNA του, εκείνη
που ευθύνεται για την πτώση του πνευματικού επιπέδου και
την κυριαρχία της απαιδευσιάς και της αμορφωσιάς, της αγένειας και της άξεστης συμπεριφοράς γύρω μας. Εκείνο το
κακό DNA, που μας κάνει "να γράφουμε" τους κανόνες και
τον διπλανό μας, να καπνίζουμε όπου βρούμε, να παρκάρουμε όπου βρούμε, ακόμα και πάνω σε ράμπες ή σε θέσεις
ΑμΕΑ, και ν' αποκτά νόημα η ζωή μας όταν κλείνουμε τραπέζι
Σαββατόβραδο σε κάποια πίστα στο Γκάζι, ή όταν η ψεύτικη
βλεφαρίδα στρώνει πάνω στο μάτι και το στρασάκι στο νύχι
μένει στέρεο. Και να μας φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από
εμάς τους ίδιους.
Και μπορεί να ειρωνευόμαστε το τηλε-ριάλιτι για τον ντεμέκ
έρωτα που πλασάρει, ας σκεφτούμε, όμως, ότι και έξω απ'
αυτό, στην πραγματική ζωή, οι σχέσεις γίνονται όλο και πιο
ρηχές. Ακόμα και οι σχέσεις των πιο “κανονικών” ανθρώπων, εκείνων που δεν θα πήγαιναν ποτέ να παίξουν σ' ένα
“Power of Love”.
Μας φαίνεται επιφανειακός ο τηλε-έρωτας του Πάνου Ζάρλα
και της Στέλλας Μιζεράκη (το ζευγάρι νικητών του περσινού

#be_α _role_model 27

κύκλου. Παρεμπιπτόντως, χώρισαν), αλλά συγνώμη, μισό λεπτό: δεν είναι επιφανειακό το ότι και στη ζωή αναζητάμε τον
έρωτα σε εφαρμογές τύπου Tinder και ότι τα φτιάχνουμε
μέσω ίνμποξ στο facebook; Και τα φιλοσοφικά ερωτήματα
περί σχέσεων που τίθενται στο παιχνίδι, μια χαρά τα ακούς
και σε παρέες που πίνουν καφέ και ποτό δίπλα σου. Ειδικά
αυτές οι κουβέντες, που ακούς από παρέες διπλανών τραπεζιών, είναι αποκαλυπτικές για το επίπεδό μας.
Δεν είναι επιφανειακός ο τρόπος που αρκετά ζευγάρια σμίγουν και φτάνουν, δυστυχώς, στο σημείο να στήνουν οικογένειες; Οι οποίες πολύ σύντομα φυσικά χαλάνε, γιατί δεν
έχουν γερά θεμέλια να αντέξουν τις ευθύνες και τις δυσκολίες. "Να ’ναι καλά τα διαζύγια, απ' αυτά ζούμε", θα λένε πια
οι δικηγόροι. Πόσο εύκολα, αλήθεια, τα σπάμε και χωρίζουμε

τις ζωές μας, παρά τους όρκους αφοσίωσης που δίνουμε.
Τόσο εύκολα χωρίζουμε, που όταν πια βλέπουμε ζευγάρι να
έχει αντέξει στον χρόνο, το κοιτάμε σαν αξιοθέατο. Σαν εξωγήινους που ήρθαν από άλλον πλανήτη τους βλέπουμε.
Σας χάλασα λίγο το κέφι, ε; Τι να σας κάνω, που ζούμε στην
εποχή της ρηχότητας. Της ευκολίας. Της ελαφράδας. Της
ανωριμότητας. Της επιφάνειας. Και οι σχέσεις μας, μοιραία,
έχουν κάτι από την εποχή. Τα φτιάχνουμε για τους λάθος
λόγους και τα χαλάμε πάλι για τους λάθος λόγους.
Μη στεναχωριέστε, όμως. Η ρόδα γυρίζει. Οι εποχές αλλάζουν, όπως και τα ήθη, τα έθιμα, οι συμπεριφορές. Πάλι με
χρόνια, με καιρούς, πάλι δικός μας θα 'ναι. Ο αληθινός έρωτας.
Ελπίζω.
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Κωνσταντίνος Καζάκος

"Πρέπει να παλέψουμε
για να αλλάξουμε την κατάσταση"
Ο Κωνσταντίνος Καζάκος νιώθει μια απίστευτη ελευθερία όταν είναι στη σκηνή με την μπάντα
του και παίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Η μουσική είναι η αγάπη του, η εκτόνωσή του.
Έχει, επίσης, φετίχ με τις κιθάρες και δηλώνει ότι είναι το μοναδικό πράγμα που τον ηρεμεί όταν
είναι εξαγριωμένος. Και τι μπορεί να τον εξαγριώσει; Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια. Η “ευκολία” που κυριαρχεί σε όλα, εις βάρος της ουσίας και της ποιότητας.
Η άρνηση να παλέψουμε για να αλλάξουμε έστω και κάτι από όλα αυτά που μας ενοχλούν...

συνεντεύξH στON ΘΕΟΔΟΥΛΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
– Θα περίμενε κανείς ότι θα μιλούσαμε με αφορμή
μια θεατρική παράσταση, αλλά κάνουμε μια συνέντευξη
με αφορμή κάποιες μουσικές παραστάσεις. Πώς μπήκε η
μουσική στη ζωή σου;
Μου άρεσε πολύ να ακούω μουσική από μικρός. Και ξεκίνησα
να παίζω κιθάρα στα 11-12, κάπου εκεί... Έκανα δύο χρόνια
κλασική κιθάρα, αλλά επειδή εγώ ήθελα να παίζω Iron Maiden
και διάφορα άλλα, τη σταμάτησα στα 14 και από τότε... αυτοδίδακτος "ηλεκτρικός κιθαρίστας"!
– Τι ερεθίσματα είχες; Τι σου άρεσε όταν ήσουν πιτσιρικάς;
Ο πατέρας μου άκουγε ρεμπέτικα, η μάνα μου άκουγε πιο
πολύ γαλλική μουσική, Σαρλ Αζναβούρ – αυτά τα ωραία τα γαλλικά. Κλασική μουσική, επίσης, άκουγαν και οι δύο. Τα βασικά
μου ακούσματα ήταν αυτά.
Και μετά, ένας οικογενειακός φίλος μού έκανε δώρο τον πρώτο μου δίσκο, ένα διπλό LP, το “The best of rainbow”. Το ανοίγω και βλέπω έναν τύπο με μια κιθάρα, γονατισμένο κάτω...
Μέχρι τότε, από σύγχρονη μουσική άκουγα Beatles, αυτά τα
pop-άκια εκείνης της εποχής.
Και βάζω και ακούω ξαφνικά “Man on the silver mountain”.
Και λέω "Τι γίνεται εδώ;". Μου άρεσε πολύ αυτός ο ήχος και
κόλλησα.
– Η μπάντα σχηματίστηκε για τα lives ή ξεκίνησε ως
μια παρέα που έκανε την τρέλα της;
Σ’ αυτή τη μπάντα, κατ’ αρχάς, είμαστε φίλοι. Δεν μπορώ τις
μπάντες με “σεσιονάδες” μουσικούς. Το έχω κάνει και αυτό,
λειτουργούν μια χαρά, ok, αλλά εγώ λειτουργώ όταν είμαι με
παρέα.
Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που είναι ο πιο παλιός, παίζουμε
τουλάχιστον 12 χρόνια μαζί, είναι κιθαρίστας και τώρα σε μένα
παίζει μπάσο. Αλλά όταν κάναμε απλά live, παίζαμε δυο κι-

θάρες. Με τη Ζωή Μουράτογλου συνεργαζόμαστε επίσης 7-8
χρόνια. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και καλό παιδί, κάνουμε τις πλάκες μας πάνω στη σκηνή και περνάμε ωραία.
Ο Κώστας Λεμονίδης, που παίζει κιθάρα, ήταν συμμαθητής
στο σχολείο, 3 χρόνια μικρότερος από εμένα, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Έβλεπε τότε τα "Αχτύπητα Φιλέτα", το
συγκρότημα που είχαμε στο σχολείο, και ήμασταν η αφορμή αυτός ο άνθρωπος να πιάσει την κιθάρα και να αρχίσει να
παίζει. Τώρα, είναι ένας πολύ ωραίος κιθαρίστας. Έχει κάνει 3
δίσκους δικούς του...
Και είναι και ο ντράμερ μας, ο ξάδελφος, ο Άρης Καζάκος,
ο οποίος στα νιάτα του ήταν φοιτητής στην Αγγλία και έχει
παίξει ντραμς σε όλα τα underground club-άκια του Λονδίνου.
Αυτοί είμαστε.
– Η μουσική, πέρα από αγάπη, πάθος και εκτόνωση,
είναι πλέον και επάγγελμα για σένα;
Όχι. Επάγγελμα δεν είναι, δεν ήταν ποτέ. Αυτό ίσχυσε μόνο
μία σεζόν στο Casablanca, όταν ήμουν με τη Νίνα Λοτσάρη και
τον Παναγιώτη Πετράκη και κάναμε το "Vendetta Show". Τότε,
ναι, έβγαζα λεφτά από αυτό. Τώρα δεν βγάζω. Το κάνω γιατί
γουστάρω να το κάνω.
Ποτέ δεν έβγαλα καλά λεφτά από τη μουσική. Γιατί είναι και
το είδος της μουσικής που παίζω, το οποίο δεν είναι και πολύ
εμπορικό στην Ελλάδα. Η rock μουσική τώρα στην Ελλάδα...
χαιρέτα μου τον πλάτανο! Έχει φανατικό κοινό μεν, αλλά είναι
μικρό.
– Ποια άλλα ακούσματα έχεις; Ποιοι τραγουδιστές
σου αρέσουν από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή;
Λατρεύω τα ρεμπέτικα, μου αρέσουν κάποια παλιά λαϊκά...
Τα τωρινά είναι λίγο ανούσια και πολύ λίγα τραγούδια μπορούν
να σου εντυπωθούν. Τα περισσότερα είναι “γιαουρτάκια”, είναι μαζική παραγωγή – όπως είναι και το μεγαλύτερο μέρος
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της μουσικής σήμερα. Και της ξένης μουσικής. Όλα αυτά που
ακούμε, δηλαδή, είναι τραγικά.
Όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι όπως εκείνα που γράφονταν στα ’70s, δεν πρόκειται να ακούσεις με τίποτα. Δεν θα
ακούσεις “Bohemian Rhapsody”... Πλέον είναι όλα σε κουτάκια
από τη μουσική βιομηχανία και οι καλλιτέχνες δεν έχουν την
ελευθερία που είχαν τότε.
– Η ενασχόλησή σου με τη μουσική ήταν και ένας
τρόπος να διαφοροποιηθείς λίγο από την πορεία των γονιών σου;
Όχι. Γιατί δεν διαφοροποιήθηκα. Ηθοποιός είμαι, δεν είμαι
μουσικός!
Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή. Κιθαρίστας είμαι, ο
οποίος τραγουδάει, αλλά δεν έχω καμία εκπαιδευμένη φωνή,
δεν έχω κάνει σπουδές. Απλά στα Rock και τα Blues ταιριάζει
η φωνή μου και τα βγάζω πέρα σχετικά καλά.
– Σε έχει κουράσει να σε ρωτάνε συνεχώς για τη μητέρα σου, τον πατέρα σου...;
Αφάνταστα! Γι’ αυτό και δεν απαντάω πλέον και γίνομαι κακός.
Γιατί ο άλλος, λογικά, θα ρωτήσει. Αλλά εγώ έχω βαρεθεί να
απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω
γι’ αυτά. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί... Φτάνει.
– Πόσο σε περιόρισε, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, το γεγονός ότι είσαι ο γιος της Τζένης Καρέζη
και του Κώστα Καζάκου;
Είχα από μικρός ένα πολύ ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης.
Ήξερα ότι οι γονείς μου είναι αυτοί που είναι. Όντας, ας πούμε, 16-17 χρονών, είχα στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει να κάνω
“χοντρές” μαλακίες, διότι θα τους κάνω ρεζίλι. Σαφώς και έκανα, αλλά ήμουν πιο... μαζεμένος.
Και στη δουλειά, στο θέατρο δηλαδή, ήξερα ότι πάντα θα περιμένουν από μένα πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι από
έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό. Τότε που είχα βγει, ήταν

όλοι "με τις καραμπίνες" από κάτω. Δεν θα το έκαναν αυτό σε
κάποιον που δεν τον έλεγαν “Καζάκο”. Γιατί οι πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, καλώς ή κακώς, θα κάνουν και λάθη. Aλλά
εμένα δεν μου συγχωρήθηκε το όποιο στραβοπάτημα έκανα
ως νέος ηθοποιός. Πάρε να έχεις!
Οπότε, το θέμα του ονόματος, το ότι πάντα θα πρέπει να
αποδεικνύω κάτι, εμένα δεν με ακουμπάει. Άμα ανέβεις πάνω
στη σκηνή, πρέπει έτσι κι αλλιώς να αποδείξεις γιατί είσαι εκεί!
Οπότε, είτε σε λένε Καραγκιοζόπουλο, είτε σε λένε Καζάκο,
το ίδιο είναι.
– Μίλησες πριν για την ποιότητα της σημερινής μουσικής. Η ποιότητα της σημερινής τηλεόρασης;
Κοίτα, η τηλεόραση ποτέ δεν έχει ποιότητα. Ποτέ. Η τηλεόραση είναι ένα καταναλωτικό αγαθό, είναι βιομηχανία. Πού
και πού, βέβαια, θα βγει και κάτι καλό – κάποια σειρά, κάποια
εκπομπή. Αλλά είναι οι εξαιρέσεις του κανόνα. Δεν νομίζω
ότι έχουμε ποιοτική τηλεόραση. Έχουμε μεν ανθρώπους που
ξέρουν να κάνουν καλή τηλεόραση, αλλά η πλειοψηφία είναι
χάλια, δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι η δουλειά της τηλεόρασης
είναι να κρατάει τον κόσμο “κοιμισμένο”. Και το κάνει πολύ
καλά αυτό.
– Θα έκανες κάτι που δεν σε εκφράζει απόλυτα, καθαρά για βιοποριστικούς λόγους; Ειδικά αυτήν την περίοδο
που είναι πιο ζόρικα τα πράγματα...
Το έχω κάνει – και όχι μία και δύο φορές... Σαφώς και προσπαθώ να μην το κάνω, αλλά κάποια στιγμή επιβάλλεται.
– Έχεις μετανιώσει για επιλογές σου; Ή θεωρείς ότι,
όταν τις έκανες, έπρεπε;
Έπρεπε να τις κάνω. Για τέτοια πράγματα δεν έχω μετανιώσει.
Μετανιώνω μόνο για πράγματα που δεν έχω κάνει. Αυτό που
με “τρώει” είναι αυτό που λες "Τι θα είχε συμβεί, ΑΝ το είχα
κάνει αυτό, ΑΝ είχα πάει εκεί...".
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– Τα παιδιά σου, ο Ιάσονας και η
Τζένη, πώς επηρεάζουν τις αποφάσεις σου – είτε είναι επαγγελματικές,
είτε έχουν να κάνουν με τη στάση
ζωής σου;
Πάντα τα παιδιά τα έχεις στο πίσω
μέρος του μυαλού σου σε ό,τι κάνεις.
Πρέπει, δηλαδή, να έχεις δουλειά, για
να είναι καλά και τα παιδιά σου. Άμα
ξαφνικά δεν έχεις δουλειά, σκέφτεσαι
τι θα γίνουν. Τα παιδιά είναι η ζωή σου,
στην ουσία. Είναι δυνατόν να μη σε επηρεάζουν;
– Σε αγχώνει περισσότερο ως
πατέρα η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτά τα τελευταία χρόνια
της κρίσης;
Νομίζω ότι ο Ιάσονας, που είναι τώρα 7,
έχει μια δυνατότητα να μεγαλώσει λίγο
πιο χαλαρός. Ίσως κάτι να αλλάξει μέχρι να φτάσει 20!
– Θα παρότρυνες τα παιδιά σου
να φύγουν, να πάνε “έξω”;
Όχι, δεν θα το έκανα. Να πάνε “έξω”
να σπουδάσουν, ναι. Αλλά να πάνε
“έξω” να μείνουν, δύσκολα. Δεν θέλω
να τα χάσω, θέλω να τα έχω εδώ να τα
βλέπω!
– Εγωιστικό, όμως, αυτό. Αν δεν
μπορούν να κάνουν κάτι εδώ; Πόσα
νέα παιδιά δεν βρίσκουν δουλειά...
Θα πρέπει να μάθουν και να παλεύουν.
– Και στο εξωτερικό, αν πάνε, θα
παλέψουν...
Εννοώ να παλέψουν και για τη χώρα
τους. Αν σηκωθούμε και πάμε όλοι
“έξω”, τι θα γίνει; Δεν θα μείνει κανένας! Δεν στέκει αυτό.
Και τώρα θυμήθηκα τον χαμό με αυτό
που είχε πει ο πατέρας μου, πριν κάνα-δυο χρόνια... Του είχαν πάρει μια
συνέντευξη και είχε πει γι’ αυτούς που
φεύγουν ότι αυτό είναι “προδοσία”.
Δεν εννοούσε ότι είναι “προδότες” τα
παιδιά που φεύγουν... “Προδοσία” είναι
όλη αυτή η συνθήκη που αναγκάζει τα
καλύτερα μυαλά μας, τον “αφρό”, να
εγκαταλείπει τη χώρα. Έτσι εξανδραποδίζεται η χώρα, η Ελλάδα θα γίνει μια
χώρα ηλιθίων.
– ...φταίνε τα μυαλά;
Ε, βέβαια, φταίνε. Πρέπει να κάτσουν να

παλέψουν, να αλλάξουν την κατάσταση.
Τώρα βρισκόμαστε σε έναν οικονομικό
“πόλεμο”, ο οποίος μπορεί να μην έχει
νεκρούς σε μάχες, αλλά οι “νεκροί”
υπάρχουν. Ε, άμα δεν παλεύουμε, θα
χάσουμε. Απλά.
– Με το Ίδρυμα "Τζένη Καρέζη"
τι γίνεται; Είχε κάποια προβλήματα
πριν μερικά χρόνια...
Ναι, πάντα υπάρχουν. Τώρα είναι μόνιμα τα προβλήματα, λόγω κρίσης.
– Υπάρχει κίνδυνος να κλείσει;
Ο κίνδυνος ελλοχεύει, παραμονεύει
στη γωνία. Γιατί τα έσοδα έχουν μειωθεί σε ψιχουλάκια. Και άμα δεν έχουμε
έσοδα καθόλου, είναι πολύ δύσκολο.
Δεν έχουμε ούτε επιχορηγήσεις κρατικές, ούτε τίποτα. Ό,τι δώσει η αγάπη
του κόσμου. Όταν ο κόσμος δεν έχει
λεφτά να δώσει, υπάρχει θέμα. Προσπαθούμε να κρατηθούμε στη ζωή.
Το καταφέρνουμε, αλλά πάρα πολύ
δύσκολα. Θέλουμε βοήθεια – και δεν
νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι.
Όταν μιλάς για καρκίνο, για Σκλήρυνση
κατά Πλάκας, για Λύκο και για αρθρίτιδες, δεν “πουλάς”. Σου λέει ο άλλος
"Ωχ, άσε με" και αλλάζει κανάλι.
Στην τηλεόραση αλλάζεις κανάλι. Στη
ζωή, όμως, δεν μπορείς να το αλλάξεις
το κανάλι. O καρκίνος πλέον χτυπάει
την πόρτα στον καθένα μας. Ήμασταν
1 στους 4 και τώρα πάμε για 1 στους 3!
Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει περιστατικό. Πρέπει να αφήσουμε τα ταμπού και να δούμε λίγο το “διά ταύτα”.
– Το Ίδρυμα προσφέρει ανακουφιστική-παρηγορητική φροντίδα,
έτσι;
Όχι μόνο αυτό. Είναι ολιστική η αντιμετώπιση – δηλαδή και ψυχολογική
υποστήριξη, και για τον άρρωστο και
για την οικογένειά του. Όταν κάποιος
πονάει και υποφέρει μέσα σε ένα σπίτι,
τρελαίνεται όλο το σπίτι, δεν είναι μόνο
εκείνος που έχει ανάγκη.
Είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται στο Ίδρυμα και ελπίζω να έχουμε
τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να την
κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά
χρειαζόμαστε βοήθεια.
– Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή τη
γενικότερη μαυρίλα που σε κάνει να

αισιοδοξείς για το μέλλον; Εννοώ το
πιο άμεσο μέλλον, όχι όταν γίνει 20
ο Ιάσονας!
Πάντα κοιτάζω να βλέπω τα καλά. Στην
πολιτική και την οικονομική μας κατάσταση, δεν μπορώ να δω καλά. Ούτε
φως στο τούνελ βλέπω. Αλλά χαρά και
ελπίδα μου δίνουν σαφώς τα παιδιά
μου, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που με
αγαπάνε, η οικογένειά μου και η δουλειά μου.
Ως καλλιτέχνης, έχω το καλό ότι ασχολούμαι με πράγματα που γουστάρω
τρελά. Γιατί γουστάρω πάρα πολύ να
κάνω και θέατρο και μουσική.
Κατά τα άλλα, ζούμε εποχές πολύ
άσχημες. Ο κόσμος έχει χάσει τελείως
την επαφή του με το βιβλίο, δεν διαβάζει κανένας τίποτα. Τα νέα παιδιά ασχολούνται μόνο με ίντερνετ και βλακείες!
Αφήνουν τη ζωή τους να περνάει από
μπροστά τους χωρίς να κάνουν αυτά
που θα έπρεπε. Μην ξοδεύετε τη ζωή
σας μπροστά από οθόνες, μην το κάνετε αυτό! Και γι’ αυτό φταίμε εμείς,
που δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας
να διαβάζουν βιβλία.
Πρέπει ο κάθε γονιός να πάρει την ευθύνη και να καλλιεργήσει ο ίδιος τα παιδιά του, είναι το χωράφι του! Άμα δεν
το κάνει, θα το πληρώσει αργότερα...
– Φέτος γιατί απέχεις από το θέατρο;
Δούλευα το καλοκαίρι, για χειμώνα δεν
“έκατσε” κάτι. Τώρα μιλάω για κάτι τηλεοπτικό. Ίδωμεν!
– Περιμένουμε κάτι άλλο από
σένα στο άμεσο μέλλον; Κάτι ανακοινώσιμο;
Ανακοινώσιμο δεν έχω κάτι. Τώρα έχω
τις εμφανίσεις στο Jazz Point (Ακαδημίας 18) κάθε δεύτερη Παρασκευή
του μήνα. Κι αυτό δεν είναι αμιγώς
επαγγελματικό, το κάνω όπως και έναν
δίσκο που είχα κάνει πριν από 10 χρόνια: από εσωτερική ανάγκη. Ήμουν
500% σίγουρος ότι εμπορικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, αλλά τον έκανα,
το ευχαριστήθηκα και ηρέμησα.
Με ρώτησαν αν θα το ξανακάνω. Κομμάτια έχω, αλλά δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός για να χρειάζεται να βγάζω
δίσκο κάθε χρόνο. Άμα το αισθανθώ,
θα το κάνω!
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Παθολογική ζήλια

Η λεπτή γραμμή μεταξύ
ενδιαφέροντος και εμμονής
Γιατί ζηλεύουμε στις σχέσεις μας; Είναι η ζήλια έρωτας; Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τον έρωτα
και την αγάπη από την παθολογική δυσπιστία απέναντι στον σύντροφό μας;

τou Ραζμίκ Αγαμπατιάν

Η

ζήλια είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό συναίσθημα μεταξύ δυο ανθρώπων που συνδέονται ερωτικά και θέλουν να διασφαλίσουν ο
καθένας, από την πλευρά του, την αποκλειστικότητα στη σχέση. Επιπλέον, είναι θετική για το ζευγάρι,
γιατί μέσα από τη διεκδίκηση και το ενδιαφέρον του ενός
προς τον άλλον, εκδηλώνεται η αγάπη και η εκτίμηση, η τρυφερότητα και η υγιής δέσμευση. Σκοπός, λοιπόν, δεν είναι
να καταπνίξουμε ή να εξαφανίσουμε αυτό το συναίσθημα,
αν αυτό βρίσκεται εντός ορίων. Άλλωστε, ο έρωτας τροφοδοτείται από την αδιάκοπη, εσωτερική ανάγκη μας να είμαστε οι σημαντικοί για το πρόσωπο που αγαπάμε!
Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ζήλια
εκφράζεται μέσα από ασφυκτικό έλεγχο και κτητικότητα.
Τα είδη της ζήλιας
Σύμφωνα με τον Φρόιντ, υπάρχουν τρία είδη ζήλιας: η φυσιολογική, η νευρωτική και η παθολογική.
• Τη φυσιολογική ζήλια την αισθάνονται λίγο-πολύ όλοι οι
άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους και προκαλείται
από τη συμπεριφορά κάποιου τρίτου.
• Η νευρωτική ζήλια εμφανίζεται σε υπερευαίσθητα άτομα
και, συνήθως, βασίζεται σε βαθιά ριζωμένα αισθήματα ενοχής και στον μηχανισμό άμυνας που ονομάζεται “προβολή”
(η πράξη τού να “προβάλλουμε” τα δικά μας αρνητικά ή κοινωνικώς μη αποδεκτά συναισθήματα σε κάποιον άλλο, π.χ.
τις ενοχές μας για το ότι έχουμε πει ψέματα, κατηγορώντας
τον άλλο ότι δεν είναι ειλικρινής).
• Η παθολογική ή αρρωστημένη ζήλια ξεπερνά τα όρια του
κοινωνικά αποδεκτού και σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά
με την επίμονη ιδέα της απιστίας. Αυτή η παράλογη, παθολογική συμπεριφορά προκαλεί καχυποψία, ανασφάλεια,
θυμό, απογοήτευση και κατάθλιψη στο ζευγάρι. Συνθλίβει
τον έρωτα και, συχνά, καταλήγει σε επιθετικότητα.

"Οι άνθρωποι που εμφανίζουν τέτοιου είδους νοσηρότητα, χάνουν τον έλεγχο και συχνά αναπτύσσουν παρανοϊκές
ιδέες που καταλήγουν σε ζηλοτυπικό παραλήρημα", εξηγεί
η κα Αθανασία Σκαρβελάκη, Ψυχολόγος MSc. Κι αυτό,
διότι δημιουργούν αρρωστημένα σενάρια, τα οποία πιστεύουν, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από την κοινή λογική και την πραγματικότητα.
Το άτομο που βιώνει αυτό το βασανιστικό συναίσθημα, αισθάνεται συνήθως μειονεκτικά απέναντι στον σύντροφό του
– ακόμα κι αν δεν το παραδέχεται. Το αποτέλεσμα είναι να
“ψάχνει” διαρκώς, προκειμένου να βρει πειστήρια και αποδείξεις για την υποτιθέμενη απιστία. Μέσα από αυτή τη διαστρεβλωμένη οπτική, παρεξηγεί και παρερμηνεύει τη συμπεριφορά του συντρόφου του, ταλαιπωρώντας τελικά και εκείνον.

Το σύνδρομο του Οθέλλου
"Με απατά! Και άλλο δεν μου μένει, παρά να την σιχαίνομαι!
Ω, βάσανον του γάμου! Αυτά τα πλάσματα κανείς να τα θαρρή δικά του, και όμως η αγάπη των δική του να μην ήναι! [...]
Αλλά την Μοίραν δεν μπορεί κανείς να την ξεφύγη. Τα κέρατα σ’ το μέτωπον εκείνη μας χαράζει από την πρώτην μας
στιγμήν!... Ιδού η Δεισδαιμόνα." (Οθέλλος ΙΙΙ, iii, μετάφραση
Δημήτριου Βικέλα, εκδόσεις Gutenberg).
Το πιο κλασικό, αλλά και ακραίο, παράδειγμα παθολογικής
ζήλιας αποτελεί ο σαιξπηρικός Οθέλλος, ο οποίος, καθώς
ζήλευε παράφορα τη Δεισδαιμόνα, της αφαίρεσε τη ζωή φοβούμενος ότι τον απατούσε.
Κατά την παθολογική ζήλια ή "Σύνδρομο του Οθέλλου", το
άτομο κατασκευάζει μια σειρά αδιάψευστων στοιχείων απιστίας από ασήμαντα γεγονότα, αρνείται να αλλάξει τις πεποιθήσεις του ακόμα και αν έρχεται αντιμέτωπος με αντίθετες
πληροφορίες, και κατηγορεί με ένταση την/τον σύντροφο για
απιστία.
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Γιατί ζηλεύουμε παράλογα;
Η ζήλια στη σχέση είναι ένα πολύ έντονο συναίσθημα, έχοντας τις ρίζες της στον αρχέγονο πόνο της εγκατάλειψης
και στον φόβο του αποχωρισμού και της απώλειας. Αυτό
που κάνει τη διαφορά στη ζήλια που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι είναι η ένταση και ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας
από εμάς την εκφράζει, εξηγεί η κα Σκαρβελάκη.
Ο Φραντσέσκο Αλμπερόνι, στο βιβλίο του "Περί Έρωτος",
γράφει ότι η ζήλια είναι πάντα η προδοσία της αποκλειστι-

κότητας. Επομένως, για να τη νιώσουμε, πρέπει να υπάρχει
και ένας αντίζηλος-αντίπαλος, ο οποίος υποπτευόμαστε ή
ανησυχούμε μήπως μας “εκθρονίσει”. Στην ουσία, πρόκειται για ένα είδος άγχους, το οποίο εκδηλώνουμε όταν αισθανόμαστε ότι απειλείται το κεκτημένο μας. Επίσης, σχετίζεται με την αξία που έχει για μας ο/η σύντροφός μας, κατά
πόσον, δηλαδή, έχουμε επενδύσει συναισθηματικά σε αυτό
το πρόσωπο, θεωρώντας το σημαντικό για τη ζωή μας.
Αλλά και η έλλειψη σιγουριάς και εμπιστοσύνης για την ίδια
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τη σχέση συνιστά βασική αιτία της ερωτικής ζήλιας. Οι αρνητικές σκέψεις που συνοδεύουν αυτά τα αρχέγονα και βαθιά ριζωμένα συναισθήματα συντελούν στη διατήρησή τους.
Έτσι, η συμπεριφορά εκείνου που ζηλεύει καθορίζεται και
από τον τρόπο σκέψης του, και όχι απαραίτητα από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως π.χ. η προκλητική στάση
του συντρόφου του.

Ζηλεύω παθολογικά σημαίνει:
• Έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψία απέναντι στο αγαπημένο πρόσωπο
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική εικόνα για τον εαυτό
μου
• Φόβος του ότι είμαι ανεπαρκής στον συντροφικό μου ρόλο
• Αμφιβολία για τα ειλικρινή αισθήματα του/της συντρόφου
• Διαρκής απαίτηση για επιβεβαίωση "αποκλειστικότητας"
• Συνεχής αγωνία για το αν αξίζω την αγάπη του/της

Γυναικεία και ανδρική ζήλια
Σε κάθε περίπτωση, η ζήλια αποτελεί ένα κοινό συναίσθημα
τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, επισημαίνει
η ειδικός.
Αυτό, όμως, που διαφέρει είναι το αντικείμενο του φόβου
ανάμεσα στα δυο φύλα:
• Οι γυναίκες φοβούνται περισσότερο την απώλεια της
αγάπης από τον σύντροφό τους. Στην ουσία, μπαίνουν στη
διαδικασία σύγκρισης με την “αντίπαλο”, όσον αφορά το
συναισθηματικό κομμάτι της σχέσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, λοιπόν, θα μπορούσαν "να καταπιούν" μια εφήμερη
σεξουαλική απιστία του άνδρα, αρκεί να μη δενόταν συναισθηματικά με μια άλλη γυναίκα.
• Η ανδρική ζήλια ενεργοποιείται και μόνο στην ιδέα ότι η
αγαπημένη τους μπορεί να έχει σεξουαλική σχέση με έναν
άλλον. Σύμφωνα με την ψυχολόγο, αυτό συμβαίνει γιατί,
από τη φύση τους, οι άνδρες λειτουργούν ανταγωνιστικά με
τα άλλα αρσενικά. Πράγμα που σημαίνει ότι, για να αισθάνονται ασφαλείς και κυρίαρχοι έναντι των υπόλοιπων ομόφυλων τους, επιθυμούν η γυναίκα τους να τους είναι αφοσιωμένη (πολλές φορές με παράλογους τρόπους), ψυχή τε
και σώματι.
Η “ασθένεια” του θύματος
Οι συνέπειες της παθολογικής ζήλιας είναι καταστροφικές
όχι μόνο για το άτομο που τη νιώθει, αλλά και για εκείνο
που την υφίσταται, τονίζει η ψυχολόγος. Κι αυτό, γιατί βρίσκεται συνεχώς στη θέση του απολογούμενου χωρίς λόγο.
Επίσης, αισθάνεται να πνίγεται μέσα σε έναν αδιέξοδο αυταρχισμό που υποτιμά την προσωπικότητά του και του στερεί την ατομική του ελευθερία. Με βάση αυτά τα αρνητικά
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συναισθήματα, το “θύμα” θα λειτουργήσει με τον τρόπο
που ο χαρακτήρας και οι εμπειρίες του παρελθόντος του
το επιτρέπουν, επισημαίνει η κα Σκαρβελάκη. Δηλαδή, είτε
θα το υπομείνει (κυρίως αν έχει μεγαλώσει σε καταπιεστικό
περιβάλλον), είτε θα αντιδράσει, εγκαταλείποντας τη σχέση.
Το άτομο που υφίσταται την παθολογική ζήλια, καλό θα
ήταν να αναρωτηθεί τους λόγους υποταγής του μέσα στη
σχέση, αναφέρει η ψυχολόγος. Με άλλα λόγια, να εντοπίσει
τι είναι εκείνο που το ωθεί να υιοθετεί τον ρόλο του θύματος και γιατί επιτρέπει σε κάποιον άλλο να ελέγχει τη ζωή
του. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό βήμα για να περιφρουρήσει τον εαυτό του.
Υπάρχουν, βέβαια, και οι περιπτώσεις όπου το ίδιο εσκεμμένα προκαλεί το συναίσθημα της ακραίας ζήλιας με τη συμπεριφορά του. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι, συνειδητά ή ασυνείδητα, επιζητά συναισθηματική επιβεβαίωση. Μια
τέτοια “λογική”, πράγματι, μπορεί να προκαλέσει έντονα
κτητικά συναισθήματα, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν
ζηλεύουν παθολογικά, εξηγεί η ειδικός.
Το “αντίδοτο”
Το πιο σημαντικό για το άτομο που αισθάνεται ζήλια είναι να
εξετάσει τα αίτια αυτού του βασανιστικού συναισθήματος,
τους βαθύτερους φόβους και τις επιθυμίες του, και τον τρόπο
με τον οποίο επιδρούν όλα αυτά στις σχέσεις και τη ζωή του.
Μια ειλικρινής συζήτηση ανάμεσα στους συντρόφους μπορεί να βοηθήσει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, αλλά
δεν θα εξαλείψει απαραιτήτως το πρόβλημα. Όσον αφορά στα άτομα που εκφράζουν νοσηρά τη ζήλια τους, αυτά
οδηγούνται σε πράξεις αρνητικές, ανάλογες των συναισθημάτων τους, με συνέπεια η παρουσία τους να γίνεται από
δυσάρεστη έως ανυπόφορη – αν και, σε στιγμές ψυχολογικής “διαύγειας”, παραδέχονται ότι οι πράξεις τους δυσαρεστούν τόσο τα ίδια, όσο και τον/την σύντροφό τους. Ωστόσο, αδυνατούν να αλλάξουν συμπεριφορά και συνεχίζουν
να κάνουν τα ίδια λάθη.
Για να διαχειριστεί, λοιπόν, κάποιος την αρρωστημένη ζήλια
του, θα πρέπει, πρώτα από όλα, να τη συνειδητοποιήσει και
να την παραδεχτεί.
Και επειδή ένα παθολογικά ζηλότυπο άτομο θα εκδηλώνει
αυτή τη νοσηρότητα μέσα σε κάθε ερωτική του σχέση, είναι
χρήσιμη –αν όχι απαραίτητη– η βοήθεια ενός ειδικού, προκειμένου να καταφέρει να διαχειριστεί τις βαθύτερες αιτίες
που τον οδηγούν στη συμπεριφορά αυτή. Υπάρχουν πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (γνωσιακή ψυχοθεραπεία, ψυχοδυναμικά μοντέλα, συστημική προσέγγιση) που
μπορούν με επιτυχία να βοηθήσουν το άτομο να ξεπεράσει αυτό το βασανιστικό και συχνά παράλογο συναίσθημα
της ζήλιας. Ειδάλλως, οι αναίτιες εντάσεις θα κορυφώνονται
με πολύ δυσάρεστα (ενίοτε και επικίνδυνα) αποτελέσματα,
τόσο για τους εμπλεκόμενους στη σχέση, όσο και για το
οικείο περιβάλλον τους, καταλήγει η ψυχολόγος.

Ό,τι χρειάζεται ένα χαμόγελο
για να γίνει ξεχωριστό
Η σειρά στοματικής υγιεινής Pasta del Capitano εμπλουτίζεται με
δύο μοναδικά προϊόντα για την ελληνική αγορά, την οδοντόπαστα
GINGER και το στοματικό διάλυμα GINGER.

Η ΠρώτΗ και μοναΔικΗ
ολοκλΗρώμένΗ Προστασια
μέ GINGER

Περιέχουν πιστοποιημένο οργανικό τζίντζερ που φρεσκάρει την αναπνοή, χάρη στο γνήσιο
άρωμα του τζίντζερ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος στα ούλα και διεγείρει
τη ροή του σάλιου. Επίσης παρέχει πλήρη προστασία ολόκληρης της στοματικής κοιλότητας,
χάρη στις αντιμικροβιακές ιδιότητες του εκχυλίσματος τζίντζερ που έχουν επιβεβαιωθεί από
επιστημονικές μελέτες.
Η καινοτόμα σύνθεση των Pasta del Capitano GINGER περιλαμβάνει επίσης το
Sulfetal ZN®, ένα μοναδικό μόριο ψευδαργύρου με καθαριστικές και αντιβακτηριδιακές
ιδιότητες.
Χωρίς parabens, triclosan, sodium lauryl sulfate (SLS), συντηρητικά formaldehyde.

Aθήνα: Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
Τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση), 210.9641.162  fax: 210.9600.954  e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Μακρυγιάννη 42, 57001, Θέρμη  τηλ./fax: 2310.540575 | Αντιπρόσωπος Κύπρου: IAMA Pharmaceuticals Ltd  τηλ.: 2520.9500
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ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ στο δίκτυο

"Με λένε @ex-user, απέχω από
τα social media και είμαι καλά"
Τι θα έκανες αν ένα πρωί ξυπνούσες και σου έλεγαν ότι το facebook, το instagram και το twitter δεν
υπάρχουν πια; Ότι δεν θα κάνεις ξανά like και σχόλια στα post των διαδικτυακών φίλων σου, ότι δεν
θα στείλεις ξανά μήνυμα μέσα από τα social media; Πριν βιαστείς να απαντήσεις, σκέψου αντίστροφα:
Πώς θα ήταν η ζωή σου αν, έχοντας πάει στο cocktail bar, έπινες το ποτό σου χωρίς να χάνεις χρόνο
για να το φωτογραφίσεις ή στο εστιατόριο επικεντρωνόσουν στο λαχταριστό σου πιάτο, χωρίς να το
αφήνεις να κρυώνει, μέχρι να εστιάσει σωστά η κάμερα.
τoυ Γιώργου Μουλά

Yπάρχει ζωή χωρίς τα social media;
O συγγραφέας και καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τζορτζτάουν, Καλ Νιούπορτ,
όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ανήκει σε εκείνους τους λίγους που δεν έχουν λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος
αποκάλυψε πως, παρά το γεγονός ότι ήταν φοιτητής την
εποχή που έκανε την εμφάνισή του το facebook, υπήρξε
εξαρχής επιφυλακτικός:
"Όταν βρισκόμουν στο δεύτερο έτος, όλο το campus μιλούσε για μια ιδέα που είχε ξεκινήσει ένας Μαρκ από το Χάρβαρντ. Δεν μου φάνηκε χρήσιμη και δεν συμμετείχα στον
πανικό. Καθώς, όμως, προχωρούσα στη ζωή, έβλεπα τους
ανθρώπους γύρω μου να εθίζονται σε αυτό το πράγμα και
συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Το
πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, παρόλο που δεν έχω
λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είμαι καλά. Έχω φίλους, ξέρω τι γίνεται στον κόσμο,
έχω δουλειές από άλλες χώρες. Είμαι σταθερά προσανατολισμένος σε νέες ιδέες και έχω πολλές διεξόδους για διασκέδαση. Νομίζω ότι δεν είμαι απλώς ok· είμαι καλύτερα...
Τα μέσα αυτά δεν είναι η ίδια η τεχνολογία. Αξιοποιούν τις
υπάρχουσες τεχνολογίες, αλλά, στην πραγματικότητα, είναι μικροί κουλοχέρηδες που βάζουμε στην τσέπη... Όπως
έχει πει και ο Τζάρον Λάνιερ, φιλόσοφος υπολογιστών και
πατέρας του όρου “εικονική πραγματικότητα”, τα social
media είναι κερδοσκοπικές εταιρείες. Μας προσφέρουν
καθρεφτάκια, όπως στους ιθαγενείς, με αντάλλαγμα μερικά λεπτά από την προσοχή μας και πληροφορίες από τα
προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια συσκευάζονται και πωλούνται".

Και τι γίνεται με εκείνους που, δημιούργησαν μεν λογαριασμούς, αλλά εγκατέλειψαν στην πορεία το ατελείωτο αυτό
διαδικτυακό ταξίδι; Πολλές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων
που αποφάσισαν να μείνουν εκτός social media και, όπως
έχουν πει, οι δυσκολίες ήταν πολλές. Η εικονική αυτή πραγματικότητα, καλώς ή κακώς, είναι άκρως εθιστική. Ωστόσο,
οι μέρες χωρίς αυτά κυλούν πιο ήρεμα, χωρίς αγωνία για τα
like που συγκέντρωσε ένα post, μακριά από προσβλητικά
σχόλια, δίχως τα οργισμένα post του ακτιβιστή φίλου, τη
συνεχή παρακολούθηση της χλιδάτης ζωής των stars, αλλά
και τον πανικό του γραμμωμένου σώματος που δεν έφτιαξαν και της νέας γκαρνταρόμπας που δεν απέκτησαν.
Όσο για όλους εμάς, που δεν έχουμε πάρει ακόμα τη μεγάλη απόφαση... Σύμφωνα με την αμερικανική έκδοση της
Huffington Post και με βάση την έρευνα που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
τον Δεκέμβριο, οφείλουμε να βάλουμε όρια στον χρόνο
που σπαταλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο περιορισμός της χρήσης των μέσων αυτών κατά 30 λεπτά ημερησίως, φάνηκε ότι μπορεί να βελτιώσει την ψυχική μας υγεία.
143 προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ηλικίας 18 έως 22 ετών, έλαβαν μέρος σε ένα πείραμα, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα: Οι ερευνητές παρακολούθησαν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων
από τους συμμετέχοντες για διάστημα 7 ημερών, σε 3 από
τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες – το facebook, το instagram
και το snapchat. Στη συνέχεια, εξέτασαν την ψυχική υγεία
των μαθητών, με βάση 7 διαφορετικούς παράγοντες – κοινωνική υποστήριξη, φόβο έλλειψης, μοναξιά, αυτοπροσδο-
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κία, αυτοεκτίμηση, άγχος και κατάθλιψη.
Μετά από τρεις εβδομάδες παρακολούθησης, δόθηκε εντολή στην πρώτη ομάδα να συνεχίσει τη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο τρόπο, ενώ στη δεύτερη
να περιορίσει τη χρήση τους στα 10 λεπτά ανά πλατφόρμα.
Η ψυχική αλλαγή στους συμμετέχοντες ήταν τεράστια.
Ένας από τους ερευνητές αναφέρει: "Είναι λίγο ειρωνικό το
γεγονός ότι η μείωση της χρήσης των κοινωνικών μέσων σε
κάνει να αισθάνεσαι λιγότερο μοναχικός. Συμβαίνει όμως.
Συμβαίνει γιατί, όταν κοιτάζουμε τις ζωές άλλων ανθρώπων,
ιδιαίτερα στο instagram, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι
η ζωή όλων των υπολοίπων είναι καλύτερη από τη δική μας".
Μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι η χρήση των κοινωνικών
μέσων μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική σύγκριση, γεγονός
που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη αυτοεκτίμηση.

H χρήση σε αριθμούς
Τα social media έχουν εξελιχθεί σε υπερδυνάμεις στον κόσμο
του Διαδικτύου, και αυτό αποτυπώνεται απόλυτα στα υψηλότατα ποσοστά χρήσης. Όπως προκύπτει από την έρευνα του
Κέντρου PEW Research, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
σημαντικά τόσο σε εξελιγμένες, όσο και σε αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες Οικονομίες ανά τον κόσμο.
Στην Ιορδανία, το 75% των ενηλίκων δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα social media, φέρνοντάς την πρώτη στην κατάταξη των
χωρών. Ακολουθούν ο Λίβανος (72%), οι ΗΠΑ, η Ν. Κορέα
και η Αυστραλία (από 69%), το Ισραήλ και ο Καναδάς (από
68%), η Σουηδία (67%), η Ρωσία (66%) και η Αργεντινή (65%).
Οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά χρήσης είναι: Τανζανία και
Ινδία (από 20%), Ινδονησία (26%), Κένυα (30%), Γκάνα (32%),
Σενεγάλη και Νιγηρία (από 35%), Τυνησία (38%), Ιαπωνία (39%)
και Γερμανία (40%).
Ως προς τη δική μας χώρα, οι Έλληνες φέρονται να είναι εθισμένοι τόσο στα social media, όσο και γενικότερα στη χρήση του Διαδικτύου. Σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου PEW Research,
το 45% των ενηλίκων χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (παγκόσμιος μέσος όρος 53%), το 66% δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (παγκόσμιος μέσος όρος 75%) και το
53% ότι κατέχουν smartphone (παγκόσμιος μέσος όρος 59%).
Σημαντικές είναι οι διαφορές που καταγράφονται στις ηλικίες
8 - 36 ετών. Το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ή έχουν smartphone εκτινάσσεται στο 99%,
δημιουργώντας ένα τεράστιο χάσμα με τους πολίτες ηλικίας
37 ετών και άνω.
Με βάση το μορφωτικό επίπεδο, τα άτομα πιο περιορισμένης εκπαίδευσης φέρονται να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
σε ποσοστό 54%, ενώ τα άτομα υψηλότερης εκπαίδευσης σε
ποσοστό 95%.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος κατάθλιψης στα κορίτσια
Τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σχετική έρευνα, με επικεφαλής την
καθηγήτρια Ιβόν Κέλι από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και

Υγείας του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου (UCL),
δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό "EClinical Medicine"
και αφορά τις διαφορετικές συνέπειες της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα στα δύο φύλα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει δείγματος 11.000 εφήβων ηλικίας 14 ετών και, σύμφωνα με τη βρετανική Guardian,
αποκάλυψε ότι η πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης στα κορίτσια συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τα
αγόρια. Οι ερευνητές αποδίδουν τη διαφορά στο γεγονός
ότι τα κορίτσια είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε περιπτώσεις online σεξουαλικής παρενόχλησης, διαταραχών ύπνου,
χαμηλής αυτοεκτίμησης και αρνητικής εικόνας για το σώμα
και την εξωτερική τους εμφάνιση. Μάλιστα, η πιθανότητα τα
κορίτσια να εκδηλώσουν κατάθλιψη όσο βρίσκονται στην
εφηβεία είναι διπλάσια.
Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα έπαιξε και το γεγονός
ότι η μεγαλύτερη χρήση των social media γίνεται από τα κορίτσια, με τα 2/5 από αυτά να αφιερώνουν πάνω από τρεις
ώρες online καθημερινά, έναντι μόνο 1/5 των 14χρονων
αγοριών.
Με δεδομένο ότι, όσο αυξάνει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος, καταθλιπτικές
τάσεις σοβαρής μορφής παρουσιάζει το 12% των "ελαφριών"
χρηστών, αλλά και το 38% των "βαριών". Ενώ μόλις το 5,4%
των κοριτσιών και το 2,7% των αγοριών ανέφεραν κάποια
εμπειρία online σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ των εφήβων με κατάθλιψη, τέτοια εμπειρία ανέφερε το 36% των κοριτσιών – ποσοστό διπλάσιο από εκείνο των αγοριών (18%).
Μεταξύ όσων εφήβων δήλωσαν θύμα κυβερνοεκφοβισμού
που τους δημιούργησε άγχος, το 33% των κοριτσιών είχε
κατάθλιψη, έναντι μόνο 8% των αγοριών. Το 5,4% των κοριτσιών και το 2,7% των αγοριών χρηστών ανέφεραν προβλήματα με τον ύπνο τους και ότι κοιμούνται λιγότερες από
επτά ώρες, ενώ μεταξύ των εφήβων με κατάθλιψη τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 48% για τα κορίτσια και 20% για τα
αγόρια. Μια συνήθης αιτία για τη διαταραχή του ύπνου είναι
ότι οι έφηβοι ξενυχτάνε χρησιμοποιώντας τα social media
ή ξυπνούν από τα μηνύματα που δέχονται μέσα στη νύχτα
στο κινητό τους, το οποίο συνήθως έχουν δίπλα στο κρεβάτι τους.
"Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να πουν με βεβαιότητα ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει
την ψυχική υγεία, όμως τα στοιχεία αρχίζουν να δείχνουν
προς αυτή την κατεύθυνση", επισημαίνει ο καθηγητής Σερ
Σάιμον Γουέσελι, πρώην πρόεδρος του Βασιλικού Ψυχιατρικού Κολεγίου.

Πηγές
• https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/04/the-guardianview-on-children-and-social-media-a-safeguarding-failure-by-the-state
• https://penntoday.upenn.edu/news/social-media-use-increases-depressionand-loneliness
• https://www.iefimerida.gr/news/429130/ethismenoi-me-ta-social-mediaoi-ellines-shedon-50-einai-energoi-hristes-eikones’

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΟΥΣΙΑ
Στη DEMO, περισσότερο από 50 χρόνια, δηµιουργούµε ποιοτικά
φάρµακα «ισχυρής δράσης» για την Ελληνική Οικονοµία.
Με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτοµία και την υγιή
επιχειρηµατική ανάπτυξη, παράγουµε τα φαρµακευτικά
µας προϊόντα στην Ελλάδα, στο µεγαλύτερο εργοστάσιο
της ΝΑ Ευρώπης. Συνεχίζουµε τις επενδύσεις στη χώρα και
στους ανθρώπους, εξασφαλίζοντας εκατοντάδες θέσεις
εργασίας και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
Αυτή είναι η δική µας δραστική ουσία:
Eπενδύσεις στην ανάπτυξη της Οικονοµίας.

www.demo.gr

Ελληνικά Φάρµακα µε Παγκόσµια Εµβέλεια
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10+1 ερωτήσεις για την

Ελένη Ουζουνίδου
Έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Στην τηλεόραση γίνεται συνεχώς
όλο και πιο δημοφιλής, υποδυόμενη χαρακτήρες που αποκτούν θαυμαστές όλων των ηλικιών. Η Ελένη
Ουζουνίδου, εν μέσω μιας πολύ δημιουργικής περιόδου για την ίδια, απαντά σε 10+1 ερωτήσεις,
αποδεικνύοντας ότι, όταν ξέρεις ποιος είσαι και τι κάνεις, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.

συνεντεύξH στΗ MAΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

1. Αν σου ζητούσα να μου πεις τρεις λέξεις για τη γυναίκα “Ελένη” και τρεις για την ηθοποιό “Ουζουνίδου”;
Νομίζω πως δεν μπορώ να περιγράψω με τρεις μόνο λέξεις
κανέναν άνθρωπο. Ούτε τον εαυτό μου τον ίδιο...
2. Συγκρούονται, καμιά φορά, Ελένη και Ουζουνίδου;
Όχι, δεν συγκρούονται ποτέ, διότι είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Εάν συγκρούονταν, πιθανότατα θα έπασχα από κάποιας
μορφής ψυχοπάθεια. Αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν έχω τέτοια θέματα.
3. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη;
Αθήνα. Τη Θεσσαλονίκη την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά εδώ
και 17 περίπου χρόνια ζω στην Αθήνα, και την έχω αγαπήσει
περισσότερο απ’ τη Θεσσαλονίκη – κι ας μην είναι τόσο
όμορφη, όσο η συμπρωτεύουσα!
4. Θέατρο, τηλεόραση ή κινηματογράφος;
Όλα είναι ωραία, και τα κάνω όλα με την ίδια ορμή και το
ίδιο πάθος!
5. Βραβευμένη άμα τη εμφανίσει στον κινηματογράφο.
Αγχωτικό ή καθησυχαστικό, τελικά;
Μόνο χαρά μου έδωσε το βραβείο αυτό, κανένα άγχος.
Μόνο χαρά.
6. Κωμωδία ή δράμα; Τι από τα δύο θεωρείς μεγαλύτερη πρόκληση;
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ δεν σκέφτομαι το θέατρο ως πρόκληση. Ως μια ωραία περιπέτεια ναι, αλλά όχι
ως πρόκληση! Συνήθως τα μεγάλα έργα εμπεριέχουν και την
κωμωδία, αλλά και το δράμα. Και αυτά είναι που με ενδιαφέρουν περισσότερο!
7. Φέτος είσαι σε τρεις θεατρικές παραστάσεις ("Η Ψι-

λικατζού", "Αρίστος", "Τα μάτια") και σε ένα τηλεοπτικό σίριαλ ("Πέτα τη φριτέζα"), υποδυόμενη τέσσερις
διαφορετικούς χαρακτήρες. Την παθαίνεις λιγάκι την
κρίση προσωπικότητας ή ακόμα “κρατιέσαι”;
Δεν παθαίνω καμιά κρίση προσωπικότητας. Αυτή είναι η
δουλειά μου, να υποδύομαι. Κουράζομαι, βέβαια, λίγο παραπάνω και θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο εκτός σκηνής ή πλατό.
8. Η παράσταση "Η Ψιλικατζού", στην οποία πρωταγωνιστείς στον Πολυχώρο VAULT , βασίζεται σε ένα διαδικτυακό ημερολόγιο. Eσύ πώς τα πας με το Internet;
Είναι μέσα στην καθημερινότητά μου. Το χρησιμοποιώ πολύ
για τη δουλειά, αλλά μέχρι εκεί. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κουράζουν πάρα πολύ, τα θεωρώ χάσιμο χρόνου.
Έτσι, τα αποφεύγω όσο μπορώ.
9. Η "Ψιλικατζού" αγγίζει το ευαίσθητο θέμα της υπογονιμότητας. Υπάρχει κάποια ατάκα στην παράσταση
που να σε συγκλονίζει κάθε φορά που τη λες;
"Εάν θέλεις κάτι, πρέπει εσύ να συνωμοτήσεις εναντίον ολόκληρου του σύμπαντος για να τα καταφέρεις"...
10. "Πέτα τη Φριτέζα" και "Αστέρας Ραχούλας". Και
στις δύο σειρές είσαι δολοπλόκα. Τι βλέπουν σε σένα
οι σεναριογράφοι και σκηνοθέτες, που δεν βλέπουμε
εμείς οι υπόλοιποι;
Μια ηθοποιό που, με χαρά, επιθυμεί να ζωντανέψει τους
χαρακτήρες που γράφουν ή σκηνοθετούν.
11. Και τι προβλέπει το πρόγραμμα για το 2019;
Μετά την Κυριακή των Βαΐων, θα κάνω μια μεγάλη μεγάλη
παύση από το σανίδι, η οποία αποφάσισα να κρατήσει πολλούς μήνες. Διότι αυτή η χρονιά είναι όμορφη, μα και κουραστική. Θα συνεχίσω μόνο με τα γυρίσματα του σίριαλ!

#be_talented 41
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Υπό έναν... ορό!

Η επανάσταση του serum
Όσοι σέβονται την επιδερμίδα τους και ξέρουν τι είναι καλύτερο για την ομορφιά τους, συμφωνούν
πως η ιδανική περιποίηση είναι διαπραγματεύσιμη πια, με έναν όρο: τον ορό!

Άρτεμις Καράγιαννη

Τ

ο serum ή αλλιώς “ορός” εισέβαλε στη ζωή μας
ξαφνικά και τάραξε τα νερά της περιποίησης. Από
τη στιγμή που το δέρμα μας ήρθε σε επαφή με την
υπέροχη υφή του, τίποτα πια δεν ήταν το ίδιο. Η
καθημερινότητα της ομορφιάς τέθηκε υπό νέο πρίσμα, και
το serum έγινε τόσο αγαπητό, με αποτέλεσμα να γίνει αναπόσπαστο μέρος της ρουτίνας όσων γνώριζαν ποιοι είναι οι
πραγματικοί κανόνες της σωστής φροντίδας.
Πλέον, οι ειδικοί της ομορφιάς και όλοι οι skin experts μιλούν
για το απόλυτο must-have στη φροντίδα του προσώπου, τονίζοντας ότι ολοκληρωμένη περιποίηση είναι μόνο εκείνη που
εμπεριέχει και έναν ορό. Ας εισχωρήσουμε, όμως, πιο βαθιά
στον κόσμο ενός serum, όπως ακριβώς κάνει και αυτό στην
επιδερμίδα μας.
Tι ακριβώς είναι το serum;
Το serum είναι ένα προϊόν υψηλής συγκέντρωσης ανώτερης
ποιότητας δραστικών συστατικών, και η δράση του είναι πιο
ενισχυμένη από εκείνη μιας κρέμας. Πρόκειται για ένα προϊόν εντατικής φροντίδας με εξειδικευμένη σύνθεση, που είναι
ικανή να εισχωρήσει πιο βαθιά στην επιδερμίδα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Λόγω της πυκνότητάς του, έχει τη δυνατότητα να φτάσει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος
και να ενεργήσει εκεί, με αποτέλεσμα να δρα εις βάθος, εκεί
που η κρέμα δεν μπορεί να φτάσει, να απορροφάται ταχύτερα και να διεισδύει με τα πολύτιμα συστατικά του. Επιπλέον,
το serum προσφέρει και μια διαφορετική εμπειρία ομορφιάς,
καθώς η υφή του είναι απολαυστική και η επαφή του με το
δέρμα δημιουργεί μια ευχάριστη διαδικασία φροντίδας, που
μπορεί να βιώσει κάθε γυναίκα. Παράλληλα, η ενισχυμένη
σύνθεσή του έχει ως αποτέλεσμα να κάνει εμφανή τη διαφορά στην εικόνα της επιδερμίδας, γεγονός που απογειώνει
ακόμη περισσότερο τη δύναμή του. Και όσο το δέρμα μας

μεταμορφώνεται, τόσο κι εμείς είμαστε πιο χαρούμενες!
Ανάλογα με τη δράση που υπόσχεται, δίνει τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα όχι μόνο σε ενυδάτωση, αλλά και σε
αντιγήρανση, σύσφιγξη, λάμψη και πολλές ακόμη ανάγκες της
επιδερμίδας.
Πώς εφαρμόζεται;
Η πιο κλασική ερώτηση που ακολουθεί ένα serum είναι "Πότε
πρέπει να το εφαρμόσω;". Οι περισσότερες γυναίκες δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν έναν ορό ή ανακαλύπτουν
μετά από καιρό ότι τον εφαρμόζουν λάθος. Ωστόσο, η σωστή εφαρμογή του ορού είναι προϋπόθεση για να δράσει σωστά, διαφορετικά χάνει την πολύ μεγάλη αξία του!
Για να τον εφαρμόσουμε, λοιπόν, είναι απαραίτητο να έχουμε
καθαρό δέρμα (ακόμα και αν δεν έχουμε βαφτεί, καλό είναι
να κάνουμε ντεμακιγιάζ για να απομακρύνουμε ρύπους και
σκόνη) και να τον απλώσουμε στην επιδερμίδα μας πριν από
την κρέμα. Η εξειδικευμένη σύνθεσή του θα προσφέρει στην
επιδερμίδα τη δράση την οποία υπόσχεται, αλλά θα ενισχύσει και εκείνη της κρέμας, προσφέροντας το κάτι παραπάνω
που όλοι ζητάμε από την περιποίησή μας. Αν δεν υπάρχει
κρέμα στη ρουτίνα ομορφιάς μας, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνο το serum, καθώς μπορεί άνετα να “σταθεί”
και μόνο του, προσφέροντας την κατάλληλη δράση, χωρίς
απαραίτητα να συνοδεύεται και από άλλο προϊόν. Ωστόσο, η
ιδανική επιλογή φροντίδας είναι αυτή που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη περιποίηση όλων των βημάτων. Γι’ αυτό καλό θα
ήταν να μην παραλείπουμε κανένα προϊόν.
Από την άλλη, αν είναι να διαλέξουμε μόνο ένα προϊόν, είτε
γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε πολύ με την περιποίηση της επιδερμίδας μας ("πολύ κακώς", θα επιμείνουμε
εμείς!), είτε γιατί το budget μας είναι περιορισμένο, τότε αδιαμφισβήτητα η επιλογή που πρέπει να κάνουμε είναι ο ορός.

#be_beautiful
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dr. Organic, Organic
Virgin Coconut Oil Lip
Serum, πλούσιο ενυδατικό
serum με βιολογικό έλαιο καρύδας,
που περιποιείται απαλά τα χείλη.

Clarins, Double Serum,
ορός με ισχυρή αντιγηραντική
δράση και 21 φυτικά εκχυλίσματα,
που ενισχύουν την ορθή λειτουργία
των 5 ζωτικών λειτουργιών της
επιδερμίδας.

Lierac, Liftissime
Serum, δροσερός διαφανής
ορός για άμεσο αποτέλεσμα lifting.

Estée Lauder, Advanced
Night Repair
Synchronized Recovery
Complex II, ορός νύχτας για
μια πιο απαλή, πιο φωτεινή και πιο
νεανική εμφάνιση. Για όλους τους
τύπους δέρματος.

Κiehl’s, Powerful
Strength Line Reducing
Concentrate 50ml,
serum με βελτιωμένη φόρμουλα που
προσφέρει πολλαπλά αντιγηραντικά
οφέλη στην επιδερμίδα.

Shiseido, Ultimune
Power Infusing
Concentrate 30ml, ορός
που ενισχύει τις φυσικές δυνάμεις
άμυνας του δέρματος και το βοηθά
να αναδείξει την ομορφιά του.

Apivita, 5-action Eye
serum, ορός εντατικής
φροντίδας για τα μάτια με λευκό
κρίνο, ειδικά σχεδιασμένος για
την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Πώς θα διαλέξω τον ιδανικό;
Κάθε γυναίκα έχει και τον δικό της ορό! Το μόνο που έχουμε
να κάνουμε για να βρούμε το ιδανικό serum για εμάς, είναι να
ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας τι χρειάζεται η επιδερμίδα μας
και τι αναζητάμε εμείς από την εικόνα μας.
Αν βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε ενυδάτωση ή αντιγήρανση,
τότε έχουμε απομονώσει την ανάγκη μας και είμαστε έτοιμοι
να ξεκινήσουμε την αναζήτηση του ιδανικού προϊόντος. Το
ευχάριστο είναι ότι, στην εποχή που ζούμε, δεν χρειάζεται να
αγοράσουμε δύο προϊόντα για να συνδυάσουμε δύο παράλληλες ανάγκες μας, αλλά να ανακαλύψουμε ένα προϊόν που
να συνδυάζει δράσεις. Έτσι, θα βρούμε σε έναν ορό όλα όσα
χρειάζεται η επιδερμίδα μας, προσφέροντας την κατάλληλη
φροντίδα και την ιδανική εμπειρία ομορφιάς!
Ορός εξειδίκευσης
Τα serum προσώπου δεν στοχεύουν μόνο στην επιδερμίδα,
αλλά και πιο εξειδικευμένα σε σημεία που χρειάζονται περισσότερη προσοχή, όπως τα μάτια και τα χείλη. Αυτή η προσθήκη στην οικογένεια των ορών είναι σχετικά πρόσφατη και
έρχεται να αποδείξει πως η προηγμένη σύνθεση των serum
είναι τόσο πολύτιμη, που είναι απαραίτητο να την προσφέρουμε και στα πιο ευαίσθητα σημεία του προσώπου μας.
Οι οροί ματιών είναι τα κατάλληλα προϊόντα για να περιποιηθούν τη λεπτή επιδερμίδα στο σημείο κάτω από τα μάτια και
αποτελούν τα ιδανικά όπλα κατά της γήρανσης. Τα αντίστοιχα
προϊόντα για τα χείλη φροντίζουν την επίσης πολύ λεπτή επιδερμίδα που τόσο ταλαιπωρείται καθημερινά από τις χιλιάδες
κινήσεις που εκτελεί.
Και τα serum ματιών, και τα serum χειλιών (όπως όλα τα
serum για το πρόσωπο), λειτουργούν παράλληλα και ως άψογο primer για το μακιγιάζ, καθώς η περιποίηση που προσφέρουν στην επιδερμίδα την καθιστά τον τέλειο καμβά για το
μακιγιάζ που θα ακολουθήσει.
Όχι μόνο για το πρόσωπο!
Η υπεροχή του serum δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο, καθώς η κοσμητολογία και η αγορά των καλλυντικών την
εκμεταλλεύεται και για άλλα σημεία – το σώμα ή τα μαλλιά.
Η προηγμένη σύνθεση των ορών μπορεί να φροντίσει την
επιδερμίδα του σώματος με μοναδικό τρόπο, και αυτός είναι
ο λόγος που τα περισσότερα αδυνατιστικά προϊόντα και οι
εξειδικευμένες θεραπείες σώματος έρχονται υπό τη μορφή
serum. O λόγος είναι πως, σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται βαθιά απορρόφηση της κάθε φόρμουλας, ώστε να μπορεί
να δράσει. Έτσι, ο ορός είναι το ιδανικό προϊόν γι’ αυτόν τον
στόχο. Το ίδιο ισχύει και για τα μαλλιά, στα οποία συχνά οι
θεραπείες στο σπίτι γίνονται με ορούς που έρχονται να φροντίσουν την τρίχα και να της χαρίσουν την επιθυμητή θρέψη.
Η αγορά προσφέρει υπέροχα προϊόντα για κάθε ανάγκη και
μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τη μοναδική
σύνθεση των ορών για την ομορφιά μας, από την κορυφή
έως τα νύχια!

www.tpb.gr

• Σίδηρος
• Φυλλικό οξύ
• Βιταμίνες C, D, B6 και B12

Είσαι μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη...

Είσαι Γυναίκα!
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!
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Eυχάριστη γεύση!

Λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας με γεμάτο ή άδειο στομάχι.
Διαλύεται στο στόμα, δεν χρειάζεται νερό και έχει
ευχάριστη γεύση.

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).
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Single parents

Επικοινωνία και επαφή,
ξανά από την αρχή;
Συνεχώς ακούμε για "διαζύγια-βόμβες". Άλλοι ξαφνιαζόμαστε, άλλοι λυπόμαστε και άλλοι
ανακουφιζόμαστε(;) που δεν είμαστε οι μόνοι διαζευγμένοι πάνω στη γη. Πράγματι, δεν
είμαστε οι μόνοι. Εξακολουθούμε, όμως, να είμαστε μόνοι;

της Βίκυς Κόρδα

Μονά-ζυγά
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα διαζύγια, από
συνολικά 6.156 το 1992, εκτοξεύθηκαν στα 14.427 το
2014. Αυτό σημαίνει ότι, τα τελευταία χρόνια, όλο και
περισσότεροι ενήλικοι καταγράφονται ως ‘μονάδες’.
Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς πως όλοι εμείς οι ‘ελεύθεροι και ωραίοι’ θα είχαμε την τάση να σχηματίζουμε
εκ νέου ‘δυάδες’, να αποζητούμε εκ νέου, ίσως και πιο
επισταμένως αυτή τη φορά, την επικοινωνία και την
επαφή με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.
Και όμως, κάτι τέτοιο δεν το συναντάμε συχνά. Ή,
έστω, δεν το συναντάμε όσο συχνά θα περίμενε κανείς στην εποχή μας, στην οποία κάποια ταμπού για τις
ανθρώπινες σχέσεις έχουν ξεθωριάσει.
Και δημιουργείται, αυτόματα, ο εξής προβληματισμός:
"Αφού υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μόνοι, γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μόνοι;". Μήπως κάτι δεν κάνουμε
σωστά;
Πιο καλή η μοναξιά;
Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι μετά τον χωρισμό τους
‘περνούν και μόνοι τους καλά’. Ίσως, μάλιστα, και πολύ
καλύτερα από πριν. Απολαμβάνουν την ηρεμία τους
και επικεντρώνονται στην ανατροφή των παιδιών τους,
στην καριέρα τους, στην προσωπική τους εξέλιξη, στα
ενδιαφέροντά τους. Απολύτως σεβαστό.
Αλλά εξίσου σεβαστή είναι και η επιθυμία μιας άλλης
μερίδας ανθρώπων για συντροφικότητα. Μια ζεστή
‘καλημέρα’ το πρωί, ένας περίπατος, μια συνάντηση
για φαγητό, καθώς και άλλα απλά και συνάμα όμορφα
πράγματα, αντισταθμίζουν το βαρύ, καθημερινό τους
πρόγραμμα και αποτελούν γι’ αυτούς πηγή χαράς και
αισιοδοξίας.

Τι γίνεται, όμως, με όλους εκείνους που θέλουν, αλλά
δεν μπορούν; Η ηλικία και το γεγονός ότι έχουν ήδη
‘ζήσει τη ζωή τους’, οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, η εσωστρέφεια και η έλλειψη
θάρρους και αυτοπεποίθησης, μεταξύ άλλων, έρχονται
να προστεθούν στα εμπόδια που συναντούν στην επικοινωνία τους οι single parents. Όντως, όμως, δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν; Μήπως μπορούν, αλλά
δεν τολμούν;
Επικοινωνία και επαφή
"Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με κανέναν", "Δεν βρίσκω
έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει" και άλλες τέτοιες
εκφράσεις τις χρησιμοποιούμε συχνά, ιδίως όταν απογοητευόμαστε από τους γύρω μας.
Η επικοινωνία εύκολα μπορεί να ναυαγήσει, εάν ο πομπός δεν ξέρει τι θέλει να επικοινωνήσει, αν δεν το
μεταφέρει σωστά στον δέκτη, αν ο δέκτης δεν είναι
σε mood να τον ακούσει και να τον καταλάβει, αν το
περιβάλλον δεν είναι πρόσφορο, αν οι συνθήκες δεν
βοηθούν, αν έχει ζέστη, αν βρέχει, αν χιονίζει κ.ο.κ.!
Εντάξει, συμφωνούμε όλοι πως η επικοινωνία είναι εύθραυστη. Είναι και πολύτιμη, όμως. Και αναφερόμαστε
στη ‘διά ζώσης’ επικοινωνία, στην επικοινωνία δηλαδή
δύο ανθρώπων που συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται
στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή, όχι μόνο λεκτικά, αλλά
και με νεύματα και εκφράσεις που ενισχύουν τα λεγόμενά τους.
Ο τολμηρός νικά (ακόμη και αν χάσει)
Μήπως, όποιος θέλει πραγματικά να επικοινωνήσει με
τους γύρω του, τελικά μπορεί; Και μήπως η επικοινωνία έχει περισσότερες πιθανότητες να ευοδωθεί, αν
πρώτοι εμείς τολμήσουμε μια φιλότιμη προσπάθεια;
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Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως οι καλές προθέσεις και η ειλικρίνεια των επικοινωνούντων αποτελούν τη βάση για μία επιτυχημένη συνεννόηση. Τουτέστιν, αν ξέρουμε εμείς ποιοι είμαστε και τι θέλουμε και
αν όλα αυτά τα επικοινωνήσουμε στον απέναντί μας
με εντιμότητα, τότε είναι πολύ πιθανό να συμπαρασύρουμε και εκείνον σε μια ‘ανοικτή’ επικοινωνία και να
γίνουν όλα πιο εύκολα και ξεκάθαρα.
Απλές προϋποθέσεις επικοινωνίας, που, ωστόσο, φαντάζουν σε πολλούς περίπλοκες. Και αυτό, γιατί στην
εποχή μας αλληλεπιδρούμε με απίστευτη άνεση μόνο
όταν μας προστατεύει μία οθόνη, η οποία, βεβαίως,
μας προσφέρει και το απαραίτητο ρετούς, προκειμένου να φαινόμαστε ελκυστικοί, κομψοί, γοητευτικοί

και συμβατοί με το ρεύμα της εποχής.
Όσο ωραίοι, όμως, και αν φαινόμαστε μέσω μιας οθόνης, η on line επικοινωνία με τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ομορφιά της ‘πρόσωπο με πρόσωπο’
επικοινωνίας και, τελικά, την ομορφιά τη δική μας, την
απλή και ανθρώπινη, τη ζεστασιά, το χιούμορ, το ενδιαφέρον, το νοιάξιμο. Τίποτα δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την αληθινή επικοινωνία.
Και είναι βέβαιο ότι, αν το τολμήσουμε, θα έχουμε
κερδίσει σε αναμνήσεις, εμπειρίες και γνώση, είτε
‘φάμε τα μούτρα μας’ είτε όχι. Είναι αυτό που κάποιοι
αποκαλούν "win-win situation" ή, όπως λέμε πολύ
απλά, "Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα".
Γιατί, λοιπόν, να μην το τολμήσουμε;
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Γνωρίζοντας
το Σκληρόδερμα
και τη Σαρκοείδωση
"Εξετάζοντας την ασθένεια,
αποκτούμε γνώση για την
ανατομία και τη φυσιολογία
της ασθένειας. Εξετάζοντας
το άτομο με την ασθένεια,
αποκτούμε γνώση για τη ζωή"
- Oliver Sacks,
Βρετανός νευρολόγος

Πηγές: www.tosomasoumilaei.gr
http://www.arthritis.org.gr
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Σκληρόδερμα: Ένα χρόνιο αυτοάνοσο
νόσημα που “χτυπά” όλο το σώμα
Το Σκληρόδερμα ή Συστηματική Σκλήρυνση είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει
τις αρθρώσεις, αλλά και πολλά όργανα του σώματος (δάκτυλα χεριών, ποδιών, πνεύμονες, γαστρεντερικό σωλήνα, νεφρούς, ήπαρ κ.ά.). Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες, ενώ τα ακριβή αίτιά του
παραμένουν άγνωστα.
Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου υπολογίζεται από 1:10.0001:30.000 στον γενικό πληθυσμό. Συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών, ενώ το ποσοστό εμφάνισης είναι 4
γυναίκες προς 1 άνδρα. Είναι προφανές ότι η νόσος “προτιμά”
κυρίως γυναίκες ηλικίας μεταξύ των 20-50 ετών και σπανιότερα
τα παιδιά.
Οι δύο βασικές της μορφές είναι:
• Το Εντοπισμένο Σκληρόδερμα, όπου υπάρχει προσβολή
μόνο του δέρματος του ασθενούς, κυρίως χεριών και προσώπου.
• Το Συστηματικό Σκληρόδερμα (με υποκατηγορίες την περιορισμένη Σκληροδερμία ή Σύνδρομο CREST και τη διάχυτη
δερματική Σκληροδερμία) όπου, εκτός από το δέρμα, προσβάλλονται και τα άλλα εσωτερικά όργανα (νεφρός, οισοφάγος, καρδιά, πνεύμονες).
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα του Σκληροδέρματος ποικίλλουν αρκετά από
ασθενή σε ασθενή, όπως και η βαρύτητα της νόσου, η οποία
εξαρτάται τόσο από τα όργανα που προσβάλλονται, όσο και
από την έκταση προσβολής τους.
Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις της νόσου είναι:
• Το Φαινόμενο Raynaud
Προκαλείται από πάχυνση του τοιχώματος των μικρών αρτηριδίων, στένωση και απόφραξή τους, που με τη σειρά της οδηγεί
σε περιορισμό ή διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος στα
δάκτυλα των χεριών και των ποδιών, κυρίως μετά από έκθεση
στο κρύο.
• Τα Δακτυλικά Έλκη
Επώδυνες πληγές στα δάκτυλα είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης αιμάτωσης των αγγείων, η οποία οφείλεται στην υποκείμενη αγγειοπάθεια, και εμφανίζονται περίπου στο 30-60%
των ασθενών με Σκληρόδερμα.
Τα Δακτυλικά Έλκη επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής
των ασθενών, μιας και δυσχεραίνουν τις απλές καθημερινές
δραστηριότητές τους. Μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως επιμολύνσεις, γάγγραινα, έως και ακρωτηριασμό.
• Σκληροδακτυλία
Τα δάκτυλα στην αρχή είναι πρησμένα, σαν λουκάνικο, έτσι
που να μην κλείνουν εύκολα σε γροθιά. Με την πάροδο μηνών,
τα δάκτυλα γίνονται πιο σκληρά και μπορεί να έχουν δυσκολία

και στο άνοιγμα (έκταση) και στο κλείσιμο (κάμψη).
Οι αρθρώσεις των δακτύλων μπορεί να πονούν, ιδίως το πρωί
με το ξύπνημα. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στη δουλειά, ακόμα και στις βασικές καθημερινές ασχολίες, όπως το φαγητό και
η περιποίηση του σώματος.
• Δύσπνοια
Οι ασθενείς με Σκληρόδερμα μπορεί να έχουν δύσπνοια προσπάθειας. Η δύσπνοια προσπάθειας είναι δυσκολία στην αναπνοή, λαχάνιασμα (δεν φτάνει ο αέρας), ή φούσκωμα με την
προσπάθεια. Για τον λόγο αυτόν, οι ασθενείς με Σκληρόδερμα
πρέπει να αποφεύγουν το κάπνισμα.
Στο Σκληρόδερμα, η δύσπνοια μπορεί να οφείλεται σε δύο
αιτίες: (α) σε πνευμονική ίνωση (β) σε πνευμονική αρτηριακή
υπέρταση.
Μεγάλο ποσοστό των ασθενών εμφανίζει προσβολή του πνεύμονα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διάμεσο πνευμονική
ίνωση, με συνέπειες την ελάττωση της λειτουργίας των πνευμόνων, την αναπνευστική ανεπάρκεια και τον πρώιμο θάνατο.
Βαριά πνευμονική ίνωση παρατηρείται στο 16% των ασθενών
με διάχυτη μορφή της νόσου. Η πιο σημαντική επιπλοκή των
πνευμόνων είναι η πνευμονική υπέρταση, η οποία εμφανίζεται
σε ποσοστό 8-12% και αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου.
Άλλες κλινικές εκδηλώσεις είναι η δυσφαγία, ο οπισθοστερνικός καύσος, η οισοφαγίτιδα, οι διαταραχές κινητικότητας
του λεπτού εντέρου, τα εκκολπώματα παχέος εντέρου λόγω
προσβολής του γαστρεντερικού συστήματος, ενώ η προσβολή των νεφρών προκαλεί υπέρταση και ταχέως εξελισσόμενη
νεφρική ανεπάρκεια.
Διάγνωση
Η διάγνωση της νόσου είναι κυρίως κλινική και γίνεται με τη
βοήθεια διαγνωστικών εργαλείων, όπως αιματολογικές εξετάσεις, αξονική τομογραφία πνευμόνων, υπερηχογράφημα καρδιάς και τριχοειδοσκόπηση, που ενδείκνυται για τα Δακτυλικά
Έλκη.
Θεραπεία
Οριστική θεραπεία για την αντιμετώπιση του Σκληροδέρματος
δεν υπάρχει, αλλά η έρευνα είναι συνεχής και εξελισσόμενη.
Υπάρχουν θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες περιορίζουν την
εμφάνιση συγκεκριμένων εκδηλώσεων της νόσου και καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό.
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Σαρκοείδωση:
Μία δύσκολη νόσος
Η Σαρκοείδωση, ή το Σαρκοειδές, αποτελεί
νόσο στην οποία συγκεκριμένα φλεγμονώδη κύτταρα συσσωρεύονται και σχηματίζουν
μικρά εξογκώματα, γνωστά και ως κοκκιώματα, σε διάφορα μέρη του σώματος. Πιο συχνά
επηρεάζει τους πνεύμονες και τους λεμφαδένες στον θώρακα. Ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει σχεδόν οποιοδήποτε μέρος του σώματος,
συμπεριλαμβανομένων των ματιών, του δέρματος, της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών, των
σιελογόνων αδένων, των μυών, της μύτης, των
ιγμορείων, του εγκεφάλου και των νεύρων.

Σ

τις περισσότερες περιπτώσεις, το ανοσοποιητικό
σύστημα του σώματος θεραπεύει τα κοκκιώματα
μέσα σε διάστημα λίγων ετών. Ωστόσο, μερικές
φορές, για λόγους που δεν είναι ακόμα κατανοητοί, αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται
ουλώδης ιστός. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται “ίνωση” και
μπορεί να επιφέρει μόνιμη βλάβη.
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Δρ. Θεόδωρο Ι. Βασιλακόπουλο, "η Σαρκοείδωση είναι
σχετικά σπάνια και επηρεάζει περίπου 10 με 20 άτομα ανά
100.000, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν λίγο περισσότερες
πιθανότητες να διαγνωστούν με Σαρκοείδωση, από ό,τι οι άνδρες. Η πρώτη διάγνωση είναι πιο συχνή μεταξύ των ηλικιών
20 έως 40 ετών. Μπορεί, επίσης, να προσβάλει και νεότερα ή
και πιο ηλικιωμένα άτομα.
Η Σαρκοείδωση φαίνεται να εμφανίζεται συχνότερα σε ορισμένες χώρες σε σχέση με κάποιες άλλες, ούσα πιο συχνή
στη Σουηδία και τη Δανία. Φαίνεται, επίσης, να είναι πιο συχνή
σε άτομα αφρο-καραϊβικής προέλευσης, σε σχέση με άλλες
εθνοτικές ομάδες".
Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με σιγουριά πόσα άτομα πάσχουν από Σαρκοείδωση σε όλο τον κόσμο, καθώς πολλοί
δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. Επιπλέον, μερικές φορές η νόσος
μπορεί να μπερδευτεί με άλλες.

Aίτια
Κανείς δεν γνωρίζει τα ακριβή αίτια της Σαρκοείδωσης, όπως
επίσης δεν είναι σαφής ο λόγος που η εν λόγω πάθηση προσβάλλει τα άτομα με διαφορετικό τρόπο.
"Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση για Σαρκοείδωση, δεδομένου ότι μπορεί να διατρέχει το οικογενειακό ιστορικό των ασθενών. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μια
μόλυνση ή κάποιος περιβαλλοντικός παράγοντας μπορεί να
ενεργοποιήσει την Σαρκοείδωση σε κάποιον που έχει γενετική προδιάθεση σε αυτήν. Μέχρι σήμερα, δεν έχει εντοπιστεί
με βεβαιότητα κάποια συγκεκριμένη λοίμωξη ή άλλος συγκεκριμένος παράγοντας, που ενεργεί ως έναυσμα για την εκδήλωση της ασθένειας", τονίζει ο κ. Βασιλακόπουλος.
Η πλειονότητα των ατόμων με Σαρκοείδωση παρουσιάζει
βελτίωση χωρίς ειδική θεραπεία μέσα σε 12-18 μήνες και η
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Τα συνηθέστερα συμπτώματα
- Λαχάνιασμα και ξηρός βήχας.
- Ασθένεια τύπου γρίπης με πυρετό, κούραση και πόνο στις αρθρώσεις.
- Επώδυνα κόκκινα εξανθήματα που συνήθως εμφανίζονται
στους βραχίονες ή τα πόδια.
- Ερεθισμός στα μάτια και προβλήματα όρασης.
- Πρήξιμο στους αδένες, το οποίο γίνεται αισθητό στον λαιμό ή
γύρω από το πρόσωπο.

παρακολουθούνται τακτικά. Ο θεράπων ιατρός είναι ο αρμόδιος για να υποδείξει και τις εκάστοτε θεραπευτικές επιλογές.

ζωή τους καθίσταται απόλυτα φυσιολογική. Η συγκεκριμένη
νόσος δεν είναι μεταδοτική.
Διάγνωση
Η διάγνωση της Σαρκοείδωσης μπορεί να είναι δύσκολη και
να χρειαστεί χρόνο, επειδή πολλά από τα συμπτώματά της
μπορεί να παραπέμπουν και σε άλλες παθήσεις.
Σε μερικές περιπτώσεις, χρειάζονται δείγματα ιστού ή βιοψίες. Αυτά λαμβάνονται συνήθως από τους πνεύμονες, τους
αδένες στον λαιμό ή τον θώρακα, ή από το δέρμα. Αν απαιτηθεί βιοψία, συνήθως θα είναι απλή και θα γίνεται με τοπική
αναισθησία. Νοσοκομειακές εξετάσεις βοηθούν να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της πάθησης, καθώς και το ποια μέρη του
σώματος έχουν προσβληθεί.
Πολλά άτομα δεν χρειάζονται θεραπεία και θα πρέπει απλά να

Θεραπεία
Κατά κανόνα, η συστημική θεραπεία συνιστάται όταν η Σαρκοείδωση επηρεάζει τον εγκέφαλο, την καρδιά και τη λειτουργία των πνευμόνων. "Περισσότερα από τα 3/4 των ατόμων
με Σαρκοείδωση δεν χρειάζονται καμία ειδική αγωγή, επειδή
τα συμπτώματά τους δεν είναι σοβαρά. Ίσως το μόνο που
χρειάζεται είναι να ληφθούν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα για την ανακούφιση γενικά από συμπτώματα, όπως
οι πόνοι στις αρθρώσεις", αναφέρει ο καθηγητής. "Αν κάποια
αγωγή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της Σαρκοείδωσης,
ο στόχος της θεραπείας είναι να μειώσει τη φλεγμονή και,
ως εκ τούτου, τα συμπτώματα που προκαλεί, καθώς και τις
βλάβες που μπορεί να επιφέρει στα διάφορα όργανα", συμπληρώνει.
Η κύρια θεραπεία για τη Σαρκοείδωση περιλαμβάνει συνήθως
δισκία κορτικοστεροειδών που λαμβάνονται από το στόμα και
τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής. "Οι πιθανότητες να χρειαστεί θεραπεία με δισκία κορτικοστεροειδών
είναι περισσότερες όταν η Σαρκοείδωση έχει προσβάλει το
νευρικό σύστημα, την καρδιά ή τα μάτια, είτε αν διαπιστωθούν
υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα ή σοβαρά αναπνευστικά
συμπτώματα των πνευμόνων", τονίζει ο κ. Βασιλακόπουλος.
Συνήθως η θεραπεία διαρκεί μέχρι και έξι μήνες, ενώ μερικές
φορές απαιτείται να είναι πιο μακρόχρονη.
Πηγές
https://www.europeanlung.org/
http://tvassilakopoulos.gr
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Πονόλαιμος: Tι μπορεί να κρύβει;
Είναι η εποχή που πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι "τους γδέρνει" ο λαιμός τους ή ότι "είναι ξερός". Ενίοτε, δε, αυτός ο πόνος είναι τόσο έντονος, ώστε δεν μπορούν να καταπιούν. Τις περισσότερες φορές, ο πόνος στον λαιμό συνδέεται με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ωστόσο δεν
είναι πάντα έτσι τα πράγματα.
Όπως επισημαίνει η Δρ. Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής και τραχήλου και
παιδο-ΩΡΛ, "o πονόλαιμος είναι ο πόνος στο οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα, που εμφανίζεται με ή χωρίς την κατάποση. Παρά την καθιερωμένη άποψη ότι οφείλεται σε
βακτήρια, έχει αποδειχτεί ότι η συχνότερη αιτία του είναι οι
ιοί. Τα βακτήρια μπορεί να προκαλέσουν πονόλαιμο, αλλά
έχει αποδειχθεί ότι ευθύνονται μόνο για το 20% των περιπτώσεων. Όταν τα βακτήρια ευθύνονται για την πρόκληση
φαρυγγίτιδας, το πιο κοινό αίτιο είναι ο στρεπτόκοκκος. Εάν
ο γιατρός υποψιαστεί κάτι τέτοιο, θα κάνει strep τεστ, όπως

λέγεται, που θα δείξει σε λίγα λεπτά εάν υπάρχει στρεπτόκοκκος, ώστε να ξεκινήσει θεραπεία με αντιβίωση".
Πάντως, ξηρότητα στον λαιμό ή/και φαρυγγίτιδα προκαλούν
και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η υψηλή υγρασία και
η χαμηλή θερμοκρασία, η θέρμανση εσωτερικού χώρου, η
χρήση κλιματιστικού, τα αλλεργιογόνα και η μόλυνση του
περιβάλλοντος.
Ένας ενήλικας παραπονιέται για πονόλαιμο 2-3 φορές τον
χρόνο, ενώ τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή. Οι πιο κοινές αιτίες:
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• Η πιο κοινή αιτία του πονόλαιμου
είναι η αμυγδαλοφαρυγγίτιδα, η οποία
είναι, κατά κύριο λόγο, μια ιογενής λοίμωξη. Στον μικρότερο αριθμό των περιπτώσεων προκαλείται από βακτήρια.
• Η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα είναι
μία ακόμη συνήθης βακτηριακή αιτία
πονόλαιμου. Επειδή η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα μπορεί περιστασιακά
να οδηγήσει σε ρευματικό πυρετό,
επιβάλλεται η χορήγηση αντιβιοτικών.
Η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα συχνά περιλαμβάνει πυρετό, λευκές πυώδεις πλάκες στον λαιμό και διογκωμένους ή ευαίσθητους τραχηλικούς
λεμφαδένες.
• Σπάνια εμπλέκεται μαζί με το λεγόμενο περιαμυγδαλικό απόστημα ή με
την επιγλωττίτιδα. Ένα απόστημα στην
περιοχή του φάρυγγα (περιαμυγδαλικό, πλαγιοφαρυγγικό και σε παιδιά
οπισθοφαρυγγικό) είναι σπάνιο, αλλά
αποτελεί πολύ επικίνδυνη επιπλοκή,
που προκαλεί μεγάλο πόνο στον λαιμό, πυρετό, τρισμό (δυσκολία διάνοιξης του στόματος). Το απόστημα, σε
αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να παροχετευθεί και μετά την υποχώρηση
της φλεγμονής να γίνει χειρουργική
αφαίρεση των αμυγδαλών.
• Πονόλαιμος μπορεί να προκληθεί
και από κάτι που κολλάει στον λαιμό
ή από αλλεργίες (αλλεργική ρινίτιδα).
• Επιπλέον, μερικές φορές, υγρά από
το στομάχι ανεβαίνουν στον λαιμό και
προκαλούν πονόλαιμο, ιδίως το πρωί,
με συνύπαρξη καούρας ή κόμπου
στον λαιμό και βραχνάδα (γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση).
• Οι όγκοι του λαιμού, της γλώσσας
και του λάρυγγα (αλλά όχι πάντα)
σχετίζονται με μακροχρόνια χρήση
καπνού και οινοπνεύματος. Ο πονόλαιμος και η δυσκολία στην κατάποση
(μερικές φορές με πόνο που αντανακλά στο αυτί) μπορεί να είναι σύμπτω-

μα τέτοιου όγκου.
• Επίσης, η κακή λειτουργία της μύτης
οδηγεί σε στοματική αναπνοή, καθώς
ουσιαστικό και ζωτικό ρόλο στην καλή
ή κακή λειτουργία της μύτης παίζει η
περιοχή της ρινικής βαλβίδας. Αν ο
ασθενής δεν μπορεί να έχει μια καλή
ποιότητα ζωής παρά τη φαρμακευτική
αγωγή, τότε το χειρουργείο καθαρίζει
και ανοίγει όλες τις περιοχές της μύτης και των παραρρινίων κόλπων που
πάσχουν. Να μην ξεχνάμε, όμως, ότι
η καθημερινότητα του ανθρώπου που
έχει χρόνια προβλήματα στη μύτη είναι δύσκολη. Εξαιτίας κάποιου ανατομικού εμποδίου, όπως π.χ. το στραβό
διάφραγμα, οι μεγάλες κόγχες, οι πολύποδες, οι υπερτροφικές αμυγδαλές
κ.ά., φράζει η δίοδος του αέρα, και η
αναπνοή από τη μύτη γίνεται με πολύ
μεγάλη δυσκολία.
"Με την έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων
προλαβαίνει κανείς τα χειρότερα – την
εξέλιξη, δηλαδή, του φαινομένου σε
σύνδρομο απνοιών", εξηγεί η ειδικός.
Με την επέμβαση γίνεται χειρουργική αποκατάσταση της απόφραξης, η
οποία σήμερα, χάρη στις μοντέρνες
ενδοσκοπικές τεχνικές και τη ρομποτική χειρουργική, αποκαθιστά τη
βατότητα του ανώτερου αεραγωγού
ανώδυνα, χωρίς να ταλαιπωρεί τον
ασθενή.
Πότε να πάμε στον γιατρό
Όπως υπογραμμίζει η Δρ. Παταρίδου, ο πονόλαιμος ως πάθηση δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός. Ωστόσο,
είναι απαραίτητο να επισκεφθούμε
τον γιατρό αν:
• Δεν μπορούμε να καταπιούμε υγρά.
• Έχουμε πόνο στο αυτί που δεν υποχωρεί.
• Έχουμε πυρετό πάνω από τρεις μέρες.

• Ο πονόλαιμος επανεμφανίζεται ή διαρκεί περισσότερες μέρες.
• Έχουμε παρατεταμένη βραχνάδα ή
επαναλαμβανόμενες κρίσεις βραχνάδας.
• Έχουμε βγάλει ερυθρά εξανθήματα.
• Έχουμε επίμονο πονόλαιμο, συνοδευόμενο από νυχτερινή έντονη εφίδρωση και ερεθισμένους αδένες.
• Ο λαιμός πονάει, ο πόνος δεν υποχωρεί και δεν υπάρχουν συμπτώματα
κρυολογήματος ή γρίπης.
• Οι αδένες στον λαιμό είναι πρησμένοι χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα και
το πρήξιμο δεν υποχωρεί, αφότου
έχει υποχωρήσει ο πονόλαιμος.
"Ο πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος βοηθά να ξεκαθαρίσουμε την αιτία του
προβλήματος και να δώσουμε στον
πάσχοντα την κατάλληλη αγωγή",
λέει η Δρ. Παταρίδου. "Ωστόσο, σε
κάθε περίπτωση, καλό είναι να ξέρει
ο κόσμος ότι, αν κάποιος στο περιβάλλον του έχει στρεπτόκοκκο, έχει
25% πιθανότητες να κολλήσει. Το συχνό πλύσιμο των χεριών με νερό και
σαπούνι, και η αποφυγή επαφής των
χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το
στόμα επιβάλλονται".

H Δρ. Ανατολή Παταρίδου είναι χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής
και τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ και επιστημονική συνεργάτης του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑΜΗΤΕΡΑ (www.pataridou.gr).
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Ηπατίτιδα C

Έγκαιρη διάγνωση = Αποτελεσματική θεραπεία
H λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες
ηπατικής βλάβης παγκοσμίως. Κι ενώ υπολογίζεται πως περίπου 71 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν μολυνθεί από αυτόν παγκοσμίως, στη χώρα µας η εκτίμηση είναι
ότι περίπου 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια Ηπατίτιδα C. Ωστόσο, δυστυχώς, τα στοιχεία δείχνουν ότι 4 στους 5 δεν το γνωρίζουν!
γράφει ο Δημήτριος Καραγιαννάκης MD, PhD, Ειδικός Παθολόγος-Ηπατολόγος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Αθηνών

Η

μετάδοση του ιού γίνεται συνήθως μέσω μολυσμένων παραγώγων του αίματος, ενώ σπάνια
αναφέρονται περιστατικά μετάδοσης μέσω της
σεξουαλικής επαφής. Γι’ αυτό, μόλυνση από τον
ιό HCV παρατηρείται κυρίως:
• Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταγγίσεις αίματος
πριν το 1989, όταν ο ιός δεν ήταν ακόμα γνωστός και, συνεπώς, δεν γινόταν σχετικός έλεγχος στα παράγωγα αίματος
που μεταγγίζονταν.
• Σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
• Σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε οδοντιατρικές επεμβάσεις με μη επαρκώς αποστειρωμένα εργαλεία.
• Σε άτομα που έχουν τατουάζ, τα οποία δεν έγιναν με αποστειρωμένα ή μιας χρήσεως εργαλεία.
Μία “αθόρυβη” νόσος
Ο ασθενής, από τη στιγμή που θα μολυνθεί από τον HCV,
πολύ δύσκολα θα καταφέρει να τον εκριζώσει χωρίς τη λήψη
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, καθώς το ανοσοποιητικό
σύστημα αποδεικνύεται συνήθως ανεπαρκές στη μάχη έναντι
του ιού.
Το πρόβλημα με τη λοίμωξη από τον HCV είναι ότι ο ασθενής δεν έχει κανένα σύμπτωμα ή ενόχληση και, συνεπώς, τις
περισσότερες φορές δεν γνωρίζει ότι πάσχει από τον ιό. Αν
εμφανιστούν συμπτώματα, συνήθως έχει ήδη εγκατασταθεί η
κίρρωση ήπατος με τις συνεπαγόμενες επιπλοκές της ή έχει
αναπτυχθεί ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ).
Συνεπώς, σε ασθενείς που δεν έχουν αναπτύξει κίρρωση λόγω
HCV, ως επί το πλείστον η διάγνωση γίνεται τυχαία, όπως
για παράδειγμα κατά τη διενέργεια εξετάσεων αίματος στο
πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, όπου ανευρίσκονται αυξημένα τα ηπατικά ένζυμα-τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), ή κατά
τον υποχρεωτικό έλεγχο πριν τη διενέργεια αιμοδοσίας, όπου

αποκαλύπτεται ότι το άτομο που σκόπευε να γίνει αιμοδότης
πάσχει από τον HCV χωρίς το ίδιο να το γνωρίζει.
Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης
Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού, θα πρέπει οι ασθενείς υψηλού κινδύνου
(χρήστες ναρκωτικών ουσιών, πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς,
άτομα με υψηλού ρίσκου σεξουαλικές επαφές) να ελέγχονται προληπτικά για πιθανή μόλυνση από τον HCV. Επίσης,
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C,
συστήνεται η εξέταση αντισωμάτων του ιού της Ηπατίτιδας C
σε όλα τα άτομα του γενικού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί
μεταξύ 1945 και 1980.
Το αρχικό test που γίνεται σε αυτούς τους ασθενείς είναι το
anti-HCV, η ανίχνευση δηλαδή αντισωμάτων έναντι του ιού
στο αίμα. Το test είναι εύκολο και σχετικά φθηνό. Πιθανό
θετικό αποτέλεσμα (anti-HCV+) χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με ανίχνευση του RNA του ιού στο αίμα των ασθενών (HCV RNA), προκειμένου να επιβεβαιωθεί οριστικά η
διάγνωση της λοίμωξης.
Οι νέες θεραπείες προσφέρουν 95% πιθανότητα “εκρίζωσης” του ιού
Όλοι οι ασθενείς με HCV RNA+ θα πρέπει να λάβουν θεραπευτική αγωγή, τόσο για να μην οδηγηθούν στην κίρρωση
ήπατος, όσο και για να μην αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης
του ιού σε άλλα άτομα.
Eίναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μια
πραγματική επανάσταση στον χώρο της Hπατολογίας. Νέες
από του στόματος θεραπείες έχουν αναδυθεί σε αντικατάσταση των παλαιών θεραπειών που ήταν ενέσιμες, με πολλές
παρενέργειες και σχετικά χαμηλής αποτελεσματικότητας. Οι
καινούργιες θεραπείες είναι άκρως αποτελεσματικές, μια και
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προσφέρουν σχεδόν 95% πιθανότητα κάθαρσης, πλήρους
δηλαδή ίασης, του ιού – και, το σημαντικότερο, χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των θεραπειών αυτών είναι η
μικρή τους διάρκεια, καθώς λαμβάνονται μόλις για 8 ή 12
εβδομάδες, ανάλογα με τον γονότυπο του ιού (ο HCV έχει 6
τύπους που τους ονομάζουμε “γονότυπους”), με το αν έχει
αποτύχει ο ασθενής να καθαρίσει τον ιό με τη χρήση των
παλαιότερων ενέσιμων θεραπειών και το αν έχει ήδη εγκατασταθεί κίρρωση ή όχι κατά την έναρξη της αγωγής. Ο γονότυπος αποκαλύπτεται από μια ειδική εξέταση αίματος, ενώ ο πιο
διαδεδομένος πλέον τρόπος για τη διάγνωση της κίρρωσης
είναι η ελαστογραφία ήπατος – μια μη επεμβατική μέθοδος,
η οποία προσομοιάζει με το υπερηχογράφημα, έχοντας αντικαταστήσει στην καθημερινή κλινική πράξη τη βιοψία ήπατος.
Τα νεότερα φάρμακα για την αντιμετώπιση του HCV διατίθενται κανονικά και στη χώρα μας μέσω των φαρμακείων του
ΕΟΠΥΥ, εφ’ όσον ο θεράπων ιατρός καταθέσει ηλεκτρονικά
τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, ο οποίος και θα αποδεικνύει τη λοίμωξη από τον HCV. Συνεπώς, οποιοσδήποτε πάσχων
από τον HCV δεν έχει παρά να απευθυνθεί στα εξειδικευμένα Ηπατολογικά Κέντρα και στους εξειδικευμένους ηπατολόγους ιατρούς, προκειμένου να ενημερωθεί και να ξεκινήσει τη
θεραπεία του έναντι του ιού. Μια θεραπεία εύκολη, ανώδυνη,
μικρής διάρκειας και, κυρίως, άκρως αποτελεσματική.

Βρείτε το πλησιέστερο Ηπατολογικό Ιατρείο
της περιοχής σας και κάντε την εξέταση!
https://www.kanoumethoryvo.gr/medical-centers
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Νυκτουρία στους άνδρες
Αποκλειστικός ένοχος
η υπερπλασία του προστάτη;

Λανθασμένη είναι η άποψη που κυριαρχεί, τόσο σε ασθενείς, όσο και σε γιατρούς,
ότι η νυκτουρία στους άνδρες είναι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, σύμπτωμα της υπερπλασίας του προστάτη. Αντιθέτως με ό,τι πιστεύεται,
η νυκτουρία είναι σύμπτωμα συστημικό που, τις περισσότερες φορές, σχετίζεται
με κάποιο πρόβλημα διαφορετικό της υπερπλασίας του προστάτη.

"Η νυκτουρία, δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου για ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, που τον ξυπνά μία ή περισσότερες φορές κάθε βράδυ, είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα που ταλαιπωρεί άνδρες
και γυναίκες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα ζωής τους. Εκτιμάται
ότι σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού, ηλικίας άνω των 50 ετών, βιώνει δύο ή περισσότερες νυχτερινές
ουρήσεις. Δεδομένης της υψηλής συχνότητας εμφάνισής της σε μεγαλύτερες ηλικίες, λανθασμένα θεωρείται συχνά ότι αποτελεί αναπόφευκτα μέρος της διαδικασίας της γήρανσης", εξηγεί ο χειρουργός
ουρολόγος-ανδρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης.
"Σύμφωνα με στοιχεία, η εμφάνισή της απαντάται και σε νεότερους ανθρώπους, αφού το 20%
του νεότερου πληθυσμού τακτικά ξυπνά τουλάχιστον δύο φορές κάθε νύχτα, με τις γυναίκες να ταλαιπωρούνται συχνότερα. Μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών είναι σχεδόν
10 φορές πιο πιθανό να έχουν νυκτουρία από ό,τι οι άνδρες της ίδιας ηλικίας", προσθέτει.

#be_healthy
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Εκτός από τον αντίκτυπό της στην ποιότητα ζωής, η νυκτουρία ενδεχομένως να σχετίζεται με εξασθενημένη σωματική υγεία και, ως εκ τούτου, αυξημένη νοσηρότητα και
θνησιμότητα. Μια μετα-ανάλυση βρήκε ότι η νυκτουρία
σχετίζεται με αύξηση κατά 22% όλων των αιτιών θνησιμότητας.
Στους άνδρες, η νυκτουρία πράγματι μπορεί να συνδέεται
με την υπερπλασία του προστάτη, καθώς είναι ένα από τα
πιο ενοχλητικά συμπτώματα της πάθησης. Αιτία είναι η αύξηση του μεγέθους του προστάτη, ο οποίος πιέζει την ουρήθρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παρεμπόδιση της ροής
και, εν τέλει, της αποβολής των ούρων, η οποία μπορεί να
προκαλέσει συσσώρευσή τους στην κύστη, οδηγώντας σε
νυκτουρία.
Ωστόσο, η υπερπλασία προστάτη δεν είναι η μοναδική
αιτία πρόκλησης της νυκτουρίας. Η κατηγοριοποίηση της
νυκτουρίας ως συμπτώματος μόνο αυτής της πάθησης παραβλέπει το πολύ υψηλό ποσοστό των ανθρώπων για τους
οποίους η νυκτουρία αντικατοπτρίζει συστημική νόσο, είναι αποτέλεσμα συμπεριφορών του ασθενούς ή οφείλεται σε διαταραχές του ύπνου. Επιπλέον, μελέτη έδειξε τη
σχέση μεταξύ νυκτουρίας και υπέρτασης, καρδιαγγειακής
νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Υπάρχουν αρκετές
ενδείξεις ότι σχετίζεται με μειωμένη ποιότητα ύπνου, με
κατάθλιψη, παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και
διάφορες άλλες μεταβολικές διαταραχές.
Όπως επισημαίνει ο Δρ. Καραβιτάκης, για τη διερεύνηση
της αιτίας που προκαλεί την νυκτουρία απαιτείται προσεκτική λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση, η οποία
δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ουροποιητικό σύστημα, αλλά θα πρέπει να εξετάζει όλα τα συστήματα του
σώματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παραγωγή ούρων.
"Η δογματική άποψη ότι η νυκτουρία αποτελεί αποκλειστικά σύμπτωμα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος οδηγεί σε λανθασμένη θεραπεία. Επιπροσθέτως,
ενδεχομένως να αποτελεί πρώιμη ένδειξη που προειδοποιεί για την ύπαρξη κάποιας σοβαρής πάθησης, όπως
για παράδειγμα, καρδιακής ανεπάρκειας. Οπότε, η πεποίθηση ότι η νυκτουρία είναι πρόβλημα της ουροποιητικής
οδού μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνα παραπλανητική",
σχολιάζει ο ειδικός.
Ως associate member στο European Association of Urology
(EAU) Guidelines Office (του τμήματος της Ευρωπαϊκής
Ουρολογικής Εταιρείας που έχει ως σκοπό τη μελέτη και
σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών της EAU) και ως
συμμετέχων στην έρευνα από την οποία εκδόθηκαν για
πρώτη φορά κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση
της νυκτουρίας, ο Δρ. Καραβιτάκης τονίζει: "Ο υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός της νυκτουρίας μπορεί
να διακριθεί σε πέντε αιτιολογικές κατηγορίες: την ολική
πολυουρία, τη νυκτερινή πολυουρία, τη δυσλειτουργία του
κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, τις διαταραχές
ύπνου και κάποιο συνδυασμό αυτών".

Εξηγεί, δε, περαιτέρω:
• Η ολική πολυουρία ορίζεται ως η παραγωγή ούρων περισσότερων από 40 ml / kg / 24h και πιθανές αιτίες είναι
ο κακώς ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης, ο άποιος
διαβήτης και η πρωτογενής πολυδιψία. Η διαχείριση της
ολικής πολυουρίας εξαρτάται από την υποκείμενη πάθηση,
όπως τον έλεγχο του διαβήτη.
• Η νυκτερινή πολυουρία υφίσταται όταν το ποσοστό
των 24ωρων ούρων που παράγονται κατά τη διάρκεια του
ύπνου υπερβαίνει το 33% (20% για ασθενείς ηλικίας κάτω
των 65 ετών). Αιτίες της είναι η συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια, η αποφρακτική υπνική άπνοια, η χρόνια νεφρική νόσος, το περιφερικό οίδημα (π.χ. φλεβική ανεπάρκεια,
ηπατική ανεπάρκεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια),
η λήψη διουρητικών και η υπερβολική πρόσληψη υγρών
πριν από τον ύπνο. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση της αιτίας είναι το κλειδί για τη διαχείριση του
συμπτώματος.
• Η δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού αφορά
στην αναντιστοιχία μεταξύ της χωρητικότητας της κύστεως και της παραγωγής ούρων, με κύριες αιτίες την καλοήθη
υπερπλασία του προστάτη, την υπερ-λειτουργικότητα του
εξωστήρα και, γενικότερα, την οποιαδήποτε πάθηση της
ουροδόχου κύστης που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της χωρητικότητάς της. Η φαρμακευτική θεραπεία συνήθως επαρκεί για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Εάν όχι,
υπάρχουν και χειρουργικές επιλογές.
• Οι διαταραχές ύπνου και η νυκτουρία είναι αλληλένδετες.
Μπορεί να είναι πρωτογενείς (αϋπνία) ή δευτερογενείς
(π.χ. λόγω χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, ψυχιατρικών
διαταραχών, φαρμάκων κ.λπ.). Αλλαγές στις συνήθειες του
ασθενούς, αλλά και φαρμακευτικές αγωγές για την καταπολέμηση της αϋπνίας, συνιστώνται για την καταπολέμηση
της νυκτουρίας και την απόλαυση ενός αδιατάρακτου νυχτερινού ύπνου, που είναι τόσο απαραίτητος για τη λειτουργία του οργανισμού και του εγκεφάλου, δεδομένου
ότι η νυκτουρία μπορεί να είναι επιζήμια στη σωματική λειτουργία, την ψυχική υγεία και την παραγωγικότητα.
O Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης είναι
χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος,
με εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική
χειρουργική, ρομποτική χειρουργική και στην ενδοουρολογία. Αποτελεί associate μέλος της European
Association of Urology Guideline
Office της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής
Εταιρείας για τις παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος, ενώ
έχει εκλεγεί ταμίας στο νέο ΔΣ της
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

60 / PlanBe / Φεβρουάριος33

8+1 ερωτήσεις για το λίφτινγκ
Μπορούμε να κάνουμε λίφτινγκ σε οποιαδήποτε ηλικία; Οι άνδρες κάνουν λίφτινγκ; Υπάρχουν
ομάδες που πρέπει να το αποφύγουν; Ο Δρ. Νεκτάριος Ντουντουλάκης μας λύνει όλες τις απορίες
για μια επέμβαση που, από προνόμιο των σταρ για χρόνια, έφτασε σήμερα να είναι προσιτή σε όλους.

συνεντεύξH στON ΘΕΟΔΟΥΛΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Πότε πρωτοεμφανίστηκε το λίφτινγκ στην Ελλάδα
και τι έχει αλλάξει από τότε όσον αφορά τις μεθόδους,
αλλά και τα αποτελέσματα;
Στην Ελλάδα, αν και επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής γίνονταν ήδη από τη δεκαετία του ’70, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες και αφορούσαν κυρίως σε άτομα από τον χώρο του
θεάματος. Μέχρι και τη δεκαετία του ’80, το ευρύ κοινό, αν
και γνώριζε την ύπαρξή τους, θεωρούσε ότι οι επεμβάσεις
αυτές ήταν απαγορευτικές.
Αντίθετα, από τη δεκαετία του ’90 και πολύ περισσότερο
στις μέρες μας, τόσο η αντίληψη, όσο και η στάση του κόσμου απέναντι στις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής
στο πρόσωπο, έχει αλλάξει. Η επέμβαση της ρυτιδοπλαστικής έχει σταματήσει πλέον να θεωρείται ταμπού. Η ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών και οι σύντομοι χρόνοι
ανάρρωσης, σε συνδυασμό με πιο προσιτές σε σχέση με το
παρελθόν τιμές, συντέλεσαν στην αύξηση του αριθμού των
ατόμων που επιλέγουν την επέμβαση της ρυτιδοπλαστικής,
προκειμένου να ανανεώσουν την εμφάνισή τους.
2. Το λίφτινγκ αφορά συγκεκριμένες ηλικίες;
Ιδανική ηλικία για τη συγκεκριμένη επέμβαση δεν υπάρχει.
Ο βαθμός ρυτίδωσης και χαλάρωσης του δέρματος και του
περιγράμματος του προσώπου είναι διαφορετικός για κάθε
άνθρωπο. Κάθε ένας μας γερνάει με διαφορετικό τρόπο,
και αυτό οφείλεται τόσο στα γονίδιά του, όσο και σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, καθώς και στον τρόπο ζωής
του. Καλό είναι μία επέμβαση τέτοιου τύπου να πραγματοποιείται όταν ο ασθενής νιώσει ότι υπάρχει “ανάγκη” να
προβεί σε αυτή.
Συνηθίζω να συμβουλεύω τους ασθενείς μου να αντιμετωπί-

ζουν έγκαιρα τα σημάδια του χρόνου στο δέρμα του προσώπου τους, προτού αυτά γίνουν μόνιμα και σημαδέψουν
όχι μόνο την εμφάνιση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
βλέπουν και αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους.
3. Γιατί το έχουμε συνδέσει τόσο με τις γυναίκες;
Οι άνδρες δεν κάνουν λίφτινγκ;
Φυσικά και κάνουν – και, μάλιστα, έχει αυξηθεί θεαματικά
το ποσοστό των ανδρών που επιλέγουν να προβούν σε μία
επέμβαση face lifting. Παραδοσιακά είχαμε συνηθίσει, σε
παλαιότερα χρόνια, η ομορφιά και η προσπάθεια για ανάδειξη και διατήρησή της να έχει συνδυαστεί με το γυναικείο
φύλο. Αυτό, στις μέρες μας, έχει αλλάξει.
Από την εμπειρία μας, μέσω του ιατρικού προγράμματος
“Only for Men” που αφορά ιατρικές και αισθητικές υπηρεσίες σχεδιασμένες αποκλειστικά για άνδρες, παρατηρούμε
ότι ολοένα και περισσότεροι άνδρες επιθυμούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και την εμφάνισή τους, χωρίς αυτό να
βιώνεται ενοχικά ή να θεωρείται ταμπού. Και δεν αναφέρομαι σε άνδρες που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο
κοινωνικό ή καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και σε ανθρώπους καθημερινούς, από όλα σχεδόν τα κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα, που επιλέγουν να διατηρήσουν στο πέρασμα
του χρόνου τη σφριγηλότητα και αρρενωπότητά τους.
4. Σε ποια μέρη του προσώπου μπορεί να παρέμβει
ο γιατρός;
Ανάλογα με τον βαθμό της γήρανσης και της χαλάρωσης
που έχει επέλθει, μπορούμε να παρέμβουμε σε ολόκληρο
το πρόσωπο και τον λαιμό ή μόνο σε τμήμα/τμήματα αυτού.
Το full face-lift, ή αλλιώς μεγάλο λίφτινγκ, αφορά ολόκληρη
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την περιοχή του προσώπου-λαιμού που, για πρακτικούς λόγους, χωρίζεται σε τρία τριτημόρια (μέρη): το επάνω μέρος
αφορά το μέτωπο και τα φρύδια, το μέσο αφορά τα μάτια,
τη μύτη και τα χείλη, και το κάτω μέρος περιλαμβάνει το
πιγούνι και τον λαιμό.
5. Υπάρχουν σημεία που δεν μπορούν να βελτιωθούν
με τη μέθοδο αυτή; Για παράδειγμα, παλαιότερα βλέπαμε πολύ φρέσκα, ανανεωμένα πρόσωπα, με πολύ
ζαρωμένο λαιμό...
Τα αποτελέσματα αυτά ανήκουν οριστικά στο παρελθόν,
όταν φυσικά χρησιμοποιούνται σύγχρονες χειρουργικές
τεχνικές. Το Νέο face lifting αντιμετωπίζει το ίδιο αποτελεσματικά τη χαλάρωση στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό,
έχοντας ως στόχο ένα φυσικό αποτέλεσμα χωρίς παραμορφωτικές υπερβολές.
Το στοίχημα και η πρόκληση για ένα επιτυχημένο χειρουργείο ρυτιδοπλαστικής είναι η επαναφορά της χαμένης φρεσκάδας και νεότητας με σεβασμό στην ηλικία του ατόμου
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε να είναι φανερή η αναζωογόνηση, αλλά τίποτα να μην μαρτυρά ότι έχει
προηγηθεί μια χειρουργική επέμβαση.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι, αν και τα αποτελέσματα μίας τέτοιας επέμβασης έχουν μεγάλη διάρκεια
στον χρόνο, με μέσο όρο τουλάχιστον μία δεκαετία, για τη
συντήρησή τους είναι απαραίτητη η συστηματική φροντίδα του προσώπου με μη επεμβατικές θεραπείες, όπως οι
γνωστές μας μεσοθεραπείες, η φωτοανάπλαση, οι ενέσιμες
θεραπείες μπότοξ και υαλουρονικού, οι θεραπείες με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, το HIFU προσώπου κ.λπ.
6. Αν κάποιος αποφασίσει να κάνει λίφτινγκ, θα πρέπει να κάνει όλο το πρόσωπο αναγκαστικά ή μπορεί να
επέμβει σε συγκεκριμένα σημεία;
Όπως αναφέραμε πριν, το πρόσωπο χωρίζεται σε τρία
μέρη:
Το ποιο από αυτά τα τριτημόρια θα εμφανίσει πρώτο σημάδια γήρανσης, είναι γονιδιακά προγεγραμμένο. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητο η γήρανση να εμφανιστεί με τον
ίδιο βαθμό ταυτόχρονα σε όλο το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα σημεία εμφανίζει εκτεταμένη χαλάρωση και γήρανση, η οποία δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί με μη επεμβατικές θεραπείες,
εφαρμόζουμε το mini face-lift, ή αλλιώς μικρό λίφτινγκ, που
μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο από τα τρία μέρη του
προσώπου που έχουν φθαρεί. Με τον τρόπο αυτό, παρεμβαίνουμε έγκαιρα και στοχευμένα στα σημεία που ο χρόνος
πρωτοκάνει την εμφάνισή του, προτού γίνουν τα σημάδια
βαθιά, με γρήγορες και ανώδυνες μικροεπεμβάσεις.
Τόσο το full face lift, όσο και το mini face lift, μπορούν να
συνδυαστούν και με άλλες επεμβάσεις (βλεφαροπλαστική,
σκολίωση ρινικού διαφράγματος, ρινοπλαστική).
7. Πόσος χρόνος χρειάζεται μετά, για την ολοκλήρωση
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της θεραπείας;
Όπως όλα τα χειρουργεία της Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, το full face-lift, εφόσον σχεδιαστεί και
ακολουθηθεί το σωστό χειρουργικό πλάνο, δεν έχει πόνο,
ενώ οι τομές είναι καλά κρυμμένες σε σημεία που δεν φαίνονται. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι εμφανή
και δεν χρειάζεται να εξαιρεθούν. Αν τυχόν εμφανιστούν
οίδημα ή μώλωπες, απομακρύνονται μετά από πέντε έως
επτά ημέρες, με τη βοήθεια ειδικών ιατρικών θεραπευτικών
laser (που συνοδεύουν πάντα όλα τα χειρουργεία μου) και
ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο προληπτικά για ένα μόνο βράδυ, κινητοποιείται την
ίδια μέρα, και μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να επιστρέψει στις
καθημερινές του δραστηριότητες.
Στην περίπτωση του mini face lift, δεν είναι απαραίτητη η
παραμονή στο νοσοκομείο και ο ασθενής μπορεί να φύγει
την ίδια μέρα.
8. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που δεν ενδείκνυται να
μπουν σε αυτή τη διαδικασία;
Ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα, τα
οποία προκαλούν βλάβες στο δέρμα, όπως ο λύκος και η
ψωρίαση, δεν θεωρούνται οι κατάλληλοι υποψήφιοι για μία
επέμβαση ρυτιδοπλαστικής, ιδιαίτερα όταν οι δερματικές
βλάβες αφορούν στο πρόσωπο. Στη δε περίπτωση ενεργής ακμής, πρώτα θεραπεύω την ακμή και μετά προχωράμε
στην επέμβαση.
Στις περιπτώσεις, επίσης, που ο ασθενής φέρει στο πρόσωπο ουλές από τραύματα, θα πρέπει να αξιολογηθεί από
τον αρμόδιο ιατρό η αιμάτωση των κρημνών στους οποίους
θα γίνει η αποκόλληση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η επανατοποθέτηση των στοιχείων στη σωστή τους θέση.
Όπως γίνεται φανερό, η αξιολόγηση αυτή και η πιθανή
πραγματοποίηση μιας τέτοιας επέμβασης μπορεί να γίνει
μόνο από έναν Πλαστικό και Επανορθωτικό Χειρουργό με
μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις.
9. Είναι μια προσιτή οικονομικά μέθοδος ανανέωσης
της εμφάνισής μας;
Αν και η τιμή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως
π.χ. το ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί, αν πρόκειται για full
face lift ή για mini face lift ή αν θα συνδυαστεί με κάποια άλλη
επέμβαση, το κόστος είναι προσιτό για τον μέσο άνθρωπο
που επιλέγει να επενδύσει στη διατήρηση της νεότητάς του
και να σταματήσει το ρολόι του χρόνου.

Δρ. Νεκτάριος Ντουντουλάκης
Πλαστικός και επανορθωτικός
χειρουργός
www.dudulakis.com
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Μανικιούρ – πεντικιούρ

Βασικοί κανόνες
υγιεινής για την
αποφυγή λοιμώξεων
Οι περισσότερες γυναίκες, αλλά πλέον και πολλοί άνδρες,
ασχολούνται επισταμένα με την περιποίηση των νυχιών
τους. Μόνο που η πιθανότητα μολύνσεων καραδοκεί.
Τι πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουμε, ώστε να αποφύγουμε
δυσάρεστες καταστάσεις;

της Έλενας Κιουρκτσή

Μ

ια επίσκεψη σε ένα beauty salon είναι συνήθως μια
ευχάριστη και χαλαρωτική εμπειρία. Παρόλα αυτά,
πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας όλους τους κινδύνους που παραμονεύουν, χωρίς να είναι εμφανείς
με την πρώτη ματιά. Μολύνσεις και ερεθισμοί είναι ανάμεσα στα
πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από ελλιπείς
συνθήκες υγιεινής στα σαλόνια περιποίησης, ειδικά από εργαλεία
μανικιούρ και πεντικιούρ. Διότι όταν εργαλεία, όπως οι λίμες νυχιών
και τα ψαλιδάκια, χρησιμοποιούνται σε περισσότερους από έναν πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάλληλη διαδικασία απολύμανσης
ή αποστείρωσης, υπάρχει το ενδεχόμενο μόλυνσης.
Μεταξύ των παθογόνων οργανισμών που συχνά εξαπλώνονται από
πελάτη σε πελάτη μέσω των καλλυντικών προϊόντων νυχιών, περιλαμβάνεται ο σταφυλόκοκκος, ο στρεπτόκοκκος, οι μύκητες και τα
ιογενή κονδυλώματα, εξηγεί ο Δρ. Στέλιος Αγγελίδης, Δερματολόγος-Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης, εάν δεν γίνει σωστή απολύμανση των φίλτρων του υδρομασάζ ποδιών, μπορεί να προαχθεί η ανάπτυξη άτυπων μυκοβακτηρίων, όπως το Mycobacterium fortuitum. Οι σχετικές με το πεντικιούρ
λοιμώξεις από τα άτυπα μυκοβακτήρια εμφανίζονται συνήθως ως
δοθιήνωση του κάτω άκρου. Τέτοιου είδους λοιμώξεις, αν δεν τους
δοθεί η κατάλληλη προσοχή, μπορεί να έχουν δυσάρεστες εξελίξεις, οδηγώντας σε πολύ σοβαρές παθήσεις.
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Μανικιούρ - πεντικιούρ
Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδικασία. Αρχικά ο επαγγελματίας μαλακώνει τα χέρια ή τα πόδια μας μέσα σε χλιαρό νερό με αιθέρια έλαια, τα οποία βοηθούν στη χαλάρωση. Στη συνέχεια, κόβει τα νύχια και δίνει σχήμα με τη
λίμα, καθαρίζει την επιφάνεια του νυχιού από τυχόν νεκρά
κύτταρα και το τριγύρω δέρμα από παρανυχίδες, και κάνει
απολέπιση. Τελειώνοντας, κάνει μασάζ με αντίστοιχη κρέμα
χεριών ή ποδιών.
Η διάρκεια διαφέρει ανάλογα με τον χώρο και τον χρόνο
που διαθέτουμε (μισή έως μία ώρα για τα χέρια και 45 λεπτά
έως μία ώρα για τα πόδια). Ο μέσος όρος συχνότητας της
περιποίησης εξαρτάται από τις ανάγκες του δέρματός μας
και αντιστοιχεί σε περίπου 10 μέρες για το μανικιούρ και σε
20-25 ημέρες για το πεντικιούρ.
Όταν οι άνδρες φτάνουν στα... άκρα
Τα τελευταία χρόνια, οι άνδρες αφιερώνουν όλο και περισσότερο χρόνο για την περιποίησή τους, είτε για καλλωπιστικούς λόγους, είτε για λόγους υγιεινής. Ένας άνδρας που
περιποιείται και φροντίζει τον εαυτό του αποκτά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αναφέρει η κα Μαριάνθη Καράμπαλη,
επαγγελματίας υπηρεσιών μανικιούρ-πεντικιούρ.
Καθώς η πλειοψηφία των ανδρών ταλαιπωρούνται από παρανυχίδες, κάλους, σκληρύνσεις ή ονυχοπτώσεις (όταν το
νύχι εισέρχεται μέσα στο δέρμα προκαλώντας πόνο, ειδικά
στα δάχτυλα των ποδιών), το ανδρικό μανικιούρ-πεντικιούρ
καθίσταται, κατ’ αρχάς, θέμα υγιεινής. Οι περισσότερες από
τις παραπάνω καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν
από έναν ειδικό περιποίησης των άκρων, αλλά αν η έκταση
των προβλημάτων είναι ανησυχητική, καλό είναι να επισκεφθούμε έναν ιατρό ποδολόγο.
Πότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
Δεν υπάρχουν αντενδείξεις στο να κάνει κάποιος μανικιούρπεντικιούρ, εκτός και αν το έχει απαγορεύσει ο θεράπων
ιατρός του, διευκρινίζει η κα Καράμπαλη.
Για παράδειγμα, σε κάποιον που πάσχει από διαβήτη, ο
επαγγελματίας υπηρεσιών μανικιούρ-πεντικιούρ πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Η συγκεκριμένη πάθηση δημιουργεί συνήθως ευαισθησία στα άκρα, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζεται έντονη υπερκεράτωση, ειδικά στα πέλματα
των ποδιών. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα πρέπει να προκληθεί αιμορραγία στην πάσχουσα περιοχή.

Το ίδιο –αν όχι και περισσότερο– προσεκτικός θα πρέπει
να είναι ο επαγγελματίας με πελάτες που πάσχουν από ηπατίτιδα ή είναι φορείς HIV. Γι’ αυτό, είναι καλό να γνωρίζει
το ιστορικό του κάθε πελάτη, ώστε να προσφέρει και τις
ανάλογες υπηρεσίες.
Απαράβατοι κανόνες ασφαλείας
Από την άλλη, ο ειδικός περιποίησης οφείλει να γνωρίζει και
να ακολουθεί όλους τους κανόνες υγιεινής: να φορά κατάλληλο ρουχισμό, να χρησιμοποιεί γάντια μίας χρήσεως και τα
εργαλεία να τα αποστειρώνει σε ειδικό κλίβανο. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να γίνεται αποστείρωση των μη μεταλλικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για το λιμάρισμα και
το γυάλισμα των νυχιών. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος για
τυχόν μολύνσεις, η μετάδοση ασθενειών και μυκητιάσεων.
Μόνο όταν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το θέμα της απολύμανσης και αποστείρωσης, θα πρέπει να κάνουμε μανικιούρ-πεντικιούρ, τονίζει η κα Καράμπαλη. Εναλλακτικά, ο
κάθε πελάτης μπορεί να φέρει μαζί του τα προσωπικά του
εργαλεία και λίμες.
Τέλος, είναι προτιμότερο να κλείνουμε ραντεβού νωρίς το
πρωί και να επιδιώκουμε να είμαστε πρώτη/ος στη σειρά.
Κι αυτό διότι, σύμφωνα με μελέτες, η τήρηση των κανόνων
αποστείρωσης στα ινστιτούτα ατονεί με την πάροδο της
ημέρας.
Όταν περιποιούμεστε μόνοι τα νύχια μας
• Π
 λένουμε τα χέρια μας πριν και μετά από κάθε μανικιούρ/
πεντικιούρ.
• Α
 ποφεύγουμε την επαφή με το στόμα, τα μάτια και το
πρόσωπό μας κατά τη διάρκεια του μανικιούρ/πεντικιούρ.
• Π
 ετάμε αμέσως τα εργαλεία και αντικείμενα μιας χρήσης
(π.χ. πλαστικά γάντια), ακόμη κι αν θα τα ξαναχρησιμοποιούσαμε μόνο εμείς.
• Βάζουμε τις πετσέτες για πλύσιμο, σε υψηλή θερμοκρασία.
• Α
 ποστειρώνουμε όλα τα εργαλεία πολλαπλών χρήσεων
(τα βράζουμε ή τα πλένουμε καλά, τα περνάμε με οινόπνευμα ή απολυμαντικό σπρέι).
• Κ
 αθαρίζουμε όλες τις επιφάνειες. Σκουπίζουμε το πάτωμα
και καθαρίζουμε τυχόν υπολείμματα.
• Ειδικά για το πεντικιούρ: απομακρύνουμε το νερό από τη
λεκάνη ή τη συσκευή ποδόλουτρου και πλένουμε πολύ
καλά όλα τα τεμάχια που έχουμε χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιούμε σαπούνι, χλιαρό νερό και απολυμαντικό υγρό.

66 / PlanBe / Φεβρουάριος33

"Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της μείωσης της ατμοσφαιρικής πίεσης και του μυοσκελετικού πόνου.
Ωστόσο, οι άνθρωποι με παλαιούς τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη παραπονιούνται συχνά για έναρξη νέων επεισοδίων
πόνου στα συγκεκριμένα σημεία, ή αύξηση της έντασής τους
όταν επίκειται επιδείνωση του καιρού. Αναφέρουν ότι βιώνουν
πόνο στην πλάτη, στον αυχένα και στις αρθρώσεις είτε λίγο
πριν από μια καταιγίδα, είτε όταν η θερμοκρασία πέφτει γρήγορα, γεγονός που σημαίνει ότι το σώμα, κατά κάποιο τρόπο,
είναι σε θέση να αντιληφθεί τις αλλαγές που συμβαίνουν στον
καιρό", σχολιάζει ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης Δρ.
Κωνσταντίνος Σταραντζής. "Μπορεί οι γνώσεις μας προς το
παρόν να είναι περιορισμένες γι’ αυτήν τη σχέση, αυτό όμως
που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι ότι οι ψυχρές κλιματικές
συνθήκες “παγώνουν” τους μυς και τους τένοντες, ενώ και οι
σύνδεσμοι γίνονται λιγότερο ελαστικοί, άρα και πιο ευάλωτοι
σε τραυματισμούς – την αιτία του πόνου".
Η βιβλιογραφία σχετικά με τη σχέση καιρού και πόνου στη
μέση είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, δεν
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ άλλες έχουν δείξει πολύ
μικρή σχέση μεταξύ του πόνου και των καιρικών παραγόντων,
όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η βαρομετρική πίεση και η
ταχύτητα του ανέμου. Οι ισχυρότερες αποδείξεις δείχνουν τις
επιπτώσεις του καιρού σε εκείνους που πάσχουν από πόνο
λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας και οστεοαρθρίτιδας.
Μια ευρωπαϊκή μελέτη του 2014, σε 6 ευρωπαϊκές χώρες με
διαφορετικό κλίμα, εξέτασε τις διαφορές στον πόνο που αισθάνονται οι ηλικιωμένοι με οστεοαρθρίτιδα. Τα 2/3 των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ο καιρός επιδείνωσε τον πόνο τους.
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι άνθρωποι από τα θερμότερα κλίματα (οι Νότιοι Ευρωπαίοι) ήταν πιο ευαίσθητοι στις καιρικές
συνθήκες από εκείνους της Βόρειας Ευρώπης και η ευαισθησία
στις καιρικές συνθήκες ήταν πιο συχνή μεταξύ των γυναικών.
"Το σώμα τείνει να προσαρμόζεται στο κλίμα του τόπου κατοικίας, οπότε οι αλλαγές της θερμοκρασίας στην οποία έχει
συνηθίσει μπορεί να είναι εξίσου αισθητές τόσο στα άτομα
που ζουν σε ψυχρότερες, όσο και σε θερμότερες περιοχές.
Υπάρχουν πολλές πιθανότητες έναρξης ενός νέου επεισοδίου
ή αύξησης της έντασής του όταν η θερμοκρασία πέφτει, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής", σημειώνει ο Δρ. Σταραντζής.
Παράλληλα, οι διαμένοντες σε μέρη με βαρύ χειμώνα και συχνές χιονοπτώσεις, που υποχρεώνονται να εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (ακόμα και αν αυτό περιορίζεται
στο φτυάρισμα του χιονιού από την αυλή τους ή στη διάσχιση
παγωμένων πεζοδρομίων) σίγουρα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάποιο τραυματισμό είτε από απότομη κίνηση, είτε από πτώση. Άρα, πρέπει να ακολουθούν τις βασικές
αρχές προστασίας από μυοσκελετικούς τραυματισμούς, που
περιλαμβάνουν ορθό τρόπο κάμψης, άρσης και στροφής του
κορμού, αλλά και να δίνουν προσοχή στη σωστή προετοιμασία τους προτού εκτεθούν στο κρύο και τον πάγο – π.χ. να
φορούν ζεστά ρούχα και παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες.

Η παύση άσκησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα αποτελεί άλλον έναν λόγο για τον οποίο μπορεί να ξεκινήσει ή επιδεινωθεί ο πόνος στην πλάτη. Οι συνθήκες που επικρατούν τους
πιο κρύους μήνες του έτους, δηλαδή οι μικρότερης διάρκειας
ημέρες και οι χαμηλές θερμοκρασίες, αποθαρρύνουν μεγάλο
μέρος των ανθρώπων που ασκούνται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, να συνεχίζουν να γυμνάζονται. Το χιόνι, ο
πάγος, η υγρασία, αλλά και οι μουντές σκοτεινές ημέρες αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για πολλούς στο να πάνε
π.χ. για πρωινό τζόκινγκ. Επιπλέον, αποτελούν και παράγοντες
κινδύνου για πρόκληση τραυματισμών ή επιδείνωση των υφιστάμενων πόνων.
Ωστόσο, η άσκηση είναι βάλσαμο για τον πόνο στην πλάτη,
και η αποφυγή της συνεπάγεται χειροτέρευση της κατάστασης. Οπότε, η αδιάλειπτη εκγύμναση του σώματος αποτελεί
τη μοναδική λύση. Οι εσωτερικοί χώροι προσφέρονται για
εναλλακτικό τρόπο άσκησης (γιόγκα, περπάτημα σε διάδρομο,
στατικό ποδήλατο), ώστε να διατηρηθεί η σωματική ευρωστία.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μια νέα ή ξαφνική εμφάνιση πόνου στη μέση και σε οποιοδήποτε σημείο της σπονδυλικής στήλης πυροδοτεί ανησυχίες, καθώς συχνά οι πάσχοντες
υποθέτουν το χειρότερο. Παρότι η ένταση του πόνου δεν
είναι πάντα ενδεικτικό σύμπτωμα της σοβαρότητας της κατάστασης ή του τραυματισμού, οι ασθενείς δεν πρέπει να κάνουν
εικασίες για την αιτία, λαμβάνοντας αυθαίρετα αναλγητικά/μυοχαλαρωτικά. Πρέπει να απευθύνονται στον ορθοπεδικό τους
προκειμένου να την αντιμετωπίσουν οριστικά.
"Οι ασθενείς συχνά αποφεύγουν να απευθυνθούν στους ειδικούς, γιατί υποθέτουν ότι για τη διάγνωση απαιτούνται περίπλοκες εξετάσεις ή ότι το κόστος για την αντιμετώπιση της
πάθησης θα είναι υπερβολικό. Η λύση, ωστόσο, είναι συνήθως
απλή. Ο συνδυασμός απεικονιστικής εξέτασης και κλινικής
εκτίμησης από τον ορθοπεδικό τις περισσότερες φορές είναι
αρκετή για τη διάγνωση. Η θεραπεία συνήθως εξαρτάται από
τα ευρήματα, δηλαδή από την αιτία που προκαλεί τον πόνο.
Άλλοτε είναι συντηρητική, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή και
φυσικοθεραπεία, και άλλοτε χειρουργική, προκειμένου να
απαλλαχθεί ο ασθενής οριστικά από τα συμπτώματά του", καταλήγει ο Δρ. Κωνσταντίνος Σταραντζής.
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Σταραντζής είναι
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Διευθυντής της
Ε’ Ορθοπεδικής Κλινικής στο Metropolitan
General (πρώην ΙΑΣΩ General). Επίσης,
είναι εν ενεργεία Διευθυντής Χειρουργός
Σπονδυλικής Στήλης (Consultant Spinal
Surgeon) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
του North Staffordshire (Stoke-on-Trent),
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επιστημονικός
διευθυντής και υπεύθυνος του Τμήματος
Σπονδυλικής της Osteon Orthopedic Clinic.
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Γιατί ο κρύος καιρός
επιδεινώνει τον πόνο στη μέση;
Τα χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας γίνονται συχνά αιτία για την εμφάνιση πόνου στη μέση ή σε άλλο
σημείο της σπονδυλικής στήλης όπου προϋπάρχει βλάβη ή τραυματισμός. Οι ασθενείς γνωρίζουν
εμπειρικά ότι οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες και ο πόνος στην πλάτη, τους μυς και τις αρθρώσεις
σχετίζονται. Είναι, όμως, επιστημονικά αποδεδειγμένο;
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Η άσκηση με άδειο στομάχι
καίει περισσότερο λίπος;
Τι δείχνει σχετική μελέτη
Προκειμένου να χάσουμε βάρος, ενδείκνυται να συνδυάζουμε ένα πρόγραμμα διατροφής με τακτική
άσκηση. Και τα δύο μαζί είναι αποτελεσματικότερα τόσο στο άμεσο μέλλον, όσο και μακροπρόθεσμα –
είναι, δηλαδή, ευκολότερο να χάσουμε κιλά, αλλά και να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα. Ωστόσο, η έρευνα έχει προχωρήσει στην εξέταση της σχέσης δίαιτας-άσκησης, θέτοντας ένα νέο ερώτημα: Θα πρέπει
να τρώμε πριν ή αφού ασκηθούμε; Και πώς επηρεάζει η απόφαση αυτή το αδυνάτισμα;
του Γιάννη Δημακόπουλου

Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε αν η αεροβική άσκηση μετά
από ένα βράδυ νηστείας (χωρίς φαγητό) έχει ως αποτέλεσμα
να καεί περισσότερο λίπος. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν
20 γυναίκες εθελόντριες, χωρισμένες σε δύο γκρουπ. Όλες
ήταν μεταξύ 19 και 25 χρονών, και ζύγιζαν 55 με 69 κιλά.
Καμιά δεν ήταν παχύσαρκη και όλες ήταν υγιείς. Σημειωτέον
ότι και τα δύο γκρουπ ακολούθησαν μια δίαιτα, με στόχο τη
μείωση της ενεργειακής πρόσληψης. Επιπλέον, έκαναν μία
ώρα αεροβικής άσκησης, τρεις φορές την εβδομάδα. Το ένα
γκρουπ κατανάλωνε ένα υποκατάστατο γεύματος πριν την
εκγύμναση, ενώ στο άλλο ασκούνταν νηστικές και έπαιρναν
το υποκατάστατο μετά.
Πώς προέκυψε αυτή η μελέτη; Η υποκείμενη υπόθεση είναι
ότι, αν κάποιος αποφύγει να φάει πριν ασκηθεί, το σώμα του
θα κάψει περισσότερο λίπος. Αναλυτικότερα, γνωρίζουμε
πως τα σώματά μας χρησιμοποιούν υδατάνθρακες για ενέργεια. Όταν, δε, κάποιος μένει νηστικός, τα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκογόνου είναι χαμηλά και, έτσι, ο οργανισμός
καίει λίπος για τις ενεργειακές του ανάγκες.
Αρκετές μελέτες στο παρελθόν έχουν λίγο-πολύ στηρίξει
αυτή την υπόθεση, παρόλα αυτά πρέπει να σημειώσουμε ότι,
αν το σώμα κάψει περισσότερο λίπος, κάποια στιγμή μέσα
στη μέρα θα “ισοφαρίσει”, καίγοντας περισσότερους υδρο-

γονάνθρακες. Το καινούργιο με αυτή τη μελέτη είναι το ότι
αποτιμά τις μεταβολές στο βάρος και το λίπος σε σχέση με
αερόβια άσκηση, και ενώ η ενεργειακή πρόσληψη μειώνεται.
Τα αποτελέσματα ήταν περίπου τα ίδια και για τα δύο
γκρουπ. Οι διαφορές στο βάρος και τη μάζα λίπους μεταξύ
νηστικών και μη ήταν αμελητέες.
Αν το προτιμούμε, λοιπόν, μπορούμε να φάμε πριν ασκηθούμε. Αν πάλι όχι, μπορούμε να φάμε μετά και να έχουμε
αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις.
Συμπερασματικά, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η μελέτη
αυτή εστίασε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πληθυσμό και, επομένως, τα αποτελέσματα δεν ισχύουν απαραίτητα για όλους
τους πληθυσμούς. Ένα επιπλέον στοιχείο που δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε απόλυτα τα αποτελέσματα είναι και
το ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχουσών ήταν μικρός. Είναι, δε, σχεδόν αδύνατο να ελέγξουμε τι τρώνε ακριβώς οι εθελοντές. Οι επιστήμονες βασίζονται σε αυτούς για
να τους δώσουν αναφορές ακριβείας, ωστόσο γνωρίζουμε
ότι, στην πράξη, οι αναφορές δεν είναι πάντα ακριβείς.
Μια επόμενη μελέτη ενδεχομένως να ξεπεράσει όλους ή κάποιους από τους παραπάνω περιορισμούς, ώστε να καταλήξει και σε στερεότερα συμπεράσματα.

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 (ΠΑΜΕΔΥ), η οποία υλοποιείται από τη Μονάδα Διατροφής του
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί το γραφείο του στην οδό Ηριδανού 6, στην
Αθήνα. www.dimakopoulosi.gr
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Το Μενού του μήνα
O chef Δημήτρης Δαλιάνης προτείνει ένα ολοκληρωμένο μενού κάθε μήνα για όσους
θέλουν να εντυπωσιάζουν με τις μαγειρικές τους δημιουργίες και να κάνουν τους
καλεσμένους τους να γλείφουν τα δάκτυλά τους.
Δέστε τις ποδιές σας και... καλή επιτυχία!

Ζεστή σαλάτα με
πατάτες και σύγκλινο

• 1 κουταλάκι σιρόπι αγαύης ή καστανή ζάχαρη
• 1 κουταλιά ελαιόλαδο
• 2 κουταλιές νερό

Υλικά για 4 άτομα
• 3 πατάτες
• 2 γλυκοπατάτες
• 80 γρ. σπανάκι
• 150 γρ. σύγκλινο
• 20 γρ. φουντούκια

Εκτέλεση
Κόβουμε σε φέτες τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες. Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο, τον βασιλικό, το
αλάτι, το πιπέρι, το σκόρδο και το ginger, και απλώνουμε
καλά σε όλες τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες. Ψήνουμε
σε προθερμασμένο φούρνο για 30-40 λεπτά, στους 180°C.
Καβουρδίζουμε τους ξηρούς καρπούς και το σουσάμι σε
αντικολλητικό τηγάνι και ετοιμάζουμε το dressing.
Σοτάρουμε ελαφρώς το σύγκλινο σε μικρά κομμάτια. Προσοχή, όχι παρά πολύ, ίσα-ίσα.
Aναμειγνύουμε σε ένα μεγάλο μπολ τις πατάτες, το σπανάκι, τους ξηρούς καρπούς, το σύγκλινο και το dressing, και
σερβίρουμε.

Σούπα κρέμα με πατάτες και πράσα
Υλικά για 4 άτομα
• 1 κουταλιά ελαιόλαδο
• 1,5 κοφτή κουταλιά βούτυρο
• 20 γρ. φιστίκια Αιγίνης
• 1 κουταλιά σουσάμι
• 3 κουταλιές ελαιόλαδο
• 1-2 κουταλάκια ginger σε σκόνη
• δεντρολίβανο
• βασιλικός
• σκόρδο
• αλάτι και πιπέρι
Για το dressing
• 2 κουταλιές μουστάρδα
• 2 κουταλιές διατροφική μαγιά
• 1 κουταλιά μηλόξιδο
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• 2 μεγάλα πράσα, μόνο το άσπρο μέρος τους, σε λεπτά
φετάκια
• 1-2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 4 μεγάλες πατάτες, ξεφλουδισμένες σε κύβους
• 4 φλιτζάνια ζωμός κότας ή λαχανικών και 3 φλιτζάνια νερό
• 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος (light καλύτερα) ή γάλα εβαπορέ
• αλάτι και πιπέρι
• φρυγανιές ή κρουτόν για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε το λάδι με το βούτυρο σε μια κατσαρόλα και
σοτάρουμε μέσα τα πράσα σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαραθούν. Χαμηλώνουμε εντελώς τη φωτιά, προσθέτουμε το
σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα με σκεπασμένη την
κατσαρόλα, ανακατεύοντας πότε-πότε, για 15-20 λεπτά περίπου, μέχρι να μαλακώσουν.
Προσθέτουμε τις πατάτες, τον ζωμό και το νερό και αφήνουμε το μίγμα να κοχλάσει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε το φαγητό για 25-30 περίπου λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν καλά οι πατάτες.
Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Μεταφέρουμε
το 1/3 της σούπας στη γυάλα του μπλέντερ ή του πολυμίξερ
και τη χτυπάμε να γίνει λεία σαν κρέμα. Την αδειάζουμε σε
ένα μπολ και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη σούπα σε δυο
δόσεις, μέχρι να τη χτυπήσουμε όλη. Την επιστρέφουμε
στην κατσαρόλα, προσθέτουμε την κρέμα ή το γάλα εβαπορέ, και την αφήνουμε να κοχλάσει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά,
τη βράζουμε για 5 λεπτά και σερβίρουμε.

Κουνέλι με μουστάρδα και κρασί
Υλικά για 4 άτομα
• 1 κουνέλι τεμαχισμένο
• 12 φρέσκα κρεμμυδάκια με χοντρό βολβό ή μικρά κρεμμύδια νέας σοδειάς
• 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• 1 κλωναράκι δεντρολίβανο
• 2 κλωναράκια θυμάρι ξεφυλλισμένα
• 2 κουταλιές βούτυρο
• 1,5 φλιτζάνι άσπρο, ξηρό κρασί
• 1 φλιτζάνι ζωμός κότας (σπιτικός ή φτιαγμένος με ½ κύβο
ζωμού)
• 4/5 φλιτζανιού (20 cl) κρέμα γάλακτος

• 3 κουταλιές μουστάρδα με σπόρους μουστάρδας
• 4 κουταλιές ελαιόλαδο
• αλάτι και πιπέρι
• ψιλοκομμένος μαϊντανός
Εκτέλεση
Το προηγούμενο βράδυ αλατοπιπερώνουμε το κουνέλι και
το βάζουμε, με τα σκόρδα, το θυμάρι και το κλωναράκι του
δεντρολίβανου, σε μια γυάλινη λεκάνη. Το ραντίζουμε με το
λάδι, ανακατεύουμε για να πιάσει καλά παντού και το κρατάμε σκεπασμένο στο ψυγείο. Την επομένη, προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 200°C. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια,
κρατώντας ένα κομμάτι 1 πόντου περίπου από το πράσινο
μέρος τους (αν θα βάλουμε φρέσκια).
Βάζουμε το κουνέλι με τη μαρινάτα του σε ένα μεταλλικό
ταψί που να μπορεί να μπει για λίγο πάνω στη φωτιά, ή σε
φαρδιά κατσαρόλα που να μπαίνει στον φούρνο, και σκορπάμε πάνω το βούτυρο σε κομματάκια. Το ψήνουμε για μισή
ώρα και ύστερα το περιχύνουμε με τον μισό ζωμό. Βάζουμε
γύρω-γύρω τα κρεμμυδάκια, γυρίζουμε τα κομμάτια του και
συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλη μισή περίπου ώρα, μέχρι
που, μπήγοντας ένα σουβλάκι σε ένα ψαχνό μέρος, τα υγρά
που θα βγάλει να είναι διάφανα και όχι ροζ.
Βγάζουμε το κουνέλι και τα κρεμμυδάκια από το ταψί, και
ρίχνουμε μέσα το κρασί. Το βάζουμε σε χαμηλή φωτιά,
ξύνοντας τον πάτο του ταψιού για να ξεκολλήσει ό,τι απέμεινε κολλημένο εκεί, και ύστερα προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό και την κρέμα γάλακτος. Αφήνουμε τη σάλτσα
να σιγοβράσει για 5 λεπτά και την περνάμε από σουρωτήρι
σε ένα κατσαρολάκι. Διαλύουμε μέσα τη μουστάρδα, την
ξαναζεσταίνουμε χωρίς να την αφήσουμε να κοχλάσει και
ελέγχουμε το αλατοπίπερο. Περιχύνουμε το κουνέλι και τα
κρεμμυδάκια και σερβίρουμε.
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ΠΕΦ: Food Drive για το "Μαζί για το Παιδί"
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο πανελλήνιο “Food
Drive” της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας. Η Πανελλήνια Ένωση
Φαρμακοβιομηχανίας, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποίησε με επιτυχία ένα μεγάλο “Food
Drive” για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Η ΠΕΦ, μέσω της πολύτιμης συνδρομής των εργαζομένων των εταιρειών-μελών της, συγκέντρωσε προϊόντα διατροφής, καθώς και είδη
ατομικής υγιεινής, με σκοπό τη στήριξη των παιδιών και των άπορων
οικογενειών που ενισχύονται από την Ένωση Κοινωφελών Σωματείων
"Μαζί για το Παιδί".
Με μεγάλη προθυμία οι εργαζόμενοι των εταιρειών-μελών της ΠΕΦ
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά της και συγκέντρωσαν σχεδόν
3 τόνους σε τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν αντιστοιχούν σε 46.801 μερίδες
φαγητού.
Τα αγαθά συγκεντρώθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, από όπου και θα διατεθούν από το "Μαζί για το Παιδί" για την ενίσχυση φορέων παιδικής προστασίας και φιλανθρωπικών σωματείων σε όλη την Ελλάδα.
Το φετινό “Food Drive” εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων της ΠΕΦ με το "Μαζί για το Παιδί". Σκοπός της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι να στέκεται αποτελεσματικά αρωγός στο σημαντικό κοινωφελές έργο του "Μαζί για το Παιδί", καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

"Πακέτα φροντίδας" από την ISOPLUS
για ανθρώπους σε ανάγκη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ISOPLUS, με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό να αποτελούν πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρείας. Βασικός στόχος; Όλοι να
ζούμε καλύτερα!
Με αυτή την αφορμή, η ISOPLUS διοργάνωσε την Ημέρα Εθελοντικής
Δράσης στους χώρους της, την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ethelon. Κατά τη διάρκειά
της, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ετοίμασαν πακέτα με προϊόντα προσωπικής φροντίδας (οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες και αποσμητικά της
εταιρείας), αλλά και άλλα είδη υγιεινής (χαρτί τουαλέτας, χαρτομάντηλα
και υγρομάντηλα), τα οποία διατέθηκαν κατά τη διάρκεια των εορτών σε
ευάλωτους και κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας που διαβιούν σε κατάσταση δρόμου και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
επιβίωσης, μέσω της EMFASIS Foundation και της Ithaca Laundry.
H EMFASIS Foundation αποτελεί μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που συμβάλλει στην κάλυψη των συνολικών αναγκών όλων
των ευπαθών ομάδων που έχουν ανάγκη κοινωνικής, ψυχολογικής και οικογενειακής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας, μέσω του Social Street Work. Αντίστοιχα, η Ithaca Laundry αποτελεί μία πρωτοβουλία για δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγιεινής για τους άστεγους, μέσω κινητής μονάδας.
Όταν ολοκληρώθηκε η ενέργεια, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενημερώθηκαν εκτενώς για το σημαντικό και αξιόλογο έργο
των οργανώσεων που προσφέρουν στην κοινωνία σε καθημερινή βάση, καθώς και τη μεγάλη αξία του εθελοντισμού, ώστε
όλοι οι συνάνθρωποί μας να έχουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.
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Οι εργαζόμενοι της Pfizer Hellas
προσφέρουν σε "Χατζηπατέρειο" και "Μέλισσα"

Οι εργαζόμενοι της Pfizer Hellas, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη ευαισθησία τους στη στήριξη παιδιών
που έχουν ανάγκη, συμμετείχαν πρόσφατα σε εθελοντικές δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι ενέργειες υλοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά στο "Χατζηπατέρειο" Κ.Α.Σ.Π. στην Αθήνα και στο Ορφανοτροφείο Θηλέων
Θεσσαλονίκης "Η Μέλισσα", πάντα στο πλαίσιο του βραβευμένου με Χρυσό Βραβείο στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης
CR Index προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.
Οι εθελοντές της εταιρείας που συμμετείχαν στη δράση στην Αθήνα, ανακαίνισαν όλες τις αίθουσες όπου παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που εξυπηρετεί το Ίδρυμα. Παράλληλα, αναδιαμόρφωσαν κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται καθημερινά τόσο από τα παιδιά
και τους γονείς τους όσο και από τους εργαζομένους.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ομάδα των εθελοντών της Pfizer Hellas στη Θεσσαλονίκη είχε δημιουργήσει με αγάπη και φροντίδα
έναν χαρούμενο και ζεστό χώρο διαβάσματος, αλλά και ψυχαγωγίας, για τα κορίτσια της "Μέλισσας", ενώ ανακαίνισαν και την
υπάρχουσα παιδική χαρά στον εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος.
"Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Pfizer Hellas και οι εργαζόμενοί της αγκάλιασαν το Ίδρυμα, συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία ενός περισσότερο φιλόξενου περιβάλλοντος για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. H στήριξη και αγάπη τους μας δίνει
δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας με ευθύνη και συνέπεια", σημείωσε ο πρόεδρος του "Χατζηπατέρειου", κ. Ιωάννης Ν.
Χατζηπατέρας, ευχαριστώντας εθελοντές και εταιρεία.
"Είναι τεράστια η ευγνωμοσύνη που αισθανόμαστε για την μεγάλη προσφορά σας στα παιδιά μας. Η συνεργασία των εργαζομένων της Pfizer Hellas, η εργατικότητα, το χαμόγελο και η χαρούμενη διάθεσή τους, μάς έχουν μείνει αξέχαστα. Τους
ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσουν να είναι δίπλα σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν ανάγκη από υποστήριξη.
Είναι σημαντικό να μπορείτε να κάνετε μικρά όνειρα, μία μεγάλη πραγματικότητα", ανέφερε η κα Βασιλεία Μαύρου, Διευθύντρια του Ορφανοτροφείου "Η Μέλισσα".
"Κάθε εθελοντική δράση που αγγίζει τις ζωές των παιδιών που έχουν ανάγκη, αποτελεί για όλους τους εθελοντές μας μια
μοναδική και συγκινητική εμπειρία. Μέσα από το χαμόγελό τους, παίρνουμε κι εμείς όχι μόνο κίνητρο να συνεχίσουμε αυτή
την προσπάθεια, αλλά και την επιβεβαίωση ότι η δέσμευσή μας να βρισκόμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο και τις ανάγκες
του γίνεται πράξη", τόνισε, τέλος, η κα Βάσω Καραμάνου, μέλος της ηγετικής ομάδας.
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Νέα εταιρική
ιστοσελίδα για
την ISOPLUS

Η ISOPLUS, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των καιρών και με στόχο τη διαρκή εξέλιξη, αναβαθμίζει τις ηλεκτρονικές της
υπηρεσίες και παρουσιάζει τη νέα της εταιρική ιστοσελίδα www.isoplus.gr.
Η ιστοσελίδα της εταιρείας απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές, όσο και σε ειδικούς Υγείας, και παρέχει χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως:
• Ποια είναι η ISOPLUS και η ιστορία της.
• Ποια η εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Συνεχή ενημέρωση για τα νέα και τις δράσεις της στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
• Αναλυτική παρουσίαση των brands και των προϊόντων που αντιπροσωπεύει και διαθέτει στην αγορά.
Επιπλέον, ειδικά για τους επαγγελματίες Υγείας, έχει δημιουργηθεί μία κλειστή περιοχή, η “Scientific Area”, στην οποία τα
μέλη μπορούν να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο περιεχόμενο. Στη συγκεκριμένη περιοχή, γίνεται μια
πιο εκτεταμένη και εξειδικευμένη ανάλυση των προϊόντων και των συστατικών τους, ενώ υπάρχουν και κάποια εξειδικευμένα εργαλεία, μέσα από τα οποία μπορούν να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα.

NAFLiver® για υποστήριξη της φυσιολογικής
ηπατικής λειτουργίας από την DEMO ABEE
Η φαρμακοβιομηχανία DΕMO ABEE κυκλοφόρησε το νέο και καινοτόμο προϊόν
NAFLiver®. Πρόσφατες κλινικές μελέτες απέδειξαν την ευεργετική δράση ενός πατενταρισμένου εκχυλίσματος που περιέχει ουρσολικό και ολεανολικό οξύ, στο λιπώδες
ήπαρ και στην υποστήριξη της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας.
Οι παραπάνω ιδιότητές του συνδυάζονται με την αποδεδειγμένη επιστημονικά δράση
της χολίνης, η οποία συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων και στη
διατήρηση της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας.
Το προϊόν διατίθεται αποκλειστικά μέσω φαρμακείων και έρχεται να καλύψει ένα κενό
που υπήρχε στη συγκεκριμένη κατηγορία, προσφέροντας στην Ιατρική Κοινότητα μια
σύγχρονη και επιστημονικά αποδεκτή πρόταση για τη λιπώδη νόσο του ήπατος και
την υποστήριξη της φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας.
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_ Fenivir Tinted

Η λύση στον επιχείλιο έρπητα
που σε “καλύπτει” πλήρως!
Το φαρμακευτικό προϊόν Fenivir, με 3πλή δράση, δίνει τη λύση
στη θεραπεία του επιχείλιου έρπητα. Χάρη στη σύνθεσή του
με πενσικλοβίρη, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του ιού, με
αποτέλεσμα να ανακουφίζει ταχύτερα από τον πόνο, μειώνοντας
έτσι τον χρόνο θεραπείας και επούλωσης, εξαφανίζοντας από
την καθημερινότητά σου όλα τα επίπονα συμπτώματά του.
Και τώρα, με το πρωτοποριακό Fenivir Tinted, συνδυάζεις θεραπεία και κάλυψη!
Το νέο Fenivir Tinted είναι το μοναδικό φαρμακευτικό προϊόν
στην αγορά που συνδυάζει αποτελεσματική θεραπεία με καλυπτική δράση, καθώς περιέχει χρώμα και, μάλιστα, στον ίδιο τόνο
με το χρώμα του δέρματος για απόλυτη ομοιομορφία.
Τέλος η αμηχανία και η ανασφάλεια. Το Fenivir Tinted είναι η λύση που σε “καλύπτει” πλήρως!

Πολυβιταμίνες
από τη Lanes

Αθλείσαι; Αγχώνεσαι; Κουράζεσαι και “τρέχεις” γενικά με δουλειές και υποχρεώσεις; Τότε η Πολυβιταμίνη Xtra Energy,
με 12 απαραίτητες βιταμίνες και 8 μέταλλα, είναι ιδανική για το απαιτητικό σου lifestyle, προφέροντάς σου ενέργεια και τόνωση. Παράλληλα, αναπληρώνει τις ανάγκες του οργανισμού σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας στην επίτευξη
καλύτερων επιπέδων υγείας και ευεξίας, καθώς και στην ενίσχυση της πνευματικής διαύγειας. Ταυτόχρονα, περιέχει Ταυρίνη
και Panax Ginseng που συμβάλλει στην καταπολέμηση του stress και της κόπωσης, καθώς και Συνένζυμο Q10 για αντιοξειδωτική προστασία και ενίσχυση της ενέργειας και της αντοχής.
Για εσένα, δε, που θέλεις καθημερινή ευεξία και αναζωογόνηση στη γεμάτη σου καθημερινότητα, αλλά παράλληλα χρειάζεσαι
και μια αποδοτική συμπλήρωση των αναγκών του οργανισμού σου, τότε μία είναι η ιδανική λύση: Πολυβιταμίνη Daily One!
Με 13 βιταμίνες και 10 μέταλλα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους διατηρούν μία ισορροπημένη διατροφή και επιζητούν
επιπλέον ενίσχυση, προλαμβάνοντας πιθανές διατροφικές ελλείψεις. Επίσης, συμβάλλει στη διατήρηση του υγιούς δέρματος
και στην καλή κατάσταση των οστών, δοντιών, μαλλιών, νυχιών και ματιών, για να μας χαρίζουν ομορφιά και υγεία κάθε μέρα.
Γιατί για όλους εμάς που θέλουμε κάθε μέρα να κάνουμε αυτά που αγαπάμε “Πολύ”, υπάρχει και μία Πολυβιταμίνη
Lanes. Βρες την και...Ζήσε το Πολύ!

Τι
παίζει
στην πόλη
Και σιγά-σιγά μπήκαμε στον Φεβρουάριο, τον μήνα των ερωτευμένων, αλλά κυρίως τον μήνα
που "παίζει την τελευταία πράξη" του χειμώνα και ανοίγει τον δρόμο για την άνοιξη. Να ανοίξουν
και πάλι οι καρδιές μας, να βγούμε ξανά σε δρόμους και πλατείες, και να αρχίσουμε, γιατί όχι, τα
πρόωρα καλοκαιρινά σχέδια. Αρκετό χειμώνα “φάγαμε” φέτος. Ας ζεσταθούμε επιτέλους λιγάκι!
Και για προθέρμανση, σας προτείνουμε τις καλύτερες παραστάσεις που παίζουν στην πόλη, ώστε
να αρχίσουμε τις τσάρκες, μακριά από καναπέδες, θερμάστρες και κατήφεια!
Γυρνάει και γράφει ο Νίκος Π.

_ Η Ελεονώρα Ζουγανέλη στο Fix Factory of Sound _
Μετά τις επιτυχημένες και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της στην Αθήνα, η Ελεονώρα Ζουγανέλη ανεβαίνει στη
Θεσσαλονίκη, στο Fix Factory of Sound, με ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε πολύ!
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τραγουδάει όλα όσα δικά της έχουμε αγαπήσει,
καινούργια και παλαιότερα, όλα όσα άλλων έχει αγαπήσει εκείνη και όλα όσα φέρνουν, τελικά, μαζί τις παρέες.
Συμπράττει μαζί της ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ο συνθέτης που μας έχει χαρίσει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Ερμηνεύει ο ίδιος πολλές από αυτές, ενώ οι δυο τους, πιάνο και φωνή, μας
χαρίζουν μερικές από τις πιο όμορφες και τρυφερές στιγμές της βραδιάς.
Fix Factory of Sound
26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη | Σάββατα 26/1, 2/2, 9/2 και 16/2
Ώρα έναρξης: 23:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 21:30) | Τηλ. επικοινωνίας και κρατήσεων: 2310 500 670

#be_around 77

_ Νατάσσα Μποφίλιου: "Ελληνικά διάφορα", στο Κρεμλίνο _
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μετά την επιτυχία του εντυπωσιακού και κοσμοπολίτικου "Μπελ Ρεβ", παρουσιάζουν μια ολοκαίνουργια ιδιαίτερη παράσταση-πρόταση
στον νέο, οικείο και ατμοσφαιρικό χώρο της μουσικής σκηνής Κρεμλίνο. "Μετά από χρόνια, και βουτώντας
στη δημιουργία ενός νέου κύκλου τραγουδιών, νιώσαμε την ανάγκη να πάρουμε μια μικρή απόσταση από το
προσωπικό μας ρεπερτόριo, να επιστρέψουμε στην εποχή της πιο αθώας σχέσης μας με τη μουσική και να
θυμηθούμε όλα τα τραγούδια-σταθμούς που μας διαμόρφωσαν.
Εκπλήσσοντας, λοιπόν, ακόμα κι εμάς τους ίδιους, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα-φόρο τιμής στους δημιουργούς
και τους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας που μας έμαθαν να αγαπάμε τη μουσική και τους ανθρώπους της.
...Αυτή η σειρά παραστάσεων –σαν μια ζεστή βραδιά στο σαλόνι του σπιτιού μας– έχει έναν στόχο: να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε και να το τραγουδήσουμε παρέα". Νατάσσα - Θέμης - Γεράσιμος

i

Κρεμλίνο | Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος, Πειραιάς
Από την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Ώρα έναρξης: 22:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00)
Τιμές εισιτηρίων: 15 € με ποτό στο bar (όρθιοι) / Α' Ζώνη: 35 € σε τραπέζι (καθήμενοι), ελάχιστη κατανάλωση δύο ποτά ανά άτομο ή 70 € φιάλη κρασί (κομπλέ) για 2 άτομα ή 140 € φιάλη αλκοόλ (κομπλέ) για 4 άτομα
/ Β' Ζώνη: 25 € σε τραπέζι (καθήμενοι) με ελάχιστη κατανάλωση ένα ποτό ανά άτομο ή 60 € φιάλη κρασί
(κομπλέ) για 2 άτομα ή 120 € φιάλη αλκοόλ (κομπλέ) για 4 άτομα
Προπώληση: viva.gr, 210 4100 010
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_ "Τίμων ο Αθηναίος" στο Θέατρο Rex
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην έναρξη
της θεατρικής περιόδου, το έργο "Τίμων ο Αθηναίος"
των Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Τόμας Μίντλτον, θα
επαναληφθεί από 7 Φεβρουαρίου και για περιορισμένο
αριθμό παραστάσεων. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Στάθης
Λιβαθινός.
Ο Τίμων, άρχοντας στην πόλη των Αθηνών τον 5ο αιώνα
π.Χ., ζει πολύ πέρα από τις οικονομικές του δυνατότητες.
Ξοδεύει την περιουσία του σε δώρα προς φίλους και
απολαύσεις, στις οποίες συμμετέχει ολόκληρος ο
αντρικός κόσμος της Αθήνας. Σύντομα οι φιλίες του
Τίμωνα θα δοκιμαστούν, και όσοι ευεργετήθηκαν
από τον ίδιο θα κληθούν να αποδείξουν τη φιλία τους
απέναντί του.
Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Βασίλης Ανδρέου (Τίμων
ο Αθηναίος), Αργυρώ Ανανιάδου, Γιώργος Δαμπάσης,
Βαλέρια Δημητριάδου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Νίκος
Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Φώτης Κουτρουβίδης, Αναστάσης Λαουλάκος, Φοίβος Μαρκιανός, Δημήτρης Παπανικολάου,
Μαρία Σαββίδου, Χρήστος Σουγάρης, Μάνος Στεφανάκης, Άρης Τρουπάκης.

i

Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex, Σκηνή "Μαρίκα Κοτοπούλη"
Πανεπιστημίου 48, Αθήνα
Παραστάσεις: Tετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00
Εισιτήρια: στο www.ticketservices.gr, στο tickets.public.gr και στο ταμείο του θεάτρου. Τηλ.: 210 3305 074, 210 7234 567

_ Παναγιώτης Μάργαρης - "Με τη μαγεία της κλασικής κιθάρας"
Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης
Παναγιώτης Μάργαρης, σε ένα μοναδικό ταξίδι στον
μαγικό κόσμο της κλασικής κιθάρας, την Παρασκευή
15 Φεβρουαρίου. Θα ακουστούν συνθέσεις των Ennio
Moriccone, Nino Rota, Erik Satie, Beatles, Queen, Μάνου
Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Παναγιώτη Μάργαρη κ.ά.
Μια μοναδική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη
φορά στην Αθήνα και που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

i

Φιλολογικός σύλλογος "Παρνασσός"
Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα έναρξης: 21:00
Παραγωγή: Nuevo Productions
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 20 €, διακεκριμένη 25 €,
εξώστης 12 €
Προπώληση εισιτηρίων στο Ticket Services (εκδοτήριο:
Πανεπιστημίου 39, τηλεφωνικά: 210 7234567,
www.ticketservices.gr) και στα καταστήματα Public
Πληροφορίες: 210 3221 917, 210 8048 009
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_ H "Αρχή του Αρχιμήδη" στη σκηνή του Skrow Theater
Ο Τζόρντι, δάσκαλος σε ομάδα κολύμβησης παίδων,
αγκαλιάζει και δίνει ένα φιλί σε ένα αγοράκι που κλαίει γιατί
φοβάται το νερό και δεν θέλει να κολυμπήσει χωρίς σωσίβιο.
Μια τρυφερή κίνηση ενθάρρυνσης ενός καλού δασκάλου.
Μια απρεπής κίνηση με υποβόσκουσα σεξουαλική πρόθεση.
Μια κίνηση που ίσως αποκαλύπτει περισσότερα πράγματα για
τον παρατηρητή από ό,τι για τον δράστη.
Ποιος είναι αυτός που κοιτάει; Από ποια οπτική;
Μια κίνηση που θα αποτελέσει αφορμή μιας αλληλουχίας
εκρηκτικών συζητήσεων και καταστάσεων, για να έρθουν στην
επιφάνεια καχυποψίες, προκαταλήψεις και φόβοι.
Η "Αρχή του Αρχιμήδη" είναι η νέα σκηνοθεσία του
Βασίλη Μαυρογεωργίου. Ένα σύγχρονο ισπανικό έργο ενός
καταξιωμένου Ισπανού συγγραφέα (Ζουσέπ Μαρία Μιρό),
που παρουσιάζεται στη σκηνή του Skrow Theater και θα μας
φέρει αντιμέτωπους με ένα αριστοτεχνικά απλό δίλημμα.
Το μόνο που μένει είναι να πάρουμε θέση... (ή και όχι).
Παίζουν: Σεραφείμ Ράδης, Γιάννης Σοφολόγης, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Φιλίνη.
Η παράσταση είναι επιχορηγούμενη από το Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

i

Skrow Theater | Αρχελάου 5, Παγκράτι
Πρεμιέρα: Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 21:00
Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 12 €, φοιτητικό/μειωμένο/ομαδικό (για κρατήσεις άνω των 10 ατόμων) 10 €, ανέργων/ΑμΕΑ 8 €
Προπώληση εισιτηρίων: Στο www.skrowtheater.com, στο τηλέφωνο 210 8938 111, στο δίκτυο καταστημάτων Public και στο
ταμείο του θεάτρου. Τηλέφωνο και ώρες κρατήσεων: 210 7235 842 (11:00 - 14:00 και 17:00 - 20:30)

_ Ο Μανώλης Λιδάκης στο Γυάλινο Up Stage
Ο Μανώλης Λιδάκης, από τους σημαντικότερους
ερμηνευτές που διαθέτουμε, με την εξαιρετικά
προσεγμένη καλλιτεχνική πορεία που έχει σημαδευτεί
από πάμπολλες επιτυχίες και τραγούδια που είναι
κλασικά πια, έρχεται στο Γυάλινο Up Stage, από 2
Φεβρουαρίου. Μια επιστροφή στον χώρο με τον
οποίο συνδέθηκε με εξαιρετικά πετυχημένες και
αξέχαστες παραστάσεις, για να παρουσιάσει το
νέο του πρόγραμμα. Μια αναδρομή σε τραγούδιασταθμούς της καριέρας του, αλλά και με διάθεση να
φωτίσει λιγότερο γνωστά τραγούδια της δισκογραφίας
του που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του.
Μαζί του η αξιόλογη νέα ερμηνεύτρια Άννα Ψυχογιού, που έχει ξεχωρίσει μέσα από τα τραγούδια του πρώτου της προσωπικού
album "Ρέντα" και το πρόσφατο κάλεσμά της από τον Διονύση Σαββόπουλο στο Άλσος.

i

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Γυάλινο Up Stage | Λεωφ. Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη
Κάθε Σάββατο στις 22:00 και Κυριακή στις 15:30
Τιμές εισιτηρίων: 12 € με μπίρα ή κρασί στο bar, 14 € με ποτό στο bar, 25 € με ποτό στο τραπέζι, 70 € φιάλη κρασί για 2 άτομα,
140 € φιάλη ποτού για 4 άτομα
Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876 και στο 210 9315 600
Πληροφορίες: www.gialino.gr

to be or not to be

Ένα προφίλ δρόμος…
Αν σε κάτι βοήθησαν πολύ τα social media, είναι στο να αναγνωρίσουμε, να αντιληφθούμε τη
διαφορετικότητα. Ότι γύρω μας, δίπλα μας, ένα προφίλ παραπέρα, υπάρχουν άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές απόψεις, με άλλο τρόπο ζωής, με άλλη φιλοσοφία και αισθητική.
Παλιότερα, κλεισμένοι στο “καβούκι” μας, χωμένοι στην ασφάλεια της παρέας, της οικογένειας,
του στενού μας κύκλου, θεωρούσαμε ότι το διαφορετικό απείχε πολύ από εμάς. Και ότι αυτό
ήταν το διαφορετικό, κι όχι εμείς ή ο περίγυρός μας.
Ό,τι μας ξένιζε, ό,τι παρέκκλινε από το δικό μας “σωστό”, είτε αυτό το συναντούσαμε στη δουλειά, στον δρόμο, είτε σε κάποια έξοδό μας, το κοιτούσαμε μάλλον υποτιμητικά και θεωρούσαμε
ότι είναι μια εξαίρεση του κανόνα. Του δικού μας κανόνα.
Τώρα τα πράγματα είναι πιο απλά. Κάνοντας μια “βόλτα” στο facebook και στο instagram, θα
συνειδητοποιήσεις πόσες εξαιρέσεις υπάρχουν στον κανόνα σου, σε σημείο που θα αναρωτηθείς μήπως εσύ τελικά είσαι η εξαίρεση.
Χιλιάδες απόψεις, εικόνες, σκέψεις, φιλοσοφίες, αντιδράσεις, χιλιάδες διαφορετικές οπτικές στο
ίδιο θέμα. Κι άλλες τόσες χιλιάδες να ταυτίζονται με αυτές τις διαφορετικές οπτικές, απλά για
να σου επιβεβαιώσουν ότι, εκεί έξω, υπάρχει μια υγιής ανομοιογένεια.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στο προφίλ τους την ελληνική σημαία, εικόνες αγίων και ρήσεις
σοφών για την πατρίδα και την ελευθερία. Και, παραδίπλα, άνθρωποι που βρίζουν την πατρίδα
και τα θεία, θεωρώντας τούς "από ’κει" γραφικούς.
Γυναίκες στους δρόμους να διαδηλώνουν για τη Μακεδονία και, λίγα προφίλ παραπέρα, την
ίδια χρονική στιγμή, γυναίκες να ανεβάζουν ημίγυμνες φωτογραφίες, με λεζάντες τύπου "Άντε
να ’ρθει το καλοκαιράκι!"...
Άντρες να ανεβάζουν συγκινητικές εικόνες παιδιών, μεταναστών, κακοποιημένων ζώων και,
λίγο πιο κάτω, άντρες να ψάχνουν απελπισμένα να βρουν γκόμενα, στέλνοντας λουλουδάκια
και καρδούλες σε όποιο γυναικείο προφίλ “κινείται” στο facebook.
Άνθρωποι που ψυχαγωγούνται με κλασική μουσική και παρέες που ξεδίνουν σε “σκυλάδικα”.
Άτομα που βρίζονται με όποιον έχει διαφορετική άποψη και άτομα που στέλνουν γλυκιές καλημέρες σε όλο το σύμπαν.
Ποιος μπορεί με σιγουριά να πει ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος; Ποιος είναι ο κανόνας
και ποια η εξαίρεση; Και γιατί θα πρέπει όλοι να συμβαδίζουν με τα δικά μας πρότυπα;
Η διαφορετικότητα είναι δίπλα μας. Ένα προφίλ δρόμος. Όπως "ένα προφίλ δρόμος" είναι και
η απόσταση που μπορεί να μας χωρίζει από κάποιους, που θεωρούν εμάς διαφορετικούς. Κι αν
δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ότι οι εξαιρέσεις δίνουν
νόημα στους κανόνες μας...

Θεόδουλος Παπαβασιλείου
t.papavasiliou@tpb.gr

Όσα χρειάζεστε σε ένα φακελίσκο!

για αντοχΗ από

σίδηρο
SiderAL® Sport Publi 11/2016

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
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www.tpb.gr

Mια φορά την ημέρα με γεμάτο ή άδειο στομάχι

Χωρίς γλουτένη

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Βραβευμένο Συμπλήρωμα
Διατροφής της χρονιάς

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

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

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

www.winmedica.gr

Η Astellas είναι αφοσιωμένη στο να μετατρέπει την επιστημονική
καινοτομία σε ιατρικές λύσεις που αποφέρουν αξία και ελπίδα
στους ασθενείς παγκοσμίως.
Κάθε μέρα εργαζόμαστε ώστε να καλύψουμε ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες εστιάζοντας πρωτίστως στις θεραπευτικές κατηγορίες
της ογκολογίας, της ουρολογίας, των λοιμώξεων και της μεταμόσχευσης εξελίσσοντας παράλληλα νέες θεραπευτικές κατηγορίες
και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες έρευνας. Παραμένουμε αφιερωμένοι στο να ικανοποιούμε τις ανάγκες των ασθενών
και η υποστήριξή μας προς αυτούς δεν θα πάψει ποτέ να υφίσταται.
Μέσω της αφοσίωσής μας να προσφέρουμε στους ασθενείς ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, επιδιώκουμε να ηγηθούμε
στις θεραπευτικές κατηγορίες που εξειδικευόμαστε, εστιάζοντας στις κατηγορίες όπου υπάρχουν ιατρικές ανάγκες που παραμένουν
ανικανοποίητες. Μέσω της καινοτομίας, θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να αναπτύσσουμε νέους τρόπους
για να καλυτερεύσουμε την υγεία των ασθενών.
Στην Astellas, εστιάζουμε στο να κάνουμε πραγματικότητα το αλλάζοντας το αύριο.
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